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Jautājums: 

 

Nolikuma 13 lpp. punkts 15.5 prasība par Eiropas vienotās procedūras iesniegšanu.  Vai 

dokuments iesniedzams ar piedāvājumu vai pirms līguma slēgšanas? 

Sadaļā III IESNIEDZAMIE DOKUMENTI sarakstā nav norādes uz šādu dokumentu. 

 

Atbilde: 

Informējam, ka ņemot vērā apstākli, ka saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 

nosacījumiem Eiropas vienotās procedūras iesniegšanas sistēmu tiek plānots ieviest tikai 

no šī gada 1.oktobra, tad šāds punkts no iepirkumu dokumentācijas tiks svītrots, veicot 

attiecīgus grozījumus iepirkumu dokumentācijā.  

 

Jautājums: 

Nolikuma 25 lpp. 1. pielikuma Tehniskās specifikācijas 3 sadaļa (Tabula ar 17 punktiem) 

Definēto prasību izpildei tiek prasīts apraksts vai cits dokuments, kas apstiprina prasības 

izpildi. Šie apraksti jāiesniedz ar piedāvājumu vai pirms līguma slēgšanas? Sadaļā III 

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI sarakstā nav norādes uz šādiem dokumentiem. 

 

Atbilde: 

Attiecībā uz darba uzdevumā norādītām prasībām, par kurām atsevišķi nav prasīts 

iesniegt dokumentālus pierādījumus, paskaidrojam, ka tās ir obligātās prasības 

pakalpojumu sniegšanai, kuru izpildi būs iespējams pārbaudīt vai pārliecināties par to 

izpildi tikai pakalpojuma sniegšanas laikā, tā, piemēram, prasība, ka autobusa tehniska 

bojājuma vai piespiedu apstāšanās gadījumā, kad autobuss nevar turpināt braucienu, 

pārvadātājam jānodrošina pakalpojuma nepārtrauktība, tas ir, jāveic pasākumi, lai 

nogādātu pasažierus tuvākajā vai biļetē norādītajā maršruta pieturvietā. Pārvadātājs 

palīdzību uz ceļa sniedz ne ilgāk kā vienas stundas laikā vai prasība pirms autobusa 

izlaides (pirms pirmā reisa) autobusa salonam jābūt uzkoptam un autobusam jābūt tīram 

no ārpuses.  

Atklāta konkursa nolikuma 1.pielikumā ir paredzētas vairākas obligātas prasības 

sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai, par kuru faktisko izpildi pasūtītājs 

varēs pārliecināties tikai tad, kad tiks uzsākta sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniegšana. Līdz ar to atklāta konkursa nolikumam pievienotajā līgumprojektā ir 

iestrādāts uzraudzības un kontroles mehānisms. Minēto prasību kontrole tiks veikta, 

saskaņā ar noslēgto iepirkumu līgumu. Iepirkumu līguma projektā ir paredzēts, ka 

pasūtītājam ir tiesības veikt sabiedriskā transporta pakalpojumu kontroli, rīkojot 

pārbaudes. Sistemātisku pārkāpumu gadījumā pasūtītājam ir tiesības uzsākt līguma 

laušanas procedūru. Līdz ar to pasūtītājs ir pilnībā nodrošinājies, ka visas tehniskajā 

specifikācijā iekļautās prasības tiek izpildītas un to izpilde ir kontrolēta no pasūtītāja 

puses. Turklāt piedāvājuma vērtēšanas laikā, pasūtītājam būs iespējams pārliecināties 

vai tehniskajā specifikācijā iekļautās prasības ir ietvertas arī pretendenta finanšu 

piedāvājumā, izvērtējot pretendenta piedāvātās cenas detalizētu atšifrējumu, kurā būtu 

jābūt iekļautām izmaksām, kas ir saistītas ar tehniskajā specifikācijā iekļauto obligāto 

prasību izpildi. 

Vēršam jūsu uzmanību, ka, iesniedzot piedāvājumu atklātam konkursam, 

pretendentam ir jāiesniedz pieteikums, kas aizpildīts atbilstoši konkursa nolikuma 

2.pielikumam. Pieteikumā pretendents apņemas sniegt pakalpojumu saskaņā ar 

tehnisko un finanšu piedāvājumu iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā. Pasūtītāja 

ieskatā šāda apņemšanās ir pietiekama un papildus dokumentālie pierādījumi 

atsevišķos tehniskās specifikācijas punktos nav nepieciešami. Vēršam uzmanību, ka 
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atklāta konkursa nolikuma 1.pielikumā 3.punktā ir norādītas tās prasības, par kuru 

izpildes nodrošināšanu pretendentam piedāvājumā ir jāiekļauj dokuments (piemēram, 

apraksts, rīcības plāns, darbības apraksts, vai cita veida dokuments). Dokumenta saturs 

nav reglamentēts, tomēr tam ir jābūt tādam, lai pasūtītājs spētu pārliecināties, par 

pretendenta izpratni par konkrētās prasības izpildi un lai tā saturētu pretendenta 

konkrētās rīcības aprakstu, izpildot nolikumā ietverto prasību. 
 

Jautājums 

Nolikuma 49. lpp Apliecinot pieredzi, vai pietiekams ka pretendents iesniedz aizpildītu 3.3. 

formu? Vai nepieciešama viena pozitīva atsauksme, par kuru ir noteikts 10.4. punktā 10 lpp.? 

Sadaļā III IESNIEDZAMIE DOKUMENTI sarakstā nav norādes uz atsauksmi.  

 

Atbilde: 

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 46.panta trešās daļas nosacījumiem 

pretendents savas tehniskās un profesionālās spējas, atbilstoši pakalpojuma raksturam, 

var apliecināt iesniedzot atsauksmi. Atklāta konkursa nolikuma 10.4.punktā ir 

paredzēta prasība, ka - Pretendents iepriekšējo trīs gadu (2014., 2015. un 2016.) laikā ir 

izpildījis pasažieru komercpārvadājumus vienā vai vairākos pasūtījuma līgumos vai viena 

vai vairāku maršrutu tīkla ietvaros ne mazākā apjomā kā konkursa rezultātā noslēdzamā 

līguma viena gada veicamo kilometru apjoms konkrētajā daļā (saskaņā ar nolikuma 

1.pielikumu) un par to ir saņemta (pievienota piedāvājumam) attiecīgā līguma pasūtītāja 

pozitīva atsauksme (atsauksmē pasūtītājs norāda veikto kilometru apjomu).  Minētā 

prasība paredz divus nosacījumus, kas pretendentam ir jāizpilda: 

1. Pretendentam, lai izpildītu konkursa nolikuma 10.4.punkta prasību, 

nepieciešamajam pieredzes apjomam ir jābūt vismaz konkrētās daļas, uz 

kuru tas pretendē, viena gada veicamo kilometru apjomam, savukārt, ja 

pretendents vēlas iegūt tiesības vairākās maršruta tīkla daļās, tad 

pretendenta pieredzei ir jābūt tik lielai, lai tā atbilstu lielākās maršruta tīkla 

daļas apjomam; 

2. Šo pieredzi pretendents apliecina ar atsauksmi, kurā tiek norādīts veikto 

kilometru apjoms. Nolikuma 10.4.punktā paredzētā atsauksme dod iespēju 

pasūtītājam pārliecināties par pretendenta iepriekšējo periodu pieredzi. 

Iesniegto atsauksmju skaitam ir jābūt tādam, lai tajā norādītais kilometru 

apjoms nosegtu pieredzi, kas prasīta konkrētās daļas izpildei. Piemēram, ja 

pretendents plāno iesniegt piedāvājumu maršrutu tīkla daļā „Preiļi”, tad 

aizpildot atklāta konkursa nolikuma 3.3. formu pretendētam šajā informācijā 

ir jāiekļauj tāds iepriekš veiktais kilometru apjoms, kas nav mazāks par 

986 661 km. Un jāiesniedz tāds pakalpojumu pasūtītāja sagatavoto 

atsauksmju skaits, kas apliecinās šo pretendenta veikti iepriekš veikto 

kilometru apjomu.  

 

Vienlaikus vēršam uzmanību, ka, veicot labojumus nolikumā, no nolikuma 

10.4.punkta tiks izslēgts vārds „pozitīva”, tādejādi nodrošinot, ka atsauksmei būs tikai 

informatīvs raksturs, caur kuru pretendents apliecinās, nolikuma prasību par 

noteiktajā periodā veikto kilometru apjomu.  Tādejādi tiks izslēgts iespējamais 

subjektivitātes moments.  

Papildus informējam, ka pasūtītājs, kas var izsniegt atsauksmi šī nolikuma 

izpratnē, nav tikai Autotransporta direkcija vai republikas pilsētu pašvaldības, kuru 

funkcijās saskaņā ar Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumu ir organizēt 

sabiedriskā transporta pakalpojumus, bet gan jebkurš pasūtītājs, kas ir iepircis 
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pasažieru komercpārvadājumus (piemēram, neregulāros pārvadājumus, speciālos 

regulāros pārvadājumus, u.c.).  

 

Jautājums: 

Ja piedāvājuma nodrošinājumam, tiek izmantota apdrošināšanas sabiedrības polise, vai 

nosacījumi ir jāpiemēro no Piedāvājuma nodrošinājuma formas 5. pielikuma?  

Atbilde: 

 Saskaņā ar atklāta konkursa nosacījumiem (nolikuma 6.3.punkts) - Piedāvājuma 

nodrošinājumu Pretendents iesniedz Bankas garantijas formā vai Apdrošināšanas 

sabiedrības polises formā (saskaņā ar 5.pielikumu „Piedāvājuma nodrošinājuma 

forma”). No minētā secināms, ka, iesniedzot piedāvājuma nodrošinājumu - 

apdrošināšanas polises veidā, pretendentam  ir jāizmanto atklāta konkursa nolikuma 

5.pielikumā pievienoto formu.  

 
 

 


