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I. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

1. Konkursa mērķis un priekšmets   

1.1. Izsoles priekšmets ir tiesības pārraidīt reklāmu RP SIA “Rīgas satiksme” sabiedriskā 

transporta līdzekļos uzstādītajos monitoros, saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā 

(Pielikums Nr.2) noteikto. 

 

1.2. Konkursa mērķis ir saņem pieteikumu ar augstāko maksu par tiesībām pārraidīt reklāmu  

RP SIA “Rīgas satiksme” sabiedriskā  transporta līdzekļos uzstādītajos monitoros.  

1.3. Pretendentam izvirzītās prasības un līguma priekšmeta detalizēts apraksts ietverts 

konkursa nolikuma III sadaļā un nolikumam pievienotajā Tehniskajā specifikācijā 

(2.pielikums). 

2. Izsoles izsludināšana 

2.1. Konkurss notiek saskaņā ar šo nolikumu. 

2.2.  Paziņojums par konkursu tiek publicēts konkursa organizētāja interneta vietnē 

www.rigaacs.lv. Visiem interesentiem, kuri būs pieteikušies pie konkursa organizētāja 

kontaktpersonas ar lūgumu saņemt konkursa nolikumu, konkursa nolikums tiks nosūtīts 

uz norādīto elektronisko e-pasta adresi. 

3. Konkursa organizētāja nosaukums, adrese un citi rekvizīti: 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas acs" 

Reģistrācijas numurs 40103443088 

Juridiskā adrese: Kleistu iela 28, Rīga, LV-1067 

Faktiskā adrese: Vīlandes iela 6-1, Rīga, LV-1010 

4. Konkursa organizētāja kontaktpersona 

Iepirkumu komisijas sekretāre Inta Novika, tel. +371 26486384, e-pasts: Inta.Novika@rigaacs.lv 

   

5. Pretendenti 

5.1. Konkursā var piedalīties jebkurš komersants vai komersantu grupa, kas atbilst Konkursa 

organizētāja izvirzītajām prasībām. 

5.2. Komersantiem ir tiesības apvienoties apvienībā un iesniegt kopīgu piedāvājumu.  

5.3. Gadījumā, ja apvienībai tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tai pēc savas izvēles 

jāizveido personālsabiedrība (pilnsabiedrība) vai jānoslēdz līgums, vienojoties par 

apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu.  

5.4. Piedāvājumu variantu iesniegšana nav pieļaujama. Viens komersants, neatkarīgi no tā, 

vai tas piedalās konkursā atsevišķi vai piegādātāju apvienības sastāvā, drīkst iesniegt tikai 

vienu piedāvājumu. 

6. Konkursa nolikuma skaidrojumi un grozījumi 

6.1. Ja konkursa komisija no ieinteresētās personas savlaicīgi pirms piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa ir saņēmusi rakstisku pieprasījumu uz e-pasta adresi Inta.Novika@rigaacs.lv, 

nosūtīts pa pastu vai iesniegts personīgi) ar jautājumu par nolikumu, tā piecu darbdienu 

http://www.rigaacs.lv/
mailto:Inta.Novika@rigaacs.lv
mailto:sekretariats@rigassatiksme.lv
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laikā, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas sagatavo un nosūta 

ieinteresētai personai rakstisku atbildi. Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta 

saistībā ar šo konkursu, tiks nosūtīta pretendentiem, kuri bija pieteikušies un, kuriem tika 

nosūtīts konkursa nolikums.  

 

6.2. Katra atbilde uz jautājumu par konkursa dokumentiem ir uzskatāma par konkursa 

dokumentu sastāvdaļu un pretrunu gadījumā ir prioritāra attiecībā pret konkursa 

nolikumu. 

 

6.3. Konkursa komisija nolikumā var izdarīt grozījumus. Ja grozījumi tiek izdarīti vēlāk kā 6 

(sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, konkursa komisija 

attiecīgi pagarina piedāvājumu iesniegšanas termiņu. Informācija par grozījumiem tiks 

nosūtīta pretendentiem, kuri bija pieteikušies un, kuriem tika nosūtīts konkursa nolikums. 

 

6.4. Iznomājamās reklāmas vietas (monitori) atrodas publiski pieejamās vietās, līdz ar to visas 

ieinteresētās personas ar tām var iepazīties to atrašanās vietās (Rīgas sabiedriskā 

transporta līdzekļos). Sabiedriskā transporta kursēšanas grafiki pieejami 

www.rigassatiksme.lv. 

7. Konkursa izbeigšana   

7.1. Konkursa organizētājs ir tiesīgs jebkurā brīdī izbeigt konkursu bez rezultātiem.  

8. Konfidencialitāte   

8.1. Pretendentu iesniegtie piedāvājuma materiāli tiek izmantoti tikai piedāvājumu 

izvērtēšanai, un Konkursa organizētājs nav tiesīgs izpaust un izmantot pretendentu 

konkursam iesniegtajos piedāvājumos sniegto informāciju citiem mērķiem, izņemot, ja šī 

informācija ir atklāta un publiski pieejama saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem. 

8.2. Paziņojot par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un informējot pretendentus, Konkursa 

organizētājs apņemas neatklāt to informāciju, kuru tam kā komercnoslēpumu 

piedāvājumā ir norādījuši citi pretendenti. 

II. PIEDĀVĀJUMU SATURS, NOFORMĒŠANA UN IESNIEGŠANA 

9. Piedāvājuma sastāvs   

9.1. Konkursa piedāvājumi iesniedzami atbilstoši konkursa nolikumā iekļautajām formām.  

9.2. Pretendentu piedāvājums sastāv no:  

9.2.1. pieteikuma vēstules, kas sagatavota atbilstoši 1.pielikuma paraugam; 

9.2.2. pretendentu atlases dokumentiem, kas sagatavoti atbilstoši konkursa nolikuma 

23.punktā noteiktajām prasībām; 

9.2.3. finanšu piedāvājuma, kas noformēts atbilstoši konkursa nolikuma 3.pielikuma 

prasībām. 

10. Piedāvājuma apjoms – Pretendentiem ir tiesības iesniegt piedāvājumu par visu pasūtījuma 

priekšmetu kopumā. 

11. Piedāvājuma noformējums 

11.1. Iesniegtajiem dokumentiem ir jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādām 

šaubām un pārpratumiem, kas attiecas uz vārdiem un skaitļiem. Tiem ir jābūt bez 
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kļūdām, iestarpinājumiem, labojumiem vai papildinājumiem. Piedāvājums jāiesniedz 

latviešu valodā. Konkursa norises laikā sarakste ar pretendentiem noris latviešu valodā. 

Pretendents piedāvājumā var iekļaut dokumentu oriģinālus vai aprakstus svešvalodā, bet 

šiem dokumentiem, kas iesniegti citā valodā, jābūt pievienotam pretendenta apliecinātam 

tulkojumam latviešu valodā. 

11.2. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likuma un 

Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas 

un noformēšanas kārtība” prasībām. Piedāvājuma sākumā aiz titullapas obligāti ir jābūt 

piedāvājuma satura rādītājam, aiz kura seko visi pārējie piedāvājuma dokumenti 

nolikuma 10.punktā noteiktajā secībā. Visus konkursa piedāvājuma dokumentus un to 

pielikumus jāparaksta pretendenta amatpersonai ar paraksta tiesībām vai pretendenta 

pilnvarotai personai. Ja pieteikumu paraksta pilnvarota persona, tad kopā ar pieteikumu 

jāiesniedz arī pretendenta izsniegta pilnvara. 

11.3. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumu paraksta 

visas personas, kas iekļautas personu grupā. Piedāvājumā norāda personu, kura pārstāv 

personu grupu konkursā, kā arī katras personas plānoto darbu un atbildības apjomu. 

11.4. Piedāvājumi, kas nav iesniegti noteiktajā kārtībā (pēc iespējas pietuvinātā formā, kā ir 

norādīts konkursa nolikuma pielikumos) vai saņemti pēc konkursa nolikumā norādītā 

termiņa, netiek izskatīti. 

11.5. Pretendenti iesniedz pieteikuma vienu oriģinālu, norādot “ORIĢINĀLS” un vienu kopiju, 

norādot “KOPIJA”. Pieteikuma dokumenti jāievieto slēgtā aploksnē, uz kuras jānorāda: 

 

SIA “Rīgas acs”, 

Adrese: Rīgā, Vīlandes ielā 6-1, LV 1010 

Piedāvājums konkursam “Par reklāmas pārraidīšanas tiesībām RP SIA “Rīgas satiksme” 

sabiedriskā transporta līdzekļos uzstādītajos monitoros” 

Neatvērt pirms 2020.gada 3.jūlija, plkst.12:00 

Pretendenta nosaukums un adrese. 

12. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un termiņš   

12.1. Konkursa piedāvājums jāiesniedz Konkursa organizētāja darba laikā līdz 2020.gada 

3.jūlija, plkst.12.00, Konkursa organizētāja adresē Rīgā, Vīlandes iela 6-1, LV-1010, 

personīgi vai atsūtot pa pastu, kuru pasts ir piegādājis Konkursa organizētājam līdz 

2020.gada 3.jūlija, plkst.12:00. Pieteikums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks 

atvērts un tiks atdots atpakaļ pretendentam. 

13.  Piedāvājumu iesniegšanas un pieņemšanas kārtība  

13.1. Pretendents piedāvājumu var iesniegt, sākot ar konkursa publicēšanas dienu. 

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

iesniegšanu. 

13.3. Saņemtie pretendentu piedāvājumi tiek reģistrēti “Pretendentu iesniegto piedāvājumu 

reģistrācijas sarakstā”, pieteikumu iesniegšanas secībā, norādot pretendentu nosaukumu, 

adresi, e-pasta adresi, tālruņa un faksa numuru, iesniegšanas datumu un laiku.  

13.4. Pretendentam, kas to vēlas, tiek izsniegts apliecinājums par piedāvājuma saņemšanu, ar 

norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku. 
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13.5. No piedāvājumu iesniegšanas līdz to atvēršanas brīdim konkursa komisijai ir aizliegts 

izpaust pretendentu sarakstu. Ziņas par piedāvājumu vērtēšanas procesu aizliegts izpaust 

līdz rezultātu paziņošanas brīdim. 

14.   Piedāvājumu grozīšana vai atsaukšana 

14.1. Konkursa pretendenti pirms piedāvājuma iesniegšanai noteiktā termiņa beigām, var savos 

Konkursa organizētājam iesniegtajos piedāvājumos izdarīt izmaiņas, norādot uz 

aploksnes - “Grozījumi piedāvājumā konkursam “Par reklāmas pārraidīšanas tiesībām RP 

SIA “Rīgas satiksme” sabiedriskā transporta līdzekļos uzstādītajos monitoros””. 

14.2. Konkursa pretendenti, pirms piedāvājuma iesniegšanai noteiktā termiņa beigām, var 

savus Konkursa organizētājam iesniegtos piedāvājumus atsaukt, paziņojot par to 

Konkursa organizētājam rakstiski, norādot uz aploksnes – “Piedāvājuma atsaukums 

konkursam “Par reklāmas pārraidīšanas tiesībām RP SIA “Rīgas satiksme” sabiedriskā 

transporta līdzekļos uzstādītajos monitoros””. 

14.3. Pēc konkursa piedāvājumu iesniegšanai noteiktā termiņa beigām, piedāvājumā labojumi 

vai papildinājumi nav izdarāmi. Atsauktie konkursa piedāvājumi, kā arī piedāvājumi, 

kurus Konkursa organizētājs saņem pēc piedāvājumu iesniegšanai noteiktā termiņa, 

netiek atvērti un tiek izsniegti atpakaļ attiecīgajiem pretendentiem.  

15.    Piedāvājuma derīguma termiņš   

15.1. Konkursa piedāvājumu derīguma termiņš sākas no piedāvājuma atvēršanas brīža un ir 

spēkā 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas. Piedāvājumi, kuru derīguma termiņš būs īsāks, 

tiks noraidīti kā neatbilstoši konkursa nolikuma prasībām. 

15.2. Pamatojoties uz Konkursa organizētāja rakstisku lūgumu, pretendents var pagarināt 

piedāvājuma derīguma termiņu. Pretendentam sava piekrišana vai noraidījums jāsniedz 

rakstveidā. 

16. Piedāvājuma nodrošinājums  

16.1. Iesniedzot piedāvājumu, pretendentam ir jāiesniedz garantijas vēstule, ko izdevusi 

kredītiestāde, kurai ir tiesības sniegt finanšu pakalpojumus Latvijas Republikā, vai 

apdrošināšanas sabiedrības, kura ir tiesīga sniegt apdrošināšanas pakalpojumus Latvijas 

Republikā, apdrošināšanas polise, par piedāvājuma nodrošinājumu 500,00 EUR (pieci 

simti euro 00 centi) apmērā. 

16.2. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem: 

16.2.1. 90 kalendārās dienas no piedāvājumu atvēršanas brīža vai; 

16.2.2. līdz Līguma noslēgšanai. 

16.3. Nodrošinājuma devējam ir jāizmaksā Konkursa organizētājam šajā punktā noteiktā 

piedāvājuma nodrošinājuma summa, ja stājas spēkā kāds no šādiem nosacījumiem: 

16.3.1. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums; 

16.3.2. pretendents neparaksta Reklāmas nesēju nomas līgumu Konkursa organizētāja 

noteiktajā termiņā, ja Konkursa organizētājs atzīst pretendentu par uzvarējušu 

konkursā. 
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16.4. Piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls visiem pretendentiem tiks atdots pēc tam, kad 

konkursa uzvarētājs parakstījis Līgumu vai arī Konkursa organizētājs pieņēmis lēmumu 

pārtraukt konkursa procedūru un izbeigt konkursu bez rezultātiem.                      

III. INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA PRIEKŠMETU 

17. Līguma priekšmets un apjoms  

17.1. Nodrošināt efektīvu Konkursa organizētāja īpašumā, valdījumā vai turējumā esošo 

reklāmas vietu izmantošanu, saņemot tiesības pārraidīt reklāmu RP SIA “Rīgas satiksme” 

sabiedriskā transporta līdzekļos uzstādītajos monitoros Līgumā noteiktajā kārtībā. Par 

tiesībām pārraidīt reklāmu konkursa uzvarētājam ir jāmaksā līgumā noteiktā maksa, 

saskaņā ar piedāvājumu konkursā. 

17.2. Līguma projekts ir nolikuma 4.pielikumā. 

18. Tehniskā specifikācija   

18.1. Reklāmas pārraidīšanas prasības un informācija par izsoles priekšmetu noteiktas 

Tehniskajā specifikācijā (2.pielikums).  

19. Līguma slēgšanas termiņš   

19.1. Paredzamais Līguma slēgšanas termiņš ir 3 (trīs) gadi no līguma noslēgšanas brīža. 

IV. PRETENDENTU KVALIFIKĀCIJAS DOKUMENTI UN IZSLĒGŠANAS 

NOSACĪJUMI 

20. Konkursa organizētājs izskatīs tikai tos pretendentu piedāvājumus, kuri sagatavoti un 

iesniegti atbilstoši konkursa nolikuma prasībām. 

21.   Vispārējie pretendentu izslēgšanas nosacījumi  

Konkursa organizētājam ir tiesības izslēgt pretendentu no tālākas dalības konkursā, ja: 

21.1. piedāvājuma dokumentu saturs un noformējums neatbilst kādai no prasībām, kas 

noteiktas konkursa nolikuma 11. punktā; 

21.2. pretendentu dokumentos sniegtā informācija nav precīza, tā ir nepatiesa, vai informācija 

vispār nav sniegta; 

21.3. pretendenta norādītais piedāvājuma derīguma termiņš neatbilst konkursa nolikuma 

prasībām; 

21.4. pretendenta piedāvājums saņemts pēc piedāvājumu iesniegšanai noteiktā termiņa; 

21.5. pretendents nepiekrīt aritmētisko kļūdu labojumiem, kas veikti konkursa nolikumā 

noteiktajā kārtībā; 

21.6. pretendents ir papildus izvirzījis kādus nosacījumus līguma slēgšanai, kas neatbilst 

konkursa nolikuma prasībām. 

22. Pretendentu kvalifikācijas kritēriji  

Konkursa organizētājs neizskata pretendenta piedāvājumu un izslēdz pretendentu no turpmākās 

dalības jebkurā piedāvājumu izvērtēšanas stadijā, ja pretendents neatbilst šādiem kvalifikācijas 

kritērijiem: 
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22.1. pretendentam vai, ja pretendents ir piegādātāju apvienība (turpmāk – apvienība) – 

visiem apvienības dalībniekiem, ir jābūt reģistrētiem Komercreģistrā vai, ja pretendents 

ir ārvalstnieks – reģistrētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām; 

22.2. pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā 

saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par 

pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu; 

22.3. pretendentam uz piedāvājuma iesniegšanas dienu nav nodokļu vai valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas pārsniedz 150,00 EUR, vai arī, nodokļu 

parāda gadījumā ir Valsts ieņēmumu dienesta lēmums par nodokļu samaksas termiņa 

pagarinājuma piešķiršanu pretendentam; 

22.4. Uz pretendentu (arī visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem vai personālsabiedrības 

biedriem (ja pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība) neattiecas 

Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta izslēgšanas 

nosacījumi; 

22.5. Pretendenta minimālais gada finanšu (neto) apgrozījums pēdējo 3 (trīs) noslēgto finanšu 

gadu laikā (par noslēgto finanšu gadu uzskata gadu, par kuru ir sastādīts un 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprināts gada pārskats) nav bijis mazāks par 

EUR 50 000,00 (piecdesmit tūkstoši euro un 00 centi). Pretendenti, kas dibināti vēlāk, 

apliecina šajā punktā noteikto finanšu apgrozījumu par nostrādāto periodu. Ja 

pretendents ir apvienība, tad vismaz vienam no apvienības dalībniekiem ir jāatbilst šajā 

punktā noteiktajai prasībai; 

22.6. Pretendentam vismaz 3 (trīs) iepriekšējos gados ir pieredze reklāmu izvietošanas 

organizēšanā un sadarbība ar vismaz 30 klientiem un pozitīvas atsauksmes no vismaz 5 

(pieciem) šiem klientiem. 

23. Pretendentu atlases dokumenti   

23.1. Lai noskaidrotu pretendenta atbilstību Konkursa organizētāja izvirzītajām atlases prasībām, 

Konkursa organizētājs pārbaudīs par pretendentu pieejamo informāciju publiskajās datubāzēs. 

Pretendentam būs pienākums pēc Konkursa organizētāja pieprasījuma jebkurā konkursa 

procedūras stadijā iesniegt visus vai daļu no kvalifikāciju apliecinošajiem dokumentiem.  

Kopā ar piedāvājumu pretendentam jāiesniedz šādi kvalifikāciju apliecinoši dokumenti:  

23.1.1. Ārvalstu pretendentiem jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts 

dokuments, kas apliecina, ka pretendentam ir juridiskā rīcībspēja un tiesībspēja slēgt 

Līgumu. Attiecībā uz Latvijas Republikā Komercreģistrā reģistrētiem pretendentiem 

Iznomātājs par šo pretendentu atbilstību nolikuma 24.1.punktam pārliecinās attiecīgo 

informāciju iegūstot publiskajā datubāzē; 

23.1.2. Izziņa par nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas 

pārsniedz 150,00 euro neesamību vai arī nodokļu parāda gadījumā jāiesniedz Valsts 

ieņēmumu dienesta lēmums par nodokļu samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanu 

pretendentam; 

23.1.3. pretendenta izziņa par atbilstību nolikuma 22.5.punkta prasībām un pretendenta 

apstiprinātā gada pārskata par pēdējiem diviem noslēgtajiem finanšu gadiem 

sastāvdaļas – bilanču, peļņas/zaudējumu aprēķinu un zvērināta revidenta ziņojuma, ja 

uz pretendentu attiecas pienākums iesniegt gada pārskatu zvērinātam revidentam 

pārbaudei saskaņā ar Gada pārskatu likumu vai Gada pārskatu un konsolidēto gada 

pārskatu likumu (ārvalstniekam – saskaņā ar attiecīgās valsts normatīvo aktu par gada 

finanšu pārskatu sagatavošanas kārtību), kopijas. Gadījuma, ja pretendents dibināts 

vēlāk – pēdējā apstiprināta gada pārskata sastāvdaļu – bilanču, peļņas/zaudējumu 

aprēķinu un zvērināta revidenta ziņojuma, ja uz pretendentu attiecas pienākums 

iesniegt gada pārskatu zvērinātam revidentam pārbaudei saskaņā ar Gada pārskatu 
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likumu vai Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu, kopijas vai, ja uz 

pieteikuma iesniegšanas brīdi neviens gada pārskats nav apstiprināts, tad operatīvās (-

o) bilances (-ču), kuru ir pārbaudījis zvērināts revidents, kopijas par visiem gadiem, 

kuros veikta pretendenta saimnieciskā darbība.  

23.1.4. Pretendenta pieredzes apraksts, kas apliecina Pretendenta pieredzi vismaz 3 (trīs) 

iepriekšējos gados atbilstoši nolikuma 22.6.punktā noteiktajam, norādot vismaz 30 

klientus, to kontaktus un pievienojot pozitīvas atsauksmes no vismaz 5 (pieciem) 

šiem klientiem.   

24. Ja piedāvājumu iesniedz pretendentu apvienība vai personālsabiedrība, atbilstība šī nolikuma 

22.1.-22.4.apakšpunktos minētajām kvalifikācijas prasībām jāapliecina visiem attiecīgās 

apvienības vai personālsabiedrības dalībniekiem.  

25. Ja pretendents (arī apvienība), lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām 

prasībām, balstās uz citas personas iespējām, jābūt šīs personas apliecinājumam vai 

vienošanās par sadarbību konkrētā līguma izpildē vai par nepieciešamo resursu nodošanu 

pretendenta rīcībā. Ja šajā punktā minētā persona ir ārvalstu persona, tai ir jābūt reģistrētai 

atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. 

26. Konkursa pretendenti ir atbildīgi par iesniegto datu pareizību. Ja, pārbaudot šos datus, 

noskaidrosies, ka tie neatbilst patiesībai, komisija ir tiesīga izslēgt pretendentu no tālākas 

līdzdalības konkursā. 

27. Komisija izslēdz pretendentu no dalības konkursā, ja uz pretendentu ir attiecināms jebkurš no 

Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā noteiktajiem 

gadījumiem.  

V. KONKURSA NORISES KĀRTĪBA 

28. Konkursa nolikuma izstrādi, saņemto konkursa piedāvājumu izskatīšanu un vērtēšanu veic 

Konkursa organizētāja izveidota komisija (turpmāk tekstā “komisija” vai “konkursa 

komisija”). 

29.    Veicot piedāvājumu vērtēšanu, konkursa komisija nepieciešamības gadījumā ir tiesīga 

pieaicināt komisijas darbā tehniskos speciālistus, kas pārzina pasūtījumu, vai ekspertus, 

kas sniedz rakstisku novērtējumu.  

30.    Pirms darba sākšanas speciālists vai eksperts paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, 

kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir personīgi ieinteresēts kāda konkrēta konkursa 

pretendenta izvēlē vai darbībā. 

31.    Pieaicinātajam speciālistam vai ekspertam nav balsstiesību komisijā. Pieaicinātā speciālista 

vai eksperta rakstiskajam vērtējumam ir rekomendējošs raksturs un to pievieno komisijas 

sēdes protokolam.  

32.    Piedāvājumu vērtēšanas gaitā konkursa komisija ir tiesīga pieprasīt no pretendentiem 

papildu informāciju par iesniegtajiem dokumentiem. 

33.    Sākotnēji tiek veikta piedāvājumu noformējuma vērtēšana. Piedāvājumu noformējuma 

pārbaudes laikā komisija izvērtē, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši 

nolikuma 11. punkta prasībām. Ja piedāvājums neatbilst prasībām, konkursa komisijai ir 

tiesības to izslēgt no tālākās dalības konkursa procedūrā. 
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34.    Pēc piedāvājumu noformējuma pārbaudes komisija veic pretendentu kvalifikācijas 

pārbaudi. Pretendentu, kas neatbilst pretendentu kvalifikācijas prasībām, piedāvājumi tālāk 

netiek vērtēti. 

35.    Pretendentu kvalifikācijas pārbaude notiek, pārbaudot iesniegtos pretendentu kvalifikācijas 

dokumentus un pretendenta atbilstību nolikumā izvirzītajām prasībām Konkursa 

organizētājam pieejamajos publiskajos reģistros. 

36.    Pēc pretendentu kvalifikācijas pārbaudes komisija veic tehnisko piedāvājumu atbilstības 

pārbaudi. Ja piedāvājums neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām, tas tālāk netiek 

vērtēts. 

37.    Pēc iepriekš minēto darbību veikšanas, pamatojoties uz piedāvājumā iekļauto informāciju, 

konkursa komisija izvēlas piedāvājumu, pamatojoties uz nolikuma VI. daļā minētajiem 

piedāvājuma izvēles kritērijiem. 

VI. PIEDĀVĀJUMU IZVĒLES KRITĒRIJI 

38. Piedāvājuma izvēles kritērijs - Pretendentu konkursa piedāvājumi tiek vērtēti pēc 

pretendentu iesniegtā piedāvājuma kopumā, izvēloties saimnieciski visizdevīgāko 

piedāvājumu, kuru nosaka, ņemot vērā maksu par vienu 10 sekunžu reklāmas klipu katrā 

2 minūšu reklāmas ciklā  (bet ne vairāk kā 21 minūte katrā 30 minūšu ciklā) vienā 

diennakts periodā visos “Rīgas Satiksme” sabiedriskā transporta līdzekļu monitoros 

(atbilstoši Tehniskās specifikācijas 3.,4. punktā norādītajam) un viena mēneša maksu par 

tiesībām pārraidīt reklāmu. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvērtēšanas kritēriji 

un to skaitliskās vērtības: 

 

Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma 

vērtēšanas kritēriji 

Maksimālais punktu 

skaits 

C1 

Pretendenta piedāvātā cena EUR bez PVN par vienu 10 

sekunžu reklāmas klipu katrā 2 minūšu reklāmas ciklā  

(bet ne vairāk kā 21 minūte katrā 30 minūšu ciklā) vienā 

diennakts periodā visos “Rīgas Satiksme” sabiedriskā 

transporta līdzekļu monitoros (atbilstoši Tehniskās 

specifikācijas 3.,4. punktā norādītajam) 

 

80 

C2 

Pretendenta piedāvātā cena EUR bez PVN par 1 (vienu) 

mēnesi par tiesībām pārraidīt reklāmu RP SIA “Rīgas 

satiksme” sabiedriskā transporta līdzekļos 

 

 

20 

 
Maksimālais iespējamais 

kopējā novērtējuma punktu skaits (N) 

100 

                                                                                                                                     

 

38.    Katra iesniegtā piedāvājuma kopējais novērtējums (N) tiks aprēķināts pēc formulas: 

   N = C1 + C2 

 

39.   Punkti kritērijā C1 „Pretendenta piedāvātā cena EUR bez PVN par vienu 10 sekunžu 

reklāmas klipu katrā 2 minūšu reklāmas ciklā  (bet ne vairāk kā 21 minūte katrā 30 minūšu 

ciklā) vienā diennakts periodā visos “Rīgas Satiksme” sabiedriskā transporta līdzekļu 

monitoros (atbilstoši Tehniskās specifikācijas 3.,4. punktā norādītajam)” tiks aprēķināti 

saskaņā ar šādu formulu: 

   C1 = 80 x (PC1
 
/ AC1), kur:   
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                                 PC1 - vērtējamā pretendenta piedāvātā cena EUR bez PVN; 

                                 AC1 - augstākā piedāvātā cena EUR bez PVN.
 

 

40.   Punkti kritērijā C2 „ Pretendenta piedāvātā cena EUR bez PVN par 1 (vienu) mēnesi par 

tiesībām pārraidīt reklāmu RP SIA “Rīgas satiksme” sabiedriskā transporta līdzekļos” tiks 

aprēķināti saskaņā ar šādu formulu: 

   C2 = 20 x (PC2
 
/ AC2), kur:   

                                PC2 - vērtējamā pretendenta piedāvātā cena EUR bez PVN  

                                AC2 – augstākā piedāvātā cena EUR bez PVN.
 

41. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu komisija atzīst piedāvājumu, kurš ieguvis 

visaugstāko galīgo vērtējumu. Maksimālais iegūstamais punktu skaits – 100 punkti. Ja 

vairāki piedāvājumi iegūst vienādu punktu skaitu, komisija izvēlas tā pretendenta 

piedāvājumu, kurš piedāvājis visaugstāko kopējo līgumcenu EUR bez PVN kritērijā “C1”. 

42. Konkursa komisija pretendentu piedāvājumu izskatīšanas un izvērtēšanas norisi ieraksta 

protokolā, kuru paraksta visi komisijas locekļi. 

VII. LĒMUMA PIEŅEMŠANA, KONKURSA REZULTĀTU PAZIŅOŠANA UN 

LĪGUMA NOSLĒGŠANA 

43. Pamatojoties uz konkursa piedāvājumu izskatīšanas un izvērtēšanas rezultātiem, konkursa 

komisija nosaka konkursa uzvarētāju un pieņem lēmumu par Līguma slēgšanu.  

44. Nolikuma 22.4.punktā norādīto izslēgšanas nosacījumu esamību komisija pārbauda attiecībā 

uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, rīkojoties saskaņā ar 

Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma nosacījumiem. 

45. Konkursa organizētājs par komisijas pieņemto lēmumu informē pretendentus 3 (trīs) darba 

dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas, nosūtot pretendentiem paziņojumu par konkursa 

rezultātiem. 

46. Pretendents 5 (piecu) darba dienu laikā pēc rakstiskās izsoles rezultātu paziņošanas ierodas 

pie Konkursa organizatora parakstīt līgumu vai rakstiski paziņo par atteikumu parakstīt 

nomas līgumu. Ja iepriekšminētajā termiņā pretendents nomas līgumu neparaksta, 

iesniedzot vai neiesniedzot attiecīgu atteikumu, ir uzskatāms, ka pretendents no nomas 

līguma slēgšanas ir atteicies.  

47. Ja par konkursa uzvarētāju atzītais pretendents atsakās slēgt Līgumu, komisija ir tiesīga 

izvēlēties nākamo izdevīgāko piedāvājumu iesniegušo pretendentu, ievērojot nolikumā 

minētos kritērijus. 

XIII. PIELIKUMI 

1. Pieteikuma vēstule; 

2. Tehniskā specifikācija; 

3. Finanšu piedāvājums; 

4. Līguma projekts. 

 

Komisijas priekšsēdētājs 

 

 

 

 

 



 11 

 

 

1.pielikums 

Konkursa nolikumam 

 

 

  

PIETEIKUMS  KONKURSAM   

“Par reklāmas pārraidīšanas tiesībām RP SIA “Rīgas satiksme”  

sabiedriskā transporta līdzekļos uzstādītajos monitoros” 

 

2020. gada __________ 

 

 

Iepazīstoties ar konkursa nolikumu, ieskaitot Līguma noteikumus, mēs: 

1) apliecinām, ka esam iepazinušies un atzīstam par pareiziem konkursa nolikuma noteikumus, 

piekrītam piedalīties konkursā un garantējam konkursa nolikuma prasību izpildi. Konkursa 

noteikumi ir skaidri un saprotami.  

2) piedāvājam noslēgt līgumu saskaņā ar konkursa nolikuma nosacījumiem un iesniegto 

Finanšu piedāvājumu; 

3) apliecinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 90 dienas no piedāvājumu atvēršanas brīža, t.i. 

līdz _____.gada _________; 

4) apliecinām, ka visa dokumentācija, kas iesniegta kopā ar šo pieteikumu, ir patiesa un var tikt 

pārbaudīta attiecīgās institūcijās, bankās un pie mūsu klientiem; 

5) apliecinām, ka, kamēr oficiāls Līgums tiek gatavots un noformēts, šis piedāvājums kopā ar 

Jūsu piekrišanu noteiks saistības mūsu starpā. 

Informējam, ka uzņēmuma patiesais labuma guvējs ir - 1 

 

Informācija par pretendentu: 

Pretendenta pilns nosaukums: 

Faktiskā adrese: 

Bankas rekvizīti: 

Pretendenta pilnvarotais pārstāvis līguma izpildes laikā un tā tālrunis: 

 

Pretendenta amatpersonas ar paraksta tiesībām (vai pretendenta notariāli pilnvarotās personas)  

 

vārds, uzvārds, amats _____________  paraksts ______________  

 

zīmogs 

 

Datums ___________________________

                                                 
1 Pretendentam pieteikumā jānorāda tā patiesais labuma guvējs saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas 

un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma regulējumu.  
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2.pielikums 

Konkursa nolikumam 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA  

 

1. Pakalpojuma apraksts. 

Nomnieks iesniedz komercreklāmas materiālus (Materiāli), Iznomātājs sagatavo 

iesniegtos Materiālus pārraidīšanai, iekļauj to kopējā atskaņošanas sarakstā un veic 

augšupielādi RP SIA “Rīgas satiksme” (turpmāk – “Rīgas satiksme”) Rīgas satiksmes 

borta informācijas sistēmās (IBIS), pārraidīšanai sabiedriskā transporta līdzekļos (STL) 

uzstādītajos monitoros. 

 

2. Attēlošanas apjomi, veids. 

2.1. Materiāli pārraidīšanai tiek izvietoti 790 “Rīgas satiksme” STL ar kopējo monitoru 

skaitu 2091 gab. Monitoru skaits un “Rīgas satiksme” STL skaits, kuros izvietoti 

monitori, līguma izpildes periodā var mainīties, atkarībā no “Rīgas satiksme” STL 

kustības sarakstiem u.c. iemesliem. 

2.2. Pēc tehniskā izpildījuma un pārraidīšanas iespējām kopējais apjoms dalās 3 veidu 

sistēmās: 

2.2.1. “Rīgas satiksme” pārvaldījumā esoša IBIS (RS IBIS): 140 autobusi, 88 

trolejbusi ar kopējo monitoru skaitu 679 gab., kur “Rīgas satiksme” ir nodevusi 

Iznomātājam tiesības pārraidīt Materiālus; 

2.2.2. Iznomātāja pārvaldījumā esoša IBIS (RA IBIS): 257 autobusi, 193 trolejbusi un 

76 tramvaji ar kopējo monitoru skaitu 1328 gab. 

2.2.3. “Rīgas satiksme” pārvaldījumā esoša ZGT IBIS (RS ZGT IBIS): 26 zemās 

grīdas tramvaji ar kopējo monitoru skaitu 84 gab., kur “Rīgas satiksme” ir 

nodevusi Iznomātājam tiesības pārraidīt Materiālus; 

2.3. Autobusos un trolejbusos attēlošana tiek realizēta uz STL salona ejās pie griestiem 

izvietotiem dubultiem monitoriem, kuru kreisā puse tiek izmantota atrašanās vietas 

maršrutā attēlošanai, bet labā puse Materiālu, “Rīgas satiksme” materiālu un salona 

videonovērošanas  kadru pārraidīšanai. Tramvajos dubultie monitori izvietoti aiz 

vadītāja kabīnes un pie vidējām durvīm. ZGT monitori izvietoti salona labajā daļā 

virs logiem speciālā nišā blakus durvīm.  

2.4. Uzstādīto monitoru skaits STL atkarīgs no STL tipa un garuma. 18m autobusos un 

trolejbusos uzstādīti pa trim dubultajiem monitoriem, pārējos pa diviem. Tramvajos 

katrā vagonā uzstādīti pa diviem dubultajiem monitoriem. ZGT katrā sekcijā pa 

monitoram. 

2.5. Attēlošana tiek realizēta materiāla failus cikliski atskaņojot atbilstoši iepriekš 

sastādītam atskaņošanas sarakstam. Ik pēc katriem 2 materiālu failiem uz 10 sek. 

tiek veikta salona videonovērošanas attēla pārraidīšana.  

 

3. Informācijas izvietošanas nosacījumi. 

3.1. Informācijas pārraidīšanas cikls STL sastāda 30 minūtes, no kurām attiecībā uz 70 %, 

jeb 21 minūti Materiālus ir tiesīgs iesniegt Nomnieks, bet 30% jeb 9 minūtēs tiek 

pārraidīti “Rīgas satiksme” materiāli. Informācija tiek pārraidīta “Rīgas satiksme” 

STL, kuri attiecīgajā diennaktī kursē sabiedriskā transporta reisos, monitoros. 

3.2. Minimālais viena Materiāla pārraidīšanas (atskaņošanas) laiks ir 1 diennakts. 

3.3. Gadījumā, ja Nomnieks nav iesniedzis Materiālus visam pieļaujamajam cikla laikam 

(21 minūtei), Iznomātājs ir tiesīgs arī šajā daļā pārraidīt “Rīgas satiksme” materiālus. 

3.4. Atskaņošanas sarakstā var atjaunināt un augšupielādēt Materiālus ne biežāk kā 1  reizi 

diennaktī RS IBIS un RA IBIS sistēmās un 1 reizi nedēļā RS ZGT IBIS (atjaunošana 
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un augšupielāde tiek veikta nedēļas sākumā). Attiecībā uz RS ZGT IBIS Nomnieks ir 

tiesīgs iesniegt atšķirīgus Materiālus katrai diennaktij. 

3.5. Nomnieka iesniegtos Materiālus un atskaņošanas nosacījumu aprakstus izvieto 

Iznomātāja norādītā failu apmaiņas vietnē ne vēlāk kā 1 darba dienu pirms 

nepieciešamās ievietošanas atskaņošanas sarakstā. 

3.6. Nomnieks ir atbildīgs par pārraidītā un izvietotā informatīvā materiāla un reklāmas 

atbilstību normatīvajiem aktiem, tai skaitā autortiesībām, mākslinieciskajām, 

ētiskajām un estētiskajām prasībām, kā arī par audiovizuālās reklāmas oriģināla un 

pārraidītās informācijas tehnisko kvalitāti.  

3.7. Atskaņošanas saraksta atjaunināšana un materiālu augšupielāde STL iespējama tikai 

“Rīgas satiksme” parku/depo teritorijās.   

 

4. Materiālu atskaņošanas tehniskie nosacījumi. 

4.1. RS IBIS un RA IBIS sistēmās iesniegtajiem Materiāliem jāatbilst sekojošām 

prasībām: 

 video faila formāts (bez skaņas) avi 

 ar izšķirtspēju 800x600 pikseļi 

  malu attiecību 16:9 

  max.Materiālu ielādes kopapjomu MB 200 

  max.viena faila apjomu MB 50 

  video kvalitāti maks.3000 kbs 

  Viena video faila attēlošanas ilgumu 5-300s. 

4.2. RS ZGT IBIS sistēmā iesniegtajiem Materiāliem jāatbilst sekojošām prasībām: 

video faila formāts (bez skaņas) avi 

 ar izšķirtspēju 800x600 pikseļi 

  max.Materiālu ielādes kopapjomu MB 200 

  max.viena faila apjomu MB 50 

  video kvalitāti maks.3000 kbs 

  Viena video faila attēlošanas ilgumu 5-300s. 

4.3. Par RS IBIS un RS ZGT IBIS “Rīgas satiksme” valdījumā esošo monitoru tehnisko 

stāvokli un bojājumu novēršanu atbild “Rīgas satiksme”. Iznomātājs apņemas 

nekavējoties informēt “Rīgas satiksme” par problēmu fiksēšanu.  

4.4. Iznomātājs atbild par savā valdījumā esošo RA IBIS monitoru tehnisko stāvokli, un 

apņemas, problēmu fiksēšanas gadījumos nekavējoši reaģēt un nodrošināt problēmu 

novēršanas izpildi. 

 

 

5. Atskaišu iesniegšanas kārtība un saturs. 

5.1. Līdz katras nedēļas piektdienai Iznomātājs failu apmaiņas vietnē publicē kopējos 

atskaņošanas sarakstus par katru dienu iepriekšējās nedēļas ciklam, kas satur 

atskaņojamo materiālu secību, failu nosaukumus,  piederību, atskaņošanas ilgumus un 

summāro Materiālu atskaņošanas aprēķinu. 

5.2. Līdz katras nedēļas piektdienai Iznomātājs failu apmaiņas vietnē publicē atskaiti par 

attēlošanas statistiku iepriekšējā nedēļā. Atskaitē uzrādītie dati tiek iegūti veicot 

aprēķinus, par pamatu ņemot katra STL atrašanās ilgumu maršrutā, atbilstošo 

uzstādīto monitoru skaitu un atskaņošanas saraksta garumu un par katru iepriekšējās 

nedēļas cikla dienu satur sekojošo: 

5.2.1. Datums – datums atskaites mēnesī; 

5.2.2. Reisu izpilde minūtes – cik veiktas reisu izpildes minūtes par visu dienu visiem 

transportlīdzekļiem (turpmāk STL) summāri; 



 14 

5.2.3. Rādījumi reizes STL - cik reizes veikti atskaņošanas saraksta rādījumi par visu 

dienu visiem transportlīdzekļiem summāri; 

5.2.4. STL skaits – transportlīdzekļu kopējais skaits, kas piedalās reisu izpildē; 

5.2.5. Monitoru skaits – uz cik monitoriem veikta reklāmas materiālu atskaņošana par 

visu dienu visiem transportlīdzekļiem summāri; 

5.2.6. Rādījumu reizes monitoros - cik reizes veikti atskaņošanas saraksta rādījumi 

transportlīdzekļu monitoros par visu dienu visiem transportlīdzekļiem summāri; 

5.2.7. Cikla ilgums – atskaņošanas saraksta ilgums sekundēs; 

5.2.8. RS ZGT IBIS sistēmas STL skaits – cik reizes veikti atskaņošanas saraksta 

rādījumi par visu dienu tikai zemās grīdas tramvajos; 

5.2.9. RS ZGT IBIS sistēmas monitoru skaits – uz cik monitoriem veikta reklāmas 

materiālu atskaņošana par visu dienu tikai zemās grīdas tramvajos; 

5.2.10. RS ZGT IBIS sistēmas rādījumu reizes monitoros – cik reizes veikti 

atskaņošanas saraksta rādījumi transportlīdzekļu monitoros par visu dienu tikai 

zemās grīdas tramvajos. 

5.3. Līdz katra mēneša 10.datumam, Nomnieks elektroniski uz Iznomātāja e-pasta adresi, 

nosūta atskaiti par iepriekšējā mēnesī iesniegto Materiālu apjomu, kurā: 

5.3.1. Tiek veikta Materiālu failu uzskaite; 

5.3.2. Norādīts atskaņošanas periods; 

5.3.3. Aprēķināts izpildes koeficients (pārraidītais procents no pasūtījuma) atskaites 

periodā; 

5.3.4. Aprēķināta kopējā apmaksas summa mēnesī. 
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3.pielikums 

Konkursa nolikumam 

 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

“Par reklāmas pārraidīšanas tiesībām RP SIA “Rīgas satiksme”  

sabiedriskā transporta līdzekļos uzstādītajos monitoros” 

 

Pretendenta nosaukums ______________________ 

 

 Cena EUR bez PVN 

Pretendenta piedāvātā cena EUR bez PVN par vienu 10 

sekunžu reklāmas klipu katrā 2 minūšu reklāmas ciklā  (bet ne 

vairāk kā 21 minūte katrā 30 minūšu ciklā) vienā diennakts 

periodā visos “Rīgas Satiksme” sabiedriskā transporta līdzekļu 

monitoros (atbilstoši Tehniskās specifikācijas 3.,4. punktā 

norādītajam)*  

 

Pretendenta piedāvātā cena EUR bez PVN par 1 (vienu) mēnesi 

par tiesībām pārraidīt reklāmu RP SIA “Rīgas satiksme” 

sabiedriskā transporta līdzekļos**  

 

 

* cena, kas nomniekam jāmaksā neatkarīgi no tā, cik RP SIA “Rīgas satiksme” sabiedriskā transporta līdzekļos un 

cik monitoros reklāma tiek pārraidīta attiecīgajā diennaktī 

**cena, kas nomniekam jāmaksā neatkarīgi no tā vai reklāma ir vai nav bijusi pārraidīta 

 

 

_____________________________________________________ 
Pretendenta amatpersonas ar paraksta tiesībām (vai pretendenta pilnvarotās personas) vārds, uzvārds, amats, paraksts 
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4.pielikums 

Konkursa nolikumam 

 

Līgums Nr._________ 

Rīgā,                                                                                                             2020.gada ___._________ 

 

  SIA „Rīgas Acs", reģ.nr. _________________, Rīgā, Kleistu ielā 28, LV-1067, tās 

___________________ personā, kuri rīkojas saskaņā ar statūtiem (turpmāk - Iznomātājs) no 

vienas puses, un 

  ______________, reģ.nr._______________, _____________, Rīga, LV-_____, tās 

___________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem (turpmāk – Nomnieks) no otras 

puses, (abi kopā turpmāk tekstā saukti Līdzēji, atsevišķi Līdzējs), vienojas par sekojošo (turpmāk - 

Līgums): 

I. Līguma priekšmets. 

1.1. Iznomātājs piešķir Nomniekam tiesības pārraidīt reklāmu RP SIA “Rīgas satiksme” 

sabiedriskā transporta līdzekļos uzstādītajos monitoros, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju 

(Pielikums Nr.1)  

 

2. Līguma izpildes kārtība. 

2.1. Līguma izpildes noteikumi ir norādīti Tehniskajā specifikācijā (Pielikums Nr.1).   

2.2. Iznomātājam jāveic Pakalpojums, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu 

prasības. 

2.3. Iznomātājs nav atbildīgs, ja informācija netiek pārraidīta sabiedriskā  transporta līdzekļos no 

Iznomātāja neatkarīgu tehnisku iemeslu dēļ.  

 

3. Līdzēju tiesības un pienākumi 
3.1. Gadījumā, ja saņemot informācijas materiālu, vai tā pārraidīšanas laikā ir iesniegtas rakstiskas 

pretenzijas par tā neatbilstību normatīvo aktu prasībām, tiek konstatēts, ka transporta līdzekļos 

pārraidītās  informācijas saturs ir pretrunā ar normatīvajiem aktiem, vai spēkā esošu tiesas nolēmumu, tā 

saturs ir pretrunā ar Iznomātāja komerciālajām interesēm, ētikas un morāles normām  u.c gadījumos 

Iznomātājam ir tiesības nepieņemt informatīvo materiālu Pakalpojuma sniegšanai, kā arī Iznomātājam ir 

tiesības pārtraukt šāda informatīvā materiāla pārraidīšanu. 

3.2.  Līdzēji vienojas par šādām pilnvarotajām personām, kas veiks Līgumā paredzēto darbību 

koordinēšanu un veikšanu, kā arī vispārēju Līguma darbības uzraudzību un izpildes kontroli: 

 3.2.1. no Iznomātāja puses; 

3.2.2. no Nomnieka puses —. 

3.3. Par informatīvo materiālu, kas tiek pārraidīts transporta līdzekļos izvietotajos informatīvajos 

monitoros, pilnībā atbild Nomnieks, kas arī sedz visas izmaksas, kuras saistītas ar informatīvo 

materiālu iegādi un tā tiesību iegādi un/vai izgatavošanu, formēšanu, tehnisko apstrādi un satura 

menedžmentu, kā arī tā atbilstību Latvijas Republikas  normatīvo aktu prasībām. 

3.4. Iznomātājs Līguma darbības laikā apņemas neslēgt citus līgumus un nepārraidīt  citu 

nomnieku komercreklāmas materiālus RP SIA “Rīgas satiksme” sabiedriskā transporta līdzekļos 

uzstādītajos monitoros, izņemot RP SIA “Rīgas satiksme” materiālus. 

 

4. Samaksas noteikumi. 

4.1. Nomas maksu par Līguma 1.1.punktā noteiktās reklāmas pārraidīšanu veido: 

4.1.1. ______ EUR bez PVN mēnesī par tiesībām pārraidīt reklāmu RP SIA “Rīgas satiksme” 

sabiedriskā transporta līdzekļos. Nomas maksa maksājama katru mēnesi neatkarīgi no tā, vai 

reklāma ir vai nav tikusi pārraidīta.  

4.2.2. _______EUR bez PVN par vienu 10 sekunžu reklāmas klipu katrā 2 minūšu reklāmas 

ciklā  (bet ne vairāk kā 21 minūte katrā 30 minūšu ciklā) vienā diennakts periodā visos “Rīgas 
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Satiksme” sabiedriskā transporta līdzekļu monitoros (atbilstoši Tehniskās specifikācijas 3.,4. 

punktā norādītajam). Par šajā apakšpunktā pārraidītajām reklāmām tiek sagatavota atskaite, 

atbilstoši Līguma pielikumam Nr.1, kas ir pamats rēķina sagatavošanai.” 4.2. Nomnieks veic 

maksājumus, pārskaitot nomas maksu Iznomātāja norēķinu kontā 10 dienu laikā pēc 

Iznomātāja rēķina izsūtīšanas.  

4.3.  Cenas, kuras Nomnieks ir norādījis konkursa piedāvājumā, var tikt koriģētas vienu reizi 

gadā sākot ar ________ (otro gadu pēc līguma noslēgšanas), vadoties no LR Centrālās statistikas 

pārvaldes noteiktajiem patēriņa cenu indeksiem (pārmaiņām) iepriekšējā gadā. Cenu indeksus 

(pārmaiņas) nosaka vadoties no iepriekšējā pilnā ceturkšņa pirms piedāvājuma iesniegšanas 

datiem, salīdzinot ar attiecīgu pilno ceturksni pēc gada (piemēram, ja konkursa līgums tiek 

noslēgts 2020.gada 1.jūlijā un piedāvājums ticis iesniegts 2020.gada jūnijā, vienību cenas tiek 

koriģētas sākot ar 2021.gada 1.jūliju vadoties no LR Centrālās statistikas pārvaldes noteiktajiem 

patēriņa cenu indeksiem 2020.gada 1.ceturksnī pret 2021.gada 1.ceturksni). Ja kāds no Līdzējiem 

vēlas veikt cenu korekciju, tas iesniedz otram Līdzējam rakstisku lūgumu, kuram pievieno LR 

Centrālās statistikas pārvaldes izziņu.  

4.4. Gadījumā, ja Līguma darbības laikā Iznomātājam rodas pienākums maksāt kādus Līguma 

parakstīšanas brīdī tiesību aktos neparedzētus nodokļus vai nodevas un/vai pēc Līguma 

parakstīšanas noteiktas maksas par reklāmas izvietošanu vai izplatīšanu transporta līdzekļos, 

Nomnieka ir pienākums papildus Līgumā pielīgtajiem maksājumiem maksāt Iznomātājam 

summu, kas atbilst attiecīgo nodevu, nodokļu vai licences maksas maksājumu apmēram. 

4.5. Gadījumā, ja Nomnieks šajā Līgumā noteiktajos termiņos neveic Iznomātāja iesniegto rēķinu 

apmaksu, Nomnieks maksā līgumsodu 0,1% apmērā no parāda summas par katru kavēto dienu, 

bet ne vairāk kā 10% no parāda pamatsummas. 

4.6. Gadījumā, ja Nomnieks neiesniedz atskaiti Tehniskajā specifikācijā 5.3.punktā noteiktajā 

termiņā un apjomā, Nomnieks maksā Iznomātājam līgumsodu EUR 10,00 (desmit euro 00 centi) 

dienā par katru kavēto dienu.    

 

5. Līdzēju atbildība. 

5.1.Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem, kas varētu rasties Līgumā 

noteikto pienākumu neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā, tai skaitā Nomnieks sedz 

Iznomātājam visus zaudējumus, kas Iznomātājam rodas sakarā ar trešo personu pretenzijām, 

uzliktajiem sodiem u.tml. saistībā ar Nomnieka iesniegto informatīvo materiālu pārraidīšanu. 

5.2.Nomnieks ir atbildīgs par pārraidītā un izvietotā informatīvā materiāla un reklāmas atbilstību 

normatīvajiem aktiem, tai skaitā autortiesībām, mākslinieciskajām, ētiskajām un estētiskajām 

prasībām, kā arī par audiovizuālās reklāmas oriģināla un pārraidītās informācijas tehnisko kvalitāti. 

5.3.Iznomātājs nav atbildīgs par trešo personu pretenzijām pret Nomnieku sakarā ar 

informatīvā materiāla un reklāmas pārraidīšanu un izplatīšanu sabiedriskā transporta līdzekļiem. 

 

6. Nepārvarama vara. 

6.1.Līdzēji tiek atbrīvoti no mantiskas atbildības, par daļēju vai pilnīgu Līgumā uzņemto saistību 

neizpildi, ko izraisījuši Līdzēju kontrolei nepakļauti apstākļi (turpmāk - Nepārvarama vara), 

kurus attiecīgais Līdzējs nevarēja ne paredzēt, ne ietekmēt, ne novērst. Par Nepārvaramu varu 

Līgumā tiek uzskatīts, bet ne tikai, - stihiskas nelaimes, ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas, kara stāvoklis, 

mobilizācija, iedzīvotāju nemieri, streiki, embargo, valdības noteiktie tirdzniecības ierobežojumi. 

Šādā gadījumā Līguma izpilde tiek atlikta līdz iepriekš minēto apstākļu darbības beigām. 

6.2.Līdzējam, kas atsaucas uz Nepārvaramu varu, rakstiski nekavējoties jāinformē otrs Līdzējs par 

šādu apstākļu rašanos un jāiesniedz dokumenti, kuri apstiprina Nepārvaramas varas iestāšanos. 

Gadījumā, ja Līdzējs nav nekavējoties rakstiski informējis otru Līdzēju, attiecīgais Līdzējs zaudē 

tiesības atsaukties uz Nepārvaramu varu. 

 

7. Līguma termiņš un Līguma laušana. 
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7.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz ___________________(trīs gadi no 

līguma noslēgšanas). 

7.2. Katrs Līdzējs ir tiesīgs vienpusēji  izbeigt Līgumu pirms Līguma 7.1.punkta norādītā 

termiņa, par to brīdinot otru Līdzēju 3 mēnešus iepriekš. Šādā gadījumā Līdzēji veic savstarpējos 

norēķinus, kas izriet no Līguma.  

7.3. Iznomātājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma sekojošos gadījumos: 

7.3.1.ja Nomnieks ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām kavē Līgumā pielīgto Pakalpojuma maksas 

samaksas termiņu; 

7.3.2.ja Nomnieks nepilda Līgumā noteiktās saistības un 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc 

Izpildītāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas nav novērsis pārkāpumus; 

7.3.3.ja pasludināts Nomnieka maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā 

darbība, uzsākta tiesvedība par Nomnieka bankrotu vai tiek konstatēti citi apstākļi, kas liedz vai 

liegs Nomniekam turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem vai kas negatīvi 

ietekmē Iznomātāja tiesības, kuras izriet no Līguma. 

 

8. Konfidencialitāte. 

8.1.Izņemot gadījumus, kad spēkā esošie un piemērojamie normatīvie tiesību akti obligāti prasa 

atklāt konkrētu informāciju personām, kuras to ir tiesīgas pieprasīt un saņemt, Līguma 

noteikumi, kā arī visa informācija, kuru viens Līdzējs ir ieguvis no otra Līdzēja saistībā ar 

Līgumu, ir saglabājama kā konfidenciāla attiecībā uz trešajām personām. 

8.2.Katram Līdzējam ir jānodrošina, lai tā amatpersonas, darbinieki un pilnvarotie pārstāvji 

ievērotu Līguma 8.1.punktā noteikto konfidencialitāti. Minētā konfidencialitāte ir nodrošināma 

atbilstošā līmenī un līdz brīdim, kad konkrētā informācija kļūst par publiski zināmi un publicētu 

neatkarīgi no Līdzējiem. 

8.3.Līguma 8.1. un 8.2.punktā noteiktais konfidencialitātes pienākums, saglabājas arī pēc 

Līguma termiņa un gadījumos, kad Līgums tiek izbeigts. 

 

9. Citi noteikumi. 

9.1.Visi strīdi un domstarpības, kas rodas saskaņā ar Līguma izpildi, tiek risināti sarunu ceļā, bet, 

ja rakstiska vienošanās starp Līdzējiem netiek panākta — saskaņā ar Latvijas Republikas 

materiālo un procesuālo tiesību normām. 

9.2.Visi ar Līgumu saistītie Līdzēju savstarpējie paziņojumi sastādāmi rakstiski. 

9.3. Līdzējiem ir pienākums 15 (piecpadsmit) dienu laikā no otra Līdzēja vēstules 

saņemšanas, sniegt rakstisku un pamatotu atbildi par jebkuru jautājumu, kas saistīts ar Līgumu 

vai Līguma saistību izpildi. 

9.4.Līdzējs ir tiesīgs publiski izplatīt ziņas, viedokļi vai informāciju, kas ir saistīta ar Līgumu vai ir 

iegūta Līguma darbības rezultātā, tikai, ja tam rakstiski ir piekritis otrs Līdzējs.  

9.5.Līguma grozījumi, papildinājumi vai labojumi iegūst juridisku spēku, ja tie ir sastādīti 

rakstiski un parakstīti no abu Līdzēju puses. 

9.6.Gadījumā, ja kāds Līguma noteikums tiek atzīts par spēkā neesošu, tas neskar pārējo Līguma 

noteikumu spēkā esamību. Šādā gadījumā Līdzēju pienākums ir izteikt spēkā neesošo nosacījumu 

citā redakcijā, tādējādi, ievērojot normatīvos aktos vai spēkā stājušos tiesas spriedumos 

noteikto, cenšoties iespēju robežās panākt līdzīgu rezultātu. 

9.7.Līgums ir saistošs Līdzēju tiesību un saistību faktiskajam vai juridiskajam pārņēmējam. Līdzēju 

saistību un tiesību pārņēmējam trīsdesmit (30) dienu laikā ir jānoslēdz pārjaunojuma līgums. 

9.8.Līguma pielikumi ir neatņemamas Līguma sastāvdaļas, kuru nosacījumi stājas spēkā 

vienlaicīgi ar Līguma parakstīšanu 

9.10. Līgums ir sastādīts divos eksemplāros, pa vienam eksemplāriem katram  Līdzējam. 

Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

 

10. Līdzēju rekvizīti. 
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Iznomātājs                                                Nomnieks 


