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I. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

 

1. Iepirkuma procedūras mērķis un veids  

1.1.Iepirkuma procedūras mērķis – vadoties no nolikumā noteiktajām pretendentu atlases 

prasībām, iepirkuma procedūrā atlasīt piegādātājus, ar kuriem RP SIA “Rīgas satiksme” 

(turpmāk – Pasūtītājs) noslēgs vispārīgo vienošanos par poligrāfijas pakalpojumu 

sniegšanu, kā arī noteikt visizdevīgāko piedāvājumu poligrāfijas pakalpojumu 

sniegšanai saskaņā ar Pasūtītāja tehnisko specifikāciju pirmajam gadam. 

1.2.Iepirkuma nomenklatūras CPV kods: 79820000-8 (Ar iespieddarbiem saistītie 

pakalpojumi). 

1.3.Iepirkuma metode – atklāta iepirkuma procedūra saskaņā ar Pasūtītāja Iepirkuma 

nolikumu. 

1.4.Iepirkuma paredzamā kopējā līguma cena: 121853,10 EUR bez PVN:  

1.4.1. 1.daļa Veidlapas – 26260,93 EUR bez PVN;  

1.4.2. 2.daļa Papīra poligrāfija, uzlīmes un citi poligrāfijas produkti – 95592,17 EUR 

 bez PVN. 

 

2. Iepirkuma identifikācijas numurs: Iepirkuma identifikācijas numurs  - RS/2021/56. 

 

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 67104791, e-pasts – alena.kamisarova@rigassatiksme.lv.   

5. Pretendenti 

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

pretendentu atlases prasībām. 

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

5.3. Gadījumā, ja piegādātāju apvienībai tiks piešķirtas vispārīgās vienošanās slēgšanas 

tiesības, tai pēc savas izvēles jāizveido personālsabiedrība (pilnsabiedrība) vai jānoslēdz 

sabiedrības līgums, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu.  

5.4. Viens piegādātājs, 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. 

mailto:sekretariats@rigassatiksme.lv


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

dokumentos iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz piecu darbdienu laikā, bet ne vēlāk 

kā sešas dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.  

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

Pasūtītāja mājaslapā internetā un elektronisko iepirkumu sistēmā apakšsistēmā „e-

konkursi” https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier. Ieinteresētajam piegādātājam ir 

pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāds 

ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša 

elektroniskā pieeja.  

 

7.  Iespējas saņemt iepirkuma procedūras dokumentus un ar tiem iepazīties 

7.1. Ieinteresētie piegādātāji var saņemt iepirkuma procedūras dokumentus un ar tiem 

iepazīties Pasūtītāja interneta vietnē www.rigassatiksme.lv, sadaļā “Iepirkumi un izsoles” 

un elektronisko iepirkumu sistēmā apakšsistēmā „e-konkursi” 

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier. 

 

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. Iepirkuma procedūras 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. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumu paraksta 

visas personas, kas iekļautas personu grupā vai personālsabiedrībā. Piedāvājumā norāda 

personu, kura pārstāv personu grupu iepirkumu procedūrā, kā arī katras personas 

atbildības apjomu. 

8.4. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jāatbilst Elektronisko dokumentu likuma, 

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 2021.gada 29. oktobrim plkst. 12.00, 

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 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.  

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier


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. 

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. Piedāvājums  vispārīgās vienošanās noslēgšanai, kas sastāv no: 

11.1.1. pieteikuma, kas sagatavots atbilstoši 4.pielikuma paraugam; 

11.1.2. pretendentu atlases dokumentiem, kas sagatavoti atbilstoši iepirkuma procedūras 

nolikuma 17.punktā noteiktajām prasībām; 

11.1.3. finanšu piedāvājuma, kas sagatavots atbilstoši nolikuma 3.pielikuma formai. 

 

12. Piedāvājuma apjoms  

12.1. Piedāvājumu vispārīgās vienošanās noslēgšanai Pretendents ir tiesīgs iesniegt par vienu 

vai abām iepirkuma daļām. 

 

III INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU 

13. Piegādes priekšmets un apjoms 

13.1. Iepirkuma priekšmets ir poligrāfijas pakalpojumi  ar vispārīgajā vienošanā iekļautajiem 

pakalpojuma sniegšanas noteikumiem. Vispārīgās vienošanās projekts ir pievienots 

nolikumam kā 4.pielikums. 

13.2. Vispārīgā vienošanās attiecībā uz poligrāfijas  pakalpojumiem tiks noslēgta uz 2 gadiem. 

Par katru daļu tiek slēgta atsevišķa vispārīgā vienošanās. 

13.3.  Pasūtītājs katrā daļā slēdz Vispārīgo vienošanos (turpmāk – Vienošanās) ar ne vairāk kā 

5 (pieciem) pretendentiem, kuri finanšu piedāvājumā ir norādījuši zemāko kopējo cenu.  

13.4. Iepirkumu līgumus vispārīgās vienošanās ietvaros slēdz atbilstoši Pasūtītāja vajadzībām, 

nosūtot vispārīgās vienošanās dalībniekiem cenu aptauju un izvērtējot vispārīgās 

vienošanās dalībnieku iesniegtos piedāvājumus. 



13.5. Pakalpojumu sniegšanas  prasības  ir norādītas Tehniskajā specifikācijā (1. un 2. 

pielikums). 

13.6. Iepirkumu līgumu vispārīgās vienošanās ietvaros slēdz pirmajam periodam - 1 (vienam) 

gadam no Vienošanās spēkā stāšanās dienas par  tiem poligrāfijas pakalpojumiem, kas 

norādīti Tehniskajā specifikācijā (1. un 2.pielikums). Par Tehniskajā specifikācijā 

paredzēto poligrāfijas pakalpojumu sniegšanu otrajam gadam Pasūtītājs rīkos cenu 

aptauju saskaņā ar Vispārīgajā vienošanā noteikto kārtību. 

13.7. Ja Vispārīgās vienošanās darbības laikā Pasūtītājam būs nepieciešami citi, Tehniskajā 

specifikācijā neminēti poligrāfijas pakalpojumi, Pasūtītājs rīkos cenu aptaujas saskaņā ar 

Vispārīgajā vienošanā noteikto kārtību.  

13.8. Pasūtītājam līguma darbības laikā nav pienākums pasūtīt Tehniskajā specifikācijā 

noteiktos kopējos apjomus. Tehniskajā specifikācijā norādītais prognozētais piegāžu 

apjoms nav līguma priekšmets, bet tiek izmantots, lai Pretendents aptuveni varētu gūt 

priekšstatu par apjomu.  

 

 

IV  PRETENDENTU ATLASES PRASĪBAS 

14. Pretendenta izslēgšanas noteikumi 

14.1. 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. 

14.2. Pretendentu izslēgšanas noteikumu attiecināmība uz konkrēto pretendentu tiks pārbaudīta 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. pantā noteiktajā kārtībā.  

 

15. Prasības profesionālas darbības veikšanā 

15.1. 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. 

15.2. Ja pretendents ir apvienība, tad apvienības dalībniekiem ir jābūt noslēgtai vienošanās par 

katram apvienības dalībniekam nododamo izpildāmo darbu daļu procentos no piedāvātās 

kopējās līguma cenas un šo darbu raksturojumu. Ja apvienība nolikumā noteiktajā kārtībā 

tiek atzīta par konkursa uzvarētāju un iegūst tiesības slēgt iepirkuma līgumu, tad apvienības 

dalībniekiem pirms iepirkuma līguma noslēgšanas jāizveido personālsabiedrība 

(pilnsabiedrība) vai jānoslēdz sabiedrības līgums, vienojoties par apvienības dalībnieku 

atbildības sadalījumu. 

 
16. Prasības pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām: 

16.1. Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu periodā ir pieredze vismaz 1 (vienu) gadu 

poligrāfijas pakalpojumu sniegšanā un piegādes veikšanā. 

 

 

V PRETENDENTA ATLASES DOKUMENTI 

UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

17. Pretendenta atlases dokumenti  

17.1. 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.  

17.2. Ja pretendents ir ārvalstu persona, tam jāiesniedz reģistrācijas apliecības kopija, kas 



apliecina atbilstību nolikuma 15.1.punktam. Attiecībā uz Latvijas Republikā 

Komercreģistrā reģistrētiem pretendentiem Pasūtītājs par šo pretendentu atbilstību 

nolikuma 15.1.punktam pārliecinās attiecīgo informāciju, iegūstot publiskajā datubāzē. 

17.3. Ja pretendents ir apvienība, jāiesniedz apvienības dalībnieku noslēgtās vienošanās kopija, 

kurā ir norādīts katram apvienības dalībniekam nododamo izpildāmo darbu daļa procentos 

no piedāvātās kopējās līguma cenas un šo darbu raksturojums. 

17.4. Kopā ar piedāvājumu pretendentam jāiesniedz šādi “Pretendentu atlases dokumenti”: 

17.4.1.  Pretendentam jāiesniedz informācija saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikuma 

16.1.punkta nosacījumiem par pretendenta pieredzi poligrāfijas pakalpojumu 

sniegšanā un piegādes veikšanā iepriekšējo trīs gadu laikā, pēc šādas tabulas: 

Nr. Piegādes 

līgumu 

raksturojums  

Līguma 

izpildes gads 

Darījuma 

partneris, 

piegādes 

adrese 

Darījuma 

partnera 

atbildīgā 

personas, amats, 

telefons 

     

17.4.2. Izziņas un citus dokumentus, kurus izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas un 

pretendents iesniedz, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu 

mēnesi pirms iesniegšanas dienas. 

17.4.3. 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. 

 

18. Prasības piegādātāju apvienībām 

18.1. Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskām un profesionālām spējām piegādātāju 

apvienība var izpildīt, apvienojot līguma izpildē savus resursus, pieredzi un iesaistāmo 

personālu, t.i. katrs no dalībniekiem var iesaistīties iepirkuma līguma izpildē un apliecināt 

pretendenta kvalifikācijas atbilstību iepirkuma dokumentācijas prasībām. 

 

19. Finanšu piedāvājums 

19.1. Finanšu piedāvājumu  pretendents sagatavo atbilstoši Iepirkuma procedūras nolikuma 

pielikumā (3.pielikums) pievienotajai finanšu piedāvājuma formai (Finanšu – Tehniskais 

piedāvājums) katrai daļai atsevišķi . 

19.2. Finanšu piedāvājumā visas cenas jāizsaka euro  (EUR bez PVN) un piedāvājuma cenas 

jāaprēķina un jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata. 

19.3. Finanšu piedāvājumā pretendentam jāiekļauj visi izdevumi un izmaksa, kas var rasties 

pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē sasniegtu Tehniskajā specifikācijā noteikto 

mērķi un izpildītu Pakalpojumus atbilstoši vispārīgās vienošanās projekta noteikumiem. 



 

 

 

 

 

VI PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA 

20. Piedāvājumu vērtēšanas kārtība 

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

iepirkuma komisija. 

20.2. 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. 

20.3. 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. 

20.4. Komisija izvērtē visu pretendentu atbilstību nolikumā izvirzītajām pretendenta atlases 

prasībām. Vērtējums tiek veikts vadoties no pretendentu iesniegtajiem atlases 

dokumentiem, kā arī pārbaudot pretendentu atbilstību nolikumā izvirzītajām prasībām 

publiski pieejamās datubāzēs. 

20.5. Attiecībā uz visiem pretendentiem, kas atbilst nolikumā izvirzītajām pretendenta atlases 

prasībām, iepirkuma komisija veic pārbaudi, vai uz attiecīgo pretendentu nav piemērojami 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 48.panta pirmajā daļā noteiktie 

pretendenta izslēgšanas noteikumi, kā arī veic pārbaudi par Starptautisko un Latvijas 

Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā un otrajā daļā minētajiem 

izslēgšanas noteikumiem. 

20.6. Komisija izvērtē, vai piedāvājums atbilst 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. Piedāvājuma izvēles kritērijs 

21.1. Vispārīgā vienošanās par katru daļu tiks noslēgta ne vairāk kā ar 5 (pieciem) 

pretendentiem, kas iesnieguši zemāko kopējās cenu piedāvājumu un kas atbilst Finanšu  - 

tehniskā piedāvājuma un šī nolikuma prasībām. 

21.2. Pretendentu (vispārīgās vienošanās dalībnieku) piedāvājumi Tehniskajā specifikācijā 

paredzēto poligrāfijas pakalpojumu veikšanai pirmajam gadam tiks vērtēti pēc 

pretendentu iesniegtā finanšu piedāvājuma, līguma slēgšanas tiesības piešķirot 

pretendentam, kurš iesniedzis piedāvājumu ar kopējo zemāko cenu. 

21.3. Piedāvājumi saskaņā ar nolikuma 21.1.punktā un 21.2.punktā minētajiem kritērijiem, tiks 

izvērtēti katrā iepirkumu daļā atsevišķi. 

 



22. Lēmumu pieņemšanas kārtība un pretendentu informēšana 

22.1. Iepirkuma komisija lēmumus pieņem sēdēs. Iepirkuma komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē 

piedalās vismaz divas trešdaļas komisijas locekļu, bet ne mazāk kā seši locekļi. 

22.2. Komisija lēmumu par iepirkum 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. 

22.3. Lēmumu par iepirkuma procedūras rezultātiem pieņem komisija saskaņā ar nolikuma 

22.punktā noteikto kārtību. 

22.4. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus 

pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz vispārīgās vienošanās slēgšanu.  

 

23. Lēmums par iepirkuma procedūras pārtraukšanu  

23.1. Pasūtītāja iepirkumu komisija var jebkurā brīdī pilnībā pārtraukt iepirkuma procedūru, ja 

tam ir objektīvs iemesls.  

 

24.  Vispārīgās vienošanās noslēgšana 

24.1. Komisijas lēmums un paziņojums par iepirkuma procedūras uzvarētājiem, ir pamats 

vispārīgās vienošanās sagatavošanai. Vispārīgā vienošanās tiek slēgta atbilstoši vispārīgās 

vienošanās projektam, kas pievienots nolikumam kā 4.pielikums, par katru daļu atsevišķi.  

24.2. Izraudzītajam pretendentam ir pienākums noslēgt vispārīgo vienošanos ar Pasūtītāju 5 

(piecu) darba dienu laikā pēc vispārīgās vienošanās saņemšanas (neparakstīšana šādā 

gadījumā tiek uzskatīta par atsacīšanos slēgt līgumu).  

24.3. Ja pretendents ir apvienība, apvienības dalībniekiem pirms vispārīgās vienošanās 

noslēgšanas jāizveido personālsabiedrība (pilnsabiedrība), kurai jābūt reģistrētai Latvijas 

Republikas Uzņēmumu reģistrā vai attiecīgā ārvalsts reģistrā, un jāiesniedz Pasūtītājam 

personālsabiedrības (pilnsabiedrības) dibināšanas līguma (sabiedrības līgumu) kopija vai 

jānoslēdz sabiedrības līgums, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, 

kurš jāiesniedz Pasūtītājam. Par personālsabiedrības (pilnsabiedrības) reģistrāciju Latvija 

Republikas Uzņēmumu reģistrā Pasūtītājs pārliecinās, informāciju iegūstot publiskajā 

datubāzē. 

24.4. 5 (piecu) darba dienu termiņš pēc pretendenta lūguma var tikt pagarināts, ja pretendentam 

nav iespējams ievērot termiņu objektīvu iemeslu dēļ – sakarā ar nolikuma nosacījumu 

izpildi par personālsabiedrības izveidi (ja izraudzītais pretendents ir apvienība).  

 

25. PIELIKUMI (atsevišķā failā) 

1. pielikums – Tehniskā specifikācija.  

2. pielikums – Finanšu  tehniskais piedāvājums, 

3. pielikums – Pieteikuma vēstule. 

4.pielikums –  Vispārīgās vienošanās projekts. 

5.pielikums – Iepirkuma līguma projekts 

RP SIA “Rīgas satiksme” 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja  

/personiskais paraksts/ K.Meiberga 

Rīgā, 2021. gada 07.oktobrī 

 


