Ieinteresētais pretendents
Par iepirkuma “Darba aizsardzības pakalpojumu
sniegšana” (TM 2018/43) nolikumu
Iepirkuma “Darba aizsardzības pakalpojumu sniegšana”, (TM 2018/43)
(turpmāk – iepirkums) iepirkuma komisija (turpmāk – komisija) pateicas par jūsu interesi
par iepirkuma nolikumu un informē, ka no jums ir saņemti šādi jautājumi:
“1.jautājums
Vai pretendents, kura civiltiesiskā atbildība šobrīd ir apdrošināta par summu, kas mazāka
par 100 tūkstošiem, var iesniegt apliecinājumu, ka, saņemot uzaicinājumu slēgt līgumu ar
pasūtītāju, pretendenta darbība tiks apdrošināta uz visu līguma darbības periodu par
nolikumā noteikto summu?
2.jautājums
Ieteiktu tomēr vēlreiz pārdomāt prasību par apdrošināšanu 100 tūkstošu apmērā. Vai tiešām
darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumu sniedzējs var radīt Jūsu iestādēm tik
lielus zaudējumus? Vai pašiem ir skaidrs, kas tie būtu par zaudējumiem? Lai apdrošinātu
darba aizsardzības pakalpojumu sniegšanu par šādu summu, apdrošināšanas prēmija ir
orientējoši 1,5 tūkstoši (1,5% no atbildības limita 100 tūkst.). Pakalpojuma sniedzējam šī
summa jāiekļauj pakalpojuma izmaksās, tādejādi Jūs bezjēdzīgi sadārdzināt iespējamo
piedāvājumu par diezgan ievērojamu summu. Ja vēlaties no iepirkuma izslēgt mazos
spēlētājus, ir taču citi rīki – uzņēmuma apgrozījums kalendārajā gadā, līgumu kopsumma
kalendārajā gadā, likviditātes koeficienti utml.”
Komisija 2019. gada 3. janvāra sēdē (protokols Nr. 3) pieņēma lēmumu sniegt šādu
atbildi uz jūsu uzdotajiem jautājumiem:
„Komisija informē, ka pretendents nav laikus pieprasījis informāciju par iepirkuma
nolikumā iekļautajām prasībām (pieprasījuma saņemšanas datums: 2019. gada 3. janvāris),
saistībā ar iepriekšminēto atbilde tiek sniegta pēc iespējas īsākā termiņā līdz piedāvājumu
iesniegšanas termiņa beigām. Atbilde pēc būtības neietekmē piedāvājuma sagatavošanas
kārtību.
1. Iepirkuma prasības ir noteiktas iepirkuma nolikumā. Pretendentam, kurš vēlas
piedalīties iepirkumā, piedāvājums ir jāsagatavo atbilstoši nolikumā norādītajām prasībām.
Iepirkuma nolikuma 6.1.punkts nosaka: “Iepirkuma komisija pārbauda piedāvājumu
atbilstību nolikumā norādītajām prasībām. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie
piedāvājumi, kuri atbildīs visām nolikumā norādītajām prasībām. Ja pretendents neatbildīs
nolikumā minētajām prasībām, pretendents no tālākas dalības iepirkumā tiks izslēgts”.
Saskaņā ar nolikuma 6.4.3.apakšpunktu, piedāvājumu vērtēšanā tiks izmantota
informācija, kas norādīta pretendenta piedāvājumā.
2. Likuma “Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un
arodslimībām” 6. panta 16. daļa nosaka, ka Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras
uzdevumos, apdrošinot pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām, ietilpst “regresa
kārtībā piedzīt apdrošinātajām personām vai tiesību uz atlīdzību pārņēmējiem izmaksātās
summas no darba devējiem, kuri nav nodrošinājuši Darba aizsardzības likuma un citu

normatīvo aktu prasību ievērošanu, un tā rezultātā pie šā darba devēja cietusi cita darba
devēja apdrošinātā persona, izpildot tur darbu sava darba devēja uzdevumā.” Ņemot vērā,
ka pasūtītāju telpas ikdienā apmeklē ne tikai pašu nodarbinātie, bet arī citu iestāžu pārstāvji,
klienti, ārpakalpojumu sniedzēji, iepirkuma nolikuma prasība par civiltiesiskās
apdrošināšanas apmēru ir noteikta, lai samazinātu riskus, kas saistīti ar pakalpojuma
sniedzēja nekvalitatīvu darba izpildi.”

