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Jautājums: 

 
10.1.5.apakšpunktā lūdzam izskaidrot, pēc kādiem kritērijiem tiks vērtēts 

piedāvājums, lai noteiktu, ka „...iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums”? 
  

Komisijas atbilde: 

 
Saskaņā ar nolikuma 10.1.5.apakšpunktu, iepirkumu komisija ir tiesīga 

neizskatīt un noraidīt piedāvājumus, ja pretendents nav iesniedzis nepieciešamus 
dokumentus vai piedāvājuma dokumenti neatbilst šajā nolikumā noteiktajām 
prasībām, kā arī ja iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums. Lai izvērtētu, vai 
piedāvājums nav nepamatoti lēts, iepirkumu komisija rīkojas saskaņā ar Publisko 
iepirkumu likumu, pieprasot pretendenta paskaidrojumu. 

Izskatot pretendentu finanšu piedāvājumus, komisija iepazīstas ar tabulu, kura 
ir iesniegta saskaņā ar nolikuma 5.pielikumu un kurā ir norādīts prognozēto 
ieņēmumu un izmaksu atšifrējums. Gadījumā, ja iepirkumu komisija uzskata, ka 
iesniegtais piedāvājums varētu būt nepamatoti lēts, iepirkumu komisija rīkojas 
saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, pieprasot pretendenta paskaidrojumu. Saskaņā 
ar Publisko iepirkumu likumu, detalizēts paskaidrojums attiecas uz: sniedzamā 
pakalpojuma izmaksām;  izraudzītajiem tehniskajiem risinājumiem un īpaši 
izdevīgajiem pakalpojumu sniegšanas apstākļiem, kas ir pieejami 
pretendentam; piedāvātā pakalpojumu īpašībām; darba aizsardzības noteikumu un 
darba apstākļu atbilstību vietai, kur tiek sniegti pakalpojumi; pretendenta iespējām 
saņemt komercdarbības atbalstu (Publisko iepirkumu likuma 48.panta otrā daļa). 
 
Jautājums: 

 
Lūdzam izskaidrot punkta 16.2.3. prasības, vai iesniedzot 3.pielikuma 

informāciju par iesaistīto autobusu ietilpību, ailē jānorāda autobusa sēdvietas, vai 
sēdvietas kopā ar stāvvietām? 

Vienam maršrutam dažādos reisos var būt pieprasīta dažāda ietilpība. Vai 
3.pielikumā pretī autobusa nosaukumam ailē „piedāvāto autobusu ietilpība” var likt 
diferencētu ietilpību (piemēram, ietilpība no 22 līdz 55 vietām)? 
 
Komisijas atbilde: 

 
Saskaņā ar nolikuma 2.pielikuma 3.punkta „Prasības pakalpojumu 

nodrošināšanā iesaistītajiem autobusiem” prasībām autobusu ietilpībai katrā maršrutā 
jābūt ne mazākai, ka katrā atsevišķā ceturksnī norādītajam pārvadāto pasažieru 
skaitam katrā 2010.gada ceturksnī. Šīs prasība iekļaušanas mērķis ir pārliecināties, ka 
pārvadātājs, ievērojot kustības sarakstu, ar tā rīcībā esošajiem autobusiem spēs 
apkalpot visu pasažieru plūsmu, tāpēc, aizpildot nolikuma 3.pielikuma „Tehniskā 
piedāvājuma forma” tabulu ailes „Piedāvāto autobusu ietilpība”, ir jānorāda sēdvietas 
kopā ar stāvvietām. Papildus paskaidrojam, ka šajā ailē ir jānorāda konkrēta nevis 
diferencēta autobusa ietilpība. 
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Jautājums: 

 
Nolikuma 5.pielikuma aizpildīšanas kārtībā tiek noteikts, ka aizpildot 

nolikuma „Pārskatu par sabiedriskā transporta pakalpojumu peļņu vai zaudējumiem” 
jāievēro MK 2009.gada 26.oktobra noteikumu Nr.1226 „Sabiedriskā transporta 
pakalpojumu sniegšanā radušos zaudējumu un izdevumu kompensēšana un 
sabiedrisko pakalpojumu tarifu noteikšanas kārtība” 3.pielikuma pārskata 
aizpildīšanas kārtība, bet tas nav iespējams, jo konkursa nolikuma 5.pielikums 
neatbilst minēto MK noteikumu 3.pielikumam. Ņemot vērā augstākminēto, lūdzam 
precizēt 5.pielikuma formu atbilstoši MK noteikumu Nr.1226 3.pielikumam vai 
precizēt pieprasītā pārskata rindu aizpildīšanas kārtību, īpašu vērību vēršot, kur var 
atspoguļot izmaksas, kuras pārskatā pasūtītājs neminēja. 
 
Komisijas atbilde: 

 
Iesniedzot finanšu piedāvājumu, pretendentam jāaizpilda arī nolikuma 

5.pielikuma tabula (pārskats par sabiedriskā transporta pakalpojuma peļņu vai 
zaudējumiem). Iepirkuma nolikuma 5.pielikuma tabulai ir informatīvs raksturs un to ir 
nepieciešams aizpildīt, lai iepirkumu komisija varētu izvērtēt piedāvātas cenas 
pamatotību. Šīs tabulas pamatā ir Ministru kabineta 2009.gada 26.oktobra noteikumu 
Nr.1226 „Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radušos zaudējumu un 
izdevumu kompensēšanas un sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifa noteikšanas 
kārtība” 3.pielikuma tabula, un tos punktus, kuri sakrīt ar Ministru kabineta 
noteikumos esošo tabulu jāaizpilda saskaņā ar to norādījumiem. Daži tabulas punkti, 
tika papildināti ar apakšpunktiem (7.2.1.- 7.2.3., 7.3.1.- 7.3.3., 7.5.1.- 7.5.4., 7.6.1.- 
7.6.3., 9.3.1.- 9.3.6.apakšpunkti), kurus komisija uzskata par būtiskiem, lai tā varētu 
detalizēti izvērtēt piedāvājumā iekļautas summas. Ja iekļautie apakšpunkti neattiecas 
uz pretendentu, pretendents ir tiesīgs tos neaizpildīt. Gadījumā, ja pretendentam ir 
citas izmaksas, kuras nav norādītas tabulā, tas ir tiesīgs papildināt tabulu ar papildus 
ailēm. 
 


