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Jautājumi un atbildes iepirkuma procedūra Nr. LR 2021/8 AK “Dabasgāzes
piegāde SIA “Lielvārdes Remte” saimnieciskās darbības nodrošināšanai”
ietvaros
1.jautājums: Dabasgāzes tirdzniecības periods var sākties tikai konkrēta mēneša
pirmajā datumā un beigties noteikta mēneša pēdējā datumā, tādēļ lūdzam Līguma
7.1.punktā noteikt dabasgāzes tirdzniecības periodu ar konkrētiem datumiem. Lai
līgums stātos spēkā no 01.01.2022., tirgotājs sistēmas operatoram jānoziņo līdz
15.12.2021., kas nav iespējams, jo piedāvājumu atvēršana ir 17.12.2021.
Atbilde: Ņemot vērā Jūs noradīto, ka tirgotājs sistēmas operatoram noziņo informāciju
līdz mēneša 15.datumam, un šobrīd noteiktajā piedāvājuma atvēršanas termiņā, kas ir
17.12.2021, nebūs iespēja noziņot un uzsākt līgumu no 01.01.2021, tad iepirkuma
Nolikumā tiek precizēts līguma noslēgšanas termiņš, kas būs no 01.02.202230.06.2022. Papildus tam Nolikumā tiek tiek precizēts dabasgāzes patēriņš konkrētajā
periodā uz 1 053 435 tūkst.nm3 (samazināts patēriņš par janvāra mēnesi).
2.jautājums: Lai savstarpējie norēķini un saistības saskaņā ar Līgumu un
normatīvajiem aktiem tiktu veikti korekti, lūgums papildināt Līguma 4.punktu ar
nosacījumu, ka "Lietotāja patērēto dabasgāzes daudzumu uzskaita kubikmetros (m3).
Ja komercuzskaites mēraparātiem uzstādīti temperatūras un spiediena korektori,
uzskaites datus nosaka standarta apstākļos. Lietotāja norēķiniem ar Tirgotāju par
patērēto dabasgāzi, kā arī saņemtajiem sadales sistēmas pakalpojumiem sadales
sistēmas operators uzskaitīto dabasgāzes daudzumu pārrēķina kWh, izmantojot
pārvades sistēmas operatora tīmekļvietnē publicētos datus par gāzes dienas dabasgāzes
vidējo svērto augstāko siltumspēju standartapstākļos."
Atbilde: Vēstulē punktā Nr.2 norādīts ka nepieciešams līgumu papildināt ar norādīto
4.punktu, bet pie Nolikuma pievienotajā līguma veidnē jau ietverts 4.6.punktu ar
norādīto informāciju: Lietotāja patērēto dabasgāzes daudzumu uzskaita kubikmetros
(m3). Ja komercuzskaites mēraparātiem uzstādīti temperatūras un spiediena korektori,
uzskaites datus nosaka standarta apstākļos. Lietotāja norēķiniem ar Tirgotāju par
patērēto dabasgāzi, kā arī saņemtajiem sadales sistēmas pakalpojumiem sadales
sistēmas operators uzskaitīto dabasgāzes daudzumu pārrēķina kWh, izmantojot
pārvades sistēmas operatora tīmekļvietnē publicētos datus par gāzes dienas
dabasgāzes vidējo svērto augstāko siltumspēju standartapstākļos, attiecīgajā sadales
sistēmas siltumspēju zonā”.
3.jautājums: Lūgums papildināt arī Līguma 5.4.punktu ar jaunu apakšpunktu šādā
redakcijā: "Tirgotājam ir tiesības pieprasīt Lietotājam iesniegt dokumentus, kas
apliecina gazificētā objekta īpašuma, lietošanas vai valdījuma tiesības. Ja Lietotājs
sniedz nepatiesu informāciju par īpašuma, lietošanas vai valdījuma tiesībām uz
gazificēto objektu, tas sedz visus zaudējumus, kas nodarīti šādas informācijas
sniegšanas rezultātā."
Atbilde: Vēstulē punktā Nr.3 norādīts, ka nepieciešams līgumu papildināt ar norādīto
5.4.punktu, bet pie Nolikuma pievienotajā līguma veidnē jau ietverts 5.4.5.punkts ar
norādīto informāciju: Tirgotājam ir tiesības pieprasīt Lietotājam iesniegt dokumentus,
kas apliecina gazificētā objekta īpašuma, apkalpošanas, lietošanas vai valdījuma
tiesības. Ja Lietotājs sniedz nepatiesu informāciju par īpašuma, apkalpošanas,
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lietošanas vai valdījuma tiesībām uz gazificēto objektu, tas sedz visus zaudējumus, kas
nodarīti šādas informācijas sniegšanas rezultātā.
4.jautājums: Nolikuma 9.3.1.punktā (un Nolikuma pielikumā Nr.3) noteikta prasība
iesniegt "pieņemšanas – nodošanas akta vai līguma kopiju un pozitīvas Pasūtītāju
atsauksmes par veiktajām piegādēm" kā arī 9.3.2.punktā noteikts, ka jāiesniedz "līguma
izpildi apliecinošo dokumentu kopijas par līdzīgu dabasgāzes piegādi sarakstā
norādītajām piegādēm vai atsauksmes no preču saņēmēja, kas apliecina pretendenta
atbilstību nolikuma 14.3.punkta prasībām". Minētos dokumentus nav iespējams
iesniegt, jo līgumi par dabasgāzes tirdzniecību ar lietotājiem visbiežāk satur
konfidencialitātes klauzulu – tāpat kā SIA "Lielvārdes Remte" iepirkuma līguma
11.punktā, par to, ka līdzēji bez otra līdzēja rakstiskas piekrišanas apņemas neizpaust
un neizplatīt trešajām personām līguma noteikumus vai citu līguma izpildes gaitā iegūtu
informāciju. Tāpat, jānorāda, ka atsevišķi "pieņemšanas-nodošanas" akti ar lietotājiem
par dabasgāzes pieņemšanu netiek parakstīti.
Papildus minētajam vēlamies norādīt, ka 14.3.2.punktā noteiktais atlases kritērijs –
"pēdējo piecu (no 2014.gada februāra līdz 2019.gada februārim) gadu laikā ir pieredze
vismaz 3 (trīs) iepirkuma priekšmetam apjomā un saturā līdzvērtīgu piegāžu veikšanā"
nepamatoti ierobežo pretendentus, jo saskaņā ar Enerģētikas likumā noteikto,
dabasgāzes tirgus Latvijā tika atvērts brīvai konkurencei tikai 2017.gada 3.aprīlī, un
tikai tad par tirgus dalībniekiem kļuva arī citi komersanti, ne tikai AS "Latvijas Gāze".
Pirms 2017.gada 3.aprīļa citiem komersantiem nebija iespējams tirgot dabasgāzi, tādēļ
lūdzam labot vai svītrot Nolikuma 14.3.2. punktā noteikto pretendenta kvalifikācijas
prasību.
Lai apliecinātu pretendenta pieredzi un kvalifikācijas atbilstību konkrētā iepirkuma
vajadzībām varam iesniegt sarakstu ar veiktajām dabasgāzes piegādēm, norādot
pasūtītāju datus, tirdzniecības līgumu darbības termiņus un dabasgāžu piegāžu
apjomus, bet nenorādot līgumu summas un izmaksas, un neiesniedzot līgumu kopijas.
Atbilde: Ņemot vērā Nolikuma 9.3.1. un 9.3.2.punktos minētās prasības, lai apliecinātu
14.3. punktā pieprasīto kvalifikāciju, norādām, ka Pretendentam nepieciešams aizpildīt
Nolikuma 3. pielikumu “Veiktās dabasgāzes piegādes veidne”. Ja Pretendenta pieredzi
apstiprinošie līgumi vai cita veida dokumentācija ar Pasūtītājiem liedz izsniegt
dokumentāciju trešajām personām, Pretendentam ir iespēja iesniegt pozitīvas Pasūtītāja
atsauksmes kā tas norādīts 9.3.2.punktā, ja līguma ietvaro nav bijuši paredzēti
pieņemšanas – nodošanas akti, tādā gadījumā tādi nav jāiesniedz.
Nolikuma 14.3.2.punkts neparedz Jūsu norādītos termiņus – “pēdējo piecu (no
2014.gada februāra līdz 2019.gada februārim) gadu laikā ir pieredze vismaz 3 (trīs)
iepirkuma priekšmetam apjomā un saturā līdzvērtīgu piegāžu veikšanā”, bet gan –
“Pretendentam pēdējo piecu (no 2016. gada oktobra līdz 2021. gada oktobrim) gadu
laikā ir pieredze vismaz 3 (trīs) iepirkuma priekšmetam apjomā un saturā līdzvērtīgu
piegāžu veikšanā”, tādējādi Pasūtītājs nekādā veidā necenšas ierobežot Pretendentu
loku, jo procedūra ir izsludināta kā atklāts konkurss, kuras ietvaros jebkuram
komersantam, kurš atbilst normatīvo aktu prasībām, ir iespēja pieteikties un iesniegt
piedāvājumu. 14.3.2.punktā minētā prasība nekāda veidā neierobežo Pretendentu loku,
jo par pieredzi prasītais periods no 2016. gada oktobra līdz 2021. gada oktobrim, ietver
sevī Enerģētikas likumā noteikto par brīvas konkurences dabasgāzes tirgus atvēršanu
no 2017. gada 3.aprīļa periodu, tādējādi Petendenti var iesniegt jebkuru savu pieredzi,
kura ir bijusi no brīvā tirgus atvēršanas laika, kā arī ja tāda ir bijusi no 2016. gada
oktobra mēneša līdz 201. gada oktobrim.
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5.jautājums: Ņemot vērā 4.punktā minētos argumentus, lūdzam precizēt Nolikuma
Pielikumā Nr.7. pieprasīto informāciju. Varam iesniegt visu šajā pielikumā pieprasīto
informāciju, bet ne līguma vērtību un pieņemšanas-nodošanas aktus par piegādēm, jo
tādi netiek parakstīti. Tāpat, lūdzam izvērtēt visas šajā pielikumā pieprasītās
informācijas lietderību – piemēram, saņemot informāciju par dabasgāzes piegādes
vietu, pasūtītājs nevarēs izdarīt secinājumus, kas būs lietderīgi vērtējot pretendenta
iesniegto piedāvājumu.
Atbilde: Pasūtītājs informē, ka Pretendents, ja viņam līguma ietvaros netiek paredzēta
līguma kopiju un izmaksu norādīšana trešajām personām, viņš drīkst nepievienot
Nolikuma 3. pielikuma tabulas ailē “Dabasgāzes piegādes izmaksas bez PVN(EUR)”
līguma izmaksas, atstājot tukšas ailes, kā arī neiesniegt pieņemšanas – nodošanas aktu
(ja šāda dokumentācija līgumā nav paredzēta) vai līgumu kopijas, tā vietā aizstājot ar
Pretendenta apstiprinātu apliecinājumus par līguma izpildi, tajā norādot piegādes
sniegšanas laiku un piegādātos apjomus.
6.jautājums: Lūgums sniegt skaidrojumu, detalizētu informāciju par Līguma
nodrošinājuma formu, par Nolikumā 33.lpp. pievienoto Iepirkuma līguma projekta
Līguma izpildes garantijas veidni, LĪGUMA IZPILDES GARANTIJA. Vēršam
uzmanību, ka Nolikumā nav atsauces par augstāk minēto formu. Līdz ar to lūdzam
izvērtēt šajā Nolikumā Līguma nodrošinājuma formas lietderību
Atbilde: Līguma izpildes garantijas veidne tiek izņemta ārā no Nolikuma.

