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Par iepirkuma procedūras  

“Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas,  

trauksmes signalizācijas sistēmas 

un automātiskā balss ugunsgrēka izziņošanas  

sistēmas tehniskā apkope un remonts” 

(ID Nr.RS/2021/61) nolikuma prasībām 

 

Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” Iepirkuma komisija (turp-

māk – Pasūtītājs) no iespējamā piegādātāja ir saņēmusi vēstuli ar lūgumu sniegt skaidrojumu par 

nolikumā ietvertajām prasībām.  

 

Jautājums: Lūdzam veikt grozījumus Iepirkuma līguma 6.11.punktā, paredzot, ka līguma izbeigšanas 

pamats noziedzīgu nodarījumu veikšanas gadījumā ir tikai par tādiem noziedzīgiem nodarījumiem, 

kas saistīti ar šī Iepirkuma līguma noslēgšanu. 

Atbilde: paskaidrojam, ka jau šobrīd līguma 16.11.punkts nosaka, Pasūtītājam ir tiesības izbeigt Lī-

gumu vienpusējā kārtā pirms termiņa, ja Izpildītājs vai Izpildītāja amatpersonas, līguma izpildē iesais-

tītie Izpildītāja darbinieki ir atzīti par vainīgiem noziedzīgā nodarījumā vai konkurences tiesību pār-

kāpumā, kas saistīts ar šī līguma noslēgšanas procedūru vai izpildi. Ņemot vērā minēto, Līguma 

6.11.punkts netiks grozīts. 

 

Jautājums: Lūdzam precizēt Iepirkuma līguma 6.12.punktu, paredzot, ka izdevumus Izpildītājam ir 

pienākums atlīdzināt Pasūtītājam tādā apmērā, kādā tie ir faktiski radušies. 

Atbilde: paskaidrojam, ka Līguma 6.12.punktā ir norādītas Pasūtītāja aprēķinātās izmaksas, kas sais-

tītas ar parāda piedziņu (tajā skaitā, izdevumi par brīdinājumu nosūtīšanu ierakstītā pasta sūtījumā, 

jurista darba atlīdzību, jebkāda veida izziņu izsniegšanu un saņemšanu utt.). Ņemot vērā minēto, Pa-

sūtītājs neplāno grozīt Līguma 6.12.punktu.  

 

Jautājums:  Lūdzam dzēst Iepirkuma līguma 6.13.punktu vai precizēt, ka šis nosacījums ir attiecināms 

tikai uz trešajām personām, kas sniedz parādu piedziņas pakalpojumus vai valsts un pašvaldību insti-

tūcijām.  

Atbilde: paskaidrojam, ka atbilstoši līguma 6.13.punktam, Pasūtītājam ir tiesības publiskot un nodot 

trešajām personām informāciju par Izpildītāja neizpildītajām vai nepilnīgi izpildītajām saistībām. Mi-

nētā līguma punkta izpratnē, trešās personas ir uzņēmumi, kas sniedz parādu piedziņas pakalpojumus, 

kā arī valsts un pašvaldību iestādes, līdz ar to, līguma 6.13. punkts netiks grozīts.  

 

Jautājums: Lūdzam veikt grozījumus Iepirkuma līguma 4.10.punktā, pagarinot termiņu tāmes iesnieg-

šanai par veiktajiem avārijas remontdarbiem līdz 2 darba dienām.  



 

 

Atbilde: informēja, ka iepirkuma procedūras nolikumā ir veikti grozījumi. Informējam, ka nolikuma 

grozījumi ir publicēti www.eis.gov.lv, kā arī www.rigassatiksme.lv.  
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