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Par iepirkumu
“Degvielas piegāde uz SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonu “Križevņiki””
SIA „ALAAS” iepirkumu komisija 2017.gada 1.martā uz e-pastu sia.alaas@inbox.lv saņēma
pretendenta vēstuli ar jautājumu par iepirkumu “Degvielas piegāde uz SIA „ALAAS” sadzīves
atkritumu apglabāšanas poligonu “Križevņiki”” ID Nr. SIA ALAAS 2017/2.
1. Pretendenta jautājums:
Punktā 4.3.1. minēts - Finanšu piedāvājumā norāda cenas eiro (bez PVN) par 1 (vienu) litru
dīzeļdegvielas, un summu par visu apjomu kopumā, par kādu tiks izpildīts Pasūtījums visā līguma
darbības laikā (izmaiņas degvielas 1 l cenā var mainīties sakarā ar naftas cenas izmaiņām pasaules tirgū
vai ja izmainās LR noteiktās akcīzes nodokļa likmes, kopējais palielinājums nedrīkst pārsniegt 10% visā
līguma darbības laikā) saņemot degvielu piegādes vietā. Taču Pielikumā Nr. 3, ka nemainīgai jābūt
atlaidei visu darbības laiku (tas arī būtu pareizi un iespējami nodrošināt, jo cenu, nodokļu, nodevu
maiņu neviens prognozēt nevar)
Pasūtītāja atbilde:
Iepirkuma instrukcijas 4.3.1. punkts nosaka, kā tiks noteikta līguma kopējā summa un tas, ka
piegādājamās dīzeļdegvielas viena litra cenas, līguma darbības laikā, maksimālais pieaugums var būt
līdz 10 %. Ja sakarā ar naftas cenas izmaiņām pasaules tirgū vai sakarā ar akcīzes nodokļa likmes
pieaugumu 1 l degvielas cena mainīsies vairāk kā 10%, tad līgums tiks lauzts.
2. Pretendenta jautājums:
Iepirkumā norādīts kopējais degvielas apjoms vasarā 120 000 l, taču piegāde vienā reizē mēnesī
5000 – 9000 litri, šādi nesanāk izņemt šo apjomu. Pavisam kopējais ir norādīts 150 000 litri, ja rēķina uz
mēnešiem, tad vienā mēnesī ir jāizņem 12500 litri.
Pasūtītāja atbilde:
Iepirkuma instrukcijas pielikumā nr. 2 “Tehniskā specifikācija” noteikts, ka norādītais degvielas
daudzums ir uzskatāms par maksimālo nepieciešamo daudzumu. Pasūtītājs patur tiesības iepirkuma
līguma izpildes gaitā samazināt nepieciešamo degvielas daudzumu.
Papildus vēršam uzmanību, ka dīzeļdegviela 120 000 litri jābūt atbilstošai sezonas laika
apstākļiem (izņemot īpaši auksta apstākļu laikā). Degvielas minimālais biežums ir 1 reizi mēnesī, bet
ņemot vērā, ka katru gadu ievērojami pieaug SIA “ALAAS” degvielas patēriņš, tad tiek paredzēts, ka
kādu mēnesi būs papildus piegādes.
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