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Rīgā 

05.08.2022. 

 

Iepirkuma procedūras ziņojums  

(saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 45. panta otrās daļas un 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma procedūru un metu konkursu norises 

kārtība” 57.punkta noteikumiem) 

  

1) Pasūtītāja nosaukums un adrese, iepirkuma identifikācijas numurs, iepirkuma 

procedūras veids, kā arī līguma, vispārīgās vienošanās vai dinamiskās iepirkumu sistēmas 

priekšmets. 

 

RP SIA „Rīgas satiksme”, juridiskā adrese Kleistu iela 28, Rīga LV-1067, biroja adrese 

Vestienas iela 35, Rīga LV-1035 veica atklātu konkursu „Tiesības noslēgt vispārīgo vienošanos 

par tramvaju sliežu piegādi” (ID Nr. RS/2022/15). Iepirkuma priekšmets tika sadalīts 4 (četrās) 

daļās. Vispārīgās vienošanās priekšmets – tramvaja sliežu piegāde. 

 

2) Datums, kad paziņojums par līgumu un periodiskais informatīvais paziņojums, ja tāds 

ir izmantots, publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un Iepirkumu uzraudzības 

biroja tīmekļvietnē. 

 

Paziņojums par līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā tika publicēts 2022. 

gada 14. aprīlī. Dalības paziņojums Eiropas Savienības Oficiālajā vēstnesī publicēts 2022. gada 

15. aprīlī. 

 

3) Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums, iepirkuma procedūras 

dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti. 

 

Iepirkumu komisija izveidota saskaņā ar RP SIA “Rīgas satiksme” 2019. gada 11. janvāra 

rīkojumu Nr. RIK/PD/2019/4, 2019. gada 14. jūnija grozījumiem Nr. RIK/PD/2019/77, 2019. 

gada 09. decembra grozījumiem Nr. RIK/PD/2019/146, 2020. gada 04. marta grozījumiem Nr. 

RIK/PD/2020/32, 2020. gada 03. jūnija grozījumiem Nr. RIK/PD/2020/58, 2020. gada 29. jūlija 

grozījumiem Nr. RIK/PD/2020/80, 2021. gada 14. oktobra grozījumiem Nr. RIK/PD/2021/122 

un 2022. gada 20. janvāra grozījumiem Nr. RIK/PD/2022/10: 

 

Komisijas priekšsēdētāja: K.Meiberga 

Komisijas priekšsēdētājas vietnieks: S.Gusevs 

Komisijas sekretārs: A.Kamisarova 

Komisijas locekļi: R.Arensburga-Rancāne 

 J.Stankunas                                                       

 S.Svilis 

 A.Vilnis 

 J.Cerbulis 
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 I.Novika 

 S.Bērziņa 

 

Iepirkuma procedūras dokumenta sagatavotāji: J.Cerbulis, K. Meiberga. 

 

4) Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2022. gada 31. maijs plkst. 15.00. 

 

5)To piegādātāju nosaukumi, kuri pieteikušies uz kandidātu atlasi, un to pretendentu 

nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas vai izmaksas. 

 

Piedāvājumus atklātam konkursam iesnieguši šādi pretendenti: 

 

Daļai Nr. 1 - Sliežu 60 R1 R260 piegāde 

Pretendents Cena EUR bez PVN 

"Sigmen" SIA 828 828.00 

“Voestalpine Railway Systems Latvia” SIA 828 828.00 

 

Daļai Nr. 2 - Sliežu 60 R1 R340GHT piegāde 

Pretendents Cena EUR bez PVN 

“Voestalpine Railway Systems Latvia” SIA 1 356 432.00 

 

Daļai Nr. 3 - Sliežu 62 R1 R200 piegāde 

Pretendents Cena EUR bez PVN, 

KOPĀ 

"Sigmen" SIA 78 936.00 

“Voestalpine Railway Systems Latvia” SIA 80 696.00 

 

Daļai Nr. 4 - Sliežu 62 R1 R340GHT piegāde 

Pretendents Cena EUR bez PVN, 

KOPĀ 

“Voestalpine Railway Systems Latvia” SIA 499 840.00 

  

6) Kandidātu skaita samazināšanas gadījumā norāda izraudzīto kandidātu nosaukumus un 

to izraudzīšanās iemeslus, noraidīto kandidātu nosaukumus un to noraidīšanas iemeslus.  

 

Šāds lēmums netika pieņemts. 

 

7) Pieteikumu un piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks.  

 

Piedāvājumi tika atvērti 2022. gada 31. maijā plkst. 15.00, Elektronisko iepirkumu sistēmā.  

 

8) Tā pretendenta (vai pretendentu) nosaukums, kuram (vai kuriem) piešķirtas iepirkuma 

līguma slēgšanas tiesības, piedāvātā līgumcena, kā arī piedāvājumu izvērtēšanas 

kopsavilkums un pamatojums piedāvājuma izvēlei.  

 

1.daļa 

Vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības piešķirtas: SIA “Voestalpine Railway Systems 

Latvia” (reģ. Nr. 40003241939) un SIA “Sigmen” (reģ.Nr.40003404243). Vispārīgās vienošanās 

kopējā summa 1 023 000.00 EUR bez PVN. 

 

Pretendents, kuram piešķirtas līguma noslēgšanas tiesības pirmajam piegādes periodam: 

SIA “Voestalpine Railway Systems Latvia” par līguma summu 828 828.00 EUR bez PVN. 
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2.daļa 

Vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības piešķirtas: SIA “Voestalpine Railway Systems 

Latvia” (reģ. Nr. 40003241939). Vispārīgās vienošanās kopējā summa 1 464 210.00 EUR bez 

PVN. 

 

Pretendents, kuram piešķirtas līguma noslēgšanas tiesības pirmajam piegādes periodam: 

SIA “Voestalpine Railway Systems Latvia” par līguma summu 1 356 432.00 EUR bez PVN. 

 

3.daļa 

Vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības piešķirtas: SIA “Voestalpine Railway Systems 

Latvia” (reģ. Nr. 40003241939) un SIA “Sigmen” (reģ.Nr.40003404243). Vispārīgās vienošanās 

kopējā summa 132 000.00 EUR bez PVN. 

 

Pretendents, kuram piešķirtas līguma noslēgšanas tiesības pirmajam piegādes periodam: 

SIA “Sigmen” par līguma summu 78 936.00 EUR bez PVN. 

 

4.daļa 

Vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības piešķirtas: SIA “Voestalpine Railway Systems 

Latvia” (reģ. Nr. 40003241939). Vispārīgās vienošanās kopējā summa 697 620.00 EUR bez 

PVN. 

 

Pretendents, kuram piešķirtas līguma noslēgšanas tiesības pirmajam piegādes periodam no 

vispārīgās vienošanās noslēgšanas brīža ir SIA “Voestalpine Railway Systems Latvia” par 

līguma summu 499 840.00 EUR bez PVN. 

 

Piedāvājumi izvēlēti, pamatojoties uz atklāta konkursa nolikuma 25. punktu, kas nosaka, ka 

Vispārīgā vienošanās katrā iepirkuma daļā tiks noslēgta ar ne vairāk kā 10 (desmit) 

pretendentiem, kuri atbilst nolikumā noteiktajām atlases prasībām un kuri piedāvā zemāko cenu.  

Pretendentu (vispārīgās vienošanās dalībnieku) piedāvājumi pirmajai piegādei katrā iepirkuma 

daļā  tiek vērtēti pēc pretendentu iesniegtā finanšu piedāvājuma, līguma slēgšanas tiesības 

piešķirot pretendentam, kurš iesniedzis piedāvājumu ar zemāko cenu attiecīgajā daļā. 

 

Izvērtējot pirmās piegādes tiesību piešķiršanu, konstatēts, ka Iepirkuma 1.daļā SIA “Sigmen” un 

SIA “voestalpine Railway Systems Latvia” iesniegtie cenu piedāvājumi ir vienādi. Ņemot vērā 

Iepirkumu uzraudzības biroja sniegto skaidrojumu, Iepirkumu komisija 2022.gada 14.jūnijā, SIA 

“Sigmen” un SIA “Voestalpine Railway Systems Latvia”  pārstāvju klātbūtnē veica piedāvājuma 

izlozi, nosakot iepirkuma uzvarētāju, attiecībā uz pirmo piegādes apjomu iepirkuma 1.daļā. 

Izlozes rezultātā piegādes tiesības ieguva SIA “Voestalpine Railway Systems Latvia”.   

9) Informācija, ja tā ir zināma, par to iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās daļu, 

kuru izraudzītais piegādātājs plānojis nodot apakšuzņēmējiem, kā arī apakšuzņēmēju 

nosaukumi.  

 

Nav attiecināms. 

 

10) Pamatojums lēmumam par katru noraidīto kandidātu un pretendentu, kā arī par katru 

iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstošu pieteikumu un piedāvājumu.  

 

Šāds lēmums netika pieņemts.  
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11) Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja iepirkuma komisija atzinusi piedāvājumu 

par nepamatoti lētu. 

 

Šāds lēmums netika pieņemts.  

 

12) Iemesli, kuru dēļ netiek paredzēta elektroniska pieteikumu un piedāvājumu 

iesniegšana, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir pienākums pieteikumu un 

piedāvājumu saņemšanai izmantot elektroniskās informācijas sistēmas.  

 

Piedāvājumi iesniegti Elektronisko iepirkumu sistēmā. 

 

13) Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai. 

 

Interešu konflikti netika konstatēti.  

 

14) Pamatojums tam, ka izvirzītās pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas 

 

Ņemot vērā faktu, ka atklātajam konkursam ir pieteicies viens pretendents – SIA “Voestalpine 

Railway Systems Latvia”. Iepirkuma komisija, saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 28. 

februāra noteikumu Nr.107 “iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 19.punktu, 

nolemj nepārtraukt iepirkumu, pamatojoties uz sekojošiem apsvērumiem.  

Iepirkumam izvirzītās pretendentu atlases prasības ir uzskatāmas par objektīvām un samērīgām. 

Viena pretendenta pieteikums atklātam konkursam, Iepirkumu komisijas ieskatā, skaidrojams ar 

ģeopolitisko un ekonomisko situāciju metāla ražošanā un piegādē, kur ražotāji nespēj prognozēt 

izejvielu cenu kāpumu, attiecīgi dalība atklātā konkursā piegādātajam ir riskanta. Pirms atklāta 

konkursa izsludināšanas Pasūtītājs veica tirgus izpēti, kuras ietvaros tika uzrunāti pieci 

uzņēmumi, kuri, iespējams, varētu veikt piegādes, kā arī informācija par plānoto iepirkumu 

publicēta Pasūtītāja mājaslapā un vietnē www.iepirkumi.lv. Tomēr tirgus izpētē savu potenciālo 

dalību iepirkumā apstiprināja tikai SIA “Sigmen” un tikai par iepirkuma 1. un 3.daļu. 

 

Nolikuma 16.1.punkta prasība, attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām, 

nosakot, ka pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu periodā  ir jābūt veikušam  sliežu piegādi 

vismaz 100 t (viens simts tonnas) apjomā, uzskatāma par samērīgu iepirkuma priekšmetam, jo 

Pasūtītājam nepieciešams gūt pārliecību, ka pretendents spēs izpildīt līgumā noteiktās saistības. 

Jāuzsver, ka iepirkumā paredzēto preču piegādes finansēšanai plānots piesaistīt Eiropas 

Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu un no tā, vai savlaicīgi un kvalitatīvi tiks izpildīts 

preču piegādes līgums, ir atkarīga būvniecības projektu realizācija par Eiropas Savienības 

Kohēzijas fonda līdzfinansējuma līdzekļiem, kur termiņu kavējuma gadījumā var tikt apdraudēta 

līdzfinansējuma saņemšana.  Pie tam pieprasītais pieredzes apjoms ir ievērojami  mazāks, kā 

iepirkuma līguma ietvaros plānotais piegāžu apjoms (2.daļai plānotais piegāžu apjoms – 638 

tonnas, bet 4.daļai – 308 tonnas). Prasība par iepriekšēju pieredzi piegāžu veikšanā atbilst 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 50. panta trešās daļas 2.punktam - 

piegādātāja tehniskās un profesionālās spējas atbilstoši piegādes raksturam, kvantitātei, 

svarīguma pakāpei un lietojumam var apliecināt ar informāciju par būtiskākajām veiktajām 

piegādēm vai sniegtajiem pakalpojumiem ne vairāk kā trijos iepriekšējos gados, norādot 

summas, laiku un saņēmējus. 

 

Komisijas priekšsēdētāja:  

Juridiskās daļas Iepirkumu un  

līgumu nodaļas vadītāja 

K. Meiberga 

  


