Atbildes uz Pretendentu jautājumiem
saistībā ar iepirkumu Nr. JPA 2013/1
Jautājums Nr.1. Nolikuma 3.pielikumā Nr.p.k. 13.-20. ir jānorāda aviobiļešu cenas norādītajos
datumos. Kā komisija pārliecināsies par piedāvātās cenas patiesumu? Vai ir jāpievieno kādas izdrukas
no rezervēšanas sistēmām?
Atbilde Nr.1. Lai apliecinātu piedāvātas cenas patiesumu Pretendentam ir jāpievieno Finanšu
piedāvājumam arī izdrukas no rezervēšanas sistēmām attiecībā uz norādītajām aviobiļetēm.
Jautājums Nr.2. Nolikuma 3.pielikumā Nr.p.k. 21.-24. ir jānorāda standarta ceļojuma apdrošināšanas
cenas braucienam uz Eiropu. Lūdzu precizējiet kādiem riskiem un to segumiem ir jābūt iekļautiem
standarta ceļojuma apdrošināšanā.
Atbilde Nr.2. Piedāvātajā apdrošināšanas polisē ir jābūt iekļautiem vismaz šādiem riskiem:
Nr.

Risks

Riska segums

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Medicīnas izdevumi
Zobārstniecības izdevumi
Medicīniskais transports
Repatriācija
Bagāžas zādzība
Ceļojuma izdevumi slimnieka pavadonim

vismaz 70 000 EUR
vismaz 100 EUR
vismaz 5 000 EUR
vismaz 8 000 EUR
vismaz 100 EUR
vismaz 500 EUR

Jautājums Nr.3. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz 1 oriģinālā eksemplārā, kā arī 1 eksemplārs
jāiesniedz elektroniskā formā, kur tam jābūt ieskanētam PDF formātā un jāsatur visas Piedāvājuma
lapas. Vai visas parakstītās kopijas (atlases dokumentus arī nepieciešams likt pdf, jeb Jūs bijāt
domājuši PDF formātā visus pielikumus?
Atbilde Nr.3. Saskaņā ar Nolikuma 1.6.3.apakšpunktu Pretendentam ir jāiesniedz elektroniskā formā
PDF formātā visas Piedāvājuma lapas, t.i., gan atlases dokumenti, gan pielikumi.
Jautājums Nr.4. Jautājums par Leonu, jo tur nav lidojumu, lidojums iespējams uz Madridi, tad 334km
ir jāņem cits transports. Vai jāpiedāvā sabiedriskais transports jeb transfēra cena?
Atbilde Nr.4. Iepirkuma Finanšu piedāvājuma veidlapas 15.punktā ir konstatēta neprecizitāte – ir
nepieciešamas aviobiļetes cenas lidojumam Rīga – Liona – Rīga.
Jautājums Nr.5. Jānorāda aviobiļešu cena uz Leonu 25.06.-28.06. 25.06. nav savienojuma vienā dienā
līdz norādītajam galamērķim, vai iespējams ir norādīt lidojumu ar nakšņošanu, kur galamērķī reiss
ielidos 26.06.?
Atbilde Nr.5. Iepirkuma Finanšu piedāvājuma veidlapas 15.punktā ir konstatēta neprecizitāte – ir
nepieciešamas aviobiļetes cenas lidojumam Rīga – Liona – Rīga.
Jautājums Nr.6. Vai šajā iepirkumā tiks vērtētas visas finanšu piedāvājumā norādītās cenas kopā
(tabulā no 1-24), ieskaitot arī aviobiļešu šībrīža cenas norādītajiem maršrutiem? Kā tiks vērtēts
visatbilstošākais piedāvājums, ja vairāki pretendenti iesniegs piedāvājumu ar vienādu cenu?
Atbilde Nr.6. Finanšu piedāvājumā norādītās cenas tiks saskaitītas kopā un lēmums par uzvarētāju
tiks pieņemts ņemot vērā mazāko kopējo finanšu piedāvājuma summu. Gadījumā ja visi pretendenti
iesniegs piedāvājumus ar vienādu cenu, tad iepirkums tiks pabeigts bez rezultāta.
Jautājums Nr.7. Vai ir noteikti kādi apdrošināšanas riski un summas, kas ir jāiekļauj standarta
apdrošināšanas programmā, kas ir jānorāda finanšu piedāvājumā no 21.-24.punktam.
Atbilde Nr.7. Piedāvātajā apdrošināšanas polisē iekļaujamie riksi ir norādīti atbildē uz jautājumu
Nr.2.

