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I.

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1. Iepirkuma procedūras mērķis, priekšmets un veids
1.1.
Iepirkuma procedūras mērķis ir noteikt piegādātāju, kas uz tehniski un saimnieciski
visizdevīgākajiem noteikumiem saražos un piegādās Pasūtītājam elektroautobusus.
1.2.
Iepirkuma priekšmets – M3 kategorijas I klases ar akumulatoriem darbināmu elektroautobusu un
to rezerves daļu piegāde. 35 elektroautobusi jāpiegādā 14 (četrpadsmit) mēnešu laikā no
iepirkuma līguma noslēgšanas dienas. Pasūtītājs ir tiesīgs veikt līdz 17 (septiņpadsmit) papildu
elektroautobusu pasūtījumu 3 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas. Papildu elektroautobusu
piegādes termiņš tiks noteikts ne mazāks kā 14 mēneši, bet ne ilgāk kā līdz 2026. gada 31.
martam. Kopējais līguma termiņš nepārsniedz 5 gadus, neskaitot paredzētos garantijas termiņus.
Iepirkuma priekšmeta vispārīgs apraksts norādīts 2.pielikumā.
1.3.
Iepirkuma nomenklatūras kods: galvenais kods 34144910-0 (Elektriskie autobusi); papildus
kods 34121100-2 (Sabiedrisko pasažieru pārvadājumu autobusi).
1.4.
Iepirkumam plānots piesaistīt Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu.
1.5.
Paredzamā līgumcena - 34 320 000,00 EUR bez PVN, kas sastāv no:
- 21 000 000,00 EUR bez PVN par 35 elektroautobusu iegādi;
- 2 100 000,00 EUR bez PVN par rezerves daļām 35 elektroautobusiem;
- 10 200 000,00 EUR bez PVN par iespējamo papildu 17 elektroautobusu pasūtījumu;
- 1 020 000,00 EUR bez PVN par rezerves daļām 17 elektroautobusiem.
1.6.
Iepirkuma metode – slēgts konkurss, publicējot dalības uzaicinājumu, saskaņā ar Sabiedrisko
pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma prasībām. Iepirkums notiek divos posmos:
1.6.1. pirmais posms - Kandidātu atlase dalībai Slēgtā konkursā. Kandidātu atlases laikā
Pasūtītājs no Kandidātiem, kas pieteikušies kandidātu atlasei, atlasa Kandidātu atlases
nolikuma prasībām atbilstošus Kandidātus.
1.6.2. otrais posms – Pasūtītājs uzaicina pirmajā posmā atlasītos kandidātus iesniegt
piedāvājumus. Tiek veikta uzaicināto Pretendentu iesniegto piedāvājumu vērtēšana un
līguma slēgšanas tiesību piešķiršana. Piedāvājumu vērtēšanas laikā Pasūtītājs pārbauda
piedāvājumu atbilstību uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu prasībām un atbilstoši
piedāvājuma izvēles kritērijam izraugās pretendentu, kam tiek piešķirtas iepirkuma līguma
slēgšanas tiesības.
1.7.
Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.
2. Iepirkuma identifikācijas numurs: Iepirkuma identifikācijas numurs - RS/2021/53
3. Pasūtītāja nosaukums, adrese un citi rekvizīti:
Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme"
Reģistrācijas numurs 40003619950
Juridiskā adrese: Kleistu iela 28, Rīga, LV-1067,
Biroja adrese: Vestienas iela 35, Rīga, LV-1035,
Tālr. 67104800; fakss 67104802; e-pasts sekretariats@rigassatiksme.lv
4. Paziņojums par līgumu
Paziņojums par līgumu tiek publicēts Iepirkumu uzraudzības tīmekļvietnē www.iub.gov.lv un Eiropas
Savienības oficiālajā vēstnesī.
5. Pasūtītāja kontaktpersona:
Alena Kamisarova, tel. +371 67104791, e-pasts – alena.kamisarova@rigassatiksme.lv.

6. Kandidāti
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6.1.

6.2.
6.3.

6.4.

Iepirkuma procedūrā var piedalīties jebkurš piegādātājs, kas atbilst Pasūtītāja izvirzītajām atlases
prasībām un ir tiesīgs nodrošināt kandidātu atlases nolikumā paredzēto preču piegādi, un,
iesniedzot pieteikumu, apliecinās spējas nodrošināt šajā nolikumā minēto preču piegādi..
Piegādātājam ir tiesības apvienoties apvienībā un iesniegt kopīgu pieteikumu un piedāvājumu.
Gadījumā, ja piegādātāju apvienībai tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tai jāizveido
personālsabiedrība (pilnsabiedrība) vai jānoslēdz sabiedrības līgums, vienojoties par apvienības
dalībnieku atbildības sadalījumu.
Pieteikumu variantu iesniegšana nav pieļaujama. Viens piegādātājs, neatkarīgi no tā, vai tas
piedalās iepirkuma procedūrā atsevišķi vai piegādātāju apvienības sastāvā, drīkst iesniegt tikai
vienu pieteikumu.

II INFORMĀCIJAS APMAIŅA, PIETEIKUMU NOFORMĒŠANAS, IESNIEGŠANAS
KĀRTĪBA
7. Informācijas apmaiņa
7.1.
Saziņa starp Pasūtītāju un ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek
rakstveidā pa pastu vai elektronisko pastu latviešu valodā un angļu valodā.
7.2.
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.
7.3.
Tiek uzskatīts, ka visi ieinteresētie Piegādātāji jebkuru papildu informāciju par iepirkuma
procedūru ir saņēmuši brīdī, kad tā publicēta Pasūtītāja profilā Elektroniskajā iepirkumu sistēmā.
7.4.
Papildu informāciju ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt latviešu valodā vai angļu valodā,
izmantojot Elektroniskajā iepirkumu sistēmā funkciju “Pretendentu jautājumi” vai nosūtot
pieprasījumu nolikuma 4.punktā norādītajai kontaktpersonai elektroniski, izmantojot drošu
elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu.
7.5.
Ja ieinteresētais 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 pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām.
7.6.
Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkuma procedūru, tiks nosūtīta
piegādātājam, kurš uzdevis jautājumu, kā arī publicēta Pasūtītāja pircēja profilā Elektronisko
iepirkumu sistēmā e-konkursu apakšsistēmā šīs iepirkuma procedūras sadaļā. Piegādātājam ir
pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai.
7.7.
Iepirkuma komisija var izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras nolikumā, par tiem nosūtot
paziņojumus Iepirkumu uzraudzības birojam. Ne vēlāk kā vienu dienu pēc tam, kad paziņojums
par grozījumiem iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai, informācija par
grozījumiem tiek ievietota Elektronisko iepirkumu sistēmas tīmekļa vietnē www.eis.gov.lv un
Pasūtītāja interneta vietnē www.rigassatiksme.lv.
8. Pieteikumu iesniegšanas, atvēršanas laiks, datums un kārtība
8.1.
Iepirkuma procedūras pieteikumi jāiesniedz līdz 2021. gada 21. oktobra plkst.15:00 elektroniski
Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā, vienā no zemāk minētajiem
formātiem. Katra iesniedzamā dokumenta formāts var atšķirties, bet ir jāievēro šādi iespējamie
veidi:
8.1.1. Apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas Apakšsistēmā iepirkuma
procedūras sadaļā ievietotās formas;
8.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus Apakšsistēmas un
pievienojot atbilstošajām prasībām (šādā gadījumā kandidāts ir atbildīgs par aizpildāmo
formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);
8.1.3. elektroniski sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus Apakšsistēmas ar trešās personas
piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli
(šādā gadījumā kandidāts ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas
prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).
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8.2.

8.3.
8.4.

Sagatavojot pieteikumu, kandidāts ievēro, ka:
8.2.1. Pieteikuma veidlapa jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar
Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā.
8.2.2. Iesniedzot pieteikumu, Kandidāta pieteikuma veidlapu (1.pielikums) paraksta Kandidātu
pārstāvēt tiesīgā persona, pievienojot pārstāvību apliecinošu dokumentu (piemēram,
pilnvaru).
8.2.3. Dokumentus Kandidāts pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs iesniegt elektroniskā formā,
parakstot tos ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu vai
parakstot ar drošu elektronisko parakstu.
8.2.4. Pieteikums jāiesniedz latviešu valodā vai angļu valodā, kvalitāti apliecinošie dokumenti
(piemēram, sertifikāti) var tikt iesniegti citā valodā ar pievienotu Kandidāta apliecinātu
tulkojumu latviešu valodā vai angļu valodā.
8.2.5. Iesniedzot pieteikumu, Kandidāts pilnībā atzīst visus Nolikumā (t.sk. tā pielikumos un
formās, kuras ir ievietotas Elektronisko iepirkumu sistēmā e-konkursu apakšsistēmas šā
iepirkuma sadaļā) ietvertos nosacījumus.
8.2.6. Pieteikums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Elektronisko iepirkumu
sistēmas e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve pieteikumā
ietvertajai informācijai, tostarp pieteikums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas
programmatūras vai to ģeneratorus. Ja pieteikums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem
riskiem, tas netiks izskatīts. Gadījumā, ja pieteikums ir šifrēts, kandidātam ne vēlāk kā
15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc pieteikuma atvēršanas termiņa, jāiesniedz derīga
elektroniskā atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai. Ja pieteikums saturēs kādu
no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.
Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie pieteikumi tiks
atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām.
Iesniegtie pieteikumi tiks atvērti Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā pēc
pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām.

9. Pieteikuma noformēšana
9.1.
Iesniegtajiem dokumentiem ir jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādām šaubām un
pārpratumiem, kas attiecas uz vārdiem un skaitļiem.
9.2.
Pieteikums iesniedzams latviešu valodā vai angļu valodā. Iepirkuma procedūras laikā sarakste
starp Pasūtītāju un kandidātiem noris latviešu valodā un angļu valodā. Citā svešvalodā
sagatavotiem pieteikuma dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā
ar Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumiem Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi
dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild
kandidāts.
9.3.
Informāciju, kas ir komercnoslēpums atbilstoši Komercnoslēpuma aizsardzības likumam, vai
uzskatāma par konfidenciālu informāciju, kandidāts norāda savā pieteikumā. Komercnoslēpums
vai konfidenciāla informācija nevar būt informācija, kas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
iepirkumu likumā ir noteikta par vispārpieejamu informāciju.
9.4.
Ja pieteikumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, pieteikumā norāda personu, kura
pārstāv personu grupu iepirkuma procedūrā, kā arī katra personu apvienības dalībnieka plānoto
apjomu Iepirkuma līguma izpildē.
9.5.
Pieteikumā iekļautajiem dokumentiem jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likuma, Elektronisko
dokumentu likuma un Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 „Dokumentu
izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.
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III KANDIDĀTU ATLASE
10. Kandidāta izslēgšanas noteikumi
10.1. Pasūtītājs izslēdz kandidātu no dalības iepirkuma procedūrā, ja uz kandidātu ir attiecināms
jebkurš no Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta pirmajā daļā
noteiktajiem gadījumiem.
10.2. Papildus nolikuma 10.1.punktā minētajam, Pasūtītājs ir tiesīgs izslēgt kandidātu no dalības
iepirkuma procedūrā saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta
otrās daļas 1.punktu.
10.3. Pasūtītājs izslēdz kandidātu no dalības iepirkuma procedūrā, ja uz kandidātu ir attiecināms
jebkurš no Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā
daļā noteiktajiem gadījumiem.
10.4. Nolikuma 10.1. un 10.2. punktā minētie izslēgšanas nosacījumi attiecas uz visiem piegādātāju
apvienības dalībniekiem vai personālsabiedrības biedriem (ja kandidāts ir piegādātāju apvienība
vai personālsabiedrība) un personām, uz kuru iespējām kandidāts balstās, lai apliecinātu, ka tā
kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām.
10.5. Kandidātu izslēgšanas noteikumu attiecināmība uz konkrēto Kandidātu tiks pārbaudīta
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. pantā noteiktajā kārtībā.
11. Prasības attiecībā uz kandidāta saimniecisko un finansiālo stāvokli
11.1. Kandidātam 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 kandidāta darbības laiks ir mazāks
nekā viens gads un tam nav normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavots un apstiprināts gada
pārskats) rezultātiem, raksturo:
11.1.1. likviditātes koeficients: apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības ≥1;
11.1.2. pozitīvs pašu kapitāls.
Ja Kandidāts ir piegādātāju apvienība, tad vismaz vienam no piegādātāju apvienības dalībniekiem, uz
kura finansiālajām spējām kandidāts balstās un kurš būs finansiāli atbildīgs par līguma izpildi, ir jāatbilst
nolikuma 11.1. prasībām.
11.2. Kandidāta 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 20 000 000 (divdesmit miljoni
euro). Ja kandidāts ir dibināts vēlāk, tad gada finanšu apgrozījumam jāatbilst augstāk minētajai
prasībai attiecīgi īsākā laikā (ja kandidāts darbojas mazāk kā gadu, finanšu apgrozījumam šajā
periodā jābūt ne mazāk kā EUR 20 000 000 (divdesmit miljoni euro)). Ja Kandidāts ir piegādātāju
apvienība, tad visiem apvienības dalībniekiem kopā jāatbilst šajā punktā noteiktajai prasībai
(dalībnieku finanšu apgrozījuma rādītājiem summāri jāatbilst šajā punktā noteiktajai prasībai).
11.3. Apliecinot atbilstību 11.1. un/vai 11.2.punkta prasībām, kandidāts var balstīties uz citu personu
saimnieciskajām un finansiālajām iespējām. Šādā gadījumā kandidāts pierāda Pasūtītājam, ka
viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par
sadarbību iepirkuma līguma izpildē. Kandidātam un personai, uz kuras saimnieciskajām un
finansiālajām spējām kandidāts balstās, jābūt solidāri atbildīgiem par iepirkuma līguma izpildi.
12. Atbilstība profesionālās darbības veikšanai un tehniskajām spējām
12.1. Kandidātam vai, ja kandidāts ir piegādātāju apvienība (turpmāk – apvienība) – visiem apvienības
dalībniekiem, ir jābūt reģistrētiem Komercreģistrā vai, ja kandidāts ir ārvalstu persona –
reģistrētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.
12.2. Kandidātam ir pieredze ar akumulatoriem darbināmu elektroautobusu ražošanā ar nosacījumu,
ka iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā līdz pieteikuma iesniegšanas brīdim kandidātam jābūt
saražojušam vismaz 35 ar akumulatoriem darbināmus M3 kategorijas I klases elektroautobusus,
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12.3.

12.4.

12.5.

kuri ir derīgi ekspluatācijai Eiropas Savienībā (kuri ir saņēmuši Eiropas Savienības tipa
apstiprinājuma sertifikātu).
Kandidātam ir pieredze ar akumulatoriem darbināmu elektroautobusu piegādē ar nosacījumu, ka
iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā līdz pieteikuma iesniegšanas brīdim kandidātam jābūt,
piegādājušam un nodevušam vismaz 35 ar akumulatoriem darbināmus M3 kategorijas I klases
elektroautobusus, kuri ir derīgi ekspluatācijai Eiropas Savienībā (kuri ir saņēmuši Eiropas
Savienības tipa apstiprinājuma sertifikātu).
Ja Kandidāts ir piegādātāju apvienība, tad vismaz vienam no piegādātāju apvienības
dalībniekiem, ir jāatbilst nolikuma 12.2., 12.3. punkta prasībām. Iepirkuma līguma izpildē tam
dalībniekam, uz kura pieredzi elektroautobusu ražošanā balstās piegādātāju apvienība, būs jāveic
elektroautobusu ražošana, bet tam dalībniekam, uz kura pieredzi elektroautobusu piegādē balstās
piegādātāju apvienība, būs jāveic elektroautobusu piegāde.
Apliecinot atbilstību 12.2. un/vai 12.3.punkta prasībām, kandidāts var balstīties uz citu personu
tehniskajām spējām. Šādā gadījumā kandidāts pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs
nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību
iepirkuma līguma izpildē. Lai apliecinātu tehniskās spējas, kandidāts var balstīties uz citas
personas iespējām tikai tad, ja šī persona iepirkuma līguma izpildes ietvaros sniegs pakalpojumu,
kura izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.

13. Kandidātu atlases dokumenti
13.1. Kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām kandidātu
atlases prasībām (nolikuma 10.-12.punkts) Kandidāts ir tiesīgs iesniegt Eiropas vienoto
iepirkuma procedūras dokumentu, tajā aizpildot II daļu “Informācija par ekonomikas
dalībnieku”, III daļu “Izslēgšanas iemesli”, IV daļu “Atlases kritēriji”, VI daļu “Noslēguma
apliecinājumi”. Kandidāts iesniedz Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru
personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par
līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, tajā aizpildot II daļu
“Informācija par ekonomikas dalībnieku”, III daļu “Izslēgšanas iemesli”, IV daļu “Atlases
kritēriji”, VI daļu “Noslēguma apliecinājumi”. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas
vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. Eiropas vienotais iepirkuma
procedūras dokuments ir pieejams Elektronisko iepirkumu sistēmas tīmekļvietnē:
espd.eis.gov.lv. Pasūtītājam jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai kandidāts
iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai
iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām kandidātu atlases prasībām.
13.2. Lai noskaidrotu kandidātu atbilstību Pasūtītāja izvirzītajām atlases prasībām, Pasūtītājs
pārbaudīs par kandidātu pieejamo informāciju publiskās datubāzēs..
13.3. Kopā ar pieteikumu kandidātam jāiesniedz šādi “Kandidātu atlases dokumenti”:
13.3.1. ārvalstīs reģistrētam kandidātam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas
izsniegts dokuments, kas apliecina, ka kandidāts ir reģistrēts atbilstoši tās valsts
normatīvo aktu prasībām, vai cits apliecinājums par reģistrāciju, ja ārvalsts kompetentā
iestāde šādu dokumentu neizsniedz. Šis nosacījums attiecas arī uz apakšuzņēmēju vai
personu, uz kuras iespējām kandidāts balstās. Par Latvijas Republikā reģistrēto
kandidātu, piegādātāju apvienības dalībnieku, apakšuzņēmēju vai personu, uz kuras
iespējām kandidāts balstās, reģistrāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām (ja normatīvie
akti to paredz) Pasūtītājs pārliecināsies publiski pieejamās datubāzēs vai attiecīgajā
reģistra iestādē;
13.3.2. ārvalstu kandidātiem izziņa vai cits dokuments, kas apliecina kandidāta amatpersonu
pārstāvības tiesības.
13.3.3. Kandidāta apliecinājums par atbilstību nolikuma 11.1. un 11.2.punkta prasībām un
kandidāta apstiprinātā gada pārskata par pēdējiem diviem noslēgtajiem finanšu gadiem
sastāvdaļas – bilanču, peļņas/zaudējumu aprēķinu un zvērināta revidenta ziņojuma, ja uz
kandidātu attiecas pienākums iesniegt gada pārskatu zvērinātam revidentam pārbaudei
6

saskaņā ar Gada pārskatu likumu vai Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu
(ārvalstniekam – saskaņā ar attiecīgās valsts normatīvo aktu par gada finanšu pārskatu
sagatavošanas kārtību), kopijas. Gadījuma, ja kandidāts dibināts vēlāk – pēdējā
apstiprināta gada pārskata sastāvdaļu – bilanču, peļņas/zaudējumu aprēķinu un zvērināta
revidenta ziņojuma, ja uz kandidātu 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 ir jāiesniedz aktuālais finanšu un saimnieciskās darbības
pārskats, kuru pārbaudījis zvērināts revidents un no kura pasūtītājam ir iespējams
pārliecināties par pretendenta atbilstību nolikuma 11.1. un 11. 2. punkta prasībām.
13.3.4. Informācija par kandidāta pieredzi ar akumulatoriem darbināmu elektroautobusu
ražošanā un piegādē atbilstoši nolikuma 12.2. un 12.3.punktiem;
Informācija par kandidāta pieredzi jāiekļauj šāda parauga tabulā:

3
4

Līguma numurs :
Līguma priekšmets:
Valsts:
Pasūtītājs:
Kontaktpersona (vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasta adrese):
Pasūtītāja adrese:
Elektroautobusu ražošanas / piegādes pasūtījuma raksturojums un apjoms:
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Līguma izpildītājs:

6

Līguma noslēgšanas termiņš, darbības ilgums (gadi un mēneši):

7

Saražoto / piegādāto elektroautobusu īss apraksts:

1
2

13.3.5. Kandidātam par visām tabulā norādītajām piegādēm ir jāpievieno pasūtītāju atsauksmes,
kurās sniegta informācija par piegādes apjomu, līguma izpildes periodu (ja pretendents
objektīvu iemeslu dēļ nevar iesniegt pasūtītāju atsauksmes, jāiesniedz citi dokumenti, kas
apliecina pretendenta pieredzes atbilstību nolikuma prasībām).
13.3.6. Lai apliecinātu atbilstību 12.2.punktā noteiktajai prasībai, ka ar akumulatoriem darbināmi
elektroautobusi, kurus kandidāts ir piegādājis un nodevis, ir derīgi ekspluatācijai Eiropas
Savienībā, kandidātam jāiesniedz Eiropas Savienības tipa apstiprinājuma sertifikāts.
13.4. Izziņas un citus dokumentus, kurus izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem
un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu
kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie
izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs
nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.
13.5. Ja kandidāts vai personālsabiedrības biedrs (ja kandidāts ir personālsabiedrība) atbilst
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 48.panta pirmās daļas 1.,3.,4.,5.,6., vai
7.punktā minētajam izslēgšanas gadījumam, kandidāts kopā ar pieteikumu iesniedz skaidrojumu
un pierādījumus par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā
kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem,
organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu
tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē.
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IV PIETEIKUMU VĒRTĒŠANA
14. Pieteikumu vērtēšanas kārtība
14.1. Visus ar iepirkuma procedūras norisi saistītos jautājumus risina Pasūtītāja izveidota iepirkuma
komisija (turpmāk – Komisija).
14.2. No sākuma Komisija veic pieteikumu noformējuma pārbaudi, kuras laikā izvērtē, vai pieteikums
sagatavots un noformēts atbilstoši nolikuma II sadaļas prasībām. Ja pieteikums neatbilst
nolikuma prasībām, Komisijai, izvērtējot neatbilstību būtiskumu un ievērojot samērīguma
principu, ir tiesības to noraidīt.
14.3. Pēc pieteikuma noformējuma pārbaudes Komisija veic kandidātu atlasi.
14.4. Kandidātu atlase notiek pēc kandidātu pieteikumā iesniegtajiem atlases dokumentiem, kā arī
pārbaudot kandidātu atbilstību nolikumā izvirzītajām prasībām publiski pieejamās datubāzēs.
14.5. Kandidātu atlases laikā sākotnēji tiek izvērtēta kandidāta atbilstība nolikumā izvirzītajām
prasībām attiecībā uz kandidāta saimniecisko un finansiālo stāvokli, tehniskajām un
profesionālajām spējām, kā arī kandidāta atbilstība profesionālās darbības veikšanas prasībām.
14.6. Attiecībā uz kandidātu, kas atbilst iepriekš minētajām nolikuma prasībām, iepirkuma Komisija
pārbauda, vai uz attiecīgo kandidātu nav piemērojami Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
iepirkuma likuma 48.panta pirmajā daļā noteiktie kandidāta izslēgšanas noteikumi un tā
atbilstību Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā
un otrajā daļā minētajiem izslēgšanas noteikumiem.
15. Lēmuma par kandidātu atlases rezultātiem pieņemšana un paziņošana
15.1. Komisija lēmumus pieņem sēdēs. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz divas
trešdaļas komisijas locekļu, bet ne mazāk kā trīs locekļi.
15.2. Komisija lēmumu par kandidātu atlases rezultātiem pieņem ar balsu vairākumu. Ja Komisijas
locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss. Komisijas loceklis
nevar atturēties no lēmuma pieņemšanas
15.3. Lēmumu par kandidātu atlases rezultātiem pieņem Komisija saskaņā ar nolikuma 14.punktā
noteikto pieteikumu vērtēšanas kārtību.
15.4. Kandidāti, kuri un kuru pieteikumi atbildīs nolikumā noteiktajām prasībām, tiks uzaicināti
iesniegt piedāvājumus Iepirkuma procedūras ietvaros.
16. Lēmums par iepirkuma procedūras pārtraukšanu
16.1.

Komisija var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs iemesls.

17. Pielikumi
17.1. 1. pielikums – Pieteikuma iesniegšanas ieteicamā forma
17.2. 2.pielikums – Iepirkuma priekšmeta apraksts
RP SIA “Rīgas satiksme”
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja
____________________ K.Meiberga
Rīgā, 2021. gada 14. septembrī
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1. pielikums
iepirkuma procedūras nolikumam
“Par elektroautobusu piegādi”
identifikācijas Nr. RS/2021/53
PIETEIKUMA IESNIEGŠANAS IETEICAMĀ FORMA
(uz Kandidāta veidlapas)
Identifikācijas Nr.: RS/2021/53
Pieteikums
par piedalīšanos iepirkuma procedūrā
“Par elektroautobusu piegādi”
identifikācijas Nr. RS/2021/53
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 procedūras nolikumu un tā pielikumiem, mēs atbilstoši nolikuma
prasībām iesniedzam pieteikumu iepirkuma procedūrā un apliecinām savu atbilstību iepirkuma
procedūras nolikuma prasībām.
Iesniedzot pieteikumu, mēs apliecinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma procedūras dokumentos
noteiktajām prasībām, sapratuši tās un pilnībā piekrituši visiem noteikumiem, kā arī garantējam sniegto
ziņu un dokumentu patiesumu un precizitāti.
Ar šo apliecinām, ka visa dokumentācija, kas iesniegta kopā ar šo pieteikumu, ir patiesa un var
tikt pārbaudīta attiecīgās institūcijās, bankās un pie uzņēmuma klientiem.
Pretendenta vai visu piegādātāju apvienības dalībnieku (gadījumā, ja pretendents ir personu
apvienība) vai pretendenta piesaistītā apakšuzņēmēja atbilstība mazā vai vidējā uzņēmuma definīcijai
atbilstoši Eiropas Komisijas 2014.gada regulas Nr.651/2014 1.pielikuma 2.pantam:
_______________________________________________________________________
(Jānorāda uzņēmuma nosaukums un vārds “atbilst” vai “neatbilst”.

Informējam, ka uzņēmuma patiesais labuma guvējs ir - 1
Paraksta kandidāta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarota persona:
Vārds, uzvārds
Amats
Paraksts
Datums
Pretendentam pieteikumā jānorāda tā patiesais labuma guvējs saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un
terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma regulējumu.
1
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2. pielikums
iepirkuma procedūras nolikumam
“Par elektroautobusu piegādi”
identifikācijas Nr. RS/2021/53
IEPIRKUMA PRIEKŠMETA VISPĀRĪGS APRAKSTS
Ar akumulatoriem darbināmi elektroautobusi 12 m (turpmāk - transportlīdzeklis).
Pasūtītāja prasības, tehniskie parametri, apraksts
Transportlīdzekļa
Transportlīdzekļa kategorija M3, I klase.
kategorija, klase,
Mehānisks transportlīdzeklis ar zemu grīdu (bez pakāpieniem
pielietojums
ieejās un galvenās ejās), kurš aprīkots ar spēka piedziņu, ar
elektrisku uzlādējamu enerģijas uzkrāšanas sistēmu, kuru
iespējams uzlādēt ārēji.
Transportlīdzeklis konstruēts un paredzēts pasažieru
pārvadāšanai pilsētas aglomerācijā.
Elektroenerģijas avots
Transportlīdzeklis jāaprīko ar akumulatoru
(-iem), kas
nodrošina transportlīdzekļa barošanu un tā aktīvais braukšanas
režīms ar vienu pilnu uzlādes ciklu ir vismaz 170 km.
Uzlādes iekārtas

Uzlādes iespējas - ar spraudsavienojumu (CCS Combo 2) un
uz jumta izvietotu strāvas noņēmēja iekārtu (ātrā uzlāde).
Uzlādes standarts LVS EN 61851-1/21/23/24, DIN 70121, ISO
15118 vai ekvivalents.
Jānodrošina transportlīdzekļa savietojamību ar uzlādes iekārtu
atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.78 (06.02.2018.)
Prasības elektrotransportlīdzekļu uzlādes, dabasgāzes uzpildes,
ūdeņraža uzpildes un krasta elektropadeves iekārtām.

Klimatiskie apstākļi

Transportlīdzeklim, tā sistēmām un apakšsistēmām droši
jāfunkcionē pie apkārtējās vides temperatūras no -300C līdz
+400C.
GABARĪTU IZMĒRI

Garums (mm)
Ne mazāk kā 11 800, ne vairāk kā 12 300
Platums (mm) (neietverot
Ne mazāk kā 2 530, ne vairāk kā 2 550
atpakaļskata spoguļus)
Augstums, ieskaitot uz
≤ 3 400,
jumta uzstādītas iekārtas kad riepās ir noteiktais gaisa spiediens, pneimatiskā piekares
(mm)
sistēma noregulēta darba režīmā, virsbūves nolaišanas sistēma
nav ieslēgta
PASAŽIERU IETILPĪBA
Pasažieru skaits, kopā
Sēdvietu skaits
Vieta invalīdu ratiņiem
Vieta bērnu ratiņiem
Pasažieru durvis, skaits
Grīdas augstums pie
1./2./3.pasažieru durvīm

≥ 72
≥ 22 (atlokāmie sēdekļi netiek ņemti vērā)
1
1
PASAŽIERU DURVIS
divviru durvis, 3
≤ 340 mm,

kad riepās ir noteiktais gaisa spiediens, pneimatiskā piekares
sistēma noregulēta darba režīmā, virsbūves nolaišanas sistēma
nav ieslēgta
Tehniskās ierīces, kuras
atvieglo iekļūšanu
transportlīdzeklī
pasažieriem ar kustību
traucējumiem

Izbīdāma (ar elektromehānisku pievadu) platforma, izvietota
pie 2. pasažieru durvīm.
ASIS

Asu skaits
1. ass
2. ass

Riepas
Klīrenss

Dzinēja tips
Nominālais spriegums

2
Ar neatkarīgo riteņu piekari
Pazemināta rāmja dzenošā ass ar integrētiem elektrodzinējiem
(dzenošais portāltilts ar elektriskiem gala pārvadiem) vai
pazemināta rāmja dzenošā ass ar reduktoru, kur griezes
moments no vilces dzinēja tiek pārnests caur kardānvārpstu.
275/70 R22.5, priekšējā tiltam pieļaujams izmērs 315/60
R22.5.
≥ 135 mm,
pie nominālā spiediena riepās un maksimālas transportlīdzekļa
noslodzes
VILCES PIEDZIŅA

Maiņstrāvas (sinhronais vai asinhronais) dzinējs
400 V AC
DINAMISKIE RAKSTURLIELUMI
12%
Maksimālais ceļa kāpums Transportlīdzeklim ar pilnu slodzi jāpārvar augšup virzīto
maksimālo slīpumu, uzsākot braukšanu no jebkura šī ceļa
punkta.
Maksimālais
ekspluatācijas ātrums (ar
≥70 km/h
ātruma ierobežotāju)
Transportlīdzekļa ieskrējiens (ar pilnu masu):
Vidējais paātrinājums 01,2 m/s2
25 km/h
Maksimālais rāviens /
paātrinājuma pieaugums
1,45 m/s3
nedrīkst pārsniegt

