Iepirkuma komisijas 2019.gada 15.maija sēdē
sniegtās atbildes uz ieinteresētā piegādātāja uzdotiem jautājumiem
par atklāto konkursu “Degvielas iegāde”
identifikācijas Nr. SIA RNP 2019/29 nolikumu (turpmāk - Konkurss)
JAUTĀJUMS Nr.1.
Mēs vēlamies aicināt Jūs pārskatīt vērtēšanas kritēriju punktu sistēmu. Samazinot 2. “AdDegvielai piemērota pastāvīga atlaide (%), kas nav mazāka par 7% (septiņiem
procentiem)” iegūto punktu skaitu.
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ATBILDE NR.1.
Iepirkuma komisija norāda, ka grozījumi Konkursa dokumentācijā netiks veikti. Iepirkuma
komisija norāda, ka SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” ir būtiski saņemt kvalitatīvu un SIA “Rīgas
namu pārvaldnieks” vajadzībām izdevīgu piedāvājumu.
JAUTĀJUMS Nr.2.
Aicinām Jūs pārskatīt un samazināt proporciju starp piešķirtajām atlaidēm. Tas ir neiekļaut
piecu punktu starpību, bet gan vienu vai divus punktus. Līdzīga ka tika vērtēts Jūsu 2016.gada
rīkotajā atklātajā konkursā. Vērtējot DUS skaitu starpība bija divi punkti.
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ATBILDE NR.2.
Iepirkuma komisija norāda, ka grozījumi Konkursa dokumentācijā netiks veikti.
Iepirkuma komisija paskaidro, ka atbilstoši Publisko iepirkumu likumam, pretendentam ir
tiesības piesaistīt apakšuzņēmēju, ja pretendents nevar patstāvīgi nodrošināt Konkursa
nolikuma prasības.
JAUTĀJUMS Nr.3.
Saskaņā ar 4.8. punkta prasībām pasūtītājs ir pats noteicis piedāvājamo atlaižu apmērus, kas
norādāmi finanšu piedāvājuma tabulā nr. 3 ‘Degvielai piemērota pastāvīgā atlaide 1 litram (%)’.
Lūdzam sniegt skaidrojumu kā tiks vērtēta atlaide, ja pretendents piedāvās atlaidi piemēram
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7,50% vai 8,25%? Finanšu piedāvājumā ir minēts ka atlaidi var piemērot norādot to ar 2 zīmēm
aiz komata, taču nav norādīts ka tam jābūt apaļam skaitlim bez cipara aiz komata.
ATBILDE NR.3.
Iepirkuma komisija paskaidro, ka pretendentam ir jāizvēlas atlaides apmērs ņemot vērā tabulā
norādīto, proti, pretendentam ir jānorāda apaļu skaitu.
Papildu iepirkuma komisija paskaidro, ka Konkursa nolikuma 3.pielikumā “Finanšu
piedāvājums” ir norādīts, ka “Degvielai piemērota pastāvīgā atlaide (%), kas nav mazāka par
7% (septiņiem procentiem) ir jānorāda atbilstoši Konkursa nolikuma 4.8.punkta tabulā
noteiktajam”.
Iepirkuma komisija norāda, ka Konkursa nolikuma 4.8.punktā ir tabula ar atlaižu apmēriem.
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Iepirkuma komisija norāda, ka arī Konkursa nolikuma 4.8.punktā ir noteikts kritērijs Ad degvielai piemērota pastāvīgā atlaide (%), kas nav mazāka par 7% (septiņiem procentiem).
Piešķiramo punktu skaits tiks aprēķināts, izmantojot tabulā norādīto formulu.
JAUTĀJUMS Nr.4.
Lūgums arī skaidrot kas ir norādāms Finanšu piedāvājuma tabulā Nr. 3 ‘Degvielas 1 litra vidējā
vērtējamā cena EUR bez PVN**’. Vai tā pati informācija kas tabulā nr. 2?
ATBILDE NR.4.
Iepirkuma komisija paskaidro, ka Konkursa nolikuma 3.pielikumā “Finanšu piedāvājums”
Tabulā nr.2. “Degvielas vidējās 1 litra vērtējamās cenas EUR bez PVN aprēķins” un Tabulā
Nr.3. “Degvielas vērtējamās cenas EUR bez PVN aprēķins” ir jānorāda Degvielas 1 litra vidējā
vērtējamā cena EUR bez PVN, proti, Tabulā nr.3. ir jānorāda vērtējamo cenu, kas ir aprēķināta
ņemot vērā Tabulā Nr.2. norādīto formulu.
Iepirkuma komisija papildu norāda, ka Degvielas 1 litra vidējo vērtējamo cenu EUR bez PVN
pretendents aprēķina saskaņā ar Tabulu Nr. 1 un Tabulu Nr. 2.norādīto aprēķina metodi.

