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Atbildes uz jautājumiem  

 Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde „Jūrmalas ostas pārvalde” 2020.gada 

18.martā saņēma SIA “Baltijas jūras ģeoloģijas centra” vēstuli “Pretendenta 

jautājumi”, Nr.BJ-20N/16. 

Jautājums: 

1. Vai pieteikuma dokumenti tiks pieņemti par atbilstoši noformētiem 

(Nolikuma 8.1.1.punkts) ar jebkuru no norādītajiem identifikācijas numuriem? 

Atbilde: 

1. Ņemot vērā Elektroniskajā iepirkumu sistēmas (EIS) un Iepirkumu 

uzraudzības biroja (IUB) sistēmas atšķirīgo iepirkumu reģistrācijas kārtību, iepirkuma 

identifikācijas numuri atšķiras. EIS sistēmā izsludinātā iepirkuma identifikācijas 

numurs ir norādīts PI “LOP” 2020/JOP2020_2, turpat Nolikumā un pielikumos kā 

identifikācijas numurs ir norādīts Nr.JOP2020/2, bet IUB tas ir norādīts kā PI 

“LOP”2020/2. Šo iemeslu dēļ pieteikuma dokumenti tiks pieņemti ar jebkuru no 

iepriekš minētajiem identifikācijas numuriem.  

Jautājums: 

2. Ar kādu piedāvājuma derīguma termiņu jārēķinās pretendentam? 

Atbilde: 

2. Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur spēkā savs 

piedāvājums ir 3 (trīs) mēneši no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma. 

 

Jautājums: 

3. Kādā veidā izpildīt Nolikuma 5.8.3-5.8.7. punktus noteiktās norādes (satura 

rādītājs, lapu caurauklojums, visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu 

pareizības apliecināšana ar vienu apliecinājumu)? 

Atbilde: 

3. EIS konkursu apakšsistēmā ir nepieciešams iesniegt dokumentu oriģinālus 

skanētā veidā, ar parakstiem un apliecinājumiem. Dokumentu kopu, kā vienu failu, ir 

iespējams parakstīt ar drošu elektronisko parakstu (vienu apliecinājumu), kuru 

iesniegt EIS konkursu apakšsistēmā.     

Dokumentu oriģinālus (papīra formā) ir iespējams iesniegt Jūrmalas ostas 

pārvaldē, juridiskajā adresē: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015 
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Jautājums: 

4. Kurš Nolikuma punkts nosaka piedāvājuma nodrošinājuma summu un 

formu (banka, apdrošināšanas polise vai pārskaitījums)? Ja pārskaitījums, tad kādi ir 

bankas rekvizīti? Vai oriģināla iesniegšana EIS sistēmā nozīmē dokumenta 

izsniedzēja elektronisko parakstu? 

Atbilde: 

4. Darbu izpildītājam, pēc līguma noslēgšanas, uzsākot darbus, nepieciešams 

veikt civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu. Izpildītājs 3 (trīs) darba dienu laikā pēc 

Līguma noslēgšanas, iesniedz Pasūtītājam dokumentus, kas apliecina apdrošināšanas 

veikšanas faktu (Pielikums Nr.3, punkts 2.1.14). 

 Oriģināla iesniegšana EIS sistēmā nozīmē, ka dokuments ir parakstīts  ar 

drošu elektronisko parakstu.  

Jūrmalas ostas pārvaldes bankas rekvizīti ir norādīti Nolikuma Pielikumā Nr.6 

Dokumentu oriģinālus (papīra formātā) ir iespējams iesniegt Jūrmalas ostas 

pārvaldē, juridiskajā adresē: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015 

 

 

Jautājums: 

5. Cik gadu pieredze ir jāuzrāda? 

Atbilde: 

5. Pretendenta pieredze nav obligāti jāuzrāda gados, bet ir jābūt pieredzei 

līdzīgu darbu veikšanā. Pieredzi līdzīgu darbu veikšanā ir jāuzrāda 4.pielikumā. 
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