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1.

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1.1.

Iepirkuma metode – atklāts konkurss.

1.2.

Iepirkuma identifikācijas numurs – CSDD 2015/94.

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
2016.gada 2.maijam 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 2016.gada 2.maijā plkst.10:00, CSDD Rīgā,
S.Eizenšteina ielā 6, konferenču zālē;
Pretendentu pārstāvji var piedalīties piedāvājumu atvēršanā, reģistrējoties komisijas
sagatavotajā pārstāvju reģistrācijas lapā.

1.5.2.
1.5.3.
1.5.4.
1.5.5.

Piedāvājuma nodrošinājums.
Pretendentam kopā ar piedāvājumu ir jāiesniedz sava piedāvājuma nodrošinājums par
summu EUR 200 000 (divi simti tūkstoši eiro).
1.6.2. Piedāvājuma nodrošinājums var būt:
1.6.2.1. 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;
1.6.2.2. 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.
1.6.3. 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.
1.6.4. Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne mazāk kā 90 dienas no piedāvājumu
atvēršanas dienas.
1.6.5. Ja piedāvājuma nodrošinājums tiek iesniegts apdrošināšanas polises veidā, pretendentam
jāpievieno maksājuma uzdevums, kas liecina, ka veikts prēmijas maksājums un
finansiālais nodrošinājums ir spēkā.
1.6.
1.6.1.
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1.6.6. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:
1.6.6.1. Nolikumā noteiktajā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības minimālajā termiņā;
1.6.6.2. līdz dienai, kad pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles
kritēriju, pirms līguma noslēgšanas iesniedz līguma nodrošinājumu pasūtītāja noteiktajā
termiņā;
1.6.6.3. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai noteiktajā kārtībā un termiņā.
1.6.7. Piedāvājuma nodrošinājuma devējs izmaksā CSDD piedāvājuma nodrošinājuma summu,
ja:
1.6.7.1. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;
1.6.7.2. pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, nav
iesniedzis pasūtītājam Nolikumā un iepirkuma līgumā paredzēto līguma nodrošinājumu
pasūtītāja noteiktajā termiņā;
1.6.7.3. pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju,
neparaksta līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.
1.6.8. Piedāvājuma nodrošinājums ir jāiesniedz vienlaicīgi ar konkursa piedāvājumu. Tas nav
jāiešuj piedāvājuma dokumentācijā.
1.6.9. Ja piedāvājuma nodrošinājums nav iesniegts, komisija neizskata pretendenta piedāvājumu
un tas tiek izslēgts no tālākas dalības konkursā.
1.7.
1.7.1.
1.7.2.
1.7.3.
1.7.4.

1.7.5.
1.7.6.
1.7.7.

Prasības piedāvājuma iesniegšanai un noformējumam.
Piedāvājuma dokumenti iesniedzami 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, apzīmogotai un parakstītai, un uz
tās ir jānorāda:
VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija”
S.Eizenšteina iela 6, Rīga, LV-1079
Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, tālruņa, faksa numurs
Atklātam konkursam
“Transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numura zīmju centralizētas
izgatavošanas un uzskaites sistēmas izveide un apkalpošana,
numura zīmju izgatavošana un piegāde”
Id.Nr. CSDD 2015/94
Neatvērt līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām

1.7.8.

Pasūtītājs neuzņemas atbildību par aploksnes (iepakojuma) nesaņemšanu vai
pirmstermiņa atvēršanu, ja aploksne nav noformēta atbilstoši Nolikuma 1.7.7.punktam.
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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.
1.7.9.

1.8.
1.8.1.
1.8.2.
1.8.3.

1.9.
1.9.1.

1.9.2.
1.9.3.
1.9.4.
1.9.5.

Informācijas sniegšana par atklātu konkursu.
Ar nolikumu un tā pielikumiem var iepazīties 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 dienu 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.
Cita vispārēja informācija.
Iepirkuma mērķis ir izvēlēties pretendentu, kurš atbilst izvirzītajām atlases prasībām, kura
tehniskais piedāvājums atbilst Nolikuma tehniskajai specifikācijai, un kura piedāvājums
ir saimnieciski visizdevīgākais.
CSDD nodrošina iesniegtā piedāvājuma glabāšanu tā, lai līdz piedāvājuma atvēršanas
brīdim piedāvājuma informācija nevienam nebūtu pieejama.
Piedāvājuma sagatavošanas, iesniegšanas un paraugu pārbaudes 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
Ance Bigača, tālr.67025727, e-pasts iepirkumi@csdd.gov.lv.
2.

INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

2.1.

Iepirkuma priekšmets ir transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numura zīmju (turpmāk –
numura zīmes) centralizētas izgatavošanas un uzskaites sistēmas izveide un apkalpošana,
numura zīmju izgatavošana un piegāde (turpmāk kopā – pakalpojums) saskaņā ar tehnisko
specifikāciju Nolikuma 1.pielikumā un sistēmas aprakstu Nolikuma 2.pielikumā.

2.2.

Tā kā sistēmas apraksts satur detalizētu informāciju par datu nodošanas procedūrām,
Nolikuma 2.pielikuma detalizētā (pilnā) tehniskā specifikācija tiek izsniegta pretendentam
pēc pieprasījuma, pieprasījumu nosūtot uz e-pastu 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. Vienlaikus ar informācijas pieprasījumu par Nolikuma
2.pielikuma detalizēto (pilno) tehnisko specifikāciju pretendentam uz minēto e-pastu ir
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jānosūta apliecinājums par konfidencialitātes ievērošanu, parakstot Nolikuma 6.pielikumā
pievienoto konfidencialitātes apliecinājumu.
2.3.

Iepirkuma līguma izpildes laiks un vieta
Iepirkuma līgums tiks noslēgts uz 5 gadiem. Līguma izpildes vieta – Bauskas iela 86,
Rīga.
3.

3.1.
3.2.
3.3.

3.4.

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.
Par pretendentu atklātā konkursā var būt piegādātājs, piegādātāju apvienība vai
personālsabiedrība, kura atbilst pretendentu atlasei izvirzītajām prasībām.
Pasūtītājs
izslēdz
pretendentu
no
dalības
iepirkuma
procedūrā
1
Publisko iepirkumu likuma 39 .panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos. Izslēgšanas
noteikumi attiecas arī uz piegādātāju apvienību, personālsabiedrību, tās biedriem, kā arī
pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā
kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos
noteiktajām prasībām, kā arī uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo
pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās publiska pakalpojumu līguma
vērtības.
Pretendenta saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Pretendenta vidējais finanšu apgrozījums pēdējo trīs (2013., 2014. un 2015.) gadu laikā ir
ne mazāks kā EUR 6 000 000,00 (seši miljoni euro).
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.

Pretendenta tehniskās un profesionālās spējas
Pretendentam pēdējo 3 (trīs) gadu (2013., 2014. un 2015. un vēlāk) laikā ir pieredze
vismaz 3 (trīs) tādu pakalpojumu sniegšanā, kur katra pakalpojuma ietvaros:
3.5.1.1.
ir veikta numura zīmju izgatavošana un piegāde iepirkuma priekšmetam līdzvērtīgā
apjomā (ar iepirkuma priekšmetam līdzvērtīgu pakalpojumu šajā iepirkumā tiek
noteiks pakalpojums (līgums), kura ietvaros pēdējo trīs gadu laikā vidēji gadā ir
izgatavotas un piegādātās ne mazāk kā 200 000 numura zīmes), un
3.5.1.2.
starp Pretendentu un attiecīgās valsts transportlīdzekļu reģistru (Reģistrs) ir izstrādāta
un darbojas elektroniska numuru zīmju izgatavošanas un uzskaites sistēma, kur
informācija tiek nodota izmantojot noteiktas datu apmaiņas procedūras.
3.5.
3.5.1.

3.6.

Nolikuma 3.5.punkta 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.
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3.7.
3.7.1.
3.7.2.
3.7.3.
3.8.

Komisija neizskata pretendenta piedāvājumu un izslēdz pretendentu no turpmākās dalības
jebkurā piedāvājuma izvērtēšanas stadijā, ja:
ir iestājušies Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi;
pretendenta saimnieciskais un finansiālais stāvoklis neatbilst Nolikuma 3.4.punktā
noteiktajām prasībām;
pretendenta tehniskās un profesionālās spējas neatbilst Nolikuma 3.5.punkta prasībām.
Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piegādātāju apvienībai 15 (piecpadsmit)
darba dienu laikā pēc paziņojuma par līguma slēgšanas tiesību saņemšanas ir jāreģistrējas
kā personālsabiedrībai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, Valsts ieņēmumu
dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā.
4.

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

4.1.
4.2.

Piedāvājumam jāatbilst visām šajā Nolikumā un tā pielikumos noteiktajām prasībām.
Pretendentu atlases dokumenti un tehniskais un finanšu piedāvājums ir jāiesniedz vienā
sējumā.

4.3.
4.3.1.
4.3.2.

Pretendentu atlasei ir jāiesniedz:
pieteikums saskaņā ar Nolikuma 3.pielikumu;
informācija par pretendenta pēdējo trīs (2013., 2014. un 2015. un vēlāk) gadu laikā
sniegtajiem pakalpojumiem, kas atbilst Nolikuma 3.5.1.punkta prasībām. Informācija
jāsagatavo atbilstoši Nolikuma 4.pielikuma paraugam, pievienojot pozitīvu atsauksmi par
katru no Nolikuma 4.pielikuma tabulā norādītajām piegādēm. Atsauksmēs jānorāda
informācija par sniegto pakalpojumu (vismaz apjoms un pakalpojuma sniegšanas gads),
atsauksmes sagatavotāja kontaktpersonu un tālruņa numuru;
pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz izdrukas no Valsts ieņēmumu dienesta
elektroniskās deklarēšanas sistēmas par pretendenta un tā piedāvājumā norādīto
apakšuzņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās;

4.3.3.

4.3.4. piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība iesniedz:
4.3.4.1.
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;
4.3.4.2.
apliecinājumu, ka piegādātāju apvienība 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc
paziņojuma par līguma slēgšanas tiesību saņemšanas reģistrēsies kā personālsabiedrība
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās
vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā;
4.3.5. ja pretendents Nolikuma 3.5.punktā vai Nolikuma 3.6.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.
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4.5.
4.5.1.

4.5.2.
4.5.3.
4.5.4.

4.5.5.

Tehniskajā piedāvājumā jāiesniedz:
tehniskais piedāvājums atbilstoši Nolikuma 1.pielikuma prasībām, iesniedzot detalizētu
aprakstu, kā tiks realizētas Nolikuma 1.pielikuma 4. un 5. punktā noteiktās prasības, tai
skaitā norādot numura zīmju izgatavošanas un piegādes laiku (ātrumu), kā arī sniedzot
informāciju par plānoto numura zīmju ražošanas vietu (adresi).
informācija par iekārtām, ar kurām tiks nodrošināts pakalpojums, norādot šo iekārtu
ražotāju un modeļa nosaukumu, kā arī iekārtas tehniskos raksturlielumus.
pretendenta apliecinājums, ka piedāvātā sistēmas tiks izstrādāta atbilstoši pasūtītāja
vajadzībām saskaņā ar Nolikuma 2.pielikuma prasībām.
detalizēts sistēmas apraksts un shematisks tās attēlojums, iekļaujot visus ražošanas
iekārtas vadības procesus, ievērojot Nolikuma 2.pielikumā aprakstītās sistēmas darbības
nodrošināšanai nepieciešamās prasības un minētā pielikuma tabulās 1.-4. definētās
procedūras. Sistēmas aprakstā ir jāiekļauj visu procesu detalizēts apraksts, tajā skaitā par:
automātiskām kontrolēm, drošības procedūrām, auditācijas pierakstiem un ražošanas
iekārtas automātisku vadību
Pretendenta izgatavoti numura zīmju paraugi atbilstoši Nolikuma 1.pielikuma tehniskajai
specifikācijai, iesniedzot numura zīmi vienā ekspemplārā par katru no šādām pozīcijām:
Numura zīmes tips un veids
A - Vispārējā
B - Vispārējā
E - Vispārējā
F - Vispārējā
G - Vispārējā
H – Speciālā - Bezceļu
transportlīdzekļa
E - Speciālā - Taksometra
C - Speciālā - Diplomātiskā
A - Speciālā - Elektro
C - Speciālā - Elektro
A - Individuālā
C - Individuālā
C - Speciālā - Tranzīta
C - Speciālā - Tirdzniecības

Mērv.

Skaits

Sērija un kārtas numurs

gab.
gab.
gab.
gab.
gab.

1
1
1
1
1

AB-2407
MN308
BX97
TE915
M68A

gab.

1

OY731

gab.
gab.
gab.
gab.
gab.
gab.
gab.
gab.

1
1
1
1
1
1
1
1

TW23
CD417
EX4173
EX359
PROJEKTS
FOR YOU
XZ47
A52-8

Numura zīmju paraugiem ir jāatbilst valsts standarta LVS 20:2009 “Transportlīdzekļu
valsts reģistrācijas numura zīmes” prasībām, tai skaitā:
4.5.6.1.
standarta 5.2.2.apakšpunktā noteiktajām neobligātās drošības prasībām;
4.5.6.2.
attiecībā uz elektrotransportlīdzekļu numura zīmēm – arī standarta 5.2.5.apakšpunktā
noteiktajām neobligātajām prasībām par pasīvā UHF RFID ieliktņa jeb elektroniskā
identificētāja (transponders) iestrādāšanu numura zīmes nolasīšanai, kā arī attiecīgajām
standartu - ISO/IEC 18000-63, EN 60068-2-64, EN 60068-2-27, ISO / TS 14907-1 –
prasībām.
4.5.6.
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4.5.7.
4.6.

4.7.

Papildus pretendentam jāpievieno kompetentas testēšanas laboratorijas apstiprinājums par
iesniegto paraugu atbilstību minētajam standartam.
Pretendentam savā piedāvājumā jānorāda tās līguma daļas, ko nodos izpildei
apakšuzņēmējiem, kā arī visus paredzamos apakšuzņēmējus, ja pretendents līguma
izpildei piesaista apakšuzņēmējus.
Pretendentam finanšu piedāvājums ir jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši Finanšu
piedāvājuma paraugam Nolikuma 5.pielikumā, ievērojot, ka Pretendentam piedāvājuma
cenā ir jāiekļauj visas iespējamās izmaksas (izņemot PVN) līguma nodrošināšanai
atbilstoši Nolikumā paredzētajam.
5. PIEDĀVĀJUMU NOVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA

5.1.
5.2.
5.3.

5.4.

5.5.

5.6.
5.6.1.
5.6.2.

5.6.3.
5.7.
5.8.

5.9.

Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības
pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā sēdē.
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 un veic paraugu pārbaudi atbilstoši Nolikuma
5.6.punktā noteiktajai kārtībai.
Paraugu pārbaudē komisija pārliecinās:
vai iesniegti visi Nolikuma 4.5.5.punktā uzskaitītie paraugi;
vai tie atbilst valsts standarta LVS 20:2009 “Transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numura
zīmes” prasībām, 03.11.1998. Padomes Regulas (EK) Nr.2411/98 “Par mehānisko
transportlīdzekļu un to piekabju reģistrācijas dalībvalsts pazīšanas zīmes atzīšanu
Kopienas iekšējā satiksmē” prasībām un Nolikuma 4.5.6.punktā izvirzītajām prasībām;
vai ir pievienots kompetentas testēšanas laboratorijas apstiprinājums par iesniegto
paraugu atbilstību minētajam standartam.
Iepirkuma komisija ir tiesīga pārbaudīt pretendentu iesniegto paraugu atbilstību nolikumā
izvirzītajām prasībām komisijas izvēlētā kompetentā testēšanas laboratorijā.
Ja pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām, tas tiek
izslēgts no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā. Ja tehniskā piedāvājuma izvērtēšanai
nav iesniegti Nolikuma 4.5.punktā pieprasītie dokumenti vai paraugi, pretendenta
piedāvājums turpmāk netiek vērtēts un pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības
atklātajā konkursā kā neatbilstošs tehniskā piedāvājuma prasībām un/vai kā neatbilstošs
prasībai par paraugu iesniegšanu.
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.
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5.10.

5.11.

5.12.
5.13.
5.14.
5.15.

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.
Katrs komisijas loceklis piedāvājumu vērtē pēc Nolikuma 5.15.punktā norādītajiem
vērtēšanas kritērijiem.
Tiek noteikti šādi vērtēšanas kritēriji:

Nr.

Vērtēšanas kritērijs

1.

Piedāvājuma cena (C)
Piedāvātās centralizētās numura zīmju izgatavošanas un uzskaites
sistēmas (Sistēmas) funkcionalitāte (S)
Numura zīmju izgatavošanas un piegādes ātrums (P)
KOPĀ

2.
3.

Maksimāli
iegūstamais
punktu skaits
50
30
20
100

5.15.1. Vērtēšanas kritērijā Nr.1 Pretendentu piedāvājumu cenai (C) punktus aprēķina,
izmantojot šādu formulu:
C = Cx / Cy x Pm, kur:
Cx – lētākā cena;
Cy – vērtējamā cena;
Pm – nolikumā noteiktais maksimālais punktu skaits.
5.15.2. Vērtēšanas kritērijā Nr.2 Sistēmas funkcionalitātei (sistēmas drošība un sistēmas
auditācijas process) punktus piešķir šādā kārtībā:
Sistēmas drošība - maksimāli iegūstamais punktu skaits – 15 punkti

15
punkti

5
punkti

Iekārtu darbības process ir nepārtraukti fiksēts;
Piekļuves autorizācija izgatavošanai ir individualizēta un vairākos
līmeņos;
Ražošanas procesā bojāto zīmju izgatavošana notiek automātiski,
tikai pēc konkrētu iekšēju procedūru izpildīšanas numura zīmju
izgatavošanas vadības procesā.
Iekārtu darbības process ir nepārtraukti fiksēts;
Piekļuves autorizācija izgatavošanai ir individualizēta, bet tikai
vienā līmenī;
Ražošanas procesā bojāto zīmju izgatavošana notiek manuāli, tikai
pēc konkrētu iekšēju procedūru izpildīšanas numura zīmju
izgatavošanas vadības procesā.
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Piedāvātais auditācijas process - maksimāli iegūstamais punktu skaits –
15 punkti
15
punkti
10
punkti
5
punkti

Iespēja pastāvīgi sekot pasūtīšanas, izgatavošanas un nosūtīšanas
procesam.
Iespēja pastāvīgi sekot izgatavošanas un nosūtīšanas procesam.
Iespēja saņemt auditācijas pierakstus par pasūtīšanas,
izgatavošanas un nosūtīšanas procesu pēc Pasūtītāja pieprasījuma.

5.15.3. Vērtēšanas kritērijā Nr.3 numura zīmju izgatavošanas un piegādes ātrumam (P) punktus
piešķir šādā kārtībā:
Sērijveida numura zīmju izgatavošanas un piegādes ātrums (t max - 14
dienas) – maksimāli iegūstamais punktu skaits – 5 punkti
Līdz 1 dienai
Līdz 2 dienām
Līdz 3 dienām
Līdz 5 dienām
Līdz 10 dienām
Līdz 14 dienām

5 punkti
4 punkti
3 punkti
2 punkti
1 punkts
0 punkti

Ekspress numura zīmju izgatavošanas un piegādes ātrums (t max –
120 min) – maksimāli iegūstamais punktu skaits – 15 punkti
Līdz 30 min.
31-60 min.
61-90 min.
91-120 min.

15 punkti
8 punkti
4 punkti
0 punkti

5.16.

Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiek atzīts piedāvājums, kas ieguvis
visaugstāko kopējo punktu skaitu.

5.17.

Pirms līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas Pasūtītājs Publisko iepirkumu likumā
noteiktajā kārtībā pārbauda, vai attiecībā uz pretendentiem nav iestājušies Publisko
iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi.
6. IEPIRKUMA LĪGUMA NOSLĒGŠANAS KĀRTĪBA

6.1.

6.2.
6.3.

Ja pretendentam tiek piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, ar to tiek noslēgts līgums.
Līguma galīgā redakcija tiek izstrādāta, pamatojoties uz iepirkuma līguma projektu
(Nolikuma 7.pielikums) un atklāta konkursa uzvarētāja piedāvājumu.
Līguma projektu rakstveidā sagatavo un iesniedz pasūtītājs.
Pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc
Publisko iepirkumu likumā noteiktā nogaidīšanas termiņa beigām vai pēc dienas, kad
lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu ir stājies spēkā, iesniedz pasūtītājam
spēkā esošu līguma saistību izpildes nodrošinājumu – bankas garantiju par summu
EUR 500 000 (pieci simti tūkstoši eiro).
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6.4.

6.5.

6.6.

Ja pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt līgumu ar
pasūtītāju, komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kura
piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais, vai pārtraukt atklātu konkursu.
Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu tikai ar pretendentu. Ja līguma slēgšanas tiesības ir
piešķirtas piegādātāju apvienībai, pasūtītājs līgumu slēdz ar normatīvajos aktos noteiktā
kārtībā reģistrētu personālsabiedrību.
Līgums stājas spēkā pēc līguma saistību izpildes nodrošinājuma – bankas garantijas
iesniegšanas.
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1.pielikums
CSDD rīkotā atklātā konkursa
“Transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numura zīmju
centralizētas izgatavošanas un uzskaites sistēmas
izveide un apkalpošana, numura zīmju
izgatavošana un piegāde”
nolikumam

Tehniskā specifikācija
1. Transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numura zīmju veids un apjoms:
Nr.
p.k.
1.
2.
3.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
5.
6.

7.

Numura zīmju veids
Vispārējās izmantošanas sērijveida autotransporta
numura zīmes
Vispārējās izmantošanas sērijveida mototransporta
un piekabju numura zīmes
Speciālas nozīmes sērijveida autotransporta numura
zīmes, KOPĀ.
No tām:
Tranzīta
Taksometru
Tirdzniecības
Elektrotransportlīdzekļu
Speciālas nozīmes sērijveida mototransporta un
piekabju numura zīmes, KOPĀ.
No tām:
Tranzīta
Tirdzniecības
Bezceļu
Diplomātiskās
Elektrotransportlīdzekļu
Izmēģinājuma
Individuāla pasūtījuma numura zīmes
Numura zīmes bez transpondera, neatkarīgi no
izmantošanas veida un numura zīmes tipa, ekspress
izgatavošana un piegāde
Numura zīmes ar transponderu, neatkarīgi no
izmantošanas veida un numura zīmes tipa, ekspress
izgatavošana un piegāde

Mērvienība

Skaits

komplekti

540000

gab.

40000

komplekti

30000

komplekti
komplekti
komplekti
komplekti

21000
3300
5000
700

gab.

6700

gab.
gab.
gab.
gab.
gab.
gab.
gab.

4000
490
1200
700
300
10
600

gab.

70 000

gab.

10 000

2. Transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numura zīmju izgatavošana un piegāde ietver:
2.1. numura zīmju sagatavju izgatavošanu. Numura zīmju sagatave ir atbilstoši 03.11.1998.
Padomes Regulai (EK) Nr.2411/98 “Par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju
reģistrācijas dalībvalsts pazīšanas zīmes atzīšanu Kopienas iekšējā satiksmē” un valsts
standartam LVS 20:2009 “Transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numura zīmes” sagatavota
attiecīga izmēra numura plāksne, kas ir paredzēta personalizācijai. Papildu prasības
elektrotransportlīdzekļu numura zīmju sagatavēm ir noteiktas šīs specifikācijas 2.4.punktā;
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2.2. numura zīmju sagatavju personalizāciju. Numura zīmju personalizācija ir centralizētajā
izgatavošanas un uzskaites sistēmā veikto pasūtījumu pieņemšana no Pasūtītāja un tā
noteikto numura simbolu uzdrukāšana (izštancēšana) un uzkrāsošana uz numura zīmes
sagatavēm, atbilstoši valsts standartam LVS 20:2009 “Transportlīdzekļu valsts reģistrācijas
numura zīmes”. Papildu prasības elektrotransportlīdzekļu numura zīmju personalizācijai ir
noteiktas šīs specifikācijas 2.4.punktā.
2.3. izgatavoto numura zīmju piegādi. Numura zīmju piegāde ir Pasūtītāja centralizētajā
izgatavošanas sistēmā pieprasīto un atbilstoši šīs specifikācijas prasībām iepakotu numura
zīmju piegāde Pasūtītājam noteiktajā termiņā, atbilstoši šīs specifikācijas 5.punktā
noteiktajām prasībām, kopā ar pavaddokumentiem, kas noformēti un izsniegti no
centralizētās numura zīmju izgatavošanas sistēmas.
2.4. Papildu prasības elektrotransportlīdzekļu numura zīmju izgatavošanai un piegādei.
2.4.1.
Elektrotransportlīdzekļu numura zīmju sagataves tiek izgatavotas ar tajās iestrādātu
pasīvo UHF RFID ieliktni jeb elektronisko identificētāju (transponderu) numura zīmes
nolasīšanai, kas nodrošina šādus tehniskos parametrus:
Darbības frekvence
860-960 MHz
Nolasīšanas jutīgums
Minimums 21 dBm
Ierakstīšanas jutīgums Minimums 15 dBm
EPC atmiņa
Minimālais EPC koda apjoms: 128-biti
Temperatūra
No -40°C līdz +65°C
Izturība
Minimālais ierakstu ciklu skaits 100 000
Aizsardzība
32-bit pieejas kods (ACCESS PASSWORD)
32-bit atmiņas dzēšanas kods (KILL PASSWORD)
TID
Transponderim jāsatur TID kodā neatgriezeniski
bloķētu ražotāja sērijas numuru
Datu kodēšanas
Baseband FM0 un Miller-modulated subcarrier
sistēma
Komunikācijas
1) Class-1 Generation-2 UHF RFID Protocol for
protokols
Communications at 860 MHz – 960 MHz
2) EPCglobal v1.2.0
Atbalstītās komandas Visas EPCglobal v1.2.0 noteiktās obligātas
komandas, kā arī ACCESS komanda.
Transponderu un to
Transponderu un to antenas kopējiem ģeometriskiem
antenu izmēri
izmēriem jābūt tādiem, lai tos varētu viegli integrēt
numura zīmē
2.4.2. Personalizējot elektrotransportlīdzekļu numura zīmes, tiek nodrošināta numura zīmēs
iestrādāto transponderu programmēšana un tajos ievadītās informācijas apkopošana, kas
iekļauj:
2.4.2.1.

EPC koda ģenerēšanu (informācijas apjoms 8 baiti) un ierakstīšanu transponderu atmiņā,
iekļaujot kodā informāciju par numura zīmi, kā arī EPC koda piesaistīšanu konkrētam
numuram Transportlīdzekļu reģistrā (tabulā);
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2.4.2.2.

Unikāla pieejas koda (ACCESS PASSWORD) ģenerēšanu (informācijas apjoms 4 baiti)
un ierakstīšanu transponderu atmiņā, kā arī pieejas koda piesaistīšanu konkrētam
numuram Transportlīdzekļu reģistrā (tabulā);

2.4.2.3.

Unikāla atmiņas dzēšanas koda (KILL PASSWORD) ģenerēšanu (informācijas apjoms
4 baiti) un ierakstīšanu transponderu atmiņā, kā arī atmiņas dzēšanas koda piesaistīšanu
konkrētam numuram Transportlīdzekļu reģistrā (tabulā);

2.4.2.4.

Transponderu TID koda (unikālais identifikācijas kods) nolasīšana un piesaistīšana
konkrētam numuram Transportlīdzekļu reģistrā (tabulā) atbilstošam numuram;

2.4.2.5.

Ievadītās informācijas apkopošanu tabulā (excel vai CSV formātā).

2.4.3.

Elektrotransportlīdzekļu numura zīmēm noteiktās papildu prasības var tikt piemērotas
arī cita veida speciālās nozīmes vai vispārējās izmantošanas numura zīmēm, nodrošinot
to ekspress izgatavošanu un piegādi.

3. Transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numura zīmju piegādes vieta un laiks – Rīga,
Bauskas iela 86, darba dienās no plkst.9:00 līdz 18:00 un sestdienās no plkst.9:00 līdz
16:00.
4. Transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numura zīmju izgatavošana jāveic, ievērojot šādas
prasības:
4.1. Katra izgatavojamo numura zīmju tipu, veidu, skaitu un numura zīmju simbolus Pasūtītājs
nosaka atsevišķi pirms katra individuālā pasūtījuma.
4.2. Pretendentam ir jāplāno un jāveic numura zīmju sagatavju piegāde un personalizācija tā, lai
nodrošinātu savlaicīgu un nepārtrauktu numura zīmju piegādi šīs specifikācijas 3.punktā
minētajā vietā un 5.punktā noteiktajā laikā.
4.3. Pasūtītājs nepieciešamības gadījumā noslēgtā līguma darbības laikā var veikt specifikācijā
norādītā sortimenta korekciju (izmaiņas) kopējās līguma summas ietvaros.
4.4. Pasūtītājs finansiālu vai citu iemeslu dēļ iepirkuma līguma darbības laikā patur tiesības
samazināt iepirkuma līguma apjomu līdz 20% no noslēgtās līguma summas.
4.5. Pretendentam ir jānodrošina numura zīmju sagatavju, izgatavoto numura zīmju, pasūtītājam
nodoto, kā arī personalizācijas procesā sabojāto numura zīmju sagatavju stingru uzskaiti un
iznīcināšanu, kā arī šādas uzskaites iesniegšanu Pasūtītājam pēc Pasūtītāja pieprasījuma 2
dienu laikā.
5. Transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numura zīmju piegādes un uzglabāšanas
nosacījumi:
5.1. Sērijveida numura zīmes - numura zīmju komplekti vai attiecīgi numura zīmes, kas
tiek personalizētas ar vienādu numura sēriju un piešķirtu secīgu kārtas numuru, un
piegādātas Pasūtītājam ne mazāk kā vienā iepakojumā
5.1.1. Pasūtījumu intensitāte – ne biežāk kā reizi nedēļā;
5.1.2. Piegādes termiņš – ne ilgāk kā 2 nedēļas;
5.1.3. Viena pasūtījuma apjoms ne vairāk kā:
5.1.3.1.
2500 vispārējās izmantošanas sērijveida numura zīmju komplekti (dažādi
numura tipi);
5.1.3.2.
200 vispārējās izmantošanas sērijveida numura zīmes (dažādi numura tipi);
5.1.3.3.
150 speciālās izmantošanas sērijveida numura zīmju komplekti (dažādi
numura tipi un veidi);

14

id. nr. CSDD 2015/94

5.1.3.4.
40 speciālās izmantošanas sērijveida numura zīmes (dažādi numura tipi un
veidi).
5.2. Ekspress numura zīmes – jebkura tipa vispārējās izmantošanas vai speciālās nozīmes
numura zīmes, kas tiek pasūtītas nepārtrauktā režīmā un piegādātas Pasūtītājam
atkarībā no pieprasījuma:
5.2.1. Pasūtījumu intensitāte – nepārtraukta, on-line režīmā;
5.2.2. Piegādes termiņš – ne ilgāk kā 2 stundas pēc pasūtījuma;
5.2.3. Pasūtījuma apjoms piegādei 2 stundu laikā - ne vairāk kā 20 dažāda (jebkura) tipa
un veida numura zīmes.
5.3. Numura zīmes iesaiņo caurspīdīga materiāla maisiņos pa vienam gabalam vai vienam
komplektam, saskaņā ar pasūtījumu, un iepako kartona kastēs ne vairāk kā pa 20
komplektiem (40 gabaliem) katrā. Sērijveida numura zīmes kastēs iepako numura zīmju
kārtas numuru pieaugošā secībā.
5.4. Kastēm jābūt marķētām, norādot numura zīmju sēriju un skaitu, izgatavotāja nosaukumu un
izgatavošanas datumu, kas jāapstiprina ar izgatavotāja zīmogu.
5.5. Transportējot un uzglabājot, numura zīmēm jābūt aizsargātām no atmosfēras nokrišņiem un
līdz nodošanai Pasūtītājam tās jāuzglabā slēgtās telpās, kurās relatīvais mitrums nepārsniedz
40%.
5.6. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jānodrošina numura zīmju pirmā piegāde šīs
specifikācijas 5.1.3. punktā noteiktajā apjomā, ne vēlāk kā 45 dienu laikā no iepirkuma
līguma noslēgšanas dienas.
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2.pielikums
CSDD rīkotā atklātā konkursa
“Transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numura zīmju
centralizētas izgatavošanas un uzskaites sistēmas
izveide un apkalpošana, numura zīmju
izgatavošana un piegāde”
nolikumam

Tehniskā specifikācija
centralizētajai izgatavošanas un uzskaites sistēmai
1.

Pasūtītājam ir funkcionējoša numura zīmju pasūtīšanas, uzskaites un materiālu noliktavas
pārvaldības sistēma, kas ir integrēta kopējā Transportlīdzekļu un vadītāju valsts nozīmes
reģistrā (turpmāk - Reģistrs). Reģistrs darbojas ar Oracle 12g datu bāzu vadības
programmatūru.

2.

Pasūtītājs piešķirs Pretendentam, kuram tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, Reģistra
lietotāja tiesības, lai nodrošinātu tam iespēju veikt nepieciešamo datu apmaiņu –
elektroniska uzdevuma saņemšanu un informācijas nodošanu Pasūtītājam par numura zīmju
izgatavošanu.

3.

Pretendentam būs jāizstrādā centralizēta numura zīmju izgatavošanas un uzskaites sistēma
(turpmāk - Sistēma) ar programmnodrošinājumu datu saņemšanai un apstrādei no Reģistra,
izmantojot šī pielikuma tabulās 1.-4. definētās procedūras un nodrošinot šādus
nosacījumus:
elektroniska uzdevuma saņemšana sērijveida numura zīmju komplektu izgatavošanai;
elektroniska uzdevuma saņemšana ekspress numura zīmju izgatavošanai;
informācijas nodošana Pasūtītājam par numura zīmju izgatavošanu;
elektroniska materiālu saņemšanas pavadzīmju datu nodošana Pasūtītāja grāmatvedības
uzskaites un materiālu noliktavas pārvaldības sistēmai;
Sistēmai jābūt izstrādātai un nodotai testēšanai Pasūtītājam ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc
iepirkuma līguma noslēgšanas.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

5.

Elektroniskā uzdevuma saņemšanas kārtība:
Pasūtītājs elektroniski nosūta Pretendentam uzdevumu numura zīmju izgatavošanai,
atbilstoši šī pielikuma tabulās 1.-4. definētajām procedūrām.
Elektroniskais uzdevums tiks dots par jebkuru no Nolikuma 1.pielikuma Tehniskās
specifikācijas 1.punktā norādītajiem numura zīmju veidiem.
Pretendenta izstrādātajai Sistēmai ir jānodrošina, ka ražošanas iekārta automātiski uzsāk
jebkuru numura zīmju izgatavošanu tikai pēc elektroniskā uzdevuma saņemšanas.
Izņēmums automātiskai numura zīmju izgatavošanas uzsākšanai var būt vienīgi par G un
H tipa numura zīmēm.
Pretendentam ir jāiesniedz detalizēts Sistēmas apraksts un shematisks tās attēlojums,
iekļaujot visus ražošanas iekārtas vadības procesus, ievērojot šajā pielikumā aprakstītās
Sistēmas darbības nodrošināšanai nepieciešamās prasības un šī pielikuma tabulās 1.-4.
definētās procedūras. Sistēmas aprakstā ir jāiekļauj visu procesu detalizēts apraksts, tajā
skaitā par automātiskām kontrolēm, drošības procedūrām, auditācijas pierakstiem un
ražošanas iekārtas automātisku vadību.
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3.pielikums
CSDD rīkotā atklātā konkursa
“Transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numura zīmju
centralizētas izgatavošanas un uzskaites sistēmas
izveide un apkalpošana, numura zīmju
izgatavošana un piegāde”
nolikumam

Pieteikums
Ar šo ________________________ (pretendenta nosaukums) apliecina, ka ir iepazinies ar atklāta
konkursa “Transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numura zīmju centralizētas izgatavošanas un
uzskaites sistēmas izveide un apkalpošana, numura zīmju izgatavošana un piegāde” (id.Nr. CSDD
2015/94) 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 kopējais finanšu
apgrozījums atbilst Nolikuma 3.4.punkta prasībām, ko apliecina apgrozījums:
2013.gadā _______________________
2014. gadā ______________________
2015.gadā ______________________ .
Pretendents ___________________________ atklātā konkursa „Transportlīdzekļu valsts
reģistrācijas numura zīmju centralizētas izgatavošanas un uzskaites sistēmas izveide un
apkalpošana, numura zīmju izgatavošana un piegāde” (id.Nr. CSDD 2015/94) iesniedz
piedāvājumu par piedāvājuma cenu: EUR ______________ bez PVN.

Pretendenta nosaukums:
Kontaktpersona:
Pretendenta rekvizīti:

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

Pretendents/ pretendenta
pilnvarotā persona
Parakstītāja ieņemamais amats, vārds uzvārds:
Paraksts:
Datums:
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4.pielikums
CSDD rīkotā atklātā konkursa
“Transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numura zīmju
centralizētas izgatavošanas un uzskaites sistēmas
izveide un apkalpošana, numura zīmju
izgatavošana un piegāde”
nolikumam

Informācija par pretendenta pēdējo trīs (2013.; 2014.; 2015. un vēlāk) gadu laikā
sniegtajiem pakalpojumiem

Pasūtītājs,
kontaktpersonas
Nr.
amats,
tālruņa nr.
e-pasta adrese

Pretendenta izgatavoto
un piegādāto numura
zīmju piegādes apjoms

Elektroniskās
numuru
izgatavošanas un
uzskaites sistēmas
īss apraksts

Pakalpojuma
sniegšanas periods
(līguma noslēgšanas
laiks – līguma
izpildes laiks)

1.
2.
3.
Pretendents/ Pretendenta pilnvarotā persona __________________________
Paraksts: ____________________________
Datums: ______________
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5.pielikums
CSDD rīkotā atklātā konkursa
“Transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numura zīmju
centralizētas izgatavošanas un uzskaites sistēmas
izveide un apkalpošana, numura zīmju
izgatavošana un piegāde”
nolikumam

Finanšu piedāvājums
Nr.
p.k.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7

Numura zīmju veids

Mērvienība

Skaits

1.
Vispārējās izmantošanas
sērijveida autotransporta
numura zīmes
Vispārējās izmantošanas
sērijveida mototransporta un
piekabju numura zīmes
Speciālas nozīmes sērijveida
autotransporta numura
zīmes
Speciālas nozīmes sērijveida
mototransporta un piekabju
numura zīmes
Individuāla pasūtījuma
numura zīmes
Numura zīmes bez
transpondera, neatkarīgi no
izmantošanas veida un
numura zīmes tipa, ekspress
izgatavošana un piegāde
Numura zīmes ar
transponderu, neatkarīgi no
izmantošanas veida un
numura zīmes tipa, ekspress
izgatavošana un piegāde

2.

3.

komplekti

540 000

gab.

40 000

komplekti

30 000

gab.

6 700

gab.

600

gab.

70 000

gab.

10 000

1 vienības
cena bez
PVN 21%
4.

Kopā
PVN 21%
Piedāvājuma kopējā
cena ar PVN 21%
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6.pielikums
CSDD rīkotā atklātā konkursa
“Transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numura zīmju
centralizētas izgatavošanas un uzskaites sistēmas
izveide un apkalpošana, numura zīmju
izgatavošana un piegāde”
nolikumam

Konfidencialitātes apliecinājums

________________________________________________ (pretendents),
_______________________________________________(vien. reģ. Nr.),

____________________________________________________ (adrese),
___________________________________________________ personā
(amats, vārds, uzvārds),
apliecina, ka atklātā konkursā „Transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numura zīmju centralizētas
izgatavošanas un uzskaites sistēmas izveide un apkalpošana, numura zīmju izgatavošana un
piegāde” (id. nr. CSDD 2015/94) saņemto nolikuma 2.pielikuma detalizēto (pilno) tehnisko
specifikāciju izmantos tikai piedāvājuma sagatavošanai, un apliecina, ka saņemtā informācija
netiks izmantota citiem mērķiem un netiks nodota trešām personām.

2016.gada ___________

__________________________
paraksts

Kontakttālrunis _________________________
E-pasta adrese __________________________
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7.pielikums
CSDD rīkotā atklātā konkursa
“Transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numura zīmju
centralizētas izgatavošanas un uzskaites sistēmas
izveide un apkalpošana, numura zīmju
izgatavošana un piegāde”
nolikumam

Līguma projekts
Rīgā,

2016.gada ___._______

VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD), tās _________ personā, kurš darbojas
uz valdes pilnvarojuma pamata, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un
SIA „ ”, tās ______personā, kurš darbojas uz ______ pamata, turpmāk – Izpildītājs, no otras
puses, abi kopā – Līdzēji,
pamatojoties uz atklātā konkursa „Transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numura zīmju
centralizētas izgatavošanas un uzskaites sistēmas izveide un apkalpošana, numura zīmju
izgatavošana un piegāde”, turpmāk – konkurss, rezultātiem (id.nr. CSDD 2015/94) noslēdz līgumu,
turpmāk – Līgums, par turpmāk minēto:
1.

Līguma priekšmets

1.1. Līguma priekšmets ir transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numura zīmju (turpmāk – numura
zīmes) centralizētas izgatavošanas un uzskaites sistēmas (turpmāk – Sistēma) izveide un
apkalpošana, numura zīmju izgatavošana un piegāde (turpmāk kopā – pakalpojums) saskaņā
ar tehnisko specifikāciju Nolikuma 1.pielikumā un sistēmas aprakstu Nolikuma 2.pielikumā.
1.2. Līdzēji vienojas, ka Izpildītāja pienākums izpildīt visas Līgumā norādītās saistības to kopumā
ir būtiska šī Līguma sastāvdaļa un nekas Līgumā nevar tikt iztulkots tādējādi, ka Izpildītājs
būtu tiesīgs izpildīt tikai daļu no Līgumā norādītajām saistībām.
1.3. Pasūtītājs nepieciešamības gadījumā noslēgtā Līguma darbības laikā var veikt specifikācijā
norādītā sortimenta korekciju (izmaiņas) kopējās Līguma summas ietvaros.
1.4. Pasūtītājs finansiālu vai citu iemeslu dēļ Līguma darbības laikā patur tiesības samazināt
Līguma 1.pielikumā norādīto apjomu līdz 20% no noslēgtās Līguma summas, saglabājot
Līguma 8.3.punktā norādīto vienas vienības cenu.
2.

Sistēmas izstrāde

2.1. Pasūtītāja izvirzītās pamatprasības Sistēmai ir dotas tehniskajā specifikācijā Līguma
2.pielikumā.
2.2. Izpildītājs izstrādā Sistēmu tā, lai tā būtu saderīga ar Pasūtītāja sistēmām un numura zīmju
izgatavošana tiktu veikta Līguma 1.pielikumā noteiktajā laikā pēc Pasūtītāja elektroniska
uzdevuma saņemšanas.
2.3. Sistēmas darbībai izmantotajām iekārtām un programmatūrai, kā arī citām Sistēmas
sastāvdaļām, ir jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām Līguma 2.pielikumā un
jānodrošina Sistēmas nepārtraukta darbība. Izpildītājs ir atbildīgs par Sistēmas darbības
nodrošināšanu nepārtrauktā darba režīmā.
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2.4. Izpildītājam ir jāveic Sistēmas modifikācijas, ja Līguma darbības laikā normatīvo aktu
izmaiņu rezultātā vai citu no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ tādas ir nepieciešamas.
3.

Numura zīmju sagataves, to piegāde

3.1. Izpildītājam ir jāplāno un jāveic numura zīmju sagatavju piegāde tā, lai nodrošinātu Pasūtītāja
norādītajā laikā un vietā nepārtrauktu numura zīmju sagatavju personalizāciju. Plānotais
numura zīmju personalizācijas apjoms dienā ir norādīts tehniskajā specifikācijā Līguma
1.pielikumā.
3.2. Izpildītājam ir jānodrošina numura zīmju sagatavju, izgatavoto numura zīmju, Pasūtītājam
nodoto, kā arī personalizācijas procesā sabojāto numura zīmju sagatavju stingru uzskaiti.
3.3. Izpildītājam ir jānodrošina izmaiņas numura zīmju sagatavju veidos un numura zīmju
personalizācijā, ja Līguma darbības laikā normatīvo aktu vai valsts standarta izmaiņu
rezultātā vai citu no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ tādas ir nepieciešamas.
4.

Sistēmas uzstādīšana

4.1. Izpildītājs nodrošina Sistēmas uzstādīšanu un numura zīmju izgatavošanu pakalpojuma
sniegšanas vietā _____________ (adrese).
4.2. Izpildītājs piegādā Sistēmas uzstādīšanai nepieciešamās iekārtas un programmatūru.
4.3. Pasūtītājs Sistēmas uzstādīšanas un testēšanas laikā Izpildītājam nodrošina datu saņemšanu
apjomā, kāds nepieciešams numura zīmju sagatavju personalizācijai atbilstoši Līguma
2.pielikumā noteiktajam.
4.4. Izpildītājs pirmsekspluatācijas testēšanu veic, piedaloties Pasūtītāja pārstāvjiem un
netraucējot CSDD darbu. Pasūtītājam ir tiesības pārbaudīt, vai uzstādītā Sistēma atbilst
Izpildītāja izstrādātajai un piedāvātajai Sistēmai un uz vietas veikt numura zīmju
izgatavošanas testu.
4.5. Par Sistēmas pirmsekspluatācijas testa pabeigšanu un Sistēmas gatavību numura zīmju
izgatavošanas uzsākšanai Izpildītājs un Pasūtītājs sastāda un paraksta Sistēmas ieviešanas
aktu.
4.6. Sistēmai jābūt izstrādātai un nodotai testēšanai Pasūtītājam ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc
Līguma noslēgšanas.
4.7. Izpildītājam jāuzstāda un jāievieš Sistēma tādos termiņos, lai varētu nodrošināt numura zīmju
izgatavošanas uzsākšanu ne vēlāk kā ne vēlāk kā 45 dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas.
5.

Sistēmas uzturēšana un apkalpošana

5.1. Sistēmas uzturēšanu un apkalpošanu Izpildītājs uzsāk pēc Sistēmas ieviešanas akta
parakstīšanas un nodrošina visā Līguma darbības laikā.
5.2. Sistēmas uzturēšana un apkalpošana ietver:
5.2.1. Sistēmas nodrošināšanu nepārtrauktā darba režīmā visā pakalpojuma sniegšanas laikā;
5.2.2. Sistēmas bojājumu vai darbības traucējumu novēršanu.
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5.3. Izpildītājam Sistēmas uzturēšanu un apkalpošanu jāveic, izmantojot nepieciešamo skaitu
profesionāla un atbilstoši kvalificēta personāla, kas ir spējīgs nodrošināt sistēmas uzturēšanu,
apkalpošanu un jebkuru bojājumu un traucējumu novēršanu.
5.4. Izpildītājam ir jānodrošina Sistēmas un to veidojošās programmatūras un iekārtu uzturēšana
un apkalpošana bez traucējumiem un pilnā apmērā darboties spējīgā stāvoklī visā Līguma
darbības laikā, nodrošinot Sistēmu ar visām tās pilnvērtīgai funkcionēšanai nepieciešamajām
rezerves daļām un ekspluatācijas materiāliem.
5.5. Ja Pasūtītājam ir pamatotas pretenzijas pret Sistēmas apkalpošanas un uzturēšanas kvalitāti,
tad Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam pretenziju, un Izpildītāja pienākums ir novērst pretenzijā
minētos Sistēmas uzturēšanas un apkalpošanas trūkumus.
6.

Numura zīmju centralizēta izgatavošana

6.1. Numura zīmju izgatavošanu un piegādi veic Izpildītājs, izmantojot Izpildītāja izstrādāto un
uzstādīto Sistēmu, iekārtas un personālu.
6.2. Izpildītājam ir jānodrošina profesionāla un atbilstoši kvalificēta personāla iesaistīšana numura
zīmju izgatavošanā un piegādē, kā arī ar to saistītās dokumentācijas noformēšanā, ņemot vērā
to, ka personālam ir pieejami fizisko personu dati, kas saskaņā ar Fizisko personu datu
aizsardzības likumu ir aizsargājama informācija.
7.

Garantijas

7.1. Izpildītājs garantē numura zīmju personalizācijai izmantojamo numura zīmju sagatavju
saderību ar Sistēmas darbības procesā izmantojamajām iekārtām un materiāliem.
7.2. Izpildītājs garantē izgatavoto numura zīmju sagatavju stingru uzskaiti, lai nodrošinātu to
izmantošanu tikai numura zīmju sagatavju personalizācijai.
7.3. Izpildītājs garantē numura zīmju sagatavju droša piegāde un to uzglabāšana.
7.4. Izpildītājs garantē viena pasūtījuma sērijveida numura zīmju izgatavošanu un piegādi laikā,
kas nepārsniedz ______ dienas un kas nepārsniedz __________minūtes ekspress numura
zīmēm, skaitot no elektroniskā uzdevuma saņemšanas brīža.
8.

Samaksas noteikumi un samaksas nokavējumi

8.1.

Pakalpojuma kopējā līgumcena ir _____________ eiro (eiro un centi) bez pievienotās
vērtības nodokļa (PVN).

8.2.

Līgumcena ietver visas izmaksas pakalpojuma nodrošināšanai saskaņā ar tehniskajām
specifikācijām Līguma pielikumos.

8.3.

Par Līgumā noteiktā kvalitātē izgatavotām un piegādātām numura zīmēm Pasūtītājs
samaksā Izpildītājam šādu vienas vienības cenu:

8.3.1.
8.3.2.
8.3.3.
8.3.4.

Vispārējās izmantošanas sērijveida autotransporta numura zīmju komplekts __;
Vispārējās izmantošanas sērijveida mototransporta un piekabju numura zīme _;
Speciālas nozīmes sērijveida autotransporta numura zīmju komplekts____;
Speciālas nozīmes sērijveida mototransporta un piekabju numura zīme___;
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8.3.5. Individuāla pasūtījuma numura zīme______;
8.3.6. Numura zīme bez transpondera, neatkarīgi no izmantošanas veida un numura zīmes tipa,
ekspress izgatavošana un piegāde _____;
8.3.7. Numura zīme ar transponderu, neatkarīgi no izmantošanas veida un numura zīmes tipa,
ekspress izgatavošana un piegāde_____.
8.4.

Izpildītājam līdz tekošā mēneša 11.datumam ir jāiesniedz pasūtītājam rēķins par iepriekšējā
mēnesī izgatavotajām un nodotajām numura zīmēm. Rēķinā Izpildītājs norāda izgatavoto
un nodoto katras numura zīmes veida skaitu atsevišķi.

8.5.

Pasūtītājs samaksu par iepriekšējā mēnesī izgatavotajām un nodotajām numura zīmēm veic
10 (desmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja rēķina saņemšanas.

8.6.

Katram Līdzējam ir jāsedz pašam savi izdevumi, kas saistīti ar Līguma noslēgšanu un
izpildi, ja Līgumā nav tieši noteikts citādi.

9.

Apakšuzņēmēji

9.1.

Ja Līguma izpildē Izpildītājs ir iesaistījis apakšuzņēmējus, par šo apakšuzņēmēju (to
darbinieku) darbības vai bezdarbības rezultātā nodarītajiem zaudējumiem atbild Izpildītājs.

9.2.

Izpildītājam ir tiesības pēc rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju izvēlēties pēc saviem
ieskatiem apakšuzņēmējus atsevišķu pakalpojumu nodrošināšanai, uzņemoties atbildību
par apakšuzņēmēja darbu. Apakšuzņēmēju pieaicināšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības
par Līguma izpildi kopumā vai kādā no daļām, kā arī neuzliek Pasūtītājam papildu
pienākumus un saistības.

9.3.

Ja apakšuzņēmējiem nododamais apjoms ir 20 vai vairāk procentu no kopējās iepirkuma
līguma vērtības, Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja iesaistīšanai līguma izpildē, ja uz
piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 391.panta pirmajā daļā
minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.

9.4.

Gadījumos, ja Pasūtītājs iebilst pret apakšuzņēmēja (tā darbinieku) iesaistīšanu Līguma
izpildē, norādot iemeslus, Izpildītājam ir pienākums attiecīgo apakšuzņēmēju (tā
darbinieku), pret kuru iebildumus ir cēlis Pasūtītājs, aizvietot ar citu apakšuzņēmēju (tā
darbinieku).

9.5.

Ja līguma izpildes gaitā apakšuzņēmējs kļūst maksātnespējīgs, tam ir uzsākta bankrota
procedūra, vai tā saimnieciskā darbība ir apturēta, un apakšuzņēmējs vairs turpmāk nespēj
pildīt uzticētās funkcijas, Izpildītājam ir pienākums nodrošināt Līguma nepārtrauktu izpildi,
attiecīgās funkcijas veicot pašam Izpildītājam vai iesaistot citu apakšuzņēmēju. Par
apakšuzņēmēju maiņu Izpildītājs nekavējoties informē Pasūtītāju un šīs izmaiņas saskaņo
ar Pasūtītāju.

10.

Apliecinājumi

10.1. Izpildītājs apliecina Pasūtītājam, ka:
10.1.1. Izpildītājs ir sabiedrība ________ , kura ir pienācīgi nodibināta un pastāvoša saskaņā ar
normatīvajos aktos noteikto. Izpildītājam nav nekādu neatrisinātu prasību, tiesas vai
administratīvu procesu, kas ierobežotu vai ietekmētu Izpildītāja tiesības nodarboties ar
komercdarbību un traucētu Līguma izpildi;
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10.1.2. Izpildītāja finansiālais stāvoklis ir stabils un tā rīcībā ir nepieciešamie finanšu, darbinieku
un tehniskie resursi Līguma izpildei.
10.1.3. Izpildītājam ir visas Līguma izpildei nepieciešamās speciālās atļaujas (licences) un
sertifikāti.
10.1.4. Pakalpojuma sniegšanā ir iesaistīts profesionāls, atbilstoši kvalificēts un uzticams
personāls, ievērojot to, ka numura zīmju izgatavošanā iesaistītajam personālam ir pieejami
fizisko personu dati, kas saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu ir
aizsargājama informācija. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt to, ka darbinieki, kuri veic
numura zīmju izgatavošanu, būtu parakstījuši konfidencialitātes deklarāciju par fizisko
personu datu neizpaušanu.
10.1.5. Izpildītājam ir saprotams, ka numura zīmju izgatavošanai nodotos fizisko personu datus
aizsargā likums. Izpildītājs apliecina, ka nodrošinās fizisko personu datu izmantošanu
tikai Līguma saistību izpildei un šos datus nenodos trešajām personām, kā arī nepieļaus
datu saglabāšanu un uzkrāšanu citādāk kā tas ir noteikts Līgumā.
10.1.6. Visi Izpildītāja Pasūtītājam sniegtie apliecinājumi un dokumenti ir pilnīgi un patiesi, un
Izpildītājs atzīst, ka Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja kāds no
minētajiem Pasūtītāja iesniegtajiem apliecinājumiem vai dokumentiem Līguma izpildei
būtiskā aspektā izrādītos nepilnīgs vai nepatiess.
11.

Atbildība

11.1. Līdzēji ir atbildīgi par Līguma saistību savlaicīgu un pienācīgu izpildi.
11.2. Līguma saistību izpildi nodrošina spēkā esošs līguma saistību izpildes nodrošinājums –
bankas garantija par summu 500 000 eiro (pieci simti tūkstoši eiro) apmērā ar spēkā
esamības termiņu, kas beidzas ne ātrāk kā vienu kalendāro mēnesi pēc pirmās atbilstošās
numura zīmju piegādes veikšanas.
11.3. Līguma 11.2.punktā minētais saistību izpildes nodrošinājums ir spēkā un banka izmaksā
saistību izpildes nodrošinājumu Pasūtītāja pieprasītajā apmērā, ja Izpildītājs nav veicis
pirmo atbilstošo numura zīmju piegādi Līguma 4.7.punktā noteiktajā termiņā.
11.4. Ja Izpildītājs nav veicis pirmo atbilstošo numura zīmju piegādi Līguma 4.7.punktā
noteiktajā termiņā, Izpildītājs papildus Līguma 11.3.punktā paredzētajam sedz Pasūtītājam
visus zaudējumus, kas Pasūtītājam radušies šīs Līguma saistību neizpildes rezultātā.
11.5. Par Līgumā noteikto Sistēmas izstrādes un testēšanai nodošanas Līguma 4.6.punktā noteiktā
termiņa kavējumu Pasūtītājs var pieprasīt līgumsodu 0,01% apmērā no Līguma summas par
katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 1% no Līguma summas.
11.6. Ja Līguma izpildes laikā Izpildītājs numura zīmju izgatavošanu un piegādi ir veicis
pārsniedzot Līguma 7.4.punktā noteikto laiku, un Pasūtītājs to ir fiksējis, sastādot aktu, par
attiecīgās numura zīmes izgatavošanu apmaksa netiek veikta.
11.7. Ja Līguma izpildes laikā Izpildītājs regulāri nevar nodrošināt numura zīmju izgatavošanu
un piegādi Līguma 7.4.punktā noteiktajā laikā, un Pasūtītājs to ir fiksējis, sastādot aktu,
Izpildītājam ir pienākums uz sava rēķina numura zīmju izgatavošanas vietā izveidot papildu
darba vietu.
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11.8. Ja Pasūtītājs konstatē, ka numura zīme ir nekvalitatīva, Izpildītājs nekavējoties nodrošina
numura zīmes atkārtotu izgatavošanu uz sava rēķina.
11.9. Par Līguma samaksas nokavējumu Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5% apmērā
no nokavētā maksājuma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no
nokavētā maksājuma summas.
11.10. Līgumsoda samaksa neatbrīvo saistīto Līdzēju no pienākuma nesavlaicīgi vai nepienācīgi
izpildīto saistību izpildīt.
11.11. Līdzēji savstarpēji vienojas, ka neviens no Līdzējiem neprasīs otram atlīdzināt atrauto peļņu.
12.

Nepārvaramā vara

12.1. Līdzēji nav atbildīgi par līguma daļēju vai pilnīgu saistību neizpildi, ja šī saistību neizpilde
ir notikusi nepārvaramas varas iestāšanās rezultātā, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne
novērst. Šāda nepārvaramā vara ietver sevī notikumus, kuri ir ārpus Līdzēju kontroles un
atbildības, un to ir izraisījis streiks, stihiska nelaime, katastrofa, epidēmija, blokāde, karš
vai citi apstākļi, kas traucē līguma pildīšanu un kas nav radušies pušu tiešas vai netiešas
darbības vai bezdarbības rezultātā un ko puses nevarēja paredzēt Līguma slēgšanas brīdī.
12.2. Pusei, kurai Līguma izpilde kļuvusi neiespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ, par to
jāpaziņo rakstiski otrai pusei 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Nepārvaramas varas apstākļu
iestāšanās brīža un paziņojumam pievieno izziņu, kuru izsniegušas kompetentas iestādes
un kura satur minēto apstākļu raksturojumu un apstiprinājumu.
12.3. Ja Nepārvaramas varas apstākļi ilgst ilgāk kā 60 dienas, puses vienojas par tālāko līguma
izpildes gaitu.
13.

Līguma spēkā stāšanās un termiņš
Līgums stājas spēkā ar 2016.gada ___________ un ir noslēgts līdz 2021.gada
___________.

14.

Līguma laušana

14.1. Līdzēji Līgumu pirms tā beigu termiņa var lauzt, otram Līdzējam par to rakstiski paziņojot
vismaz 12 (divpadsmit) mēnešus iepriekš, ja tam ir pamatoti iemesli un turpmākā Līguma
saistību izpilde ir neiespējama.
14.2. Ja Līgums tiek lauzts, Līdzējs maksā līgumsodu 50 % (piecdesmit procenti) apmērā no
neveiktajiem pasūtījumiem noslēgtā līguma termiņa ietvaros, ievērojot Līguma 1.4.punktā
paredzēto atrunu par pieļauto kopējā apjoma samazināšanu.
14.3. Ja Līgums tiek lauzts kāda Līdzēja nepienācīgu Līguma saistību izpildes dēļ, otram
Līdzējam, pret kuru Līguma saistība nav izpildīta, nav pienākuma maksāt 14.2.punktā
minēto līgumsodu.
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15.

Piemērojamais likums un strīdu izskatīšana

15.1. Līgums ir noslēgts un tā saturs ir iztulkojams saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošiem
normatīvajiem aktiem.
15.2. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šī Līguma vai kas skar to vai tā
pārkāpumu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks risināts pārrunās savstarpējas sapratnes
un uzticības garā. Sarunu nesekmīga iznākuma gadījumā strīds tiks izšķirts Latvijas
Republikas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
16.

Citi noteikumi

16.1. Jebkuri Līguma grozījumi vai papildinājumi stājas spēkā tikai tad, ja ir sastādīti rakstveidā
un tos ir parakstījuši abi Līdzēji.
16.2. Līgums ir noteicošais un anulē visas iepriekšējās Līdzēju sarunas, rakstiskas vienošanās,
pienākumus un saistības starp Līdzējiem attiecībā uz Līguma priekšmetu.
16.3. Līdzēji vienojas sastādīt tādus citus dokumentus un veikt tādas citas darbības, kas varētu
būt pamatoti nepieciešamas Līguma mērķu sasniegšanai vai ar Līgumu piešķirto tiesību
realizēšanai.
16.4. Kāda Līguma noteikuma vai normas juridiskā spēkā neesamība vai spēka zaudēšana
neietekmē pārējo noteikumu spēkā esamību. Proti, jebkura nepiemērojamā norma ir
aizvietojama ar juridiski spēkā esošu normu, kas pēc iespējas tuvāk atspoguļo Līdzēju
gribu; tas pēc analoģijas attiecas arī uz jebkuru teksta izlaidumu Līgumā.
16.5. Līgums pēc tā noslēgšanas ir brīvas pieejamības informācija, izņemot tā pielikumus, kuri
drošības aizsardzības nolūkos ir konfidenciāli un Līdzēji turēs stingrā slepenībā un nekādā
gadījumā neizpaudīs nevienai personai jebkādu informāciju, kas saistīta ar Līguma
pielikuma noteikumiem, izņemot gadījumus, kad šādai izpaušanai ir rakstiski iepriekš
piekrituši abi Līdzēji vai ja to paredz piemērojamie tiesību akti.
16.6. Līgums ir sastādīts un parakstīts latviešu valodā 2 eksemplāros. Pa vienam Līguma
eksemplāram tiek nodoti Pasūtītājam un Izpildītājam.
16.7. Līdzējus Līguma izpildē pārstāvēs šādas personas:
Pasūtītāju:
Izpildītāju:
Līdzēju juridiskās adreses un rekvizīti
Pasūtītājs:
VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija„
S.Eizenšteina iela 6, Rīga, LV-1079
Reģ. Nr. 40003345734
konta nr. LV75PARX0000118181018
A/s „Citadele banka”, kods PARXLV22

Izpildītājs:
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