
 
Rīgā 

30.09.2020.  

 

Par iepirkuma procedūras “Monitoringa, televadības sistēmas un telemātikas  

darbības paplašināšanas iekārtu piegāde un uzstādīšana” 

(ID Nr. RS/2020/40) 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: 

 

Vai Pasūtītājs Konkursa nolikuma 18.3.punktā minētajiem sertifikātiem atzīs kā ekvivalentus 

sertifikātus: FSC un PEFC un vai Pretendents var balstīties uz personas resursiem, lai 

nodrošinātu Konkursa nolikuma 18.3.punktā minētās prasības? 

 

Atbilde: 

  

No publiski pieejamās informācijas secināms, ka FSC (Forest Stewardship Council) un PEFC 

(Programme of the Endorsement of Forest Certification) jeb Meža sertifikācijas sistēmu 

novērtēšanas programma ir sertifikāti, kas tiek izdoti, lai apliecinātu mežu apsaimniekošanas 

sertifikācijas prasību izpildes. Savukārt nolikuma 18.3.punkts paredz, ka Pretendentam jābūt 

ieviestai un jātiek uzturētai kvalitātes vadības sistēmai iepirkuma priekšmetā paredzētajā jomā 

(piemēram, ISO 9001 vai ekvivalenta). 

 No iepriekšminētā var secināt, ka iespējamā piegādātāja norādītie sertifikāti – FSC un 

PEFC nebūtu atzīstami par nolikuma 18.3.punktā norādītās kvalitātes vadības sistēmas 

ekvivalentu.  

 Pasūtītājs informē, ka nolikuma 18.3.punktā norādītais piemērs -  ISO 9001 sertifikāts 

ir aizstājams ar ekvivalentu, vai arī, piegādātājs var iesniegt citus pierādījumus par līdzvērtīgu 

kvalitātes nodrošināšanas pasākumu veikšanu.  

 

Saskaņā ar nolikuma 19.5.punkta prasībām, apliecinot atbilstību prasībām attiecībā uz 

pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām, pretendents var balstīties uz citu personu 

iespējām neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents 

pierāda Pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju 

apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā. 

Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla 

pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniedz pakalpojumu, 

kura izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas. 
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Jautājums:  

 

Vai Pretendents iesniedzot piedāvājumu drīkst apliecināt kopijas, izdrukas un dokumentu 

atvasinājumus ar vienu apliecinājumu vai tomēr jāapliecina katrs dokumenta atvasinājums 

atsevišķi? 

 

Atbilde: 

Pretendents var apliecināt dokumentu atvasinājumu kopumu ar vienu apliecinājumu. 

 

 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja       K.Meiberga  

  

 

 

 


