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VAS “Latvijas dzelzceļš” 

sarunu procedūrā ar publikāciju “Autoceļu seguma atjaunošana un satiksmes 

organizēšana uz dzelzceļa pārbrauktuvēm remontdarbu laikā” 

SKAIDROJUMS NR.1 

 

Jautājums: 

(..)Saskaņā ar Konkursa nolikuma 1.9.punktu, pretendentam kopā ar piedāvājumu ir 

jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums par piedāvājuma nodrošinājuma summu 1% apmērā no 

Pretendenta piedāvājuma kopējās summas (EUR bez PVN). Pasūtītājs ir paredzējis, ka 

piedāvājuma nodrošinājums iesniedzams tikai kā Pretendenta naudas summas iemaksa pasūtītāja 

bankas kontā, neparedzot iespēju iesniegt analoģisku nodrošinājumu, ko izsniedz Latvijā atzītas 

apdrošināšanas sabiedrības. 

Ņemot vērā to, ka gan Publisko iepirkumu likums, gan Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 

iepirkumu likums paredz iespēju iesniegt piedāvājuma nodrošinājumu kā bankas garantiju, 

apdrošināšanas polisi vai, ja pasūtītājs šādu iespēju ir paredzējis iepirkuma procedūras 

dokumentos, kā naudas summas iemaksu pasūtītāja norādītajā kontā, lūdzam Pasūtītāju 

apstiprināt, ka Pretendents netiks izslēgts no dalības sarunu procedūrā, ja kopā ar piedāvājumu tiks 

iesniegta apdrošināšanas polise kā beznosacījuma galvojums, paredzot, ka nodrošinājuma devējs 

izmaksā nodrošinājumā paredzēto summu pēc  pirmā pieprasījuma.  

 

Atbilde: 

Šī iepirkuma procedūra - sarunu procedūra ar publikāciju “Autoceļu seguma atjaunošana 

un satiksmes organizēšana uz dzelzceļa pārbrauktuvēm remontdarbu laikā” ir zemsliekšņa 

procedūra1, kas nav jāveic saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 

noteikumiem. Lai arī VAS “Latvijas dzelzceļš” iepirkumu veic, ievērojot Iepirkumu vadlīnijas 

sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, pasūtītājam ir tiesības izvirzīt tādas prasības, kuru 

operatīva, nekavējoša pārbaude un īstenošana neapgrūtina pasūtītāja rīcību.  

Sarunu procedūras nolikuma 1.9.2. punktā ietvertā prasība paredz nodrošinājuma 

iesniegšanu kā naudas summas iemaksu bankas kontā, taču, ja pretendents kopā ar piedāvājumu 

iesniegs tādu apdrošināšanas polisi vai kredītiestādes garantiju kā neatsaucamu beznosacījuma 

galvojumu (t.sk., paredzot, ka nodrošinājuma devējs izmaksā nodrošinājumā paredzēto 

summu pēc  pirmā pieprasījuma), tad pretendents netiks izslēgts no dalības sarunu procedūrā. 

 Papildus ieinteresētais piegādātājs tiek aicināts turpmāk respektēt sarunu procedūras 

nolikumā, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā un Publisko iepirkumu 

likumā noteiktos termiņus papildu informācijas pieprasījuma iesniegšanai (skaidrojuma 

saņemšanai).  
 

 
1 Skat. https://likumi.lv/ta/id/289083-noteikumi-par-publisko-iepirkumu-ligumcenu-robezvertibam 3.1.p. 

https://likumi.lv/ta/id/289083-noteikumi-par-publisko-iepirkumu-ligumcenu-robezvertibam

