Sējas novada domes iepirkuma
„Atkritumu apsaimniekošana Sējas novadā”
(identifikācijas Nr. SND2014/2/K)
komisijas sēdes protokols Nr. 2
Sējas novadā,
2014. gada 10.jūnijā
Sēdes sākums plkst. 15:40
Saskaņā ar „Publisko iepirkumu likuma” 22.pantu, 23.08.2011. Sējas novada domes lēmumu (Protokols
Nr.10, 2§. 2.22/1.22 punkts), Sējas novada domes iepirkumu komisijas nolikumu un 20.12.2011.Sējas novada
domes lēmumu (Protokols Nr.14, 6.§.), izveidotās iepirkumu komisijas (turpmāk – komisija) sēdē piedalās:
Komisijas priekšsēdētāja:
Elīna Bērziņa

-Sējas novada domes juriskonsulte/ Sējas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja

Komisijas locekļi:
Guntars Jākobsons
Maija Muižniece
Andris Arums
Ivars Keviešens

- Sējas novada domes izpilddirektors;
-Sējas novada domes projektu vadītāja;
- Sējas novada domes būvvaldes vadītājs;
-Sējas novada domes deputāts.

Komisija ir sanākusi, lai izskatītu darba kārtībā esošos jautājumus saistībā ar atklātu konkursu „Atkritumu
apsaimniekošana Sējas novadā”, Id.Nr.SND2014/2/K.
DARBA KĀRTĪBĀ:
1. Pretendenta iesniegtie jautājumi un komisijas sniegtās atbildes.
1. Pretendenta iesniegtie jautājumi un komisijas sniegtās atbildes.
1.1.

09.06.2014. komisija ir saņēmusi ieinteresētā pretendenta 06.06.2014.vēstuli Nr.1-05-2014/298-p „Par
atklāto konkursu „Atkritumu apsaimniekošana Sējas novadā”, Identifikācijas Nr.SND2014/2/K. Komisija
iesniedzēja iesniegtos jautājumus ir izskatījusi un sniegusi uz tiem sekojošas atbildes:
1. Jautājums:
Nolikuma Nr.2.3.1.6. punkts nosaka: „Pretendentam ir jābūt ieviestai uzņēmuma kvalitātes vadības sistēmai,
atbilstoši starptautiskajiem kvalitātes vadības standartiem (ISO 14001 vai ekvivalents), vai līdzīga rakstura
kvalitātes vadības sistēmai.”
Jautājums: Saskaņā ar starptautiskajiem un Latvijas standartiem, kvalitātes pārvaldības sistēma tiek
identificēta kā „ISO 90001”, savukārt „ISO 14001” ir identificēta kā vides pārvaldības sistēma. Vai ar šo
punktu Pasūtītājs vēlas, lai Pretendents apliecina, ka tam ir ieviesta vides, vai kvalitātes pārvaldības sistēma?
Papildus norādām, ka atkritumu apsaimniekošana ir nozare, kas ir ļoti cieši saistīta ar vides piesārņojumu.
Pretendenta ieskatā ir būtiski un lietderīgi no Pasūtītāja puses pārliecināties ne tikai par pretendentu
kvalitātes vadīvbas sistēmu, bet arī par ieviesto un uzturēto vides pārvaldības sistēmu. Tādējādi ierosinām
iekļaut Nolikuma prasībās pretendentu apliecinājumu (un pierādījumus) par ieviestām gan kvalitātes, gan
vides vadības sistēmām, kā to pieļauj Publisko iepirkumu likuma 42.panta septītā daļa.
Atbilde: Komisija, izvērtējot ieinteresētā pretendenta jautājumu precizē, ka šajā gadījumā prasība tiek
attiecināta uz vides vadības kvalitāti, kas identificējama ar ISO 14001 vai ekvivalents.
2. Jautājums:
Nolikuma 3.2.7. punkts nosaka: „Apliecinājums, ka Pretendentam ir vismaz piecu gadu pieredze sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas jomā un informācija par būtiskākajiem sniegtajiem atkritumu apsaimniekošanas
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pakalpojumiem (pakalpojums ir būtisks, ja viena gada kopējā summa ir vismaz 20000 euro) katrā no
pēdējiem trīs gadiem (saskaņā ar Nolikuma 2.3.1.7.punktu) (Pielikums Nr.5).”
Jautājums: Lūdzam precizēt, Pasūtītājs vēlas pārliecināties par pretendentu piecu vai trīs gadu profesionālo
pieredzi? Papildus norādām, ka Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 2.apakšpunkts nosaka, ka
pretendenti savas profesionālās un tehniskās spējas var apliecināt, norādot „informāciju par būtiskākajām
veiktajām piegādēm vai sniegtajiem pakalpojumiem ne vairāk kā trijos iepriekšējos gados, norādot summas,
laiku un saņēmējus (publiskas vai privātas personas). Informācijai pievieno pircēja atsauksmes vai
piegādātāja apliecinājumus”.
Atbilde: Tieši tā, Nolikuma 3.2.7.punktā ir teikts, ka pretendentam jābūt vismaz 5 gadu pieredzei attiecīgo
pakalpojumu sniegšanā, bet, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 2.apakšpunktam,
prasība sniegt informāciju par šiem pakalpojumiem ir par pēdējiem trīs gadiem. Tātad, pieredzei ir jābūt 5
gadus, bet jāiesniedz informācija par pēdējiem trīs gadiem.
3. Jautājums:
Pasūtītāja Nolikuma identifikācijas numurs nesakrīt ar Nolikuma 1.Pielikumā „Pieteikuma forma” norādīto
identifikācijas numuru. Pretendents lūdz norādīt pareizo identifikācijas numuru.
Atbilde: Iepirkumam piešķirtais identifikācijas numurs ir SND2014/2/K.
1.2.

Komisija publicē jautājumus un sniegtās atbildes Sējas novada mājas lapā www.seja.lv, sadaļā- IepirkumiKONKURSI, un nosūta atbildes iesniedzējam.

Komisija darbu beidz plkst. 16:30
Pielikumā:

1. Iesniedzēja 06.06.2014.vēstule Nr.1-05-2014/298-p uz 1 lp.;
2. Elektroniskā pasta izdruka par iesniedzēja informēšanu uz 1 lp.;
3. Komisijas protokola Nr.2 publikācija www.seja.lv uz 1 lp.

Komisijas priekšsēdētāja:

Komisijas locekļi:

E.Bērziņa

G.Jākobsons
A.Arums
M.Muižniece
I.Keviešens

Protokolēja:
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja
E.Bērziņa____________________
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