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1. Informācija pretendentiem 

1.1. Pasūtītājs:  

Pasūtītāja nosaukums: Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs (turpmāk 

– Pasūtītājs)  

Adrese: Pērses iela 2, Rīga, LV - 1011 

Reģ.Nr. : 90000270634 

Pasūtītāja kontaktpersona:  Lelde Riteniece (e- pasts: 

lelde.riteniece@ur.gov.lv, tālr. 67031727) 

Ar nolikumu var iepazīties Pasūtītāja mājas lapā internetā www.ur.gov.lv (sadaļā 

Iepirkumi/Konkursi). 

Informācijas sniegšana 

1.1.1. Visi jautājumi, par iepirkuma priekšmetu un piedāvājumu iesniegšanas kārtību 

adresējami, šī nolikuma 1.1.apakšpunktā minētajai kontaktpersonai un nosūtāmi 

laikus, lai Pasūtītājs varētu sniegt atbildi ne vēlāk kā 4 (četras) dienas pirms 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

1.1.2. Pasūtītājs ar Pretendentu sazinās elektroniski, uz Pretendenta pieteikumā norādīto 

kontaktpersonas elektroniskā pasta adresi. Pasūtītājs Pretendentam nosūta iepirkuma 

rezultātus elektroniski ar elektronisko parakstu uz Pretendenta pieteikumā norādītās 

kontaktpersonas e-pasta adresi. 

1.1.3. Papildu informācija tiek nosūtīta ieinteresētajai personai, kura uzdevusi jautājumu, 

kā arī tiek ievietota Pasūtītāja mājas lapā internetā www.ur.gov.lv sadaļā 

„Iepirkumi/Konkursi”. 

1.2.Iepirkuma priekšmets 

1.2.1. Iepirkuma procedūra notiek saskaņā ar Publiskā iepirkuma likuma 8.2pantu. 

1.2.2. Iepirkums tiek izsludināts par ārvalstu dienesta komandējumu un darba braucienu 

pakalpojumu nodrošināšanu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vajadzībām (turpmāk - 

Iepirkums) saskaņā ar tehnisko specifikāciju (2. pielikums). 

1.2.3. CPV kods 63510000-7 (Ceļojumu aģentūru un līdzīgi pakalpojumi.). 

1.2.4. Iepirkuma cenu, iesniedzot piedāvājumu, nosaka atbilstoši finanšu piedāvājumam 

(3.pielikums).  

1.2.5. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. 

1.2.6. Plānotā līgumcena līdz 20 000 euro bez PVN; 

1.2.7. Plānotais līguma darbības laiks ir 3 (trīs) gadi no pakalpojumu sniegšanas uzsākšanas 

dienas vai līdz maksimālās paredzamās līgumcenas summas sasniegšanai. 

1.3. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība  

1.3.1. Piedāvājumu var iesniegt, atsūtot to pa pastu vai iesniedzot personīgi Uzņēmumu 

reģistra klientu zālē (pie informatora) Pērses ielā 2, Rīgā (darba laiki: pirmdienās, otrdienās, 

ceturtdienās no pulksten 8.30 līdz 17.00; trešdienās no pulksten 8.30 līdz 19.00; piektdienās no 

pulksten 8.30 līdz 15.00).  

1.3.2. Piedāvājumiem jābūt nogādātiem nolikuma 1.1.punktā norādītajā adresē līdz 

21.11.2016. plkst. 11:00. Pa pastu saņemtie piedāvājumi tiks uzskatīti par iesniegtiem termiņā, 

ja uz tiem būs Uzņēmumu reģistra lietvedības (kancelejas) zīmogs ar saņemšanas datumu un 

laiku ne vēlāku par to, kas norādīts šajā apakšpunktā un Iepirkumu uzraudzības biroja mājas 

lapā publicētajā paziņojumā par plānoto līgumu. 

1.3.3. Piedāvājumu, kas iesniegts pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai, kura 

ārējais iepakojums nenodrošina to, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz 

piedāvājumu atvēršanai, neizskata un atdod atpakaļ pretendentam. 

1.3.4. Piedāvājumu variantu iesniegšana netiek atļauta (pretendents var iesniegt ne vairāk kā 

vienu piedāvājumu). 

mailto:lelde.riteniece@ur.gov.lv
http://www.ur.gov.lv/
http://www.ur.gov.lv/
http://www.iub.gov.lv/lv/iubcpv/parent/7807/clasif/main/
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1.3.5. Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājuma iesniegšanas 

termiņa beigām. Piedāvājuma atsaukumam ir bezierunu raksturs un tas izslēdz pretendentu no 

tālākās dalības iepirkuma procedūrā. Iepirkuma komisija atsaukto piedāvājumu neatvērtu 

nosūta atpakaļ tā iesniedzējam. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma 

iesniegšanas laiku tiks uzskatīts jaunā piedāvājuma iesniegšanas brīdis. 

1.3.6. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar grozīt savu 

piedāvājumu. 

1.3.7. Pretendents sedz visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un 

iesniegšanu. 

 

 

1.4. Piedāvājumu noformēšana 

1.4.1. Piedāvājums iesniedzams slēgtā, aizzīmogotā aploksnē/iepakojumā 1 (vienā) 

eksemplārā ar norādi: 

 

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram 

Pērses ielā 2, Rīgā, LV-1011 

Pretendenta nosaukums 

Pretendenta adrese, reģ. nr. 

                                                      Piedāvājums iepirkumam 

„Ārvalstu dienesta komandējumu un darba braucienu pakalpojumu 

nodrošināšana Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vajadzībām ” 

 Iepirkuma identifikācijas Nr. UR 2016/9 

 

Neatvērt līdz piedāvājuma atvēršanas sanāksmei! 

 

1.4.2. Piedāvājumā iesniedzamie dokumenti noteikti nolikuma 3.nodaļā.  

1.4.3. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem. 

Piedāvājumu sagatavo latviešu valodā, lapām jābūt sastiprinātām un sanumurētām 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Dokumenti var tikt iesniegti citā valodā, ja tiem ir 

pievienots pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Ja pretendents iesniedz 

dokumentu kopijas, dokumentu kopijas jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

1.4.4 Visiem piedāvājumā ietvertajiem dokumentiem un materiāliem jābūt caurdurtiem, 

caurauklotiem un aizzīmogotiem tā, lai nebūtu iespējams no piedāvājuma atdalīt lapas, 

nesabojājot zīmoga nospiedumu uz auklu galu nostiprinājumu. Piedāvājuma dokumentus 

paraksta pretendenta likumiskais pārstāvis (pārstāvji) vai pretendenta pilnvarota persona. Ja 

piedāvājumā iekļauto dokumentāciju paraksta pilnvarota persona, pieteikumam pievieno 

attiecīgās pilnvaras oriģinālu vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātu kopiju. 

1.4.5. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu un pieteikumā par piedalīšanos 

(1.pielikums) norāda kontaktpersonu, ar kuru sazināties ar Iepirkumu saistīto jautājumu 

gadījumos.  

1.4.6. Iesniegtie piedāvājumi netiek atdoti atpakaļ pretendentiem - pretendenti ir tiesīgi saņemt 

iesniegto dokumentu apliecinātas kopijas. 

 

2.  Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā 

   

2.1. Iepirkuma komisija neizskata pretendenta piedāvājumu vai arī izslēdz pretendentu no 

turpmākās dalības jebkurā piedāvājumu izvērtēšanas stadijā, ja Iepirkuma komisija konstatē, 

ka uz pretendentu vai pretendenta norādīto personu, uz kuras spējām pretendents balstās, 
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attiecās Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā noteiktie pretendentu izslēgšanas 

noteikumi. 

2.2. Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu 

iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz 

personu apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja pretendents Pakalpojuma sniegšanai plāno 

piesaistīt apakšuzņēmējus) normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti 

komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Ja pretendents ir fiziska persona, tad tam jābūt 

reģistrētam Valsts ieņēmumu dienestā vai līdzvērtīgā iestādē ārvalstīs kā saimnieciskās 

darbības veicējam. 

2.3. Pretendents pēdējo trīs gadu laikā ir nodrošinājis vienu vai vairākus ceļojumu aģentūru 

pakalpojumus korporatīvajiem klientiem (par korporatīvo klientu tiek uzskatīts tāds klients, ar 

kuru noslēgtā līguma ietvaros ir veiktas ne mazāk kā 20 (divdesmit) aviobiļešu rezervēšanas 

un piegādes, un 3 (trīs) viesnīcu rezervācijas gadā).  

2.4. Pretendents ir Starptautiskās gaisa transporta asociācijas (IATA – International Air 

Transport Association), turpmāk – IATA, vai ekvivalentas asociācijas biedrs. 

2.5. Pretendents ir Latvijas Tūrisma aģentu un operatoru asociācijas (ALTA), turpmāk – 

ALTA, vai ekvivalentas asociācijas biedrs. 

2.6. Pretendents atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 13. aprīļa noteikumiem Nr. 353 

“Noteikumi par tūrisma operatora, tūrisma aģenta un klienta tiesībām un pienākumiem, 

kompleksa tūrisma pakalpojumu sagatavošanas un īstenošanas kārtību, klientam sniedzamo 

informāciju un naudas drošības garantijas izmaksas kārtību” ir reģistrēts tūrisma aģentu un 

tūrisma operatoru (TATO) datu bāzē, turpmāk – TATO, vai ekvivalentā datu bāzē, ja 

pretendents reģistrēts ārvalstīs. Ja valstī, kurā ārvalstu pretendents reģistrēts, nav noteiktas 

prasības reģistrēties tūrismu aģentu un tūrisma operatoru datu bāzē vai ekvivalentā datu bāzē, 

pretendentam nepieciešams rakstveidā apliecināt, ka attiecīgās valsts normatīvie akti nenosaka 

šādu prasību ievērošanu. 

2.7. Pretendents var balstīties uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, ka pretendenta 

kvalifikācija atbilst pretendenta kvalifikācijas prasībām tikai gadījumā, ja šīs personas tiek 

piesaistītas arī iepirkuma līguma izpildei un pretendents pierāda, ka viņa rīcībā, izpildot 

iepirkuma līgumu, būs nepieciešamie resursi gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts 

iepirkuma līgums. 

2.8. Iepirkuma līguma izpildē pretendents var iesaistīt apakšuzņēmējus. Pretendents savā 

piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20 

procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam 

izpildei nododamo pakalpojumu līguma daļu. Pretendentam ir jānorāda ne tikai 

apakšuzņēmēji, bet arī šādu apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji, kuri arī atbilst nolikuma prasībām. 

2.9. Iepirkuma komisija veiks nolikuma 2.1. - 2.6. apakšpunktā minētās informācijas pārbaudi 

arī attiecībā uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 

vismaz 20 procenti no kopējās Iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības biedru, ja 

pretendents ir personālsabiedrība, un pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām 

pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām. 

 

3. Pretendenta atlasei iesniedzamie dokumenti 

3.1. Pretendenta parakstīts pieteikums (1.pielikums). 

3.2. Tehniskais piedāvājums pretendentam jāsagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju 

(2.pielikums). 
3.3. Informācija par pretendenta apakšuzņēmēju (-iem) (6.pielikums). 

3.4. Finanšu piedāvājums (3.pielikums). 
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3.5. Ja pretendents ir ārvalstīs reģistrēta juridiskā persona - komercreģistra vai līdzvērtīgas 

komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības vai tam 

līdzvērtīga dokumenta normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apliecināta kopija.  

3.6. Ja iesniedzamos dokumentus paraksta pretendenta pilnvarota persona (piemēram, 

pretendenta nodarbinātais, par kura pārstāvības tiesībām nav iespējams pārliecināties 

publiskajos reģistros), tai izsniegta pilnvara (oriģināls) vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā 

apliecināta kopija.  

3.7. IATA vai kompetentas asociācijas, kas ir ekvivalenta IATA, izsniegta dokumenta kopija, 

kas apliecina pretendenta atbilstību nolikuma 2.4.punkta prasībām. 

3.8. Kompetentas asociācijas, kas ir ekvivalenta ALTA, vai ALTA izsniegta dokumenta 

kopija, kas apliecina pretendenta atbilstību nolikuma 2.5.punkta prasībām, ja par minēto nav 

iespējams pārliecināties ALTA tīmekļvietnē: http://www.alta.net.lv/lv/.  

3.9. Kompetentas asociācijas, kas ir ekvivalenta TATO, vai TATO izsniegta dokumenta 

kopija, kas apliecina pretendenta atbilstību nolikuma 2.6. punkta prasībām, vai arī nolikuma 

2.6.punktā norādītais rakstveida apliecinājums, ja par minēto nav iespējams pārliecināties 

TATO datu bāzē: http://tato.em.gov.lv/. 
3.10. Pretendenta apliecinājums par pretendenta pieredzi pēdējo trīs gadu laikā, kas saistīta ar  

ceļojumu aģentūru pakalpojumu sniegšanu korporatīvajiem klientiem, aizpildot 4.pielikumu, 

kā arī vismaz 1 (viena) pasūtītāja atsauksme par sniegto pakalpojumu, kas iekļauts 

4.pielikumā. 

3.11. Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu pretendenta atbilstību 

pretendenta kvalifikācijas prasībām, apliecinājums, ka šī persona piedalīsies iepirkuma līguma 

izpildē un apliecina, ka viņa rīcībā, izpildot iepirkuma līgumu, būs nepieciešamie resursi, ja 

pretendents plāno balstīties uz tā tehniskajām un profesionālajām iespējām. 

3.12. Pretendentam jāiesniedz Pasūtītājam visi 3.1. – 3.11. punktos noteiktie dokumenti un 

tiem jāatbilst normatīvajos aktos noteiktajām dokumentu noformēšanas prasībām. 

3.13. Pasūtītājs nesniedz informāciju par iesniegtajiem piedāvājumiem līdz to iesniegšanas 

termiņa beigām. 

3.14. Pretendents ir tiesīgs pretendenta atlasei iesniegtajos dokumentos norādīt, kura 

informācija uzskatāma par pretendenta komercnoslēpumu. 

 

 

4. Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritēriji  

 

4.1. Iesniegto piedāvājumu vērtēšana notiek saskaņā ar šajā nolikumā izvirzītajām prasībām 

un Publisko iepirkumu likumu. 

4.2. Iepirkuma komisija: 

4.2.1. Pārbaudīs piedāvājuma noformējuma, kā arī pretendenta atbilstību visām šī nolikuma 

prasībām. Piedāvājuma noformējuma prasībām neatbilstošie piedāvājumi, izvērtējot 

neatbilstības samērīgumu, var tikt noraidīti un tālāk netikt vērtēti.  

4.2.2. Pārbaudīs tehniskās specifikācijas veidlapā ietvertās informācijas atbilstību 

noteiktajām prasībām; 

4.2.3. Pārbaudīs, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja tiek konstatētas 

aprēķināšanas vai summēšanas aritmētiskas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo šādi: 

4.2.3.1.Ja redzama pretruna starp daudzumu skaitļos un vārdos, jāievēro vārdos norādītais 

daudzums; 

4.2.3.2.Ja redzama pretruna starp vienības izcenojumu un kopējo vienības summu, kas 

aprēķināta, reizinot vienības izcenojumu ar daudzumu, jāņem vērā noteiktais vienības 

izcenojums, izņemot gadījumus, ja pēc Pasūtītāja domām ir acīm redzams nepareizs komata 

http://tato.em.gov.lv/
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novietojums vienības izcenojumā. Tādā gadījumā tiks izlabots vienības izcenojums un vērā 

tiks ņemta kopējā vienību summa;  

4.2.3.3. Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem iepirkuma komisija paziņo pretendentam, 

kura piedāvājumā labojumi izdarīti. Vērtējot piedāvājumu, kurā bijušas aritmētiskās kļūdas, 

iepirkuma komisija ņem vērā tikai iepriekš noteiktajā kārtībā labotās kļūdas; 

4.2.4. Pārbaudīs, vai iesniegta visa nolikumā noteiktā informācija, kā arī pārbaudīs vai 

iesniegtajiem dokumentiem ir juridisks spēks un vai citas to formas prasības atbilst 

normatīvajiem aktiem. Konstatējot pretējo, pretendenta iesniegtais piedāvājums iepirkumā tiks 

noraidīts. 

4.3. Nolikuma prasībām atbilstošos piedāvājumus saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma 

noteikšanai iepirkuma komisija vērtē, piešķirot punktus saskaņā ar šādiem vērtējamajiem 

kritērijiem: 

Nr. 

p.k. 
Vērtējamais kritērijs 

Maksimālais 

piešķiramo punktu 

skaits 

K1. 

Starpniecības pakalpojumu kopējās izmaksas 

EUR bez PVN saskaņā ar finanšu 

piedāvājumā (3. pielikums) sniegto 

informāciju 

10 

K2. 

Aviotransporta biļešu u.c. transporta biļešu 

kopējā cena EUR bez PVN (saskaņā ar 

Pretendenta piedāvājumu simulācijas 

uzdevuma izpildē 5. pielikuma 1. punktu) 

 

30 

K3. 

Ceļā pavadāmais laiks minūtēs, izlidojot no 

starptautiskās lidostas "Rīga" līdz atlidošanai 

komandējuma galamērķa pilsētā un no 

izlidošanas komandējuma galamērķa pilsētā 

līdz atlidošanai starptautiskajā lidostā "Rīga" 

(saskaņā ar Pretendenta piedāvājumu 

simulācijas uzdevuma izpildē 5. pielikuma 2. 

punktu) 

  

30 

K4. 

Viesnīcas kopējā cena EUR bez PVN (saskaņā 

ar Pretendenta piedāvājumu simulācijas 

uzdevuma izpildē 5. pielikuma 3. punktu) 

 

20 

K5. 

Attālums/maršruts, pārvietojoties ar kājām - 

no viesnīcas līdz pasākuma norises vietai 

metros (saskaņā ar Pretendenta piedāvājumu 

simulācijas uzdevuma izpildē 5. pielikuma 4. 

punktu) 

 

10 

Kopā: 100 
 

4.3.1. Vērtējamā kritērijā K1. (Starpniecības pakalpojumu kopējā cena EUR bez PVN) punktu 

skaits aprēķina pamatojoties uz pretendenta norādīto informāciju finanšu piedāvājumā saskaņā 

ar šādu kārtību: 

4.3.1.1. 10 punkti: 0.00 – 15.00 euro; 

4.3.1.2. 5 punkti: 15.01 – 30.00 euro; 
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4.3.1.3. 0 punkti: 30.01 euro un vairāk. 
 
4.3.2.Vērtējamā kritērijā K2. (Aviotransporta biļešu u.c. transporta biļešu kopējā cena EUR 

bez PVN) punktu skaitu aprēķina pēc šādas formulas: 

 

K2.= C1/Cp x 30 

 

kur:  

C1 – mazākā piedāvātā cena konkrētajā kritērijā; 

Cp – piedāvātā cena konkrētajā kritērijā, kam aprēķina punktus; 

30 – maksimālais punktu skaits konkrētajā kritērijā. 
 
4.3.3. Vērtējamā kritērijā K3. (Ceļā pavadāmais laiks minūtēs, izlidojot no starptautiskās 

lidostas "Rīga" līdz atlidošanai komandējuma galamērķa pilsētā un no izlidošanas 

komandējuma galamērķa pilsētā līdz atlidošanai starptautiskajā lidostā "Rīga", lidojumu laiku 

summē kopā) punktu skaitu aprēķina pēc šādas formulas: 

K3.= C1/Cp x 30 
 

kur:  

C1 – visīsākais piedāvātais ceļā pavadāmais laiks konkrētajā kritērijā; 

Cp – piedāvātais ceļā pavadāmais laiks konkrētajā kritērijā, kam aprēķina punktus;  

30 – maksimālais punktu skaits konkrētajā kritērijā. 
 
4.3.4. Vērtējamā kritērijā K4. (Viesnīcas kopējā cena EUR bez PVN) punktu skaitu aprēķina 

pēc šādas formulas: 

K4.= C1/Cp x 20 

 

kur:  

C1 – mazākā piedāvātā cena konkrētajā kritērijā; 

Cp – piedāvātā cena konkrētajā kritērijā, kam aprēķina punktus; 

20 – maksimālais punktu skaits konkrētajā kritērijā. 

 

4.3.5. Vērtējamā kritērijā K5. (Attālums/maršruts, pārvietojoties ar kājām – no viesnīcas līdz 

pasākuma norises vietai metros) punktu skaitu aprēķina saskaņā ar šādu kārtību: 

4.3.5.1. 10 punkti: 0 m – 600 m;  

4.3.5.2.  5 punkti: 601 m – 1200 m; 

4.3.5.3.  0 punkti: 1201 m – 2000 m. 

4.3.6. Katra piedāvājuma kopējais iegūto punktu skaits tiek aprēķināts summējot 

K1.+K2.+K3.+K4.+K5. 

4.3.7. Aprēķinos iegūtos piedāvājuma punktus iepirkuma komisija noapaļo līdz 2 (divām) 

zīmēm aiz komata. 

4.4. Saskaņā ar nolikumā noteiktajiem piedāvājumu vērtēšanas kritērijiem, iepirkuma komisija 

izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kas būs ieguvis vislielāko kopējo punktu 

skaitu. 
4.5. Ja iepirkuma komisija pirms lēmuma pieņemšanas konstatē, ka diviem vai vairākiem 

pretendentiem ir piedāvājumi ar pilnīgi vienādām kopējām cenām, iepirkuma komisija 

izvēlēsies piedāvājumu, kuram ir lielāks punktu skaits K3. vērtēšanas kritērijā. 

4.6. Ja Iepirkuma piedāvājums ir nepamatoti lēts, Pasūtītājs, izmantojot piedāvājumā norādītās 

kontaktpersonas elektroniskā pasta adresi, var pieprasīt detalizētu informāciju pretendentam 

par izdevumu rašanās pozīcijām. Pēc informācijas izvērtēšanas, iepirkumu komisija var izslēgt 

no dalības Iepirkumā pretendentu, ja piedāvājums tiek uzskatīts par nepamatoti lētu.  
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4.7. Pasūtītājs informē visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu triju darbdienu 

laikā pēc lēmuma pieņemšanas, nosūtot informāciju uz pretendentu pieteikumā norādīto 

kontaktpersonu elektroniskajām pasta adresēm. 

4.8. Ja iepirkumam nav iesniegti piedāvājumi vai piedāvājumi neatbilst nolikuma prasībām, 

iepirkuma komisija pieņem lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

4.9.  Ja iepirkuma komisija, pārbaudot nolikuma 2.1. apakšpunktā minēto informāciju par 

pretendentu, konstatēs nodokļu parādu, tā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 

astotās daļas 2. punktā noteikto informēs pretendentu par to, ka tam konstatēti parādi, un 

noteiks termiņu (10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas) parādu 

nomaksas apliecinājuma iesniegšanai (izdruka no VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas par 

to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas 

iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais 

apliecinājums netiks iesniegts, komisija pretendentu izslēgs no turpmākās dalības iepirkumā. 

4.10 Iepirkuma komisija pieprasīs ārvalstīs reģistrētām juridiskām personām izziņu, ko 

izsniegusi ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā 

neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), kas apliecina pretendenta atbilstību nolikuma 

2.1. apakšpunkta prasībām. Dokumenti iesniedzami 10 (desmit) darba dienu laikā pēc 

informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Komisija šos dokumentus pieņem un atzīst, 

ja tie izdoti ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas. 

 

5. Iepirkuma komisijas pienākumi un tiesības:  

5.1. Iepirkuma komisijas tiesības:  

5.1.1. pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju (sniegtu papildu informāciju) par savu 

piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā 

arī piedāvājuma novērtēšanai saskaņā ar nolikuma prasībām;  

5.1.2. labot finanšu piedāvājumos aritmētiskās kļūdas;  

5.1.3. pieaicināt ekspertu pretendentu atlasei un piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī 

piedāvājumu vērtēšanai;  

5.1.4. izvēlēties slēgt Iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kura piedāvājumam ir nākamā 

zemākā piedāvājuma kopējā cena (bez PVN), ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt 

Iepirkuma līgumu;  

5.1.5. jebkurā brīdī pārtraukt Iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.  

5.2. Iepirkuma komisijas pienākumi:  

5.2.1. nodrošināt Iepirkuma norisi un dokumentēšanu;  

5.2.2. nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret 

tiem;  

5.2.3. pēc ieinteresēto personu pieprasījuma sniegt informāciju par Iepirkumu;  

5.2.4. vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem un 

nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par Iepirkuma pārtraukšanu, 

neizvēloties nevienu piedāvājumu.  

 

6. Pretendenta tiesības un pienākumi  

6.1. Pretendenta tiesības:  

6.1.1. pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto 

piedāvājumu.  

6.2. Pretendenta pienākumi:  

6.2.1. sagatavot piedāvājumu atbilstoši nolikuma prasībām;  

6.2.2. sniegt patiesu informāciju;  

6.2.3. sniegt atbildes uz Iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas 

nepieciešama piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājuma 
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atbilstības pārbaudei, kā arī vērtēšanai. Atbildes uz Iepirkuma komisijas pieprasījumiem 

sniedzamas 3 (trīs) darba dienu laikā no pieprasījumu saņemšanas brīža vai Iepirkuma 

komisijas noteiktajos termiņos;  

6.2.4. segt visas izmaksas, kas tiem nepieciešamas saistībā ar piedāvājuma sagatavošanu un 

iesniegšanu. 
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1.pielikums  
Iepirkuma procedūras nolikumam 

„ Ārvalstu dienesta komandējumu un darba braucienu  
pakalpojumu nodrošināšana Latvijas Republikas  

Uzņēmumu reģistra vajadzībām ” 

Iepirkuma identifikācijas Nr. UR 2016/9 

 

Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā 

„ Ārvalstu dienesta komandējumu un darba braucienu pakalpojumu nodrošināšana 

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vajadzībām ”, 
 Iepirkuma identifikācijas Nr. UR 2016/9 

 

_________________2016.gada ___.________________ 
 

_________________________________,reģ.Nr._________________________, 

                pretendenta nosaukums 

adrese: _____________________________________________________________, kuru 

__________________________ (uz kāda pamata) pārstāv 

______________________________ (vārds, uzvārds)  

1. Piesakos piedalīties Iepirkumā „Ārvalstu dienesta komandējumu un darba braucienu 

pakalpojumu nodrošināšana Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vajadzībām”, 

identifikācijas nr. UR 2016/9. 

2. Apņemos ievērot Iepirkuma nolikuma prasības, tajā skaitā apņemos izpildīt visas tehniskajā 

specifikācijā izvirzītās prasības un termiņus.  

3. Apliecinu, ka uz mani, kā pretendentu neattiecās Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 

piektajā daļā noteiktie pretendentu izslēgšanas noteikumi.  

4. Visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.  

5. Kontaktpersona Iepirkuma jautājumos:  

_________________, tālrunis:_________, e-pasts: __________,  

Vārds, uzvārds  

 

Pielikumā: 

 

1)… 

2) …. 

 

 

Pretendents: 
_____________________________________ 
(paraksta atšifrējums, paraksts) 
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2.pielikums  
Iepirkuma procedūras nolikumam 

„ Ārvalstu dienesta komandējumu un darba braucienu  
pakalpojumu nodrošināšana Latvijas Republikas  

Uzņēmumu reģistra vajadzībām ” 

Iepirkuma identifikācijas Nr. UR 2016/9 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
 

 

Nr. 
p.k. 

Pasūtītāja prasības 
Pretendenta 
piedāvājums 

1.  Pasūtītājam nepieciešamie pakalpojumi  

1.1. 

1. Pasūtītājam nepieciešamie pakalpojumi: 

1.1.ekonomiskās vai tai pielīdzināmās klases gaisa, 

sauszemes un ūdens sabiedriskā transporta biļešu 

rezervēšana un piegāde, ja nepieciešams, maiņa vai 

atcelšana; 

1.2.viesnīcu rezervēšana un viesnīcu pakalpojumu iegāde 

ārvalstīs, ja nepieciešams, maiņa vai atcelšana; 

1.3.jebkura veida komandējuma programmas izstrāde pēc 

Pasūtītāja vēlmēm; 

1.4.ceļojuma apdrošināšanas dokumentu noformēšana un 

piegāde, ja nepieciešams, maiņa vai atcelšana. 

Pretendents, uzsākot un īstenojot sadarbību ar Pasūtītāju pēc 

iepirkuma līguma noslēgšanas un līguma izpildes laikā, ņem 

vērā šādus iespējamos līguma izpildes nosacījumus:  

a) Pasūtītāja darbinieka informācijas maiņa izpirktajās 

biļetēs, datumu maiņa vai atcelšana;  

b) dažādu transportlīdzekļu veidu savienošanas iespēju 

nodrošināšana galamērķa sasniegšanai;  

c) ārkārtas situācijas, kad ir nepieciešama pretendenta 

nekavējoša iesaiste komandējuma organizēšanā. 

   

2. Biļetes  

2.1. 

Pretendents pēc Pasūtītāja pārstāvja pieprasījuma un 

norādījumiem nodrošina visa veida transporta (gaisa, 

sauszemes, sliežu un ūdens transporta) biļešu piedāvājumu 

un rezervāciju, iegādi, nepieciešamības gadījumā arī maiņu 

vai anulēšanu.   

2.2. 
Pretendentam jānodrošina iespēja savienot dažāda veida 

transporta līdzekļu izmantošanu galamērķa sasniegšanai.   

2.3. 

Sagatavojot biļešu piedāvājumu, Pretendentam jāpiedāvā 

biļetes ar izdevīgākajiem ceļošanas laikiem, izdevīgāko 

ceļošanas maršrutu un lētāko maksu.  

2.4. 

Pretendentam jāpiedāvā ekonomiskās klases vai tai 

pielīdzināmās klases biļetes, priekšroku dodot tiešajiem 

lidojumiem vai lidojumiem ar pēc iespējas mazāk pārsēšanās 

reizēm. Gadījumā, ja nav pieejami tiešie lidojumi,  
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Pretendentam jāpiedāvā vairāki lidojumu varianti, 

nepieciešamības gadījumā, tos kombinējot ar dzelzceļa, 

autobusa vai ūdenstransporta biļetēm, kā arī, ņemot vērā 

Pasūtītāja norādes par ceļojuma laika un datuma koriģēšanu.  

2.5. 

Ja prasītajos maršrutos Pasūtītāja noteiktajos lidošanas laikos 

nav pieejama iespēja izmantot ekonomiskās klases vai tai 

pielīdzināmas klases pakalpojumus, tad tas atsevišķi jānorāda 

Pretendentam sagatavotajā piedāvājumā. Gadījumā, ja 

savādāk nav iespējams nodrošināt pakalpojuma sniegšanu, 

Pretendentam atļauts Pasūtītājam piedāvāt biļetes, kas 

augstākas par ekonomisko klasi vai tai pielīdzināmo klasi.  

2.6. 

Biļešu cenā ir jābūt iekļautiem visiem normatīvajos aktos 

paredzētajiem nodokļiem un nodevām, kā arī jāpiemēro 

iespējamās atlaides, priekšrocības un izdevīgākie nosacījumi, 

kas tam ir pieejami saskaņā ar pretendenta noslēgtajiem 

līgumiem ar tiešajiem pakalpojumu sniedzējiem. Pasūtītājam 

ir tiesības pārbaudīt biļešu cenu atbilstību tiešā pakalpojuma 

sniedzēja noteiktajām biļešu cenām biļešu izpirkšanas brīdī, 

pieprasot Pretendentam iesniegt elektroniskās rezervēšanas 

sistēmas izdruku, kas pamato biļešu cenas atbilstību. 

Pretendentam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma šādu 

izdruku iesniegt.   

2.7. 
Pretendents pēc Pasūtītāja lūguma, veicot aviotransporta 

biļešu rezervāciju, nodrošina reģistrējamu bagāžu.  

2.8. 

Pretendents nodrošina visu veidu transportlīdzekļu 

(aviotransporta, autotransporta, dzelzceļa transporta un 

ūdenstransporta) biļešu rezervāciju saskaņā ar tiešo 

pakalpojumu sniedzēju cenām, pretendenta speciālajām 

cenām vai līgumcenām.  

2.9. 

Pēc Pasūtītāja pieprasījuma jāgarantē rezervācija un jāveic 

(avansa) pārskaitījums aviokompānijai, izsniedzot Pasūtītāja 

transporta biļeti.  

2.10. 

Pretendentam pēc iespējas jānodrošina, sagatavojot 

komandējuma maršrutu, lidojumi ar galamērķi Eiropā ar ne 

vairāk kā vienu pārsēšanos, ar galamērķi ārpus Eiropas ar ne 

vairāk kā divām pārsēšanās reizēm, izmantojot savstarpēji 

savienotu lidsabiedrību tīklu.  

2.11. 

Biļetes tiek pasūtītas 3-60 dienas pirms brauciena. 

Atsevišķos gadījumos biļetes var tikt pasūtītas arī ātrāk vai 

vēlāk, nekā norādīts.  

2.12. 

Pretendentam jānodrošina iespēja mainīt brauciena datumu, 

uz biļetes norādītās personas vārdu, uzvārdu, kā arī 

komandējuma atcelšanas gadījumā jāparedz iespēja atmaksāt 

Pasūtītāja iztērētos līdzekļus atbilstoši attiecīgo pārvadājumu 

pakalpojumu sniedzēju nosacījumiem 20 darba dienu laikā, 

bet ne vēlāk kā līdz tekošā gada 27. decembrim.  

2.13. 

Pretendentam laikus jāinformē Pasūtītājs par lidojumu 

grafiku izmaiņām, atceltiem reisiem, streikiem u.c. 

apstākļiem, kas var ietekmēt Pasūtītāja plānotā brauciena  
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īstenošanu, un nepieciešamības gadījumā jāpalīdz pārplānot 

braucienu. 

2.14. 

Pēc Pasūtītāja pieprasījuma pretendents nodrošina 

informāciju par sabiedriskā transporta satiksmi un biļešu 

cenām starp galamērķa lidostu un viesnīcu, viesnīcu un 

pasākuma norises vietu, un, ja nepieciešams, starp lidostām.  

2.15. 

Biļešu pieprasījumu un piedāvājumu nosūtīšana, un 

elektronisko biļešu saņemšana notiek elektroniskā veidā- 

izmantojot e-pastu vai kādu citu Pretendenta piedāvātu 

alternatīvu, kas ērta arī Pasūtītājam. Atsevišķos gadījumos, 

kad elektroniska biļešu saņemšana nav iespējama, 

pasūtītājam jānodrošina biļešu nogāde Pretendenta atrašanās 

vietā Pērses ielā 2, Rīgā.   

3. Viesnīcas  

3.1. 

Pretendents nodrošina viesnīcas (ne zemāka kā III kategorijas) 
rezervēšanu, viesnīcas izmaksās jābūt iekļautām bezvadu 

interneta pieslēguma izmantošanai. Viesnīcu rezervācija 

jāveic izmantojot kādu no elektroniskās rezervēšanas 

sistēmām, ar sadarbības partneru starpniecību vai tieši 

viesnīcā, iepriekš iepazīstinot Pasūtītāju ar pieejamām 

viesnīcām un to cenām. Pretendents nodrošina viesnīcas 

rezervāciju par lētāko pieejamo maksu, iepriekš apskatot un 

salīdzinot visas tās rezervēšanas iespējas. Pretendents 

piedāvā vismaz 3 (trīs) variantus izmitināšanai viesnīcā.  

3.2. 

Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jārezervē viesnīcas 

ārvalstīs, iepriekš ar Pasūtītāju saskaņojot viesnīcas izvēli un 

cenu. Pretendents informē par viesnīcas piedāvātajiem 

pakalpojumiem, uzvedības noteikumiem viesnīcā, sniedz 

informāciju par epidemioloģisko situāciju ieceļojošajā valstī, 

ieceļošanai obligātām un rekomendējošām vakcīnām, 

streikiem, nacionālo un ārzemju robežsardzes un muitas 

kontroles prasībām, starptautisko pasažieru pārvadājumu 

noteikumiem, bagāžas pārvadāšanas kārtību, nepieciešamo 

pases derīguma termiņu atbilstoši brauciena (komandējuma) 

mērķa valstij un citu informāciju.  

3.3. 

Pretendents piedāvā izmitināšanu viesnīcā, kas atrodas 

iespējami tuvu komandējuma galamērķim vai arī ir jābūt 

ērtai sabiedriskā transporta satiksmei no viesnīcas līdz 

pasākuma norises vietai.  

3.4. 

Veicot viesnīcas rezervēšanu, viesnīcas maksa un 

Pretendenta uzcenojums par pakalpojumu nedrīkst pārsniegt 

2010.gada 12.oktobra Ministru kabineta noteikumos Nr.969 

“Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie 

izdevumi” noteiktās izdevumu diennakts normas.  

3.5. 

Pakalpojuma izmaksām jāatbilst tiešā pakalpojuma sniedzēja 

cenām, piemērojot tiešā pakalpojuma sniedzēja piešķirtās 

atlaides un pretendentam pieejamos atvieglojumus.  

3.6. 
Pretendentam jāgarantē viesnīcas rezervācija un iespēja 

Pasūtītājam veikt apmaksu uz vietas viesnīcā, ja Pasūtītājs,  
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pasūtot konkrēto pakalpojumu, īpaši norādījis, ka par 

viesnīcas pakalpojumiem norēķināsies bez Pretendenta kā 

pakalpojumu sniedzēja starpniecības. 

3.7. 

Viesnīcas rezervācijas cenā jābūt iekļautiem visiem 

nodokļiem un nodevām. Ja viesnīcas rezervācijas cenā nav 

iespējams iekļaut nodokļus vai nodevas, pretendents iesniedz 

Pasūtītājam par to pamatojošu informāciju.  

3.8. 
Pretendents pēc Pasūtītāja pieprasījuma garantē rezervāciju 

un veic avansa pārskaitījumu viesnīcai.  

4. Vīzas  

4.1. 

Pretendentam jāinformē Pasūtītāja pārstāvis par vīzas (t.sk. 

tranzītvīzas) nepieciešamību konkrētajā valstī un jānodrošina 

vīzas saņemšanu ne vēlāk kā līdz pēdējai darba dienai pirms 

komandējuma sākuma datuma.  

4.2. 

Pretendents pēc Pasūtītāja pārstāvja pieprasījuma un 

norādījumiem nodrošina vīzu (t.sk. tranzītvīzas) 

noformēšanu un piegādi. Par vīzu Pretendents maksā avansā 

saskaņā ar attiecīgās valsts noteikto maksu, kā arī veic 

samaksu par dokumentu nosūtīšanu pa pastu, ja vēstniecība 

atrodas ārpus Latvijas.  

4.3. 
Pretendents nav atbildīgs par vīzas noformēšanu, ja attiecīgās 

valsts amatpersonas atsaka vīzu Pasūtītāja darbiniekam.  

5. Apdrošināšana  

5.1. Pretendents nodrošina polišu noformēšanu un izdošanu 

katram ceļojumam (komandējumam) individuāli, apdrošinot 

Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumos Nr. 969 "Kārtība, 

kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi" 

noteiktos riskus, ja vien Pretendents un Pasūtītājs nav 

vienojušies citādāk. 

 

5.2. Apdrošināšanas līgumam un apdrošināšanas polisei jābūt 

spēkā visā ceļojuma (komandējuma) laikā, iekļaujoties 

termiņos, kas biļetē norādīti kā izbraukšanas un atgriešanās 

datumi. 

 

5.3. Apdrošināšanas prēmijai ir jāatbilst tiešā pakalpojuma 

sniedzēja noteiktajai apdrošināšanas prēmijai, piemērojot 

tiešā pakalpojumu sniedzēja piešķirtās atlaides un 

Pretendenta pieejamos atvieglojumus. 

 

5.4. Pretendents nodrošina komandējumu apdrošināšanas polises 

nosacījumu maiņu: vārda un uzvārda maiņu, sākuma un 

beigu datumu maiņu, un atcelšanu pirms un pēc polises 

izpirkšanas, atbilstoši tiešo pakalpojumu sniedzēju 

noteikumiem. 

 

5.5. Apdrošinātājam, kuru Pretendents izmanto ceļojumu 

apdrošināšanai, jānodrošina palīdzības dienests, kuram 

piesakāmi apdrošināšanas gadījumi un kurš darbojas visu 

diennakti, arī brīvdienās. 
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6. Apkalpošana  

6.1. Pretendents nodrošina pakalpojumus par visizdevīgākajām 

cenām un nosacījumiem, gan individuāliem Pasūtītāja 

darbiniekiem, gan arī darbinieku grupām. 

 

6.2. Ārkārtas situācijās pretendents nodrošina nekavējošu 

pasūtījuma vai rezervācijas izmaiņu apstrādi un ar 

komandējuma saistīto dokumentu piegādi. 

 

6.3. 

Pretendents nodrošina visu Pasūtītāja izteikto pasūtījuma 

apstrādi un cenu izpēti ne ilgāk kā 24 (divdesmit četru) 

stundu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža, izņemot 

ārkārtas situācijas. Pretendents pasūtījuma izpildes 

piedāvājuma variantus nosūta elektroniskā veidā uz 

Pasūtītāja e-pastu, sniedzot norādes par visizdevīgāko 

variantu (nosūtot piedāvājumus ar izlidošanas/ielidošanas 

laikiem un cenām.  

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4. 

Pretendents Pasūtītāja pasūtījumu piegādā elektroniski vai 

līdz Pasūtītājam (Pērses ielā 2, Rīga) bez maksas, bet ne 

vēlāk kā 2 (divas) darba dienas pirms biļetē norādītā 

komandējuma datuma, steidzamos gadījumos piegāde 

veicama 1 (vienas) stundas laikā. Pretendents garantē, ka 

pasūtījumam netiek pievienota vai iestrādāta nekāda veida 

reklāma, izņemot gadījumus, ja Pasūtītājs ir pieprasījis 

rezervēt zemo izmaksu aviokompāniju biļetes internetā.  

 (Pretendents apliecinot dokumentu piegādes laiku 

piedāvājumā iesniedz apliecinājumu norādītajam piegādes 

laikam). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5. 

Pretendents norāda tālruņa numuru, kuru Pasūtītājs bez 

traucējumiem var izmantot darba dienās no 9:00 līdz 17:00 

un e-pasta adresi, kuru izmanto pakalpojuma pasūtīšanai, 

apstrādei un apstiprināšanai. Pretendents nodrošina 

kontaktpersonu, kura ir atbildīga par pakalpojumu un sniedz 

nepieciešamās konsultācijas. Steidzamu jautājumu kārtošanā  

vai neatliekamas informācijas saņemšanas gadījumā 

pretendents nodrošina pakalpojumu sniegšanu arī ārpus 

noteiktā darba laika, t.i. 24 h diennaktī. Pretendents 

nodrošina informāciju nekavējoties pēc Pasūtītāja 

pieprasījuma. Pretendents sniedz visu nepieciešamo 

palīdzību Pasūtītāja komandētajām personām, kuras izmanto 

pretendenta pakalpojumus, atrodoties ārvalstīs.  

6.7. 
Pretendentam jānodrošina pakalpojumu sniegšana visā 

pasaulē.  

6.8. 

Pretendents nodrošina Pasūtītājam sniegto pakalpojumu un to 

izmaksu uzskaiti un attiecīgu atskaišu bezmaksas 

sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.  

6.9. 
Pretendents nodrošina visas dokumentācijas par Pasūtītāja 

veiktajiem pasūtījumiem un to izpildes gaitu saglabāšanu un  
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nepieejamību trešajām personām. Pretendents apņemas 

ievērot no Pasūtītāja saņemtās informācijas konfidencialitāti, 

neizpaust šādu informāciju trešajām personām, izņemot 

normatīvajos aktos noteiktos gadījumus. 

7. Samaksas kārtība  

7.1. 

Pretendents līdz katra mēneša 5. datumam iesniedz 

Pasūtītājam rēķinu par veiktajiem pakalpojumiem. 

Pasūtītājs apmaksu par saņemtajiem pakalpojumiem veic 10 

(desmit) darba dienu laikā pēc attiecīgo dokumentu 

(transporta biļetes, viesnīcas vaučeri u.c.) un rēķina 

saņemšanas. Rēķinā ir jānorāda biļetes cena, viesnīcas cena, 

maksa par sniegtajiem pakalpojumiem kā arī visi nodokļi un 

nodevas.   

7.2. 
Pēc iepriekšēja Pasūtītāja pieprasījuma pretendents nodrošina 

rēķina sagatavošanu angļu valodā.  

 
 
Ar šo mēs apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. 
 

Amats, vārds, uzvārds 
 

Paraksts 
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3.pielikums  

Iepirkuma procedūras nolikumam 
„ Ārvalstu dienesta komandējumu un darba braucienu  

pakalpojumu nodrošināšana Latvijas Republikas  

Uzņēmumu reģistra vajadzībām ” 

Iepirkuma identifikācijas Nr. UR 2016/9 
 

 

 

 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS (vērtēšanas kritērijs K1.) 
 

Nr.p.k. Pamatpakalpojumi 

 

Pakalpojuma 

vienība 

 

 

Starpniecības 

pakalpojuma 

kopējās 

izmaksas 

EUR bez PVN 

1 2 3 4 

1. 
Aviotransporta biļešu rezervēšana 

 

1 biļete  

1.1. 
Aviobiļetes (turp un atpakaļ) rezervēšana, 

noformēšana un piegāde 

1 biļete  

1.2. Aviotransporta biļetes maiņa un piegāde 1 biļete  

   1.3. Aviotransporta biļetes atcelšana 1 biļete  

2. Autotransporta biļetes rezervēšana 1 biļete  

2.1. Autotransporta biļetes rezervēšana, noformēšana 

un piegāde 

1 biļete  

2.2. Autotransporta biļetes maiņa un piegāde 1 biļete  

2.3. Autotransporta biļetes atcelšana 1 biļete  

3. Dzelzceļa transporta biļešu rezervēšana 1 biļete  

3.1. Dzelzceļa transporta biļetes rezervēšana, 

noformēšana, piegāde 

1 biļete  

3.2. Dzelzceļa transporta biļetes maiņa un piegāde 1 biļete  

3.3. Dzelzceļa transporta biļetes atcelšana 1 biļete  

4. Ūdenstransporta biļešu rezervēšana 

 

1 biļete  

4.1. Ūdenstransporta biļetes rezervēšana, 

noformēšana un piegāde 

1 biļete  

4.2. Ūdenstransporta biļetes maiņa un piegāde 1 biļete  

4.3. Ūdenstransporta biļetes atcelšana 1 biļete  

5. Viesnīcu rezervēšana 

 

1 rezervācija  
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5.1. Viesnīcas rezervēšana, nepieciešamo dokumentu 

noformēšana un piegāde 

1 rezervācija  

5.2. Viesnīcas rezervācijas maiņa, nepieciešamo 

dokumentu noformēšana un piegāde 

1 rezervācija  

5.3. Viesnīcas rezervācijas atcelšana 1 rezervācija  

6. Komandējuma apdrošināšanas polises 

noformēšana  

 

1 vienība  

6.1. Komandējuma apdrošināšanas polises 

noformēšana un piegāde 

1 pakalpojums  

6.2. Komandējuma apdrošināšanas polises maiņa un 

piegāde 

1 pakalpojums  

6.3. Komandējuma apdrošināšanas polises atcelšana 1 pakalpojums  

7. Vīzu noformēšana (neiekļaujot konsulāro 

nodevu) 

1 pakalpojums  

 Kopējās izmaksas bez PVN   

 PVN   

 Kopējās izmaksas ar PVN   

 

1. Starpniecības pakalpojuma maksa par vienu vienību. 
2. Piedāvājuma cenā jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar tehniskajā 
specifikācijā norādīto pakalpojumu izpildi un iekļauti visi normatīvajos aktos paredzētie 
nodokļi un maksājumi, izņemot PVN nodokli, kas nepieciešamas, lai kvalitatīvi izpildītu 
minētos pakalpojumus. 
3. Ja pretendenta starpniecības pakalpojumu izmaksa ir 0.00 euro, pretendentam 
piedāvājumā jāiesniedz skaidrojums un pamatojums par tā finanšu piedāvājumu. 
4. Ar šo mēs apzināmies, ka:  
4.1. finanšu piedāvājumā norādītās starpniecības pakalpojumu cenas tiks izmantotas 
piedāvājumu vērtēšanā;  
4.2. finanšu piedāvājumā iekļautās cenas tiks iekļautas iepirkuma līgumā un paliks 
nemainīgas līguma darbības laikā un nekādas citas pakalpojumu sniegšanas maksas 
nevar tikt piemērotas līguma darbības laikā. 
 

Amats, vārds, uzvārds 
 

Paraksts 
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4.pielikums  

Iepirkuma nolikumam 

Ārvalstu dienesta komandējumu un darba braucienu  

pakalpojumu nodrošināšana Latvijas Republikas  

Uzņēmumu reģistra vajadzībām  

Identifikācijas Nr. UR 2016/9 

 

 

 

 

 

Pretendenta pieredze  

 
N.p.k. Informācija par pasūtītāju 

(nosaukums, 

kontaktpersona, 

kontaktinformācija (e-pasts, 

tālrunis)) 

Līguma priekšmeta īss apraksts, t.sk. 

aviobiļešu un viesnīcu rezervāciju 

skaits gadā 

Līguma izpildes laiks 

1.    

2.    
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5. pielikums 

Iepirkuma nolikumam 

Ārvalstu dienesta komandējumu un darba braucienu  

pakalpojumu nodrošināšana Latvijas Republikas  

Uzņēmumu reģistra vajadzībām  

Identifikācijas Nr. UR 2016/9 

 

Pretendenta piedāvājums simulācijas uzdevuma izpildē (vērtēšanas kritēriji K2. līdz 

K5.) 

 
 
Komandējuma uz Kārdifu (Liebritānija) nosacījumi: 

Pasākuma norises vieta un laiks: the City Hall building (in the City Centre), no 2016. 

gada 23. novembra plkst.21:00(nonākšanas laiks norādītajā vietā) līdz 2016. gada 26. 

novembra plkst.11:00(laiks, pēc kura iespējams uzreiz doties ceļā, lai nonāktu līdz 

lidostai).  

1. Pretendentam, sagatavojot piedāvājumu, jāņem vērā, ka tiks vērtēts gan ceļā 

patērētais laiks, laiks, kas jāpavada ceļā ar kājām, gan piedāvājuma izmaksas, kā arī 

iekļaušanās noteiktajos datumos (izlidošanas laikiem jābūt norādītajos datumos, t.i. 

23.11.2016., 26.11.2016., kā arī jāņem vērā, ka ierašanās nedrīkst būt vēlāka par 

norādīto laiku).  

2. Piedāvājumā jāparedz gan avio biļešu, gan citu transporta biļešu izdevumi, kā arī 

viesnīcu izdevumi.  

3. Pretendents uzdevuma izpildei iesniedz vienu piedāvājumu;  

4. Pasūtītāja nodarbinātais komandējumā dodas ar reģistrējamo bagāžu (viena vienība 

līdz 20 kg); 

5. Aviotransporta biļete u.c. transporta biļetes jāpiedāvā ekonomiskajā klasē, taču ja 

šāda veida biļetes nav pieejamas, iespējams piedāvāt arī augstākas vai līdzvērtīgas 

klases biļetes. Piedāvājumā jāparedz biļešu maiņas un atcelšanas iespēju. 

6. Viesnīcai jāatrodas gājiena attālumā ( ne tālāk par 2000m) līdz pasākuma norises 

vietai, Pretendentam jāievēro, ka viesnīcas izmaksas nedrīkst pārsniegt 2010.gada 

12.oktobra Ministru kabineta noteikumos Nr.969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar 

komandējumiem saistītie izdevumi” noteiktās izdevumu diennakts normas 

 

Vērtējamie kritēriji  Pretendenta piedāvājums* 

1. 

Aviotransporta biļešu u.c. transporta biļešu 

kopējā cena EUR bez PVN (nepieciešams 

atsevišķi norādīt visu transporta, t.sk. avio 

transporta biļešu reisus un to izmaksas 

atsevišķi, kā arī izmaksu kopsummu)  

 

2. 

Ceļā pavadāmais laiks minūtēs, izlidojot no 

starptautiskās lidostas "Rīga" līdz atlidošanai 

komandējuma galamērķa pilsētā un no 

izlidošanas komandējuma galamērķa pilsētā 

līdz atlidošanai starptautiskajā lidostā "Rīga"  

-  Ja tiek piedāvāti lidojumi ar pārsēšanos, katras 

pārsēšanās laiks starp lidojumiem nevar būt 

mazāks nekā 2 stundas (ne vairāk kā viena 
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pārsēšanās), pārējiem piedāvātajiem transporta 

līdzekļiem jāierēķina saprātīgs laiks, lai 

pārvietotos no viena transporta līdzekļa līdz 

otram, lai būtu iespējams nokļūt norādītajā vietā 

- Pretendents norāda kopējo ceļā pavadāmo 

prognozējamo laiku minūtēs katrā transporta 

līdzeklī, katrā pārsēšanās posmā no minētās 

izlidošanas vietas līdz atlidošanai, ja 

nepieciešama pārsēšanās vairākos transporta 

līdzekļos ar dažādām pieturām, pretendentam 

jāpievieno ilustratīva un aprakstoša informācija, 

lai pēc pievienotās informācijas būtu saprotams 

kā nokļūt nepieciešamajā pieturā. 

- Pretendentam jānorāda prognozējamais 

pārvietošanās attālums starp transporta 

līdzekļiem. 

3. 

Viesnīcas kopējā cena EUR bez PVN  

 

- piedāvātajai viesnīcai jābūt vienvietīgam 

numuram ar iekļautu bezvadu interneta 

izmantošanu; 

-  piedāvātās viesnīcas izmaksām jāatbilst 2010. 

gada 12. oktobra Ministru kabineta noteikumos 

Nr. 969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar 

komandējumiem saistītie izdevumi” noteiktajām 

normām;  

-  piedāvātajai rezervācijai ir jābūt reālai un 

cenai jāatbilst tiešo pakalpojumu sniedzēju 

noteiktajām cenām (iekļaujot iespējamās atlaides 

un pieejamos atvieglojumus).  

4. 

Attālums/maršruts, pārvietojoties ar kājām - 

no viesnīcas līdz pasākuma norises vietai 

metros  

 
-  pretendents norādot attālumu, izmanto īsāko 

maršrutu, kas tiktu veikts, pārvietojoties ar kājām, 

nevis transportu. Iepirkuma komisijai ir tiesības 

pārbaudīt attālumu no piedāvātās viesnīcas līdz 

pasākuma norises vietai, izmantojot tīmekļvietni: 

http://maps.google.com/maps. 
 

* pretendents apraksta komandējuma piedāvājumu, norādot piedāvātās lidsabiedrības, 

izlidošanas un atgriešanās datumus un laikus, pārsēšanās ilgumu, rezervācijas numuru un 

noteikumus, piedāvāto viesnīcu, tās atrašanās adresi un citu būtisku komandējuma 

informāciju. 

 

 

Pretendents uzdevuma izpildes apliecināšanai pievieno izziņu un/ vai apliecinājumu, kā arī 

izdrukas, kas apstiprina pasūtījuma nodrošināšanu, par:  

1. aviotransporta biļešu rezervācijas veikšanas laiku un cenas atbilstību reālajai situācijai 

(faktiski uz doto brīdi pieejamā cena) no rezervācijas sistēmu uzturētājiem vai 
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tiešajiem pakalpojumu sniedzējiem saskaņā ar uzdevumā norādīto komandējuma 

maršrutu un laiku; 

2.  Transporta biļešu (izņemot aviotransporta biļešu) un viesnīcu rezervācijas veikšanas 

laiku un cenas atbilstību reālajai situācijai (faktiski uz doto brīdi pieejamā cena) no 

rezervācijas sistēmu uzturētājiem vai tiešajiem pakalpojumu sniedzējiem saskaņā ar 

uzdevumā norādīto komandējuma maršrutu un laiku. Ja šādu apliecinājumu saņemšana 

nav iespējama, Pretendents pievieno izdrukātu un paša Pretendenta apliecinātu kopiju 

no rezervācijas sistēmas vai pakalpojumu sniedzēja, kas apliecina iesniegtā 

piedāvājuma izmaksu īstumu; 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apakšuzņēmēja pilnvarotā pārstāvja 

vārds, uzvārds 
 

Paraksts 
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6.pielikums  
Iepirkuma nolikumam 

Ārvalstu dienesta komandējumu un darba braucienu  

pakalpojumu nodrošināšana Latvijas Republikas  

Uzņēmumu reģistra vajadzībām  

Identifikācijas Nr. UR 2016/9 

 

 

 

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA APAKŠUZŅĒMĒJU(-IEM) 

 

Nr. 

p. k.  

Apakšuzņēmēja 

nosaukums, reģistrācijas 

numurs, adrese 

Kontaktpersona 

(amats, tālrunis) 

 

Veicamie 

darbi/pakalpojumi 

Veicamo darbu 

vērtība no 

piedāvātās 

līgumcenas (% 

un euro bez 

PVN) 

1.     

2.     

3.     

…     

 

 

Apliecinu, ka piekrītu piedalīties iepirkuma “Ārvalstu dienesta komandējumu un darba 

braucienu pakalpojumu nodrošināšana Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vajadzībām”,  

identifikācijas Nr. UR 2016/9. Gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, 

apņemos veikt šajā tabulā norādītos darbus. Apliecinu, ka sniegtās ziņas ir patiesas un uz 

mani, kā apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā noteiktie pretendentu 

izslēgšanas noteikumi. 
 

Apakšuzņēmēja pilnvarotā pārstāvja 

vārds, uzvārds 
 

Paraksts 
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7.pielikums  

Iepirkuma procedūras nolikumam 
„ Ārvalstu dienesta komandējumu un darba braucienu  

pakalpojumu nodrošināšana Latvijas Republikas  

Uzņēmumu reģistra vajadzībām ” 

Iepirkuma identifikācijas Nr. UR 2016/9 
 

 

 

IEPIRKUMA LĪGUMA PROJEKTS 

 

Nr. [UR2016/9] 

 
„ Ārvalstu dienesta komandējumu un darba braucienu pakalpojumu nodrošināšana Latvijas 

Republikas 
Uzņēmumu reģistra vajadzībām” 

 

 

Rīgā,            2016.gada [datums].[mēnesis] 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS UZŅĒMUMU REĢISTRS, reģistrācijas numurs 90000270634, 

(turpmāk – Pasūtītājs) tā galvenās valsts notāres Gunas Paideres personā, kura rīkojas saskaņā 

ar tieslietu ministra 2013.gada 31.jūlija rīkojumu Nr.10-10.1/1126, no vienas puses,  

un 

[PRETENDENTA NOSAUKUMS], reģistrācijas numurs [numurs], valdes locekļa [vārds] 

[uzvārds] personā, kurš rīkojas saskaņā ar [dokumenta datums un nosaukums], no otras puses 

(turpmāk – Izpildītājs),  

 

abi kopā – Līdzēji,  

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas nodrošināt Pasūtītāja darbiniekiem ārvalstu 

dienesta komandējumu un darba braucienu pakalpojumus saskaņā ar Līguma 

nosacījumiem un Izpildītāja sagatavoto piedāvājumu Iepirkumam.  

 

2. Līguma darbības laiks 

2.1. Līgums stājas spēkā 2016.gada ____.___________  un ir spēkā 36 (trīsdesmit sešus) 

mēnešus no līguma noslēgšanas dienas, ja Līguma 5.1. punktā norādītā Līguma summa 

netiek sasniegta ātrāk kā norādītais termiņš. 

 

3. Pušu saistības 

3.1. Izpildītājs uzņemas šādas saistības: 

3.1.1. Izpildītājs apņemas sniegt pakalpojumus Līgumā un tā pielikumos noteiktajā apjomā, 

kvalitātē un termiņos, piesaistot darbiniekus ar nepieciešamo kvalifikāciju un 

prasmēm; 

3.1.2. kvalitatīvi un nekavējoties rezervēt biļetes un/vai viesnīcas, noformēt vīzas, 

apdrošināšanas polises un piegādāt Pasūtītāja pasūtītās biļetes, vīzas, apdrošināšanas 

polises un/vai citus pasūtījumu apliecinošus dokumentus pēc Pasūtītāja izdarīta 

pasūtījuma; 

3.1.3. līdz katra mēneša 5.datumam iesniegt Pasūtītājam rēķinu par iepriekšējā kalendāra 

mēnesī sniegtajiem pakalpojumiem; 
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3.1.4. nodrošināt Izpildītāja sasniedzamību pa tālruņa līnijas numuru, kuru Pasūtītājs bez 

traucējumiem var izmantot darba dienās no plkst.9.00-18.00, kā arī pārējā laikā 24 

stundas/7 dienas nedēļā; 

3.1.5. nodrošināt kvalificētu darbinieku, kurš tieši ir atbildīgi par pasūtījuma pieņemšanu un 

apstrādi; 

3.1.6. pasūtījuma izdarīšanas laikā rakstiski informēt Pasūtītāju par pasūtījuma anulēšanas 

noteikumiem. Pasūtījuma anulēšanas gadījumā rezervēto un apmaksāto pakalpojumu 

summa tiek atmaksāta Pasūtītājam saskaņā ar piegādātāja noteikumiem; 

3.1.7. nekavējoties informēt Pasūtītāju, ja radušies apstākļi, kā rezultātā pasūtījuma izpilde 

vai izmaiņu veikšana iepriekš izdarītajā pasūtījumā nav iespējama; 

3.1.8. savlaicīgi informēt Pasūtītāju par visām izmaiņām biļešu pielietošanas laikos, reisu 

grafikā u.c. izmaiņām;  

3.1.9. sniedzot pakalpojumu, ievērot Pasūtītāja norādījumus un normatīvos aktus, kas attiecas 

uz pakalpojumu sniegšanas kārtību, kvalitāti un izmaksām; 

3.1.10. nodrošināt, lai pakalpojumu izpildes laikā Izpildītāja darbinieki nepieļautu patvaļīgas 

atkāpes no Līguma noteikumiem; 

3.1.11. piegādāt biļetes un/vai citus pasūtījumu apliecinošus dokumentus, nodrošinot pilnīgu 

to drošību pret iespējamiem bojājumiem; 

3.1.12. nodrošināt visas dokumentācijas par Pasūtītāja pakalpojumu saglabāšanu un 

nepieejamību trešajām personām; 

 

3.2. Pasūtītājs uzņemas šādas saistības: 

3.2.1. veikt pasūtījumu pie Izpildītāja norādītajiem darbiniekiem, zvanot uz norādīto tālruņa 

līnijas numuru, vai ar elektroniskā pasta starpniecību; 

3.2.2. pakalpojuma izpildei sniegt Izpildītājam nepieciešamo informāciju un datus; 

3.2.3. veikt samaksu par kvalitatīvi un Līguma noteikumiem atbilstoši izpildītajiem un 

Pasūtītāja pieņemtajiem pakalpojumiem Līgumā noteiktajā kārtībā; 

3.2.4. savlaicīgi veikt pakalpojumu pieņemšanu; 

3.2.5. savlaicīgi ziņot par nepieciešamajām izmaiņām, tajā skaitā, par izlidošanas laiku un 

personu skaitu u.c. 

3.3. Puses apņemas neizpaust finansiālu un citu informāciju, kas tām ir kļuvusi zināma 

Līguma izpildes rezultātā. Šādas informācijas izpaušana trešajām personām vai 

publicēšana ir atļauta tikai pusēm rakstiski vienojoties vai normatīvajos aktos 

paredzētajos gadījumos. 

 

4. Apakšuzņēmēji 

(Attiecas uz gadījumu, kad tiek piesaistīti Līguma izpildē) 

 

4.1.  Līguma izpildē iesaistītā apakšuzņēmēja, uz kuru iespējām iepirkumā pretendents 

balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un 

iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt 

tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. 

4.2.  Gadījumā, ja Līguma izpildē mainās iesaistītais apakšuzņēmējs, uz kuru iespējām 

Iepirkumā Izpildītājs balstījies, tad Izpildītāja piedāvātajam jaunajam apakšuzņēmējam ir 

jāatbilst Iepirkuma nolikuma prasībām un jāiesniedz attiecīgie dokumenti. 

 

 

5. Līguma summa un apmaksas noteikumi 
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5.1. Līguma kopējo summu veido Līguma darbības laikā sniegto pakalpojumu kopējā summa, 

bet ne vairāk kā EUR 20 000 (divdesmit tūkstoši euro un 00 centu), bez pievienotās 

vērtības nodokļa. Līguma summā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar pakalpojumu 

sniegšanu, visi valsts un pašvaldības noteiktie nodokļi un nodevas, lidostu nodevas, 

atlaides. 

5.2. Līguma summu veido:  

4.2.1. Izpildītāja noteiktā maksa par starpniecības pakalpojuma nodrošināšanu atbilstoši 

Līguma 3. pielikumam (Finanšu piedāvājums). Nekādas citas pakalpojumu maksas 

Līguma darbības laikā nevar tikt piemērotas;  

4.2.2. tiešo pakalpojuma sniedzēju noteiktās transportlīdzekļu biļešu, viesnīcas 

rezervācijas, ceļojuma apdrošināšanas polišu maksa, piemērojot iespējamās atlaides un 

Izpildītājam pieejamos atvieglojumus. 

4.3. Pasūtītājs veic samaksu par atbilstoši Līguma prasībām saņemto pakalpojumu 10 (desmit) 

darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas. 

 

 

5. Pušu atbildība 

5.1. Izpildītājs ir atbildīgs par kvalitatīva pakalpojuma izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem 

un par zaudējumiem, kuri ir radušies Pasūtītājam Izpildītāja pienākumu neizpildes dēļ. 

5.2. Līguma saistību neizpildes gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt Izpildītājam līgumsoda 

samaksu 0,10% (nulle komats desmit procenti) apmērā no neizpildītās (tajā skaitā, 

nekvalitatīvi izpildītās) pakalpojuma summas par katru saistības izpildes kavējuma dienu, 

bet ne vairāk kā 10% (desmit) procentus no Līguma kopējās summas. Ja Izpildītājs 

nepilda savas saistības un Pasūtītāja noteiktajā termiņā, kas nedrīkst būt īsāks kā 1 (viens) 

mēnesis, nesamaksā aprēķināto līgumsodu, Pasūtītājam ir tiesības nodot parāda piedziņu 

trešajām personām. Trešo personu piedziņas pakalpojumus apmaksā Izpildītājs. 

5.3. Pasūtītājs ir atbildīgs par Līguma 4.3.punktā noteiktā norēķinu termiņa ievērošanu. 

Norēķina kavējuma gadījumā, Izpildītājs ir tiesīgs prasīt līgumsoda samaksu 0,10% (nulle 

komats desmit procenti) apmērā no attiecīgā rēķina summas par katru saistības izpildes 

kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no neapmaksātās summas. 

5.4. Jebkura Līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību izpildes.  

 

6. Nepārvaramas varas apstākļi 

 

6.1. Ja Pasūtītājs vai Izpildītājs pilnīgi vai daļēji nevar izpildīt savas saistības tādu 
apstākļu dēļ, kurus izraisījušas jebkāda veida dabas stihijas, militārās akcijas, blokāde vai 
citi nepārvaramas varas apstākļi, saistību izpildes termiņi tiek pagarināti par termiņu, 
kas vienāds ar termiņu, kurā pastāv nepārvaramas varas radītie apstākļi. 
6.2. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās ir jāapstiprina ar attiecīgu kompetentu 
iestāžu izziņu, vai jāpierāda pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem. Puses 
nekavējoties informē viena otru par šādu apstākļu iestāšanos un veic visus 
nepieciešamos pasākumus, lai nepieļautu pusēm zaudējumu rašanos, izpildot Līgumu. 
6.3. Ja šie apstākļi ilgst vairāk par sešiem mēnešiem, tad pusēm ir tiesības lauzt šo 
Līgumu un tādā gadījumā nevienai no pusēm nav tiesības uz zaudējumu atlīdzību. 
6.4. Pusei, kurai kļuvis neiespējams izpildīt saistības minēto apstākļu dēļ, nekavējoties, 
bet ne vēlāk kā divu darba dienu laikā rakstiski jāpaziņo otrai pusei par šādu apstākļu 
rašanos. 
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7. Līguma izbeigšana 

7.1. Līgums var tikt izbeigts, ja puses par to rakstveidā iepriekš vienojas. 

7.2. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, brīdinot par to Izpildītāju vismaz 5 

(piecas) darba dienas iepriekš, ja:  

7.2.1. Izpildītājs atkārtoti nepilda vai pilda nepienācīgi tam Līgumā, kā arī tā pielikumos 

noteiktās saistības (tajā skaitā pārsniedz Līguma 3. pielikumā norādītās summas) un 

Pasūtītājs par to ir Izpildītāju informējis vismaz 1 (vienu) reizi. 

7.3. Jebkura no pusēm vienpusēji var izbeigt Līgumu par to iepriekš rakstiski brīdinot otru 

pusi vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš. 

 

8. Noslēguma noteikumi 

8.1. Ar Līguma parakstīšanas brīdi visas iepriekšējās vienošanās attiecībā uz Līgumu, 

neatkarīgi no tā, vai tās izdarītas mutiski vai rakstiski, zaudē juridisku spēku. 

8.2. Līgumu var papildināt, grozīt vai lauzt, pusēm savstarpēji rakstiski par to vienojoties. 

Jebkuri Līguma grozījumi vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā, stājas spēkā ar to 

abpusējas parakstīšanas dienu un kļūst par šā Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

8.3. Nevienai no pusēm nav tiesību nodot no Līguma izrietošās saistības trešajām personām 

bez otras puses rakstiskas piekrišanas. 

8.4.Pusēm ir pienākums nekavējoties savstarpēji rakstveidā informēt vienai otru par izmaiņām 

Līgumā norādītajos rekvizītos, sakaru līdzekļu numuru nomaiņu, adrešu un kredītiestāžu 

rekvizītu nomaiņu, kā arī izmaiņas attiecībā uz Līgumā noteiktajiem pušu pārstāvjiem. Ja 

kāda puse nav sniegusi informāciju par izmaiņām, tā uzņemas atbildību par zaudējumiem, 

kas šajā sakarā būs radušies otrai pusei. 

8.5.Izpildītājam nav atļauts izmantot Pasūtītāja nosaukumu un dalību Līguma izpildē savas 

komercdarbības reklamēšanas nolūkos. Šis nosacījums neattiecas uz gadījumu, ja 

Pasūtītājs ir sniedzis atsauksmi Izpildītāja iespējamai dalībai publiskā iepirkumā. 

8.6. Visus strīdus, kas varētu rasties, izpildot Līgumu, puses risina pārrunu ceļā. 

8.7. Gadījumā, ja Puses nevar vienoties, strīdus izskata Latvijas Republikas tiesu iestādēs 

atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktai kārtībai. 

8.8. Visi paziņojumi, kuri ir būtiski Līguma saistību izpildes sakarā, pusēm ir jānosūta uz 

Līgumā norādītajām adresēm ierakstītās vēstulēs vai iesniedzot tās personīgi, informācijas 

apmaiņai puses var izmantot elektroniskos sakaru līdzekļus: e – pastu, faksu vai sazināties 

telefoniski. 

8.9. Ja kāds no Līguma punktiem neparedzētu apstākļu dēļ tiek atzīts par spēkā neesošu vai 

Latvijas Republikas normatīviem aktiem neatbilstošu, tas neietekmē citu Līgumā pielīgto 

saistību izpildi.  

8.10. Pušu atbildīgās kontaktpersonas: 

8.10.1. Pasūtītāja par Līgumu atbildīgā persona: _______, tālruņa Nr. ______, e-pasts: 

______.   

8.10.2. Izpildītāja atbildīgā persona:  ____, tālruņa Nr. ______, e-pasts: ________. 

8.11. Līgums sagatavots uz ___ (________) lapām, tajā skaitā, Līguma 1. un 2. pielikumi, kas 

ir neatņemama Līguma sastāvdaļa, 2 (divos) identiskos eksemplāros, no kuriem viens ir 

Pasūtītājam un otrs – Izpildītājam. 

9. Pušu rekvizīti: 

PASŪTĪTĀJS 

Latvijas Republikas 

Uzņēmumu reģistrs 

Pērses iela 2 

Rīga, LV-1011 

IZPILDĪTĀJS 

 

 

 

 

mailto:evija.velika@latviatours.lv
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Reģ.nr. 90000270634 

Norēķini: Valsts Kase 

Kods: TRELLV22 

Konta Nr.  

LV67TREL2190464004000 

______________________ 

Guna Paidere 

Galvenā valsts notāre  

 

 

 

 

 

_______________________ 

 


