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Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietniece atklāj iepirkuma komisijas sēdi un informē par dienas kārtības
jautājumiem:
1) Par pretendenta uzdotajiem jautājumiem.
Nr.
Ziņo/ nolemj/
Risināmais jautājums
p.k
jautā
1.
Par pretendenta uzdotajiem jautājumiem.
Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietniece informē, ka ir saņemti jautājumi no
Iepirkuma
pretendenta:
komisijas
Pretendents informē, ka ir iepzinies ar atklātā konkursa „Elektroenerģijas
priekšsēdētāja
iegāde VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” vajadzībām (ID Nr.
vietniece/
RPNC/2017/05) nolikumu (turpmāk – Nolikums). Attiecībā uz līguma projektu
iepirkuma
(7.pielikums) (turpmāk – Līgums):
komisija
1) Piedāvājot fiksētu elektroenerģijas cenu visam elektroenerģijas
tirdzniecības periodam, tirgotājs uzņemas cenu svārstību risku. Gadījumos,
Ivars Neļķe,
komisijas sekretārs

Piedalās

ja cena elektroenerģijas tirgū kāpj un tādejādi palielina tirgotāja izmaksas
noslēgtā līguma izpildei, tirgotājs turpina piegādāt elektroenerģiju par
cenu, kas noteikta Līgumu noslēdzot. Ar lietotāju noslēgtā Līguma izpildei
tirgotājs prognozē un iepērk elektroenerģijas apjomu turpmākajiem
(nākotnes) periodiem, līdz ar to rodas izmaksas, kuras nav iespējams atgūt,
ja lietotājs lauž Līgumu pirms noteiktā termiņa. Puses vienojas par līguma
laušanas maksu gadījumā, ja lietotājs atkāpjas no pielīgtās saistības pirkt
un apmaksāt elektroenerģiju visu plānoto Līguma darbības termiņu.
Tādēļ, lūgums papildināt Līguma 9.11. punktu ar teikumu šādā
redakcijā: „Kā arī Lietotājs samaksā Piegādātājam maksu par Līguma
pirmstermiņa izbeigšanu. Maksa par Līguma pirmstermiņa izbeigšanu tiek
noteikta izrakstītajos rēķinos norādītās maksas par elektroenerģiju 1
(viena) mēneša vidējā maksājuma apmērā, kurš sareizināts ar skaitli 1/6
(viena sestā daļa) un ar pilnu mēnešu skaitu no līguma pirmstermiņa
izbeigšanas dienas līdz elektroenerģijas tirdzniecības perioda beigām.
Maksu aprēķina sekojoši:
Maksa=Rēķ(vid.) x 1/6 x Mēn.skaits, kur:
Rēķ(vid.) – 1(viena) mēneša vidējais maksājums par elektroenerģiju;
Mēn.skaits – pilnu mēnešu skaits no Līguma pirmstermiņa izbeigšanas
dienas līdz elektroenerģijas tirdzniecības perioda beigām.”
2) Vēlamies norādīt, ka elektroenerģijas tirgotāji saskaņā ar elektroenerģijas
tirdzniecību regulējošiem tiesību aktiem nenodrošina elektroenerģijas
piegādi, bet tikai tirdzniecību, tādēļ lūdzam atbilstoši labot Līguma
1.2.punktu. vārda „piegādi” vietā lietojot vārdu „tirdzniecību”.
3) Lūdzam līguma 3.3.punktā vārdus „elektroenerģijas pārvades izmaksas
(sistēmas pakalpojumus)” aizstāt ar vārdiem „sistēmas pakalpojumu un
palīgpakalpojumu izmaksas”, līdzīgi kā tas korekti ir noteikts Līguma 3.83.10.punktos.
4) Lūdzam līguma 5.2.1.punktā skaitli un vārdus „iepriekšējo 3 (trīs)” aizstāt
ar skaitli un vārdiem „iepriekšējo mēnešu, bet ne vairāk kā pēdējo 12
(divpadsmit)”, jo elektroenerģijas tirgotāju norēķinu sistēmas vidējo
patēriņu rēķina par iepriekšējo mēnešu, bet ne vairāk kā pēdējo 12
(divpadsmit) mēnešu vidējā patēriņa.
5) Lūdzam 5.1.2. punktu papildināt ar atrunu, ka Piegādātāja elektroniski
sagatavotajā rēķinā personas paraksts tiek aizstāts ar elektronisku
apliecinājumu (autorizāciju).
Saskaņā ar nolikuma 4.1.1. punktu piedāvājumi jāiesniedz EIS e-konkursu
apakšsistēmā. Vienlaicīgi piedāvājuma noformējumam izvirzītas ir šādas prasības:
1) 4.2.3.punktā noteikts, ka lapas jāsanumurē un jācaurauklo (auklu gali
jāpārlīmē un jāapzīmogo);
2) 4.2.4.punktā noteikts, ka piedāvājums jāievieto aploksnē, kas jāaizlīmē un
jāapzīmogo;
3) 4.2.5.punktā noteikts, ka uz piedāvājuma aploksnes jābūt norādei
(detalizēti aprakstītas prasības).
Vēlamies norādīt, ka minētās prasības nav izpildāmas, ja piedāvājumi tiek iesniegti
EIS e-konkursu apakšsistēmā.
Saskaņā ar Nolikuma 5.1.2.4. punktu pretendentam jāiesniedz pieredzes
apraksts, kas apliecina Pretendenta atbilstību minētajai prasībai. No Nolikuma nav
saprotams par kādu „minēto prasību” jāiesniedz pieredzes apraksts. Nolikuma
3.1.2.punktā Pretendenta pieredzei izvirzītās prasības jāapliecina iesniedzot
informāciju saskaņā ar nolikuma 5.1.2.5.punktu. Abos minētajos punktos principā
tiek prasīta viena un tā pati informācija. Lūdzam izvērtēt Nolikuma 5.1.2.4.punktā
minētā pieredzes apraksta iekļaušanu kvalifikāciju apstiprinošo dokumentu
sarakstā.
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Iepirkuma komisija, pēc diskusijas, vienbalsīgi balsojot „Par”, nolemj:
1. Atstāt līguma 9.11. punktu negrozītu.
2. Redakcionāli precizēt Nolikuma 7.pielikumu „līguma projekts”:
1) 1.2. punktā, vārdu „piegādi” aizstājot ar vārdu „tirdzniecību”;
2) 3.3. punktā, vārdus „elektroenerģijas pārvades izmaksas (sistēmas
pakalpojumus)” aizstājot ar vārdiem „sistēmas pakalpojumu un
palīgpakalpojumu izmaksas”;
3) 5.2.1. punktā skaitli un vārdus „iepriekšējo 3 (trīs)” aizstājot ar
skaitli un vārdiem „iepriekšējo mēnešu, bet ne vairāk kā pēdējo 12
(divpadsmit)”.
4) 5.1.2. punktu papildināt ar atrunu, ka Piegādātāja elektroniski
sagatavotajā rēķinā personas paraksts tiek aizstāts ar elektronisku
apliecinājumu (autorizāciju).
3. Redakcionāli precizēt Nolikumu:
1) Izslēgt Nolikuma 4.2.3. punktu.
2) Izslēgt Nolikuma 4.2.4. punktu.
3) Izslēgt Nolikuma 4.2.5. punktu.
4) Izslēgt Nolikuma 5.1.2.4. punktu.
Sēdes beigas: 16.11.2017., plkst.12:00.

Pielikumā:
1) Pretendenta vēstule uz 1 lp.;
2) Iepirkuma dokumentācija ar grozījumiem uz 27 lp.
Komisijas priekšsēdētāja vietniece:

_______________/E. Puķe/

Komisijas locekļi:
_______________/A. Ozols/
_______________/I. Gricūne/

Komisijas sekretārs

_______________/I. Neļķe/
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