
 
 

 Rīgā 

 

APSTIPRINĀTS 

ar 2018.gada 23.jūlija  

Iepirkuma komisijas lēmumu 

 

GROZĪJUMI 

Atklāta konkursa 

“Par sabiedriskā transporta riepu piegādi” 

Identifikācijas Nr.RS/2019/28 

NOLIKUMĀ 

 

 

 

Pamatojoties uz atklāta konkursa “Par sabiedriskā transporta riepu piegādi” (iepirkuma 

identifikācijas Nr.RS/2019/28) Iepirkuma komisijas 2019.gada 23.jūlija lēmumu, izdarīt atklāta 

konkursa “Par sabiedriskā transporta riepu piegādi” (Identifikācijas Nr.RS/2019/28) nolikumā 

(turpmāk- nolikums) šādus grozījumus: 

 

1. Visā nolikuma tekstā skaitļus un vārdus „2019.gada 9.augusts plkst. 12:00” 

attiecīgajā locījumā aizstāt ar skaitļiem un vārdiem „2019.gada 13.augusts plkst. 

15:00” attiecīgajā locījumā. 

 

 

2. Izteikt nolikuma 5.pielikumu “Iepirkuma līguma projekts” (1.daļa) 3.punktu šādā 

redakcijā: 

 

“ 3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

3.1.Līguma kopējā darījuma summa ir EUR _____ (______ euro, 00 centi), 

neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN). PVN likme tiks piemērota saskaņā ar 

spēkā esošo likumu „Par pievienotās vērtības nodokli”.  

3.2.Preces cenā ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar Preces vērtību, personāla 

algošanu, transportu, nodokļiem un nodevām (izņemot PVN), atļaujām no trešajām 

personām un citām izmaksām.  

3.3.Jaunu riepu un riepu atjaunošanas 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 cenu 

indeksiem (pārmaiņām) iepriekšējā gadā grupas “Transports” apakšgrupā “Riepas”. 

Cenu indeksus (pārmaiņas) nosaka vadoties no iepriekšējā pilnā ceturkšņa pirms  

piedāvājuma iesniegšanas datiem, salīdzinot ar attiecīgu pilno ceturksni pēc gada 
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(piemēram, ja iepirkuma līgums tiek noslēgts 2019.gada 1.septembrī un piedāvājums 

ticis iesniegts 2019.gada augustā, vienību cenas tiek koriģētas sākot ar 2020.gada 

1.septembri vadoties no LR Centrālās statistikas pārvaldes noteiktajiem patēriņa cenu 

indeksiem 2019.gada 2.ceturksnī pret 2020.gada 2.ceturksni. Ja Izpildītājs vēlas veikt 

cenu korekciju, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam rakstisku lūgumu, kuram pievieno LR 

Centrālās statistikas pārvaldes izziņu. 

3.4.Samaksa par Preci tiek veikta 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Preces 

piegādes un rēķina saņemšanas, pārskaitot attiecīgo summu uz Izpildītāja rēķinā 

norādīto bankas kontu.  

3.5.Pieņemšanas – nodošanas aktos, pavadzīmēs un rēķinos Izpildītājam ir obligāti 

jānorāda šī Līguma numurs.” 

 

3. Papildināt 5.pielikuma “Iepirkuma līguma projekts” (1.daļa) ar 7.punktu, attiecīgi 

koriģējot tālāko punktu numerāciju, šādā redakcijā: 
 

“7. PERSONĀLA UN APAKŠUZŅĒMĒJU NOMAIŅA 

7.1. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt atklāta 

konkursa piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt 

papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. 

7.2. Pasūtītājs nepiekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem 

nosacījumiem: 

7.2.1. Piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst atklāta konkursa dokumentos 

noteiktajām apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām; 

7.2.2. Tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām atklātā konkursā 

izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību 

paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, 

un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu atklātā 

konkursā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma 

procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 

iepirkuma likuma 48.panta pirmajā daļā, paziņojumā par līgumu vai iepirkuma 

procedūras dokumentos minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem; 

7.2.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo 

pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, 

atbilst Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 48. panta pirmajā vai 

otrajā daļā, paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos minētajiem 

pretendentu izslēgšanas nosacījumiem; 

7.2.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu veikti tādi grozījumi pretendenta 

piedāvājumā, kas, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli 

atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas 

kritērijiem; 

7.2.5. kad izmaiņas, ja tās tiktu izdarītas sākotnējā piedāvājumā, būtu 

ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos 

noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 

7.3. Pasūtītājs piekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja uz 

jauno apakšuzņēmēju nav attiecināmi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma 

likuma 67.panta trešās daļas nosacījumi, un nepastāv 7.2.punktā norādītie šķēršļi, 

šādos gadījumos: 

7.3.1. piedāvājumā norādītais apakšuzņēmējs ir rakstveidā paziņojis par 

atteikšanos piedalīties Līguma izpildē; 
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7.3.2. piedāvājumā norādītais apakšuzņēmējs atbilst Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēju iepirkuma likuma 48. panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu 

izslēgšanas nosacījumiem.  

7.4. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 48. pantu. Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēju iepirkuma likuma 48. panta ceturtajā daļā minētos termiņus skaita no 

dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam. 

7.5. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai 

apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē 

iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad ir saņēmis visu 

informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.” 

 

4. Papildināt 5.pielikumu “Iepirkuma līguma projekts” (2.daļa) ar 7.punktu, attiecīgi 

koriģējot tālāko punktu numerāciju, šādā redakcijā: 

 

“7. PERSONĀLA UN APAKŠUZŅĒMĒJU NOMAIŅA 

7.1. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt atklāta 

konkursa piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt 

papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. 

7.2. Pasūtītājs nepiekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem 

nosacījumiem: 

7.2.1. Piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst atklāta konkursa dokumentos 

noteiktajām apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām; 

7.2.2. Tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām atklātā konkursā 

izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību 

paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, 

un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu atklātā 

konkursā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma 

procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 

iepirkuma likuma 48.panta pirmajā daļā, paziņojumā par līgumu vai iepirkuma 

procedūras dokumentos minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem; 

7.2.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo 

pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, 

atbilst Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 48. panta pirmajā vai 

otrajā daļā, paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos minētajiem 

pretendentu izslēgšanas nosacījumiem; 

7.2.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu veikti tādi grozījumi pretendenta 

piedāvājumā, kas, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli 

atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas 

kritērijiem; 

7.2.5. kad izmaiņas, ja tās tiktu izdarītas sākotnējā piedāvājumā, būtu 

ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos 

noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 

7.3. Pasūtītājs piekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja uz 

jauno apakšuzņēmēju nav attiecināmi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma 

likuma 67.panta trešās daļas nosacījumi, un nepastāv 7.2.punktā norādītie šķēršļi, 

šādos gadījumos: 

7.3.1. piedāvājumā norādītais apakšuzņēmējs ir rakstveidā paziņojis par 

atteikšanos piedalīties Līguma izpildē; 



4 

 

7.3.2. piedāvājumā norādītais apakšuzņēmējs atbilst Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēju iepirkuma likuma 48. panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu 

izslēgšanas nosacījumiem.  

7.4. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 48. pantu. Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēju iepirkuma likuma 48. panta ceturtajā daļā minētos termiņus skaita no 

dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam. 

7.5. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai 

apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē 

iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad ir saņēmis visu 

informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.” 

 

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja     E.Epalte - Drulle 

 

 

 

 

 

 


