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PAPILDUS INFORMĀCIJA NR. 1
IEPIRKUMS
““Skolēnu pārvadājumu nodrošinājums
Jaunpiebalgas vidusskolai 2018./2019.mācību gadā”
ID Nr.JND2018/10
NOLIKUMA SAŅĒMĒJIEM
Jaunpiebalgas novada domes iepirkumu komisija pēc iepirkuma ar ID Nr. JND 2018/10
izsludināšanas ir saņēmusi iespējamo pretendentu jautājumus par iepirkuma dokumentāciju.
1.Jautājums
Kāda iemesla dēļ netiek ievērota Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta sestā un astotā daļa,
Administratīvā procesa likuma 59.panta otrā daļa, Valsts informācijas sistēmu likuma 6.panta
otrā daļa, pieprasot pretendentiem iesniegt Nolikuma 2.4.1.2. un 2.4.1.3.punktos minēto
apliecību kopijas?
Atbilde:
Nolikuma 2.4.1.2. un 2.4.1.3.apakšpunktā minētie dokumenti tiek attiecināti uz pretendentiem,
par kuriem nav pieejamas ziņas publiskajos reģistros, vienlaikus, ja pretendents nav pievienojis
minētajos punktos norādīto dokumentu kopijas, un ir pieejamas ziņas publiski pieejamajos
reģistros, iepirkuma komisija to nevērtē kā pārkāpumu, kā rezultātā pretendents būtu izslēdzams
no turpmākas dalības iepirkumā.
2. Jautājums
Ko apzīmē Nolikuma 2.3.1.punktā norādītais N/A?
Atbilde:
Nolikumā 2.3.1.apakšpunktā norādītais saīsinājums “N/A”, nozīmē, ka konkrētā iepirkuma
nolikuma sadaļa nav piemērojama.
3. Jautājums
Ar ko ir pamatotas Nolikuma 3.pielikumā “Tehniskais piedāvājums” tehniskā prasība
transportlīdzekļiem – 59 sēdvietas? Kāpēc robežšķirtne nav ne mazāk kā 58 vai 60? Vai
gadījumā tas nav favorītisms kādam konkrētam autobusa modelim un/vai priekšrocība kādam
konkrētam pretendentam?

Atbilde:
Nolikuma 3.pielikumā “Tehniskais piedāvājums” norādītā prasība “Autobuss ar ne mazāk kā
59/16 (sēdvietas/stāvvietas)” ir pamatota ar vidējo skolēnu skaitu, kuri izmanto autopārvadājums
mācību gada ietvaros, proti, nodrošinot visiem skolēniem autotransporta pakalpojumu.
4.Jautājums
Kāds ir tiesiskais pamats Nolikuma 3.pielikumā “Tehniskais piedāvājums” papildus “Darbu
veikšanai paredzēto autotransporta vadītāju sarakstā” iekļautajai informācijai pieprasīt
minētajā sarakstā iekļauto autovadītāju apliecību kopijas?
Atbilde:
Nolikuma 3.pielikumā “Tehniskais piedāvājums” norādītās prasības pievienot autovadītāju
apliecību kopijas tiesiskais pamats ir atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES)
2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) “Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu
apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības
regula)” (turpmāk – regula) 6.panta 1.punkta e) apakšpunktam – apstrāde ir vajadzīga, lai
izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās
oficiālās pilnvaras.
5. jautājums
Kā tiks īstenota to autovadītāju informēšana atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas
2016/679 (turpmāk – VDAR) 14.pantam, kuru apliecību kopijas tiks saņemtas?
Atbilde:
Regulas 14.panta izpratnē datu pārzinis ir uzņēmums nevis dome, līdz ar to datu subjekta
informēšanas pienākums gulstas uz uzņēmumu.
6. jautājums
Autobusu vadītāja apliecība satur autobusu vadītāja personas datus (vārdu, uzvārdu, dzimšanas
datumu un vietu, kā arī fotogrāfiju). Vai un kāpēc pasūtītājs uzskata, ka ir ievērots VDAR
5.panta 1.c) punkts, no kura izriet, ka pārzinim ir jāievēro datu samērīguma princips, pieprasot
tikai tos datus, kas ir adekvāti, atbilstīgi un apjomā, kāds nepieciešams apstrādes nolūkos?
Atbilde:
Ievērojot uzņēmuma atsauci uz regulas 5.panta 1.punkta c) apakšpunktu - ir adekvāti, atbilstīgi
un ietver tikai to, kas nepieciešams to apstrādes nolūkos (“datu minimizēšana”), dome norāda,
ka prasība pēc autovadītāju apliecību kopijām personām, kuras minētas autotransporta vadītāju
sarakstā, tiks izpildīta, ja pretendents iesniegs apliecinājumu par šādu derīgu dokumentu esamību
sarakstā minētajām personām, norādot vadītāju apliecību numurus.
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja
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