
 

2023.gada 14.februārī Iepirkuma izvērtēšanas komisijas sēdē 
sniegtās atbildes uz uzdotajiem jautājumiem par atklāto konkursu  

“Par tiesībām piegādāt dabasgāzi 460 000 MWh apjomā AS “RĪGAS SILTUMS” 
vajadzībām 2023./2024.gada apkures sezonai”,  

identifikācijas Nr. RS2023/020/AK 
 
 

Jautājums: 
Nolikuma 6.1.10.punktā ir ietverta šāda kvalifikācijas prasība, atbilstība kurai 

Konkursā būtu obligāti jāpierāda katram piegādātājam, kurš būtu ieinteresēts 
piedalīties Konkursā:  

“Pretendentam piemīt investīciju pakāpes (ne zemāk kā Baa3, BBB-) 
kredītreitings, kuru ir apstiprinājusi European Securities and Markets Authority atzīta 
reitingu aģentūra”. 

Ar augstu varbūtības pakāpi Ieinteresētais piegādātājs norāda, ka no Latvijas 
tirgū aktīvajiem dabasgāzes tirgotājiem investīciju pakāpes kredītreitings, ko būtu 
apstiprinājusi kāda no prasībā minētajām reitingu aģentūrām, visticamāk, piemīt tikai 
vienam tirgus dalībniekam. 

Turklāt, uzzinot par šādu dabasgāzes iepirkumiem netipisku kvalifikācijas 
prasību tikai no Nolikuma jau pēc Konkursa izsludināšanas, pārējiem ieinteresētajiem 
piegādātājiem objektīvi vairs nav iespējams šādu investīciju pakāpes kredītreitinga 
apstiprinājumu saņemt, jo līdz piedāvājumu iesniegšanai 2023.gada 16.februārī tas 
objektīvi nav iespējams. Turklāt, šāda investīciju pakāpes kredītreitinga apstiprinājuma 
saņemšana starptautiski atzītā reitingu aģentūrā prasa lielus finanšu ieguldījumus. 
Šādu izmaksu radīšana ieinteresētajiem piegādātājiem ir vērtējama kā būtiski 
nesamērīga viena iepirkuma vajadzībām.  

Ievērojot minēto, Ieinteresētais piegādātājs izmanto Nolikuma 2.2.punktā 
noteiktās tiesības un lūdz detalizēti skaidrot, kādēļ Nolikumā ir iekļauta šāda 
kvalifikācijas prasība? Kādi iespējamie Pasūtītāja apsvērumi būtu atzīstami par 
pietiekamiem un pamatotiem, lai tik ļoti sašaurinātu konkurenci Konkursā? 

Vai ieinteresētie piegādātāji minēto kvalifikācijas prasību varētu izpildīt, ja 
gadījumā tie spētu uzrādīt savu mātes kompānijas vai citu grupas uzņēmumu 
investīciju pakāpes kredītreitingu, kas atbilstu Nolikuma 6.1.10.punktā noteiktajam? Ja 
gadījumā atbilde uz iepriekšējo jautājumu ir apstiprinoša, lūdzam jo īpaši skaidrot, ko 
tieši šādas kvalifikācijas prasības izpilde spētu pienest Pasūtītājam, ja gadījumā 
ieinteresētā piegādātāja mātes kompānija vai cits grupas uzņēmums neslēgtu 
iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju un neuzņemtos nekādu tiešu (nepastarpinātu) 
finansiālu un/vai materiālu atbildību par iepirkuma līguma izpildi? 
 
Atbilde: 

Pasūtītājs ir energoapgādes komersants, kuram ir pienākums sniegt sabiedrībai 
drošu un kvalitatīvu energoapgādes pakalpojumu. Atklāta konkursa ietvaros paredzēts 
iegādāties visu AS “RĪGAS SILTUMS” 2023./2024.gada apkures sezonai paredzēto 
kopējo dabasgāzes apjomu 460 000 MWh. Nolikuma 6.1.10.punkta kvalifikācijas 
prasība tika ietverta, lai nodrošinātu drošu piegādes avotu un samazinātu līguma 
atkāpšanās riskus.  

Papildus norādam, ka saskaņā ar Nolikuma 5.sadaļas “Personu apvienības un 
personālsabiedrības” nosacījumiem, Pretendents piedāvājumu var iesniegt kā 
personu apvienība (personālsabiedrība) un izpildīt Nolikuma 6.1.10.punktā minētās 
kvalifikācijas prasības, iesniedzot piedāvājumā atbilstošus dokumentus. 
 


