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12.04.2021, Nr. 1.13p/LV-2021-148
Atbildes uz jautājumiem iepirkumā
,,Kafijas automātu noma un automātos
izmantojamo produktu iegāde” , id.Nr. RBR 2021/7
RB Rail AS sniedz sekojošas atbildes uz ieinteresētā piegādātāja uzdotajiem
jautājumiem:
Nr.

Jautājums

Atbilde

1.

Līguma summa: līdz 41 999,99 EUR, Līguma summa tiek noteikta uz visu Līguma
bez PVN. – vai tas ir uz visu līguma izpildes laiku, t.i. uz 24 mēnešiem.
periodu – 24 mēneši vai uz 12
mēnešiem?

2.

Minēts,
ka
kafijas
automāts
nepieciešams ar sauso pienu un
biezumu tvertni 60 porcijām – vai ja
tas būs ar tvertni 40 porcijām vai zem
k.a. ir maiss, kurā var vēl vairāk kā
60porcijas vai tas derētu?

Saskaņā ar Nolikuma 2.pielikuma “Tehniskā
specifikācija” 1.5. punkta prasību, kafijas
automāta atkrituma tvertnei jābūt ne mazākai
kā 60 porcijām. Kafijas automāts ar mazāku
tvertni (pat ja papildus nodrošināts maiss) tiks
atzīts par neatbilstošu.

3.

Kāds ir šobrīd apjoms kafijai uz 2 k.a. un
darbinieku skaits? Vai tie ir tie 1555kg,
kas minēti nolikumā? Vai ja plānojas uz
160 cilvēkiem un 5 k.a. apjoms varētu
būt lielāks par 1555 kg gadā?

Tehniskās specifikācijas 12.1. un 13.1. punktā ir
norādīts
plānotais
kafijas
automātos
izmantojamo pārtikas produktu apjoms 2 gadu
periodam. Indikatīvais kafijas pupiņu apjoms ir
1 555 kg uz 160 cilvēkiem. Lūdzam ņemt vērā,
ka Pasūtītājs negarantē konkrētus kafijas
apjomus, jo nevar prognozēt reālo kafijas
patēriņu COVID situācijas dēļ.

4.

Par pupiņu kafiju – Bioloģiskās
lauksaimniecības prasībām atbilstoši
produkti – vai piedāvāt var tikai šādas
pupiņas: Produkti (kafijas pupiņas),
kuriem ir piešķirts RainforestAlliance
sertifikāts (vai ekvivalents)

Obligātas prasības kafijas pupiņam ir noteiktas
Tehniskās specifikācijas 12.1. punktā. Ja kafijas
pupiņas atbilst bioloģiskās lauksaimniecības
prasībām un/vai piešķirts Rainforest Alliance
sertifikāts (vai ekvivalents), Pretendents iegūs
papildus punktus saskaņā ar Nolikuma 7.7., 7.8.
punktu.

5.

Vai konkursā noteicošais, kā minēts Saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 7.3.punktu,
nolikumā būs cena un tad pārējie piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski
kritēriji?
visizdevīgākais piedāvājums. Kopējais cenas
īpatsvars (kafijas automātu nomas izmaksas un
pārtikas produktu piegādes izmaksas) pret
pārējiem kritērijiem ir tikai 50%.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja

N.Vjatkina

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU
UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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