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Atbilde uz Jautājumu Nr.2
Pasūtītājs, ņemot vērā uzdoto jautājumu par to, ka Finanšu piedāvājumā (Nolikuma D6
pielikums) Pretendentam ir jānorāda Pretendenta piedāvātās dabasgāzes cenas veidošanās aprēķinu
metodika, uzsver, ka veidojot iepirkuma Nolikumu par piemēru ir ņēmis arī citu jau izsludināto
iepirkumu nolikumus, kuros nav bijusi problēma ar šāda veida kritērija izpildi, un šobrīd citi
iespējamie konkursa pretendenti nav snieguši pretenzijas par Nolikumā minētajām prasībām, un
uzskata, ka tā tikai ļauj Pasūtītājam kvalitatīvāk izvērtēt iesniegtos piedāvājumus. Tāpat līguma
projekta 6.2.punktā norādītā prasība, ļauj Pasūtītājam novērst riskus, kas varētu veidoties līguma
darbības laikā. Kā arī uzskatām, ka līguma Pusēs jānodrošina komercnoslēpuma neizpaušana
atbilstoši līguma vai normatīvo aktu prasībām.
Par iespēju mainīt Līguma projekta 4.4.punktā noteikto rēķina nosūtīšanas termiņu līdz mēneša
10. datumam un atbilstoši precizēt Līguma 5.3.2.puntu, Pasūtītājs paskaidro, ka Līguma projektā
nosakot esošos termiņus, Pasūtītājs pamatojies uz savas darbības specifiku un citiem saviem
līgumiski un ar normatīvajiem aktiem noteiktajiem pienākumiem pret saviem klientiem. Tādējādi, lai
nodrošinātu savu pienākumu izpildi, Pasūtītājam nav iespēja grozīt Līguma projektā noteiktos
termiņus.
Ņemot vērā Pretendenta jautājumu, par Līguma izpildes garantijas iesniegšanu, Pasūtītājs
paskaidro, ka prasot iesniegt šo Līguma izpildes garantiju, papildus vēl visiem 8.1.3.-8.1.8.punktā
minētajiem dokumentiem, Pasūtītājs tikai gūst pārliecību, ka minētais Pretendents spēs nodrošināt
kvalitatīvu piegādes nodrošināšanu un neradīs draudus saistībā ar Pasūtītāja tālāku pakalpojumu
sniegšanu un nodrošinot to nepārtrauktību. Pretendenta pieredzes apliecinājumu iesniegšana
nenodrošina garantijas līguma izpildei, līdz ar to Pasūtītājs uzskata, ka šī prasība nav pamatota un
Līgumā atstāj 5.2.8.punktu.
Izskatot Pretendenta ierosinājumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.78 “Dabasgāzes
tirdzniecības un lietošanas noteikumi” 25. un 26.puntam papildināt Nolikumam pievienoto Līguma
projektu ar nosacījumiem, informējam, ka Pasūtītājs akceptē ierosinājumu un papildina Līguma
projektu izsakot ierosinājumus šādā redakcijā:
5.3.7.
nodrošināt piegādātās dabasgāzes izmantošanu tikai siltumenerģijas ražošanas un
elektroenerģijas ražošanas vajadzībām koģenerācijas režīmā.
5.3.8.
nodrošināt piegādātās dabasgāzes izmantošanu tikai Gazificētajos objektos par
kuriem Pircējs apliecina to īpašuma, lietošanas, valdījuma vai apkalpošanas tiesības.
Pārējie ierosinājumi tiek iekļauti jūsu iesūtītajā redakcijā.
Lūgums Līguma projektā iekļaut apliecinājumu par dabasgāzes izmantošanas mērķi, tiks iekļauts
Līguma projekta Pasūtītāja pienākumos.

