
 
Rīgā 

 

  

03.08.2020. 

       

Par iepirkuma procedūras 

 “Datu pārraides mobilajā tīklājā un privāto piekļuves punktu (APN) infrastruktūras 

nodrošināšana Rīgas pilsētas aglomerācijā” 

nolikuma prasībām (ID Nr.RS/2020/30) 

 

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: 

 

1. Nolikuma 4.pielikuma “Līgums” (turpmāk – Līgums) 4.5.punktā ir ietverts 

nosacījums, kas nosaka “Ja Pasūtītājs, vadoties no Sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanas komisijas padomes Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes 

pārskata, konstatē, ka Izpildītāja sniegtais Pakalpojums ir bijis neatbilstošs 

Tehniskās specifikācijas un/vai Izpildītāja tehniskā piedāvājuma nosacījumiem 

neatbilstošs, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 3 000,00 (trīs tūkstoši 

eiro, 0 centi) apmērā par katru konstatēto gadījumu”. 

 

1.1. Vai pareizi saprotam, ka atbilstoši minētajam Līguma nosacījumam Pasūtītājs 

kontrolēs un salīdzinās ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas (turpmāk – 

SPRK) Kvalitātes pārskatu parametrus, kurus pretendentam ir pienākums norādīt 

tehniskajā piedāvājumā un par kuriem tiks piešķirti punkti vērtēšanas laikā (TP1-

TP6)? 

1.2. Vai Pasūtītāja lēmums saistībā ar Līguma 4.5. punkta izpildi tiks pieņemts, veicot 

izpildītāja pakalpojuma parametru mērījumus jeb salīdzinot Izpildītāja tehniskā 

piedāvājumā norādītos datus ar SPRK katra iepriekšējā gada Kvalitātes 

pārskatu, t.i., 2021. gadā Pasūtītājs salīdzinās datus ar SPRK Kvalitātes 

pārskatu par 2020. gadu, ņemot vērā, ka kārtējā gada Kvalitātes pārskatā 

ietverti dati par iepriekšējo gadu? Vēršam uzmanību, ka SPRK kvalitātes 

mērījumus veic visā valsts teritorijā, un Kvalitātes pārskatā tiek norādītas visu 

šo mērījumu vidējās vērtības, kas var neatspoguļot Pasūtītāja faktiski saņemtā 

pakalpojuma kvalitāti.       

1.3. Ieinteresētais piegādātājs lūdz sniegt informāciju, ar kādām objektīvām metodēm 

– kādu metodiku un tehniskos līdzekļus Pasūtītājs pielietos mērīšanas procesā, 

lai konstatētu Līguma 4.5.punktā paredzētos gadījumus (vidējās vērtības 

konkrētā laika periodā neatbilstību) – “sniegtais pakalpojums ir bijis neatbilstošs 

tehniskās specifikācijas un/vai izpildītāja tehniskā piedāvājuma nosacījumiem 
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neatbilstošs”. Papildus noradām, ka SPRK ir izstrādājusi noteiktu metodiku, pēc 

kuras SPRK vadās, veicot  mērījumus, un SPRK rīcībā ir verificētas iekārtas, ar 

kurām tiek veikti šāda veida mērījumi. 

 

Ieinteresētais piegādātājs vērš uzmanību, ka no Nolikuma 1.3. un 15.3.punktiem ir 

konstatējams, ka paredzētais līgumsods varētu būt līdzvērtīgs paredzamajai viena mēneša {visu 

pieslēgumu kopējai} abonēšanas maksai. Mūsuprāt, šāds līgumsods var būt nesamērīgs un 

neobjektīvs - SPRK Kvalitātes pārskatā ir noteiktas mērījumu vidējās vērtības, tas nozīmē, ka 

arī Pasūtītājam ir jākonstatē attiecīgo parametru vidējās vērtības (kādā noteiktā un pietiekami 

ilgstošā laika periodā) pakalpojuma saņemšanas vietā.  

 

Ieinteresētais piegādātājs lūdz veikt grozījumus Līguma 4.5.punktā, samazinot līgumsodu līdz 

samērīgam līmenim t.i. paredzēt, ka līgumsods ir ne lielāks kā 10% (desmit procenti) no mēneša 

abonēšanas maksas, kā arī lūdzam papildināt līguma punktu ar skaidrojumu, kas tieši tiks 

uzskatīts par katru neatbilstības gadījumu. 

 

Atbilde: 

   

Ņemot vērā, ka Pasūtītājs pats objektīvi nevar veikt mērījumus, kas apliecinātu 

Izpildītāja sniegtā pakalpojuma atbilstību tehniskās specifikācijas un izpildītāja tehniskā 

piedāvājuma nosacījumiem, Pasūtītājs plāno vienu reizi gadā pārbaudīt sniegtā pakalpojuma 

kvalitāti, vadoties no Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes Elektronisko 

sakaru pakalpojumu kvalitātes pārskata par iepriekšējo gadu attiecīgajā reģionā (Rīgā). 

Konstatējot neatbilstību, tiks piemērots līgumsods EUR 3 000,00 (trīs tūkstoši eiro, 0 centi) 

apmērā. Līgumsoda apmērs ir saistīts ar to, ka līgumsods tiks piemērots tikai vienu reizi gadā 

par visu iepriekšējo gadu, kurā saskaņā ar kvalitātes pārskatu pakalpojums nav sniegts atbilstoši 

līguma nosacījumiem. Pie šādiem apstākļiem secināms, ka līgumsods sastāda aptuveni 7,5 % 

no plānotās viena gada līgumcenas, un uzskatām, ka līgumsoda apmērs ir samērīgs. Pie tam, 

ņemot vērā, ka tehniskā piedāvājuma nosacījumi ir iekļauti arī piedāvājuma vērtēšanas 

kritērijos, uzskatām, ka līgumsoda esamība novērš situāciju, kad pasūtītājs pērk dārgāku 

pakalpojumu, ar mērķi saņemt labāku pakalpojuma kvalitāti, bet Izpildītājs neievēro līgumā 

noteiktās kvalitātes prasības. 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājas vietniece     R.Šmite  

  

 

 

 

Ruta.smite@rigassatiksme.lv 


