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Par papildus informāciju
Ar šo sniedzam atbildi uz 22.11.2016. saņemtajiem piegādātāja jautājumiem.
Jautājums:

Iepirkuma nolikuma 3.2.1.apakšpunkts - projekts ar sociāli-ekonomisko resursu

analīzi teritoriālā griezumā un sociāli-ekonomiskā pamatojuma izstrādi liela mēroga investīciju
projektiem - virs 3 miljoni EUR. Vai visas šajā punktā minētās prasības ir jāpamato ar vienu
īstenotu projektu, vai arī atbilstību var norādīt vairāku projektu ietvaros?
Piemēram: pretendenta pieredze tiek pamatota ar (vismaz) vienu projektu, kura ietvaros ir veikta
sociāli-ekonomisko resursu analīze teritoriālā griezumā UN (vismaz) vienu projektu, kura ietvaros
izstrādāts sociāli-ekonomiskais pamatojums liela mēroga investīciju projektam.
Vai šāda Pretendenta pieredze tiks uzskatīta par atbilstošu?
Atbilde: Pretendenta pieredze tiks uzskatīta par atbilstošu, jo atbilstību punkta prasībām var
norādīt ar vienu vai vairākiem projektiem, norādot visas punktā norādītās prasības kā vienotu
kopumu, vai katru atsevišķi, vai grupējot tās atbilstoši veiktā projekta/u saturam.
Jautājums: Iepirkuma nolikuma 3.2.2.apakšpunkts - projekts par teritorijas attīstības plānošanas
dokumentu (ilgtspējīgas attīstības stratēģijas, attīstības programmas vai teritorijas plānojuma)
izstrādi, kuros katrā ir iekļautas vismaz 5 tematiskās kartes (tai skaitā ar detalizāciju līdz ciema
teritorijai) un, ir izstrādājis reģionālās infrastruktūras tīkla objektu (vismaz trīs dažādiem tīkliem, ar
ne mazāk kā 30 objektiem katrā) sasniedzamības kartes. Vismaz viens no minētajiem izstrādātajiem
attīstības plānošanas dokumentiem ticis izstrādāts nacionālas nozīmes attīstības centram. Vai visas
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šajā punktā minētās prasības ir jāpamato ar vienu īstenotu projektu, vai arī atbilstību var norādīt
vairāku projektu ietvaros?
Piemēram: pretendenta pieredze tiek pamatota ar (vismaz) vienu teritorijas attīstības plānošanas
dokumentu nacionālas nozīmes attīstības centram UN (vismaz) vienu teritorijas attīstības
plānošanas dokumentu, kurā ir iekļautas vismaz 5 tematiskās kartes (tai skaitā ar detalizāciju līdz
ciema teritorijai) UN (vismaz) vienu projektu, kura ietvaros izstrādātas reģionālās infrastruktūras
tīkla objektu (vismaz trīs dažādiem tīkliem, ar ne mazāk kā 30 objektiem katrā) sasniedzamības
kartes.
Vai šāda Pretendenta pieredze tiks uzskatīta par atbilstošu?
Atbilde: Pretendenta pieredze tiks uzskatīta par atbilstošu, jo atbilstību punkta prasībām var
norādīt ar vienu vai vairākiem projektiem, norādot visas punktā norādītās prasības kā vienotu
kopumu, vai katru atsevišķi, vai grupējot tās atbilstoši veiktā projekta/u saturam.
Jautājums: Iepirkuma nolikuma 3.4.apakšpunkts - Pretendenta rīcībā uz piedāvājuma iesniegšanas
brīdi ir nemateriālie aktīvi (informācija, datu apstrādes tehnoloģijas, kas nepieciešami RPR DI plāna
profesionālai izstrādei, bet netiek nodrošināta no Pasūtītāja puses). Aktīvu vērtība nav mazāka par
Pretendenta piedāvāto līgumcenu (bez PVN). Lūdzam skaidrot, kā ir iespējams novērtēt
Pretendenta rīcība esošo intelektuālo īpašumu, t.sk. informāciju monetāri? Vai šajā gadījumā
Pretendents ir tiesīgs no savas puses novērtēt un piešķirt šo vērtību?
Atbilde: Lai apliecinātu atbilstību iepirkuma nolikuma 3.4. apakšpunkta prasībai Pretendents
iesniedz brīvā formā (grāmatvedības izziņa, operatīvā bilance, un t.m.l.) sagatavotu informāciju par
Pretendenta rīcībā uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi esošajiem nemateriālajiem aktīviem. Kā tas
noteikts Nolikuma 4.6.apakšpunktā.
Jautājums: Iepirkuma nolikuma 3.5.1.apakšpunkts - Sociāli-ekonomisko resursu izvietojuma
plānošanas eksperts:
a) vismaz maģistra grāds vai līdzvērtīga izglītība sociālajās zinātnēs. Vai eksperts ar humanitāro
zinātņu maģistra grādu sociālajā antropoloģijā tiks uzskatīts par atbilstošu? Ja nē, tad lūdzam
pamatot kādēļ minētā izglītība netiks uzskatīta par atbilstošu.
Atbilde: Nolikumā norādīts, ka ekspertam ir jābūt vismaz ar maģistra grādu vai līdzvērtīgu izglītību
sociālajās zinātnēs. Ņemot vērā, ka antropoloģija ir viena no sociālo zinātņu nozarēm un bieži vien
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sociālās zinātnes ir saistītas ar humanitārajām zinātnēm, tad humanitāro zinātņu maģistra grāds
sociālajā antropoloģijā tiks uzskatīts par līdzvērtīgu izglītību sociālajās zinātnēs. Antropologi veicot
pētījumus, pielieto socioloģiskās metodes un metodoloģiju.
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