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16.10.2020.  

       

Par papildus informācijas sniegšanu  

par iepirkuma procedūras “Par dīzeļdegvielas piegādi pārejas periodam”  

(ID Nr.RS/2020/49) nolikuma prasībām 

 

Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” Iepirkuma komisija 

(turpmāk – Pasūtītājs) no iespējamā piegādātāja ir saņēmusi vēstuli ar lūgumu sniegt skaidrojumu par 

iepirkuma procedūras dokumentos iekļautām prasībām. 

 

Jautājums: 

Nolikuma līguma projekta punkts 2.2. paredz, ka “Pasūtītājs ir tiesīgs pasūtīt Preci līdz brīdim, 

kad ir pagājis 1 (viens) mēnesis no Līguma spēkā stāšanās dienas vai Līguma kopējā summa ir 

sasniegusi Līguma 3.1.punktā minēto kopējo Līguma darījuma summu (atkarībā no tā, kurš no 

nosacījumiem iestājas pirmais).” Par kādu periodu ir plānots piegādāt degvielu, kas Jūsu izpratnē ir 

pārejas periods? 

Tāpat arī, lūdzam, izskaidrot, kādēļ tiek rīkots vēl viens iepirkums, ja 09.10.2020 notika 

piedāvājumu atvēršana konkursam “Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos par dīzeļdegvielas 

piegādi” Identifikācijas Nr. RS/2020/37. Abu konkursu piegādes objekti ir vienādi. Konkursa nolikumā 

tika norādīts, ka degvielas cena tiek piedāvāta pirmajam piegādes mēnesim. Kā arī sniedzot atbildes uz 

Pretendentu jautājumiem norādījāt, ka Plānotais dīzeļdegvielas piegādes uzsākšanas termiņš – ne ātrāk 

par 2020. gada 9. novembri. 

 

Atbilde: 

Informējam, ka Pasūtītājs ir izsludinājis iepirkuma procedūru Nr. RS/2020/49 “Par 

dīzeļdegvielas piegādi pārejas periodam”, jo pašreiz spēkā esošais līgums, kas paredz dīzeļdegvielas 

piegādi Pasūtītāja struktūrvienībām, noslēdzas 2020.gada 8.novembrī.  

 

Lai noslēgtu vispārīgo vienošanos par dīzeļdegvielas piegādi atklāta konkursa Nr. RS/2020/37 

“Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos par dīzeļdegvielas piegādi” ietvaros, ir jāievēro Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likumā paredzētais nogaidīšanas termiņš līguma (vispārīgās 

vienošanās) noslēgšanai, un gadījumā, ja kāds no pretendentiem iesniedz iesniegumu Iepirkumu 

uzraudzības birojā – jāparedz arī termiņš iesnieguma izskatīšanai, attiecīgi, vispārīgās vienošanās par 

dīzeļdegvielas piegādi noslēgšana var aizkavēties.  

 

Līdz ar to Pasūtītājs šobrīd ir izsludinājis vēl vienu iepirkuma procedūru, lai nodrošinātu 

dīzeļdegvielas piegādi pārejas periodā, kas ir laika posms no esošā dīzeļdegvielas piegādes līguma, līdz 

jaunā līguma noslēgšanai, pamatojoties uz atklātu konkursu “Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos 

par dīzeļdegvielas piegādi” (identifikācijas Nr. RS/2020/37) rezultātiem. 

 

Gadījumā, ja vispārīgo vienošanos atklāta konkursa Nr. RS/2020/37 ietvaros būs iespējams 

noslēgt savlaicīgi, dīzeļdegvielas piegāde iepirkuma procedūras Nr. RS/2020/49 ietvaros nebūs 

nepieciešama.  
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Saskaņā ar iepirkumu procedūras Nr. RS/2020/49 nolikuma 14.3.punktu, līguma darbības laiks 

tiek noteikts – līdz saistību izpildei, bet ar nosacījumu, ka pasūtījumi var tikt veikti viena mēneša laikā. 

Attiecīgi, cenu ir nepieciešams fiksēt uz 1 mēnesi. 

 

Jautājums: 

Nolikuma punkts 10.1 paredz, ka “10.1. Piedāvājuma derīguma termiņš sākas no tā iesniegšanas brīža 

un ir spēkā 120 (viens simts divdesmit) kalendārās dienas”, vai tas nozīmē, ka iesniegtajai degvielas 

cenai jābūt derīgai 120 dienas? Ja tā, tad lūdzu, skaidrojiet, kādēļ degvielas iepirkumam, kura līguma 

izpildei nepieciešams ir viens mēnesis, nepieciešams derīguma termiņš 120 kalendārās dienas? 

 

Atbilde 

Pasūtītājs informē, ka nolikuma 10.1.punktā par piedāvājuma derīguma termiņu ir iekļāvis 

standartizētu punktu, kas paredz, ka piedāvājums jāuztur spēkā 120 kalendārās dienas. Ņemot vērā 

atbildes uz iepriekšējiem jautājumiem, ja Pasūtītājam radīsies nepieciešamība noslēgt iepirkuma līgumu 

iepirkuma procedūras Nr. RS/2020/49 ietvaros, dīzeļdegvielas pasūtījumi tiks veikti viena mēneša laikā 

no līguma noslēgšanas.  

 

Jautājums: 

Ņemot vērā    nepieciešamos  sagatavošanās  darbus paredzamā  liela apjoma  degvielas piegādei  jau 

novembrī, lūdzu precizēt, kad  ir plānots paziņot  oktobra konkursa  Identifikācijas Nr. RS/2020/37 

rezultātus un uzvarētājus?” 

 

Atbilde: 

Pasūtītājs informē, ka šobrīd norit darbs pie iepirkumu procedūras Nr. RS/2020/37 piedāvājumu 

izvērtēšanas. Rezultātus plānots apstiprināt iespējami drīzā laikā, t.i., oktobrī.  

 

 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                          K.Meiberga 

     

 

 

R.Šmite 

Ruta.smite@rigassatiksme.lv 


