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Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2017/52
Nosaukums: ,,Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos par dīzeļdegvielas iegādi’’

Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem
Nr.1
Jautājumi:
	Nolikumā nav skaidrs, kas attiecas uz mazumtirdzniecību un, kas uz vairumtirdzniecību.
Nolikuma 5. punkts – lūdzu paskaidrot, par ko te ir runa.

Pielikums Nr. 1 Tehniskā specifikācija nav izstrādāta konkrēti uz vairumu un atsevišķi uz mazumu. 3. punktā ir norādīts apjoms, uz ko tas attiecas, uz vairumu vai mazumu?
Pielikums Nr.3 Vispārīgā vienošanās arī ir iesniegts viens projekts uz mazumu un vairumu. Tas rada virkni jautājumus. Lūdzu iesniegt projektu atsevišķi uz vairumu un mazumu, lai varam iepazīties ar noteikumiem, kas attiecas uz mums interesējošo daļu. Patreiz sīkāk šo vienošanos neiztirzāšu, jo patiešām ir daudz neskaidrību.
Saskaņā ar tehniskās specifikācijas (pielikums Nr. 1) prasībām 7.punkta 5.1., 5.2. un 5.3. apakšpunkti degviela tiek iegādāta mazumtirdzniecībā pretendentu DUS, veicot ierakstu pretendentu degvielas uzskaites lapā, kurā tiek norādīts degvielas iegādes datums, laiks, transporta līdzekļa valsts reģistrācijas numurs, transporta līdzekļa vadītāja vārds, uzvārds, iegādātās degvielas daudzums, kā arī degvielas iegādes uzskaites lapā parakstās DUS operators un transporta līdzekļa vadītājs.
Piegādāja degvielas mazumtirdzniecības praksē šādas uzskaites lapas DUS netiek piedāvātas. Degvielas mazumtirdzniecībā pircējs norēķinās ar pretendenta izsniegtām degvielas norēķinu kartēm, norēķinu periods ir viens mēnesis, un nākamā mēneša sākumā pircējam tiek sagatavots rēķins ar pirkumu detalizāciju kurā atspoguļojas Tehniskās specifikācijas 5.2. punktā prasītā informācija. Lai identificētu kartes lietotāju autovadītāja vārdu, uzvārdu un automašīnas numuru varam pēc jūsu pieprasījuma (aizpildot degvielas karšu pieteikumu) norādīt uz kartes, kas savukārt vēlāk atspoguļosies pirkumu detalizācijā.
Saskaņā ar Nolikuma Pielikumu Nr. 2 pie vispārīgās vienošanās “Piedāvājums” un Pielikumu Nr. 4 “Līgums” pasūtītājs paredz, ka piedāvājumā jānorāda cena par kādu DUS pirkšanas brīdī degvielu pirks pasūtītājs. Degvielas mazumtirdzniecības tirgotāju praksē nav iespējams noteikt konkrētu cenu, jo DUS degvielas cena ir Pretendentu degvielas uzpildes stacijās spēkā esošā mazumtirdzniecības cena, kas svārstās atbilstoši degvielas cenu izmaiņām pasaules tirgū un citiem degvielas cenu ietekmējošiem faktoriem. Līdz ar to, nevaram garantēt, ka pēc piedāvājuma iesniegšanas dienas cenas norādīšanas, tāda pati cena DUS būs spēkā uz degvielas iegādes brīdi. Varam piedāvāt vērtēt piedāvājumus pēc piedāvātās lielākās atlaides.
Lūdzam izskatīt šos jautājumus un sniegt atbildi, vai akceptējat rēķinu un detalizāciju pēc norēķinu perioda bez uzskaites lapām DUS, kā arī lūdzam pārskatīt Nolikuma prasības attiecībā uz iesniedzamo cenu.

Atbilde:
Atklātā konkursa nolikuma 3.1.punkts nosaka, ka iepirkuma priekšmets ir dīzeļdegvielas piegāde vai dīzeļdegvielas iegāde degvielas uzpildes stacijās (turpmāk– DUS), saskaņā ar tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.1) AS „Daugavpils satiksme” vajadzībām vispārīgās vienošanās darbības laikā.
Skaidrojam, ka AS ,,Daugavpils satiksme’’ pieder dīzeļdegvielas uzpildes stacija, kas atrodas Kārklu ielā 24, Daugavpilī. Līdz ar to, Pretendentam jāpiegādā ik mēnesi dīzeļdegvielu Pasūtītāja piederošā dīzeļdegvielas uzpildes stacijā. Savukārt dīzeļdegvielas iegāde Pretendentu degvielas uzpildes stacijās notiks tikai ārkārtas gadījumā, piemēram, ja ir bojājumi Pasūtītāja piederošajai dīzeļdegvielas uzpildes stacijai. 
Saskaņā ar atklātā konkursa nolikuma prasībām Pretendentam jāiesniedz atlases dokumentus un tehnisko piedāvājumu. Pēc dokumentu atbilstības pārbaudes iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt vispārīgās vienošanās ar Pretendentiem, kuri atbilst visām Nolikumā izvirzītājām prasībām. Saskaņā ar atklātā konkursa nolikuma 14.2.p. Pasūtītājs 5 (piecu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus Pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz vispārīgās vienošanās slēgšanu. Vispārīgo vienošanos slēdz ne agrāk kā nākamajā dienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojam Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 72.pantā noteiktajā kārtībā nav iesniegts iesniegums par iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu. 
Vispārīgā vienošanās ietvaros Pasūtītājs izvēlas Piegādātājus Līguma noslēgšanai par dīzeļdegvielas piegādi. Saskaņā ar vispārīgās vienošanās 5. daļu, Pasūtītājs izvēlas vienu Piegādātāju, ar kuru tiks noslēgts līgums.  Pasūtītājs vismaz reizi mēnesī veic Dīzeļdegvielas pasūtījumu, nosūtot uzaicinājumu visiem Piegādātājiem norādot paredzamo Dīzeļdegvielas apjomu, veidu, iegādes vietu un laiku, iegādes veidu. Piegādātāji pēc uzaicinājuma saņemšanas nosūta Pasūtītājam pa faksu/ e-pastu/pastu vai iesniedz personīgi finanšu piedāvājumu par dīzeļdegvielas piegādi. Visi Piegādātāji ierodas personīgi uzaicinājumā norādītāja vietā un laikā. Pasūtītājs norādītāja uzaicinājumā laikā un vietā uzsāk izsoli. Pasūtītājs piedāvājumu iesniegšanas secībā nosauc Piegādātāju, piedāvājuma iesniegšanas laiku,  piedāvāto cenu. Pēc piedāvājumu cenas nosaukšanas Piegādātāji ir tiesīgi mutiski piedāvāt zemāko cenu. Pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu. Pēc tam Pasūtītājs nosūta pa e-pastu/faksu Piegādātājiem paziņojumu, norādot Piegādātāju, kuram tiek piešķirtas tiesības slēgt līgumu ar Pasūtītāju, dīzeļdegvielas nosaukumu, veidu, termiņus un lēmuma pamatojumu. Pasūtītājs noslēdz Līgumu ar izraudzīto Piegādātāju 2 (divu) darba dienu laikā pēc paziņojuma nosūtīšanas.
Gadījumā, ja iestājas ārkārtas gadījums (piemēram, ja ir bojājumi Pasūtītāja piederošajai dīzeļdegvielas uzpildes stacijai), tad Piegādātājs, ar kuru tika noslēgts ikmēneša līgums par dīzeļdegvielas piegādi, nodrošina Pasūtītājam dīzeļdegvielas iegādi degvielas uzpildes stacijās (dīzeļdegvielas cena paliek nemainīga, kā noslēgtā ikmēneša līgumā).



