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1.

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

id. nr. CSDD 2017/77

1.1.

Iepirkuma metode – atklāts konkurss.

1.2.

Iepirkuma identifikācijas numurs – CSDD 2017/77.

1.3.

Pasūtītāja nosaukums, adrese un citi rekvizīti – VAS „Ceļu satiksmes drošības
direkcija” (turpmāk – CSDD), adrese – S.Eizenšteina iela 6, Rīga, LV-1079, vien.
reģ.Nr.LV40003345734, bankas rekvizīti – a/s „Citadele banka”, kods PARXLV22, konts
LV75PARX0000118181018.

1.4.

Iepirkuma komisija – iepirkumu organizē un rīko ar CSDD rīkojumu apstiprinātā
iepirkuma komisija (turpmāk – komisija).

1.5.
1.5.1.

Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība.
piedāvājumu iesniedz vai piegādā CSDD, S.Eizenšteina ielā 6, Rīga LV-1079, līdz
2018.gada 23.februārim plkst.1000;
piedāvājumi, kas iesniegti pēc norādītā termiņa, tiek reģistrēti un nosūtīti atpakaļ
piegādātājam;
Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu par visu apjomu. Piedāvājumu varianti
netiek pieļauti.
Piedāvājumu atvēršana tiek uzsākta 2018.gada 23.februārī plkst.1000, CSDD Rīgā,
S.Eizenšteina ielā 6;
Pretendentu pārstāvji var piedalīties piedāvājumu atvēršanā, reģistrējoties komisijas
sagatavotajā pārstāvju reģistrācijas lapā.

1.5.2.
1.5.3.
1.5.4.
1.5.5.
1.6.
1.6.1.
1.6.2.
1.6.2.1.

1.6.2.2.

1.6.3.

1.6.4.
1.6.5.

1.6.6.
1.6.6.1.
1.6.6.2.

Piedāvājuma nodrošinājums
Pretendentam kopā ar piedāvājumu ir jāiesniedz sava piedāvājuma nodrošinājums –
piedāvājuma nodrošinājums par summu EUR 100 000 (viens simts tūkstoši eiro).
Piedāvājuma nodrošinājums var būt:
bankas galvojums, ko ir izsniegusi Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde vai Eiropas
Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstī reģistrēta kredītiestāde, kam ir izdota
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence (atļauja) veikt darbību Latvijas Republikā,
vai arī citas kredītiestādes galvojums, ko apstiprinājusi Latvijas Republikā reģistrēta
kredītiestāde (turpmāk – banka);
apdrošināšanas polise, ko ir izsniegusi apdrošināšanas sabiedrība, kas ir Latvijas
Republikā reģistrēta komercsabiedrība akciju sabiedrības formā vai Eiropas
komercsabiedrība vai savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvā biedrība, kam saskaņā ar
Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumu ir tiesības veikt apdrošināšanu
(turpmāk – apdrošināšanas sabiedrība).
Piedāvājuma nodrošinājumam ir jāsatur neatsaucams apsolījums samaksāt CSDD pēc
pirmā tās pieprasījuma pilnu nodrošinājuma summu, ja ir iestājušies Nolikuma
1.6.7.punktā noteiktie piedāvājuma nodrošinājuma samaksas nosacījumi.
Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne mazāk kā 3 mēneši no piedāvājumu
atvēršanas dienas.
Ja piedāvājuma nodrošinājums tiek iesniegts apdrošināšanas polises veidā, pretendentam
jāpievieno maksājuma uzdevums, kas liecina, ka veikts prēmijas maksājums un
finansiālais nodrošinājums ir spēkā.
Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:
Nolikumā noteiktajā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības minimālajā termiņā;
līdz dienai, kad pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles
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1.6.6.3.
1.6.7.
1.6.7.1.
1.6.7.2.

1.6.7.3.
1.6.8.
1.6.9.
1.7.
1.7.1.
1.7.2.
1.7.3.
1.7.4.

1.7.5.
1.7.6.
1.7.7.

kritēriju, pirms līguma noslēgšanas iesniedz līguma nodrošinājumu pasūtītāja noteiktajā
termiņā;
līdz iepirkuma līguma noslēgšanai noteiktajā kārtībā un termiņā.
Piedāvājuma nodrošinājuma devējs izmaksā CSDD piedāvājuma nodrošinājuma summu,
ja:
pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;
pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, nav
iesniedzis pasūtītājam Nolikumā un iepirkuma līgumā paredzēto līguma nodrošinājumu
pasūtītāja noteiktajā termiņā;
pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju,
neparaksta līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.
Piedāvājuma nodrošinājums ir jāiesniedz vienlaicīgi ar konkursa piedāvājumu. Tas nav
jāiešuj piedāvājuma dokumentācijā.
Ja piedāvājuma nodrošinājums nav iesniegts, komisija neizskata pretendenta piedāvājumu
un tas tiek izslēgts no tālākas dalības konkursā.
Prasības piedāvājuma iesniegšanai un noformējumam
Piedāvājuma dokumenti iesniedzami drukātā versijā divos eksemplāros (oriģināls un
kopija).
Piedāvājuma dokumentiem ir jābūt latviešu valodā.
Piedāvājumam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.
Piedāvājuma dokumentiem ir jābūt parakstītiem un piedāvājumam pievienoto dokumentu
kopijām ir jābūt apliecinātām atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumā noteiktajām
prasībām.
Piedāvājuma lapām ir jābūt sanumurētām un uzrādītām satura rādītājā.
Piedāvājumam jābūt cauršūtam un sagatavotam tādā veidā, kas izslēdz atsevišķu lapu
nomaiņas iespējas.
Piedāvājuma aploksnei (iepakojumam) ir jābūt slēgtai un uz tās ir jānorāda:
VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija”
S.Eizenšteina iela 6, Rīga, LV-1079
Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, tālruņa numurs
Atklātam konkursam
“Maksājumu karšu norēķinu sistēmas nodrošināšana”
Id.Nr. CSDD 2017/77
Neatvērt līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām

Pasūtītājs neuzņemas atbildību par aploksnes (iepakojuma) nesaņemšanu vai
pirmstermiņa atvēršanu, ja aploksne nav noformēta atbilstoši Nolikuma 1.7.7.punktam.
1.7.9. Pretendenta sagatavotie apliecinājumi un dokumentu kopijas ir jāparaksta personai ar
pretendenta pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotajai personai, piedāvājumam pievienojot
atbilstošu pilnvaru.
1.7.10. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un
tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai
caurauklots.
1.7.11. Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām, tad pretendents var tikt
izslēgts no turpmākās dalības konkursā.
1.7.8.
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1.8.
1.8.1.
1.8.2.
1.8.3.

1.8.4.

1.8.5.

1.9.
1.9.1.

1.9.2.
1.9.3.
1.9.4.
1.9.5.

Informācijas sniegšana par atklātu konkursu
Nolikums pieejams CSDD mājas lapā www.csdd.lv .
Papildu informācijas pieprasījumi ir jānosūta pa pastu uz adresi S.Eizenšteina iela 6, Rīga,
LV-1079, vai uz e-pasta adresi iepirkumi@csdd.gov.lv.
Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju, komisija to sniedz
piecu darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas
termiņa beigām. Komisijas sagatavotā papildu informācija tiks ievietota CSDD mājas lapā
www.csdd.lv pie šī iepirkuma publikācijas un nosūtīta piegādātājam, kurš ir iesniedzis
informācijas pieprasījumu.
Ņemot vērā to, ka Nolikuma tehniskā specifikācija (Nolikuma 1.2.pielikums) satur
konfidenciālu informāciju, pilnu tehnisko specifikāciju var saņemt pēc pieprasījuma uz epastu iepirkumi@csdd.gov.lv, norādot pretendenta nosaukumu, adresi, kontaktpersonu
un kontakttālruni. Pretendents ir atbildīgs par saņemtās informācijas izmantošanu tikai
piedāvājuma sagatavošanai, un nav tiesīgs to nodot citām personām. Papildus tehniskās
specifikācijas pieprasījumam pretendentam uz minēto e-pastu ir jānosūta apliecinājums
par konfidencialitātes ievērošanu, parakstot Nolikuma 6.pielikumā pievienoto
apliecinājumu.
Ņemot vērā to, ka Nolikuma tehniskā specifikācija (Nolikuma 1.2.pielikums) satur
konfidenciālu informāciju, Pasūtītājs izmanto tiesības neizmantot elektroniskās
informācijas sistēmu, jo iesniedzama tāda informācija, kuras aizsardzību nenodrošina
pasūtītāja izmantotā elektroniskās informācijas sistēma.
Cita vispārēja informācija
Iepirkuma mērķis ir izvēlēties pretendentu, kurš atbilst izvirzītajām atlases prasībām, kura
tehniskais piedāvājums atbilst Nolikuma tehniskajai specifikācijai, un kura piedāvājums
ir viszemākās cenas piedāvājums.
CSDD nodrošina iesniegtā piedāvājuma glabāšanu tā, lai līdz piedāvājuma atvēršanas
brīdim piedāvājuma informācija nevienam nebūtu pieejama.
Piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izdevumus sedz pretendents.
Neviens dokuments, kas tiek iesniegts, atsaucoties uz atklāto konkursu, netiek atdots
atpakaļ. Par jebkuru informāciju, kas ir konfidenciāla, jābūt īpašai norādei.
Komisijas kontaktpersona organizatoriskos jautājumos – iepirkuma komisijas sekretāre
juriste Ance Bigača, tālruņa numurs 67025727, iepirkumi@csdd.gov.lv .
2.

2.1.

2.2.
2.3.

INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

Iepirkuma priekšmets (CPV kods - 66110000-4) ir maksājumu karšu norēķinu sistēmas
nodrošināšana, uzturēšana un apkalpošana saskaņā ar Nolikuma 1.pielikuma tehnisko
specifikāciju.
Iepirkuma līguma termiņš: 60 mēneši no līguma noslēgšanas brīža vai līdz summai –
8 000 000 eiro, līdz iestājas kāds no šiem noteikumiem.
Maksājumu karšu norēķinu sistēmas darbība jāuzsāk 2018.gada 3.maijā.

3.
3.1.

PRASĪBAS PRETENDENTU ATLASEI

Pretendentu atlases prasības ir obligātas un attiecas uz visiem pretendentiem, kuri vēlas
piedalīties atklātā konkursā un iegūt tiesības slēgt publisko iepirkuma līgumu.
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3.2.
3.3.

Par pretendentu atklātā konkursā var būt piegādātājs, piegādātāju apvienība vai
personālsabiedrība, kura atbilst pretendentu atlasei izvirzītajām prasībām.
Komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja uz
pretendentu (un citām ar pretendentu saistītajām personām atbilstoši Publisko iepirkumu
likumā noteiktajam) attiecas kāds no Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā
minētajiem izslēgšanas gadījumiem. Pretendentu izslēgšanas gadījumu pārbaudi komisija
veiks atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 42.pantā un 43.panta otrajā daļā noteiktajai
kārtībai.

3.4.

Pretendenta saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Pretendenta vidējais finanšu apgrozījums pēdējo trīs (2014., 2015. un 2016.) finanšu gadu
laikā ir ne mazāks kā EUR 15 000 000,00 (piecpadsmit miljoni eiro). Pretendentam, kas
dibināts vai darbību uzsācis vēlāk, vidējam finanšu apgrozījumam par nostrādāto laika
periodu ir jābūt ne mazākam kā EUR 15 000 000,00 (piecpadsmit miljoni eiro).
Šo prasību var apliecināt pats pretendents vai arī pretendents kopā ar citu personu (citu
tirgus dalībnieku) palīdzību, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no
savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka
viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai
vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildei.

3.5.
3.5.1.

Pretendenta tehniskās un profesionālās spējas
Pretendents ir Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēta
kredītiestāde, ārvalstu banku filiāle vai ārvalstīs noteiktajā kārtībā reģistrēta banka.
Pretendents ir sertificēts MasterCard un VISA sistēmas maksājumu karšu pieņēmējs, tajā
skaitā sertificēts veikt karšu transakciju apkalpošanu interneta vidē.
pretendents iepriekšējo trīs gadu laikā (2015., 2016., 2017. un vēlāk) ir sniedzis vismaz 2
MasterCard un VISA sistēmas karšu pieņemšanas un apkalpošanas pakalpojumus, kuros
katrā ir bijis vismaz 150 maksājumu karšu pieņemšanas vietas (viena vieta – viens
terminālis), un pakalpojums nodrošināts ne mazāk kā 12 mēnešus;
pretendents iepriekšējo trīs gadu laika (2015., 2016., 2017., un vēlāk) ir nodrošinājis tāda
maksājumu karšu norēķinu pakalpojuma sniegšanu, kas ar vienu transakciju veic vismaz
2 (divus) maksājumus vienlaikus dažādos saņēmēju norēķinu kontos;
Šo 3.5.1.-3.5.4.punktu prasības var apliecināt pats pretendents vai arī pretendents kopā ar
citu personu (citu tirgus dalībnieku) palīdzību, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma
izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents
pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju
apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildei.

3.5.2.
3.5.3.

3.5.4.

3.5.5.

4.
4.1.
4.2.

4.3.
4.3.1.
4.3.2.

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

Piedāvājumam jāatbilst visām šajā Nolikumā un tā pielikumos noteiktajām prasībām.
Pretendentu atlases dokumenti, tehniskais un finanšu piedāvājums ir jāiesniedz vienā
sējumā. Piedāvājuma nodrošinājums ir jāiesniedz vienlaicīgi ar konkursa piedāvājumu,
bet tas nav jāiešuj piedāvājuma dokumentācijā.
Pretendentu atlasei ir jāiesniedz:
pieteikums saskaņā ar Nolikuma 2.pielikumu, kurā norāda pretendenta apgrozījumu;
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātas VISA un MasterCard sistēmu
maksājumu karšu pieņemšanas pakalpojuma sniegšanas tiesības apliecinošas sertifikātu
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4.3.3.
4.3.4.
4.3.5.

4.3.6.

kopijas, kas nodrošina iespēju pārliecināties, ka pretendentam ir Nolikuma 3.5.2.punktā
prasītā sertifikācija;
informācija par pretendenta pieredzi atbilstoši Nolikuma 3.5.3.punkta prasībai.
Informācija jāsagatavo atbilstoši Nolikuma 3.pielikuma paraugam.
informācija par pretendenta pieredzi atbilstoši Nolikuma 3.5.4.punkta prasībai.
Informācija jāsagatavo atbilstoši Nolikuma 3.pielikuma paraugam.
Pretendentam savā piedāvājumā jānorāda tās līguma daļas, ko tas nodos izpildei
apakšuzņēmējiem, norādot apakšuzņēmēju sniegto pakalpojumu procentos no kopējās
iepirkuma līguma vērtības atbilstoši Nolikuma 4.pielikuma paraugam.
pretendentam ir tiesības kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai
iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām iesniegt
Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma
49.panta nosacījumiem. Ja pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma
procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma
procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo
dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu,
ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos
noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu
vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz
atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku.

4.3.7. piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība iesniedz:
4.3.7.1. dalībnieku parakstītu savstarpējo sadarbību apliecinošu dokumentu (vienošanās,
sabiedrības līgums u.c.) oriģinālu vai kopiju, norādot, kurš no dalībniekiem būs atbildīgs
par sabiedrības lietvedības vešanu, kā arī kādi iepirkuma līguma izpildei nepieciešamie
resursi tiks nodoti pretendenta rīcībā;
4.3.8. ja pretendents Nolikuma 3.4. vai 3.5.punktā norādītās spējas apliecina kopā ar citu personu
(citu tirgus dalībnieku) palīdzību, tad pretendents pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs
nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju (citu tirgus dalībnieku) apliecinājumu vai
vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā.
4.4.

Pretendenta piedāvājums netiek izskatīts un pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības
piedāvājuma izvērtēšanā, ja nav iesniegts kāds no Nolikuma 4.3.punktā minētajiem
dokumentiem vai tas neatbilst Nolikuma prasībām.

4.5.

Tehniskajā piedāvājumā jāiesniedz Nolikuma 1.2.pielikumā ietvertais apliecinājums, ka
pretendents apņemas nodrošināt pakalpojumu atbilstoši Nolikuma 1.1.pielikuma un
Nolikuma 1.2.pielikuma tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

4.6.

Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikumam pievienotajai finanšu piedāvājuma
formai (Nolikuma 5.pielikums), norādot vienas transakcijas komisijas maksu par
MasterCard un VISA sistēmu maksājumu karšu pieņemšanu atbilstoši Nolikuma 1.1. un
1.2.pielikumā tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām. Transakcijas komisijas
maksai par Karšu izmantošanu un apkalpošanu jābūt vienādai visām Kartēm neatkarīgi no
to izdošanas vietas un no norēķinu veikšanas vietas.
5. PIEDĀVĀJUMU NOVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA

5.1.

Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības
pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā sēdē.
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5.2.
5.3.

5.4.

5.5.
5.6.
5.7.

5.8.

5.9.

5.10.
5.11.
5.12.
5.13.

Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā komisija izvērtē, vai piedāvājums sagatavots
un noformēts atbilstoši Nolikumā norādītajām prasībām.
Pretendentu atlases laikā komisija noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību
paredzamā līguma izpildes prasībām. Atlase notiek pēc iesniegtajiem pretendentu atlases
dokumentiem, pārbaudot pretendenta atbilstību Nolikumā izvirzītajām prasībām.
Ja pretendents neatbilst kādai no Nolikumā izvirzītajām prasībām vai nav iesniedzis visus
pieprasītos dokumentus vai ziņas, tas tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkuma
procedūrā.
Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudē komisija izvērtē tehnisko piedāvājumu
atbilstību Nolikumā izvirzītajām prasībām.
Ja pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām, tas tiek
izslēgts no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.
Finanšu piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav
aritmētisko kļūdu. Ja pasūtītājs konstatē šādas kļūdas, tad šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu
labojumu un laboto piedāvājuma summu pasūtītājs paziņo pretendentam, kura pieļautās
kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņem vērā labojumus.
Ja komisija konstatē, ka pretendents ir iesniedzis piedāvājuma cenu, kas ir ievērojami
zemāka nekā citu pretendentu piedāvātā cena, tiek pārbaudīts vai iesniegtais piedāvājums
nav nepamatoti lēts.
Ja komisija iepirkuma procedūras norises laikā konstatē, ka pretendents, iesniedzot
piedāvājumu, ir sniedzis nepatiesas ziņas, tas tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkuma
procedūrā.
Ja pretendents atsauc vai groza konkursam iesniegto piedāvājumu, komisija pārtrauc
pretendenta piedāvājuma turpmāku vērtēšanu un izslēdz pretendentu no dalības konkursā.
Salīdzināti un vērtēti tiek tie piedāvājumi, kas ir atzīti par atbilstošiem piedāvājuma
noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē un tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudē.
Piedāvājuma izvēles kritērijs – viszemākās cenas piedāvājums.
Pirms līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas Pasūtītājs Publisko iepirkumu likumā
noteiktajā kārtībā pārbauda, vai attiecībā uz pretendentu (un citām ar pretendentu
saistītajām personām atbilstoši Publisko iepirkumu likumā noteiktajam), kuram būtu
piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav iestājušies Publisko iepirkumu likuma 42.panta
pirmajā daļā noteiktie gadījumi.
6. IEPIRKUMA LĪGUMA NOSLĒGŠANAS KĀRTĪBA

6.1.

6.2.
6.4.

Ja pretendentam tiek piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, ar to tiek noslēgts līgums.
Līguma galīgā redakcija tiek izstrādāta, pamatojoties uz līguma projektu Nolikuma
7.pielikumā un atklātā konkursā nominētā uzvarētāja iesniegto piedāvājumu.
Līgumu rakstveidā sagatavo un iesniedz Pasūtītājs.
Ja pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt līgumu ar
pasūtītāju, komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kura
piedāvājums ir ar viszemāko cenu, vai pārtraukt atklātu konkursu.
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1.1.pielikums
CSDD rīkotā atklātā konkursa
nolikumam ar Id.Nr. CSDD2017/77

Tehniskā specifikācija maksājumu karšu norēķinu sistēmas nodrošināšanai I
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.

2.3.
2.4.

2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
3.
3.1.

3.2.

3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
4.
4.1.
4.2.

Maksājumu karšu (turpmāk – Karte) izmantošana ir pakalpojums, kas nodrošina iespēju kā
bezskaidras naudas norēķinu līdzekli izmantot Karti, veicot norēķinu:
CSDD klientu apkalpošanas vietās;
Internetā CSDD mājas lapās – e.csdd.lv; csdd.lv; lvvignette.eu; motormuzejs.lv; bksb.lv;
berniem.csdd.lv; www.e-transports.org, kā arī citās Pasūtītāja mājas lapās pēc pieprasījuma.
Pamatprasības Karšu izmantošanai un apkalpošanai:
Izpildītājam jānodrošina MasterCard, VISA sistēmas un maksājumu karšu izmantošanu norēķinos
150 CSDD klientu apkalpošanas vietās un internetā.
Maksājumu datu nodošana Pasūtītājam tiks nodrošināta, izmantojot Karšu apstrādes sistēmu un
CSDD programmatūru, kas nodrošina datu nodošanu Izpildītājam par vienā transakcijā veiktajiem 5
(pieciem) maksājumiem vienlaikus dažādos saņēmēju norēķinu kontos.
Izpildītājam jānodrošina iespēja klientam ar vienu transakciju veikt 5 (piecus) maksājumus vienlaikus
dažādos saņēmēju norēķinu kontos.
Ņemot vērā to, ka CSDD pieņem maksājumus, kuri tiek ieskaitīti citu juridisku personu kontos,
Izpildītājam jānodrošina automātiska to pārskaitīšana naudas saņēmēju kontos bez atsevišķa
Pasūtītāja rīkojuma.
Izpildītājam jānodrošina pārskaitījumi naudas saņēmējiem ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā no
maksājuma brīža, neieskaitot maksājuma dienu.
Pārskaitījumi uz naudas saņēmēju norēķinu kontiem jānodrošina bez maksas.
Komisijas maksas lielums par Karšu izmantošanu un apkalpošanu jānosaka viens visām Kartēm
neatkarīgi no to izdošanas vietas un no norēķinu veikšanas vietas.
Komisijas maksu par klienta Karšu izmantošanu norēķinos sedz Pasūtītājs.
Izpildītājs nedrīkst izvirzīt Pasūtītājam stingrākas kontroles prasības kā to prasa Mastercard
International Incorporated un Visa Incorporated, izņemot, ja tas paredzēts ārējos normatīvajos aktos.
Papildu prasības
Izpildītājam jānodrošina Pasūtītāja darbinieku bezmaksas apmācība Karšu pieņemšanai klientu
apkalpošanai, iepazīstinot ar karšu drošības pazīmēm, darījumu noformēšanas kārtību un rīcību
nestandarta situācijās visā līguma darbības laikā. Izpildītājam jānodrošina iespēja Pasūtītāja
darbiniekiem piedalīties šādās apmācībās ne retāk kā reizi mēnesī. Izpildītājam jānodrošina apmācību
organizēšana Izpildītāja telpās Rīgā, Pasūtītāja telpās Rīgā, vai arī gan Izpildītāja telpās Rīgā, gan
citās Latvijas pilsētās.
Izpildītājam jāsagatavo un jāiesniedz CSDD atskaites, kuru forma un atskaites dati pievienoti
Nolikuma 1.2.pielikumā. Sadarbības laikā atskaites forma vai sagatavojamie atskaites dati var tikt
precizēti.
Izpildītājs aprēķina komisijas maksas un reizi mēnesī iesniedz CSDD atbilstošu rēķinu, kurā norādīts
transakciju skaits.
Izpildītājam jānodrošina pieņēmējriska monitorings, lai kontrolētu un novērstu krāpnieciskos
darījumus.
Izpildītājam ir jānodrošina pakalpojuma sniegšanas vietās informācija (uzlīmes) par iespēju
norēķināties ar VISA un MasterCard kartēm.
Izpildītājam ir jānodrošina konsultācijas un tehniskais atbalsts CSDD darba laikā no plkst.7.30 līdz
20.00, sestdienās no plkst.7.30 līdz 16.00.
Cita informācija
Nepieciešamā datu pārraide līdz Karšu apstrādes centram tiek nodrošināta, izmantojot CSDD datu
pārraides tīklu.
POS terminālu iegādi, uzstādīšanu un uzturēšanu nodrošina Pasūtītājs.
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1.2.pielikums
CSDD rīkotā atklātā konkursa
nolikumam ar Id.Nr. CSDD2017/77

Tehniskā specifikācija maksājumu karšu norēķinu sistēmas nodrošināšanai II
(šī specifikācija saņemama pēc pieprasījuma Nolikumā paredzētajā kārtībā)

Ar šo pretendents ______________________________ (nosaukums) apliecina, ka tiks
nodrošinātas Nolikuma 1.1. un 1.2.tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.
Pretendents/ Pretendenta pilnvarotā persona: ____________________________
Paraksts:____________________________
Datums: ______________
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2.pielikums
CSDD rīkotā atklātā konkursa
nolikumam ar Id.Nr. CSDD2017/77

Pieteikums
Ar šo ________________________ (pretendenta nosaukums) apliecina, ka ir iepazinies ar atklāta
konkursa “Maksājumu karšu norēķinu sistēmas nodrošināšana” (id.Nr. CSDD 2017/77)
nolikumu, piekrīt nolikuma noteikumiem, apņemas tos ievērot un izpildīt, piekrīt piedalīties
iepirkumā un garantē iepirkuma prasību izpildi, iepirkuma noteikumi ir skaidri un saprotami,
piedāvājumā iesniegtā informācija ir patiesa.
Pretendents ___________________________ apliecina, ka pretendenta
apgrozījums atbilst Nolikuma 3.4.punkta prasībām, ko apliecina apgrozījums:

finanšu

2015.gadā ______________________ ;
2016.gadā ______________________ ;
2017.gadā ______________________ .
Pretendents ATBILST / NEATBILST (pasvītrot atbilstošo) mazā vai vidējā uzņēmuma
statusam.

Pretendenta nosaukums:
Kontaktpersona:
Pretendenta rekvizīti:

Vienotais reģ.nr.:
Juridiskā adrese:
Telefons, e-pasts:
Banka: Bankas konts:

Pretendents/ pretendenta
pilnvarotā persona
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3.pielikums
CSDD rīkotā atklātā konkursa
nolikumam ar Id.Nr. CSDD2017/77

Informācija par pretendenta pieredzi
atbilstoši nolikuma 3.5.3.punkta prasībai

Klients, kam sniegts
MasterCard un
VISA
sistēmas karšu
Nr..
.
pieņemšanas
un
apkalpošanas
pakalpojums

Pakalpojuma
pieņemšanas
vietu skaits

Pakalpojuma
nodrošināšanas
ilgums

Pakalpojuma
sniegšanas
gads

Klients,
kontaktpersona

1.
2.
3.
…
Pretendents/ Pretendenta pilnvarotā persona __________________________
Paraksts: ____________________________
Datums: ______________

Informācija par pretendenta pieredzi
atbilstoši nolikuma 3.5.4.punkta prasībai

Nr.

Klients, kam
sniegts
pakalpojums

Cik maksājumi ar vienu
transakciju tiek pārskaitīti
dažādos saņēmēju norēķinu
kontos

Pakalpojuma
sniegšanas
gads

1.
2.
3.
…
Pretendents/ Pretendenta pilnvarotā persona __________________________
Paraksts: ____________________________
Datums: ____________________________
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id. nr. CSDD 2017/77
4.pielikums
CSDD rīkotā atklātā konkursa
nolikumam ar Id.Nr. CSDD2017/77

Apakšuzņēmēju saraksts*
Ar šo pretendents ___________________(nosaukums) informē, ka līguma saistību izpilde tiks
nodota šādiem apakšuzņēmējiem un apliecina, ka šo apakšuzņēmēju resursi ir atbilstoši
nepieciešamā līguma saistību izpildei.
Pretendentam ir jānorāda visi apakšuzņēmēji un tās līguma daļas, kuras nodos izpildei
apakšuzņēmējiem, kā sniedzamo pakalpojumu vērtība procentos no kopējās iepirkuma līguma
vērtības.

Nr.

Apakšuzņēmēja
nosaukums,
reģistrācijas
numurs

Pakalpojuma
veids

Līguma daļas
apjoms,
procentos no
kopējā
apjoma

Līguma daļas
apjoms
naudas
izteiksmē,
EUR no
kopējā
apjoma

Kontaktpersona,
tālruņa numurs,
e-pasta adrese

1.
2.
…
* apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un
visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo pakalpojuma vērtību (PIL
63.panta trešā daļa).

Pretendents/ Pretendenta pilnvarotā persona: ____________________________
Paraksts: ____________________________
Datums: ____________________________
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5.pielikums
CSDD rīkotā atklātā konkursa
nolikumam ar Id.Nr. CSDD2017/77

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Vienas transakcijas komisijas maksa par MasterCard un
VISA sistēmu maksājumu karšu pieņemšanu

_____________________ eiro

Pretendents/ Pretendenta pilnvarotā persona: ____________________________
Paraksts:____________________________
Datums: ______________
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6.pielikums
CSDD rīkotā atklātā konkursa
nolikumam ar Id.Nr. CSDD2017/77

Konfidencialitātes apliecinājums

___________________________________________________ (pretendents),
__________________________________________________(vien. reģ. Nr.),

_______________________________________________________ (adrese),
___________________________________________(kontakttālrunis, e-pasts),
______________________________________________________ personā,
apliecina, ka iepirkuma “Maksājumu karšu norēķinu sistēmas nodrošināšana” (id. nr. CSDD
2017/77) nolikuma 1.8.4.punktā noteiktajā kārtībā saņemto informāciju izmantos tikai
piedāvājuma sagatavošanai, un apliecina, ka saņemtā informācija netiks izmantota citiem mērķiem.
Lūdzam nosūtīt pilnu iepirkuma tehnisko specifikāciju.

2018.gada __ .___________

__________________________
paraksts
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7.pielikums
CSDD rīkotā atklātā konkursa
nolikumam ar Id.Nr. CSDD2017/77

LĪGUMA PROJEKTS
Rīga

2018.gada ______________

VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD), vien. reģ. nr. 40003345734,
turpmāk tekstā – Pasūtītājs, _____________________________ personā, kas rīkojas uz valdes
pilnvarojuma pamata, un akciju sabiedrība _________________________________, turpmāk
tekstā – Izpildītājs, __________________________ personā, kas rīkojas saskaņā ar statūtiem,
pamatojoties uz atklātā konkursa rezultātiem „Maksājumu karšu norēķinu sistēmas nodrošināšana”
(Id. Nr. CSDD 2017/77) rezultātiem, noslēdz šāda satura līgumu (turpmāk – Līgums):
1. Līguma priekšmets
Noslēdzot Līgumu, Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas nodrošināt Pasūtītāja klientiem iespēju
kā bezskaidras naudas norēķinu līdzekli izmantot maksājumu karti (turpmāk – Karte) Pasūtītāja
klientu apkalpošanas vietās un veicot norēķinus internetā Pasūtītāja noteiktajās mājas lapās
(turpmāk – Karšu norēķinu sistēma), un Izpildītājs apņemas veikt attiecīgo summu pārskaitījumu
uz Pasūtītāja norādītajiem norēķinu kontiem saskaņā ar tehnisko specifikāciju Līguma 1.pielikumā.
2. Karšu norēķinu sistēmas nodrošināšana un uzturēšana
2.1.

2.2.
2.3.

Izpildītājam ir jānodrošina norēķinu iespēja ar Kartēm Pasūtītāja datorizētās norēķinu
sistēmas ietvaros CSDD klientu apkalpošanas vietās un Internetā saskaņā ar tehnisko
specifikāciju Līguma 1.pielikumā, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
Izpildītājam maksājumu karšu norēķinu sistēmas darbība jāuzsāk 2018.gada 1.maijā.
Līdz Karšu norēķinu sistēmas darbības uzsākšanai Pasūtītājs un Izpildītājs paraksta
pieņemšanas-nodošanas aktu par Karšu norēķinu sistēmas darbības atbilstību Līgumā
noteiktajām prasībām.
3. Komisijas maksa un norēķinu kārtība

3.1.

3.2.
3.3.

3.4.

Līgumcena ir maksimālā līgumcena, kura var tikt samaksāta Izpildītājam šī Līguma
darbības laikā, ir EUR 8 000 000 (astoņi miljoni eiro), neskaitot pievienotās vērtības
nodokli. Komisijas maksas apmērs par vienu maksājumu ar Karti ir vienāds visām
norēķinos izmantotajām Kartēm – EUR _____________ (vārdiem).
Komisijas maksu par Karšu apkalpošanu sedz Pasūtītājs.
Komisijas maksas kopējo summu Izpildītājs aprēķina vienu reizi mēnesī un iesniedz ne
vēlāk kā līdz mēneša 10.datumam Pasūtītājam atbilstošu rēķinu vienlaikus ar mēneša
atskaiti.
Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par Karšu apkalpošanu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc
Izpildītāja rēķina un mēneša atskaites saņemšanas.
4. Atskaites

4.1

Izpildītājam jāsagatavo un jānosūta Pasūtītājam atskaites par saņemtajiem un
pārskaitītajiem maksājumiem atbilstoši Līguma 2.pielikuma atskaišu formām un atskaites
datiem. Sadarbības laikā atskaites forma, sagatavojamie atskaites dati vai saņemšanas
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4.2.

laiks var tikt precizēti.
Ja Pasūtītāja datu uzskaite par klientu maksājumiem atšķiras no Izpildītāja atskaitē
norādītajiem datiem, primārie ir Pasūtītāja dati par klientu maksājumiem.
5.

Saistību izpildes nodrošinājums

5.1.

Ne vēlāk, kā 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas Izpildītājs iesniedz
Pasūtītājam Latvijas Republikā reģistrētas kredītiestādes vai Eiropas Savienības vai
Eiropas Ekonomiskās zonas valstī reģistrētas kredītiestādes, kam ir izdota Finanšu un
kapitāla tirgus komisijas licence (atļauja) veikt darbību Latvijas Republikā, vai arī citas
kredītiestādes beznosacījumu līguma saistību izpildes galvojums, ko apstiprinājusi
Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde, vai apdrošināšanas sabiedrības, kas ir Latvijas
Republikā reģistrēta komercsabiedrība akciju sabiedrības formā vai Eiropas
komercsabiedrība vai savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvā biedrība, kam saskaņā ar
Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumu ir tiesības veikt apdrošināšanu,
izsniegts spēkā esošs beznosacījumu līguma saistību izpildes galvojums EUR 800 000
(astoņi simti tūkstoši eiro apmērā) ar spēkā esamības termiņu 5 (pieci) mēneši, skaitot no
galvojuma iesniegšanas dienas. Beznosacījuma galvojumu galvojuma devējs nekavējoties
maksā Pasūtītājam pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma līdz galvojumā noteiktās summas
maksimumam, ja Izpildītājs neizpilda savas saistības.

5.2.

Līgumsaistību izpildes galvinieku Pasūtītājs ar rakstveida paziņojumu atbrīvo no
galvojuma ar brīdi, kad pagājuši 3 (trīs) mēneši no dienas, kad parakstīts Līguma
2.3.punktā paredzētais akts par Karšu norēķinu sistēmas darbības atbilstību Līgumā
noteiktajām prasībām.
6. Pušu atbildība

6.1.
6.1.1.
6.1.2.

6.1.3.

6.2.
6.2.1.
6.2.2.
6.3.

Izpildītājs ir atbildīgs par:
Karšu norēķinu sistēmas nepārtrauktu darbību kopumā, izņemot, ja norēķinu sistēmas
darbības traucējumi ir radušies CSDD datu pārraides tīklā.
Karšu norēķinu sistēmas bojājumu vai darbības traucējumu novēršanu 2 (divu) stundu
laikā no pieteikuma saņemšanas brīža pa tālruni __________, mob. _____________ un
uz e-pasta adresi _________________;
par saņemto maksājumu pārskaitīšanu naudas saņēmēju norēķinu kontos tehniskajā
specifikācijā Līguma 1.pielikumā paredzētajā termiņā un maksājumā norādītajā apjomā.
Ja Izpildītāja vainas dēļ saņēmēja norēķinu kontā ir pārskaitīta cita naudas summa vai
maksājums ir ieskaitīts nepareizā norēķinu kontā, vai Izpildītāja vainas dēļ maksājuma
summa ir pārskaitīta divas reizes, kā arī citos gadījumos, kad maksājumu pārskaitījumi ir
nepareizi, Izpildītājam ir pienākums to novērst bez maksas.
Pasūtītājs ir atbildīgs par:
CSDD datorizētās norēķinu sistēmas darbību un CSDD datu pārraides tīkla darbību no
Klientu apkalpošanas vietām līdz karšu apstrādes centram;
POS terminālu uzstādīšanu, darbību un apkalpošanu, kā arī par Karšu pieņemšanu.
Ja Izpildītājs nenodrošina Karšu norēķinu sistēmas darbības uzsākšanu Līguma 2.2.punktā
noteiktajā termiņā, Pasūtītājs vēršas pie Līguma 5.1.punktā minētā galvojuma devēja,
pieprasot izsniegt galvojumā noteikto summu pilnā apmērā.
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6.4.

6.5.

6.6.
6.7.

Ja Karšu norēķinu sistēmas bojājumi vai darbības traucējumi nav novērsti 1 (vienas) darba
dienas laikā pēc pieteikuma saņemšanas, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR
5000 (pieci tūkstoši eiro) par katru kavējuma dienu, sākot no nākamās dienas, bet ne
vairāk kā 10% no Līguma līgumcenas.
Ja Pasūtītājs neveic samaksu Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs maksā Izpildītājam
līgumsodu 0,2% apmērā no aizkavētā maksājuma summas par katru nokavēto maksājuma
dienu, bet ne vairāk kā 10% no aizkavētā maksājuma summas.
Līgumsoda samaksa neatbrīvo no zaudējumu atlīdzināšanas un Līguma saistību reālas
izpildes.
Puses neatbild par savlaicīgu Līguma saistību izpildi, ja to izraisījusi otras Puses saistību
neizpilde.
7. Līguma termiņš

7.1.
7.2.
7.3.

Līgums stājas spēkā tās parakstīšanas dienā.
Līguma darbības termiņš 60 mēneši no maksājumu karšu norēķinu sistēmas darbības
uzsākšanas brīža.
Puses var izbeigt Līgumus abpusēji vienojoties, par to noslēdzot rakstisku vienošanos.
8. Nepārvarama vara

8.1.
8.2.

8.3.

Neviena no Pusēm neskaitīsies atbildīga par savu saistību neizpildi saskaņā ar Līgumu, ja
šo saistību izpilde ir aizkavēta vai lauzta nepārvaramās varas apstākļu dēļ.
Ar nepārvaramu varu puses saprot dabas katastrofas, ugunsgrēkus, masu nekārtības,
juridiska rakstura apstākļus, kurus apstiprina attiecīgie kompetentu institūciju dokumenti
un citus ārkārtējus apstākļus, kurus puses nevarēja paredzēt Līguma noslēgšanas laikā.
Pusei, kurai Līguma izpilde kļuvusi neiespējama, jāpaziņo otrai pusei rakstveidā par
augstāk minēto apstākļu darbības sākumu un beigām ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā.
Pusēm savstarpēji vienojoties ir tiesības pārnest Līguma izpildes termiņus uz periodu, kura
laikā nedarbosies nepārvaramas varas apstākļi.
9. Citi noteikumi

9.1.
9.2.
9.3.

9.4.

Līgums ir sagatavots un tiek pildīts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
Visi strīdi, kas rodas no Līguma izpildes gaitā un kas nevar tikt noregulēti savstarpēju
pārrunu ceļā, jāizskata Latvijas Republikas tiesā.
Ja kādi no Līguma noteikumiem juridiski nav spēkā, tas nerada pārējo noteikumu spēkā
neesamību. Šādus spēkā neesošus noteikumus jāaizstāj ar citiem Līguma mērķim un
saturam atbilstošiem noteikumiem.
Visiem pielikumiem, grozījumiem un papildinājumiem Līgumā jābūt izdarītiem rakstiski,
tos paraksta Pušu attiecīgi pilnvaroti pārstāvji, un tie kļūst par Līguma neatņemamu
sastāvdaļu. Mutiski Līguma grozījumi un papildinājumi nav spēkā.
10. Pušu rekvizīti
Pasūtītājs:

Izpildītājs:
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