
 
Rīgā           

 

 

Par iepirkuma procedūras  

“Par krāsaino metālu izstrādājumu piegādi” 

(ID Nr.RS/2019/38) 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 nolikumā 

ietvertajām prasībām.  

 

Jautājums:  
Ņemot vērā, ka pretendentam savā finanšu piedāvājumā katras preces cenā ir jāiekļauj arī transporta 

izmaksas, lūdzu, sniegt aptuvenu informāciju, cik lieli tiek plānoti atsevišķi pasūtījumi (kg vai euro). 

Pamatojoties uz Nolikuma punktiem 13.3, 13.4, 19.1 un uz līguma projekta punktiem 1.1, 3.2 , skaidrs, ka 

Pasūtītājs negarantē preču iepirkuma apjomus, tomēr, lai veiktu gala cenas aprēķinu katrai preces pozīcijai, 

nepieciešams zināt transporta izmaksas, kas variē atkarībā no atsevišķa pasūtījuma apjoma? Piemēram, 

veicot pasūtījumu 1-2 tonnu apmērā ( transportēšanas izmaksas sastādīs dažus procentus no metāla 

izstrādājumu izmaksām. Savukārt, pasūtot nelielu apjomu, piemēram, 10 - 20 kg transportēšanas izmaksas 

var pārsniegt metālizstrādājumu izmaksas. 

2. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs piegādā Pasūtītājam Preci līdz brīdim, kad ir pagājuši 12 (divpadsmit) 

mēneši 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). 

4.2.Piegādātājs piegādā Preci 10 (desmit) dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas. Piegādātājs ir tiesīgs 

Preci daļā vai pilnībā piegādāt ātrāk. 

 

Jautājums:  

Ņemot vērā, ka līgums, vadoties pēc 2.2. punkta, paredz vairākkārtēju preču pasūtījuma veikšanu un arī 

piegādi, tad piedāvāju nomainīt punktā 4.2. frāzi "no līguma noslēgšanas dienas" uz frāzi "no pasūtījuma 

saņemšanas brīža". Citādāk punkts 2.2. un punkts 4.2. nonāk pretrunā viens ar otru.  

 

Atbilde: 

1. Informējam, ka Pasūtītājs plāno veikt atsevišķus pasūtījumus katru orientējoši no 300 līdz 500 kg . 

2. Informējam, ka saskaņā ar iepirkuma procedūras “Par krāsaino metālu izstrādājumu piegādi” nolikumam 

pievienoto līguma projektu preču pasūtīšanu un piegādi ir plānots veikt pa daļām, līdz ar to prece 

jāpiegādā 10 (desmit) dienu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža.  
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