
 
Rīgā 

28.05.2020.                   

 

Par papildus informācijas sniegšanu 

par iepirkuma procedūras “Dzesēšanas šķidruma piegāde”  

(ID Nr. RS/2020/20) 

 Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme” Iepirkumu komisija 

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

iepirkuma procedūras dokumentos iekļautām prasībām. 

Jautājums: 

Vai iepirkumu komisija atzīs par derīgu ražotāja izsniegtu apliecinājumu, ka piedāvātais dzesēšanas 

šķidrums (ekvivalents) ir savietojams ar jau lietojamo dzesēšanas šķidrumu - Ekvivalenta produkta 

piedāvāšanas gadījumā pretendentam ir jāiesniedz dokumentācija, kas apliecina, ka pretendenta pie-

dāvātais dzesēšanas šķidrums ir ekvivalents un savietojams ar Pasūtītāja jau lietojamo produktu, un 

pretendents uzņemas garantijas saistības, ja tiks konstatēts transportlīdzekļu defekts, kas radies dzesē-

šanas šķidruma nomaiņas rezultātā?  

 

Atbilde: 

Saskaņā ar iepirkuma “Dzesēšanas šķidruma piegāde” nolikuma 21.3. punktu, ekvivalentas preces pie-

dāvāšanas gadījumā pretendentam ir jāiesniedz dokumentācija, no kuras Pasūtītājam ir iespējams pār-

liecināties, ka prece ir ekvivalenta Tehniskajā specifikācijā norādītajai precei un savietojama ar Pasūtī-

tāja šobrīd lietojamo produktu, kas norādīts Tehniskajā specifikācijā.  

Iepirkumu komisija atzīs par derīgu ražotāja izsniegtu apliecinājumu, kas apliecina augstāk minēto 

prasību. 

 

Jautājums:  

Kādi ir plānotie piegādes apjomi un piegādes termiņi, kā arī piegādes vietas?  

 

Atbilde: 

Katra Tehniskajā specifikācijā norādītā pozīcija tiks pasūtīta orientējoši vienu reizi mēnesī. 

Atbilstoši iepirkuma “Dzesēšanas šķidruma piegāde” nolikuma 4.pielikumā esošajam līguma projekta 

4.2. punktam – Izpildītājam jāpiegādā Prece pasūtījumā norādītajā piegādes vietā, kuru noteikusi Pasū-

tītāja pilnvarotā persona, 5 (piecu) dienu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas.  

Saskaņā ar nolikuma “Dzesēšanas šķidruma piegāde” 13.6. punktu, piegādes vietas ir Pasūtītāja struk-

tūrvienības Rīgas pilsētas teritorijā. Veicot katru pasūtījumu, Pasūtītājs norāda piegādes adresi: Ves-

tienas iela 35, Kleistu iela 28, Brīvības iela 191 u.c.  

 

Jautājums:  

Vai pretendents var balstīties uz apakšuzņēmēja pieredzi transportlīdzekļu tehniskā šķidruma piegā-

dēs?  



 

Atbilde:  

Saskaņā ar iepirkuma “Dzesēšanas šķidruma piegāde” nolikuma 19.4. punktu, apliecinot atbilstību 

prasībām attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām, pretendents var balstīties uz 

citu personu iespējām, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents 

pierāda Pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai 

vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā. Pretendents, lai apliecinātu profesi-

onālo pieredzi var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniedz pakalpojumu, ku-

ra izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas. 

Pretendentam savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus vai apakšuzņēmēju apakšuzņēmē-

jus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10% (desmit procenti) no kopējās iepirkuma līguma vērtī-

bas vai lielāka, katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu, un pievieno 

vienošanos, kurā norādīti apakšuzņēmējam nododamo darbu veidi, šo darbu apjoms procentos no pie-

dāvātās kopējās līguma cenas, un kurā apakšuzņēmējs apliecina gatavību veikt šos darbus, gadījumā, 

ja pretendents tiks atzīts par uzvarētāju. Apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosa-

ka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo 

pakalpojumu vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna sta-

tusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā 

ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai 

vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā 

 

 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                                                         K.Meiberga 

 


