Publisko iepirkuma likuma 82. panta kārtībā iepirkums
“Inventāra un aprīkojuma iegāde apmeklētājiem pievilcīgas vides radīšanai
Gaujienas tautas namā”
Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam
apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaĦā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēăiju”
aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”
projekta Nr.16-07-AL12-A019.2203-000003 “Inventāra un aprīkojuma iegāde apmeklētājiem pievilcīgas vides
radīšanai Gaujienas tautas namā” ietvaros

1.

Jautājums

Atbilde

Pamatot, kāpēc nepieciešams iesniegt punktā 8.1.4.4. prasīto CE sertifikātu, ja bez šī
dokumentu nedrīkst nedz ievest nedz tirgot attiecīgās iekārtas EU t.i. Latvijas
Republikas teritorijā
Pamatojoties uz Likumu ”Par valsts un pašvaldību finansu līdzekĜu un
mantas izšėērdēšanas novēršanu” pašvaldības finanšu līdzekĜi izmantojami likumīgi
atbilstoši iedzīvotāju interesēm, nepieĜaujot to izšėērdēšanu un nelietderīgu
izmantošanu.
(Par līdzekĜu izšėērdēšanu un nelietderīgu izmantošanu ir uzskatāmi arī nekvalitatīvas
preces iegādei tērēti līdzekĜi)
SaskaĦā ar Publisko iepirkumu likumu, iepirkumu tehniskā specifikācija tiek sagatavota
iespējami precīzi un detalizēti, lai pasūtītājs par pašvaldības līdzekĜiem (kas ir nodokĜu
maksātāju nauda) un piešėirtajiem Eiropas Savienības fondu līdzekĜiem iegādātos
noteiktam mērėim kvalitatīvu iepirkuma priekšmetā nosaukto preci. Pasūtītājam ir
tiesības būt pārliecinātam, ka pretendenta piedāvātā prece patiešām atbilst noteiktiem
kvalitātes kritērijiem ko apliecina sertifikāti, akreditētas institūcijas izsniegti atzinumi
un citi dokumenti, ja pasūtītājs tos atzīst par pieĦemamiem. Pasūtītājam ir tiesības
pārbaudīt šo dokumentu patiesumu.
CE sertifikāti nepieciešami, lai pasūtītājas varētu pārliecināties par šo iekārtu
atbilstību Eiropas institūciju noteiktajiem standartiem.
Piezīme:
Nevienam no pretendentiem, kuri saskaĦā ar normatīvajiem aktiem ir tiesīgi Latvijas
tirgū piedāvāt šādas preces, nevarētu rasties problēmas ar iepirkuma Nolikumā prasītā
sertifikāta iesniegšanu vai uzrādīšanu.
SaskaĦā ar iepriekš minētajiem normatīvajiem aktiem, šī pasūtītāja prasība nevar tikt
uzskatīta par konkurenci ierobežojošu.

2.

Skaidrot punkta 2.3.7. prasību. Kādi ir šie prasītie divu veidu vējsargi, ja ražotāja
Jautājums komplektācijā nav atsevišėa skaidrojuma par to tipu, veidu vai kā citādi.
Atbilde

Vējsargi - 1 gabals mazāks un 1gabals lielāks.
Tie domāti galvas mikrofonu izmantošanai telpās un arī arā dažādos laika apstākĜos,
t.sk. vējā un nelielā lietū.
Katrā konkrētā gadījumā tiek paredzēts izmantot attiecīgajai vajadzībai atbilstošu
vējsargu .

3.

Skaidrot, kas ir domāts punktos 1.9.1., 1.10.1., 1.11.1., 1.12.1. ar apsēju, t.i. kabelis ar
Jautājums apsēju
Atbilde

Kabelis ar apsēju ir kabelis ar liplenti (apsēju) satīta kabeĜa nofiksēšanai.

