
 
Rīgā 

 

18.09.2020.  

       

Par papildus informācijas sniegšanu  

par iepirkuma procedūras “Par apsardzes pakalpojumu sniegšanu”  

(ID Nr.RS/2020/38) nolikuma prasībām 

 

Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” Iepirkuma komisija 

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

iepirkuma procedūras dokumentos iekļautām prasībām. 

 

1. Jautājums: 

 

Iepriekš izsludināto iepirkumu laikā SIA “Rīgas Satiksme” par objektu drošību atbildīgās personas 

sniedza informāciju, ka tuvākajā periodā paredzamas izmaiņas SIA “Rīgas Satiksme” objektu skaitā, 

iespējama gan tehniskās apsardzes, gan patrulēšanas, gan fiziskās apsardzes objektu skaita 

samazināšana, posteņu skaita vai darba stundu apjoma samazināšana.  

Pie zināma apjoma tik būtiska samazināšana ietekmēs pakalpojuma izmaksas, attiecīgi arī cenu un 

līguma izpildes nosacījumus. Izmaksu/cenu izmaiņas var būt par pamatu, ka kāds no iepirkuma 

pretendentiem varētu iesniegt savādāku piedāvājumu, vai citu piedāvājuma cenu. Attiecīgi saskaņā ar 

Publisko Iepirkumu likuma 61. p.2. daļu šādas izmaiņas ar tikt uzskaitītas par būtisku līguma grozījumu.  

Piemērs:  viena posteņa stundu skaita samazināšana no 12 stundām uz 4 stundām uzskatāma par 

ievērojamām izmaiņām, un rada papildus izmaksas pakalpojuma sniedzējam.  Vai arī, dienas stundu 

darba laika izmaiņas uz darba laiku tikai nakts stundās un svētku dienās, būtiski sadārdzina pakalpojuma 

pašizmaksu, un tā var pārsniegt Līgumā noteikto cenu, savukārt pakalpojuma sniegšana zem 

pašizmaksas nav pieļaujama saskaņā ar likumdošanu.   

Pakalpojuma apjoma izmaiņas saskaņā ar Publisko iepirkuma Likuma 61. panta 3.daļas 1.punkts nosaka 

ka: “iepirkuma līgums vai vispārīgā vienošanās skaidri un nepārprotami paredz grozījumu iespēju, 

nosacījumus, ar kādiem grozījumi ir pieļaujami, grozījumu apjomu un būtību.” 

Iepirkuma  Nr.RS/2020/38  Nolikumam pievienotajā Līguma projektā punktā 1.3. ir norādītas Pasūtītāja 

tiesības veikt izmaiņas pakalpojumā. Tomēr Līgumā nav norādīti nosacījumi pie kādiem izmaiņas var 

tikt veiktas, un no Līguma projekta nav saprotami kritērijiem (piemēram procentuālām izmaiņām pret 

sākotnējo apjomu) vai pilnīga pakalpojuma veida pārtraukšana ir pieļaujama šī līguma ietvaros. 

Vienlaicīgi, Līguma projekts neparedz Izpildītāja tiesības pārtraukt līgumu, ja līguma apjoms tik būtiski 

grozīts. 

Lūdzam precizēt par  iespējamām Līguma punkta 1.3. izmaiņu nosacījumiem, un grozījumu apjoma 

robežām. 
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Lūdzam sniegt skaidrojumu, vai Ja Izpildītājs samazina pakalpojumu kopējo vai viena pakalpojuma 

veida  apjomu par 40%  vai 70% vai pat 90%, vai atsakās no kāda pakalpojuma pilnībā,  vai Izpildītājam 

ir tiesības lauzt līgumu (par to iepriekš savlaicīgi informējot)? 

 

Atbilde: 

Pasūtītājs informē, ka Iepirkumu komisija ir veikusi grozījumus iepirkuma procedūras nolikuma 

5.pielikuma “Līguma projekts” 1.3.punktā, nosakot procentuālās izmaiņas. Lūdzam skatīt grozījumus. 

 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                          K.Meiberga 

     

 

R.Šmite 

Ruta.smite@rigassatiksme.lv 


