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Jautājums Nr.1 

Nolikuma 8.3.3 punkta pēdējā apakšpunktā (nav numurēts) atrunāts, ka “Izziņa par Pretendenta un/vai Personas, uz 

kuras iespējām Pretendents balstās, katra gada kopējo finanšu apgrozījumu degvielas piegādē par iepriekšējiem trīs 

gadiem (2017., 2018. un2019. gads) (D7 pielikums)[…].” 

Apskatot D7 pielikumu, rodas neskaidrība, vai Pretendentam ir jānorāda finanšu apgrozījums par saviem klientiem, 

kas ir norādīti, kā apliecinājums, ka mums ir pieredze degvielas mazumtirdzniecībā, vai tā ir kļūda? 

Atbilde. 

Norādītajā punktā ir drukas kļūda, un tiek dzēsts teksts – (D7 pielikums). Pretendentam brīvā formātā 

jāsagatavo izziņa, kurā jāuzrāda tikai viņa finanšu apgrozījums par 8.3.3.punkta pēdējā apakšpunkta 

minēto laika periodu.  

 

8.3.3.punkta pēdējais apakšpunkts tiek izteikts šādi: 

Izziņa par Pretendenta un/vai Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, katra gada kopējo 

finanšu apgrozījumu degvielas piegādē par iepriekšējiem trīs gadiem (2017., 2018. un 2019. gads). 

Jaundibinātiem uzņēmumiem / uzņēmumiem, kas tirgū darbojas mazāk par trīs gadiem, informācija 

jāiesniedz par visu darbības periodu. 

 

Jautājums Nr.2 

Nolikuma punktā 7.3.1 ir atrunāts, ka “Pretendentam pēdējo piecu (no 2015. gada aprīlim līdz 2020. gada aprīlim) 

gadu laikā ir pieredze vismaz 3 (trīs) iepirkuma priekšmetam apjomā un saturā līdzvērtīgu piegāžu veikšanā.” 

Nolikuma pielikumā D3 atrunāts, ka Pretendentam ir jāiesniedz “Par katru no uzrādītās degvielas piegādes 

Pretendentam jāiesniedz pieņemšanas – nodošanas akta vai līguma kopija un pozitīvas Pasūtītāju 

atsauksmes par veiktajām piegādēm.” Veicot degvielas tirdzniecību mazumtirdzniecībā ar degvielas kartēm, 

klientiem netiek izsniegti pieņemšanas nodošanas akti vai pavadzīmes, bet gan degvielas karšu rēķini. Neuzskatu par 

pamatotu prasību iesniegt trešajām personām tas ir Pasūtītājam, iepriekš noslēgtus līgumus par degvielas iegādi, vai 

degvielas rēķinus. Lai šo prasību izpildītu un pierādītu savu pieredzi degvielas mazumtirdzniecībā, pilnīgi pietiekoši 

ir iesniegt pozitīvu atsauksmi no attiecīgā klienta. 

 

Atbilde. 

Pasūtītājs norāda, ka, ja Pretendentam degvielas tirdzniecības ietvaros netiek izmantota Nolikuma 

7.3.2.punktā un D3 pielikumā minētā dokumentācija (pieņemšanas – nodošanas akts), kā arī ja noslēgto 

līgumu ietvaros nav paredzēts līgumu kopijas, vai to atvasinājumus izsniegt trešajām personām, lai 

pierādītu pieredzi varēs/var iesniegt tikai pozitīvas Pasūtītāju atsauksmes. 

 


