
 
Rīgā 

    

 

05.10.2020.  

       

Par iepirkuma procedūras “Universālā dezinfekcijas līdzekļa piegāde” 

(Identifikācijas Nr. RS/2020/42) nolikuma prasībām 

 

Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” Iepirkuma komisija no iespējamā 

piegādātāja ir saņēmusi vēstuli ar lūgumu sniegt skaidrojumu par nolikumā ietvertajām prasībām.  

 

Jautājums: 

Lūdzam veikt labojumus nolikuma 4.pielikuma iepirkuma līguma projektā, papildinot 6.1. punktu ar 

sekojošiem apakšpunktiem: 

6.1.3. Ja Pasūtītājs kavē rēķina apmaksu vairāk kā 30 (trīsdesmit ) dienas Izpildītājam ir tiesības 

neveikt Preču piegādes līdz kavēto rēķinu apmaksai un Pasūtītājam nav tiesību aprēķināt līgumā 

noteiktos nokavējuma līgumsodus. 

6.1.4. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja ir pasludināts Pasūtītāja maksātnespējas 

process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pasūtītāja 

bankrotu, Pasūtītājs vai Pasūtītāja amatpersonas, līguma izpildē iesaistītie Pasūtītāja 

darbinieki ir atzīti par vainīgiem noziedzīgā nodarījumā, kas saistīts ar šī līguma noslēgšanas 

procedūru vai izpildi, vai tiek konstatēti citi apstākļi, kas liedz vai liegs Pasūtītājam turpināt 

Līguma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem. 

6.1.5. Gadījumā, ja Pasūtītājs nepilda vai nepienācīgi pilda ar Līgumu uzņemtās saistības, 

Izpildītājam ir tiesības bez Pasūtītāja īpašas informēšanas publiskot un nodot trešajām 

personām informāciju par tā neizpildītajām vai nepilnīgi izpildītajām saistībām. Šajā sakarā 

Pasūtītājs atsakās no jebkurām pretenzijām par minētās informācijas publiskošanu un/ vai 

nodošanu trešajām personām.  

Ja nepiekrītat papildināt šo punktu ar 6.1.5. apakšpunktu, lūdzam svītrot  no līguma projekta  6.13. 

punktu. 

 

Atbilde: 

Saskaņā ar iepirkuma nolikuma 6.2.punktu, iespējamais pretendents ir tiesīgs pieprasīt papildu 

informāciju par iepirkuma procedūras nolikumu. Izvērtējot Jūsu vēstuli, secināms, ka tajā netiek 

pieprasīts sniegt papildus informāciju par nolikumu, bet gan tiek lūgts veikt labojumus nolikumā. 

Pasūtītājs informē, ka neplāno veikt grozījumus iepirkuma procedūras nolikumam pievienotajā līguma 

projektā. Ņemot vērā, ka RP SIA “Rīgas satiksme” ir Rīgas pilsētas pašvaldībai 100% piederoša 

kapitālsabiedrība, riski par samaksas neveikšanu vai Pasūtītāja maksātnespējas procesa pasludināšanu, 

saimnieciskā darbība apturēšanu vai pārtraukšanu,  tiesvedības uzsākšanu par Pasūtītāja bankrotu, ir 

vērtējami kā minimāli. Turklāt, jānorāda, ka līguma termiņš ir salīdzinoši īss - 1 (viens) gads.  
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