Rīgā, 10.09.2018.
Skaidrojums Nr.1
par atklāta konkursa “Marķētās dīzeļdegvielas piegāde”
(Id.Nr. CSDD 2018/40) nolikumu
VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (turpmāk – CSDD) iepirkuma komisija ir
izskatījusi pretendenta jautājumu par atklāta konkursa “Marķētās dīzeļdegvielas
piegāde” (Id.Nr. CSDD 2018/40) nolikumu (turpmāk – Nolikums) un paskaidro:
1.jautājums
Lūdzu sniegt atbildi, kādam mērķim, uz ko ir tendēta nolikumā izvirzītā prasība par
pieredzi uz 5 dažādiem novadiem: pretendents iepriekšējo trīs (2015., 2016., 2017. un
vēlāk) gadu laikā ir noslēdzis vismaz trīs marķētās dīzeļdegvielas piegāžu līgumus, no
kuriem vismaz vienā līgumā ir veikta piegāde 5 dažādos novados vai pilsētās.
Trīs dažādi līgumi jau ir dažādas atšķirīgas piegādes vietas, kā arī pretendentiem var būt
noslēgti līgumi ar cita veida degvielas piegādi.
Atbilde:
Pasūtītājs prasības attiecībā uz piegādātāja tehniskajām un profesionālajām spējām
noteicis atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 46.panta pirmās un trešās daļas
noteikumiem. Pasūtītājs var noteikt prasības attiecībā uz piegādātāja tehniskajām un
profesionālajām spējām, kas nepieciešamas iepirkuma līguma izpildei. Pasūtītājs
norāda, ka kvalifikācijas prasību būtība un mērķis ir pārbaudīt pretendentu spēju izpildīt
iepirkuma līgumu, proti, gūt pārliecību par iepirkuma priekšmetam un līguma projekta
noteikumiem līdzvērtīgas pretendenta pieredzes esību. Turklāt kvalifikācijas prasību
izvirzīšana ir pasūtītāja prerogatīva.
Informējam, ka iepirkuma priekšmets ir marķētās dīzeļdegvielas bez bio piedevām
piegāde CSDD nodaļām Cēsīs, Jēkabpilī, Kuldīgā, Madonā, Rīgā, Talsos, Valkā un
Ventspilī, t.i, marķētās dīzeļdegvielas bez bio piedevām piegāde kopumā 8 dažādās
vietās visā Latvijā.
Pasūtītājs, ņemot vērā savu vajadzību, ir izvirzījis noteikumu, ka marķētās
dīzeļdegvielas piegāde jānodrošina 24 stundu laikā pēc pasūtījuma veikšanas brīža
jebkurā no minētajām piegādes vietām (reģionāli atšķirīgām piegādes vietām). Līdz ar
to pasūtītājam ir būtiski izvēlēties tādu pretendentu, kuram ir pieredze marķētās
dīzeļdegvielas piegādē, to viena līguma ietvaros nodrošinot vairākās reģionāli (vismaz
novadu/pilsētu ietvaros) atšķirīgās vietās, nevis faktiski tikai guvušu pieredzi vairāku
līgumu rezultātā. Pasūtītājs prasību ir izvirzījis samērīgi, jo tā faktiskais piegāžu vietu
skaits viena līguma ietvaros ir 8.
Vienlaikus vēršam uzmanību, ka trīs dažādi līgumi liecina tikai par trīs dažādu līgumu
esību, proti, par skaitu, un nevis, ka piegāde ir veikta trīs dažādās reģionāli (vismaz
novadu/pilsētu ietvaros) atšķirīgās piegādes vietās. Papildus vēršam uzmanību, ka
marķētās degvielas piegāde ir specifiski atšķirīga no cita veida degvielas piegādēm.

