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I VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 
 

1. Iepirkuma priekšmets, procedūras veids un paredzamā līguma cena  

1.1. Iepirkuma priekšmets – kases sistēmu apkalpošana saskaņā ar tehnisko specifikāciju un spēkā 
esošajiem normatīvajiem aktiem. 

1.2. Iepirkuma veids – atklāta iepirkuma procedūra saskaņā ar Pasūtītāja Iepirkuma noteikumiem.  
1.3. Iepirkuma paredzamā līguma cena –30 500.00 EUR, neieskaitot PVN.  
1.4.    CPV kods - 50324100-3 (Sistēmu uzturēšanas pakalpojumi). 
 
2. Iepirkuma identifikācijas numurs: Iepirkuma identifikācijas numurs - RS/2021/16.  
 
3. Pasūtītāja nosaukums, adrese un citi rekvizīti:  

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rēzeknes satiksme" 
Reģ. LR Komercreģistrā ar Nr. 42403028557 
Juridiskā adrese: Raiņa iela 8, Rēzekne, LV-4601, 
Biroja adrese: Raiņa iela 8, Rēzekne, LV-4601, 
Tālr. 64624277. 

 
4. Pasūtītāja kontaktpersona:  

SIA “Rēzeknes satiksme”, tehniķis Dainis Klodāns, tel.+37126142860, e-pasts – 
dainis.klodans@rezekne.lv. 

 
5. Pretendenti  
5.1. Iepirkuma procedūrā var piedalīties jebkurš piegādātājs, kas atbilst Pasūtītāja izvirzītajām 

prasībām un, iesniedzot piedāvājumu, apliecinās spējas nodrošināt šajā nolikumā minēto preču 
piegādi, kā arī slēgt iepirkuma līgumu ar tajā minētajiem noteikumiem.  

5.2. Piegādātājiem ir tiesības apvienoties apvienībā un iesniegt kopīgu piedāvājumu.  
5.3. Gadījumā, ja piegādātāju apvienībai tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tai pēc savas 

izvēles jāizveido personālsabiedrība (pilnsabiedrība) vai jānoslēdz sabiedrības līgums, 
vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu.  

5.4. Piedāvājumu variantu iesniegšana šajā iepirkuma procedūrā nav pieļaujama. Viens komersants, 
neatkarīgi no tā, vai tas piedalās iepirkuma procedūrā atsevišķi vai piegādātāju apvienības 
sastāvā, drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu. 

 
II INFORMĀCIJAS APMAIŅA, PIEDĀVĀJUMU NOFORMĒŠANAS,  

IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA 
 
6. Informācijas apmaiņa  
6.1. Saziņa starp Pasūtītāju un ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma ietvaros notiek latviešu 

valodā, rakstiski pa pastu vai e-pastu.  
6.2. Papildu informāciju par iepirkuma procedūras nolikumu var pieprasīt, iesniedzot šādu 

pieprasījumu rakstiskā formā Pasūtītāja adresē, nosūtot pa pastu, vēstuli adresējot iepirkuma 
komisijai vai elektroniski parakstītu nosūtot uz e-pasta adresi rezeknessatiksme@rezekne.lv.  

6.3. Ja piegādātājs ir laicīgi pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos 
iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz piecu darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas 
pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.  

6.4. Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkumu, tiks publicēta Pasūtītāja 
mājaslapā internetā sadaļā “Iepirkumi”. Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi 
publicētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav 
iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.  
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7. Iespējas saņemt iepirkuma procedūras dokumentus un ar tiem iepazīties  
7.1. Elektroniska piekļuve: Pasūtītāja interneta vietne www.rezeknessatiksme.lv, sadaļa 

“Iepirkumi”. 
7.2. Klātienē uz vietas: Rēzeknē, Raiņa ielā 8, pirms tam informējot par ierašanos pa 

tel.+37126142860 vai e-pastu: dainis.klodans@rezekne.lv.  
 
8. Piedāvājuma noformēšana  
8.1. Iesniegtajiem dokumentiem ir jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādām šaubām un 

pārpratumiem, kas attiecas uz vārdiem un skaitļiem.  
8.2. Piedāvājums iesniedzams latviešu valodā. Iepirkuma procedūras laikā sarakste starp Pasūtītāju 

un 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.  

8.3. Personas, kuras paraksta piedāvājumu, paraksta tiesībām jābūt nostiprinātām atbilstoši Latvijas 
Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajam regulējumam. Gadījumā, ja 
pretendents ir reģistrēts ārvalstīs, personas, kas paraksta pieteikumu, paraksta tiesībām jābūt 
nostiprinātām atbilstoši attiecīgās valsts spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Ja 
piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarota persona, piedāvājumam pievieno attiecīgu 
dokumentu par paraksta tiesīgās personas izdotu pilnvaru. Ja pretendents ir piegādātāju 
apvienība un līgumā nav atrunātas pārstāvniecības tiesības, piedāvājuma oriģinālu paraksta 
katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvis ar pārstāvības tiesībām.  

8.4. Piedāvājumu grozīšanas vai atsaukšanas kārtība:  
8.4.1. Pretendenti pirms piedāvājuma iesniegšanai noteiktā termiņa beigām var savos iesniegtajos 

piedāvājumos izdarīt izmaiņas, norādot - “Grozījumi piedāvājumā iepirkuma procedūrai “Par 
kases sistēmas apkalpošanu”.  

8.4.2. Pretendenti, pirms piedāvājuma iesniegšanai noteiktā termiņa beigām, var savus iesniegtos 
piedāvājumus atsaukt, paziņojot par to iepirkuma komisijai.  

8.5. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likuma un 
Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un 
noformēšanas kārtība” prasībām.  

 
9. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība  
9.1. Iepirkuma procedūras piedāvājumi jāiesniedz SIA “Rēzeknes satiksme” personīgi, pa pastu vai 

elektroniski e-pasta formā uz adresi rezeknessatiksme@rezekne.lv, līdz 2021.gada 
3.augustam plkst.13:00.  

9.2. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka Pasūtītājs nesedz nekādus izdevumus, kas 
pretendentiem ir radušies saistībā ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.  

9.3. Iepirkuma procedūras piedāvājumi tiek atvērti piedāvājumu atvēršanas sēdē 2021.gada 
3.augustā  plkst. 13:30, SIA “Rēzeknes satiksme” konferenču zālē, Rēzeknē, Raiņa ielā 8 un 
tajā var piedalīties visas ieinteresētās personas. 

9.4. Uzsākot piedāvājumu atvēršanas sēdi, klātesošajiem paziņo Iepirkumu komisijas (turpmāk – 
komisija) sastāvu.  

9.5. Atvēršanas sēdē esošās personas, izņemot komisijas locekļus, reģistrējas komisijas sagatavotajā 
reģistrācijas lapā, kurā norāda juridiskās personas nosaukumu, adresi, e-pasta adresi, un tālruņa 
numuru, kā arī klātesošā pārstāvja vārdu, uzvārdu un amatu. Ja pretendents ir fiziskā persona, 
norāda vārdu, uzvārdu, adresi, e-pasta adresi, tālruņa numuru.  

9.6. Komisija atver pretendentu piedāvājumus to iesniegšanas secībā.  
9.7. Pēc katra piedāvājuma atvēršanas tiek nosaukts pretendents, un finanšu piedāvājumā ietvertā 

informācija.  
9.8. Pēc katra piedāvājuma atvēršanas un minēto ziņu nosaukšanas visi komisijas locekļi parakstās 

uz finanšu piedāvājuma.  



 

4 

9.9. Pretendentu iesniegto piedāvājumu atvēršanas norise, kā arī visas nosauktās ziņas tiek fiksētas 
piedāvājumu atvēršanas sēdes protokolā.  

9.10. Pēc visu piedāvājumu atvēršanas piedāvājumu atvēršanas sēdes atklātā daļa tiek slēgta un 
turpmāko piedāvājumu izvērtēšanu komisija veic slēgtās sēdēs.  

 
10. Piedāvājuma derīguma termiņš  
10.1. Piedāvājuma derīguma termiņš sākas no tā iesniegšanas brīža un ir spēkā 60 (sešdesmit) 

kalendārās dienas. 
10.2. Pamatojoties uz Pasūtītāja rakstisku lūgumu, pretendents var pagarināt piedāvājuma derīguma 

termiņu. Pretendentam sava piekrišana vai noraidījums jāsniedz rakstveidā.  
 
11. Piedāvājuma sastāvs  
11.1. Piedāvājumi iesniedzami atbilstoši konkursa nolikumā iekļautajiem paraugiem. Pretendentu 

piedāvājums sastāv no:  
11.1.1. pieteikuma, kas sagatavots atbilstoši 2.pielikuma paraugam; 
11.1.2. pretendenta atlases dokumentiem, kas sagatavoti atbilstoši konkursa nolikuma 18.punktā 

noteiktajām prasībām; 
11.1.3. tehniskā piedāvājuma, kas sagatavots saskaņā ar nolikuma 20.punktu atbilstoši 1.pielikuma 

prasībām.  
11.1.4. finanšu piedāvājuma, kas sagatavots saskaņā ar nolikuma 19.punktu atbilstoši 3.pielikuma 

prasībām. 
 
12. Piedāvājuma apjoms  
12.1. Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmetu kopumā. Nepilnīgi piedāvājumi nav  

atļauti.  
 

III INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU 
 

13. Piegādes priekšmets un apjoms  
13.1. Izpildītājs veic kases sistēmas apkalpošanu (turpmāk - Pakalpojums) saskaņā ar iepirkuma 

nolikuma prasībām. 
13.2. Pakalpojuma specifika ir norādīta Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums). 
13.3. Kases sistēmu apkalpošana veicama saskaņā ar iepirkuma līguma projektā (5.pielikums) 

norādīto kārtību. 
13.4. Piedāvājumam jābūt ar konkrēti norādītām cenām bez PVN, nav pieļaujams cenu diapazons. 
 
14. Līguma izpildes laiks un vieta  
14.1. Iepirkuma līguma projekts ir pievienots nolikumam (5.pielikums) un kalpos par pamatu 

iepirkuma līguma noslēgšanai starp Pasūtītāju un iepirkuma procedūras uzvarētāju.  
14.2. Iepirkuma līguma pielikumi tiks izstrādāti pēc iepirkuma uzvarētāja paziņošanas saskaņā ar 

nolikumā, tā pielikumos un konkursa uzvarētāja piedāvājumā ietverto informāciju.  
14.3. Līguma darbības laiks – 1 (viens) gads vai līdz pilnīgai līguma saistību izpildei. 
 

IV PRETENDENTU ATLASES PRASĪBAS 
 
15. Pretendenta izslēgšanas noteikumi  
15.1. Uz pretendentu (arī visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem vai personālsabiedrības 

biedriem (ja pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība)) un uz pretendenta 
norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija 
atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, attiecas Sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta pirmās daļas 2. un 3.punktā noteiktie 
pretendentu izslēgšanas noteikumi.  
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15.2. Pretendentu izslēgšanas noteikumu attiecināmība uz konkrēto pretendentu tiks pārbaudīta 
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. pantā noteiktajā kārtībā.  

 
16. Prasības profesionālās darbības veikšanā  
16.1. 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.  
 

17. Prasības pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām:  
17.1. Pretendentam pēdējo 3 (trīs) gadu laikā vismaz 1 (vienu) gadu ir pieredze kases sistēmu 

apkalpošanas jomā (4.pielikums). 
17.2. Pretendentam ir jābūt reģistrētam VID kā piegādājamās ierīces apkalpojošam dienestam. 
 

V PRETENDENTA ATLASES DOKUMENTI UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
 
18. Pretendenta atlases dokumenti  
18.1. Lai noskaidrotu pretendenta atbilstību Pasūtītāja izvirzītajām atlases prasībām, Pasūtītājs 

pārbaudīs par pretendentu pieejamo informāciju publiskās datubāzēs. Pretendentam būs 
pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma jebkurā iepirkuma procedūras stadijā iesniegt visus vai 
daļu no kvalifikāciju apliecinošajiem dokumentiem.  

18.2. Kopā ar piedāvājumu pretendentam jāiesniedz šādi “Pretendentu dokumenti”: 
18.2.1. Ārvalstu pretendentiem jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts 

dokuments, kas apliecina, ka pretendentam ir juridiskā rīcībspēja un tiesībspēja slēgt iepirkuma 
līgumu, ja attiecīgās valsts normatīvie akti paredz šāda dokumenta izsniegšanu;  

18.2.2. Ārvalstu pretendentiem jāiesniedz izziņa, ja attiecīgās valsts normatīvie akti paredz šādu 
ziņu publisku reģistrēšanu, kas apliecina pretendenta amatpersonu pārstāvības tiesības.  

18.2.3. Pretendentam jāiesniedz informācija par pretendenta pieredzi kases sistēmu apkalpošanā 
atbilstoši nolikuma 17.1.punktam (4.pielikums). 

18.3. Izziņas un citus dokumentus, kurus izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, Pasūtītājs 
pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu 
kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie 
izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs 
nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.  

18.4. Apliecinot atbilstību prasībām attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām, 
pretendents var balstīties uz citu personu iespējām neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā 
rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda Pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, 
iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu 
pretendenta rīcībā. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām 
atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas 
sniedz pakalpojumu, kura izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.  

 
19. Finanšu piedāvājums  
19.1. Finanšu piedāvājums, kas jāsagatavo saskaņā ar Finanšu piedāvājuma formu (3.pielikums).  

 
20.     Tehniskais piedāvājums 
20.1.   Tehniskais piedāvājums sagatavojams, ņemot vērā, ka iepirkuma procedūrā piedāvātajai kases 
sistēmas apkalpošanai ir jāatbilst Tehniskās specifikācijas (1.pielikums) prasībām. 
 

VI PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA 
 
20. Piedāvājumu vērtēšanas kārtība  
20.1. Visus ar iepirkuma procedūras norisi saistītos jautājumus risina Pasūtītāja izveidota iepirkuma 

komisija.  
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20.2. No sākuma komisija veic piedāvājumu noformējuma pārbaudi, kuras laikā komisija izvērtē, vai 
piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši iepirkuma procedūras nolikuma II sadaļas 
prasībām. Ja piedāvājums neatbilst prasībām, komisijai, izvērtējot neatbilstību būtiskumu un 
ievērojot samērīguma principu, ir tiesības to noraidīt un turpmākajā iepirkuma procedūrā tas 
tālāk netiek vērtēts.  

20.3. Komisija pārbauda, vai pretendents, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājumā norādītā 
persona nav piedalījusies kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta posmiem vai iepirkuma 
procedūras dokumentu izstrādāšanā. Ja pretendents, tā darbinieki vai pretendenta piedāvājumā 
norādītā persona ir piedalījusies kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta posmiem vai 
iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā un ja šis apstāklis pretendentam dod 
priekšrocības iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci, 
attiecīgā pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. Komisija, konstatējot minētos apstākļus, pirms 
iespējamās pretendenta noraidīšanas ļauj tam pierādīt, ka nav tādu apstākļu, kas attiecīgajam 
pretendentam dotu jebkādas priekšrocības iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot 
vai deformējot konkurenci.  

20.4. Izvērtējot pretendenta finanšu piedāvājumu, Komisija pārbauda tā atbilstību iepirkuma 
procedūras nolikuma prasībām, kā arī pārbauda, vai pretendenta finanšu piedāvājumā nav 
aritmētisku kļūdu. Ja finanšu piedāvājums neatbilst iepirkuma procedūras nolikuma prasībām, 
pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājums tālāk 
netiek izskatīts. Komisija, konstatējot aritmētiskās kļūdas, šīs kļūdas izlabo un informē 
pretendentu par aritmētisko kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu. Novērtējot un 
salīdzinot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskas kļūdas, Komisija ņem vērā izlabotās cenas.  

20.5. Komisija izvērtē, vai piedāvājums neatbilst šķietami nepamatoti lēta piedāvājuma pazīmēm. Ja 
Komisija konstatē, ka varētu būt saņemts šķietami nepamatoti lēts piedāvājums, tā pieprasa 
pretendentam detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem saskaņā ar 
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 59.pantu.  

20.6. Attiecībā uz pretendentu, kas atbilst nolikuma prasībām, kura finanšu piedāvājums ir atbilstošs 
iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un kuram atbilstoši piedāvājumu 
izvērtēšanas kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iepirkuma komisija veic 
pretendenta kvalifikācijas pārbaudi.  

20.7. Pretendentu kvalifikācijas pārbaude notiek pēc iesniegtajiem pretendentu atlases dokumentiem, 
kā arī pārbaudot pretendentu atbilstību nolikumā izvirzītajām prasībām publiski pieejamās 
datubāzēs.  

20.8. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar viszemāko 
piedāvāto cenu.  
 

21. PIELIKUMI 
 
1.pielikums – Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums 
2.pielikums – Pieteikuma forma  
3.pielikums – Finanšu piedāvājuma forma 
4. pielikums – Informācija par pretendenta pieredzi  
5.pielikums – Iepirkuma līguma projekts  
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1. pielikums 
Iepirkuma procedūras nolikumam 
“Par kases sistēmas apkalpošanu” 

identifikācijas Nr. RS/2021/16 
 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 
 

Prasības kaseses sistēmām un to apkalpošanai 
 

N.p.k. Nosaukums Prasība Tehniskais piedāvājums 

1. Iepirkuma 
priekšmets 

 34 kases sistēmu apkalpošana - Norādīt ražotāja nosaukumu un 
piedāvātās kases sistēmas modeli: 

- iesniegt piedāvātās kases sistēmas 
tehnisko dokumentāciju, kas 
apliecina un ir skaidri izprotama tās 
atbilstība noteiktajām prasībām 

2. Kases aparātu 
parametri 

 Korpusa materiāls: izturīga plastmasa 
 Centrālais procesors: ne mazāk kā 32 biti 
 Atmiņa: ne mazāk kā 128 MB Flash 
 Atmiņa: ne mazāk kā 64 MB SDRAM 
 Ekrāna izmērs: ne mazāk kā 2.8 inch, 320*240 TFT LCD 

 
 Klaviatūra ar ne mazāk kā 10 datu ievades (burti, cipari) un vismaz ar 4 funkciju 

taustiņiem (bultiņas uz augšu/uz leju, izvēlnes (menu) un ievades (enter) pogas).  
 Barošanas slēdzis: jā 
 Iebūvēta PED (AES), GPRS funkcionalitāte 
 Vieta SIM kartei: jā 
 Vismaz viens RS-232 un vismaz viens LAN/PSTN savienojums 

 

Norādīt atbilstību prasībai (prasībai, 
kurā minēti izmēri norādīt atbilstoši 
prasītajam (collas, cm utt.)) vai sniegt 
aprakstu, kā prasība tiks nodrošināta 



 

8 

 Termālais printeris ar ne vairāk kā 58 mm +0/-1mm platuma papīra lentas atbalstu.  
 Ar konfigurējamu izdrukājamās biļetes informāciju (informācijas lauki, to 

izvietojums) 
 Latviešu valodas atbalsts: jā 
 Jābūt iespējai izvietot uzņēmuma logo uz biļetes 
 Ir jābūt iespējai veikt automātisku attālo datu iegūšanu un apkopošanu 
 Līdzstrāvas 12 V barošana, ar iebūvētu vai ārēju strāvas pārveidotāju no 220V AC 
 Iespēja darbināt no baterijas 
 Baterijas kapacitāte: ne mazāk kā 2600mAH 

3. Ierīces izmērs un 
svars 

 Korpusa izmērs: ne vairāk kā 200*90*60mm  
 Svars: ne vairāk kā 500 g 

 

4. Karšu lasītāji  Bezkontakta karšu lasītājam jāatbalsta: Mifare classic, Mifare Ultralight, Mifare 
DESFire, ISO 14443 A & B, SONY FeliCa kartes 

 

5. Prasības 
reģistrācijai 

 Reģistrēts kā pasažieru pārvadājumu kases aparāts vai kases sistēma Valsts 
ieņēmumu dienestā 

 Piegādātājam ir jābūt reģistrētam VID kā piegādājamās ierīces apkalpojošam 
dienestam 

 

6. Darba 
temperatūra 

 no 0° C līdz +50° C  
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7. Funkcionalitātes 
prasības 

Jānodrošina, ka kases aparātos var: 
 reģistrēt transportlīdzeklī ar Rēzeknes pilsētas iedzīvotāja un skolnieka 

viedkartēm braucienu, kuru apmaksu pilnībā sedz Rēzeknes pilsētas dome; 
 reģistrēt Pasūtītāja transportlīdzeklī ar Rēzeknes pilsētas iedzīvotāja un 

skolnieka viedkartēm braucienu, kuru apmaksu daļēji sedz Rēzeknes 
pilsētas dome, par atlikušo brauciena apmaksas summu veicot skaidras 
naudas norēķinu; 

 reģistrēt transportlīdzeklī ar Rēzeknes pilsētas iedzīvotāja un skolnieka 
viedkartēm veiktu braucienu, kuru apmaksu pilnībā sedz Latvijas 
Republikas valsts; 

 reģistrēt Pasūtītāja transportlīdzeklī ar Rēzeknes pilsētas iedzīvotāja un 
skolnieka viedkartēm veiktu braucienu, kuru apmaksu daļēji sedz Latvijas 
Republikas valsts, par atlikušo brauciena apmaksas summu veicot skaidras 
naudas norēķinu. 

 Kases aparātam jānodrošina pieslēgumu centralizētai attālai sistēmai. 
 Kases aparātam jānodrošina Rēzeknes pilsētas iedzīvotāja un skolnieka 

viedkartēs esošas informācijas nolasīšanu, atpazīšanu un ierakstīšanu. 

 

 

8. Īpašas prasības 
attālajai 

apkalpošanai 

 Kases sistēmu pārvaldības programmatūra, kas nodrošina kases sistēmu 
attālo apkalpošanu ir jāuzstāda Pasūtītāja serverī un jānodrošina visu 
piegādāto kases sistēmu pieslēgšanu pie kases sistēmas pārvaldības 
programmatūras. 

 Jābūt iespējai pieslēgties attālai sistēmai ar apkalpojošā dienesta 
izsniegtām konta detaļām (login un parole) 

 Jābūt iespējai pievienot vismaz piecus papildu lietotājus esošam 
pieslēguma kontam 

 Jābūt iespējai apkopot un konfigurēt sistēmā vismaz šādus datus: 
informāciju par autobusu vadītājiem (vārds/uzvārds), informāciju par 
produktiem (jābūt vismaz 15 iespējamu biļešu veidu ievadei), informāciju 
par autobusu (vismaz garāžas Nr., valsts reģistrācijas Nr.), informāciju par 
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Vārds, uzvārds  

Amats  

Paraksts  

Datums  

  

maršrutiem (vismaz 30 maršrutus un to nosaukumus), informāciju par 
reisiem (vismaz 1000 reisus). Pēc informācijas ievades ir jābūt iespējai 
pārraidīt šos datus uz kases sistēmu. 

 Jābūt iespējai saņemt datus no kases sistēmas: vismaz informāciju par 
reisu, pārdoto biļešu skaitu pa biļešu kategorijām, informāciju par 
autovadītāju un transporta vienību, kas veica šo reisu, Z atskaites numuru 
un summu utt. 

 Jābūt iespējai attālināti veikt programmnodrošinājuma atjaunošanu. 
 Jābūt iespējai filtrēt datus vismaz pēc kases sistēmas numura, autovadītāja, 

transporta vienības, datuma, biļešu tipa utt. 
 Jābūt iespējai on-line režīmā redzēt visas sistēmai pieslēgtās kases 

sistēmas un to darbības stāvokli (ieslēgts/izslēgts, reisa numurs, maiņas 
sākuma datums) 
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2. pielikums 
Iepirkuma procedūras nolikumam 
“Par kases sistēmas apkalpošanu” 

identifikācijas Nr. RS/2021/16 
 

PIETEIKUMS  
par piedalīšanos iepirkuma procedūrā 
“Par kases sistēmas apkalpošanu” 

identifikācijas Nr. RS/2021/16 
 

1. IESNIEDZA 

Uzņēmuma pilns nosaukums  

Uzņēmuma reģistrācijas numurs un datums  

Juridiskā adrese  

Faktiskā adrese  

Banka  

Konta Nr.  

 
2. KONTAKTPERSONA 

Vārds, uzvārds  

Tālr. / Fakss  

e-pasta adrese  

 
3. PIETEIKUMS 
Esam iepazinušies ar atklāta konkursa nolikumu un tā pielikumiem, mēs atbilstoši nolikuma 
prasībām iesniedzam piedāvājumu atklātā konkursā un apliecinām savu atbilstību atklāta konkursa 
nolikuma prasībām. 
Iesniedzot piedāvājumu, mēs apliecinām, ka esam iepazinušies ar atklāta konkursa dokumentos 
noteiktajām prasībām, sapratuši tās un pilnībā piekrituši visiem noteikumiem, kā arī garantējam 
sniegto ziņu un dokumentu patiesumu un precizitāti. Apņemamies līguma piešķiršanas gadījumā 
pildīt visus atklāta konkursa nolikumam pievienotā līguma projektā noteiktos nosacījumus. 
 
Ar šo piedāvājumu mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 60 dienas no piedāvājumu 
iesniegšanas termiņa beigām. 
 
Paraksta pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarota persona: 
 

Vārds, uzvārds  

Amats  

Paraksts  

Datums  
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3. pielikums 
Iepirkuma procedūras nolikumam 
“Par kases sistēmas apkalpošanu” 

identifikācijas Nr. RS/2021/16 
 
 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS  
 
Pretendenta nosaukums: ____________________ 
 

Iepirkuma priekšmets Piedāvātā cena euro (bez PVN) 

Kases sistēmas apkalpošana  

 
 

1. Piekrītam visām iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām. 
2. Apliecinām, ka: 

2.1. visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas; 
2.2. piedāvātajā cenā ir ietvertas visas iespējamās izmaksas, kas saistītas ar pilnīgu līguma 
izpildi, visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi (izņemot PVN) un maksājumi; 
2.3. mūsu rīcībā ir pietiekami resursi, lai nodrošinātu kvalitatīvu un iepirkuma prasībām 
atbilstošu darbu izpildi; 
2.4. piedāvājums ir sagatavots individuāli un nav saskaņots ar konkurentiem.  

3. Apņemamies līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā pildīt visus iepirkuma nolikuma 
nosacījumus un strādāt pie iepirkuma līguma izpildes. 

 
 

Vārds, uzvārds  

Amats  

Paraksts  

Datums  
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4. pielikums 
Iepirkuma procedūras nolikumam 
“Par kases sistēmas apkalpošanu” 

identifikācijas Nr. RS/2021/16 
 

Informācija par pretendenta pieredzi 
 

Nr. Sniegtā pakalpojuma 
apraksts 

Līguma 
izpildes 

gads 

Pasūtītājs Pasūtītāja atbildīgā 
persona,    amats, 

telefons 
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5. pielikums 
Iepirkuma procedūras nolikumam 
“Par kases sistēmas apkalpošanu” 

identifikācijas Nr. RS/2021/16 
 

Līguma Nr. 1.30/xxx 
Par pakalpojumu sniegšanu 

 
Rēzeknē                      2021.gada __._______ 
 
SIA „……”, reģistrācijas Nr. ……., ……., ….., ……, kuras vārdā un interesēs saskaņā ar 
sabiedrības Statūtiem rīkojas tās valdes loceklis …………., turpmāk tekstā saukts Izpildītājs, un 
 
SIA „Rēzeknes satiksme”, reģistrācijas Nr. 42403028557, juridiskā adrese Raiņa 8, Rēzekne LV-
4601, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv tās valdes loceklis  Viktors Borcovs, turpmāk tekstā saukts 
Pasūtītājs, bet abas puses kopā turpmāk tekstā sauktas Puses un katra atsevišķi - Puse, noslēdz 
šādu līgumu: 
 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 
1.1. Lai nodrošinātu Iepirkuma līguma izpildi un tajā noteikto mērķu sasniegšanu, Pasūtītājs 

saskaņā ar šo līgumu apņemas izmantot, bet Izpildītājs apņemas nodrošināt Pasūtītājam 
kases aparātu ……. (turpmāk līguma tekstā katrs atsevišķi un/vai visi kopā – Kases aparāti 
un/vai Inventārs) nomas un uzturēšanas pakalpojumus (turpmāk –Pakalpojums un/vai 
Pakalpojumi). Pakalpojums iekļauj sevī:  

1.1.1. Inventāra tehnisko apkalpošanu; 
1.1.2. Katra Kases aparāta ……. pieslēgšanu Izpildītāja IS ……. sistēmai (…….), turpmāk tekstā 

arī – ....... sistēma un/vai Sistēma; 
1.1.3. Pasūtītāja pieeju ....... sistēmai (nododot Pasūtītāja rīcībā unikālos lietotājvārdu un paroli), 

kas nodrošina Pasūtītājam šādas tehniskās iespējas: 
1.1.3.1. finanšu atskaišu sistēmu Kases aparātiem; 
1.1.3.2. atskaites par maršrutu noslogotību; 
1.1.3.3. piešķirto maršrutu tabulas ar tarifiem; 
1.1.3.4. maršrutu operatīva ielāde Kases aparātos; 
1.1.3.5. iespēja koriģēt un/vai labot maršrutu tabulas. 

1.1.4. Pakalpojuma programmatūras aktuālas versijas, kas tiek izstrādātas pēc Izpildītāja 
iniciatīvas, nodrošināšana šī līguma darbības laikā bez papildus samaksas; 

1.1.5. Pakalpojuma atbilstību Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktiem; 
1.1.6. Nepieciešamības gadījumā (ja tāda funkcionalitātes paplašināšana būs nepieciešama  

saskaņā ar jaunpieņemtajām normatīvo tiesību aktu obligātām prasībām, kuru izpilde ir 
jānodrošina Pasūtītājam), ....... sistēmas tehniskās iespēju robežās, veikt ....... sistēmas 
funkcionalitātes paplašināšanu.   

1.2. Nepieciešamības gadījumā Izpildītājs apņemas nodrošināt Pasūtītāja datu ....... sistēmā 
pieejamību VSIA „Autotransporta direkcija”, saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas 
Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.  

1.3. Izpildītājs saskaņā ar starp Rēzeknes pilsētas domi un  SIA “…….” noslēgto Iepirkuma 
līgumu par Rēzeknes pilsētas iedzīvotāja un skolnieka viedkartes, turpmāk – E-karte, 
ieviešanu un uzturēšanu, apņemas nodrošināt, ka Kases aparātos ....... var: 

1.3.1. reģistrēt Pasūtītāja transportlīdzeklī ar E-karti braucienu, kuru apmaksu pilnībā sedz 
Rēzeknes pilsētas dome; 

1.3.2. reģistrēt Pasūtītāja transportlīdzeklī ar E-karti braucienu, kuru apmaksu daļēji sedz 
Rēzeknes pilsētas dome, par atlikušo brauciena apmaksas summu veicot bezskaidras 
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naudas norēķinu ar E-karti, kas ir piesaistītas E-kartes lietotāja bankas norēķinu kontam 
(saskaņā ar šī līguma 1.6.punktu); 

1.3.3. veikt bezskaidras naudas norēķinus par braucieniem Pasūtītāja transportlīdzeklī ar E-
kartēm, kas ir piesaistītas E-kartes lietotāja bankas norēķinu kontam (saskaņā ar šī līguma 
1.6.punktu); 

1.3.4. reģistrēt Pasūtītāja transportlīdzeklī ar E-karti braucienu, kuru apmaksu pilnībā sedz 
Latvijas Republikas valsts; 

1.3.5. reģistrēt Pasūtītāja transportlīdzeklī ar E-karti braucienu, kuru apmaksu daļēji sedz Latvijas 
Republikas valsts, par atlikušo brauciena apmaksas summu veicot bezskaidras naudas 
norēķinu ar E-karti, kas ir piesaistītas E-kartes lietotāja bankas norēķinu kontam (saskaņā 
ar šī līguma 1.6.punktu); 

1.3.6. bloķēt braucienu reģistrēšanu ar E-karti un bezskaidras naudas norēķinus ar E-karti, kas ir 
piesaistīta E-kartes lietotāja bankas norēķinu kontam gadījumos, kad E-kartes lietotājam ir 
nenokārtotas parādsaistības; 

1.3.7. reģistrēt Pasūtītāja transportlīdzeklī braucienu, kura apmaksa tiek veikta skaidrā naudā; 
1.3.8. nodrošināt ar E-karti reģistrēto braucienu skaita ierobežojumu saskaņā ar starp Puses 

parakstīto vienošanās pie Līguma, kas tiks noformēts kā pielikums pie Līgumā. 
1.4. Parakstot šo līgumu Izpildītājs nodod Pasūtītājam lietošanā (nomā) izmantošanai Pasūtītāja 

transportlīdzekļos uz šajā līgumā paredzētajiem noteikumiem un nosacījumiem 34 
(trīsdesmit četrus) kases aparātus ....... (iepriekš un turpmāk līguma tekstā katrs atsevišķi 
un/vai visi kopā Kases aparāti un/vai Inventārs), kuru Tehniskā specifikācija ir pievienota 
šim līgumam kā pielikums Nr.1 un neatņemama sastāvdaļa, un kuru nodošanas brīdī Puses 
paraksta pieņemšanas-nodošanas aktus. Inventārs sevī ietver visas nepieciešamās darbības 
tās palaišanai ekspluatācijā, un tajā skaitā arī programmēšanas pakalpojumu, sagatavošanu 
Sistēmas piekļuvei un Pasūtītāja rekvizītu ielādi Inventārā.  

1.5. Par Izpildītāja sniegtajiem Pakalpojumiem (tajā skaitā Inventāra lietošanu atbilstoši šī 
līguma nosacījumiem) Pasūtītājs maksā Izpildītājam atlīdzību šajā līgumā noteiktajā 
kārtībā un apmēros. 

1.6. Parakstot šo līgumu, Izpildītājs apņemas un garantē Pasūtītājam, ka: 
1.6.1. Parakstot šo līgumu, Izpildītājs apņemas nepieciešamības gadījumā (ja līguma darbības 

laikā tādas prasības tiks izvirzītas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos)  pielikt 
visas pūles, lai pēc iespējas noslēgt attiecīgā satura Līgumu ar kredītiestādi ar jebkuru 
citu/visām Latvijas Republikā reģistrētiem kredītiestādēm (un, ja tas būs nepieciešams, arī 
ar VSIA „Autotransporta direkcija”), lai nodrošinātu naudas norakstīšanu sabiedriska 
transporta pakalpojuma apmaksai no E-kartes lietotāja norēķinu konta, kas tiks piesaistīts 
E-kartei, jebkurā citā Latvijas Republikas kredītiestādē, kura izteiks savu velmi nodrošināt 
šādu pakalpojumu, un arī veikt tāda pakalpojuma apmaksas darījumam nepieciešamās 
informācijas apmaiņu ar šādu kredītiestādi/kredītiestādēm, Pasūtītāju šī līguma ietvaros, 
un, ja būs nepieciešams, ar VSIA „Autotransporta direkcija”. Ja ir nepieciešams, Puses 
apņemas nekavējoties papildus noslēgt attiecīgos grozījumus pie šī lūguma un/vai līgumus 
iepriekš minēta pakalpojuma/darījumu izpildes nodrošināšanai.  

  
2. APKALPOŠANA UN REMONTS 

2.1 Izpildītājs patstāvīgi un uz sava rēķina veic ....... sistēmas uzturēšanu un tā tehnisko 
apkalpošanu tā, lai nepārtraukti varētu nodrošināt šī līguma 1.1., 1.2., 1.3. punktā Izpildītāja 
uzņemtās saistības. 

2.2 Izpildītājs Līguma darbības laikā par saviem līdzekļiem remontē vai nomaina Inventāru, ja 
uz konkrēto gadījumu attiecas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos  noteiktas 
garantijas saistības, šo garantijas saistību apmērā. Izpildītājs nodrošina Inventāra garantiju 
uz visu Līguma darbības laiku. Gadījumiem, kad remonta veikšanai ir nepieciešama Kases 
aparāta noņemšana no Pasūtītāja transporta līdzekļa, Izpildītājs apņemas uz sava rēķina 
nodrošināt 2 (divus) darba kārtībā esošus rezerves Kases aparātus, ar mērķi nodrošināt 
transportlīdzekļa nepārtrauktu ekspluatāciju.  
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2.3 Saistībā ar šo līgumu Izpildītāja atbildīgā persona: …….., tālr. Nr. ……, e-pasts: ………. 
Izpildītājs apliecina, ka Izpildītāja atbildīgā persona pilnībā pārzina ar šo līgumu uzņemtās 
saistības un viņai nepārkāpjot šī līguma robežas, ir tiesības pieņemt lēmumus, risināt visus 
ar šo līguma izpildi saistītos operatīvos jautājumus, parakstīt ar to saistītos dokumentus, 
pieprasīt no Pasūtītāja informāciju un sniegt informāciju Pasūtītājam, bet viņa nav 
pilnvarota izdarīt grozījumus un papildinājumus šajā līgumā, tajā skaitā, bet ne tikai, grozīt 
šī līguma summas, izpildes nosacījumus un/vai vienoties par papildus pakalpojumu 
veikšanu. 

2.4 Saistībā ar šo līgumu Pasūtītāja atbildīgā persona: __________ ____________, tālr. 
Nr._______, e-pasts: _________________. Pasūtītājs apliecina, ka Pasūtītāja atbildīgā 
persona pilnībā pārzina ar šo līgumu uzņemtās saistības un viņai, nepārkāpjot šī līguma 
robežas, ir tiesības pieņemt lēmumus, risināt visus ar šo līguma izpildi saistītos operatīvos 
jautājumus, parakstīt ar to saistītos dokumentus, pieprasīt no Izpildītāja informāciju un 
sniegt informāciju Izpildītājam, bet viņa nav pilnvarota izdarīt grozījumus un 
papildinājumus šajā līgumā, tajā skaitā, bet ne tikai, grozīt šī līguma summas, izpildes 
nosacījumus un/vai vienoties par papildus pakalpojumu veikšanu.  

2.5 Gadījumā, ja Puses maina šī līguma 2.3.punktā un 2.4.punktā minētās personas, tad 
attiecīgā Puse par šādu apstākļu iestāšanos savlaicīgi rakstveidā informē otru Pusi, norādot 
citu atbildīgo personu. Gadījumā, ja izmaiņas nav pienācīgā veidā paziņotas, tad otra Puse 
nenes atbildību par līguma saistību neizpildi, kas radusies nepaziņošanas dēļ. 

 

3. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 
3.1. Pusēm ir pienākums bez termiņa ierobežojuma ievērot konfidencialitāti attiecībā uz visu šī 

līguma darbības laikā no otras Puses saņemto informāciju un nodrošināt Pušu datu drošību 
un saglabāšanu. 

3.2. Izpildītājam ir tiesības (pie nosacījuma, ka atbilstoši šī līguma nosacījumiem no Izpildītāja 
puses tiek nodrošināta ....... sistēmas un Inventāra darbībā šajā laika posmā), rakstveidā 
brīdinot Pasūtītāju 10 (desmit) darba dienas iepriekš, pārtraukt ....... sistēmas 
Pakalpojuma sniegšanu un liegt izmantot kases aparātu ......., ja Pasūtītājs nepamatoti 
kavē ar šo līgumu saistītos maksājumus vai maksas samaksu ilgāk kā 10 (desmit) darba 
dienas. 

3.3. Pasūtītājam ir pienākums godprātīgi pildīt šī līguma noteikumus un ar laba saimnieka 
rūpību izturēties pret Inventāru. 

3.4. Pasūtītājam jānodrošina Inventāra saglabāšana atbilstoši pārdevēja izsniegtajai Inventāra 
lietošanas instrukcijai. Pasūtītājam nekavējoties jāpaziņo Izpildītājam par Inventāra 
nesankcionētu atvienošanu, zādzību, sabojāšanu un bojājumiem. Pasūtītājam ir tiesības pēc 
saviem ieskatiem apdrošināt minēto Inventāru. Pasūtītājam nekavējoties (vienas darba 
dienas laikā) pēc Inventāra zādzības, laupīšanas konstatēšanas ir jāziņo Valsts policijai par 
katru šādu gadījumu, sastādot attiecīgus dokumentus. Inventāra bojājuma vai citā Inventāra 
nefunkcionēšanas gadījumā, ja tas radies Pasūtītāja vai Pasūtītāja darbinieku vai trešo 
personu (piemēram, pasažieru) vainas dēļ, nekavējoties jāpaziņo Izpildītājam. Pasūtītājam 
ir tiesības piestādīt Izpildītājam rakstveida pretenzijas par nekvalitatīvu Pakalpojuma 
sniegšanu; šādas pretenzijas Izpildītājam ir pienākums izskatīt un, ja tās ir pamatotas, 
apmierināt (novērst/pārtraukt Pakalpojuma nekvalitatīvo sniegšanu) 1 (viena) darba dienas 
laikā no pretenzijas saņemšanas dienas. Gadījumā, ja pretenzijā minēto 
bojājumu/neatbilstību novēršanai ir nepieviešams ilgāks laiks, Izpildītājs motivēti paziņo 
par to Pasūtītājam, un Puses savstarpēji rakstiski vienojas par ilgāku laiku, kas ir 
nepieciešams novēršanai. 

3.5. Pasūtītājam ir pienākums savlaicīgi un līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā veikt atlīdzības 
un citu maksājumu, kas ir noteikti šajā līgumā, samaksu. 
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3.6. Pasūtītājs ir atbildīgs par Inventāra bojājumiem un ....... sistēmas darbības kvalitāti, kas 
radušies, ar Pasūtītāju saistītu, no Pasūtītāja atkarīgu personu darbības/bezdarbības 
rezultātā.  

3.7. Īpašuma tiesības uz Inventāru visa līguma darbības laikā saglabājas Izpildītājam. 
3.8. Izpildītājam ir tiesības, rakstveidā paziņojot par to Pasūtītājam, vienpusēji izbeigt šo 

līgumu, ja Pasūtītājs pēc Izpildītāja rakstveida motivēta brīdinājuma saņemšanas 10 
(desmit) darba dienu laikā nenovērš un/vai turpina šī līguma pārkāpumus. 

3.9. Izpildītājam ir pienākums godprātīgi pildīt šī līguma noteikumus un nodrošināt ....... 
sistēmas un Inventāra darbību atbilstoši šī līguma nosacījumiem un E-karšu nolasīšanu 
Inventārā atbilstoši Iepirkuma līguma nosacījumiem. Izpildītājs ir atbildīgs par Inventāra 
bojājumiem un ....... sistēmas darbības kvalitāti, kas radušies, ar Izpildītāja saistītu, no 
Izpildītāja atkarīgu personu darbības/bezdarbības rezultātā un šajā gadījumā Izpildītājs ir 
pilnā apmērā, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktiem ir atbildīgs par 
Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, izņemot netiešos zaudējumus un  atrauto peļņu. 

3.10. Pusēm ir tiesības, rakstveidā paziņojot par to otrai Puses nekavējoties vienpusēji atkāpties 
no šī līguma izpildes un izbeigt šo līgumu, ja Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktos 
noteiktajā kārtībā ir ierosināja un/vai pasludināta Puses maksātnespēja un/vai ir ierosināts 
un/vai pasludināts Puses tiesiskās aizsardzības vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības 
process. 

3.11. Pasūtītājam ir tiesības, rakstveidā paziņojot par to Izpildītājam vienpusēji atkāpties no šī 
līguma izpildes un izbeigt šo līgumu, ja Izpildītājs pēc Pasūtītāja rakstveida motivēta 
brīdinājuma saņemšanas 10 (desmit) darba dienu laikā nenovērš un/vai turpina šī līguma 
pārkāpumus. 

 
4. NORĒĶINU KĀRTĪBA 

4.1. Pasūtītājs par Pakalpojumu maksā Izpildītājam ……. EUR (EUR) plus PVN 21% mēnesī. 
4.2. Rēķina apmaksa 15 (piecpadsmit) dienas no rēķina saņemšanas dienas. 
4.2. Gadījumā, ja Pasūtītājs ir konstatējis neatbilstības vai kļūdas no Izpildītāja saņemtajā ik 

mēneša atskaitē, nekavējoties, bet ne vēlāk kā līdz tekošā norēķinu perioda pēdējai dienai, 
Pasūtītājs elektroniski informē par to Izpildītāju, nosūtot paziņojumu uz Izpildītāja 
atbildīgas personas līguma 2.3.punktā norādīto e-pastu. Saņemot no Pasūtītāja informāciju 
par neatbilstībām vai kļūdām atskaitē, Izpildītājs 1 (vienas) darba dienas laikā sazinoties ar 
Pasūtītāju, noskaidro un novērš konstatētās neatbilstības vai kļūdas. Izpildītājs veic ik 
mēneša rēķina par Pakalpojumiem piestādīšanu Pasūtītājam, pamatojoties uz Pušu 
pārbaudīto atskaiti, vai, attiecīgi, par apgrozījuma summu, par kuru Pusēm nav strīda.     

4.3. Par līguma 4.1. punktā noteikto maksājumu kavēšanu, Izpildītājs ir tiesīgs iekasēt no 
Pasūtītāja līgumsodu 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma kopsummas par katru 
kavējuma dienu, sākot no ceturtās termiņa kavējumu dienas, tomēr kopējā nokavējuma 
līgumsoda summa nevar pārsniegt 10% no nokavēto maksājumu kopsummas. 

4.4. Gadījumā, ja no Izpildītāja puses netiks nodrošināta ….... sistēmas un Inventāra darbība 
atbilstoši līguma nosacījumiem un E-karšu nolasīšanu Inventārā, Pasūtītājs ir tiesīgs 
iekasēt no Izpildītāja, un Izpildītājam ir jāsamaksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā 
dienā no iepriekšējā mēnesī saskaņā ar līguma 4.punku Izpildītājam samaksātas maksas 
par Pakalpojumu summas par katru dienu, kad netika nodrošināta ….... sistēmas un 
Inventāra darbība atbilstoši līguma nosacījumam un E-karšu nolasīšana Inventārā, tomēr 
kopējā līgumsoda summa nevar pārsniegt 10% no iepriekšējā mēnesī Izpildītājam 
samaksātas maksas par Pakalpojumu summas. Pasūtītājs, pēc Izpildītāja piekrišanas 
saņemšanas, ir tiesīgs iekasēt aprēķināta līgumsoda summu no kārtēja maksājuma, kuru 
Pasūtītājam ir jāveic saskaņā ar šo līgumu, summas. 

4.5. Līgumā noteiktie maksājumi ir uzskatāmi par veiktiem ar brīdi, kad attiecīgā summa ir 
pārskaitīta no Pasūtītāja norēķinu konta uz Izpildītāja šī līgumā norādīto norēķinu kontu 
(saskaņā ar attiecīgo maksājuma uzdevumu vai izrakstu no Pasūtītāja norēķinu konta). 
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5. STRĪDU ATRISINĀŠANA UN PUŠU ATBILDĪBA 
5.1. Visos jautājumos, kas nav regulēti šajā līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikas 

normatīviem tiesību aktiem un gadījumā, ja strīdu, kas izriet no šī līguma, neizdodas 
atrisināt sarunu ceļā 30 dienu laikā, nodod to izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā. 

5.2. Gadījumā, ja Puse ar savu darbību vai bezdarbību ir nodarījusi otrai Pusei tiešus 
zaudējumus, tad Puse ir atbildīga par šo zaudējumu atlīdzināšanu. 

5.3. Izpildītājs nav atbildīgs par Pasūtītājam radītajiem zaudējumiem, kas radušies Sistēmas 
profilaktisko darbu veikšanas periodā, ja par šādiem profilaktiskiem darbiem Izpildītājs 
brīdinājis Pasūtītāju 5 (piecu) darba dienu iepriekš. 

5.4. Puses nav atbildīgas par daļēju vai pilnīgu savu līgumā noteikto saistību neizpildi un 
nekompensē zaudējumus, ko izraisa nepārvarami, ārkārtēji apstākļi (Force Majeure), kuri 
nevarēja tikt paredzēti un ir iestājušies no Pusēm neatkarīgu apstākļu dēļ. Force Majeure 
apstākļu rāšanās pierādīšanas pienākums ir tai līguma Pusei, kura atsaucās uz tiem kā uz 
līguma nosacījuma neizpildes iemeslu.  

 

6. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI 
6.1. Līgums stājas spēkā ar dienu, kad to ir parakstījušas Puses un ir spēkā 1 (vienu) gadu. 
6.2. Visi grozījumi un papildinājumi šajā līgumā ir spēkā tikai tad, ja tie izdarīti rakstiskā formā 

un tos parakstījušas abas līgumslēdzēju Puses. 
6.3. Inventāra uzstādīšanu, remontu, konfigurāciju, atvienošanu vai demontēšanu atļauts veikt 

tikai Pusēm savstarpēji rakstiski, tajā skaitā elektroniski vienojoties. 
6.4. Jebkādi paziņojumi vai cita veida korespondence saistībā ar šo līgumu tiek sagatavoti 

rakstiski un tiek uzskatīti par saņemtiem, ja tie ir nogādāti otrai Pusei personīgi (un tiek 
uzskatīti par saņemtiem brīdī, kad tie ir iesniegti Puses atbildīgajām pārstāvim personīgi 
pret parakstu),  vai nosūtīti pa pastu ierakstītā vēstulē uz šī līgumā norādītājām Pušu 
adresēm (un tiek uzskatīti par saņemtiem ceturtajā darba dienā pēc ierakstītas vēstules 
nodošanas pasta iestādē ,vai nosūtīti pa šī līguma norādīto attiecīgas Puses e–pastu (un tiek 
uzskatīti par saņemtiem paziņojuma nosūtīšanas dienā, ja paziņojums ir nosūtīts darba 
dienā līdz plkst.17.00, un arī attiecīgi – nākamajā darba dienā, ja paziņojums ir nosūtīts 
darba dienā pēc plkst.17.00 vai brīvdienā/Latvijas Republikas svētku dienā.  

6.5. Gadījumā, ja kādi no šī līguma noteikumiem juridiski nav spēkā, tas nerada atlikušo 
noteikumu spēkā neesamību.  

6.6.   Šis līgums sastādīts uz sešām lapām ar Pielikumu Nr.1 uz … (…) lapām, latviešu valodā, 
divos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai pusei. 

 
Izpildītājs: 

 
 
__________________________ 
 

Pasūtītājs: 

SIA „Rēzeknes satiksme” 
Reģ. Nr. 42403028557 
Raiņa 8, Rēzekne, LV-4601  
Banka:  
Kods:  
Konts:  
Tālrunis  
E-pasts: rezeknessatiksme@rezekne.lv 
 
 
__________________________ 
Valdes loceklis 
Viktors Borcovs 
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Pielikums Nr.1 
Pie 2021.gada __.______ Līguma Nr.___________ 

 
 

Tehniskā specifikācija 
 

 

 


