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Par iepirkumu “Degvielas piegāde uz SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonu
„Križevņiki”” (iepirkuma identifikācijas Nr. SIA ALAAS 2018/8)
SIA „ALAAS” iepirkumu komisija 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 2018/8.
1. Pretendenta jautājums:
Līguma projekta 4.2. un 4.7. punkts nesaskan ar finanšu piedāvājuma noteikto – nemainīga ir tikai
atlaide, cena nevar būt fiksēta visu darbības laiku.
Pasūtītāja atbilde:
1 litra cena nav fiksēta uz visu līguma darbības laiku, atlaidei jābūt nemainīgai, bet degvielas1 litra
cenas pieaugums nevarēs pārsniegt 15% visā līguma darbības laikā. Kopējā līguma summa tiek
noteikta, noslēdzot līgumu, saskaņā ar konkursa uzvarētāju.
2. Pretendenta jautājums:
Par EIS lūdzu, sniegt izskaidrojumu, ko jāiesniedz zemāk norādītajās daļās – 1; 3; 4; 6, ja
uzņēmums ir reģistrēts LV, visa šī pieprasītā informācija ir vispārpieejama, nolikumā nav
paredzētas veidlapas šiem punktiem?
Pasūtītāja atbilde:
Nolikuma 5.2.1. punkts nosaka Pretendenta atlases dokumentus, kurus jāiesniedz Pretendenta
piedāvājumā un tas ir:
1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā saskaņā ar Nolikuma 1.pielikumā iekļauto formu.
Pieteikumu paraksta Pretendenta pārstāvis ar paraksta tiesībām vai persona, kura normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā ir pilnvarota parakstīt attiecīgos dokumentus. Ja pieteikumu dalībai
iepirkumā iesniedz personu apvienība, pieteikumu dalībai iepirkumā paraksta visas personas, kas
ietilpst apvienībā vai persona, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pilnvarota parakstīt
attiecīgos dokumentus;
2. parakstu tiesību apliecinošs dokuments. Ja dokumentus paraksta pilnvarotās personas, tad
piedāvājumam ir jāpievieno attiecīgās pilnvaras oriģināls vai tā normatīvajos aktos paredzētajā
kārtībā izveidots atvasinājums;

3. lai apliecinātu Nolikuma 4.2.2.apakšpunkta izpildi, Pretendents, kurš nav reģistrēts LR
Komercreģistrā, iesniedz komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas
apliecības kopiju. Informāciju par pretendentu, kurš ir reģistrēts LR Komercreģistrā, Pasūtītājs
pārbauda Uzņēmumu reģistra mājaslapā (skat. www.ur.gov.lv), ja pretendents nav iesniedzis
komersanta reģistrācijas apliecības kopiju;
4. lai apliecinātu Nolikuma 4.2.4.apakšpunkta izpildi, Pretendents iesniedz Uz piedāvājuma
iesniegšanas brīdi spēkā esoša VID izsniegtas Speciālas atļaujas (licences) naftas produktu
vairumtirdzniecībai kopija. Apliecinājums, ka Pretendents nodrošinās Speciālās atļaujas (licences)
naftas produktu vairumtirdzniecībai spēkā esamību visā līguma darbības laikā.
5. lai apliecinātu Nolikuma 4.2.5.apakšpunkta izpildi, Pretendents iesniedz informāciju (izziņu) par
Pretendenta iepriekšējos divos gados veiktajām degvielas piegādēm saskaņā ar Nolikuma
4.2.5.apakšpunktu.
Tātad secīgi:
Iesniedzot piedāvājumu elektroniskā iepirkumu sistēmā:
1. iepirkumu prasībā, ja pretendentam neiestājas PIL 42. pantā noteiktie izslēgšanas nosacījumi,
tad nav jāiesniedz neviens dokuments.
3. iepirkumu prasībā – Nolikuma 1.pielikumā iekļauto formu - Pieteikumu paraksta Pretendenta
pārstāvis ar paraksta tiesībām vai persona, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pilnvarota
parakstīt attiecīgos dokumentus, ja publiskajā datu bāzē - LR Komercreģistrā personai nav
pārstāvības tiesību, tad jāpievieno pilnvara.
4. iepirkuma prasība - dokuments jāiesniedz Pretendentam, kurš nav reģistrēts LR
Komercreģistrā, iesniedz komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas
apliecības kopiju.
6. iepirkuma prasība –lai apliecinātu Nolikuma 4.2.5.apakšpunkta izpildi, Pretendents iesniedz
informāciju (izziņu) par Pretendenta iepriekšējos divos gados veiktajām degvielas piegādēm
saskaņā ar Nolikuma 4.2.5.apakšpunktu.
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