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Par izsoles “Nekustamā īpašuma iznomāšana  

karsto dzērienu tirdzniecības automātu izvietošanai” 

noteikumiem 

 

Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” Iepirkuma komisija (turp-

māk – IZNOMĀTĀJS) no iespējamā pretendenta ir saņēmusi lūgumu sniegt paskaidrojumus par izsoles 

“Nekustamā īpašuma iznomāšana karsto dzērienu tirdzniecības automātu izvietošanai” noteikumiem.  

Jautājums: 1.11.3. punkta 5. daļā norādītajā tabulā cena tiek prasīta 2 ailēs, taču 4.2. tabulā cena jāno-

rāda 1 ailē / vienam dzēriena par 100ml. Iekārtā jānodrošina viena tilpuma dzērieni?  

1.11.3. punkta 5. daļā prasīts norādīt cenu par ml krūzi , taču 4.2. punktā tabulā kur jānorāda cena par 

100ml vārds krūze nav minēts. Prasība ir norādīt cenu par 100ml  dzēriena tilpuma?  

 

Atbilde: saskaņā ar izsoles noteikumu 4.2.punktu, viens no piedāvājumu izvēles kritērijiem ir pretendenta 

piedāvātā cena par 100 ml šādiem karstajiem dzērieniem: kafija ar pienu, melna kafija un tēja, proti, mi-

nēto cenu Iepirkuma komisija izmantos, lai salīdzinātu piedāvājumus un izvēlētos saimnieciski izdevī-

gāko piedāvājumu.   

Savukārt, attiecībā par krūžu tilpumiem paskaidrojam, ka pretendents var piedāvāt Pasūtītāja ob-

jektos uzstādītajos karsto dzērienu tirdzniecības automātos dažāda tilpuma krūzes. Pretendentam, iesnie-

dzot pieteikumu, atbilstoši izsoles noteikumu  1.11.3.punkta 5.apakšpunktam, ir jāiesniedz informācija 

par pretendenta piedāvāto sortimentu, ka arī  jānorāda kāda tilpuma (cik ml) krūzes būs pieejamas objek-

tos uzstādītajos karsto dzērienu tirdzniecības automātos, kā arī attiecīgā tilpuma karstā dzēriena cenu. 

Norādot cenu kafijai ar pienu, melnai kafijai un tējai, ir jāņem vērā cenu, ko pretendents ir norādījis par 

100 ml šiem trīs karstajiem dzērieniem pie piedāvājumu izvērtēšanas kritērijiem (nolikuma 4.2.punkts).  

 

Jautājums: Cena tiek prasīta dzērieniem – Kafija ar pienu, Melna kafija, Tēja. Vai pēc saviem ieskatiem 

varēsim iekārtā izvietot arī citus dzērienus ar atšķirīgu cenu?  

Atbilde: paskaidrojam, ka pretendents var piedāvāt objektos uzstādītajos karsto dzērienu tirdzniecības 

automātos  papildus kafijai ar pienu, melnai kafijai un tējai arī citus karstos dzērienus par atšķirīgu cenu. 

Pretendentam, iesniedzot pieteikumu, atbilstoši izsoles noteikumu  1.11.3.punkta 5.apakšpunktam, ir jā-

iesniedz informācija par pretendenta piedāvāto sortimentu, ka arī jānorāda kāda tilpuma (cik ml) krūzes 

būs pieejamas objektos uzstādītajos karsto dzērienu tirdzniecības automātos, kā arī attiecīgā tilpuma kar-

stā dzēriena cenu.  
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