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Ieinteresētajiem piegādātājiem 

 

Atbildes uz uzdotajiem jautājumiem 
 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Salaspils veselības centrs” ir saņēmusi ieinteresēto piegādātāju 

jautājumus par iepirkuma procedūras “Fizikālās terapijas ierīču piegāde un uzstādīšana SIA “Salaspils 

veselības centrs” vajadzībām”, identifikācijas Nr. SVC17/2, dokumentācijā ietvertajām prasībām un sniedz 

šādas atbildes: 
 

1. jautājums 

Nolikuma punkts 3.5. - kādā formā ir jābūt uzrakstītam apliecinājumam par to, ka pretendentam ir 

nepieciešamas profesionālās, tehniskas un organizatoriskas spējas, personāls, iekārtas un cita fiziska 

infrastruktūra, kas nepieciešama potenciālā līguma saistību izpildei? 

Vai ir nepieciešams kādu konkrētu resursu, u.c. uzskaitījums? Vai šo apliecinājumu sastāda brīvā 

formā un paraksta pats pretendents? 

Atbilde: Pretendents iesniedz brīvā formā sastādītu un parakstītu rakstisku apliecinājumu par to, ka 

tam ir vai arī, uzsākot potenciālā līguma saistību izpildi, būs nepieciešamās profesionālās, tehniskās un 

organizatoriskās spējas, personāls, iekārtas un cita fiziska infrastruktūra, kas nepieciešama potenciālā 

līguma saistību izpildei. Konkrēts resursu uzskaitījums nav nepieciešams. 

 

2. jautājums 

Nolikuma punkts 3.6. - Ja pretendents nebalstās uz trešo personu iespējām, tad šī punkta prasības nav 

nepieciešamas, vai ne? 

Atbilde: Iepirkuma komisija apliecina, ka nolikuma 3.6. punkta prasība attiecas tikai uz tiem 

pretendentiem, kas balstītās uz trešo personu iespējām, lai izpildītu prasības attiecībā uz pretendenta 

saimniecisko stāvokli, tehniskām un profesionālām spējām. 

 

3. jautājums  

Nolikuma punkts 3.3. - Vai šajā punktā prasīto bilanci un peļņas zaudējumu aprēķinu var iesniegt 

angļu valodā vai jātulko latviski? Ja ir jātulko vai pretendents pats var apliecināt tulkojuma pareizību. 

Atbilde:  Nolikuma 1.7.5. punkts nosaka, ka svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma 

dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 

2000. gada 22. augusta noteikumiem Nr. 291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts 

valodā”, proti, dokumenta tulkojuma pareizību var apliecināt pretendents. Par dokumentu tulkojuma 

atbilstību oriģinālam atbild pretendents.  

 

 

4. jautājums 

Nolikuma punkts 3.2. - Vai dotajā tabulā jāuzskaita piegādātas preces pozīcijas? Vai pietiek, ka šī 

līdzvērtīgo darījumu prece ir uzskaitīta pievienotajos pieņemšanas-nodošanas aktos? 

Atbilde: Noradām, ka nolikuma 3. pielikuma “Informācija par pretendenta veiktajām līdzvērtīgām 

preču piegādēm un uzstādīšanām iepirkumam „Fizikālās terapijas ierīču piegāde un uzstādīšana SIA 

“Salaspils veselības centrs” vajadzībām” veidnes tabulā ir iekļauta kolonna “Piegādājamās preces”, 

tādejādi pretendentam aizpildot doto veidni ir jānorāda, kādas preces pretendents ir piegādājis.  

 

5. jautājums 

Jautājums par pielikumu izvietojumu - Vai sekojošie pielikumi ir jāliek aiz attiecīgajām tabulām un 

formām, vai arī visi pielikumi jāliek dokumenta beigās.  

- bilance un peļņas zaudējumu aprēķini 

- pieņemšanas-nodošanas akti līdzvērtīgiem darījumiem  

Atbilde: Visi pretendenta piedāvājumā iekļaujamie pielikumi jāpievieno secīgi, nevis jāpievieno 

vienkopus piedāvājuma beigās. 


