
 
 

30.06.2021.  

 

Rīgā 

 

Par iepirkuma procedūras  

“Telferu apskate, apkope un remonts”  

(ID Nr.RS/2021/34) 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 nolikumā iekļautajām prasībām.  

 

Jautājums: 

Nolikuma 17.2. punktā ir prasīts, lai speciālistam būtu atbilstošs sertifikāts “ar dažāda tipa 

pacēlājiem/liftiem; ar autoiekrāvējiem un elektroiekrāvējiem”. Tā kā darbu apjomā nav šādu 

iekārtu, kāpēc ir nepieciešams sertifikāts? 

 

Atbilde: 

Sertifikāts nepieciešams, lai, veicot iekārtu remontdarbus, speciālists varētu piekļūt iekārtām un 

veikt to demontāžas un montāžas darbus. Šāda prasība iekļauta ar nolūku, lai tiktu ievērotas likuma 

“Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību” un 07.11.2000. Ministru kabineta noteikumu Nr. 384 

„Noteikumi par bīstamajām iekārtām” prasības, kā arī lai neveidotos situācijas, kad iekārtas 

remonts aizkavējas tāpēc, ka ir vajadzība izmantot pacēlāju, autoiekrāvēju un/vai elektroiekrāvēju, 

bet Izpildītāja darbiniekiem nav attiecīgo sertifikātu, lai varētu izmantot šīs iekārtas. 

 

Jautājums: 

Nolikuma 18.2.3. punktā ir pieprasīts klientu saraksts, uz kuru attiecināms Komercnoslēpums. 

Lūdzu sniegt informāciju, kā būs apstrādāta un izmantota šī informācija. 

 

Atbilde: 

Pasūtītājs informē, ka nolikuma 17.1. un 18.2.3.punktā iekļautā prasība izvirzīta ar mērķi 

pārliecināties par pretendenta pieredzi telferu apskates, apkopes un remonta veikšanā. Šāda prasība 

izvirzīta, pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 52.panta pirmajā 

un otrajā daļā iekļauto regulējumu, kas paredz, ka Pasūtītājs var noteikt prasības attiecībā uz 

piegādātāja tehniskajām un profesionālajām spējām, kas nepieciešamas iepirkuma līguma izpildei. 

Šādas prasības var attiekties uz iepirkuma līguma izpildē iesaistīto personālu, piegādātāja pieredzi 

un tehniskajiem resursiem. Pasūtītājs informē, ka iesniegto piedāvājumu vērtēšana tiek veikta 

saskaņā ar nolikuma 21.punktā noteikto vērtēšanas kārtību un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 

iepirkuma likumā noteikto regulējumu. Pasūtītājs informē, ka atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēju iepirkuma likuma 19.panta otrajai daļai,  paziņojot par iepirkuma līguma slēgšanu un 

informējot kandidātus un pretendentus, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nav tiesīgs atklāt 

informāciju, kuru tam kā komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju nodevuši citi kandidāti 



un piegādātāji. Pasūtītājs informē, ka informācija, uz kuru pretendents attiecinājis 

komercnoslēpumu, tiek nodota Pasūtītāja iepirkumu komisijas locekļiem un pieaicinātajiem 

ekspertiem, kas parakstījuši apliecinājumu par informācijas neizpaušanu ar mērķi izvērtēt 

iesniegto piedāvājumu.  

 

Jautājums: 

Nolikuma19.3.2. punktā ir pieprasīts apkopes darbu izmaksās neietvert materiālu un tehnikas 

nomas izmaksas. Kā tie būs apmaksāti? 

 

Atbilde: 

Pasūtītājs informē, ka ir veikti grozījumi nolikuma 19.3.4. punktā, Tehniskās specifikācijas 8. un 

9.punktā un 4.pielikuma “Līguma projekts” 2.7.punktā, paredzot, ka remonta un/vai apkopes 

veikšanas laikā izmantoto rezerves daļu, materiālu un agregātu izmaksas tiek aprēķinātas 

Pakalpojuma izpildes laikā, vadoties no saskaņotajiem remonta / apkopju darba aktiem. Lūdzu 

skatīt grozījumus. 

 

Jautājums: 

Nolikuma 19.3.4. punktā ir prasīts nepārsniegt materiālu un rezerves daļu cenu vairāk kā 10% no 

vidējas tirgus cenas. Kurš to novērtē? Kā to saskaņot? 

 

Atbilde: 

Pasūtītājs informē, ka saskaņā ar nolikuma 19.3.4.punktu, materiālu un rezerves daļu cenu 

atbilstību šī punkta nosacījumiem izvērtē un saskaņo Pasūtītāja pilnvarotā persona, kas atbildīga 

par līguma izpildi.  

 

Jautājums: 

Nolikuma 19.3.4. punktā ir prasīts, ka gadījumā, ja vidējo tirgus vērtību nevar konstatēt, tad 

pamatot cenas izcelsmi. Kāda ir procedūra? Kādus dokumentus ir jāiesniedz? 

 

Atbilde: 

Pasūtītājs informē, ka cenu pamatotību konstatē Pasūtītāja pilnvarotā persona, kas atbildīga par 

līguma izpildi. Izpildītājam ir pienākums iesniegt dokumentu un/vai paskaidrojumus, kas pamato 

Izpildītāja norādītās cenas.  

 

Jautājums: 

Nolikuma 14.1. punktā ir pieprasīts rekcijas laiks avārijas situācijas gadījumā – 2 stundas no 

izsaukuma brīža Pasūtītāja darba laikā. Kāds ir Pasūtītāja darba laiks? 

 

Atbilde: 

Pasūtītājs informē, ka tā darba laiks darba dienās ir pirmdienā - ceturtdienā no plkst. 07.30-16.30 

un piektdienā no plkst. 07.30.-14.00.  

 

Jautājums: 

Nolikuma 4.pielikumā “Līguma projekts” 2.5. punktā ir rakstīts, ka cenas var būt grozītas vienu 

reizi gadā, sākot ar otro gadu saskaņā ar LR Centrālās statistikas pārvaldes izziņu. Vai izziņai ir 

jābūt oficiāli noformētai no LR CSP, vai var būt ģenerēta no LR CSP oficiālā interneta portāla? 

 

Atbilde: 

Pasūtītājs informē, ka gadījumā, ja Izpildītājs vēlas veikt cenu korekciju atbilstoši Līguma projekta 

2.5.punktam, tad Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam rakstisku lūgumu, kuram pievieno LR Centrālās 

statistikas pārvaldes izziņu. Izziņa var būt oficiāli noformēta (uz LR Centrālās statistikas pārvaldes 

veidlapas ar parakstu) vai arī ģenerēta no LR Centrālās statistikas pārvaldes oficiālā interneta 

portāla, tā, lai Pasūtītājs vārētu pārliecināties par tās autentiskumu un datu pareizību.  

 



 

Jautājums: 

Uz garantiju neattiecas dilstošas daļas un detaļas, kam nevar precīzi novērtēt šodienas un nākotnes 

stāvokli. Piemērām, spuldzes, palaidēji, drošinātāji, automātiskie slēdži, bremzes, gultņi, 

blīvējumi, kabeļi un vadi, vadības pults pogas un kontaktu bloki. 

 

Atbilde: 

Pasūtītājs informē, ka atbilstoši līguma projekta 4.1.punktam, Izpildītājs nodrošina sniegtajā 

Pakalpojuma izpildes laikā Izpildītāja veiktajiem iekārtu remonta darbiem un Izpildītāja 

izmantotajiem un piegādātajiem materiāliem, rezerves daļām 2 (divu) gadu garantiju. 

 

Jautājums: 

Nolikuma 4.pielikumā “Līguma projekts” 5.7. punkta prasībās ir netiešie zaudējumi. Mēs nekā 

neakceptēsim šo punktu. Ja tas nevar būt koriģēts, tad mēs nepiedalīsimies konkursā. Lūdzam 

informēt! 

 

Atbilde: 

Pasūtītājs informē, ka saskaņā ar 4.pielikumā ietvertā līguma projekta 5.7.punktu, Pusei ir 

pienākums atlīdzināt otrai Pusei nodarītos tiešos vai netiešos zaudējumus, ja tādi ir radušies 

prettiesiskas rīcības rezultātā un ir konstatēta un pierādīta zaudējumu nodarītāja prettiesiska rīcība, 

zaudējumu esamības fakts, zaudējumu apmērs, kā arī cēloniskais sakars starp prettiesisko rīcību 

un/vai bezdarbību un nodarītajiem zaudējumiem. Pasūtītājs vērš uzmanību uz apstākli, ka šādas 

tiesības vai pienākums ir attiecināms uz abām līgumslēdzējpusēm. Atbilstoši Civillikuma 

1775.pantā nostiprinātajam vispārējam principam katrs zaudējums, kas nav nejaušs, ir jāatlīdzina, 

proti, gan tiešs, gan arī netiešs. Ņemot vērā, ka iespējamais piegādātājs nav sniedzis argumentētu 

viedokli, kāpēc Pasūtītājam būtu jākoriģē nolikuma 4.pielikumā iekļautā līguma projekta 

5.7.punkts, Pasūtītājs informē, ka grozījumi netiks veikti.  

 

Jautājums: 

Vai ir iespējams noformēt atskaites un rēķinus elektroniski? Kādas ir prasības? 

 

Atbilde: 

Pasūtītājs informē, ka rēķinu iepirkuma līguma izpildes ietvaros iespējams sagatavot un nosūtīt 

Pasūtītāja pilnvarotajai personai elektroniski, kas noformēts saskaņā ar Elektronisko dokumentu 

likumā iekļauto regulējumu. Saskaņā ar Līguma projekta 3.punktu, Darbu aktus iespējams 

noformēt elektroniski..  

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                           K.Meiberga 

 

 

 

 


