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I VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1. Iepirkuma procedūras mērķis un veids
1.1. Iepirkuma procedūras mērķis ir noteikt izdevīgāko piedāvājumu degvielas iegādei RP SIA
„Rīgas satiksme” autotransportam saskaņā ar pasūtītāja izstrādāto tehnisko specifikāciju.
1.2. Iepirkuma nomenklatūras CPV kods - 09134200-9; 09132000-3.
1.3. Iepirkuma metode – Atklāts konkurss saskaņa ar Publisko iepirkumu likumu.
1. Iepirkuma identifikācijas numurs: Iepirkuma identifikācijas numurs - RS/2020/8.
2. Pasūtītāja nosaukums, adrese un citi rekvizīti:
Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme"
Reģ. LR Komercreģistrā ar Nr.40003619950
Juridiskā adrese: Kleistu iela 28, Rīga, LV - 1067,
Biroja adrese: Vestienas iela 35, Rīga, LV-1035,
Tālr. 67104800; fakss 67104802.
3. Pasūtītāja kontaktpersona:
Rūta Šmite, tel. +371 67104863, e-pasts: ruta.smite@rigassatiksme.lv .
4. Pretendenti
4.1.

4.2.
4.3.

4.4.

Iepirkuma procedūrā var piedalīties jebkurš piegādātājs, kas atbilst Pasūtītāja izvirzītajām
prasībām un ir tiesīgs piedāvāt sniegt nolikumā paredzēto pakalpojumu, un, iesniedzot
piedāvājumu, apliecinās spējas sniegt šajā nolikumā minēto pakalpojumu, kā arī slēgt
iepirkuma līgumu ar tajā minētajiem noteikumiem.
Piegādātājam ir tiesības apvienoties apvienībā un iesniegt kopīgu piedāvājumu.
Gadījumā, ja piegādātāju apvienībai tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tai pēc savas
izvēles jānoformējas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai jānoslēdz sabiedrības
līgums, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu.
Piedāvājumu variantu iesniegšana šajā iepirkuma procedūrā nav pieļaujama. Viens
piegādātājs, neatkarīgi no tā, vai tas piedalās iepirkuma procedūrā atsevišķi vai piegādātāju
apvienības sastāvā, drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu.

II INFORMĀCIJAS APMAIŅA, PIEDĀVĀJUMU NOFORMĒŠANAS, IESNIEGŠANAS
KĀRTĪBA
5. Informācijas apmaiņa
5.1. Saziņa starp Pasūtītāju un ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma ietvaros notiek latviešu
valodā, rakstiski pa pastu vai e-pastu.
5.2. Papildu informāciju par iepirkuma nolikumu var pieprasīt, iesniedzot šādu pieprasījumu
rakstiskā formā Pasūtītāja adresē, nosūtot pa pastu, vēstuli adresējot iepirkuma komisijai
vai elektroniski parakstītu nosūtot uz e-pasta adresi sekretariats@rigassatiksme.lv.
5.3. Ja piegādātājs ir laicīgi pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras
dokumentos iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz piecu darbdienu laikā, bet ne vēlāk
kā sešas dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.
5.4. Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkumu, tiks publicēta
Pasūtītāja mājaslapā internetā un elektronisko iepirkumu sistēmā apakšsistēmā „ekonkursi” https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier. Ieinteresētajam piegādātājam ir
pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda
ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša
elektroniskā pieeja.
6. Iespējas saņemt iepirkuma procedūras dokumentus un ar tiem iepazīties

6.1.

Ieinteresētie piegādātāji var saņemt iepirkuma procedūras dokumentus un ar tiem iepazīties
Pasūtītāja interneta vietnē www.rigassatiksme.lv, sadaļā “Iepirkumi un izsoles” un
elektronisko
iepirkumu
sistēmā
apakšsistēmā
„e-konkursi”
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier.

7. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība
7.1. Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2020.gada 1.jūnijam plkst. 10:00, elektroniski Elektronisko
iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas:
7.1.1. izmantojot e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas
e-konkursu apakšsistēmā šīs iepirkuma procedūras sadaļā ievietotās formas;
7.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus Elektronisko
iepirkumu sistēmas e - konkursu apakšsistēmas un pievienojot prasībām atbilstošā
Elektronisko iepirkumu sistēmas saskarnes laukā (šādā gadījumā pretendents ir
atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu
paraugiem);
7.2. Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi
tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.
7.3. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:
7.3.1. Pieteikuma veidlapa un finanšu piedāvājums saskaņā ar e - konkursu apakšsistēmā
iepirkuma procedūras profilam pievienotajām dokumentu veidnēm jāaizpilda tikai
elektroniski, katrs atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai
vēlākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā un jāpievieno tam
paredzētajā iepirkuma procedūras profila sadaļā. Tehniskais piedāvājums
jāsagatavo kā atsevišķs elektronisks dokuments ar Microsoft Office 2010 (vai
vēlākas programmatūras versijas) vai Adobe Acrobat Reader rīkiem nolasāmā
formātā, nodrošinot teksta meklēšanas un kopēšanas iespējas;
7.3.2. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents to paraksta ar drošu elektronisko parakstu un
laika zīmogu vai ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko
parakstu. Pretendents pēc saviem ieskatiem dalības pieteikumu, tehnisko
piedāvājumu un finanšu piedāvājumu var ar drošu elektronisko parakstu un laika
zīmogu parakstīt atsevišķi. Piedāvājumu paraksta persona, kuras paraksta tiesībām
ir jābūt nostiprinātām atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam regulējumam. Ja
dokumentāciju paraksta pretendenta pilnvarota persona, pievienojot attiecīgu
paraksta tiesīgās personas izdotu pilnvaru vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā
apliecinātu pilnvarojuma kopiju.
7.4. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Elektronisko iepirkumu
sistēmas e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā
ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas
programmatūras vai to ģeneratorus. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem
riskiem, tas netiks izskatīts. Gadījumā, ja piedāvājums ir šifrēts, pretendentam ne vēlāk kā
15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc piedāvājuma atvēršanas termiņa, jāiesniedz derīga
elektroniskā atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai.
7.5. Piedāvājumu atvēršana notiek Elektronisko iepirkumu sistēmā 2020.gada 1.jūnijā plkst.
10:00. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes finanšu piedāvājumu kopsavilkums ir pieejams
Elektronisko iepirkumu sistēmā.
8. Piedāvājuma noformēšana
8.1. Iesniegtajiem dokumentiem ir jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādām šaubām
un pārpratumiem, kas attiecas uz vārdiem un skaitļiem. Tiem ir jābūt bez kļūdām,
iestarpinājumiem, labojumiem vai papildinājumiem.
8.2. Piedāvājums iesniedzams latviešu valodā. Iepirkuma procedūras laikā sarakste starp
Pasūtītāju un pretendentiem noris latviešu valodā. Pretendents var piedāvājumā iekļaut

8.3.

8.4.

oriģināldokumentus vai aprakstus svešvalodā, bet dokumentiem, kas iesniegti citā valodā,
jābūt pievienotam pretendenta apliecinātam tulkojumam latviešu valodā.
Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumu paraksta visas
personas, kas iekļautas personu grupā vai personālsabiedrībā. Piedāvājumā norāda personu,
kura pārstāv personu grupu iepirkuma procedūrā, kā arī katras personas atbildības apjomu.
Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likuma un
Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un
noformēšanas kārtība” prasībām.

9.Piedāvājuma derīguma termiņš
9.1. Piedāvājuma derīguma termiņš sākas no tā iesniegšanas brīža un ir spēkā 120 (viens simts
divdesmit) kalendārās dienas. Piedāvājumi, kuru derīguma termiņš būs īsāks, tiks noraidīti
kā neatbilstoši iepirkuma dokumentu prasībām.
9.2. Pamatojoties uz Pasūtītāja rakstisku lūgumu, pretendents var pagarināt piedāvājuma
derīguma termiņu. Pretendentam sava piekrišana vai noraidījums jāsniedz rakstveidā.
10. Piedāvājuma sastāvs
10.1. Piedāvājumi iesniedzami atbilstoši iepirkuma nolikumā iekļautajiem paraugiem, kuru
forma ir obligāti ievērojama. Pretendentu piedāvājums sastāv no:
10.1.1. tehniskā piedāvājuma, kas sagatavots atbilstoši iepirkuma nolikuma 1.pielikuma
prasībām.
10.1.2. pieteikuma, kas sagatavots atbilstoši 2.pielikuma paraugam;
10.1.3. finanšu piedāvājuma, kas sagatavots atbilstoši 3.pielikuma prasībām;
10.1.4. pretendentu atlases dokumentiem, kas sagatavoti atbilstoši iepirkuma nolikuma 19.punktā
noteiktajām prasībām.
11. Piedāvājuma apjoms
11.1. Pretendenti piedāvājumu var iesniegt tikai par visu iepirkuma priekšmetu kopumā.
12. Piedāvājuma nodrošinājums
12.1. Iesniedzot piedāvājumu, pretendentam ir jāiesniedz kredītiestādes garantijas vai
apdrošināšanas polise par piedāvājuma nodrošinājumu. Piedāvājuma nodrošinājumu
izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas
dalībvalstī reģistrēta apdrošināšanas sabiedrība, kredītiestāde, tās filiāle vai ārvalsts
kredītiestādes filiāle, kas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir
uzsākusi kredītiestāžu pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā.
12.2. Piedāvājuma nodrošinājuma apmērs ir 20 000,00 EUR (divdesmit tūkstoši euro);
12.3. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem:
12.3.1. 120 kalendārās dienas no piedāvājumu atvēršanas brīža vai;
12.3.2. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.
12.4. Nodrošinājuma devējam ir jāizmaksā pasūtītājam 12.2.apakšpunktā noteiktā piedāvājuma
nodrošinājuma summa, ja stājas spēkā kāds no šādiem nosacījumiem:
12.4.1. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;
12.4.2. Pretendents neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā, ja Pasūtītājs atzīst
pretendentu par uzvarējušu konkursā.
III INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU
13. Iepirkuma priekšmets un apjoms
13.1. Iepirkuma priekšmets – 95. un 98. markas benzīna un sezonai atbilstošas dīzeļdegvielas,
iegādes nodrošināšana, izmantojot pretendenta degvielas uzpildes staciju tīklu un izsniegtās

degvielas kartes (turpmāk – Pakalpojums). Pakalpojumam jāatbilst Tehniskās specifikācijas
prasībām.
13.2. Orientējošais degvielas iegādes apjoms iepirkuma līguma darbības laikā:
13.2.1. 95. markas benzīns – 130 000 litri;
13.2.2. 98. markas benzīns – 100 000 litri;
13.2.3. dīzeļdegviela – 1 000 000.00 litri.
14. Līguma izpildes laiks un vieta
14.1. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar pretendentu, pamatojoties uz iepirkuma līguma
projektu (4.pielikums), pretendenta iesniegto piedāvājumu un saskaņā ar nolikumā
noteiktajām prasībām.
14.2. Iepirkuma līguma darbības laiks – 3 gadi.
14.3. Līguma izpildes vieta – pretendenta degvielas uzpildes stacijas Latvijas Republikas
teritorijā.
IV PRETENDENTU ATLASES PRASĪBAS
15. Pretendenta izslēgšanas noteikumi
15.1. Uz pretendentu (ja pretendents ir personālsabiedrība – katru personālsabiedrības biedru) un
uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka
tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, attiecas
Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā noteiktie pretendentu izslēgšanas
noteikumi vai Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta
izslēgšanas nosacījumi.
15.2. Pretendentu izslēgšanas noteikumu attiecināmība uz konkrēto pretendentu tiks pārbaudīta
Publisko iepirkumu likuma 42. pantā noteiktajā kārtībā.
15.3. Uz apakšuzņēmējiem, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 (desmit) % no
kopējās iepirkuma līguma vērtības, attiecas nolikuma 15.1. apakšpunktā minētie
izslēgšanas nosacījumi, izņemot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma
42.panta pirmās daļas 1.punktā minēto izslēgšanas nosacījumu.
16. Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko stāvokli:
16.1. Pretendentam ir stabili finanšu un saimnieciskās darbības rādītāji, kurus, piemērojot
vispārpieņemtos finanšu analīzes paņēmienus, kā arī pamatojoties uz pēdējā auditētā un
apstiprinātā gada pārskata (ja audita (revidenta ziņojuma) sagatavošana nepieciešama
saskaņā ar normatīvo aktu prasībām) vai operatīvā finanšu pārskata (ja pretendenta darbības
laiks ir mazāks nekā viens gads un tam nav normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavots
un apstiprināts gada pārskats) rezultātiem, raksturo:
16.1.1. likviditātes koeficients: apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības ≥1;
16.1.2. pozitīvs pašu kapitāls.
Ja Pretendents 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 16.1. punktā noteiktajai prasībai.
17. Atbilstība profesionālās darbības veikšanai un tehniskajām iespējām:
17.1. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un noteiktajos gadījumos;
17.2. Pretendentam ir licence degvielas mazumtirdzniecībai Latvijas Republikā.
18. Pretendentu atlases dokumenti
18.1. Lai noskaidrotu pretendenta atbilstību Pasūtītāja izvirzītajām atlases prasībām, Pasūtītājs
pārbaudīs par pretendentu pieejamo informāciju publiskās datubāzēs. Pretendentam būs

pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma jebkurā iepirkuma procedūras stadijā iesniegt visus
vai daļu no kvalifikāciju apliecinošajiem dokumentiem.
18.2. Kopā ar piedāvājumu pretendentam jāiesniedz šādi “Pretendentu atlases dokumenti”:
18.2.1. Ārvalstu pretendentiem jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas
izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendentam ir juridiskā rīcībspēja un
tiesībspēja slēgt iepirkuma līgumu, ja attiecīgās valsts normatīvie akti paredz šāda
dokumenta izsniegšanu;
18.2.2. Ārvalstu pretendentiem izziņa, ko ne agrāk kā sešus mēnešus pirms izziņas vai
dokumenta iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis
īsāku derīguma termiņu, ir izdevusi kompetenta iestāde, ja attiecīgās valsts
normatīvie akti paredz šādu ziņu publisku reģistrēšanu, kas apliecina pretendenta
amatpersonu pārstāvības tiesības;
18.2.3. Pēdējā apstiprināta gada pārskata sastāvdaļu – bilances un zvērināta revidenta
ziņojuma, ja uz pretendentu attiecas pienākums iesniegt gada pārskatu zvērinātam
revidentam pārbaudei saskaņā ar Gada pārskatu likumu vai Gada pārskatu un
konsolidēto gada pārskatu likumu, kopijas vai, ja uz pieteikuma iesniegšanas brīdi
neviens gada pārskats nav apstiprināts, tad operatīvās (-o) bilances, kuru ir
pārbaudījis zvērināts revidents, kopijas par visiem gadiem, kuros veikta pretendenta
saimnieciskā darbība, licences apliecināta kopija, kas apliecina pretendenta tiesības
nodarboties ar degvielas mazumtirdzniecību Latvijas Republikā.
18.2.4. Piedāvājuma nodrošinājuma dokumentu atbilstoši nolikuma 12.punkta prasībām.
18.3. Izziņas un citus dokumentus, kurus izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas un
pretendents iesniedz, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi
pirms iesniegšanas dienas.
19. Finanšu piedāvājums
19.1. Finanšu piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar Finanšu piedāvājuma formu (3.pielikums).
19.2. Finanšu piedāvājumā degvielas cenas un piedāvātās atlaides norāda ar četrām zīmēm aiz
komata.
19.3. Piedāvājumā nedrīkst būt svītrojumi, labojumi. Iepirkumā par pamatu tiks ņemtas vienības
cenas un aritmētiskās kļūdas tiks labotas, informējot Pretendentu, pamatojoties uz vienības
cenām.
20. Tehniskais piedāvājums
20.1. Apliecinot atbilstību tehniskajai specifikācijai, pretendents iesniedz tehnisko piedāvājumu,
kurā pretendents detalizēti apraksta savu piedāvājuma atbilstību tehniskās specifikācijas
prasībām, kā arī, atbilstoši tehniskās specifikācijas 1.pielikumā ietvertajai formai, uzskaita
visas tā rīcībā esošās degvielas uzpildes stacijas Latvijas Republikas teritorijā.
20.2. Kopā ar tehnisko piedāvājumu pretendentam jāiesniedz degvielas karšu lietošanas
noteikumi, ievērojot šīs tehniskās specifikācijas noteikumus.
21. Iepirkuma līguma projekts
21.1. Iepirkuma līguma projekts ir pievienots nolikumam kā 4.pielikums un kalpos par pamatu
iepirkuma līguma noslēgšanai starp Pasūtītāju un iepirkuma procedūras uzvarētāju.
21.2. Visi iepirkuma līguma pielikumi tiks izstrādāti pēc iepirkuma procedūras uzvarētāja
paziņošanas saskaņā ar atklāta iepirkuma nolikuma, tā pielikumu un iepirkuma procedūras
uzvarētāja piedāvājumā ietverto informāciju.
V PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA
22. Piedāvājumu vērtēšanas kārtība
22.1. Visus ar iepirkuma procedūras norisi saistītos jautājumus risina Pasūtītāja izveidota
iepirkuma komisija.

22.2. No sākuma komisija veic piedāvājumu noformējuma pārbaudi, kuras laikā komisija izvērtē,
vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši iepirkuma nolikuma II sadaļas
prasībām. Ja piedāvājums neatbilst prasībām, komisijai, izvērtējot neatbilstību būtiskumu
un ievērojot samērīguma principu, ir tiesības to noraidīt, un turpmākajā iepirkuma
procedūrā tas tālāk netiek vērtēts.
22.3. Komisija pārbauda, vai Pretendents, tā darbinieks vai Pretendenta piedāvājumā norādītā
persona nav konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā. Ja
Pretendents, tā darbinieki vai Pretendenta piedāvājumā norādītā persona ir konsultējusi vai
citādi bijusi iesaistīta iepirkuma procedūras sagatavošanā un ja šis apstāklis piegādātājam
dod priekšrocības Iepirkumā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci,
attiecīgā Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. Komisija, konstatējot minētos apstākļus,
pirms iespējamās Pretendenta noraidīšanas ļauj tam pierādīt, ka nav tādu apstākļu, kas
attiecīgajam piegādātājam dotu jebkādas priekšrocības Iepirkumā, tādējādi kavējot,
ierobežojot vai deformējot konkurenci.
22.4. Pēc piedāvājuma noformējuma pārbaudes komisija veic pretendenta tehniskā piedāvājuma
atbilstības pārbaudi, kuras laikā izvērtē tehniskā piedāvājuma atbilstību iepirkuma
nolikuma prasībām. Ja pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst iepirkuma nolikuma
prasībām, pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā
piedāvājums tālāk netiek izskatīts.
22.5. Izvērtējot pretendenta finanšu piedāvājumu, Komisija pārbauda tā atbilstību iepirkuma
nolikuma prasībām, kā arī pārbauda, vai pretendenta finanšu piedāvājumā nav aritmētisku
kļūdu. Ja finanšu piedāvājums neatbilst iepirkuma nolikuma prasībām, pretendents tiek
izslēgts no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājums tālāk netiek izskatīts.
Komisija, konstatējot aritmētiskās kļūdas, šīs kļūdas izlabo un informē pretendentu par
aritmētisko kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu. Novērtējot un salīdzinot
piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskas kļūdas, Komisija ņem vērā izlabotās cenas.
22.6. Komisija izvērtē, vai piedāvājums atbilst šķietami nepamatoti lēta piedāvājuma pazīmēm.
Ja Komisija konstatē, ka varētu būt saņemts šķietami nepamatoti lēts piedāvājums, tā
pieprasa pretendentam detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma
nosacījumiem saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 53.pantu.
22.7. Attiecībā uz pretendentu, kura finanšu un tehniskais piedāvājums ir atbilstošs nolikumā
noteiktajām prasībām un kuram atbilstoši piedāvājumu izvērtēšanas kritērijam būtu
piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iepirkuma komisija veic pretendenta kvalifikācijas
pārbaudi.
22.8. Pretendentu kvalifikācijas pārbaudes laikā komisija noskaidro pretendentu kompetenci un
atbilstību paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām. Pretendentu kvalifikācijas
pārbaude notiek pēc iesniegtajiem pretendentu atlases dokumentiem, kā arī pārbaudot
pretendentu atbilstību nolikumā izvirzītajām prasībām publiski pieejamās datubāzēs.
22.9. Iepirkuma komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas un tehnisko un finanšu
piedāvājumu atbilstības pārbaudi veikt tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas
iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.
22.10. Attiecībā uz pretendentu, kas atbilst iepriekš minētajām nolikuma prasībām, iepirkuma
komisija veiks pārbaudi, vai uz attiecīgo pretendentu nav piemērojami Publisko iepirkumu
likuma 42.panta pirmajā daļā noteiktie pretendenta izslēgšanas noteikumi. Attiecībā uz
pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, tiks veikta pārbaude par
Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā un
otrajā daļā minētajiem izslēgšanas noteikumiem.
23. Piedāvājuma izvēles kritērijs
23.1. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.
Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvērtēšanas kritēriji un to skaitliskās vērtības:

Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma
vērtēšanas kritēriji

Maksimālā
skaitliskā vērtība
(punkti)

C1

Dīzeļdegvielas cena

81

C2

95.markas benzīna cena

11

C3

98.markas benzīna cena

8
Maksimālais iespējamais
kopējā novērtējuma punktu skaits (N)

100

23.1.1. Katra iesniegtā piedāvājuma kopējais novērtējums (N) tiks aprēķināts pēc formulas:
N = C1 + C2+C3
23.1.2. Punkti minētajos kritērijos tiks piešķirti, pamatojoties uz pretendenta iesniegto finanšu
piedāvājumu atbilstoši nolikuma pielikumā Nr.3 paredzētajai formai, pēc kura tiks vērtēta
viena degvielas litra vidējā cena ar pretendenta piedāvāto atlaidi, ievērojot katra degvielas
veida īpatsvaru kopējā plānotajā degvielas iepirkuma apjomā.
23.1.3. Pretendentam, kas piedāvājis zemāko cenu kritērijam C1 “Dīzeļdegvielas cena”, tiek
piešķirts maksimālais punktu skaits, pārējiem – proporcionāli mazāks pēc šādas formulas:
C1 = 81 x (ZC1 / PC1), kur:
ZC1 - zemākā piedāvātā cena EUR bez PVN;
PC1 - vērtējamā pretendenta piedāvātā cena EUR bez PVN.
23.1.4. Pretendentam, kas piedāvājis zemāko cenu kritērijam C2 “95.markas benzīna cena”, tiek
piešķirts maksimālais punktu skaits, pārējiem – proporcionāli mazāks pēc šādas formulas:
C2 = 11 x (ZC2 / PC2), kur:
ZC2 - zemākā piedāvātā cena EUR bez PVN;
PC2 - vērtējamā pretendenta piedāvātā cena EUR bez PVN.
23.1.5. Pretendentam, kas piedāvājis zemāko cenu kritērijam C3 “98.markas benzīna cena”, tiek
piešķirts maksimālais punktu skaits, pārējiem – proporcionāli mazāks pēc šādas formulas:
C3 = 8 x (ZC3 / PC3), kur:
ZC3 - zemākā piedāvātā cena EUR bez PVN;
PC3 - vērtējamā pretendenta piedāvātā cena EUR bez PVN.
23.2. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu iepirkuma komisija atzīs piedāvājumu, kurš
kopsummā būs ieguvis vislielāko punktu skaitu un, kurš atbilst visām nolikuma prasībām.
Ja vairāki piedāvājumi iegūst vienādu punktu skaitu, iepirkuma komisija izvēlas tā
pretendenta piedāvājumu, kurš piedāvājis viszemāko kopējo līgumcenu EUR bez PVN
kritērijā “C1”.
24. Lēmuma par iepirkuma procedūras rezultātiem pieņemšana un paziņošana
24.1. Iepirkuma komisija lēmumus pieņem sēdēs. Iepirkuma komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē
piedalās vismaz divas trešdaļas komisijas locekļu, bet ne mazāk kā trīs locekļi.

24.2. Komisija lēmumu par iepirkuma procedūras rezultātiem pieņem ar balsu vairākumu. Ja
iepirkuma komisijas locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja
balss. Komisijas loceklis nevar atturēties no lēmuma pieņemšanas.
24.3. Lēmumu par iepirkuma procedūras rezultātiem pieņem komisija saskaņā ar nolikuma
23.punktā noteikto piedāvājumu vērtēšanas kārtību.
24.4. Pasūtītājs 3 (triju) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus
pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu. Pasūtītājs
paziņo izraudzītā pretendenta nosaukumu, norādot uzvarētāja piedāvājuma cenu, kā arī
noraidītajam pretendentam tā iesniegtā piedāvājuma noraidīšanas iemeslus;
25. Lēmums par iepirkuma procedūras pārtraukšanu
25.1. Pasūtītāja iepirkumu komisija var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir
objektīvs iemesls.
26.Iepirkuma līguma noslēgšana
26.1. Komisijas lēmums un paziņojums par iepirkuma procedūras uzvarētāju, ar kuru tiks slēgts
iepirkuma līgums, ir pamats iepirkuma līguma sagatavošanai. Līgums tiek slēgti uz
pretendenta piedāvājuma pamata atbilstoši līguma projektam, kas pievienots nolikumam kā
4.pielikums.
26.2. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu ar Pasūtītāju vai neparaksta to 5 (piecu)
darba dienu laikā pēc līguma saņemšanas (neparakstīšana šādā gadījumā tiek uzskatīta par
atsacīšanos slēgt līgumu), iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo
pretendentu, kurš iesniedzis nolikumam atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu
(piedāvājumu ar zemāko cenu), vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu
piedāvājumu.
26.3. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis
saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu (piedāvājumu ar zemāko cenu), Pasūtītājs izvērtē,
vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu,
kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju. Ja tiek pieņemts lēmums slēgt līgumu ar
nākamo pretendentu, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu
(piedāvājumu ar zemāko cenu), bet tas atsakās slēgt līgumu vai neparaksta to 5 (piecu)
darba dienu laikā pēc līguma saņemšanas, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma
procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
27. PIELIKUMI
27.1. 1. pielikums – Tehniskā specifikācija
27.2. 2. pielikums – Pieteikuma vēstule
27.3. 3.pielikums – Finanšu piedāvājuma forma
27.4. 4.pielikums – Iepirkuma līguma projekts
RP SIA “Rīgas satiksme”
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs
/_______________/ S.Gusevs/
Rīgā, 2020.gada 21.aprīlī

1.pielikums
iepirkuma procedūras nolikumam
“Par degvielas iegādi”
identifikācijas Nr. RS/2020/8
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1.1.

1.2.

1.3.

2.1.

2.2.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.
3.5.
3.6.

1. Prasības degvielai
95. un 98.markas benzīnam ir jāatbilst Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra
noteikumu Nr.332 “Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu”
prasībām un Latvijas Republikas standartam LVS EN 228+A1:2017 “Automobiļu
degvielas. Bezsvina benzīns. Prasības un testēšanas metodes” vai ekvivalentam.
Dīzeļdegvielai ir jāatbilst Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumu Nr.332
“Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu” prasībām un Latvijas
Republikas standartam LVS EN 590+A1:2017 “Automobiļu degvielas. Dīzeļdegviela.
Prasības un testēšanas metodes” vai ekvivalentam. Ziemas periodā (no 1.novembra līdz
15.aprīlim) dīzeļdegvielai ir jāatbilst Latvijas Republikas standarta LVS EN 590+A1:2017
prasībām vai ekvivalentam, CFPP (Auksta filtra nosprostošanas punkts) temperatūrai jābūt
līdz -32̊ C un saduļķošanās temperatūrai līdz -22̊ C.
Mainoties Latvijas Republikas un/vai Eiropas Savienības normatīvo aktu vai standartu
prasībām attiecībā uz degvielas kvalitāti, Pretendentam būs jānodrošina jaunajiem
kritērijiem atbilstošas kvalitātes degvielas piegādi.
2. Prasības degvielas uzpildes stacijām:
Pretendentam jānodrošina iespēju saņemt Degvielu nepārtraukti – katru dienu, 24 stundas
diennaktī, visā pretendentam piederošajā degvielas uzpildes staciju tīklā, kas aptver visu
Latvijas Republiku. Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas robežās jāatrodas ne mazāk kā
10 degvielas uzpildes stacijām.
Kopā ar tehnisko piedāvājumu pretendentam jāiesniedz degvielas uzpildes staciju sarakstu
atbilstoši formai, kas pievienota šai tehniskajai specifikācijai kā 1.pielikums.
3. Prasības pretendenta izsniegtajām degvielas kartēm:
Pretendents izsniedz Pasūtītājam degvielas kredītkartes (turpmāk – degvielas kartes), kas
nodrošina norēķinus par Degvielu visās pretendenta degvielas uzpildes stacijās Latvijas
Republikas teritorijā.
Pretendents piešķir Pasūtītājam kredītlimitu ne mazāk kā EUR 80 000.00 (astoņdesmit
tūkstoši euro, 00 centi) apmērā, kura ietvaros tiek izmantotas degvielas kartes. Līdzējiem
ir tiesības vienoties par lielāku kredītlimita apmēru. Par norēķinu perioda (viens kalendārais
mēnesis) laikā izmantoto kredītu procenti netiek maksāti, ja tas tiek dzēsts noteiktajā
termiņā.
Līdz katra mēneša 5.datumam pretendents iesniedz Pasūtītājam rēķinu par iepriekšējā
mēnesī iegādāto Degvielu. Pretendentam jānodrošina iespēja izsniegt rēķinu apkopojumu
par visām Pasūtītājam izsniegtajām degvielas kartēm, gan atsevišķi izvērstu rēķinu par
katru degvielas karti. Rēķins jāiesniedz MS EXCEL formātā. Rēķinu izsniegšana ir bez
maksas.
Pasūtītājs samaksā par mēnesī iegādāto Degvielu līdz nākamā mēneša 25.datumam.
Pretendentam jānodrošina degvielas karšu izgatavošanu un izsniegšanu Pasūtītājam ne
vēlāk kā 5 darba dienu laikā no pasūtījuma nosūtīšanas brīža.
Pretendents nodrošina iespēju katrai kredītkartei pievienot attēlojamo informatīvo tekstu:
RP SIA “RĪGAS SATIKSME”, kā arī izsniegtās degvielas kartes piesaistīšanu konkrētam
lietotājam ar uzdrukātu transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru.

Ar izsniegto degvielas karti visās pretendenta degvielas uzpildes stacijās iespējams uzpildīt
tikai noteiktu Degvielas veidu (benzīnu vai dīzeļdegvielu).
3.8. Pretendents nodrošina piekļuvi interneta vietnei informācijas iegūšanai par visām
Pasūtītājam izsniegtajām kredītkartēm un veiktajām darbībām ar katru kredītkarti vai 1
(vienas) darba dienas laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma Pretendents izsniedz informācijas
apkopojumu gan par visām Pasūtītājam izsniegtajām kredītkartēm, gan atsevišķi izvērstu
informāciju par veiktajām darbībām ar katru kredītkarti.
3.9. Pretendentam ir jānodrošina, ka ar degvielas kartēm ir iespējams iegādāties tikai Degvielu.
3.10. Degvielas kartes lietotājam tiek nodrošināta iespēja iegūt informāciju par kartes konta
atlikumu, izmantojot bezmaksas tālruni vai internetu.
3.7.

1.pielikums
Tehniskajai specifikācijai
Degvielas uzpildes staciju (DUS) saraksts
Rīgā
nr.
1
2
3
..
nr.
1
2
3
..

Adrese

Latvijā
Adrese

Pretendenta amatpersonas ar paraksta tiesībām (vai pretendenta pilnvarotās personas) vārds,
uzvārds, amats, paraksts__________
Datums ________________

2.pielikums
iepirkuma procedūras nolikumam
“Par degvielas iegādi”
identifikācijas Nr. RS/2020/8
PIETEIKUMA IESNIEGŠANAS IETEICAMĀ FORMA
(uz pretendenta veidlapas)
Identifikācijas Nr.: RS/2020/8
Pieteikums
par piedalīšanos iepirkuma procedūrā
“Par degvielas iegādi”
identifikācijas Nr. RS/2020/8
1. IESNIEDZA
Uzņēmuma pilns nosaukums
Uzņēmuma reģistrācijas numurs un datums
Juridiskā adrese
Faktiskā adrese
Bankas rekvizīti
2. KONTAKTPERSONA
Vārds, uzvārds
Tālr. / Fakss
e-pasta adrese
3. PIETEIKUMS
Iepazinušies ar iepirkuma nolikumu un tā pielikumiem, mēs atbilstoši nolikuma prasībām
iesniedzam piedāvājumu iepirkuma procedūrā un apliecinām savu atbilstību iepirkuma nolikuma
prasībām.
Iesniedzot piedāvājumu, mēs apliecinām, ka esam iepazinušies ar atklāta konkursa
dokumentos noteiktajām prasībām, sapratuši tās un pilnībā piekrituši visiem noteikumiem, kā arī
garantējam sniegto ziņu un dokumentu patiesumu un precizitāti. Apņemamies līguma piešķiršanas
gadījumā pildīt visus iepirkuma nolikumam pievienotā līguma projektā noteiktos nosacījumus.
Informējam, ka uzņēmuma patiesais labuma guvējs ir - 1
Pieteikumam jāpievieno Valsts ieņēmumu dienesta izziņa “Nodokļu maksātāja reitings” par
pretendentu, ko pretendents sagatavo Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas
sistēmā. 2
Ar šo piedāvājumu mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 120 dienas no
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
Paraksta pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarota persona:
Vārds, uzvārds
Amats
Pretendentam pieteikumā jānorāda tā patiesais labuma guvējs saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un
terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma regulējumu.
2
Izziņa tiks izmantota iespējamā darījuma partnera izvērtēšanai saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un
terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu un Valsts ieņēmumu dienesta vadlīnijām.
1

Paraksts
Datums

3.pielikums
iepirkuma nolikumam
“Par degvielas iegādi”
identifikācijas Nr. RS/2020/8
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
IEPIRKUMAM
“PAR DEGVIELAS IEGĀDI”

Pretendenta nosaukums

Nr.

95E

DUS nosaukums/adrese

Cena**

Atlaide EUR

Dīzeļdegviela

98E
Gala cena*

Cena**

Atlaide EUR

Gala cena*

Cena**

Atlaide EUR

Gala cena*

1
2
3
Vidējā cena:
** Viena litra mazumtirdzniecības cena (EUR bez PVN) DUS Latvijas Republikas teritorijā datumā, kad Iepirkumu
uzraudzības biroja mājas lapā ievietots paziņojums par atklātu konkursu; ja DUS cenas ir mainītas arī dienas laikā, jāņem
vērā vidējā dienas cena katrā DUS.
* Viena litra mazumtirdzniecības cena (EUR bez PVN) pēc atlaides piemērošanas DUS Latvijas Republikas teritorijā
datumā, kad Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā ievietots paziņojums par atklātu konkursu.

Pretendenta amatpersonas ar paraksta tiesībām (vai pretendenta pilnvarotās personas) vārds, uzvārds, amats, paraksts.

4.pielikums
iepirkuma nolikumam
“Par degvielas iegādi”
identifikācijas Nr. RS/2020/8

LĪGUMS Nr. LIG-IEP/2020/__
par degvielas iegādi
Rīgā, 2020. gada __._________
Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme”, vienotais
reģistrācijas Nr.40003619950, turpmāk tekstā – Pircējs, kuru saskaņā ar _____ pārstāv
tās____________________, no vienas puses, un
___________________________, vienotais reģistrācijas Nr. _____________, turpmāk
tekstā – Pārdevējs, kuru saskaņā ar _________ pārstāv tas ________________, no otras puses,
turpmāk kopā saukti arī Līdzēji un katrs atsevišķi – Līdzējs, pamatojoties uz atklātā konkursa “Par
degvielas iegādi”, identifikācijas Nr.RS/2020/8, rezultātiem, noslēdza šādu līgumu, turpmāk
tekstā – Līgums:
1. Līguma priekšmets un vispārīgie noteikumi
1.1. Pircējs pasūta un Pārdevējs apņemas pārdot Pircējam 95. un 98. markas benzīnu un sezonai
atbilstošu dīzeļdegvielu, turpmāk kopā saukta – Degviela, saskaņā ar šī Līguma un tā
pielikumu noteikumiem.
1.2. Pārdevēja pārdotajai Degvielai jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos
noteiktajām kvalitātes prasībām.
1.3. Ar šo Līgumu Pārdevējs apņemas visās tam piederošajās degvielas uzpildes stacijās pārdot
Degvielu Pircēja darbiniekiem, kuri kā maksāšanas līdzekli lieto Pārdevēja izdotas derīgas
degvielas kredītkartes (turpmāk – degvielas kartes). Par derīgu šī Līguma izpratnē uzskatāma
degvielas karte, kura atbilst Pārdevēja izdoto degvielas karšu raksturlielumiem un karšu
lietošanas noteikumu prasībām.
2. Līdzēju saistības
2.1. Pārdevējs apņemas pēc Pircēja pilnvarotās personas rakstiska pieprasījuma izsniegt atbilstošu
daudzumu degvielas karšu ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas
dienas.
2.2. Pārdevējs piešķir Pircējam kredītlimitu ne mazāk kā EUR 80 000.00 (astoņdesmit tūkstoši
euro, 00 centi) apmērā, kura ietvaros tiek izmantotas degvielas kartes. Līdzējiem ir tiesības
vienoties par lielāku kredītlimita apmēru. Par norēķinu perioda (viens kalendārais mēnesis)
laikā izmantoto kredītu procenti netiek maksāti, ja tas tiek dzēsts noteiktajā termiņā.
2.3. Pircējs apņemas ievērot Pārdevēja norādījumus, kas attiecas uz degvielas karšu izmantošanu,
saskaņā ar 1.pielikumu, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Ja Pārdevēja degvielas karšu
lietošanas noteikumi atšķiras no atklātā konkursa “Par degvielas iegādi” vai šī Līguma
noteikumiem, tiek piemēroti Līguma noteikumi.
2.4. Pārdevējam jānodrošina iespēja Pircēja darbiniekiem saņemt Degvielu visās Pārdevēja
degvielas uzpildes stacijās nepārtraukti – katru dienu, 24 stundas diennaktī. Pārdevējam

jānodrošina, ka ar degvielas karti var iegādāties tikai Degvielu un noteiktu Degvielas veidu
(benzīnu vai dīzeļdegvielu).
2.5. Līguma darbības laikā Pārdevējs apņemas Pircējam pārdot Degvielu, piemērojot šādas
atlaides no viena Degvielas litra mazumtirdzniecības cenas Degvielas pirkšanas brīdī:
2.5.1. 95. markas benzīnam – EUR _________;
2.5.2. 98. markas benzīnam – EUR __________;
2.5.3. dīzeļdegvielai – EUR ___________.
2.6. Pārdevējs apņemas līdz katra mēneša 5.datumam iesniegt Pircējam rēķinu par iepriekšējā
mēnesī pārdoto Degvielu. Pārdevējam jānodrošina iespēja izsniegt rēķinu apkopojumu par
visām Pircējam izsniegtajām degvielas kartēm, gan atsevišķi izvērstu rēķinu par katru
degvielas karti. Rēķins jāiesniedz MS EXCEL formātā.
2.7. Pircējs apņemas līdz katra mēneša 25.datumam norēķināties par ar degvielas kartēm saņemto
Degvielu atbilstoši Pārdevēja iesniegtajiem rēķiniem. Ja Pārdevējs nokavē rēķina
iesniegšanas termiņu, samaksas termiņš pagarinās par attiecīgo dienu skaitu.
2.8. Pārdevējs nodrošina iespēju katrai kredītkartei pievienot attēlojamo informatīvo tekstu: RP
SIA “RĪGAS SATIKSME”, kā arī izsniegtās degvielas kartes piesaistīšanu konkrētam
lietotājam ar uzdrukātu transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru.
2.9. Pārdevējs nodrošina piekļuvi interneta vietnei informācijas iegūšanai par visām Pircējam
izsniegtajām kredītkartēm un veiktajām darbībām ar katru kredītkarti vai 1 (vienas) darba
dienas laikā pēc Pircēja pieprasījuma Pārdevējs izsniedz informācijas apkopojumu gan par
visām Pircējam izsniegtajām kredītkartēm, gan atsevišķi izvērstu informāciju par veiktajām
darbībām ar katru kredītkarti.
2.10. Pārdevējam jānodrošina iespēja degvielas kartes lietotājam iegūt informāciju par kartes
konta atlikumu, izmantojot bezmaksas tālruni vai internetu.
3. Līdzēju atbildība
3.1. Līdzēji ir savstarpēji atbildīgas par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies
viena Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī šī Līdzēja līguma izpildē iesaistīto trešo personu
darbības vai bezdarbības, kā arī rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai
nolaidības rezultātā.
3.2. Šajā Līgumā noteikto saistību neizpildīšanas gadījumā vainīgais Līdzējs atlīdzina otram
Līdzējam zaudējumus, bet Līgumā noteiktajos gadījumos maksā arī līgumsodus, ievērojot
normatīvajos aktos noteiktos līgumsoda apmēra ierobežojumus. Līgumsoda summas netiek
ieskaitītas zaudējumu segšanā.
3.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no to pienākumu izpildes, kā arī ar savu darbību
nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas.
3.4. Par 2.7. apakšpunktā noteiktā apmaksas termiņa neievērošanu Pircējs maksā Pārdevējam
līgumsodu 0,1 % apmērā no nokavēto maksājumu summas par katru nokavēto dienu.
3.5. Par 2.4. apakšpunktā noteikto saistību neizpildi, Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu EUR
100.00 (viens simts euro, 00 centi) apmērā par katru saistību neizpildīšanas reizi.
3.6. Līgumsodu samaksa Līdzējus neatbrīvo no šī Līguma saistību pilnas izpildes. Līgumsoda
summa netiek ieskaitīta zaudējumu atlīdzībā.
3.7. Gadījumā, ja Pircējs konstatē, ka Pārdevējam ir izveidojušies nodokļu parādi (tai skaitā valsts
sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā pārsniedz 150 euro, Pircējs
ir tiesīgs aizturēt no Līguma izrietošos maksājumus līdz brīdim, kad nodokļu parāds tiek
samaksāts, vai tiek panākta vienošanās ar Valsts ieņēmumu dienestu par nodokļu parāda
samaksas nosacījumiem.
3.8. Pārdevējam ir pienākums ievērot Sadarbības ar darījumu partneriem pamatprincipus, kuri
publicēti Pircēja mājaslapā https://www.rigassatiksme.lv/lv/par-mums/. Gadījumā, ja
Pārdevējs neievēro šos pamatprincipus, Pircējs ir tiesīgs lauzt Līgumu.

3.9. Pircējam ir tiesības izbeigt Līgumu vienpusējā kārtā pirms termiņa, ja līgumu nav iespējams
izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā attiecībā uz Pārdevēju ir piemērotas starptautiskās vai
nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas
Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
3.10. Pircējam ir tiesības izbeigt Līgumu vienpusējā kārtā pirms termiņa, ja Pārdevējs vai Pārdevēja
amatpersonas, Līguma izpildē iesaistītie Pārdevēja darbinieki ir atzīti par vainīgiem noziedzīgā
nodarījumā, kas saistīts ar Līguma noslēgšanas procedūru vai izpildi. Ja Līgums tiek pārtraukts
šajā punktā noteiktajā gadījumā, Pircējam ir tiesības pieprasīt no Pārdevēja līgumsodu EUR
500 000.00 apmērā.
3.11. Pircējam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību, 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš rakstiski
paziņojot par to Pārdevējam. Ja Pircējs izbeidz Līgumu saskaņā ar šī apakšpunkta
nosacījumiem, Pārdevējam nav tiesības celt nekādas pretenzijas un/vai pieprasīt zaudējumu
atlīdzināšanu saistībā ar Līguma izbeigšanu.
4. Līguma spēkā esamība
4.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījuši abi Līdzēji un tā darbības termiņš ir trīs gadi
– līdz 2023.gada __._______
4.2.
Attiecībā uz saistībām, kuras Līdzēji nav izpildījuši Līguma darbības termiņa laikā, Līgums ir
spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.
5. Nepārvarama vara
5.1. Līdzējs tiek atbrīvots no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā noteikto saistību neizpildi, ja
šāda neizpilde ir notikusi tādu nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rezultātā, kurus nebija
iespējams ne paredzēt, ne novērst. Šāda nepārvaramas varas apstākļi ir dabas katastrofas, ūdens
plūdi, uguns nelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki,
jaunu normatīvo aktu izdošana un citi apstākļi, kas neiekļaujas Līdzēju iespējamās kontroles
robežās.
5.2. Līdzējam, kas nokļuvis nepārvaramas varas apstākļos, rakstiski jāinformē par to otrs Līdzējs
nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas apstākļu
iestāšanās un ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegušas kompetentas iestādes un kura
satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.
5.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ Līgums nedarbojas ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, katram
Līdzējam ir tiesības atteikties no Līguma izpildes, par to rakstveidā paziņojot otram Līdzējam
vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā neviens no Līdzējiem nevar prasīt
atlīdzināt zaudējumus, kas radušies šī Līguma laušanas rezultātā.
6. Citi noteikumi
6.1. Visi strīdi un domstarpības, kas radušies starp Līdzējiem šī Līguma izpildes gaitā, tiek risināti
savstarpēju sarunu ceļā, bet, ja tas nav iespējams, tad Latvijas Republikas tiesā atbilstoši
normatīvajiem aktiem.
6.2. Jebkuriem šī Līguma grozījumiem un papildinājumiem ir jābūt izteiktiem rakstveidā un
abpusēji parakstītiem un tie kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām.
6.3. Līdzējs, kurš pārkāpis šī Līguma noteikumus un tādejādi nodarījis otram Līdzējam
zaudējumus, atlīdzina tos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
6.4. Visos Līgumā neatrunātajos gadījumos Līdzēji rīkojas atbilstoši Latvijas Civillikumam un
citiem normatīvajiem aktiem.
6.5. Līdzēji vienojas, ka no Pircēja puses ar Līguma izpildi saistītos jautājumus turpmāk risinās
Pircēja pilnvarotā persona – Transporta nodaļas vadītājs Arnis Krasovskis, tālr:
____________, e-pasts: arnis.krasovskis@rigassatiksme.lv. Pilnvarotajai personai nav tiesības
izdarīt grozījumus šajā Līgumā un tā pielikumos.

6.6. Līdzēji vienojas, ka no Pārdevēja puses ar Līguma izpildi saistītos jautājumus turpmāk risinās
Pārdevēja pilnvarotā persona – _____, tālr.: __________, e-pasts: ________. Pārdevēja
pilnvarotajai personai nav tiesības izdarīt grozījumus šajā Līgumā un tā pielikumos.
6.7. Līgums sastādīts divos eksemplāros. Viens Līguma eksemplārs ir nodots Pārdevējam un viens
– Pircējam.
7. Līdzēju rekvizīti un paraksti
Pircējs:
Pārdevējs:
______________
RP SIA „Rīgas satiksme”
juridiskā adrese: Kleistu iela 28, Rīga LV- Juridiskā adrese: _____________
PVN reģ.Nr. ______________
1067
biroja adrese: Vestienas iela 35, Rīga LV- ________________
SWIFT kods ______________
1035
Konta Nr. _________________
PVN reģ. Nr.LV40003619950
AS „Citadele banka”
SWIFT kods PARXLV22
Konta Nr.LV56PARX0006048641565
RP SIA “Rīga satiksme”
_________________________

________________
__________________

______________________
/_____________/

_________________
/__________/

1.pielikums
Līgumam Nr.LIG-IEP/2020/
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Tehniskā specifikācija tiks sagatavota, pamatojoties uz iepirkuma nolikumā un pretendenta piedāvājumā minēto informāciju.

