
 
 

 Rīgā 

 

APSTIPRINĀTS 

ar 2020.gada 09.jūnija 

Iepirkuma komisijas lēmumu 

 

GROZĪJUMI 

Kvalifikācijas sistēmās 

“Par sabiedriskā transporta rezerves daļu piegādi” 

Identifikācijas Nr.RS/2019/22 

NOLIKUMĀ 

 

 

 

Pamatojoties uz kvalifikācijas sistēmas “Par sabiedriskā transporta rezerves daļu piegādi” 

(iepirkuma identifikācijas Nr.RS/2019/22) Iepirkuma komisijas 2020.gada 09.jūnija lēmumu, 

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

Nr.RS/2019/22) nolikumā (turpmāk- nolikums) šādus grozījumus: 

 

1. Grozīt kvalifikācijas sistēmas nolikuma 4.punktu un izteikt to šādā redakcijā: 

“4. Kontaktpersona 

RP SIA “Rīgas satiksme” Iepirkumu un līgumu nodaļas juriskonsults Artūrs Joffe, tel. 

+371 67104870, e-pasts - Arturs.Joffe@rigassatiksme.lv.”. 

 

2. Grozīt kvalifikācijas sistēmas nolikuma 6.punktu un izteikt to šādā redakcijā: 

 “6. Kvalifikācijas sistēmā ietvertās preču piegādes grupas (daļas)  

6.1. Autobusu Solaris Urbino rezerves daļas; 

6.2. Autobusu Ikarus E-91 rezerves daļas; 

6.3. Autobusu Mercedes Benz Citaro rezerves daļas; 

6.4. Trolejbusu Solaris GST – 18 rezerves daļas; 

6.5. Trolejbusu Škoda 24Tr rezerves daļas; 

6.6. Tramvaju Tatra T3A,Tatra T3M rezerves daļas; 

6.7. Tramvaju Škoda 15T Riga, 15T1 Riga rezerves daļas; 

6.8. Trolejbusu Škoda 27 Tr rezerves daļas; 

6.9. Trolejbusu Solaris Trollino 18,75 H2 rezerves daļas. 

Kvalifikācijas sistēmas ietvaros augstāk minētajās preču grupās (daļās) tiks pasūtītas 

rezerves daļas no attiecīgā transportlīdzekļu ražotāja vai rezerves daļu ražotāja rezerves 
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daļu kataloga. Piegādātāji būs tiesīgi piegādāt tikai tādas rezerves daļas, kuru atbilstību 

apstiprinājis attiecīgā transportlīdzekļa ražotājs; rezerves daļu ražotājs, piešķirot savu 

marķējumu (oriģinālās rezerves daļas) un tādas rezerves daļas, kuru atbilstību oriģinālo 

rezerves daļu parametriem ir apliecinājis Pasūtītāja tehniskais dienests un šādu rezerves 

daļu iesniegšana ir pieļauta uzaicinājumā piedalīties iepirkuma procedūrā. 

Piegādātāji var pieteikties visās grupās (daļās) vai atsevišķi jebkurā no grupām (daļām).”. 

3. Grozīt kvalifikācijas sistēmas nolikuma 7.3.3. apakšpunktu un izteikt to šādā redakcijā: 

“7.3.3. Piegādātājam vai, ja piegādātājs ir apvienība, tad vismaz vienam apvienības dalībniekam, 

iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā vismaz 1 (vienu) gadu ir pieredze sabiedriskā transporta un/vai  

autobusu rezerves daļu piegādē.”. 

 

4. Grozīt kvalifikācijas sistēmas nolikuma 7.3.4. apakšpunktu un izteikt to šādā redakcijā: 

 “7.3.4. Piegādātāja vai, ja piegādātājs ir apvienība, tad vismaz viena apvienības dalībnieka,  

personāla sastāvā ir kvalificēts darbinieks, kuram iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā vismaz 1 

(vienu) gadu ir pieredze sabiedriskā transporta un/vai autobusu rezerves daļu piegādes 

organizēšanā, kurš veiks Nolikuma 6.punktā paredzēto piegāžu organizēšanu.”. 

5. Papildināt kvalifikācijas sistēmas nolikumu ar 12.6. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“12.6. Pretendentam, kurš ir reģistrēts vai tā pastāvīgā dzīvesvieta ir ārpus Latvijas, ir 

pienākums ik pēc 6 (sešiem) mēnešiem iesniegt izziņu Pasūtītājam par to, ka attiecībā uz to 

(arī visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem vai personālsabiedrības biedriem (ja 

pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība), lai apliecinātu, ka tā 

kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un uz to nav 

attiecināmi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 48.panta pirmās daļas 1., 2. 

un 3. punktā noteiktie izslēgšanas noteikumi.”. 

6. Papildināt kvalifikācijas sistēmas nolikumu ar 12.7. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“12.7. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu ar Pasūtītāju, iepirkuma komisija 

pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš iesniedzis nolikumam atbilstošu 

saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu (piedāvājumu ar zemāko cenu), 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 elektronisko parakstu).”. 

7. Papildināt kvalifikācijas sistēmas nolikumu ar 12.8. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“12.8. Gadījumā, ja iepirkuma komisija 12.7. apakšpunktā minētajā gadījumā pieņem lēmumu 

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

rezerves daļām, kuru piegādes tiesības tika piešķirtas Pretendentam.”. 

8. Grozīt kvalifikācijas sistēmas nolikuma 13.6. apakšpunktu un izteikt to šādā redakcijā: 
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“13.6. Gadījumā, ja Uzaicinājumā iekļauto preču kopējā līgumcena nesasniedz 428 000,00 

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

par Iepirkuma līguma noslēgšanu nosūtīšanu un regulē visas tiesiskās attiecības starp 

Pasūtītāju un Piegādātāju attiecībā uz preču piegādes un apmaksas kārtību, kā arī līdzēju 

savstarpējās tiesības un pienākumus.”. 

9. Grozīt kvalifikācijas sistēmas nolikuma 13.7. apakšpunktu un izteikt to šādā redakcijā: 

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

428 000,00 EUR bez PVN, lēmuma pieņemšana par Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību 

piešķiršanu un Iepirkuma līguma noslēgšana notiek atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēju iepirkumu likuma noteikumiem par sarunu procedūru publicējot dalības 

uzaicinājumu, norisi.”. 

10.  Papildināt kvalifikācijas sistēmas nolikumu ar 13.8. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“13.8. Gadījumā, ja divi vai vairāki pretendenti ir iesnieguši vienādas, zemākās cenas (ja 

piedāvājumu izvēles kritērijs ir viszemākā cena) vai pretendenti ir ieguvuši vienādu punktu 

skaitu (ja piedāvājumu izvēles kritērijs ir visizdevīgākā cena, ko nosaka ņemot vērā preces 

cenu un tās piegādes termiņu kalendārajās dienās), piegādes tiesības tiek piešķirtas tam 

pretendentam, kurš kvalifikācijas sistēmas darbības laikā nav atteicies no līguma saistību 

izpildes vai ir atteicies no mazāka rezerves daļu pozīciju skaita par citu vai citiem 

pretendentiem, kas iesnieguši vienādas zemākās cenas vai ieguvuši vienādu punktu skaitu. 

Gadījumā, ja ir iesniegtas divas vienādas, zemākās cenas un abu pretendentu atteikumu skaits 

no saistību izpildes ir identisks, tad piegādes tiesības tiek piešķirtas tam pretendentam, kurš ir 

veicis lielākus nodokļu maksājumus valsts kopbudžetā pēdējā gada, par kuru likumā noteiktajā 

kārtībā ir iesniegts gada pārskats.”. 

11. Grozīt kvalifikācijas sistēmas nolikuma 3.pielikuma “Uzaicinājums piedalīties iepirkuma 

- sarunu procedūrā “ 2.5. apakšpunktu un izteikt to šādā redakcijā: 

“2.5.Ja Uzaicinājumā iekļauto preču kopējā līgumcena nesasniedz 428 000,00 EUR bez PVN 

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

līguma noslēgšanu nosūtīšanu.   

 Ja Uzaicinājumā iekļauto preču kopējā līgumcena ir vienāda vai lielāka par 428 000,00 EUR 

bez PVN – 

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

termiņā, kurš tiek skaitīts no dienas, kad visi pretendenti informēti par rezultātiem, Iepirkumu 

uzraudzības birojs nesaņem pretendentu iesniegumus par Pasūtītāja pieņemto lēmumu, 

Pasūtītājs slēdz Iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu.”. 

 

12. Grozīt kvalifikācijas sistēmas nolikuma 3.pielikuma “Uzaicinājums piedalīties iepirkuma 

- sarunu procedūrā “ 5.2. apakšpunktu un izteikt to šādā redakcijā: 

“5.2. Piedāvājums sastāv no rezerves daļu, kuras Pretendents atbilstoši Uzaicinājumam 

apņemas piegādāt, saraksta ar cenām un piegādes termiņiem. Ja Pretendents savā cenu 

piedāvājumā ir norādījis, ka ir notikusi konkrētās rezerves daļas numura maiņa, 

Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir pienākums iesniegt dokumentāciju, kas apliecinātu 
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šādas izmaiņas, to nosūtot uz Pasūtītāja kontaktpersonas 1. punktā noteiktās kontaktpersonas 

e-pastu. Dokumentācija ir iesniedzama līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.”. 

13. Izslēgt kvalifikācijas sistēmas nolikuma 3.pielikuma “Uzaicinājums piedalīties iepirkuma 

- sarunu procedūrā “ 5.5. apakšpunktu. 

14. Grozīt kvalifikācijas sistēmas nolikuma 3.pielikuma “Uzaicinājums piedalīties iepirkuma 

- sarunu procedūrā “ 6.1. apakšpunktu un izteikt to šādā redakcijā: 

“6.1. Piedāvājumam derīguma termiņš tiek noteikts 60 dienas no piedāvājuma iesniegšanas 

dienas.“. 

15. Grozīt kvalifikācijas sistēmas nolikuma 3.pielikuma “Uzaicinājums piedalīties iepirkuma 

- sarunu procedūrā “ 7.1. apakšpunktu un izteikt to šādā redakcijā: 

“7.1. Piedāvājuma iesniegšana notiek Elektroniskajā iepirkumu sistēmā vai Pasūtītāja 

Elektroniskajā sistēmā, atbilstoši Uzaicinājumā norādītajam iesniegšanas veidam un 

termiņam. Ja Uzaicinājumā iekļauto preču kopējā līgumcena ir vienāda vai lielāka par 428 

000,00 EUR bez PVN, termiņš nav īsāks par 10 dienām. Pēc minētā termiņa piedāvājumu 

iesniegšana nav iespējama.”. 

16. Grozīt kvalifikācijas sistēmas nolikuma 3.pielikuma “Uzaicinājums piedalīties iepirkuma 

- sarunu procedūrā “ 7.3. apakšpunktu un izteikt to šādā redakcijā: 

“7.3. Piedāvājumu paraksta Piegādātāja paraksttiesīgā persona. Gadījumā, ja piedāvājumu 

paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, tad Pretendents, iesniedzot savu piedāvājumu, 

pievieno minētās personas pilnvaru piedāvājuma dokumentācijai (ja iepirkums tiek veikts ar 

Elektroniskās iepirkuma sistēmas starpniecību) vai nosūta to uz kvalifikācijas sistēmas 

kontaktpersonas elektroniskā pasta adresi (ja iepirkums tiek veikts ar RP SIA “Rīgas 

satiksme” elektroniskās iepirkuma sistēmas “CAP” starpniecību).”. 

17. Papildināt kvalifikācijas sistēmas nolikuma 3.pielikuma “Uzaicinājums piedalīties 

iepirkuma - sarunu procedūrā “ 10.2.3. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“10.2.3. ir tiesīga pieprasīt paskaidrojumus no Pretendentiem par viņu piedāvātās cenas 

veidošanos gadījumos, ja piedāvājumam ir konstatētas nepamatoti lēta piedāvājuma pazīmes 

vai piedāvātajai precei ir konstatēts būtisks sadārdzinājums (salīdzinot ar cenām, par kurām 

tā ir piegādāta iepriekš vai vidējām tirgus cenām).”. 

18. Grozīt kvalifikācijas sistēmas nolikuma 3.pielikuma “Uzaicinājums piedalīties iepirkuma 

- sarunu procedūrā “ 10.5. apakšpunktu un izteikt to šādā redakcijā: 

“10.5. Pirms līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, attiecībā uz pretendentu, kuram būtu 

piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iepirkuma Komisija pārbauda, vai uz attiecīgo 

pretendentu nav piemērojami Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 48.panta 

pirmajā daļā noteiktie kandidāta izslēgšanas noteikumi, kā arī tiek veikta Starptautisko un 

Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta pirmajā un otrajā daļā paredzētā 

pārbaude”. 
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19.Veikt 11.6. apakšpunkta numerācijas maiņu uz 10.6.; 11.7 apakšpunkta numerācijas maiņu  

uz 10.7.; 11.8. apakšpunkta numerācijas maiņu uz 10.8. saistībā ar konstatēto pārrakstīšanas 

kļūdu nolikumā. 

20. Grozīt kvalifikācijas sistēmas nolikuma 3.pielikuma “Uzaicinājums piedalīties iepirkuma 

- sarunu procedūrā “ 12. punktu un izteikt to šādā redakcijā: 

“11.Līguma noslēgšana 

11.1. Gadījumā, ja Uzaicinājumā iekļauto preču kopējā līgumcena nesasniedz 428 000,00 

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

par Iepirkuma līguma noslēgšanu nosūtīšanu. Tiesiskās attiecības starp Pasūtītāju un 

Piegādātāju attiecībā uz rezerves daļu piegādi, termiņiem, apmaksas kārtību, garantijām, kā 

arī citām Pasūtītāja un Piegādātāja savstarpējām tiesībām un pienākumiem regulē 

Uzaicinājuma pielikumā Nr.2 pievienotais Iepirkuma līgums, Piegādātāja piedāvājums un 

paziņojums par Iepirkuma līguma noslēgšanu.  

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

428 000,00 EUR bez PVN, Iepirkuma līguma noslēgšana notiek atbilstoši Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma nosacījumiem par sarunu procedūras, publicējot 

dalības uzaicinājumu, norisi.”. 

21. Grozīt kvalifikācijas sistēmas nolikuma 3.pielikuma “Uzaicinājums piedalīties iepirkuma 

- sarunu procedūrā “ 2. pielikuma 2. punktu un izteikt to šādā redakcijā: 

“2. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ 

- Gadījumā, ja Uzaicinājumā iekļauto preču kopējā līgumcena nesasniedz 428 000,00 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 

428 000,00 EUR bez PVN: 

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

izpildei.”. 

 

22. Grozīt kvalifikācijas sistēmas nolikuma 3.pielikuma “Uzaicinājums piedalīties iepirkuma 

- sarunu procedūrā “ 2. pielikuma 4.punktu, izsakot to šādā redakcijā: 

“4.PRECES PIEGĀDES UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA 

4.1. Piegādātājs piegādā Preci Pasūtītāja pilnvarotās personas norādītajā vietā Rīgas 

pilsētā. 

4.2. Piegādātājs piegādā Preci ievērojot Piedāvājumā un Paziņojumā norādītos piegādes 

termiņus. 

4.3. Pasūtītājs, pieņemot  no  Piegādātāja  Preci,  pārbauda  daudzuma  un  kvalitātes  

atbilstību  Līguma  noteikumiem  un  pavadzīmē - rēķinā norādītajam. 
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4.4. Ja tiek konstatēts, ka Preces veids un daudzums atbilst dokumentiem, Pasūtītājs paraksta 

pavadzīmi – rēķinu.  Ja tiek konstatēts, ka Preces veids vai daudzums neatbilst dokumentiem, 

no pavadzīmes – rēķina nepiegādātās Preces tiek svītrotas vai tiek veikti labojumi Preču 

daudzumā, un veikts pavadzīmes – rēķina pārrēķins  - novērtējums naudas izteiksmē. 

4.5. Ja Prece ir Līguma noteikumiem neatbilstošā kvalitātē vai konstatējama citāda 

neatbilstība Līguma noteikumiem, Pasūtītāja pilnvarotā persona 5 (piecu) darba dienu laikā 

par konstatētajiem  trūkumiem sastāda reklamācijas pieteikumu un nosūta to Piegādātāja 

pilnvarotajai personai uz elektroniskā pasta adresi. Tādā gadījumā, tiek uzskatīts, ka Preces 

piegāde nav veikta un Pasūtītājs, ja minētie trūkumi netiek novērsti Preces piegādes termiņa 

ietvaros vai Piegādātājs nepierāda, ka reklamācijas pieteikumā norādītie trūkumi vai 

neatbilstības nav pamatoti, piemēro līgumsodu Piegādātājam atbilstoši 6.4. apakšpunktā 

noteiktajai kārtībai līdz brīdim, kamēr Piegādātājs nenovērsīs konstatētās nepilnības. 

4.6. Piegādātājam 2 (divu) darba dienu laikā pēc reklamācijas pieteikuma saņemšanas 

jāatsūta rakstisks paskaidrojums par reklamācijā norādītajām neatbilstībām. Piegādātājam 

ir tiesības atsūtīt savu pārstāvi reklamācijas pieteikumā norādīto neatbilstību novērtēšanai.  

4.7. Ja Piegādātājs nepilda 4.6.punkta noteikumus un nesniedz argumentētu skaidrojumu vai 

pierādījumus, ka reklamācijas pieteikumā norādītās neatbilstības nav patiesas, tiek uzskatīts, 

ka Piegādātājs piekrīt reklamācijas pieteikumā minētajiem trūkumiem vai neatbilstībām.  

4.8. Ja Piegādātājs nepiekrīt Pasūtītāja reklamācijas pieteikumā norādītajiem Preces 

trūkumiem vai neatbilstībām, Puses strīda izšķiršanā vai trūkuma vai neatbilstības 

konstatēšana var pieaicināt neatkarīgu ekspertu ekspertīzes veikšanai. 

4.9. Ja tiek konstatēti Preces trūkumi vai neatbilstības, Piegādātājam jāveic atbilstošas 

Preces piegāde vai, ja ir piegādāts neatbilstošs Preces daudzums, atlikušo Preču piegāde. 

Piegādātājam ir pienākums 10 (desmit) dienu laikā par saviem līdzekļiem izvest neatbilstošo 

Preci no Pasūtītāja teritorijas.  

4.10. Piegādātājs iesniedz jaunu pavadzīmi – rēķinu par nomainītajām vai piegādātajām 

Precēm. 

4.11. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, ja atbilstoši Līguma noteikumiem 

konstatēta Preces kvalitātes neatbilstība.  

4.12. Izbeidzot līgumu saskaņā ar 4.11. punktu, Piegādātājam ir pienākums pēc Pasūtītāja 

rakstiska pieprasījuma 10 (desmit) dienu laikā par saviem līdzekļiem izvest Preci no 

Pasūtītāja teritorijas. 

4.13. Ja pēc Preces uzstādīšanas transportlīdzeklim tiek konstatēts, ka Prece neatbilst 

vispārējām kvalitātes un garantijas prasībām (pie pareizas ekspluatācijas tā nenodrošina 

ražotāja noteikto minimālo kalpošanas laiku vai arī garantijas laikā tai tiek atklātas citas 

kvalitātes neatbilstības), Piegādātājs ne vēlāk kā 20 (divdesmit) dienu laikā bez maksas 

nodrošina tās nomaiņu pret identisku, kā arī sedz Pasūtītājam visus ar Preču nomaiņu 

saistītos izdevumus un zaudējumus (evakuācijas pakalpojumi, remonta izmaksas, 

nekvalitatīvas Preces rezultātā bojāti citi transportlīdzekļa mezgli vai sistēmas utml.). 

4.14. Ja Pasūtītājam rodas šaubas par piegādātās Preces izcelsmi, Pasūtītājam ir tiesības to 

nosūtīt oriģinālajam Preces ražotājam vai autorizētajam pārstāvim, lai veiktu tās atbilstības 

pārbaudi. Ja oriģinālais Preces ražotājs vai tā autorizēts pārstāvis konstatē Preces 

neatbilstību, Piegādātājs apmaina Preci pret atbilstošu un sedz Preces nosūtīšanas un 

pārbaudes izmaksas, bet, ja Preces nomaiņa nav iespējama, par saviem līdzekļiem 10 (desmit) 
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dienu laikā izved Preci no Pasūtītāja teritorijas un, papildus Preces nosūtīšanas un pārbaudes 

izmaksām, atmaksā neatbilstošās Preces samaksu Pasūtītājam.”. 

23. Veikt 6.7. apakšpunkta numerācijas maiņu uz 6.6 saistībā ar konstatēto pārrakstīšanas 

kļūdu nolikumā. 

24. Grozīt kvalifikācijas sistēmas nolikuma 3.pielikuma “Uzaicinājums piedalīties iepirkuma 

- sarunu procedūrā “ 2. pielikuma 6.7. apakšpunktu, izsakot to 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.”. 

25. Veikt 6.9. apakšpunkta numerācijas maiņu uz 6.8 saistībā ar konstatēto pārrakstīšanas 

kļūdu nolikumā. 

26. Grozīt kvalifikācijas sistēmas nolikuma 3.pielikuma “Uzaicinājums piedalīties iepirkuma 

- sarunu procedūrā “ 2. pielikuma 6.9. apakšpunktu, izsakot to šādā redakcijā: 

“6.9. Ja Piegādātājs atsakās no Preces piegādes, Piegādātājs maksā līgumsodu 15% apmērā 

no Preces, no kuras piegādes ir attiecies, cenas.”. 

27. Papildināt kvalifikācijas sistēmas nolikuma 3.pielikuma “Uzaicinājums piedalīties 

iepirkuma - sarunu procedūrā “ 2. pielikumu ar 6.10. un 6.11. apakšpunktu:  

 “6.10. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu no Piegādātājam izmaksājamām summām, 

veicot ieskaitu no Līgumiem, kuri ir noslēgti ar Piegādātāju kvalifikācijas sistēmas ietvaros.  

6.11. Piegādātājam pēc Pasūtītāja pilnvarotas personas pieprasījuma ir pienākums iesniegt 

Preces tehnisko dokumentāciju (sertifikātus, tehniskās pases, uzstādīšanas instrukcijas, 

iepakojuma lapas, tehniskās atbilstības dokumentus vai citus dokumentus, kas saistīti ar 

Preces lietošanu, atbilstību vai izcelsmi).”. 

 

28. Grozīt kvalifikācijas sistēmas nolikuma 3.pielikuma “Uzaicinājums piedalīties iepirkuma 

- sarunu procedūrā “ 2. pielikuma 8.1.1. apakšpunktu, izsakot to šādā redakcijā: 

“8.1.1. no Pasūtītāja puses Dmitrijs Handramajs, tālr. 29175392, e-pasts: 

dmitrijs.handramajs@rigassatiksme.lv (trolejbusu un tramvaju rezerves daļu piegādes 

jautājumos); Oļegs Petkevičs, tālr.29110138, e-pasts: olegs.petkevics@rigassatiksme.lv, 

Oļegs Šaburovs tālr. 26380758 e-pasts: olegs.saburovs@rigassatiksme.lv (autobusu rezerves 

daļu piegādes jautājumos).”. 

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja      K.Meiberga 

 

 

 

 

 


