
 
Rīgā 

 

 

 

APSTIPRINĀTS 

ar 2022.gada 07.februāra 

Iepirkuma komisijas lēmumu 

 

GROZĪJUMI 

Kvalifikācijas sistēmas 

„Elektromateriālu, apgaismojuma un elektronikas piegāde”,  

Identifikācijas Nr.RS/2020/54 

NOLIKUMĀ 

 

Pamatojoties uz kvalifikācijas sistēmas Elektromateriālu, apgaismojuma un elektronikas pie-

gāde” (iepirkuma identifikācijas RS/2020/54) Iepirkuma komisijas 2022.gada 07.februāra lēmumu, 

izdarīt kvalifikācijas sistēmas “Par sabiedriskā transporta rezerves daļu piegādi” (Identifikācijas Nr. 

RS/2020/54) nolikumā (turpmāk - Nolikums) šādus grozījumus: 

 

1. Izteikt Nolikuma 4.punktu šādā redakcijā:  

“4.Kontaktpersona 

RP SIA “Rīgas satiksme” Iepirkumu un līgumu nodaļas juriskonsulte Marita Avotiņa, tel. +371 

67104784, e-pasts – Marita.Avotina@rigassatiksme.lv.” 

2. Dzēst Nolikuma 8.2.-8.4.punktus un apakšpunktus. 

3. Izteikt Nolikuma 8.5. punktu šādā redakcijā un pārcelt uz Nolikuma 8.2. punktu: 

“8.2.Pieteikums elektroniskā formā ir jāsūta uz Pasūtīja elektroniskā pasta adresi sekreta-

riats@rigassatiksme.lv un tam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un laika zī-

mogu.” 

4. Dzēst Nolikuma 8.6.punktu. 

5. Izteikt Nolikuma 9.1. punktu šādā redakcijā: 

“9.1.Iesniegtie pieteikumi tiek izskatīti Iepirkumu komisijas sēdē bez Piegādātāju pārstāvju 

piedalīšanās.” 

6. Izteikt Nolikuma 10.1. punktu šādā redakcijā: 

“10.1.Iepirkumu komisija jebkurā brīdī var izslēgt Piegādātāju no kvalificēto piegādātāju sa-

raksta, ja tiek konstatēts, ka uz Piegādātāju ir attiecināmi nolikuma 6.1. un/vai 6.2.punktā pa-

redzētie izslēgšanas nosacījumi. Atbilstības nolikuma 6.3.punktam izvērtēšana notiek vienu 

reizi divos gados, saņemot jaunu Piegādātāja pieteikumu nolikuma 11.3.punktā paredzētajā 

kārtībā.” 

7. Dzēst Nolikuma 11.4. punktu. 

8. Mainīt Nolikuma 11.5. punkta numerāciju uz Nolikuma 11.4.punktu. 

9. Mainīt Nolikuma 11.6. punkta numerāciju uz Nolikuma 11.5.punktu un izteikt šādā redakcijā:  

“11.5.Pretendentam, kurš ir reģistrēts vai tā pastāvīgā dzīvesvieta ir ārpus Latvijas, ir pienā-

kums ik pēc 6 (sešiem) mēnešiem iesniegt izziņu Pasūtītājam par to, ka uz to (arī visiem piegā-



 

dātāju apvienības dalībniekiem vai personālsabiedrības biedriem (ja pretendents ir piegādā-

tāju apvienība vai personālsabiedrība), , nav attiecināmi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 

iepirkuma likuma 48.panta pirmās daļas 1., 2. un 3. daļas izslēgšanas noteikumi.” 

10. Mainīt Nolikuma 11.7. punkta numerāciju uz Nolikuma 11.6.punktu un izteikt šādā redakcijā:  

“11.6.Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu ar Pasūtītāju, iepirkuma komisija pie-

ņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš iesniedzis nolikumam atbilstošu saim-

nieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtrauc iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu 

piedāvājumu. Par atteikumu slēgt līgumu ir uzskatāms arī tas, ka Pretendents 5 (piecu) darba 

dienu laikā pēc rakstiska aicinājuma saņemšanas neierodas parakstīt līgumu (ja līgums tiek 

parakstīts klātienē) vai to neparaksta 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad Pasūtītājs to ir 

nosūtījis parakstīšanai ar elektroniskā pasta starpniecību (ja līgums tiek parakstīts ar elektro-

nisko parakstu).” 

11. Mainīt Nolikuma 11.8. punkta numerāciju uz Nolikuma 11.7.punktu un izteikt šādā redakcijā:  

“11.7.Gadījumā, ja iepirkuma komisija 11.6. apakšpunktā minētajā gadījumā pieņem lēmumu 

pārtraukt iepirkuma procedūru, tad iepirkuma procedūra tiek pārtraukta tikai par tām precēm, 

kuru piegādes tiesības tika piešķirtas Pretendentam.” 

12. Izteikt Nolikuma 12.6. punktu šādā redakcijā: 

“12.6.Gadījumā, ja Uzaicinājumā iekļauto preču kopējā līgumcena nesasniedz 431 000,00 

EUR bez PVN, Iepirkuma līgums ir uzskatāms par noslēgtu nākamajā dienā pēc paziņojuma 

par Iepirkuma līguma noslēgšanu nosūtīšanu un regulē visas tiesiskās attiecības starp Pasūtī-

tāju un Piegādātāju attiecībā uz preču piegādes un apmaksas kārtību, kā arī līdzēju savstar-

pējās tiesības un pienākumus.” 

13. Izteikt Nolikuma 12.7. punktu šādā redakcijā: 

“12.7.Gadījumā, ja Uzaicinājumā iekļauto preču kopējā līgumcena ir vienāda vai lielāka par 

431 000,00 EUR bez PVN, lēmuma pieņemšana par Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību pie-

šķiršanu un Iepirkuma līguma noslēgšana notiek atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 

iepirkumu likuma noteikumiem par sarunu procedūru publicējot dalības uzaicinājumu, norisi. 

14. Izteikt Nolikuma 3.pielikuma 1.punktu šādā redakcijā: 

“1.RP SIA “Rīgas satiksme” 

Reģ. numurs: 40003619950 

Juridiskā adrese: Kleistu iela 28, Rīga, LV-1067 

Biroja adrese: Vestienas iela 35, Rīga, LV-1035 

Kods: PARXLV22 

Konts: LV56PARX0006048641565 

Kontaktpersona: Iepirkumu un līgumu nodaļas juriskonsulte Marita Avotiņa, tel. 67104784, e-

pasts: marita.avotina@rigassatiksme.lv ” 

15. Izteikt Nolikuma 3.pielikuma 2.5.punktu šādā redakcijā: 

“2.5.Ja Uzaicinājumā iekļauto preču kopējā līgumcena nesasniedz 431 000,00 EUR bez PVN - 

Iepirkuma līgums ir uzskatāms par noslēgtu nākamajā dienā pēc paziņojuma par Iepirkuma lī-

guma noslēgšanu nosūtīšanu.   

Ja Uzaicinājumā iekļauto preču kopējā līgumcena ir vienāda vai lielāka par 431000,00 EUR bez 

PVN – 

Ja Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 65.panta septītajā daļā norādītajā ter-

miņā, kurš tiek skaitīts no dienas, kad visi pretendenti informēti par rezultātiem, Iepirkumu uzrau-

dzības birojs nesaņem pretendentu iesniegumus par Pasūtītāja pieņemto lēmumu, Pasūtītājs slēdz 

Iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu.” 

mailto:marita.avotina@rigassatiksme.lv


 

16. Izteikt Nolikuma 3.pielikuma 7.1.punktu šādā redakcijā: 

“7.1.Piedāvājuma iesniegšana notiek Elektroniskajā iepirkumu sistēmā vai Pasūtītāja Elektro-

niskajā sistēmā “CAP”, atbilstoši Uzaicinājumā norādītajam iesniegšanas veidam un termi-

ņam. Ja Uzaicinājumā iekļauto preču kopējā līgumcena ir vienāda vai lielāka par 431 000,00 

EUR bez PVN, termiņš nav īsāks par 10 dienām. Pēc minētā termiņa piedāvājumu iesniegšana 

nav iespējama.” 

17. Izteikt Nolikuma 3.pielikuma 11.1.punktu šādā redakcijā: 

“11.1.Gadījumā, ja Uzaicinājumā iekļauto preču kopējā līgumcena nesasniedz 431 000,00 

EUR bez PVN, Iepirkuma līgums ir uzskatāms par noslēgtu nākamajā dienā pēc paziņojuma 

par Iepirkuma līguma noslēgšanu nosūtīšanu. Tiesiskās attiecības starp Pasūtītāju un Piegā-

dātāju attiecībā uz preču piegādi, termiņiem, apmaksas kārtību, garantijām, kā arī citām Pa-

sūtītāja un Piegādātāja savstarpējām tiesībām un pienākumiem regulē Uzaicinājuma pieli-

kumā Nr.2 pievienotais Iepirkuma līgums, Piegādātāja piedāvājums un paziņojums par Iepir-

kuma līguma noslēgšanu.” 

18. Izteikt Nolikuma 3.pielikuma 11.2.punktu šādā redakcijā: 

“11.2.Gadījumā, ja Uzaicinājumā iekļauto preču kopējā līgumcena ir vienāda vai lielāka par 

431 000,00 EUR bez PVN, Iepirkuma līguma noslēgšana notiek atbilstoši Sabiedrisko pakal-

pojumu sniedzēju iepirkumu likuma nosacījumiem par sarunu procedūras, publicējot dalības 

uzaicinājumu, norisi.” 

19. Izteikt Nolikuma 5.pielikuma 2.daļu šādā redakcijā: 

“- Gadījumā, ja Uzaicinājumā iekļauto preču kopējā līgumcena nesasniedz 431 000,00 EUR 

bez PVN: Līgums stājas spēkā ar nākamo dienu pēc Paziņojuma nosūtīšanas un ir spēkā līdz 

Pušu saistību pilnīgai izpildei.  

- Gadījumā, ja Uzaicinājumā iekļauto preču kopējā līgumcena ir vienāda vai lielāka par 431 

000,00 EUR bez PVN: 

Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai 

izpildei.” 

20. Izteikt Nolikuma 5.pielikuma 6.7.punktu šādā redakcijā: 

“6.7.Ja Piegādātājs neievēro Līguma 5.5.punktā minēto bojājumu novēršanas termiņu, tas 

maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5 %  apmērā  no  Preces vērtības par katru nokavēto dienu.” 

 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja   /personiskais paraksts/  K.Meiberga 

 


