2018. gada 20. jūnijā Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā ir
saņemta vēstule par konkursa nolikumu no ieinteresētā piegādātāja:
„Ieinteresētais piegādātājs iepazinās ar LR Tieslietu ministrijas atklāta konkursa "Degvielas
iegāde" TM 2018/17 nolikuma prasībām un ir radies jautājums. Saskaņā ar nolikuma
prasībām iepirkuma 3.daļā jānodrošina degvielas uzpildes stacijas Bauskas, Cēsu,
Daugavpils, Gulbenes, Jēkabpils, Jelgavas, Jūrmalas, Kuldīgas, Liepājas, Madonas, Ogres,
Rēzeknes, Rīgas, Saldus, Siguldas, Tukuma, Valmieras, un Ventspils pilsētu robežās.
Ieinteresētajam piegādātājam ir plašs degvielu uzpildes staciju (turpmāk- DUS) tīkls (70 DUS
Latvijā) un nodrošina DUS visās prasītajās pilsētās izņemot Saldu. No Saldus pilsētas
administratīvās teritorijas robežas Ieinteresētajam piegādātājam DUS atrodas tikai 2,5 km.
attālumā Brocēnos. Kā arī Bauskā un Siguldā DUS atrodas jau aiz pilsētas sākuma zīmes,
taču ielas pusē kas nav pilsētas administratīvā teritorija. Ieinteresētais piegādātājs apskatījās
2017.gada Valsts probācijas dienesta iepirkuma prasības attiecībā uz šīm pilsētām un tur bija
noteikts ka DUS jābūt pilsētas administratīvajā teritorijā vai 4 km. rādiusā no tās.
Ieinteresētais piegādātājs labprāt iesniegtu piedāvājumu iepirkuma 3.daļā ņemot vērā
nebūtiskus attālumus no prasītajām pilsētām, tāpēc lūdzam noteikt iepirkuma 3.daļā līdzīgi
kā 2017.gada Valsts probācijas dienesta iepirkumā pieļaujamo attālumu no pilsētu
administratīvās robežas”.
Komisija nolēma sniegt šādu atbildi par iepirkuma priekšmeta trešo daļu:
„Valsts probācijas dienesta Saldus teritoriālā struktūrvienība atrodas Saldus pilsētā, arī dienesta
automašīnas stāvvietas adrese ir noteikta Saldus pilsētā. Ņemot vērā regulārus darba
braucienus, pēc kuriem automašīna novietojama noteiktās stāvvietās pilsētā (saskaņā ar
rīkojumu pastāvīgā stāvvieta noteikta pie struktūrvienības), ja degvielas uzpildes stacija
neatrodas pilsētas teritorijā ir patērējams ievērojams nodarbināto darba laika un iestādes
finanšu resurss, lai degvielu uzpildītu tuvākajās pilsētās, vai aiz pilsētas robežām. Piemēram
degvielas iepildīšanai Brocēnos, minētos finanšu izdevumus nesedz arī degvielas tirgotāju
piešķirtās atlaides degvielas litram. Papildus norādām, ka ieinteresētā pretendenta norādītie
2,5 km līdz degvielas uzpildes stacijai ir no Saldus pilsētas administratīvās teritorijas robežas,
savukārt Valsts probācijas dienesta aprēķini rāda, ka praktiskais attālums no dienesta
automašīnas stāvvietām līdz šai konkrētajai degvielas uzpildes stacijai ir vairāk nekā 6 km
vienā virzienā. Tādejādi konkursa nolikuma prasība, ka degvielas uzpildes stacija (DUS) ir
jānodrošina pilsētas robežās atbilst Publisko iepirkumu likuma mērķim par pasūtītāja līdzekļu
efektīvu izmantošanu, maksimāli samazinot tā risku. Papildus informējam, ka konkursa
nolikums pieļauj piedāvājumu iesniegšanu gan par visām iepirkuma priekšmeta daļām, gan
atsevišķām iepirkuma priekšmeta daļām, lai nodrošinātu brīvu tirgus konkurenci”.

