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1. Vispārīgā informācija 

DEFINĪCIJAS 

Apakšuzņēmējs 

fiziska vai juridiska persona, kurai Pretendents plāno nodot izpildei 
kādu daļu no koncesijas līgumā noteiktajiem darbiem un/vai 
pakalpojumiem 

Finansētājs 
persona, kura sniedz finansējumu Privātajam partnerim koncesijas līguma 
saistību nodrošināšanai 

Gala lietotājs 
fiziskas un juridiskas personas, kas izmanto sabiedriskā transporta 
pakalpojumus 

Pasūtītāja prasības 
Nolikuma 3.pielikums „Prasības sabiedriskā transporta pakalpojumu 
sniegšanai” un 5.pielikums „Minimālās prasības autobusiem” 

Pretendents 

Persona vai personu (piegādātāju/pakalpojumu sniedzēju) grupa, kas 
konkursā par pretendentu atlasi „Sabiedriskā transporta pakalpojumu 
koncesija [vieta vai maršruts, vai maršrutu tīkls+ 1.kārtā atzīts par 
atbilstošu pretendentu atlases prasībām un kuram nosūtīts uzaicinājums 
iesniegt piedāvājumu 

Privātais partneris 
Pretendents, kas ir atzīts par uzvarētāju koncesijas procedūrā un ar kuru 
Publiskais partneris ir noslēdzis koncesijas līgumu 

Projekts 

publiskās un privātās partnerības projekts, kura ietvaros Privātais partneris 
sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus *vieta, maršruts vai maršrutu 
tīkls+ Gala lietotājiem saskaņā ar Publiskā partnera noteiktajām kvalitātes 
prasībām. Projekta apraksts un finanšu un ekonomiskie aprēķini doti 
7.pielikumā „Finanšu un ekonomiskie aprēķini” 

Publiskais partneris 
[ierakstīt publiskā partnera nosaukumu, adresi, reģistrācijas Nr.], kas 
atbilst Publiskās un privātās partnerības likumā dotajai publiskā partnera 
definīcijai 

 

1.1. Publiskais partneris 

Publiskais partneris  

Publiskā partnera pārstāvis  

Juridiskā adrese  

Reģistrācijas Nr.  

Kontakti  

Bankas rekvizīti  

 

1.2. Koncesijas līguma priekšmets 

1.2.1 Koncesijas līguma priekšmets ir sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšana ar autobusiem 
[vieta, maršruts vai maršrutu tīkls].  

1.2.2 Privātajam partnerim ir jāsniedz sabiedriskā transporta pakalpojumi ar autobusiem tādā 
apjomā un intensitātē, kāds noteikts šī nolikuma 4.pielikumā „*vieta, maršruts vai maršrutu 
tīkls+ maršrutu saraksts”, atbilstoši normatīvajos aktos un Publiskā partnera izvirzītajām 
prasībām šajā nolikumā, koncesijas līgumā un tā pielikumos. 

1.2.3 Sabiedriskā transporta pakalpojumu apjoms ir atkarīgs no Gala lietotāju pieprasījuma pēc 
sabiedriskā transporta pakalpojumiem un Publiskā partnera pasūtījuma saskaņā ar šī nolikuma 
4.pielikumu „*vieta, maršruts vai maršrutu tīkls+ maršrutu saraksts”. 
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1.2.4 Sabiedriskā transporta pakalpojuma sniegšanā iesaistītajiem autobusiem jāatbilst vismaz 
5.pielikumā „Minimālās prasības autobusiem” minētajām prasībām.  

1.3. Koncesijas procedūras mērķi un Projekta mērķis 

1.3.1. Koncesijas procedūras mērķi ir: 

1.3.1.1. aktivitātes *aktivitātes nosaukums+ Kohēzijas fonda projekta *projekta nosaukums] 
īstenošana; 

1.3.1.2.  kompetenta un stabila Privātā partnera noteikšana koncesijas līguma izpildei un Projekta 
īstenošanai; 

1.3.2. Projekta mērķis ir uzlabota un kvalitatīva sabiedriskā transporta pakalpojuma ar autobusiem 
*vieta, maršruts vai maršrutu tīkls+ nodrošināšana Gala lietotājiem.  

1.4. Finansējuma avots 

[finansējuma avots: valsts/pašvaldības budžets, Kohēzijas fonda finansējums, Privātā partnera paša 
un/vai aizņemtais kapitāls] 

1.5. Koncesijas līguma izpildes vieta un laiks 

1.5.1 Koncesijas līguma izpildes vieta ir *vieta, maršruti vai maršrutu tīkls]. 

1.5.2 Koncesijas līguma termiņš ir *gadi saskaņā ar finanšu un ekonomisko pamatojumu] gadi.  

1.6. Informācijas apmaiņas kārtība 

Informācijas apmaiņa starp Publisko partneri un Pretendentiem notiek rakstveidā pa pastu, faksu, 
elektronisko pastu vai nododot personīgi. Lai informācija, kas nosūtīta pa faksu, iegūtu likumīgu 
spēku, tā vienlaikus jānosūta arī pa pastu.  

1.7. Papildus informācijas sniegšana 

1.7.1. Pretendents var pieprasīt papildus informāciju par 2.kārtas nolikumu un papildus informāciju 
par koncesijas procedūru ne vēlāk kā deviņas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa 
beigām. Koncesijas procedūras komisija papildus informāciju par nolikumu un koncesijas 
procedūru sniedz piecu darba dienu laikā. 

1.7.2. Papildus informāciju koncesijas procedūras komisija nosūta Pretendentam, kas uzdevis 
jautājumu, un pārējiem Pretendentiem. 

1.8. Piedāvājuma un līguma nodrošinājums 

1.8.1. Pretendentam ir jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums *summa] ([summa vārdiem+) apmērā. 

1.8.2. Piedāvājuma nodrošinājumu Pretendents iesniedz bankas garantijas formā (saskaņā ar 
2.pielikumu „Piedāvājuma nodrošinājums”), ko izdevusi Latvijas Republikā reģistrēta banka vai 
ārvalstu bankas filiāle, kurai ir Latvijas Republikas Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izsniegta 
atļauja (licence) kredītiestādes darbībai, vai ārvalstu banka, kurai ir attiecīgās valsts 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izsniegta atļauja (licence) kredītiestādes darbībai. 
Publiskais partneris pieņem tikai tādu bankas garantiju, ko izdevusi banka, kas piedāvājuma 
nodrošinājuma derīguma termiņā neatrodas maksātnespējas, sanācijas, likvidācijas vai 
bankrota procesā.  

1.8.3. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā no piedāvājuma iesniegšanas dienas līdz 
piedāvājuma derīguma termiņa beigām vai piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājuma 
beigām (ja piedāvājuma derīguma termiņš tiek pagarināts). 

1.8.4. Pretendentiem, kuru piedāvājumi atzīti par neatbilstošiem piedāvājumu noformēšanas un 
satura prasībām un/vai Pasūtītāja prasībām un ir noraidīti, Publiskais partneris atdod 
piedāvājuma nodrošināšanu *skaitlis+ dienu laikā no lēmuma par attiecīgo pretendentu 
noraidīšanu pieņemšanas. Pretendentiem, kuriem nav piešķirtas tiesības slēgt koncesijas 
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līgumu, Publiskais partneris atdod piedāvājuma nodrošinājumu *skaitlis+ dienu laikā pēc 
paziņojuma par koncesijas procedūras rezultātiem publicēšanas Iepirkumu uzraudzības biroja 
mājas lapā. 

1.8.5. Publiskais partneris, Pretendentam ar kuru nolēmis slēgt koncesijas līgumu, atdod 
piedāvājuma nodrošinājumu *skaitlis+ dienu laikā, kad ir izpildīti abi zemāk norādītie 
priekšnoteikumi: 

1.8.5.1. Pretendents ir parakstījis koncesijas līgumu; 

1.8.5.2. Pretendents ir iesniedzis koncesijas līguma izpildes nodrošinājumu. 

1.8.6.  Publiskais partneris piedāvājuma nodrošinājumu neatdod Pretendentam, ar kuru nolēmis slēgt 
koncesijas līgumu, un izmanto, ja: 

1.8.6.1.   Pretendents atsauc savu piedāvājumu laikā, kamēr spēkā ir piedāvājuma nodrošinājums; 

1.8.6.2.   Pretendents ir sniedzis par sevi nepatiesas ziņas; 

1.8.6.3.  Pretendents, ar kuru Publiskais partneris nolēmis slēgt koncesijas līgumu, nav parakstījis to 
[skaits+ dienu laikā no dienas, kad Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā ir publicēts 
koncesijas procedūras rezultāts; 

1.8.6.4.   Pretendents neiesniedz koncesijas līguma izpildes nodrošinājumu. 

1.8.7. Koncesijas līguma nodrošinājums ir jānodrošina *summa] ([summa vārdiem+) apmērā. 

1.8.8. Privātajam partnerim koncesijas līguma izpildes nodrošinājums jāiesniedz Publiskajam 
partnerim *skaits+ dienu laikā no koncesijas līguma dienas, kad koncesijas līgumu ir parakstījis 
Publiskais un Privātais partneris.  

1.8.9. Koncesijas līguma izpildes nodrošinājumu Pretendents iesniedz bankas vai apdrošināšanas 
sabiedrības garantijas formā (saskaņā ar 10.pielikumu „Līguma nodrošinājums”), ko izdevusi 
Latvijas Republikā reģistrēta banka vai ārvalstu bankas filiāle, kurai ir Latvijas Republikas 
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izsniegta atļauja (licence) kredītiestādes darbībai, vai 
ārvalstu banka, kurai ir attiecīgās valsts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izsniegta atļauja 
(licence) kredītiestādes darbībai, vai apdrošināšanas akciju sabiedrība vai ārvalsts 
apdrošinātāja filiāle, kurai ir Latvijas Republikas Finanšu un kapitāla tirgus komisija izsniegta 
licence attiecīgajā apdrošināšanas veidā. Publiskais partneris pieņem tikai tādu bankas, 
apdrošināšanas sabiedrības, ārvalstu bankas vai ārvalstu apdrošinātāja filiāles garantiju, ko 
izdevusi banka, apdrošināšanas sabiedrība, ārvalstu banka vai ārvalstu apdrošinātāja filiāle, kas 
piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņā neatrodas maksātnespējas, sanācijas, 
likvidācijas vai bankrota procesā.  

1.8.10. Koncesijas līguma izpildes nodrošinājums ir spēkā tā izdošanas dienas līdz koncesijas līguma 
termiņa beigām vai līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. 

1.8.11. Līguma izpildes nodrošinājumu Publiskais partneris ir tiesīgs izmantot, lai pilnībā vai daļēji 
dzēstu Privātā partnera saistību neizpildes gadījumā nodarītos zaudējumus vai ieturētu 
līgumsodus, ko Privātajam partnerim atbilstoši koncesijas līgumam jāmaksā par saistību 
nepienācīgu izpildi, termiņu kavējumiem, citiem pārkāpumiem vai līguma izbeigšanu.   

1.9. Piedāvājuma iesniegšana un atvēršana 

1.9.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz [datums], [laiks], [adrese], iesniedzot personīgi vai 
atsūtot pa pastu. Ja piedāvājums tiek iesniegts personīgi, ierašanās iepriekš jāpiesaka pa tālruni 
[numurs]. Piedāvājumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē un noteiktajā termiņā. 

1.9.2. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums 
saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku). 



6 | L a p a  
 

1.9.3. Pieņemti tiek tikai tie piedāvājumi, kas noformēti tā, lai ieteikumā iekļautie dati būtu aizsargāti 
un koncesijas procedūras komisija varētu pārbaudīt tā saturu tikai pēc piedāvājumu 
iesniegšanas termiņa beigām.  

1.9.4. Piedāvājumi, kas saņemti pēc norādītā iesniegšanas termiņa, netiek pieņemti un tiek atdoti 
atpakaļ iesniedzējam. Tie piedāvājumi, kuri pēc 1.9.1.punktā norādītajā termiņā tiek saņemti 
pa pastu, tiek nosūtīti atpakaļ pa pastu iesniedzējam.  

1.9.5. Koncesijas procedūras komisija piedāvājumu atver [datums], [laiks], [vieta].  Piedāvājumu 
atvēršanas sanāksme ir atklāta.  

1.9.6. Sākot piedāvājumu atvēršanas sanāksmi, koncesijas procedūras komisijas priekšsēdētājs 
paziņo komisijas sastāvu. Sanāksmes dalībnieki reģistrējas koncesijas procedūras komisijas 
sagatavotajā reģistrācijas lapā. 

1.9.7. Koncesijas procedūras komisija atver piedāvājumus to iesniegšanas secībā un nosauc 
piedāvājuma pamatdatus: 

1.9.7.1. Pretendenta nosaukums; 

1.9.7.2. Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks; 

1.9.7.3. Finanšu piedāvājuma gala rezultātus:  prognozēto viena kilometra pašizmaksu, 
sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifu, maksimālos 1 darbības gada zaudējumus, koncesijas 
līgumcenu. 

1.9.7.4. Piedāvājuma nodrošinājuma esamību. 

1.9.8. Pēc visu piedāvājumu atvēršanas, piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiek slēgta.  

1.10. Piedāvājuma grozīšana un atsaukšana 

1.10.1. Pretendents var atsaukt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, 
ierodoties Pretendenta pārstāvim personīgi pieteikumu uzglabāšanas vietā [adrese] un 
iesniedzot iesniegumu, kuru ir parakstījusi Pretendentu pārstāvēt tiesīga persona, par 
pieteikuma atsaukšanu un paraksta tiesību apliecinošu dokumentu (izziņu no Uzņēmumam 
reģistra, pilnvaru vai citu dokumentu, kas apliecina, ka attiecīgā persona ir tiesīga parakstīt 
dokumentus Pretendenta vārdā)  vai nosūtot Publiskajam partnerim pa pastu paziņojumu par 
atsaukumu. Pieteikuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz Pretendentu no 
tālākas dalības konkursā. 

1.10.2. Pretendents var grozīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, 
ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā [adrese] un apmainot piedāvājumu vai 
nosūtot Publiskajam partnerim pa pastu jaunu piedāvājumu. Piedāvājuma grozīšanas 
gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas 
brīdis. 

1.11. Piedāvājuma noformēšanas kārtība 

1.11.1. Piedāvājums (viens oriģināls un *skaits+ kopijas) sastāv no: 

1.11.1.1. Piedāvājuma konkursam (saskaņā ar 1.pielikumu „Piedāvājums konkursam”); 

1.11.1.2. Tehniskā iedāvājuma; 

1.11.1.3. Finanšu piedāvājuma; 

1.11.1.4. Piedāvājuma nodrošinājuma (neiesietā veidā). 

1.11.2. Piedāvājuma oriģinālu un kopijas iesniedz atsevišķi slēgtās aploksnēs, uz kurām norāda 
„ORIĢINĀLS” vai „KOPIJAS” un kurus ievieto vienā kopējā slēgtā iepakojumā, uz kura norāda: 

1.11.2.1. Publiskā partnera nosaukums un adrese; 

1.11.2.2. Pretendenta nosaukums un adrese; 
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1.11.2.3. Atzīme „Piedāvājums konkursam ar pretendentu atlasi „Sabiedriskā transporta 
pakalpojumu koncesija [vieta vai maršruts, vai maršrutu tīkls+”; 

1.11.2.4. Atzīme „Neatvērt līdz piedāvājumu atvēršanas sanāksmei *datums], [laiks+.” 

1.11.3. Ja kopējais iepakojums nav noformēts 1.11.2.punkta prasībām, koncesijas procedūras 
komisija neuzņemas atbildību par tās nesaņemšanu vai pirmstermiņa atvēršanu.  

1.11.4. Piedāvājumu sagatavo latviešu valodā. Ja kāds oriģināldokuments ir sagatavots svešvalodā, 
tam pievieno tulkojumu latviešu valodā. Pretendents apliecina tulkojuma pareizību atbilstoši 
Dokumentu juridiskā spēka likuma un Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra 
noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām. 

1.11.5. Pretendents piedāvājumu paraksta tam paredzētajās paraksta vietās un iesniedz rakstiskā 
veidā atsevišķā sējumā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Sējuma lapām jābūt 
sanumurētām un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam. Lapu daudzumam jābūt 
apliecinātam ar pretendenta vai pretendenta pilnvarotās personas parakstu.  

1.11.6. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem un bez labojumiem. 
Gadījumā, ja koncesijas procedūras komisija konstatē pretrunas starp skaitliskās vērtības 
apzīmējumiem ciparos un vārdos, tā vadās no skaitliskās vērtības apzīmējuma vārdos.  

1.11.7. Uz piedāvājuma oriģināla un kopijām skaidri norāda „ORIĢINĀLS” un „KOPIJA”. Gadījumā, ja 
koncesijas procedūras komisija konstatē pretrunas starp piedāvājuma oriģinālā un tā kopijās 
iekļauto informāciju, tā vadās no piedāvājuma oriģinālā ietvertās informācijas.  

1.11.8. Pretendents apliecina piedāvājuma kopiju un iesniegto dokumentu kopiju pareizību atbilstoši 
Dokumentu juridiskā spēka likuma un Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu 
Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām. Ja koncesijas 
konkursa komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumentu kopijas autentiskumu, tā pieprasa, 
lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz notariāli apliecinātu dokumenta 
kopiju. 

1.12. Plānotais konkursa ar pretendentu atlasi darbību grafiks 

1.12.1. Pieteikumu iesniegšana      [gads].[datums], [laiks] 

1.12.2. Pieteikumu izvērtēšana      *gads+, *mēneši+  

1.12.3. Pretendentu informēšana par atlases rezultātiem  [gads].[datums] 

1.12.4. Pretendentu uzaicināšana iesniegt piedāvājumus   [gads].[datums] 

1.12.5. Piedāvājumu iesniegšana     [gads].[datums], [laiks]  

1.12.6. Pretendentu piedāvājumu izvērtēšana    *gads+, *mēneši+  

1.12.7. Sarunas ar pretendentiem par koncesijas līguma projektu [gads], *mēnesis+  

1.12.8. Konkursa rezultātu paziņošana     *gads+, *mēnesis+  

1.12.9. Koncesijas līguma noslēgšana     *gads+, *mēnesis+  
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2. Tehniskais un finanšu piedāvājums 

2.1. Tehniskais piedāvājums 

2.1.1. Tehnisko piedāvājumu Pretendents iesniedz atbilstoši tehniskā piedāvājuma formai 
(6.pielikums) un iekļauj tajā informāciju par sabiedriskā transporta pakalpojuma 
nodrošināšanu: 

2.1.1.1. iekļauts pakalpojuma apraksts, sniedzot informāciju par piedāvāto risinājumu atbilstību 
Pasūtītāja prasībām un normatīvajiem aktiem;  

2.1.1.2. pakalpojumu sniegšanas metožu apraksts; 

2.1.1.3. kvalitātes vadības sistēmas apraksts pakalpojumu sniegšanas laikā. 

2.1.2. Pretendents var pievienot tehniskā iedāvājuma formai pielikumus ar 2.1.1.punktā minēto 
informāciju. 

2.2. Finanšu piedāvājums 

2.2.1. Finanšu piedāvājumu Pretendents iesniedz atbilstoši finanšu piedāvājuma formai (7.pielikums) 
un tajā norāda šādu informāciju: 

2.2.1.1. prognozētā viena kilometra pašizmaksa; 

2.2.1.2. prognozētais sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifs (braukšanas maksa); 

2.2.1.3. prognozētie gada zaudējumi pie pretendenta noteiktā tarifa; 

2.2.1.4. prognozētā koncesijas līgumcena (saskaņā ar Publiskās un privātās partnerības likumā 
noteikto definīciju) uz visu koncesijas līguma termiņu – [skaits] gadiem. 

2.2.2. Lai pretendents pamatotu, 2.2.1.1. – 2.2.1.3.punktos norādītos lielumus, papildus finanšu 
iedāvājuma formai, tam ir jāiesniedz detalizēti pakalpojuma sniegšanas finanšu aprēķini 
saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 26.oktobra noteikumiem Nr.1226 „Sabiedriskā 
transporta pakalpojumu sniegšanā radušos zaudējumu un izdevumu kompensēšanas un 
sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifa noteikšanas kārtība.” 

2.2.3. Lai pretendents pamatotu, 2.2.1.4.punktā minēto lielumu, papildus finanšu formai, tam ir 
jāiesniedz finanšu un ekonomiskie aprēķini saskaņā ar 8.pielikumu „Veidlapa un metodika 
līgumcenas aprēķināšanai”. 

2.2.4. Finanšu piedāvājumā iekļautie finanšu aprēķini ir jānorāda latos bez pievienotās vērtības 
nodokļa.  

2.2.5. Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar 
koncesijas līguma priekšmeta nodrošināšanu publiskajam partnerim, tajā skaitā visiem 
nodokļiem un nodevām, kā arī risku pārdales  izmaksām. 

2.3. Piedāvājuma spēkā esamība 

Pretendenta iesniegtā piedāvājuma derīguma termiņš ir līdz koncesijas līguma noslēgšanai, bet ne 
ilgāk kā [skaits] dienas, skaitot no nolikumā noteiktās piedāvājumu iesniegšanas dienas. 
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3. Piedāvājuma vērtēšana, kritēriji, 
lēmuma pieņemšana un līguma 
slēgšana 

3.1. Piedāvājuma vērtēšanas pamatnosacījumi 

3.1.1. Koncesijas procedūras komisija piedāvājumu  vērtēšanu veic slēgtās sēdēs trijos posmos: 
pieteikumu noformējuma un satura pārbaude, tehniskā piedāvājuma izvērtēšana un finanšu 
piedāvājuma izvērtēšana. 

3.1.2. Piedāvājumu vērtēšanas laikā koncesijas procedūras komisijas locekļi aizpilda un paraksta 
individuālās vērtēšanas tabulas, kuras koncesijas procedūras komisijas sekretāre apkopo 
kopējā vērtējuma tabulā. Ņemot vērā kopējā vērtējuma tabulu, koncesijas procedūras komisija 
apstiprina pretendentu novērtēšanas rezultātus.  

3.1.3. Tehniskā piedāvājuma vērtēšanas posmā vērtē tikai to pretendentu piedāvājumus, kuri nav 
noraidīti piedāvājumu noformējuma un satura pārbaudes posmā.  

3.1.4. Koncesijas procedūras komisija pēc tehniskā piedāvājuma izvērtēšanas pabeigšanas veic 
finanšu piedāvājumu izvērtēšanu.  

3.1.5. Finanšu piedāvājuma vērtēšanas laikā, koncesijas procedūras komisija pārbauda, vai 
piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu. Konstatējot aritmētiskās kļūdas, koncesijas procedūras 
komisija šīs kļūdas izlabo.  

3.1.6. Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem koncesijas procedūras komisija paziņo Pretendentam, 
kura finanšu piedāvājumā labojumi izdarīti. Vērtējot finanšu piedāvājumus, kuros bijušas 
aritmētiskas kļūdas, koncesijas procedūras komisija ņem vērā tikai labotās cenas.  

3.2. Piedāvājuma noformējuma  un satura pārbaude 

3.2.1. Koncesijas procedūras komisija novērtē katra piedāvājuma atbilstību 1.11.punktā noteiktajām 
prasībām.  

3.2.2. Ja piedāvājums neatbilst kādai no piedāvājuma noformējuma prasībām, koncesijas procedūras 
komisija lemj par attiecīgā piedāvājuma tālāku izskatīšanu vai noraidīšanu.  

3.2.3. Ja piedāvājumā iztrūkst kāda no 1.11.1.punktā minētajiem piedāvājuma sastāvdaļām, 
koncesijas procedūras komisija noraida piedāvājumu un tālāk nevērtē. 

3.2.4. Ja piedāvājums neatbilst Publiskā partnera prasībām, koncesijas līgumam un normatīvajiem 
aktiem, kas regulē sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu, koncesijas procedūras 
komisija to noraida un tālāk nevērtē.  

3.3. Piedāvājuma vērtēšanas kritēriji 

3.3.1. Piedāvājuma vērtēšanas kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums. 

3.3.2. Piedāvājuma kopējo novērtējumu veido: 
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Kritērija 
apzīmējums 

Kritērijs Maksimālais punktu skaits 

K1 Sabiedriskā transporta pakalpojuma sniegšanas 
kvalitāte 

30 

K2 Prognozētie gada zaudējumi pie pretendenta 
noteiktā tarifa 

20 

K3 Prognozētais sabiedriskā transporta pakalpojuma 
tarifs 

20 

K4 Prognozētā viena kilometra pašizmaksa 15 

K5 Prognozētā koncesijas līgumcena uz visu koncesijas 
līguma termiņu 

15 

 

3.3.3. Tehnisko piedāvājumu jeb sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas kvalitātes aprakstu 
vērtē šādi: 

30 punkti – augsta detalizācijas pakāpe - piedāvājums pilnībā atbilst Pasūtītāja prasībām, koncesijas 
līgumam un normatīvajiem aktiem, kas regulē sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu; 
pretendenta sniegtais sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas apraksta saturs ir pilnīgs, 
dokuments ietver visas nepieciešamās dokumenta sastāvdaļas, kā arī citu informāciju tādā apjomā, 
ka koncesijas procedūras komisija, iepazīstoties ar to, gūst iespējami pilnīgu priekšstatu par 
sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas metodēm. Pretendents ir sagatavojis pamatotu 
aprakstu par plānotā pakalpojuma saturu un pilnībā pierādījis pakalpojuma sastāvdaļu savstarpējo 
saskaņotību un atbilstību Pasūtītāja prasībām, koncesijas līgumam un normatīvajiem aktiem, kas 
regulē sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu. Pilnībā ir aprakstīta pakalpojuma sniegšanas 
kvalitātes sistēma. 

15 punkti - vidēja detalizācijas pakāpe - piedāvājums pilnībā atbilst Pasūtītāja prasībām, koncesijas 
līgumam un normatīvajiem aktiem, kas regulē sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu; 
pretendenta sniegtais sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas apraksta saturs ir pilnīgs, 
dokuments ietver visas nepieciešamās dokumenta sastāvdaļas, kā arī citu informāciju, taču, 
koncesijas procedūras komisijai, iepazīstoties ar aprakstu, negūst iespējami pilnīgu priekšstatu par 
sabiedriskā transporta pakalpojuma sniegšanas metodēm. Pretendenta sagatavotais apraksts par 
pakalpojumu tikai daļēji pierāda plānotā pakalpojuma sastāvdaļu savstarpējo saskaņotību un 
atbilstību koncesijas līgumā ietvertajām prasībām. Nav pilnībā aprakstīta pakalpojuma sniegšanas 
kvalitātes sistēma. 

10 punkti - zema detalizācijas pakāpe - piedāvājums pilnībā atbilst Pasūtītāja prasībām, koncesijas 
līgumam un normatīvajiem aktiem, kas regulē sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu; 
pretendenta sniegtais sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas apraksta saturs ir pilnīgs, 
dokuments ietver visas nepieciešamās dokumenta sastāvdaļas, kā arī citu informāciju, taču, 
koncesijas procedūras komisijai, iepazīstoties ar aprakstu secina, ka tas nav pilnīgs un rada tikai 
vispārīgu priekšstatu ar sabiedriskā transporta pakalpojuma sniegšanas metodēm. Pretendents 
sagatavotais apraksts par pakalpojumu nepierāda plānotā pakalpojuma sastāvdaļu saskaņotību un 
atbilstību koncesijas līgumā ietvertajām prasībām. Nav aprakstīta pakalpojuma sniegšanas kvalitātes 
sistēma. 

1 punkts – piedāvājums pilnībā atbilst Pasūtītāja prasībām, koncesijas līgumam un normatīvajiem 
aktiem, kas regulē sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu; Pretendents ir piekritis sniegt 
sabiedriskā transporta pakalpojumus Pasūtītāja prasībām, koncesijas līgumam un normatīvajiem 
aktiem, kas regulē sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu, norādītajā kvalitātē (ir pārrakstījis 
kvalitātes prasības, bet nav tās izvērsis un papildinājis), pakalpojuma sniegšanas metodes ir minētas, 
bet nav aprakstītas, ir norādīts, ka nodrošinās sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu 
atbilstoši uzņēmumā esošajai kvalitātes sistēmai, bet neapraksta, kā tieši izpildīs koncesijas līgumu. 

3.3.4. Finanšu piedāvājuma kopējo cenu koncesijas procedūras komisija vērtē šādi:  
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3.3.4.1. Koncesijas procedūras komisija vērtēšanā ņem vērā tikai to Pretendentu finanšu 
piedāvājumus, kuru piedāvājumi ir izturējuši piedāvājuma noformējuma un satura 
pārbaudi.  

3.3.4.2. Vislētāko piedāvājumu katrā sadaļā (bez PVN) (zemākā cena) vērtē ar maksimālo punktu 
skaitu un tas saņem attiecīgajā sadaļā noteikto maksimālo punktu skaitu. Pārējiem 
piedāvājumiem punktu skaitu nosaka pēc formulas: Punktu skaits = (zemākā cena/piedāvātā 
cena) x attiecīgās sadaļas maksimālais punktu skaits.  

3.3.5. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiek atzīts piedāvājums, kas saņēmis visaugstāko 
skaitlisko vērtējumu summējot tehniskā piedāvājuma vērtējumu ar finanšu piedāvājuma 
vērtējumu skaitlisko summu.  

3.3.6. Ja vairāku Pretendentu iegūtais punktu skaits ir vienāds, tad koncesijas procedūras komisija par 
uzvarētāju atzīs Pretendentu, kurš piedāvājumā būs norādījis  zemāko koncesijas līgumcenu. 

3.4. Sarunas par koncesijas līguma projektu 

3.4.1. Koncesijas procedūras komisija uz sarunām par koncesijas līguma projektu uzaicina 
Pretendentu, kas saskaņā ar nolikuma 3.3.punktā ietvertajiem kritērijiem ir ieguvis visaugstāko 
koncesijas procedūras komisijas novērtējumu. 

3.4.2. Kā negrozāmi ir noteikti šādi koncesijas līguma punkti: 1., 5., 6., 7., 18., 19., 20., 40., VI sadaļa, 
VII sadaļa, VIII sadaļa, IX sadaļa, X sadaļa, XII sadaļa, XIV sadaļa, 90.punkts. 

3.4.3. Sarunas ar uzaicināto Pretendentu risinās tikai par tiem koncesijas līguma punktiem, kas nav 
minēti 3.4.2.punktā. 

3.4.4. Maksimālais sarunu laiks ar uzaicināto Pretendentu ir [skaits] dienas. Ja koncesijas procedūras 
komisija nepanāk vienošanos ar uzaicināto Pretendentu par koncesijas līgumu minētajā 
termiņā, koncesijas procedūras komisija uzaicina uz sarunām Pretendentu, kas ir nākamais 
visaugstāk novērtētais, ja tam ir piekritis Publiskā partnera pārstāvis, vai izbeidz koncesijas 
procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.  

3.4.5. Ja koncesijas procedūras komisija panāk vienošanos ar uz sarunām uzaicināto Pretendentu, tā 
pieņem lēmumu par koncesijas līguma slēgšanu ar šo Pretendentu. 

3.5. Lēmuma pieņemšana un paziņošana 

3.5.1. Koncesijas procedūras komisija vienlaikus informē visus Pretendentus par pieņemto lēmumu 
attiecībā uz koncesijas līguma slēgšanu. Minēto informāciju nosūta ne vēlāk kā dienā, kad 
koncesijas procedūras komisijas paziņojums par koncesijas procedūras rezultātiem publicēts 
Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā. 

3.5.2. Paziņojumu par koncesijas procedūras rezultātiem publicē arī Publiskā partnera mājas lapā 
internetā. 

3.5.3. Koncesijas procedūras komisija paziņo Pretendentiem izraudzītā pretendenta nosaukumu, 
norādot:  

3.5.3.1.  Noraidītajam Pretendentam tā iesniegtā piedāvājuma noraidīšanas iemeslus;  

3.5.3.2.  Pretendentam, kurš iesniedzis atbilstošu piedāvājumu, izraudzītā piedāvājuma raksturojumu 
un nosacītās priekšrocības, ja par piedāvājuma izvēles kritēriju noteikts saimnieciski 
visizdevīgākais piedāvājums;  

3.5.3.3. Termiņu, kādā Pretendents var iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par 
koncesijas procedūras pārkāpumiem.  

3.5.4. Ja koncesijas procedūra tiek izbeigta vai pārtraukta, koncesijas procedūras komisija triju 
darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus Pretendentus par visiem 
iemesliem, kuru dēļ koncesijas procedūra tiek izbeigta vai pārtraukta. Koncesijas procedūras 
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komisija visus Pretendentus informē par termiņu, kādā Pretendents var iesniegt Iepirkumu 
uzraudzības birojam iesniegumu par koncesijas procedūras pārkāpumiem.  

3.6. Koncesijas līguma slēgšana 

Publiskais partneris koncesijas līgumu ar Privāto partneri slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc 
Publiskās un privātās partnerības likumā noteiktā nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu 
uzraudzības birojam nav  iesniegts iesniegums par koncesijas procedūras pārkāpumiem. 
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4. Koncesijas procedūras komisijas 
darbība, tiesības un pienākumi 

4.1. Koncesijas procedūras komisijas darbības pamatnoteikumi 

4.1.1. Koncesijas procedūras komisija nodrošina koncesijas procedūras nolikuma izstrādāšanu, 
protokolē koncesijas procedūras gaitu un ir atbildīga par šīs procedūras norisi.  

4.1.2. Koncesijas procedūras komisija vērtē Pretendentus, to iesniegtos piedāvājumus un citus 
dokumentus saskaņā ar Publiskās un privātās partnerības likumu un šo nolikumu, kā arī citiem 
normatīvajiem aktiem. 

4.1.3.  Koncesijas procedūras komisijas priekšsēdētājs organizē un vada tās darbu, nosaka koncesijas 
procedūras komisijas sēžu vietu, laiku un darba kārtību, sasauc un vada šīs komisijas sēdes. 

4.1.4. Koncesijas procedūras komisija lēmumus pieņem sēdēs.  

4.1.5. Koncesijas procedūras komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas 
komisijas locekļu.  

4.1.6. Koncesijas procedūras komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu klātesošo komisijas locekļu balsu 
vairākumu. Ja balsu skaits sadalās līdzīgi, izšķirošā ir komisijas sēdes vadītāja balss. 

4.2. Koncesijas procedūras konkursa komisijas tiesības: 

4.2.1. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai 
citos publiski pieejamos avotos.  

4.2.2. Pieaicināt ekspertus atzinumu sniegšanai.  

4.2.3. Pieņemt lēmumu pārtraukt šo koncesijas procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums un ir 
Publiskā partnera piekrišana. 

4.2.5. Veikt citas darbības saskaņā ar Publiskās un privātās partnerības likumu un citiem 
normatīvajiem aktiem.  

4.3. Koncesijas procedūras konkursa komisijas pienākumi: 

4.3.1. Sniegt papildu informāciju par koncesijas procedūras dokumentāciju.  

4.3.2. Nesniegt informāciju par citu piedāvājumu esamību laikā no piedāvājuma iesniegšanas dienas 
līdz to atvēršanas brīdim, kā arī piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz pretendentu atlases 
rezultātu paziņošanai nesniegt informāciju par vērtēšanas procesu.  

4.3.3. Nodrošināt piedāvājumu glabāšanu vērtēšanas laikā tā, lai tiem nevarētu piekļūt personas, 
kuras nav iesaistītas vērtēšanas procesā.  
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5. Pretendenta tiesības un pienākumi 

5.1. Pretendenta tiesības: 

5.1.1. Grozīt un atsaukt iesniegto piedāvājumu pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.  

5.1.2. Pieprasīt papildus informāciju par koncesijas procedūras dokumentāciju 1.7.1.punktā 
noteiktajos termiņos. 

5.1.3. Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.  

5.1.4. Publiskās un privātās partnerības likumā noteiktajā kārtībā iesniegt iesniegumu Iepirkumu 
uzraudzības birojam par nolikuma noteikumiem un citām prasībām, kas attiecas uz konkrēto 
koncesijas procedūru, vai par Publiskā partnera vai koncesijas procedūras komisijas darbību 
koncesijas procedūras norises laikā.  

5.1.5. Veikt citas darbības saskaņā ar Publiskās un privātās partnerības likumu un citiem 
normatīvajiem aktiem.  

5.2. Pretendenta pienākumi 

5.2.1. Sagatavot un iesniegt piedāvājumu atbilstoši nolikuma prasībām.  

5.2.2. Sniegt patiesu informāciju.  

5.2.3. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.  
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6. Nolikuma pielikumi 

1.pielikums „Piedāvājums konkursam” 

2.pielikums „Piedāvājuma nodrošinājums ” 

3.pielikums „Prasības sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai” 

4.pielikums „[vieta, maršruta nosaukums+ maršrutu saraksts” 

5.pielikums „Minimālās prasības autobusiem” 

6.pielikums „Tehniskā piedāvājuma veidne” 

7.pielikums „Finanšu piedāvājuma veidne” 

8.pielikums „Veidlapa un metodika līgumcenas aprēķināšanai” 

9.pielikums „Koncesijas līguma projekts” 

10.pielikums „Līguma nodrošinājums” 
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1.pielikums 

PIEDĀVĀJUMS 

Konkursa ar pretendentu atlasi „Sabiedriskā transporta pakalpojumu koncesija 
[vieta vai maršruts vai maršrutu tīkls+” 2.kārtā 

 

[Vieta], [datums] 

Informācija par Pretendentu1 

Pretendenta nosaukums  

Reģistrācijas Nr.  

Juridiskā adrese:  

Pasta adrese:  

Tālrunis, fakss  

e-pasta adrese  

 

Finanšu rekvizīti 

Bankas nosaukums  

Bankas kods  

Konta Nr.  

 

Informācija par kontaktpersonu 

Vārds, Uzvārds  

Ieņemamais amats  

Tālrunis, fakss  

E-pasta adrese  

 

Ar šo *Pretendenta nosaukums+ apliecina savu dalību konkursa ar pretendentu atlasi „Sabiedriskā 
transporta pakalpojumu koncesija [vieta vai maršruts, vai maršrutu tīkls+” 2.kārtā. 
Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar konkursa 2.kārtas nolikumu un piekrītam visiem tajā 
minētajiem nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav. 

Mūsu piedāvājums ir spēkā *skaits+ dienas.  

Ar šo apliecinām, ka visa iesniegtā informācija ir patiesa.  

 

Vārds, Uzvārds  

Ieņemamais amats  

Paraksts  

Datums  

 

                                                           
1
 Informāciju par Pretendentu un finanšu rekvizītus aizpilda par katru personu (piegādātāju/pakalpojumu 

sniedzēju) grupas dalībnieku, ja Pretendents ir personu (piegādātāju/pakalpojumu sniedzēju) grupa. 
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2.pielikums 

PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS2 

[Vieta], [gads].gada [datums].[mēnesis] 

Ievērojot to, ka  

[Pretendenta nosaukums] 

[reģistrācijas numurs] 

[adrese] 

(turpmāk – Pretendents) 

iesniedz savu piedāvājumu [Publiskā partnera nosaukums], reģ.Nr.[reģistrācijas numurs], adrese: 
[adrese], (turpmāk – Publiskais partneris), organizētā konkursa ar pretendentu atlasi „Sabiedriskā 

transporta pakalpojumu koncesija [vieta vai maršruts, vai maršrutu tīkls] ietvaros, kā arī to, ka 
koncesijas procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu, 

mēs, [Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese], neatsaucami apņemamies [skaits] dienu 
laikā no Publiskā partnera rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka: 

a) Pretendents piedāvājuma spēkā esamības laikā atsauc vai padara savu piedāvājumu par spēkā 
neesošu, 

b) Pretendents piedāvājuma spēkā esamības laikā pēc tam, kad saņēmis paziņojumu par lēmuma 
pieņemšanu par viņa atzīšanu par konkursa uzvarētāju, neparaksta vai atsakās parakstīt 
līgumu, 

c) Pretendents sniedzis par sevi nepatiesas ziņas,  

d) Pretendents piedāvājuma spēkā esamības laikā pēc tam, kad parakstījis koncesijas līgumu, 
neiesniedz koncesijas līguma izpildes nodrošinājumu. 

saņemšanas dienas, neprasot Publiskajam partnerim pamatot savu prasījumu, izmaksāt 
Publiskajam partnerim [summa cipariem] LVL ([summa vārdiem] latus), maksājumu veicot uz 
pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu. 

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā [gads].gada [datums].[mēnesis]3 un ir spēkā līdz [gads].gada 
[datums].[mēnesis]. Publiskā partnera pieprasījums jānosūta mums uz iepriekš norādīto adresi ne 
vēlāk kā iepriekšminētajā datumā. 

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums 
iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Publisko partneri, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu 
parakstījušās personas parakstu apliecina banka. 

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi 
par pieprasījumu garantijām Nr.458 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication 
No.458), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar 
piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas 
normatīvajiem tiesību aktiem.  

           [Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds] 

[Paraksttiesīgās personas paraksts] 

[Bankas zīmoga nospiedums] 

 

                                                           
2
 Piedāvājuma nodrošinājumu Pretendenta vārdā var iesniegt viens no personu (piegādātāju/pakalpojumu sniedzēju) 

grupas dalībniekiem, ja pretendents ir personu (piegādātāju/pakalpojumu sniedzēju) grupa. 
3
 Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām! 



18 | L a p a  
 

3.pielikums 

PRASĪBAS SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PAKALPOJUMU SNIEGŠANAI 

 

1. Pakalpojumu  apjoms 

1.1. Privātajam partnerim ir  jāsniedz sabiedriskā transporta pakalpojumi ar autobusiem: 

1.1.1. tādā apjomā un intensitātē, kāds noteikts nolikumam pievienotajā maršrutu sarakstā 
(4.pielikums); 

1.1.2. atbilstoši sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas raksturojumam, kas ietver 
arī pasūtītāja noteiktās minimālās pakalpojuma kvalitātes prasības; 

1.1.3. atbilstoši koncesijas līguma prasībām; 
1.1.4. ievērojot visas sabiedriskā transporta pakalpojumu nozari reglamentējošo normatīvo 

aktu prasības. 

1.2. Šajā prasībās paredzētais sabiedriskā transporta pakalpojumu apjoms var tikt palielināts 
vai samazināts, ņemot vērā Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā, kā arī citos 
normatīvajos aktos ietvertos nosacījumus. 

2. Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas kvalitātes prasības 

2.1. Privātajam partnerim jānodrošina, lai visi reisi atietu no sākumpunkta (galapunkta) un 
pieturvietām kustības sarakstā noteiktajā laikā, izņemot, ja to ietekmē ceļa stāvoklis, 
sastrēgumi vai citi no Privātā partnera neatkarīgi apstākļi. 

2.2. Autobusa salonā pasažieriem redzamā vietā jābūt informācijai par pārvadātāju 
(Privātais partneris vai Apakašuzņēmējs) - nosaukums, adrese un kontakttālruņa 
numurs, kā arī informācijai par autobusa apkalpi (vadītāju, konduktoru). 

2.3. Privātajam partnerim pakalpojuma sniegšanas laikā ir jānodrošina pasažieru drošība. 
Autobusa apkalpei ir jābūt izstrādātam darbību aprakstam (ētikas kodeksam, kvalitātes 
vadības sistēmai, iekšējām uzņēmuma instrukcijām, pakalpojuma sniegšanas 
rokasgrāmatai vai tamlīdzīgam dokumentam), kurā detalizēti aprakstītas darbības: 

2.3.1. sagatavojoties reisam, reisa laikā un pēc reisa; 
2.3.2. rīcībai nelaimes gadījumos un ārkārtas situācijās, tostarp, pasažieru aizsardzībai no 

noziedzības vai ja kāds pasažieris traucē sabiedrisko kārtību; 
2.3.3. pirmās palīdzības sniegšanā;  
2.3.4. rīcībai ar ugunsdzēšamo aparātu.  
2.4. Autobusa apkalpes uzvedībai jābūt korektai un pretimnākošai. Autobusa apkalpei 

jāpārzina attiecīgais maršruts un jāspēj sniegt informācija par to Gala lietotājiem. 
2.5. Pārvadātājam jānodrošina sabiedriskā transporta biļešu tirdzniecība atbilstoši 

noteiktajai vienotas sabiedriskā transporta biļešu tirdzniecības, rezervēšanas un 
uzskaites sistēmas izveidošanas un uzturēšanas kārtībai atbilstoši sabiedriskā transporta 
pakalpojumu sniegšanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem. 

2.6. Reisa izpildes ilgumam jāatbilst kustības sarakstā paredzētam, taču autobusa vadītājam 
jāņem vērā ceļa brauktuves stāvoklis, laika apstākļi un Ceļu satiksmes noteikumi.  

2.7. Braucienam, braukšanas uzsākšanai un bremzēšanai ir jābūt vienmērīgai, lai 
neapdraudētu pasažieru drošību, veselību un nesagādātu pasažieriem neērtības. 
Autobusa tehniska bojājuma vai piespiedu apstāšanās gadījumā, kad autobuss nevar 
turpināt braucienu, Privātajam partnerim jānodrošina pakalpojuma nepārtrauktība, tas 
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ir, jāveic pasākumi, lai nogādātu pasažierus tuvākajā vai biļetē norādītajā maršruta 
pieturvietā. 

2.8. Pirms katra reisa Privātajam partnerim jāveic autobusa salona uzkopšana, bet, uzsākot 
dienu, autobusam jābūt nomazgātam no ārpuses. 

2.9. Privātajam partnerim ir jāveic darbinieku medicīniskās pārbaudes un uzraudzība. 
2.10. Privātajam partnerim ir jānodrošina autobusu tehniskā apkope un tehniskā palīdzība uz 

ceļa. 
2.11. Privātajam partnerim sabiedriskā transporta pakalpojumi ir jāsniedz ar autobusiem, kas 

atbilst nolikuma 5.pielikumā minētajām minimālajām prasībām. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 | L a p a  
 

4.pielikums 

[VIETA, MARŠRUTA VAI MARŠRUTU TĪKLA NOSAUKUMS] 
MARŠRUTU SARAKSTS 

Maršruta 
Nr. 

Maršruta 
nosaukums 

Maršruta 
garums 

Plānotais 
reisu skaits 
maršrutā 

Plānotais 
vidējais 

nobraukums, 
km/gadā 

Plānotais 
pasažieru 

skaits 
maršrutā 

Transporta 
līdzekļa 
ietilpība 

       

       

       

       

       

       

 

 

Publiskā partnera pārstāvis: 

Vārds, Uzvārds  

Ieņemamais amats  

Paraksts  

Datums  
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5.pielikums 

MINIMĀLĀS PRASĪBAS AUTOBUSIEM 

Pretendenta piedāvātajiem autobusiem sabiedriskā transporta pakalpojumu 
nodrošināšanai jāatbilst šādām minimālajām prasībām: 

1. Uzsākot sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus saskaņā ar šī konkursa 
rezultātā noslēgto koncesijas līgumu, pakalpojumu sniegšanā iesaistīto autobusu 
vidējais vecums nedrīkst pārsniegt [skaits] gadus. Visa koncesija līguma darbības 
laikā sabiedriskā transporta pakalpojumiem izmantotā autobusa vecums nedrīkst 
pārsniegt *skaits+ gadus. 

2. Autobusiem ir jābūt pielāgotiem personu ar funkcionāliem traucējumiem, 
grūtnieču un personu ar maziem bērniem pārvadāšanai un atvieglotai iekļūšanai 
autobusā. 

3. Autobuss atbilst EURO 3 (vai augstāk) ekoloģiskām prasībām, kas noteiktas 
Eiropas Savienības tiesību aktos. 

4. Autobusā ar ietilpību virs 22 vietām ir rokas bagāžas plaukti, bagāžas nodalījums 
zem autobusa pasažieru salona vai citā vietā  

5. Autobusos ir no pasažieru salona norobežota transportlīdzekļa vadītāja kabīne, 
klimata kontrole vai kondicionieris, dubultie sānu logu stikli, autobuss ir aprīkots 
ar kases aparātu.  

6. Autobusus, kurus izmanto maršrutos, kuros reisa ilgums pārsniedz trīs stundas: 

6.1.  ir ergonomiskie krēsli,  

6.2.  Ir individuālais apgaismojums un ventilācija pasažieru vietās, 

6.3.  attālums starp vienā virzienā novietotiem krēsliem ir vismaz 68 cm.  

7. Autobusam ir jābūt aprīkotam ar tādām ventilācijas un apkures iekārtām, kas 
neatkarīgi no laika apstākļiem, nodrošina pastāvīgu temperatūru salonā, robežās 
no + 160C līdz + 240C. Atsevišķos gadījumos, piemēram, autobusa stāvēšanas laikā, 
autobusa salonā temperatūra nedrīkst pārsniegt + 300C. 

8. Pārvadātājam sabiedriskā transportlīdzekļa salonā jānodrošina, lai pasažierim 
informācija par attiecīgām sabiedriskā transportlīdzekļa pieturvietām maršrutā 
būtu pieejama gan audiāli, gan vizuāli.  

9. Autobusiem ir elektroniskās maršrutu zīmes.  
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6.pielikums 

TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA VEIDNE 

1. Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas apraksts 

 

 

 

 

2. Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas metožu apraksts 

 

 

 

 

3. Kvalitātes vadības sistēmas apraksts pakalpojumu sniegšanas laikā 

 

 

 

 

 

Pretendenta pārstāvis: 

Vārds, Uzvārds  

Ieņemamais amats  

Paraksts  

Datums  
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7.pielikums 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VEIDNE 

 

 Cena LVL bez PVN Cena LVL ar PVN 

Prognozētā viena kilometra 
pašizmaksa 

  

Prognozētais sabiedriskā 
transporta pakalpojuma tarifs 

  

Prognozētie maksimālie gada 
zaudējumi pie pretendenta 
noteiktā tarifa 

  

Prognozētā koncesijas līguma 
cena uz visu koncesijas līguma 
termiņu 

  

 

 

Pretendenta pārstāvis: 

Vārds, Uzvārds  

Ieņemamais amats  

Paraksts  

Datums  
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8.pielikums 

VEIDLAPA UN METODIKA LĪGUMCENAS APRĒĶINĀŠANAI 

 

[Publiskais partneris pievieno veidlapu no finanšu un ekonomiskā pamatojuma, kurā parādīta privātā 
partnera naudas plūsma koncesijas līguma darbības laikā. Privātajam partnerim šī veidlapa vai tās 
elektroniska versija ir jāaizpilda saskaņā ar metodiku finanšu un ekonomiskajiem aprēķiniem.] 
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9.pielikums 

KONCESIJAS LĪGUMA PROJEKTS 
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10.pielikums 

LĪGUMA IZPILDES NODROŠINĀJUMS 

(Bankas vai apdrošinātāja garantijas forma) 

 [vieta], [gads, datums] 

[Publiskā partnera nosaukums] 

[bankas vai apdrošinātāja nosaukums] atsaucas uz [gads].gada [datums] noslēgto koncesijas līgumu 

Nr.________(turpmāk saukts - Līgums), kas parakstīts starp [Publiskā partnera nosaukums] kā 
Publisko partneri un [privātā partnera nosaukums] kā Privāto partneri par kopējo Līgumcenu 
[līgumcena cipariem un vārdiem]. 

Ar šo vēstuli [bankas vai apdrošinātāja nosaukums] atsevišķi un kopā ar Privāto partneri Jums 
garantē maksājumu par summu [summa cipariem un vārdiem], kas ir ekvivalenta [skaitlis]% no 
Līgumcenas. 

Ar šo Garantijas vēstuli mēs apņemamies veikt maksājumus pēc Jūsu pirmās prasības, ko parakstījis 
Jūsu pilnvarots pārstāvis, saņemšanas, kur paziņots, ka Privātais partneris nepilda Līguma saistības, 
norādot, kādas saistības nav izpildītās, vai arī Līguma izbeigšanas gadījumā Privātā partnera saistību 
neizpildes dēļ, un bez jebkādiem iebildumiem par jebkuru summu (-ām) iepriekš noteiktajās robežās. 
Jums nav pienākums pierādīt saistību neizpildi, mums nav tiesību prasīt šādu pierādīšanu, un 
Privātajam partnerim nav tiesību bankā apstrīdēt šo prasību. 

Saskaņā ar šo Garantijas vēstuli mūsu saistības ir maksāt Jums vienalga kuru, kaut mazāko summu, 
pēc jebkuras prasības, kas izdarīta pirms Garantijas vēstules termiņa beigām, bet tā nedod tiesības 
jautāt vai šis maksājums ir likumīgi pieprasīts. 

Šī garantija paliks spēkā līdz Privātais partneris būs pilnā apmērā un pienācīgi izpildījis Līguma 
saistības, par ko tiks saņemts Jūsu paziņojums. 

Nevar tikt pieprasīti nekādi citi dokumenti vai darbības izņemot tās, kas šeit noteiktas, neskatoties uz 
pielietojamo likumu vai noteikumiem. 

Beidzoties Garantijas vēstules termiņam, mūsu saistības kļūst spēkā neesošas, neskatoties uz to vai 
summa ir atgriezta vai nē, un nevar tikt celtas pretenzijas pēc termiņa beigšanās vai pēc visu summu, 
kas ekvivalentas garantētajām, nomaksas, skatoties, kurš no datumiem ir agrāks. 

Visus paziņojumus jānosūta ar ierakstīto pastu adresātam uz adresi, kas te dota vai par kuru 
vienojušās puses. Ar šo mēs piekrītam, ka jebkura Līguma daļa var tikt labota, atjaunota, paplašināta, 

pārveidota, var tikt pieļauti kompromisi, savstarpēji vienojoties starp Jums un Privāto partneri, un šī 
drošības nauda var tikt mainīta vai no tās var atteikties, ja mūsu saistības vājinās vai tiek iespaidotas, 
mums par to neziņojot, ar noteikumu, ka garantētā summa netiek palielināta vai samazināta. 

Nekādas darbības, notikumi vai nosacījumi nevar ietekmēt mūsu atbrīvošanu no mūsu saistībām un 
ar šo mēs atsakāmies no jebkurām tiesībām, kuras varētu būt pielietojot likumu, tā kā mūsu saistības 
visādā ziņā ir negrozāmas un, izņemot kā noteikts šeit, un bez ierunām. 

Šī garantija pakļaujas Starptautiskās kameras noteikumiem „The ICC Uniform Rules for Demand 
Guarantees”, ICC Publication No. 458. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas 
Republikas tiesā. 

 

[Bankas vai apdrošinātāja nosaukums] vārdā: __________________ [amats, vārds, uzvārds, paraksts] 


