Rīgā
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:
Lūdzu paskaidrot, kas ir paredzēts zem nolikuma 1.1. punkta “Iepirkuma priekšmets –
dīzeļdegvielas piegāde pārejas periodam saskaņā ar Pasūtītāja izstrādāto tehnisko specifikāciju un
finanšu piedāvājumu.”. Kas ir un, cik ilgi ilgst “pārejas periods”?
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.
Jautājums:
Kāds mērķis ir vēl vienam konkursam, ja piedāvājumi ar visu prasīto informāciju, kas tagad
atkārtojas, jau bija iesniegti uz 09.10?
Atbilde:
Lūdzu skatīt atbildi uz iepriekšējo jautājumu.

Jautājums:
Uz cik ilgu laiku šis nolikums paredz fiksētu cenu, kad, saskaņā ar 4. pielikuma līguma projekta
2.2. punktu paredzēts slēgt līgumu un, vai tiks slēgti divi līgumi, jo būs notikuši divi konkursi, ID nr.
RS/2020/37 un ID nr. RS/2020/49?
Atbilde:
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.
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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