
 
Rīgā 

 

08.06.2020. 

       

Par papildus informācijas sniegšanu  

par iepirkuma procedūras “Par apsardzes pakalpojumu sniegšanu”  

(ID Nr.RS/2020/15) 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. 

 

Jautājums: 

 

Nolikuma 23.1.punktā noteikts: Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo 

stāvokli un tehniskām un profesionālām spējām piegādātāju apvienība var izpildīt, apvienojot līguma 

izpildē savus finanšu resursus, pieredzi un iesaistāmo personālu, t.i. katrs no dalībniekiem var 

iesaistīties iepirkuma līguma izpildē un apliecināt pretendenta kvalifikācijas atbilstību iepirkuma 

dokumentācijas prasībām. 

 

Mēs kā piegādātāju apvienība, ja attiecībā uz mums tiks pieņemts lēmums slēgt iepirkuma 

līgumu, pirms līguma slēgšanas reģistrēsimies kā Pilnsabiedrība. Atbilstoši Komerclikumā noteiktajam 

- Pilnsabiedrība ir personālsabiedrība, kuras mērķis ir komercdarbības veikšana, izmantojot kopīgu 

firmu, un kurā uz sabiedrības līguma pamata, neierobežojot savu atbildību pret pilnsabiedrības 

kreditoriem, apvienojušās divas vai vairākas personas (biedri). 

 

Ja iepirkuma komisija, attiecībā uz mums kā piegādātāju apvienību, kura savā piedāvājumā 

apliecina, ka pirms līguma slēgšanas reģistrēsies kā Pilnsabiedrība, pieņems lēmumu slēgt iepirkuma 

līgumu, vai Nolikuma 18.2. Punktā noteiktā Pretendenta apgrozījuma kritērija izpildei tiks ņemta vērā 

visu personu apvienības dalībnieku finanšu apgrozījuma summa par katru gadu? 

 

 

Atbilde: 

Saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikuma 5.3.punkta prasībām, gadījumā, ja piegādātāju 

apvienībai tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tai pēc savas izvēles jāizveido personālsabiedrība 

(pilnsabiedrība) vai jānoslēdz sabiedrības līgums, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības 

sadalījumu.  

Nolikuma 18.2.punkts paredz, ka Pretendenta minimālais gada finanšu (neto) apgrozījums 

pēdējo trīs noslēgto finanšu gadu laikā (par noslēgto finanšu gadu uzskata gadu, par kuru ir sastādīts un 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprināts gada pārskats) nav bijis mazāks par EUR 1 200 000 

(viens miljons divi simti tūkstoši euro). Pretendenti, kas dibināti vēlāk, apliecina šajā punktā noteikto 

finanšu apgrozījumu par nostrādāto periodu. Ja Piegādātājs ir apvienība, tad vismaz vienam no 

piegādātāju apvienības dalībniekiem, uz kura finansiālajām spējām piegādātājs balstās un kurš 

būs finansiāli atbildīgs par līguma izpildi, ir jāatbilst šajā punktā noteiktajai prasībai. 
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Attiecīgi, no iepriekšminētā izriet, ka nolikuma 18.2.punktā noteiktajai prasībai par apgrozījuma 

minimālo apmēru ir jāatbilst vismaz vienam piegādātāju apvienības dalībniekam, - dalībniekam, uz kura 

finansiālajām spējām piegādātājs balstās, un kurš būs finansiāli atbildīgs par līguma izpildi. 

 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                          K.Meiberga 
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