Pretendenta jautājums
1. 1.9.3. Punktā norādīta prasība iesniegt
„Mikroautobusa
ražotāja
un
tirgotāja
garantijas saistību raksts, norādot garantijas
periodu u.c. noteikumus”. Tā kā jāiesniedz
piedāvājums par lietotu mikroautobusu ne
vecāku par 2009.gadu, ražotāja garantijas tik
veciem automobiļiem vairs nav spēkā, tad
nav iespējams iesniegt nolikumā prasīto
dokumentu. Lūdzu izņemt šo prasību no
iepirkuma nolikuma.
2. 1.9.6. punktā prasīts iesniegt informāciju
par piedāvātā mikroautobusa plānveida
ekspluatāciju līguma darbības termiņā:
Apakšpunktā
1.9.6.1.
prasīts
norādīt
degvielas
veidu
un
patēriņu.
Mikroautobusiem ar vietu skaitu virs 9
normatīvie akti neparedz norādīt degvielas
patēriņu, tāpēc degvielas patēriņa norma
jānosaka reālos ekspluatācijas apstākļos.
Iesniedzot piedāvājumu varam norādīt tikai
aptuveno degvielas patēriņu balstoties uz citu
transportlīdzekļu
faktiskajiem
degvielas
patēriņa rādītājiem, kas var atšķirties no
piedāvātā
mikroautobusa
ekspluatācijas
rādītājiem. Vai iesniedzot piedāvājumu
jānorāda šis lielums?
Apakšpunktā
Nr.1.9.6.2.
par:
nepieciešamajām regulārajām tehniskajām
apkopēm, norādot apkopju veidu un
periodiskumu. Lai sagatavotu šo informāciju
lūdzu norādīt plānoto noskrējienu un plānoto
ekspluatācijas
laiku.
Vai
jānorāda
nepieciešamo tehnisko apkopju izmaksas?
3.
Tehniskajā
specifikācijā
norādītas
garantijas prasības: ne mazāk kā 2 gadi vai
150 000 km nobraukums un 10 gadu
garantija pret virsbūves caurrūsēšanu. Tā kā
piedāvāts tiek lietots mikroautobuss, tad
ražotāja garantijas vairs nav spēkā. Lūdzu
precizējiet kāda veida un apjoma garantijas
šeit paredzētas. Ja šajā punktā domāta
ražotāja
garantija,
tad
lietotam
mikroautobusam
to
nav
iespējams
nodrošināt, tāpēc lūdzam atcelt šo punktu.
4.
Tehniskajā
specifikācijā
prasīta
ekspluatācijas
instrukcija
un
servisa
grāmatiņa latviešu valodā. Tā kā piedāvāts
tiek lietots mikroautobuss, kas iepriekš var
būt reģistrēts jebkurā citā valstī, tad
ekspluatācijas
instrukcija
un
servisa
grāmatiņa būs attiecīgās valsts valodā.
Lūdzu izņemt šo prasību no tehniskās
specifikācijas.

Iepirkumu komisijas atbilde
1. Iepirkuma procedūra neparedz obligātu
prasību
iesniegt
ražotāja garantiju noteikumi paredz gadījumā, ja nav iespējams
nodrošināt ražotāja garantiju, to sniedz
tirgotājs, iekļaujot prognozējamās garantijas
izmaksas piedāvātās preces cenā. Garantija
ir būtiska Pasūtītājam, jo īpaši pie 2009. gada
izlaiduma un lietotas automašīnas, iepriekš
nodrošināties pret neparedzamiem un
būtiskiem papildus izdevumiem, kas nav
paredzami
pie
iepirkuma
procedūras
dokumentācijas izvērtēšanas un preces
ekspluatācijas. Kā rezultātā iegādātais
transporta līdzeklis ekspluatācijā izrādīsies
dārgāks par pārējiem iepirkuma procedūrā
piedāvātajiem transporta līdzekļiem.
2. Paredzamais degvielas veids un patēriņš ir
būtisks iesniegtā pretendenta piedāvājuma
nosacījums,
tas
norādāms
obligāti.
Paredzamais degvielas patēriņš l /uz 100
km. ir noteikts kā saimnieciski izdevīgākā
piedāvājuma vērtēšanas kritērijs, Patēriņš
norādāms
obligāti
tieši
piedāvātajam
transporta līdzeklim! Degvielas patēriņam
jāatbilst tā lietošanai slodzē. Aprēķinot
paredzamo degvielas patēriņu, Pretendents
aprēķina to uz 100 km, ņemot vērā
automašīnas
ražotāja
noteikto vidējo degvielas patēriņu litros, vai
automašīnas
testa
rezultātā
patērēto
degvielu.
3. Pretendentam jānorāda pēc cik kilometru
nobraukuma veicama garantijas apkope, tā
jāiekļauj piedāvātās preces cenā un jānorāda
2 gadu (garantijas laika periodā).
4. Saskaņā ar 1.6.4.4 punkta nosacījumu
Pretendentam
piedāvājums
jāsagatavo
latviešu valodā (sertifikācijas dokumenti var
tikt iesniegti angļu vai krievu valodā; citā
valodā
sagatavotiem
dokumentiem
jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums
latviešu valodā. Atbilstoši Latvijas Republikā
pastāvošajai
likumdošanai
valsts
un
pašvaldības dokumentācija kārtojama valsts
valodā - līdz ar to, iepirkuma procedūrā
iekļautais punkts nav izslēdzams no
konkursa noteikumu nosacījumiem. Bez tam
vēršam uzmanību, ka iepirkumu procedūra ir
izsludināta atbilstoši Publisko iepirkumu
likuma 8 ' panta regulējumam un neparedz
iespēju pēc procedūras izsludināšanas veikt
grozījumus
izsludinātās
procedūras
nosacījumos.

