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Atbildes uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem
par iepirkumu “Degvielas un citu autotransporta
ekspluatācijas preču un pakalpojumu iegāde
degvielas izpildes stacijās”,
iepirkuma identifikācijas numurs RBR 2020/17
Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas saņemti līdz 2020. gada 10. decembrim:
Nr.
1.

Jautājums

Atbilde

Nolikuma
13.2.3
punkts
paredz
“Pretendenta
īstermiņa
likviditātes
koeficients pēc pēdējā noslēgtā finanšu
gada ir vismaz 1 (bilances rindas
,,Apgrozāmie līdzekļi kopā” dalījums ar
bilances rindu ,,Īstermiņa kreditori kopā”).”
Ņemot vērā to, ka attiecībā uz iepirkuma
priekšmetu, mūsuprāt, pasūtītāja kredītrisks
ir praktiski nenozīmīgs, vai pastāv iespēja,
ka šis kritērijs no vērtēšanas tiek izslēgts, vai
samazināts likviditātes slieksnis, piemēram
uz 0,95, jo Covid-19 rezultātā ir
pasliktinājusies ekonomiskā situācija, kas
īstermiņā
ietekmē
arī
degvielas
mazumtirdzniecības uzņēmumu finanšu
rādītājus, un daļa tirgus dalībnieku var
nekvalificēties nolikuma prasībām. Patlaban
vienīgais
degvielas
mēs
esam
mazumtirgotājs, kuram finanšu gada
noslēgums ir aprīlī, kas bija tieši COVID-19
ārkārtas laika sākums, līdz ar to degvielas
mazumtirgotāju finanšu rādītāji nav
salīdzināmi.

Iepirkuma komisija pateicas par izrādīto interesi par RB
Rail AS izsludināto iepirkumu “Degvielas un citu
autotransporta ekspluatācijas preču un pakalpojumu
iegāde degvielas izpildes stacijās”, RBR 2020/17
(“turpmāk – Iepirkums”) un paskaidro, ka Iepirkums tiek
veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu,
kas neparedz grozījumu veikšanu. Ņemot vērā
apstākļus, ka
Iepirkuma pārtraukšana un jauna
iepirkuma izsludināšana rada būtiskus riskus nenoslēgt
iepirkuma līgumu plānotajos termiņos, lai nodrošinātu
degvielas iegādes nepārtrauktību, iepirkuma komisija
pieņēma lēmumu nepārtraukt iepirkumu.
Pateicamies par izrādīto interesi un ceram uz sadarbību
citos iepirkumos!

Cieņā,
L.Buivida
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājas vietniece
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