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Rīgā, 2016.gada 2.februārī
Par pasākumu „Love Cup 2016”

Nr.2-02/2016 AV-sports

V/A “Civilās aviācijas aģentūra”, Lidosta "Rīga" 10/1, Mārupes novads, LV-1053- Direktoram, Aeronavigācijas daļai.
VAS "Latvijas gaisa satiksme", Lidosta "Rīga" 10/1, Mārupes novads, LV-1053
Jēkabpils Domes priekšsēdētājam L.Salcevičam, Brīvības 120, Jēkabpils, LV-5201
Informācijai : -Salas novada Domes priekšsēdētājai I.Sproģei , Susējas iela 9, Sala, Salas novads, LV-5230
-Viesītes novada Domes priekšsēdētājam J.Dmitrijevam Brīvības iela 10, Viesīte, LV-5237
Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2195/2002, izmantojot vienotu publiskā iepirkuma
klasifikācijas sistēmu, jāstandartizē norādes, ko līgumslēdzējas iestādes un līgumslēdzēji izmanto, lai aprakstītu līguma priekšmetu.
CPV klasifikators ir paredzēts precīzai un starptautiski saprotamai iepirkuma priekšmeta nosaukuma kodēšanai. Iepirkuma
priekšmetus raksturo budžetā piešķirto līdzekļu izlietošanas mērķis.
Pasūtītājam, organizējot iepirkumu, jāizvērtē, kurš no CPV kodiem precīzāk raksturo iepirkuma priekšmetu un tas
jāpiemēro. Būtiski ir piemērot CPV kodu, kas, cik vien iespējams precīzi, atbilst paredzamajam iepirkuma priekšmetam.
Publiskā iepirkuma „Gaisa balonu ziemas festivāla “LOVE CUP 2016” organizēšana” NOLIKUMS Identifikācijas Nr. JPP
2015/57, apstiprināts Jēkabpils pilsētas pašvaldības iepirkuma komisijas 2015.gada 09.novembra sēdē prot. Nr. 199 , 3.6. punktā
norādīts : „CPV kods ir 92620000-3 (Ar sportu saistītie pakalpojumi).” Pasākuma „Love Cup 2016” CPV klasifikācijas kods
92620000-3 (ar sportu saistītie pakalpojumi) viennozīmīgi, skaidri un nepārprotami raksturo iepirkuma mērķi – pakalpojums, kas
saistīts ar sportu un var tikt izmantots tikai gadījumā, ja pakalpojums tiek saistīts ar sportu.
Norādot neatbilstošu CPV kodu, nav nodrošināts Publisko iepirkuma likuma, arī Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
iepirkumu likuma 2. panta 1. punktā noteiktais mērķis : nodrošināt iepirkuma procedūras atklātumu, jo nepareizi norādītā CPV koda
dēļ attiecīgie piegādātāji neuzzina iepirkuma patieso saturu un līdz ar to neiesniedz savus piedāvājumus iepirkuma procedūrā, kā
rezultātā netiek nodrošināta efektīva konkurence iepirkuma priekšmetam atbilstošajā tirgū.
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 30.panta 1.daļu, pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma
procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, kā arī iespēju ieinteresētajiem piegādātājiem
iepazīties uz vietas ar iepirkuma procedūras dokumentiem, sākot ar attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi.
Latvijas Aeroklubam nav pienākuma analizēt pasākuma „Love Cup” iepirkuma procedūras atbilstību spēkā esošo
normatīvo aktu prasībām, izvērtēt pasākuma organizatora vai pasūtītāja kompetences, pieņemt lēmumus šajā sakarā.
Iepazīstoties ar publiski pieejamo informāciju, Latvijas Aeroklubs konstatē faktus, kam ir nozīme lēmumu pieņemšanā
saistībā ar aviācijas sporta pasākumiem, kas tiek organizēti Latvijas Republikā :
pasākums „ Love Cup 2016”, pasūtītāja, Jēkabpils pilsētas pašvaldības, izpratnē ir saistīts ar sportu, aviācijas sportu.
CPV klasifikācijas kodu 92620000-3 (ar sportu saistītie pakalpojumi) Jēkabpils pilsētas pašvaldība izvēlējusies brīvi
izsakot savu gribu;
pasūtītājs, Jēkabpils pilsētas pašvaldība, apzināti nav izvēlējies nevienu no pieejamajiem CPV klasifikācijas kodiem,
kas atbilst ar aviācijas sportu nesaistītam pakalpojumam pasākuma „Love Cup 2016” ietvaros, piemēram, :
60444100-3 Pilotu pakalpojumi. Pilot services; 60445000-9 Lidaparātu apkalpes pakalpojumi. Aircraft operating
services; 60444000-2 Lidaparātu ekspluatācijas pakalpojumi. Aircraft-operation services; 60440000-4 Aviācijas un saistītie
pakalpojumi. Aerial and related services; 60420000-8 Neregulāru gaisa satiksmes pārvadājumu pakalpojumi. Non-scheduled
air transport services; 60424000-6 Gaisa transportlīdzekļu ar apkalpi noma. Hire of air transport equipment with crew.
pasūtītājs – Jēkabpils pilsētas dome, cik vien iespējams precīzi raksturo vēlamā pakalpojuma būtību – ar aviācijas
sportu saistīts pakalpojums, attiecīgi plānojot izlietot budžetā piešķirtos līdzekļus.
Pakalpojuma būtību – tiešu un nepārprotamu saistību ar aviācijas sportu, raksturo informācija organizatora izplatītajā
uzaicinājumā, kas adresēts potenciālajiem dalībniekiem, norādot sacensību veidu un atsauci uz Starptautiskās Aviācijas Sporta
federācijas sacensību noteikumiem.
Latvijas Aeroklubs ir spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā atzīta sporta federācija, kas, realizējot savas likumīgās
tiesības, vada un koordinē darbu visos aviācijas sporta veidos Latvijā, pārstāv Latviju Starptautiskajā Aviācijas Sporta federācijā.
Latvijas Aerokluba sporta federācijas Atzīšanas apliecības elektroniskā kopija pieejama Latvijas Aerokluba mājas lapā :
http://aeroclub.lv/ . ( Atzīšanas apliecība).
Latvijas Aeroklubs, 2016.gada 11.janvāra vēstulē Nr.11-01/2016 AV-sports, ir precīzi, savas kompetences ietvaros un
atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, izteicis nepieciešamos lūgumus un norādījis minimāli nepieciešamo informāciju
lēmumu pieņemšanai saistībā ar pasākumu „Love Cup 2016”. Latvijas Gaisa balonu sporta savienības Valde ir pieņēmusi lēmumu
netbalstīt pasākumu “Love Cup 2016”.Latvijas Sporta federāciju padome ir izslēgusi pasākumu „Love Cup 2016” no Latvijas
aviācijas sporta pasākumu kalendāra.
Latvijas Aeroklubs uz 2016.gada 2.februāri nav sankcionējis aviācijas sporta pasākuma „Love Cup 2016” norisi, Latvijas
Aeroklubs neuzņemas nekāda veida atbildību par lidojumu un privātpersonu drošību pasākuma „ Love Cup 2016” norises laikā,
neatkarīgi no pieņemtajiem lēmumiem šajā sakarā.
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