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I. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

 

1. Iepirkuma priekšmets, procedūras veids un paredzamā līguma cena 

1.1. Iepirkuma priekšmets – transporta līdzekļu monitoringa pakalpojumu nodrošināšana  

1.2. Iepirkuma veids - atklāta iepirkuma procedūra saskaņā ar Pasūtītāja Iepirkuma nolikumu. 

1.3. Iepirkuma paredzamā līguma cena – 420 000,00 EUR, neieskaitot PVN. 

1.4. CPV kods – 63712710-3 (satiksmes uzraudzības pakalpojumi). 

 
2. Iepirkuma identifikācijas numurs: Iepirkuma identifikācijas numurs  - RS/2020/22. 

 

3. 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. 

 

4. Pasūtītāja kontaktpersona: 

Alena Kamisarova, tel. +371 67104891, e-pasts – alena.kamisarova@rigassatiksme.lv.   

 

5. Pretendenti 

5.1. Iepirkuma procedūrā var piedalīties jebkurš piegādātājs, kas atbilst Pasūtītāja izvirzītajām 

prasībām un, iesniedzot piedāvājumu, apliecinās spējas nodrošināt šajā nolikumā minēto 

pakalpojumu sniegšanu, kā arī slēgt iepirkuma līgumu ar tajā minētajiem noteikumiem. 

5.2. Piegādātājiem ir tiesības apvienoties apvienībā un iesniegt kopīgu piedāvājumu. 

5.3. 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. 

5.4. Piedāvājumu variantu iesniegšana šajā iepirkuma procedūrā nav pieļaujama. Viens komersants, 

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 

 

6. Informācijas apmaiņa 

6.1. Saziņa starp Pasūtītāju un ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma ietvaros notiek latviešu 

valodā, rakstiski pa pastu vai e-pastu. 

6.2. Papildu informāciju par iepirkuma procedūras 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. 

6.3. Ja piegādātājs ir laicīgi pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos 

iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

6.4. Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkumu, tiks publicēta Pasūtītāja 

mājaslapā internetā sadaļā “Iepirkumi un izsoles”. 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. 
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7. Iespējas saņemt iepirkuma procedūras dokumentus un ar tiem iepazīties 

7.1. Elektroniska piekļuve: Pasūtītāja interneta vietne www.rigassatiksme.lv, sadaļa “Iepirkumi un 

izsoles” - https://www.rigassatiksme.lv/lv/par-mums/iepirkumi/. 

 

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. Konkursa procesa laikā sarakste starp Pasūtītāju un 

pretendentiem noris latviešu valodā. Pretendents var piedāvājumā iekļaut oriģināldokumentus vai 

aprakstus svešvalodā, bet dokumentiem, kas iesniegti citā valodā, jābūt pievienotam pretendenta 

apliecinātam tulkojumam latviešu valodā. 

8.3. Visus iepirkuma procedūras piedāvājuma dokumentus un to pielikumus jāparaksta pretendenta 

amatpersonai ar pārstāvības tiesībām vai pretendenta pilnvarotai personai. Ja piedāvājumu 

paraksta pilnvarota persona, tad kopā ar piedāvājumu jāiesniedz arī pilnvara. 

8.4. 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. 

8.5. 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. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība 

9.1. Iepirkuma procedūras piedāvājumi jāiesniedz līdz 2020.gada 7.jūlijam, plkst.15:00, elektroniski 

Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas pretendenta izvēles 

iespējas: 

9.1.1. izmantojot e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-

konkursu apakšsistēmā šīs iepirkuma procedūras sadaļā ievietotās formas; 

9.1.2. 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); 

9.2. Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks 

atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām. 

9.3. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka: 

9.3.1. 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; 

9.3.2. 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. 
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9.4. 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. 

9.5. Piedāvājumu atvēršana notiek Elektronisko iepirkumu sistēmā. Piedāvājumu atvēršanas 

sanāksmes finanšu piedāvājumu kopsavilkums ir pieejams Elektronisko iepirkumu sistēmā. 

 

10. Piedāvājuma derīguma termiņš 

10.1. Piedāvājuma derīguma termiņš sākas no tā iesniegšanas brīža un ir spēkā 120 (viens simts 

divdesmit) kalendārās dienas. 

10.2. Pamatojoties uz Pasūtītāja rakstisku lūgumu, pretendents var pagarināt piedāvājuma derīguma 

termiņu. Pretendentam sava piekrišana vai noraidījums jāsniedz rakstveidā. 

 

11. Piedāvājuma sastāvs 

11.1. Piedāvājumi iesniedzami atbilstoši konkursa nolikumā iekļautajiem paraugiem. Pretendentu 

piedāvājums sastāv no: 

11.1.1. pieteikuma, kas sagatavots atbilstoši 2.pielikuma paraugam; 

11.1.2. pretendenta atlases dokumentiem, kas sagatavoti atbilstoši konkursa nolikuma 18.punktā 

noteiktajām prasībām; 

11.1.3. finanšu piedāvājuma, kas sagatavots saskaņā ar nolikuma 19.punktu atbilstoši 3.pielikuma 

prasībām; 

11.1.4. tehniskais piedāvājums, kas sagatavots saskaņā ar nolikuma 20.punktu. 

 

12. Piedāvājuma apjoms 

12.1. Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmetu kopumā. Nepilnīgi piedāvājumi nav atļauti. 

III INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU 

 

13. Pakalpojuma priekšmets un apjoms 

13.1. Izpildītājs nodod Pasūtītājam lietošanā iekārtas (telemetrijas ierīces), kas tiek uzstādītas Pasūtītāja 

196 transportlīdzekļos un veic transportlīdzekļu attālinātās vadības (kontroles, uzraudzības, 

izsekošanas) informācijas sistēmu, turpmāk tekstā -  monitoringa sistēma, pielāgošanu Pasūtītāja 

vajadzībām, uzstādīšanu un uzturēšanu (turpmāk – Pakalpojums), saskaņā ar iepirkuma nolikuma 

prasībām. 

13.2. Nepieciešamā pakalpojuma raksturojums norādīts Tehniskajā specifikācijā (Pielikums Nr.1) un 

pakalpojuma sniegšanas kārtība norādīta līguma projektā (4.pielikums). Nepieciešamības 

gadījumā, detalizētāku informāciju iespējams saņemt, sazinoties ar Tehniskā atbalsta direktora 

vietnieku tehniskā nodrošinājuma jautājumos Raiti Mazjāni, tālr.67320271 e-pasts: 

Raitis.Mazjanis@rigassatiksme.lv. 

13.3. Pakalpojums tiek sniegts 4 (četrus) gadus pēc līguma noslēgšanas. 

 

14. Līguma noslēgšana 

14.1. Iepirkuma līguma projekts ir pievienots nolikumam kā 4.pielikums un kalpos par pamatu 

iepirkuma līguma noslēgšanai starp Pasūtītāju un iepirkuma procedūras uzvarētāju. 

14.2. Iepirkuma līguma pielikums tiks izstrādāts pēc iepirkuma uzvarētāja paziņošanas saskaņā ar 

nolikumā, tā pielikumos un konkursa uzvarētāja piedāvājumā ietverto informāciju. 
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IV  PRETENDENTU ATLASES PRASĪBAS 

 

15. Pretendenta izslēgšanas noteikumi 

15.1. Uz pretendentu (arī visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem vai personālsabiedrības biedriem 

(ja pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība) un uz pretendenta norādīto 

personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma 

procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, attiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 

iepirkumu likuma 48.panta pirmās daļas 2. un 3.punktā 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 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. pantā noteiktajā kārtībā. 

15.3. Uz apakšuzņēmējiem, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 (desmit) % no kopējās 

iepirkuma līguma vērtības, attiecas nolikuma 15.1.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi, izņemot 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta pirmās daļas 1.punktā minēto 

izslēgšanas nosacījumu. 

 

16. Prasības profesionālās darbības veikšanā 

16.1. Pretendentam vai, ja pretendents ir piegādātāju apvienība (turpmāk – apvienība) – visiem 

apvienības dalībniekiem, ir jābūt reģistrētiem Komercreģistrā vai, ja pretendents ir ārvalstnieks – 

reģistrētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. 

 

17. Prasības pretendenta profesionālajām un finansiālajām spējām: 

17.1. Pretendentam pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ir pieredze telemetrijas iekārtu uzstādīšanā un uzturēšanā 

ne mazāk kā 150 transporta līdzekļiem un monitoringa sistēmu programnodrošinājuma 

pielāgošanā klienta vajadzībām. 

17.2. Pretendenta minimālai 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  100 000,00 (viens simts tūkstoši 

euro). Pretendenti, kas dibināti vēlāk, apliecina šajā punktā noteikto finanšu apgrozījumu par no-

strādāto periodu. Ja Piegādātājs ir apvienība, tad vismaz vienam no piegādātāju apvienības dalīb-

niekiem, uz kura finansiālajām spējām piegādātājs balstās un kurš būs finansiāli atbildīgs par lī-

guma izpildi, ir jāatbilst šajā punktā noteiktajai prasībai. 
 

V PRETENDENTA ATLASES DOKUMENTI 

UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

 

18. Pretendenta 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 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 jāiesniedz izziņa, ja attiecīgās valsts normatīvie akti paredz šādu ziņu 

publisku reģistrēšanu, kas apliecina pretendenta amatpersonu pārstāvības tiesības. 

18.2.3. Pretendentam jāiesniedz informācija par pretendenta pieredzi transportlīdzekļu monitoringa 

pakalpojumu nodrošināšanā atbilstoši nolikuma 17.1. punktam, pēc šādas tabulas: 

 



Nr. Sniegtā pakalpojuma 

apraksts (norādot 

transportlīdzekļu skaitu, 

kuriem uzstādītas un 

uzturētas telemetrijas 

iekārtas, norādot par veikto 

monitoringa sistēmu 

programnodrošinājuma 

pielāgošanu klienta 

vajadzībām) 

Līguma 

izpildes 

gads 

Pasūtītājs Pasūtītāja atbildīgā 

personas, amats, telefons 

     

Pretendentam jāiesniedz vismaz 1 (viena) tabulā minētā pasūtītāja pozitīva atsauksme par līguma 

izpildi. 

18.3. Pretendenta apliecinājumu par minimālā finanšu apgrozījumā pēdējo trīs noslēgto finanšu gadu 

laikā atbilstību Nolikuma 17.2.punkta prasībām un peļņas / zaudējumu aprēķina kopija par 

pēdējiem diviem noslēgtajiem finanšu gadiem. 

18.4. 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. 

18.5. 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. 

18.6. Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus vai apakšuzņēmēju 

apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma 

vērtības vai lielāka, katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu, un 

pievieno vienošanos, kurā norādīti apakšuzņēmējam nododamo darbu veidi, šo darbu apjoms 

procentos no piedāvātās kopējās līguma cenas, un kurā apakšuzņēmējs apliecina gatavību veikt 

šos darbus, gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par uzvarētāju. Apakšuzņēmēja sniedzamo 

pakalpojumu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma 

ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo pakalpojumu vērtību. Šā punkta izpratnē par saistīto 

uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem 

normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme 

apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai 

vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā. 

19. Finanšu piedāvājums 

19.1. Finanšu piedāvājums, kas jāsagatavo saskaņā ar Finanšu piedāvājuma formu (3.pielikums). 

20. Tehniskais piedāvājums 

20.1.  Tehniskais piedāvājums sagatavojams kā pakalpojuma sniegšanas ietvaros veicamo darbību 

(iekārtu uzstādīšana, monitoringa sistēmu uzturēšana un apkalpošana) apraksts, ņemot vērā 

tehniskās specifikācijas prasības. Aprakstā jānorāda materiāltehniskie un darbinieku resursi, kas 

tiks iesaistīti Tehniskajā specifikācijā norādītā pakalpojuma izpildē, kā arī jāiesniedz informācija 

par pretendenta rīcībā esošo servisa centru vai tehniskā atbalsta dienestu. 

20.2. Tehniskajā specifikācijā jābūt norādītai informācijai par Iekārtu ražotāju, jāpievieno ražotāja 

Iekārtu lietošanas noteikumi, kā arī jānorāda Iekārtu vērtība.  

20.3. Tehniskajai specifikācijai ir jāpievieno Iekārtu uzstādīšanas grafiks, kurā jāatspoguļo, cik 

transportlīdzekļiem dienā tiek plānots uzstādīt Iekārtas, ņemot vērā Tehniskajā specifikācijā 

noteikto maksimālo termiņu.  

 



 
 

 

VI PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA 

 

21. Piedāvājumu vērtēšanas kārtība 

21.1. Visus ar iepirkuma procedūras norisi saistītos jautājumus risina Pasūtītāja izveidota iepirkuma 

komisija. 

21.2. No sākuma komisija veic piedāvājumu noformējuma pārbaudi, kuras laikā komisija izvērtē, vai 

piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši iepirkuma procedūras 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. 

21.3. Komisija pārbauda, vai pretendents, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājumā norādītā persona 

nav piedalījusies kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta posmiem vai iepirkuma procedūras 

dokumentu izstrādāšanā. Ja pretendents, tā darbinieki vai pretendenta piedāvājumā norādītā 

persona ir piedalījusies kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta posmiem vai iepirkuma 

procedūras dokumentu izstrādāšanā un ja šis apstāklis pretendentam dod priekšrocības iepirkuma 

procedūrā, 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 pretendentam dotu jebkādas 

priekšrocības iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci. 

21.4. Komisija veic pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstības nolikuma prasībām pārbaudi. Ja 

pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst iepirkuma procedūras nolikuma prasībām, 

pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājums tālāk netiek 

izskatīts. 

21.5. Izvērtējot pretendenta finanšu piedāvājumu, Komisija pārbauda tā atbilstību iepirkuma procedūras 

nolikuma prasībām. Ja finanšu piedāvājums neatbilst iepirkuma procedūras nolikuma prasībām, 

pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājums tālāk netiek 

izskatīts. 

21.6. Komisija izvērtē, vai piedāvājums neatbilst 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 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 59.pantu. 

21.7. Komisija veic pretendenta kvalifikācijas pārbaudi vadoties no pretendenta iesniegtajiem 

pretendentu atlases dokumentiem, kā arī pārbaudot pretendentu atbilstību nolikumā izvirzītajām 

prasībām publiski pieejamās datubāzēs. Ja pretendents neatbilst iepirkuma procedūras nolikumā 

norādītajām pretendenta atlases prasībām, pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības 

iepirkuma procedūrā. 

21.8. Iepirkuma komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas, tehnisko un finanšu piedāvājumu 

atbilstības pārbaudi veikt tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma 

slēgšanas tiesības. 

21.9. Komisija attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pārbauda tā 

atbilstību Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma prasībām. 

22. Piedāvājuma izvēles kritērijs 

22.1. Pretendentu piedāvājumi tiek vērtēti pēc pretendentu iesniegtā finanšu piedāvājuma, izvēloties  

piedāvājumu ar viszemāko cenu.  

23. Lēmumu pieņemšanas kārtība un pretendentu informēšana 

23.1. Komisija lēmumus pieņem sēdēs. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz puse 

Komisijas locekļu, bet ne mazāk kā trīs locekļi. 

23.2. 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. 



23.3. Lēmumu par iepirkumu procedūras rezultātiem pieņem komisija saskaņā ar nolikuma 22.punktā 

noteikto piedāvājumu izvēles kritēriju. 

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

23.5. Pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti triju darba dienu laikā tiek informēti par pieņemto 

lēmumu iepirkuma procedūrā, informāciju nosūtot pa pastu, faksu vai elektroniski, izmantojot 

drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai 

nododot personīgi. 

 

24. Iepirkuma līguma noslēgšana 

24.1. 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. 

24.2. 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, vai pārtraukt iepirkuma 

procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

24.3. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis 

nolikumam atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, 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 nolikumam atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, 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. 

 

 

 

 

25. PIELIKUMI 

25.1. 1. pielikums – Tehniskā specifikācija 

25.2. 2. pielikums – Pieteikuma vēstule 

25.3. 3.pielikums – Finanšu piedāvājuma forma 

25.4. 4.pielikums – Iepirkuma līguma projekts 

 

RP SIA “Rīgas satiksme” 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja 

 

/personiskais paraksts/ K.Meiberga 

Rīgā, 2020.gada 15.jūnijs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.pielikums 

Iepirkuma procedūras nolikumam 

“Par transporta līdzekļu monitoringa  

pakalpojumu nodrošināšanu” 

identifikācijas Nr. RS/2020/22 

 

Tehniskā specifikācija 

 
Atkarībā no transportlīdzekļa veida, kas norādīti Tehniskās specifikācijas Pielikumā Nr.1. un Pasūtītā-

jam nepieciešamās informācijas, Izpildītājs nodrošina šādas iekārtas un monitoringa sistēmas: 

 
Risinājuma 
Nr. 

Risinājuma nosaukums Risinājuma apraksts Uz līguma 
noslēgšanas brīdi 
aprīkojamo 
transportlīdzekļu 
skaits 

  

1 GPS izsekošana Telemetrijas ierīce 11 

2 GPS izsekošana un šoferu 
kontrole 

Telemetrijas ierīce, Transportlīdzekļa dzinēja 
bloķēšana un šofera identifikācija 

5 

3 GPS izsekošana un 
degvielas kontrole 

Telemetrijas ierīce, Degvielas kontrole (no 
transportlīdzekļa borta datora vai degvielas līmeņa 
sensora) 
  

74 

4 GPS izsekošana, 
papildaprīkojuma un 
degvielas kontrole 

Telemetrijas ierīce ,Degvielas kontrole (no 
transportlīdzekļa borta datora vai degvielas līmeņa 
sensora), Sirēnas un bākuguns statuss. Degvielas 
tvertnes kalibrācija. 

9 

5 GPS izsekošana un 
degvielas kontrole 

Telemetrijas ierīce, 1  Degvielas līmeņa sensors 
Degvielas tvertnes kalibrācija. 
  

65 

6 GPS izsekošana un 
degvielas kontrole 

Telemetrijas ierīce, 2 degvielas līmeņa sensori. 
Degvielas tvertnes kalibrācija. 
  

15 

7 GPS izsekošana un 
degvielas kontrole 

Telemetrijas ierīce, 3 degvielas līmeņa sensori. 
Degvielas tvertnes kalibrācija. 
  

5 

8 GPS izsekošana un 
degvielas kontrole 

Telemetrijas ierīce, 4 degvielas līmeņa sensori. 
Degvielas tvertnes kalibrācija. 
  

12 

   
Kopā: 196 

 

1. Izpildītājs nodrošina visu norādīto Pasūtītāja transportlīdzekļu aprīkošanu ne ilgāk kā 90 

(deviņdesmit) kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas. 

2. Izpildītājs nodrošina, ka Pasūtītājam monitoringa sistēmas  dati pieejami tiešsaistē, izmantojot in-

terneta pārlūka programmu.  

3. Izpildītājs piešķir Pasūtītājam lietotāja vārdu un paroli piekļūšanai monitoringa sistēmai. 

4. Ikmēneša abonēšanas maksā iekļauta mobilo sakaru datu pārraides SIM kartes cena ikmēneša datu 

pārraides apjomam. 

5. Izpildītājs nodrošina monitoringa datu apstrādi, kā arī detalizētas atskaites, rekomendācijas un 

konsultācijas, kas būtiski palielina sistēmas izmantošanas efektivitāti. 

6. Transportlīdzekļiem jāuzstāda degvielas kontroles iekārtas, uz kuru bāzes izstrādāti risinājumi, kas 

ļauj atklāt degvielas zādzību reālā laikā. Iekārtas izmanto temperatūras sensorus, novirzes leņķi, 



akseleometru, informāciju par vibrāciju, apgaismojuma izmaiņas, degvielas bāku atvēršanas, aiz-

vēršanas sensorus, ka arī piekļūšanu tām, degvielas smakas noteikšanas sensorus. Iekārtām ir jābūt 

sprādzien- un ugunsdrošām un izgatavotām no izturīgiem materiāliem, kurus nevar sabojāt nejauši 

triecieni transportlīdzeklim piedaloties satiksmē, dabas apstākļi utml. 

7. Transportlīdzekļos integrētajām iekārtām jānolasa dati no borta datora reālajā laikā. 

8. Izpildītāja rīcībā ir jābūt servisa centram vai tehniskā atbalsta dienestam, kur nepieciešamības ga-

dījumā var veikt tehniskā aprīkojuma uzstādīšanu un/vai noņemšanu. 

 
 

Minimālās prasības iekārtu tehniskajiem parametriem 

Nr. 

p.k. 
Tehniskie parametri Minimālās prasības 

Pretendenta 

Piedāvājums 

1.  Aprīkojumam jābūt Eiropas atbilstības marķējumam (CE mar-

ķējums) vai līdzvērtīgs 

Jāiesniedz marķē-

juma piešķiršanu 

apliecinoša doku-

mentācija 

 

2.  Iekārtas iekšējā atmiņa datu uzkrāšanai atrodoties ārpus GPRS 

signāla uztveramības zonas. 

Ir jānodrošina   

3.  Iekārtas funkcionālās prasības un papildus iekārtu vai sensoru 

pieslēgšanas iespēja:  

  

3.1. Sensoru pieslēgšana analogai ieejai (degvielas līmeņa sen-

sori kravas un speciālai tehnikai (ieskaitot sabiedrisko trans-

portu), standarta degvielas sensors, un citi). 

Vismaz 2 ieejas  

3.2. Sensoru savienošana ar digitālajām ieejām (sildītāja 

darbības analīze, degvielas tvertnes atvēršanas sensors, sirēnas 

un mirgojošās bākuguns darbības sensors, un citi). 

Vismaz 3 ieejas  

3.3. Pieslēgšana digitālajām izejām (dzinēja vadība - attālināta 

noslāpēšana, autovadītāju identificēšana un autorizēšana ar di-

gitālo atslēgu). 

Ir jānodrošina  

3.4. Pieslēgšana borta datoram tieši vai caur CAN adapteri 

ar bezvadu datu nolasīšanu (saglabā garantiju), lai iegūtu seko-

jošus tādus datus: degvielas līmenis un patēriņš, dzinēja apgrie-

zieni, eļļas spiediens, dzinēja temperatūra (ka arī citi, analīzei 

noderīgie parametri). 

Ir jānodrošina  

3.5. Atrašanās autostāvvietā laikā notikušas nesankcionētas 

transporta kustības gadījumu noteikšana. 

Ir jānodrošina  

3.6. GSM, GPS frekvenču noslāpēšanas gadījumu noteikšana Ir jānodrošina  

4.  Iekārtas nominālais barošanas spriegums 10V - 30V DC  

5.  Iekārtas nominālais strāvas patēriņš Ne vairāk kā 65 mA  

6.  Iekārtas darbības temperatūras diapazons Ne mazāk kā -20°C – 

vismaz +45°C 

 

Minimālās prasības monitoringa sistēmas funkcionalitātei. 

Nr. 

p.k. 
Sistēmas funkcionalitātes apraksts Prasības detalizētais apraksts  

Pretendenta  

Piedāvājums 



 
 

 Sistēmas uzstādījumi:   

1.  Sistēmas valoda Latviešu 
 

2.  Vēsturisko datu uzglābšana un pieejamība  Ir jānodrošina līguma darbības 

laikā un pēc līguma darbības bei-

gām jānodod vēsturiskie dati 

elektronisko datu nesējos Pasūtī-

tājam 

 

3.  Regulāras datu bāzes kopijas Ir jānodrošina rezerves kopiju iz-

veide vismaz 1 reizi diennaktī. 

 

4.  Iespēja definēt pieejas tiesības dažādiem 

lietotājiem 

Ir jānodrošina iespēja lietotājiem 

ierobežot pieeju pie transportlī-

dzekļu datiem norādot konkrētus 

transportlīdzekļus vai to grupas, 

kuras lietotājs var skatīt. 

 

5.  Programmatūras sertifikātu pieejamība Ir jānodrošina. 

 

 

6.  Visiem telemetrijas datiem jānodrošina 

droša datu glabāšana. 

Ir jānodrošina. 

 

 

 Tiešsaistes dati: minētajam pakalpoju-

mam ir jābūt pieejamam 24/7 režīmā visā 

līguma darbības laikā 

  

7.  Iespēja filtrēt kartē attēlojamos transpor-

tlīdzekļus pēc izvēlētajiem parametriem 

Ir jānodrošina filtrēšana pēc kus-

tības statusa (stāv, brauc) un pēc 

iekārtas statusa (iekārta ir at-

slēgta vai nav signāla). Ir jānodro-

šina iespēja atfiltrēt iekārtas, ku-

ras nav raidījušas vairāk par 2 

diennaktīm. 

 

8.  Transportlīdzekļa kustības attēlošana kartē 

reālajā laikā 

Ir jānodrošina atrašanās vietas 

adreses, kustības ātrums (km/h) 

un virziens, aizdedzes un papildus 

pieslēgto iekārtu darbības attēlo-

jums tiešsaistē ar datu atjaunoša-

nas intervālu ne retāk kā 1 reizi 

10 sekundēs.  

 

9.  Transportlīdzekļa parametru noteikšana 

reālajā laikā 

Ir jānodrošina degvielas atlikuma 

bākā noteikšana tiešsaistē 

 

 

 Vēsturiskie dati:   

10.  Transportlīdzekļa vēsturisko kustības datu 

attēlošana kartē 

Ir jānodrošina brauciena marš-

ruta, pieturvietu un brauciena ar 

ieslēgtu papildus iekārtu marš-

 



ruta attēlojums. Jānodrošina ie-

spēja visus parametrus apskatīt 

katrā reģistrētajā punktā. 

11.  Transportlīdzekļa vēsturisko kustības datu 

attēlošana grafikā 

Ir jānodrošina ātruma, aizdedzes, 

un degvielas atlikuma bākā attē-

lojums. 

 

12.  Iespēja iegūt visus datus par braucieniem 

ārpus GSM/GPRS uztveres zonas   

Ir jānodrošina visu šīs tabulas 11. 

punktā minēto parametru sagla-

bāšana vismaz līdz 3 000 km no-

braukumam. 

 

 Pieejamie atskaišu veidi:   

13.  Nobraukto maršrutu atskaite  Ir jānodrošina atskaite, uzrādāmie 

dati: brauciena laiks no/līdz; 

brauciena sākuma un beigu adre-

ses; nobrauktais attālums; pietur-

vietas ilgums; maksimālais āt-

rums brauciena laikā. 

 

14.  Stāvvietu atskaite Ir jānodrošina atskaite ar iespēju 

izvēlēties stāvvietas laiku, uzrādā-

mie dati: adrese; stāvvietas laiks 

no/līdz; stāvvietas ilgums. 

 

15.  Sildītāja darba stundu kontrole un uzskaite 

(pilsētas sabiedriskajā transportā) 

 

Ir jānodrošina, uzrādāmie dati: 

adrese; darbības laiks no/līdz; 

darbības ilgums; attēlošana uz 

kartes. 

 

16.  Atskaite par degvielas uzpildēm / nolieša-

nām 

Ir jānodrošina, uzrādāmie dati: 

uzpildes / noliešanas adrese; deg-

vielas atlikums pirms/pēc uzpil-

des / noliešanas; uzpildītās / no-

lietās degvielas daudzums.  

 

17.  Degvielas uzpildes salīdzinājums Ir jānodrošina atskaite ar iespēju 

salīdzināt degvielas uzpildes da-

tus no ieimportēta .xlsx faila ar 

degvielas datiem, kuri pienāk no 

CAN (degvielas līmenis) vai atse-

višķi uzstādīta degvielas līmeņa 

devēja.  

 

18.  Mirgojošās bākuguns un sirēnas kontrole Ir jānodrošina atskaite ar iespēju 

analizēt bākuguns un sirēnas ne-

atļautas izmantošanu operatīva-

jos transportlīdzekļos. 

 

 Atskaišu funkcionalitātes uzstādījumi:   

19.  Iespēja atskaitēs izvēlēties vienu vai vairā-

kus transportlīdzekļus ar iespēju meklēt 

transportlīdzekli pēc nosaukuma 

Ir jānodrošina 
 

20.  Iespēja atskaitēs izvēlēties periodu (mē-

neši, nedēļas, dienas, stundas, minūtes – 

no/līdz) 

Ir jānodrošina  



 
 

21.  Iespēja izvēlēties atskaitēs iekļaujamo ap-

stāšanās ilgumu (minūtes) 

Ir jānodrošina  

22.  Iespēja visas pieejamās atskaites sagatavot 

"html", "pdf" un "xls" formātos 

Ir jānodrošina 
 

23.  Paziņojumu nosūtīšana Ir jānodrošina iespēja nosūtīt brī-

dinājumus uz Pasūtītāja norādīto 

e-pasta adresi vai tālruņa numuru 

sekojošiem parametriem:  

1) Ieslēgta/izslēgta aizdedze;  

2) Ieslēgta/izslēgta papildus ie-

kārta;  

3) Atslēgta Iekārtas barošana;  

4) Degvielas noliešana / uzpilde;  

5) Definētā ātruma pārkāpums; 

6) Ilgs dīkstāves laiks ar ieslēgtu 

dzinēju; 

7) Zems akumulatora līmenis. 

 

 

 

  



Tehniskās specifikācijas 

1.pielikums 

 

AR IEKĀRTĀM APRĪKOTO VIEGLO  AUOMAŠĪNU  SARAKSTS 
 

Reģ.Nr. Garāžas 

numurs 

Marka Modelis Izl.gads Risinājuma 

nr.p.k. 

1 EX1602 82919 KIA SOUL 2018 1 

2 GH5351 82514 FORD Tourneo Connect 2007 3 

3 GH5356 83037 FORD Transit 2007 3 

4 HK5702 82532 VW Caddy 2010 3 

5 JL2460 84029 VW TRANSPORTER 2013 3 

6 JL2462 84030 VW TRANSPORTER 2013 3 

7 JR4659 84034 VW TRANSPORTER 2014 3 

8 KB593 84037 VW TRANSPORTER 2015 2 

9 KH9124 82260 VW Passat 2016 3 

10 KK1019 82583 VW Caddy 2016 3 

11 KK1024 82584 VW Caddy 2016 3 

12 KK1025 82585 VW Caddy 2016 4 

13 KK1026 82586 VW Caddy 2016 3 

14 KK3662 82587 VW Caddy 2016 3 

15 KK3668 82588 VW Caddy 2016 3 

16 KK3674 82590 VW Caddy 2016 3 

17 KK4048 82591 VW Caddy 2016 3 

18 KK6645 82582 VW Caddy 2016 4 

19 KV538 82599 CITROEN Berlingo 2017 2 

20 KV541 825100 CITROEN Berlingo 2017 2 

21 KZ4802 83047 CITROEN JUMPY SPACE 

TOURER 

2017 3 

22 KZ7372 821107 CITROEN C-ELYSEE 2017 1 

23 LB1855 821110 TOYOTA AURIS 2017 3 

24 LB8331 825102 CITROEN Berlingo 2017 3 

25 LB8339 825105 CITROEN Berlingo 2017 3 

26 LB9194 825106 CITROEN Berlingo 2018 3 

27 LC1644 82035 OPEL CORSA-E 2018 3 



 
 

28 LC1645 82036 OPEL CORSA-E 2018 3 

29 LC1646 82037 OPEL CORSA-E 2018 3 

30 LC1647 82038 OPEL CORSA-E 2018 3 

31 LC1650 82039 OPEL CORSA-E 2018 3 

32 LC5126 82040 OPEL CORSA-E 2018 3 

33 LC5128 82041 OPEL CORSA-E 2018 3 

34 LC5129 82042 OPEL CORSA-E 2018 3 

35 LC5132 82043 OPEL CORSA-E 2018 3 

36 LC5135 82044 OPEL CORSA-E 2018 3 

37 LC5136 82045 OPEL CORSA-E 2018 3 

38 LG296 825112 CITROEN Berlingo 2018 3 

39 LG332 825114 CITROEN Berlingo 2018 3 

40 LG5222 825116 CITROEN Berlingo 2018 3 

41 LG7113 83054 PEUGEOT EXPERT 2018 2 

42 LJ7926 821124 KIA CEE D 2018 3 

43 LJ7930 821127 KIA CEE D 2018 2 

44 LJ7937 82758 KIA CARENS 2018 3 

45 LK8298 825118 CITROEN Berlingo 2018 3 

46 LL5156 821129 KIA CEE D 2018 3 

47 LL5162 825123 PEUGEOT PARTNER 2018 3 

48 LL5163 825124 PEUGEOT PARTNER 2018 3 

49 LL5164 825125 PEUGEOT PARTNER 2018 3 

50 LL5169 825127 PEUGEOT PARTNER 2018 3 

51 LL5171 825128 PEUGEOT PARTNER 2018 3 

52 LL6254 825130 CITROEN Berlingo 2018 3 

53 LL6257 825131 CITROEN Berlingo 2018 3 

54 LL6903 83062 PEUGEOT EXPERT 

TRAVELLER 

2018 3 

55 LL6907 83063 PEUGEOT EXPERT 

TRAVELLER 

2018 3 

56 LP172 828115 NISSAN QASHQAI 2018 3 



57 LT3562 83065 PEUGEOT EXPERT 

TRAVELLER 

2018 3 

 

AR IEKĀRTĀM APRĪKOTO KRAVAS AUTOMAŠĪNU UN TRAKTORTEHNIKAS SARAKSTS 
 

Reģ.Nr. Garāžas 

numurs 

Marka Modelis Izl.gads Risinājuma 

nr.p.k. 

1 CU4549 84601 MAZ 5337 2002 5 

2 CU5627 84408 MAZ 4370 2003 5 

3 CU6238 84207 MAZ 5551 2003 5 

4 CU7381 84506 MAZ 4370 2004 5 

5 CU7442 84209 MAZ 5551 2004 5 

6 CU9979 84210 MAZ 5551 2005 5 

7 CU9980 84211 MAZ 5551 2005 5 

8 CU9981 84212 MAZ 5551 2005 5 

9 CU9982 84213 MAZ 5551 2005 5 

10 CV3606 84502 MAZ 55514 1998 5 

11 CV8012 84205 ZIL 433362 1998 5 

12 FN5487 84008 CITROEN Jumper 2005 1 

13 FO1045 83405 SCANIA K114 2005 1 

14 FR6067 84009 CITROEN Jumper 2005 1 

15 GE7322 84413 MAZ 5551 2006 5 

16 GH6018 84409 MAZ 4370 2008 5 

17 GH6020 84410 MAZ 4370 2007 5 

18 GV9860 84017 MERCEDES 

BENZ 

SPRINTER 313 2007 3 

19 GV9863 84102 MERCEDES 

BENZ 

SPRINTER 515 2007 3 

20 GV9865 84103 MERCEDES 

BENZ 

SPRINTER 515 2007 3 

21 GZ7247 84104 MERCEDES 

BENZ 

SPRINTER 515 2008 3 

22 HA2334 84105 MERCEDES 

BENZ 

SPRINTER 515 2008 3 

23 HA8337 84411 MAZ 4371 2008 5 

24 HA8339 84412 MAZ 4371 2008 5 



 
 

25 HC2201 84018 MERCEDES 

BENZ 

SPRINTER 313 2008 3 

26 HC2205 84019 MERCEDES 

BENZ 

SPRINTER 313 2008 3 

27 HE9143 84304 IVECO 50C 15 2008 4 

28 HE9144 84305 IVECO 50C 15 2008 4 

29 HF7977 84023 MERCEDES 

BENZ 

SPRINTER 318 2008 3 

30 HH9329 84043 MERCEDES 

BENZ 

SPRINTER 2018 3 

31 HJ2482 84112 MERCEDES 

BENZ 

SPRINTER 2018 3 

32 HJ-2482 

Ģenerato 

86205 MPM 16/400 SS-Y 2010 3 

33 HJ739 84511 SCANIA R164 2003 5 

34 HL2810 84109 MERCEDES 

BENZ 

SPRINTER 516 2010 3 

35 HL-2810 

Generato 

86207 MPM 16/400 SS-Y 2010 3 

36 HL322 84108 MERCEDES 

BENZ 

SPRINTER 516 2010 3 

37 HL-322 Generato 86206 MPM 16/400 SS-Y 2010 3 

38 HL6959 84901 MERCEDES 

BENZ 

SPRINTER 516 2010 4 

39 HO2132 84106 MERCEDES 

BENZ 

SPRINTER 515 2008 3 

40 HZ3931 84510 SCANIA G400 2012 5 

41 JD1461 84025 MERCEDES 

BENZ 

SPRINTER 2012 3 

42 JD7589 84026 MERCEDES 

BENZ 

SPRINTER 313 2013 3 

43 JJ560 84111 MERCEDES 

BENZ 

SPRINTER 2013 3 

44 JO7334 84032 MERCEDES 

BENZ 

SPRINTER 2014 3 

45 JO7338 84908 MERCEDES 

BENZ 

SPRINTER 2014 4 



46 JT2251 84015 CITROEN Jumper 2005 1 

47 JU8504 84036 MERCEDES 

BENZ 

SPRINTER 2015 3 

48 KN2218 84041 MERCEDES 

BENZ 

SPRINTER 2016 4 

49 KT1065 84802 UNIMOG U 423   5 

50 LB3833 84222 SCANIA P280 2018 5 

51 LJ7993 84416 SCANIA P320 2018 5 

52 LJ7996 84909 SCANIA P250 2018 5 

53 LM9945 84046 MERCEDES 

BENZ 

SPRINTER 2018 5 

54 PO2271 84903 MAZ 4370 2006 4 

55 PO2612 84507 MAZ 5551 2006 5 

56 PO2668 84902 MAZ 5337 2006 5 

57 PO2674 84215 MAZ 5551 2006 5 

58 PO2706 84216 MAZ 5551 2006 5 

59 PO6507 84702 MAZ 543202 2003 5 

60 PO6637 84508 MAZ 5340 2009 5 

61 PO6638 84905 MAZ 5340 2009 4 

62 PO7058 84701 MAZ 543205 2003 5 

63 T1343LR 85012 Traktors BELARUS 952  2004 6 

64 T1939LE 85217 Pašgājējs 

iekrāvējs 

MECALAC AS900 2013 5 

65 T1940LE 85218 Pašgājējs 

iekrāvējs 

MECALAC AS900 2013 5 

66 T2538LT 85204 Pašgājējs 

iekrāvējs 

UN-053.2 1998 5 

67 T852LB 85105 Traktors T-150K 1989 5 

68 T1004LM 85110 Traktors VALTRA N101 2008 5 

69 T1136LB 85004 Traktors MTZ-82UK 1998 1 

70 T1317LB 85205 Pašgājējs 

iekrāvējs 

UN-053 1998 5 

71 T2310LM 85215 Pašgājējs 

iekrāvējs 

BOBCAT S205 2008 1 



 
 

72 T2351LM 85207 Pašgājējs 

iekrāvējs 

PAUS SL 755 2008 5 

73 T2352LM 85208 Pašgājējs 

iekrāvējs 

PAUS SL 1055 2008 5 

74 T2539LT 85203 Pašgājējs 

iekrāvējs 

UN-053.2 1998 5 

75 T3277LM 85211 Pašgājējs 

iekrāvējs 

JCB 535-95 2010 3 

76 T7715LT 85214 Pašgājējs 

iekrāvējs 

BOBCAT S300 2008 1 

77 T986LE 85219 Pašgājējs 

iekrāvējs 

MECALAC AS900 2017 1 

78 VR3667 84801 MERCEDES 

BENZ 

UNIMOG U 400 2011 5 

 

AR IEKĀRTĀM APRĪKOTO AUTOBUSU SARAKSTS 
 

Reģ.Nr. Garāžas 

numurs 

Marka Modelis Izl.gads Risinājuma 

nr.p.k. 

1 EG-5542 79501 SOLARIS Urbino 18 2001 5 

2 EG-5543 75532 SOLARIS Urbino 15 2001 5 

3 EG-5630 74504 SOLARIS Urbino 12 2001 5 

4 EG-5639 75510 SOLARIS Urbino 15 2001 5 

5 EH-399 79556 SOLARIS Urbino 18 2001 5 

6 EH-401 79534 SOLARIS Urbino 18 2001 5 

7 EH-433 74820 SOLARIS Urbino 12 2001 5 

8 EH-438 65045 SOLARIS Urbino 15 2001 5 

9 EL-2371 72601 MB  Citaro 530 2001 6 

10 EL-2373 76505 MB  Citaro 530 G 2001 8 

11 EN915 83302 IKARUS E 91 2001 5 

12 EN-1063 65426 SOLARIS Urbino 15 2002 5 

13 EN-4893 74537 SOLARIS Urbino 12 2002 6 

14 EP-1613 69145 SOLARIS Urbino 18 2002 5 

15 EP-2132 79578 SOLARIS Urbino 18 2002 5 

16 EP-2134 79589 SOLARIS Urbino 18 2002 3 



17 EU-1755 75739 SOLARIS Urbino 15 2003 5 

18 EU-1758 69189 SOLARIS Urbino 18 2003 5 

19 EU-2062 65187 SOLARIS Urbino 15 2003 5 

20 EU-2069 79654 SOLARIS Urbino 18 2003 5 

21 EU-2070 79665 SOLARIS Urbino 18 2003 5 

22 EU-2077 75608 SOLARIS Urbino 15 2003 5 

23 EU-2702 63044 MB  Citaro 530 L 2003 7 

24 EU-2715 76059 MB  Citaro 530 G 2003 8 

25 FB-6784 72765 MB  Citaro 530 2004 7 

26 FB-6785 76921 MB  Citaro 530 G 2004 8 

27 FB-6788 76102 MB  Citaro 530 G 2004 8 

28 FB-6795 73631 MB  Citaro 530 L 2004 1 

29 FB-9332 76070 MB  Citaro 530 G 2004 8 

30 FB-9345 76092 MB  Citaro 530 G 2004 8 

31 FB-9347 73575 MB  Citaro 530 L 2004 6 

32 FC4943 83332 IKARUS E 91 2004 5 

33 FC4956 70797 IKARUS E 91 2004 5 

34 FC4959 83306 IKARUS E 91 2004 5 

35 FC4966 60168 IKARUS E 91 2004 5 

36 FE4174 69232 SOLARIS Urbino 18 2004 6 

37 FE4185 75630 SOLARIS Urbino 15 2004 5 

38 FE-4199 75741 SOLARIS Urbino 15 2004 5 

39 FE-4208 64224 SOLARIS Urbino 12 2004 6 

40 FE-4996 74875 SOLARIS Urbino 12 2004 6 

41 FE-4998 74700 SOLARIS Urbino 12 2004 6 

42 FE-5018 74755 SOLARIS Urbino 12 2004 6 

43 FG-7545 75750 SOLARIS Urbino 15 2004 5 

44 FH-6405 72732 MB  Citaro 530 2004 6 

45 FH-6406 62539 MB  Citaro 530 2004 7 

46 FH-6408 73651 MB  Citaro 530 L 2004 3 

47 FH-6410  73607 MB  Citaro 530 L 2004 6 

48 FH-6412 76658 MB  Citaro 530 G 2004 3 



 
 

49 FH-6425 76636 MB  Citaro 530 G 2004 8 

50 FH-6430 73640 MB  Citaro 530 L 2004 7 

51 FH-7988  79719 SOLARIS Urbino 18 2004 6 

52 FH-8749 79730 SOLARIS Urbino 18 2004 6 

53 FJ-3465 79763 SOLARIS Urbino 18 2005 6 

54 GC-4913 76791 MB  Citaro 530 G K 2006 7 

55 GC-4919 76810 MB  Citaro 530 G K 2006 8 

56 GC-4923 76712 MB  Citaro 530 G K 2006 8 

57 GD-1762 76843 MB  Citaro 530 G K 2006 8 

58 GD-1766 76854 MB  Citaro 530 G K 2006 3 

59 GD-1768 76865 MB  Citaro 530 G K 2006 8 

60 GD-1772 76908 MB  Citaro 530 G K 2006 8 

61 GN-9644 72689 MB Citaro 530 2004 6 

 

 



2.pielikums 

Iepirkuma procedūras nolikumam 

“Par transporta līdzekļu monitoringa pakalpojumu nodrošināšanu” 

identifikācijas Nr. RS/2020/22 

PIETEIKUMA IESNIEGŠANAS IETEICAMĀ FORMA 

(uz pretendenta veidlapas) 

Identifikācijas Nr.:  RS/2020/22 

Pieteikums 

par piedalīšanos iepirkuma procedūrā 

“Par transporta līdzekļu monitoringa pakalpojumu nodrošināšanu” 

identifikācijas Nr. RS/2020/22” 

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 piedāvājumu iepirkuma procedūrā un apliecinām savu atbilstību iepirkuma 

procedūras nolikuma prasībām. 

Iesniedzot piedāvājumu, 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. Apņemamies līguma piešķiršanas 

gadījumā pildīt visus iepirkuma procedūras nolikumam pievienotā līguma projektā noteiktos 

nosacījumus. 

Ar šo piedāvājumu mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 120 dienas no piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa beigām. 

Informējam, ka uzņēmuma patiesais labuma guvējs ir - 1 

Pieteikumam jāpievieno Valsts ieņēmumu dienesta izziņa “Nodokļu maksātāja reitings”, ko 

pretendents sagatavo Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā.2 

Paraksta pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarota persona: 

Vārds, uzvārds  

Amats  

Paraksts  

Datums  

 

 

 

 

 
1Pretendentam pieteikumā jānorāda tā patiesais labuma guvējs saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma 

un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma regulējumu. 
2Izziņa tiks izmantota iespējamā darījuma partnera izvērtēšanai saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma 

un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu un Valsts ieņēmumu dienesta vadlīnijām. 
 

 



 
 

3.pielikums 

Iepirkuma procedūras nolikumam 

“Par transporta līdzekļu monitoringa 

 pakalpojumu nodrošināšanu” 

identifikācijas Nr. RS/2020/22 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

IEPIRKUMA PROCEDŪRAI   

“Par transporta līdzekļu monitoringa pakalpojumu nodrošināšanu” 

 

Pretendenta nosaukums ______________________ 

 
Nr.p.k. Risinājuma 

nosaukums 
Risinājuma 
apraksts 

Transportlīdzekļu 
skaits 

Cena* bez PVN 
par vienas 
vienības 
abonēšanu par 
1 mēnesi 

Cena bez PVN 
kopā par 
abonēšanu par 
1 mēnesi 

    

1 GPS izsekošana Telemetrijas 
ierīce 

11   

2 GPS izsekošana 
un šoferu 
kontrole 

Telemetrijas 
ierīce, 
Transportlīdzekļa 
dzinēja bloķēšana 
un šofera 
identifikācija 

5   

3 GPS izsekošana 
un degvielas 
kontrole 

Telemetrijas 
ierīce, Degvielas 
kontrole (no 
transportlīdzekļa 
borta datora vai 
degvielas līmeņa 
sensora) 
  

74   

4 GPS izsekošana, 
papildaprīkojuma 
un degvielas 
kontrole 

Telemetrijas 
ierīce ,Degvielas 
kontrole (no 
transportlīdzekļa 
borta datora vai 
degvielas līmeņa 
sensora), Sirēnas 
un bākuguns 
statuss. Degvielas 
tvertnes 
kalibrācija. 

9   

5 GPS izsekošana 
un degvielas 
kontrole 

Telemetrijas 
ierīce, 1  
Degvielas līmeņa 
sensors Degvielas 
tvertnes 
kalibrācija. 
  

65   

6 GPS izsekošana 
un degvielas 
kontrole 

Telemetrijas 
ierīce, 2 degvielas 
līmeņa sensori. 
Degvielas 

15   



tvertnes 
kalibrācija. 
  

7 GPS izsekošana 
un degvielas 
kontrole 

Telemetrijas 
ierīce, 3 degvielas 
līmeņa sensori. 
Degvielas 
tvertnes 
kalibrācija. 
  

5   

8 GPS izsekošana 
un degvielas 
kontrole 

Telemetrijas 
ierīce, 4 degvielas 
līmeņa sensori. 
Degvielas 
tvertnes 
kalibrācija. 
  

12   

KOPĀ    

 
*Cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar iekārtu uzstādīšanu, monitoringa sistēmas pielāgošanu Pasūtītāja 

vajadzībām, tās uzturēšanu un apkalpošanu saskaņā ar Tehnisko specifikāciju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4.pielikums 

Iepirkuma procedūras nolikumam 

“Par transporta līdzekļu monitoringa  

pakalpojumu nodrošināšanu” 

identifikācijas Nr. RS/2020/22 

 

LĪGUMS Nr.LIG-IEP/2020/___  

par transporta līdzekļu monitoringa pakalpojumu nodrošināšanu 

 

…………….(vienotais reģistrācijas …………….), kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas tās 

……………….. (turpmāk - IZPILDĪTĀJS), no vienas puses, un  

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme” (vienotais reģistrācijas 

Nr.40003619950, kuras vārdā saskaņā ar valdes lēmumu rīkojas tās ……………………… (turpmāk -  

PASŪTĪTĀJS), no otras puses (abi turpmāk PUSES), bez maldus, viltus un spaidiem, noslēdz šādu 

līgumu (turpmāk- LĪGUMS): 

1. LĪGUMĀ LIETOTIE APZĪMĒJUMI  

1.1. ABONĒŠANAS MAKSA – ikmēneša maksājums par PAKALPOJUMU par katru TEHNISKO 

APRĪKOJUMU, kurš ir minēts Līguma 1.pielikumā, kas uzskatāms par šī LĪGUMA neatņemamu 

sastāvdaļu. 

1.2. MONITORINGA SISTĒMA – transportlīdzekļu attālinātās vadības (kontroles, uzraudzības, izse-

košanas) informācijas sistēma, kura atrodas pēc Interneta adreses: …………… 

1.3. PAKALPOJUMS – iekārtu uzstādīšana/noņemšana, monitoringa sistēmas pielāgošana Pasūtītāja 

vajadzībām, tās uzturēšana un apkalpošana saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Līguma 2.pieli-

kums), par ko PASŪTĪTĀJS maksā ABONĒŠANAS MAKSU. 

1.4. TEHNISKAIS APRĪKOJUMS – iekārta(as), kura(s) ir uzstādīta(s) PASŪTĪTĀJA transporta lī-

dzekļiem. 

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

2.1. IZPILDĪTĀJS nodod, bet PASŪTĪTĀJS pieņem lietošanā MONITORINGA SISTĒMU un TEH-

NISKO APRĪKOJUMU, maksājot par to LĪGUMA 1.pielikumā minēto ABONĒŠANAS 

MAKSU. Sākotnējais transportlīdzekļu, kuri ir jāaprīko ar TEHNISKO APRĪKOJUMU, skaits ir 

norādīts Tehniskās specifikācijas 1.pielikumā.  

2.2. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs LĪGUMA darbības laikā pieprasīt aprīkot ar TEHNISKO APRĪKOJUMU 

papildus transportlīdzekļus, kas nav norādīti Tehniskās specifikācijas 1.pielikumā, kā arī pieprasīt 

noņemt kādam no Tehniskās specifikācijas 1.pielikumā norādītajiem transporta līdzekļiem TEH-

NISKO APRĪKOJUMU, kā arī ir tiesīgs mainīt transportlīdzekļos uzstādītos iekārtu risinājumus, 

bet nepārsniedzot kopējo LĪGUMA summu, par ko Pušu pilnvarotās personas paraksta pieņemša-

nas-nodošanas aktu. 

2.3. IZPILDĪTĀJS piešķir PASŪTĪTĀJAM piekļuves tiesības pie MONITORINGA SISTĒMAS, bet 

PASŪTĪTĀJS pieņem un apmaksā PAKALPOJUMUS saskaņā ar LĪGUMU. 

2.4. Viss programmnodrošinājums katram risinājumam tiek izstrādāts un piedāvāts, saskaņā ar PASŪ-

TĪTĀJA individuālajām prasībām visa sadarbības perioda laikā. Tas atļauj attīstīt jau esošos sistē-

mas moduļus ar jaunām funkcijām, kuri nepieciešami, lai sistēma strādātu efektīvāk. IZPILDĪTĀ-

JAM jānodrošina, ka PASŪTĪTĀJAM ir iespēja saņemt jebkuras nepieciešamās, specifiskās at-

skaites dažādos veidos un formās. 

2.5. Nepieciešamības gadījumā PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs LĪGUMA darbības laikā pieprasīt IZPILDĪ-

TĀJAM pielāgot PASŪTĪTĀJA vajadzībām un aprīkot transportlīdzekļus ar monitoringa sistēmas 

risinājumiem, kas nav minēti Tehniskajā specifikācijā (piemēram, transportlīdzekļa vadītāja iden-

tificēšanas risinājums), ar nosacījumu, ka šādu papildinājumu kopējā cena nepārsniedz 10 % no 



Līguma 3.1.punktā norādītās kopējās summas un katra šādas monitoringa sistēmas risinājuma pie-

lāgošana un transportlīdzekļu aprīkošanas cena nav lielāka par 10% no vidējās tirgus cenas attie-

cīgajam pakalpojuma veidam.  

3. LĪGUMA SUMMA UN TERMIŅŠ 

3.1. Līguma kopējā summa ir EUR                (……euro, 00 centi), neieskaitot pievienotās vērtības 

nodokli (PVN). PVN likme tiks piemērota saskaņā ar spēkā esošo likumu „Par pievienotās vērtības 

nodokli”. LĪGUMA summa var tikt koriģēta sākot ar otro gadu pēc LĪGUMA noslēgšanas, saskaņā 

ar LĪGUMA 2.3.punktā noteikto. 

3.2. PAKALPOJUMA cenā ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar  PAKALPOJUMA nodrošināšanu, 

personāla algošanu, transportu, nodokļiem un nodevām (izņemot PVN), un citas PAKALPOJUMA 

nodrošināšanai nepieciešamās izmaksām.  

3.3. Cenas, kuras IZPILDĪTĀJS ir norādījis iepirkuma piedāvājumā, var tikt koriģētas vienu reizi gadā 

sākot ar ________ (otro gadu pēc līguma noslēgšanas), vadoties no LR Centrālās statistikas 

pārvaldes noteiktajiem patēriņa cenu indeksiem (pārmaiņām) iepriekšējā gadā. Cenu indeksus 

(pārmaiņas) nosaka vadoties no iepriekšējā pilnā ceturkšņa pirms piedāvājuma iesniegšanas 

datiem, salīdzinot ar attiecīgu pilno ceturksni pēc gada (piemēram, ja iepirkuma līgums tiek 

noslēgts 2020.gada 1.jūlijā un piedāvājums ticis iesniegts 2020.gada jūnijā, vienību cenas tiek 

koriģētas sākot ar 2021.gada 1.jūliju vadoties no LR Centrālās statistikas pārvaldes noteiktajiem 

patēriņa cenu indeksiem 2020.gada 1.ceturksnī pret 2021.gada 1.ceturksni. Ja IZPILDĪTĀJS vēlas 

veikt cenu korekciju, IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM rakstisku lūgumu, kuram pievieno 

LR Centrālās statistikas pārvaldes izziņu.  

3.4. LĪGUMS stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz PUŠU saistību pilnīgai 

izpildei. 

3.5. LĪGUMA darbības termiņš ir 4 (četri) gadi no LĪGUMA spēkā stāšanās dienas, vai Pakalpojuma 

kopējais apjoms ir sasniedzis LĪGUMA 2.1. punktā minēto LĪGUMA kopējo summu (atkarībā no 

tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais). 

3.6. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs LĪGUMA darbības laikā noņemt no atsevišķiem transporta līdzekļiem 

TEHNISKO APRĪKOJUMU pirms LĪGUMA termiņa beigām, kā arī PAKALPOJUMA 

nepārtrauktības nodrošināšanai pēc LĪGUMA termiņa beigām pagarināt LĪGUMU, noslēdzot 

atsevišķu vienošanos ar IZPILDĪTĀJU, ja jaunās iepirkuma procedūras rezultātā līgums tiks slēgts 

ar citu izpildītāju un ir nepieciešams papildus laiks TEHNISKĀ APRĪKOJUMA uzstādīšanai. 

Kopējā Līguma summa, ņemot vērā arī šajā punktā noslēgtās vienošanās summu, nevar pārsniegt 

EUR 427 999,00.  

4. TEHNISKĀ APRĪKOJUMA PIEŅEMŠANA, UZSTĀDĪŠANA UN NOŅEMŠANA 

4.1. Par ar TEHNISKO APRĪKOJUMU aprīkoto transportlīdzekļu apkalpošanu PUŠU pilnvarotās per-

sonas paraksta pieņemšanas – nodošanas aktu, kurā norāda attiecīgo transportlīdzekli un uz tā uz-

stādītā TEHNISKĀ APRĪKOJUMA identificējošus datus. Pieņemšanas – nodošanas akts kļūst par 

šī LĪGUMA pielikumu un neatņemamu sastāvdaļu. 

4.2. TEHNISKĀ APRĪKOJUMA nodošanas un uzstādīšanas nosacījumi: 

4.2.1. IZPILDĪTĀJS uzstāda TEHNISKO APRĪKOJUMU PASŪTĪTĀJA transportlīdzekļiem PA-

SŪTĪTĀJA noteiktajā adresē. Nepieciešamības gadījumā IZPILDĪTĀJS nodrošina TEH-

NISKĀ APRĪKOJUMA uzstādīšanu savā servisa centrā vai tehniskā atbalsta dienestā. 

4.2.2. Pēc LĪGUMA noslēgšanas IZPILDĪTĀJS nodrošina TEHNISKĀ APRĪKOJUMA uzstādī-

šanu PASŪTĪTĀJA transporta līdzekļos atbilstoši iepirkuma procedūras ietvaros IZPILDĪ-

TĀJA iesniegtajam grafikam. LĪGUMA izpilde laikā, ja nepieciešams, IZPILDĪTĀJAM ir 

jāuzstāda TEHNISKAIS APRĪKOJUMS PASŪTĪTĀJA transporta līdzekļiem, kuri nebija 

norādīti LĪGUMA noslēgšanas brīdī, 1 (vienas) darba dienas laikā no PASŪTĪTĀJA pazi-

ņojuma nosūtīšanas. 

4.2.3. Ne vēlāk kā 1 (vienu) darba dienu pirms TEHNISKĀ APRĪKOJUMA uzstādīšanas             

transportlīdzekļiem PASŪTĪTĀJS iesniedz IZPILDĪTĀJAM informāciju par aprīkojamo 



 
 

transportlīdzekli (marka, modelis, gads u.c.) un PASŪTĪTĀJA pārstāvja, kurš nogādā aprī-

kojamo transportlīdzekli aprīkošanas vietā un ir pilnvarots parakstīt AKTU un saņemt aprī-

koto transportlīdzekli, pilnvaru. 

4.3. TEHNISKĀ APRĪKOJUMA noņemšanas nosacījumi: 

4.3.1. IZPILDĪTĀJS veic TEHNISKĀ APRĪKOJUMA noņemšanu (demontāžu) PASŪTĪTĀJA 

noteiktajā adresē. Nepieciešamības gadījumā IZPILDĪTĀJS nodrošina TEHNISKĀ APRĪ-

KOJUMA uzstādīšanu savā servisa centrā vai tehniskā atbalsta dienestā. 

4.3.2. IZPILDĪTĀJS noņem TEHNISKO APRĪKOJUMU 1 (vienas) darba dienas laikā pēc PASŪ-

TĪTĀJA paziņojuma izsūtīšanas. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS nenoņem TEHNISKO APRĪ-

KOJUMU šajā punktā minētajā termiņā, tad PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pašam noņemt 

TEHNISKO aprīkojumu un izdevumus par TEHNISKĀ APRĪKOJUMA noņemšanu piestā-

dīt IZPILDĪTĀJAM. 

4.3.3. TEHNISKĀ APRĪKOJUMA noņemšana notiek Pusēm parakstot pieņemšanas-nodošanas 

aktu. PASŪTĪTĀJS ir atbildīgs par tehniskā stāvokļa pasliktināšanos tikai tajā gadījumā, ja 

tiek konstatēta viņa vaina. 

5. PUŠU SAISTĪBAS 

5.1. IZPILDĪTĀJS apņemas: 

5.1.1. Piešķirt PASŪTĪTĀJAM piekļuvi pie MONITORINGA SISTĒMAS, izmantojot PASŪTĪ-

TĀJAM pieejamo Internet (datu pārraides sakaru) pieslēgumu. 

5.1.2. Savlaicīgi informēt PASŪTĪTĀJU par MONITORINGA SISTĒMAS profilakses darbiem 

un/vai tās pieejamības traucējumiem, izņemot gadījumus, kad tas nav atkarīgs no IZPILDĪ-

TĀJA. 

5.1.3. Informēt PASŪTĪTĀJU par apkalpošanas laikā atklātajiem trūkumiem, kā arī sniegt reko-

mendācijas par programmnodrošinājuma darbības uzlabošanu. 

5.1.4. Nodrošināt un garantēt, ka PAKALPOJUMA sniegšana notiek saskaņā ar Latvijas Republi-

kas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

5.2. PUSĒM 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. 

5.3. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJAM nav pieejams PAKALPOJUMS, tad pēc PASŪTĪTĀJA  pieprasī-

juma IZPILDĪTĀJS veic pārrēķinu par sniegtajiem PAKALPOJUMIEM nākamā mēneša PASŪ-

TĪTĀJAM izsniegtajā rēķinā. 

5.4. PASŪTĪTĀJS apņemas: 

5.4.1. Lietot TEHNISKO APRĪKOJUMU atbilstoši TEHNISKĀ APRĪKOJUMA ražotāja noteiku-

miem, ar kuriem IZPILDĪTĀJAM ir pienākums iepazīstināt PASŪTĪTĀJU. 

5.4.2. TEHNISKĀ APRĪKOJUMA bojāšanas gadījumā PASŪTĪTĀJS nes atbildību un apmaksā 

IZPILDĪTĀJAM TEHNISKĀ APRĪKOJUMA vērtību, kas norādīta iepirkuma procedūras 

ietvaros IZPILDĪTĀJA iesniegtajā Tehniskajā piedāvājumā. 

5.4.3. Ievērot spēkā esošos normatīvos aktus, kas skar šī LĪGUMA izpildi, kā arī šī LĪGUMA no-

teikumus. 

5.4.4. Apmaksāt IZPILDĪTĀJA izsniegtos rēķinus par saņemtajiem PAKALPOJUMIEM. 

5.4.5. Noteikt atbildīgo personu, ar kuru IZPILDĪTĀJS risina ar LĪGUMA izpildi/kontroli saistītos 

jautājumus: 

5.4.5.1. Vārds, Uzvārds: Raitis Mazjānis 

5.4.5.2. Amats: Tehniskā atbalsta direktora vietnieks tehniskā nodrošinājuma jautājumos 

5.4.5.3. Tālrunis: 67320271 

5.4.5.4. Fakss: 67325043 

5.4.5.5. E-pasts: raitis.mazjanis@rigassatiksme.lv 

5.4.5.6. E-pasts rēķiniem:  rekini@rigassatiksme.lv 

mailto:raitis.mazjanis@rigassatiksme.lv
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5.5. Ja IZPILDĪTĀJS nepilda LĪGUMĀ noteiktās saistības, tas apmaksā PASŪTĪTĀJAM visus ar tā 

parāda piedziņu saistītos izdevumus (tajā skaitā, izdevumus par brīdinājumu nosūtīšanu ierakstītā 

pasta sūtījumā, jurista darba atlīdzību, jebkāda veida izziņu izsniegšanu un saņemšanu utt.), tie ir 

EUR 250,- (divi simti piecdesmit euro, 00 centi).  

5.6. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības izbeigt LĪGUMU vienpusējā kārtā pirms termiņa, ja  LĪGUMU nav 

iespējams izpildīt tādēļ, ka LĪGUMA izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās 

sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai 

Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas. 

5.7. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības izbeigt LĪGUMU vienpusējā kārtā pirms termiņa, ja IZPILDĪTĀJS 

vai IZPILDĪTĀJA amatpersonas, LĪGUMA izpildē iesaistītie IZPILDĪTĀJA darbinieki ir atzīti 

par vainīgiem noziedzīgā nodarījumā, kas saistīts ar šī LĪGUMA noslēgšanas procedūru vai 

izpildi. Ja LĪGUMS tiek pārtraukts šajā punktā noteiktajā gadījumā, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības 

pieprasīt no IZPILDĪTĀJA līgumsodu 2 (divu) līgumcenu, kas noteikta Līguma 2.1.punktā, 

apmērā.  

5.8. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS nepilda vai nepienācīgi pilda ar LĪGUMU uzņemtās saistības, PASŪ-

TĪTĀJAM ir tiesības bez IZPILDĪTĀJA īpašas informēšanas publiskot un nodot trešajām perso-

nām informāciju par tā neizpildītajām vai nepilnīgi izpildītajām saistībām. Šajā sakarā IZPILDĪ-

TĀJS atsakās no jebkurām pretenzijām par minētās informācijas publiskošanu un/vai nodošanu 

trešajām personām. 

5.9. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS konstatē, ka IZPILDĪTĀJAM ir izveidojušies nodokļu parādi (tai 

skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā pārsniedz 150 euro, 

PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs aizturēt no LĪGUMA izrietošos maksājumus līdz brīdim, kad nodokļu pa-

rāds tiek samaksāts, vai tiek panākta vienošanās ar Valsts ieņēmumu dienestu par nodokļu parāda 

samaksas nosacījumiem. 

5.10. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums ievērot Sadarbības ar darījumu partneriem pamatprincipus, kuri 

publicēti PASŪTĪTĀJA mājaslapā https://www.rigassatiksme.lv/lv/par-mums/. Gadījumā, ja IZ-

PILDĪTĀJS neievēro šos pamatprincipus, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs lauzt LĪGUMU.  

6. NORĒĶINU KĀRTĪBA 

6.1. IZPILDĪTĀJS nosūta rēķinus elektroniski uz PASŪTĪTĀJA LĪGUMA 5.6.5.6.punktā norādīto e-

pasta adresi un tie ir derīgi bez papildus zīmoga un paraksta. 

6.2. IZPILDĪTĀJS atsūta rēķinu līdz katra nākamā mēneša 5.datumam par iepriekšējā mēnesī sniegto 

PAKALPOJUMU. Rēķina izrakstīšanas pamats ir PUŠU parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts, 

kurā tiek norādīts ar TEHNISKO APRĪKOJUMU aprīkoto transportlīdzekļu skaits.  

6.3. PASŪTĪTĀJS apmaksā IZPILDĪTĀJA rēķinus 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā,  

6.4. Visi norēķini starp PUSĒM notiek ar pārskaitījumu bezskaidras naudas veidā uz LĪGUMA 11.no-

daļā minētajiem bankas rekvizītiem. 

6.5. Par rēķina apmaksas dienu uzskatāma diena, kad nauda ieskaitīta IZPILDĪTĀJA norādītajā bankas 

kontā pilnā apmērā. 

6.6. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS kavē apmaksu par IZPILDĪTĀJA sniegtajiem PAKALPOJUMEIM 

ilgāk, kā LĪGUMĀ norādītajā apmaksas termiņā, PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM līgum-

sodu 0,1 % apmērā no kopējā nokavētā maksājuma summas, bet ne vairāk kā 10 % no kopējās 

LĪGUMA summas. 

6.7. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS neievēro LĪGUMĀ noteiktos TEHNISKĀ APRĪKOJUMA uzstādīša-

nas un/vai noņemšanas termiņus, IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM par katru gadījumu lī-

gumsodu 30 euro apmērā par katru kavējuma dienu. 

6.8. Līgumsoda apmaksa neatbrīvo PUSES no LĪGUMA pārējo saistību izpildes. PASŪTĪTĀJAM ir 

tiesības ieturēt līgumsodu no IZPILDĪTĀJAM izmaksājamās summas. 

7. DEFEKTU NOVĒRŠANA 

7.1. LĪGUMA darbības laikā IZPILDĪTĀJS bez papildus samaksas novērš PAKALPOJUMĀ konsta-

tētos defektus, kas traucē PAKALPOJUMA pilnvērtīgu izmantošanu. 

7.2. IZPILDĪTĀJS nodrošina konstatēto defektu novēršanu piecu darba dienu laikā, no attiecīgā PA-

KALPOJUMA un/vai TEHNISKĀ APRĪKOJUMA remonta pieteikuma saņemšanas. 



 
 

7.3. IZPILDĪTĀJS patur tiesības atteikt bezmaksas remontu sekojošajos gadījumos: 

7.3.1. bez saskaņošanas ar IZPILDĪTĀJU nav saglabāta un/vai ir bojāta TEHNISKĀ APRĪKO-

JUMA drošības uzlīme; 

7.3.2. bojāti instalācijas vadi; 

7.3.3. bojāta GSM un/vai GPS antena. 

7.4. LĪGUMA 7.3.punktā paredzētajos gadījumos, PUŠU pārstāvji saskaņo remonta izmaksas. IZPIL-

DĪTĀJS remontdarbus uzsāk tikai pēc PASŪTĪTĀJA saskaņojuma saņemšanas.. 

7.5. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS neievēro 7.2.punktā noteiktos nosacījumus un nenovērš konstatētos 

defektus atbilstoši 7.2.punktā minētajiem termiņiem, tad PASŪTĪTĀJAM ir tiesības aprēķināt lī-

gumsodu 50 euro apmērā par katru kavējuma dienu. 

8. NEPĀRVARAMA VARA (FORCE MAJEURE) 

8.1. Gadījumā, ja kāda no PUSĒM pilnīgi vai daļēji nevar izpildīt LĪGUMA noteikumus un/vai nosa-

cījumus, un ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā (dabas stihija, uguns-

grēks, militāras akcijas, blokāde, valsts varas vai pārvaldes institūciju pieņemti lēmumi, eksporta 

aizliegums piederumu ražotājvalstī, valūtas maiņas vai piesaistes kursi), kuru darbība sākusies pēc 

līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst, tad tai PUSEI, kura ir no-

kļuvusi šajā stāvoklī, ir nekavējoties rakstiski jāvienojas ar otru PUSI par turpmāko darbību. 

8.2. PUSEI, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības minēto apstākļu dēļ, piecu dienu laikā jāpaziņo 

otrai PUSEI iesniedzot no attiecīgās institūcijas rakstisku apliecinājumu par šādu apstākļu rašanos 

vai izbeigšanos. 

8.3. Gadījumā, ja šie apstākļi turpinās ilgāk nekā divus mēnešus, jebkurai PUSEI ir tiesības atteikties 

no savām līgumsaistībām, un nevienai no PUSEI nav tiesību prasīt zaudējumu atlīdzināšanu. 

9. LĪGUMA STĀŠANĀS SPĒKĀ UN IZBEIGŠANAS NOSACĪJUMI 

9.1. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji izbeigt LĪGUMA darbību, 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš 

rakstiski paziņojot par to IZPILDĪTĀJAM. Ja PASŪTĪTĀJS izbeidz LĪGUMU saskaņā ar šī 

apakšpunkta nosacījumiem, IZPILDĪTĀJAM nav tiesības celt nekādas pretenzijas un/vai pieprasīt 

zaudējumu atlīdzināšanu saistībā ar LĪGUMA izbeigšanu. 

12.1.1. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības nekavējoties vienpusēji izbeigt LĪGUMU, ja ir pasludināta IZPILDĪ-

TĀJA maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par IZ-

PILDĪTĀJA bankrotu vai tiek konstatēti citi apstākļi, kas liedz vai liegs IZPILDĪTĀJAM turpināt LĪGUMA 

izpildi saskaņā ar LĪGUMA noteikumiem. 

9.2. LĪGUMA izbeigšana notiek, ievērojot šādus nosacījumus: 

9.2.1. Pēc LĪGUMA izbeigšanas TEHNISKAIS APRĪKOJUMS paliek IZPILDĪTĀJA īpašumā. 

9.2.2. IZPILDĪTĀJA pienākums ir pieņemt TEHNISKO APRĪKOJUMU no PASŪTĪTĀJA. 

 

10. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA 

10.1. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no LĪGUMA, kas skar to vai tā pārkāpšanu, 

izbeigšanu vai spēkā esamību, tiek risināts starp PUSĒM savstarpējās sarunās. 

10.2. Gadījumā, ja PUSES trīsdesmit dienu laikā nevar panākt vienošanos sarunu ceļā, strīdu izskata 

Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā.  

11. CITI LĪGUMA NOTEIKUMI 

11.1. Gadījumā, ja LĪGUMA darbības laikā IZPILDĪTĀJS veic programmēšanas pakalpojumus priekš 

PASŪTĪTĀJA un/vai PASŪTĪTĀJS izmanto IZPILDĪTĀJA ražoto programmnodrošinājumu, IZ-

PILDĪTĀJAM saglabājas visas autortiesības uz šo programmnodrošinājumu (t.sk. uz MONITO-

RINGA SISTĒMU) un īpašuma tiesības nekādā gadījumā nepāriet PASŪTĪTĀJAM, ja nav atru-

nāts citādi. 



11.2. Parakstot LĪGUMU, PUSES apliecina, ka ir iepazinušās ar LĪGUMA noteikumiem un apņemas 

tos pildīt un ievērot. 

11.3. Noteikt atbildīgās personas, kuras risina ar LĪGUMA izpildi/kontroli saistītos jautājumus:  

11.3.1. no IZPILDĪTĀJA puses: ________________ 

11.3.2. no PASŪTĪTĀJA puses __________________ 

11.4. Par darba vides riskiem, nosūtot informāciju uz LĪGUMĀ norādītā IZPILDĪTĀJA pilnvarotās per-

sonas e-pasta adresi, informē PASŪTĪTĀJA Personāla pārvaldības daļas Darbu aizsardzības un 

arodveselības nodaļas vadītāja Ināra Kačkāne, mob.tālr. 26558028, e-pasta adrese:                             

inara.kackane@rigassatiksme.lv. 

11.5. Ja kādai no PUSĒM tiek mainīts juridiskais statuss, rekvizīti vai citi apstākļi, kas var ietekmēt 

līgumsaistību izpildi, tad tā nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai PUSEI, pretējā gadījumā, 

attiecīgajai PUSEI nav tiesību atsaukties uz korespondences nesaņemšanu iepriekš norādītajā ad-

resē. 

11.6. Ja kāda no PUSĒM tiek reorganizēta, LĪGUMS paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši PUSES 

saistību pārņēmējam. 

11.7. Jebkāda veida vēstules, paziņojumi, pretenzijas, u. tml. starp PUSĒM tiek izteiktas rakstiski,  ja 

nav atrunāts citādi. 

11.8. Visa ar LĪGUMU saistītā informācija tiek uzskatīta par konfidenciālu. PUSES apņemas sadarbības 

laikā un pēc tā beigšanās neizpaust trešajām personām  informāciju, kas saistīta ar šo LĪGUMU, 

kā arī jebkuru citu informāciju, kas kļuvusi zināma šī LĪGUMA veikšanas/izpildīšanas vai citas 

darbības rezultātā un var kaitēt PUŠU interesēm. 

11.9. LĪGUMA pielikumi, kā arī visi LĪGUMA grozījumi un tā ietvaros parakstītās vienošanās ir LĪ-

GUMA neatņemamas sastāvdaļas. 

11.10. LĪGUMS parakstīts latviešu valodā divos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai PUSEI. 

Abiem šī LĪGUMA eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

12. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

 

12.1. PASŪTĪTĀJS: 

 

12.2. IZPILDĪTĀJS: 
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