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ATBILDE UZ PIEGĀDĀTĀJA UZDOTO JAUTĀJUMU 

Atklātā konkursā  

„Priekšizpētes veikšana un rīcības plāna izstrāde Zemo emisiju zonas ieviešanai Rīgas 

pilsētā”  

(id. Nr. RD PAD 2021/8) 

 

Jautājums: 

,,Esam iepazinušies ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta atklātā 

konkursa ,,Priekšizpētes veikšana un rīcības programmas izstrāde Zemo 

emisiju zonas ieviešanai Rīgas pilsētā” ID Nr. RD PAD 2021/8 nolikuma 

9.pielikumu “Pakalpojuma līgums” (turpmāk tekstā – “Līguma projekts”) 

un vēršam uzmanību uz šādiem Līguma projekta punktiem, kas būtu 

precizējami vai dzēšami. 

1) Lūdzam precizēt Līguma projekta 2.1.7.punkta pirmos teikumu, izsakot 

to šādā redakcijā: "Izpildītājs ir tiesīgs aizstāt iepirkuma procedūras 

dokumentos norādītos speciālistus, ja tam rakstveidā piekritis Pasūtītājs". 

Pamatojums: Izpildītājs nevar garantēt, ka pakalpojuma izpildes laikā no 

Izpildītāja puses nemainīsies tā darbinieki. Vienlaicīgi Izpildītājs varētu 

garantēt, ka ja Izpildītāja darbinieki mainīsies, Izpildītājs piesaistīs tādas 

pašas kvalifikācijas personālu, kāds tas ir ticis norādīts piedāvājumā. Tāpat, 

Līguma projekta 2.1.7.punkta pirmais teikums ir pretrunīgs ar pārējo 2.1.7. 

punkta daļu. Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzam precizēt Līguma projekta 

2.1.7.punkta pirmo teikumu. 

 

2) Lūdzam precizēt Līguma projekta 2.1.10.punktu, kas "atļauj Pasūtītājam 

pēc Pakalpojuma nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas, 

nesaskaņojot ar Izpildītāju, veikt jebkādus pārveidojumus, grozījumus un 

papildinājumus Pakalpojuma nodevumā". 

Pamatojums: Pastāv risks, ka nodevumā Pasūtītājs iekļauj informāciju, ko 

Izpildītājs nav ne redzējis, ne tam piekrīt. Tāpēc šis punkts būtu precizējams 

nosakot, ka tikai ar Izpildītāja rakstveida piekrišanu Pakalpojuma nodevums 

var tikt grozīts. Un, ja pat Pasūtītājs saņem Izpildītāja piekrišanu, tad 

Izpildītājs neuzņemas atbildību par Pakalpojumu un nodevumu pret 

trešajām personām, ja vien starp Pusēm nav citas rakstiskas vienošanās. 

 

3) Lūdzam precizēt Līguma projekta 2.7.punktu par autortiesībām, jo tikai 

pēc pilnas Līgumā minētās summas apmaksas, autortiesības pāriet 

Pasūtītājam. Piedāvājam šādu Līguma projekta 2.7.punkta redakciju: 

“Pakalpojuma ietvaros  radītais autortiesību objekts kļūst par Pasūtītāja 

īpašumu pēc tā apmaksas Līgumā noteiktajā kārtībā.” 
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4) Lūdzu precizēt vai dzēst Līguma projekta 3.5.punktu, jo tas ir pretrunīgs 

ar Līguma projekta 3.4.punktā noteikto maksāšanas kārtību, kas paredz 4 

maksājumus, tajā skaitā, avansa maksājumu. 

 

5) Ņemot vērā apstākli, ka Covid-19 radītās sekas turpina vērsties plašumā, 

lūdzam rast iespēju papildināt Līguma projekta 5.2.punktu šādā redakcijā: 

“Pakalpojuma izpildes termiņš ir 18 (astoņpadsmit) kalendārie mēneši no šī 

Līguma noslēgšanas dienas, ievērojot Līguma izpildes Laika grafiku 

(3.pielikums). Līdzēji apzinās, ka Covid-19 radītās sekas turpina vērsties 

plašumā. Šajā sakarā valstu un pašvaldību iestādes ir ieviesušas (vai var 

turpmāk ieviest) ierobežojošus pasākumus vai arī ir ieteikušas (vai var 

turpmāk ieteikt) pasākumus, kas var ietekmēt Līguma izpildi. Līdzēji 

labticīgi centīsies ierobežot šādu pasākumu ietekmi uz savu līgumisko 

pienākumu izpildi,  tai skaitā – Līgumā noteikto termiņu ievērošanu, un 

vienojas viens otru informēt par iespējamo ietekmi uz savu līgumisko 

pienākumu izpildi. Neatkarīgi no citiem Līguma punktiem, kas paredz 

pretējo, Līdzēji apzinās, ka sakarā ar minēto ierobežojumu ietekmi uz 

Līdzēju darbību var būt nepieciešamas atkāpes no Līgumā noteiktajiem 

pienākumu izpildes termiņiem. Tādā gadījumā ierobežojumu skartais 

Līdzējs nebūs atbildīgs par šāda kavējuma radītajām sekām, un termiņi tiks 

attiecīgi pagarināti. Ja rodas šāda situācija, tad ierobežojumu skartā Līdzējs 

pēc iespējas ātrāk informēs otru Līdzēju.” 

 

6) Lūdzam rast iespēju dzēst Līguma projekta 6.7.un 6.8.punktus vai izteikt 

tos Izpildītājam labvēlīgākā redakcijā, paredzot, ka Līguma laušanas 

gadījumā Pasūtītājs norēķinās par faktiski paveiktajiem Izpildītāja 

darbiem.” 

Atbilde: 

Pasūtītājs paskaidro, ka līguma projektā, līdz līguma slēgšanas tiesību 

piešķiršanai, neveiks grozījumus. Nebūtiski grozījumi, pusēm vienojoties, 

pieļaujami līguma slēgšanas brīdī, jo Konkursam pievienotais līgums ir 

iepirkuma līguma projekts. 

 


