
 
Rīgā 

08.05.2018.  

      

 

Par sarunu procedūru “Par zemās grīdas tramvaju piegādi” (RS/2018/11 KF) 

 

RP SIA “Rīgas satiksme” Iepirkumu komisija (turpmāk – Pasūtītājs) ir saņēmusi no 

iespējamā piegādātāja vēstuli, kurā lūdz sniegt papildu informāciju par kandidātu atlases 

nolikumā iekļautajām prasībām. 

 

Jautājums: 

Pieteikums sarunu procedūrai “Par zemās grīdas tramvaju piegādi” ir jāiesniedz 

līdz 14.05.2018. plkst. 11:00 Elektronisko iepirkumu sistēmā. Sakarā ar nepieciešamību 

tulkot visus sarunu procedūras dokumentus darbuzņēmēja valodā, kā arī pēc tam 

sagatavotos pieteikumus – latviešu valodā, kā arī izveidot kontu elektroniskajā platformā, 

kurā nepieciešams iesniegt pieteikumus, lūdzam mainīt pieteikuma iesniegšanas termiņu 

sarunu procedūrai. Nolūkā nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret ārzemju darbuzņēmējiem, 

kuriem nav pārstāvniecības Latvijas teritorijā, lūdzam pagarināt pieteikumu iesniegšanas 

termiņu līdz 2018.gada 14.jūnijam plkst. 11:00. 

 

Atbilde: 

Pasūtītājs norāda, ka informācija un nepieciešamās veidlapas (arī angļu valodā), lai 

iespējamais piegādātājs reģistrētos Elektronisko iepirkumu sistēmā, ir pieejamas elektroniski, 

adresē: https://www.eis.gov.lv/EIS/. Iespējamais piegādātājs, kurš aizpildījis veidlapas, 

sistēmā tiek reģistrēts 3 darba dienu laikā.  

Pamatojoties uz iepriekšminēto, Pasūtītājs nesaskata nepieciešamību pagarināt 

pieteikumu iesniegšanas termiņu par vienu mēnesi.  

 

 

 Jautājums: 

 Pasūtītājs pieprasa dokumentu, kas apstiprināti ar drošu elektronisko parakstu, 

iesniegšanu. Vai arī subjektiem, uz kuru pieredzi balstās darbuzņēmējs, ir pienākums 

iesniegt drošu elektronisku parakstu zem Eiropas Vienotā Iepirkuma procedūras dokumenta 

(European Single Procurement Document), un pilnvaras konsorcija līderim? Ja tas nav 

nepieciešams, vai elektroniskajam parakstam ir jāapstiprina tikai piedāvājuma iesniegšanu, 

vai arī katru iesniegto dokumentu ir nepieciešams parakstīt ar drošu elektronisko parakstu? 

 

 

  

 Atbilde: 

https://www.eis.gov.lv/EIS/
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 Saskaņā ar kandidātu atlases nolikuma 8.2.1.punktu, iesniedzot pieteikumu, kandidāts 

to paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar Elektronisko iepirkumu 

sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu. Ja dokumentāciju paraksta kandidāta pilnvarota 

persona, pievienojot attiecīgu paraksta tiesīgās personas izdotu pilnvaru vai normatīvajos 

aktos noteiktā kārtībā apliecinātu pilnvarojuma kopiju. Attiecīgi no iepriekšminētā izriet, ka 

kandidāts ar elektronisko parakstu apstiprina pieteikuma iesniegšanu Elektronisko iepirkumu 

sistēmā.  

 

 Jautājums: 

 Lūdzam informāciju, vai kandidātiem ir jāpierāda savu tehnisko kapacitāti piegādāt 

10 tramvajus, ar kuriem atļauts piedalīties Eiropas Savienības satiksmē (tramvajs atbilst 

Eiropas standartiem), vai viena tramvaja piegādi 1524 mm sliežu ceļam, vai arī abām 

prasībām jābūt izpildītām kopīgi? 

 

 Atbilde: 

 Saskaņā ar kandidātu atlases nolikuma 15.2.punktu, kandidātam (ja kandidāts nav 

tramvaju ražotājs, tad kandidāta piedāvāto tramvaju ražotājam) ir pieredze 100% zemās 

grīdas tramvaju ražošanā un piegādē. Iepriekšējo trīs gadu laikā līdz pieteikuma iesniegšanas 

brīdim kandidātam vai, ja kandidāts nav tramvaju ražotājs, tad tramvaju ražotājam jābūt 

saražojušam, piegādājušam un nodevušam vismaz 10 (desmit) 100% zemās grīdas tramvajus, 

kuri derīgi ekspluatācijai Eiropas Savienībā (transportlīdzeklis/komplektējošās daļas 

izgatavotas atbilstoši 4.pielikumā noteikto standartu prasībām vai to ekvivalentiem), savukārt 

saskaņā ar kandidātu atlases nolikuma 15.3.punktu kandidātam (ja kandidāts nav tramvaju 

ražotājs, tad kandidāta piedāvāto tramvaju ražotājam) ir pieredze 100% zemās grīdas 

tramvaju ražošanā un piegādē, kas paredzēti ekspluatēšanai pa sliežu ceļiem ar platumu 1524 

mm. Iepriekšējo trīs gadu laikā līdz pieteikuma iesniegšanas brīdim kandidātam (ja kandidāts 

nav tramvaju ražotājs, tad kandidāta piedāvāto tramvaju ražotājam) jābūt saražojušam un 

piegādājušam vismaz 1 (vienu) šādu zemās grīdas tramvaju. 

 No iepriekšminētā izriet, ka kandidātam ir jāapliecina sava pieredze atbilstoši gan 

kandidātu nolikuma 15.2.punktā, gan 15.3.punktā noteikto prasību izpildei.  

 

 

 Jautājums: 

 Lūdzam sniegt informāciju, vai, ja kandidātu atlases nolikuma 16.4.1. punktā prasītais 

dokuments attiecīgajā valstī nepastāv, vai pietiktu iesniegt paša darbuzņēmēja 

apliecinājumu, kurā viņš apstiprina savu spēju izpildīt līguma priekšmetu? 

 

 

 Atbilde: 

 Ja 16.4.1.punktā prasītais dokuments attiecīgajā valstī nepastāv, kandidāts var iesniegt 

paša apliecinājumu, kas apstiprina 16.4.1.punkā noteikto.  

 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs                                                           I.Volkinšteins 
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