
APSTIPRINĀTS         

ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas  

2017. gada 27. jūnija sēdes lēmumu, 

1. protokols  

R. Jakovļevs 

Latvijas Bankas  

iepirkuma komisijas vadītājs 

KONKURSA NOLIKUMS 

Par kravu gaisa transporta pakalpojumiem 

1. IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS 

1.1. LB/2017/66 

2. PASŪTĪTĀJS 

2.1. Latvijas Banka, K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, LV-1050 

3. IEPIRKUMA PROCEDŪRAS VEIDS 

3.1. Atklāts konkurss 

4. IEPIRKUMA PRIEKŠMETS, APJOMS UN CPV KODS 

4.1. Latvijas Bankas kravu gaisa transportēšanas pakalpojumi pēc pieprasījuma ar tiešajiem civilās 

aviācijas gaisa kuģu lidojumiem no starptautiskās lidostas "Rīga" uz Eurosistēmas dalībvalstu 

lidostām (tālāk tekstā – Gaisa transporta pakalpojumi) saskaņā ar konkursa nolikuma (tālāk tekstā 

– nolikums) tehniskās specifikācijas (nolikuma 1. pielikums) prasībām.  

4.2. Prognozētais Gaisa transporta pakalpojumu apjoms 60 (sešdesmit) mēnešos ir  

5 (pieci) pārvadājumi (ne retāk kā 1 (vienu) reizi 12 (divpadsmit) mēnešos).  

4.3. Iepirkuma priekšmetam atbilstošākais CPV kods – 60424100-7 "Lidaparātu ar apkalpi noma". 

5. LĪGUMA IZPILDES VIETA UN LAIKS 

5.1. Līguma izpildes vieta – Eurosistēmas dalībvalstu teritorija. 

5.2. Līguma izpildes laiks – Gaisa transporta pakalpojumi pēc pasūtītāja pieprasījuma jānodrošina 

60 (sešdesmit) mēnešus no līguma spēkā stāšanās dienas. 

6. PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAS UN ATVĒRŠANAS VIETA, DATUMS, LAIKS UN 

KĀRTĪBA 

6.1. Piedāvājuma dokumentus noformē atbilstoši nolikuma prasībām, latviešu vai angļu valodā, 

cauršuj (caurauklo) un paraksta. 

6.2. Piedāvājuma dokumentus ievieto slēgtā aploksnē. Aploksni nosūta pa pastu (saņemšanas 

termiņš Latvijas Bankā – līdz 2017. gada 8. augusta plkst. 10.00) vai iesniedz Latvijas Bankā 
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K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā (ieeja no Noliktavas ielas), darbdienās no plkst. 8.30 līdz  

plkst. 17.30 (piektdienās un pirmssvētku dienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 16.15) līdz 2017. gada  

8. augusta plkst. 10.00, parakstoties piedāvājuma iesniegšanas veidlapā. Tālrunis uzziņām 

6702 2300, e-pasts: konkursi@bank.lv. 

6.3. Uz aploksnes norāda: 

6.3.1. adresātu un pasūtītāja adresi: Latvijas Bankas iepirkuma komisija, K. Valdemāra ielā 2A, 

Rīgā, LV-1050; 

6.3.2. konkursam "Par kravu gaisa transporta pakalpojumiem", iepirkums LB/2017/66; 

6.3.3. pretendenta nosaukumu un adresi. 

6.4. Piedāvājumu atvēršana notiks piedāvājumu atvēršanas sanāksmē Latvijas Bankas apspriežu 

telpā K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

6.5. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē var piedalīties visas ieinteresētās personas, par to iepriekš 

informējot pasūtītāja kontaktpersonu – Kases un naudas apgrozības pārvaldes vadītāja vietnieku 

Vilni Kepi (tālr. 6702 2370, e-pasta adrese: Vilnis.Kepe@bank.lv) vai Kases un naudas apgrozības 

pārvaldes Kases operāciju daļas galveno kases operāciju metodikas ekspertu Andi Tīrumu 

(tālr. 6702 2312, e-pasta adrese: Andis.Tirums@bank.lv). 

6.6. Piedāvājumus, kas iesniegti (iesūtīti) pēc noteiktā termiņa vai nav noformēti atbilstoši 

nolikuma prasībām, nepieņem un atdod vai nosūta pretendentam. 

6.7. Piedāvājumus, ko iesniedz pēc noteiktā termiņa vai kas nav noformēti vai sagatavoti atbilstoši 

nolikuma 6.2. vai 6.3. punkta prasībām, nepieņem un atdod vai nosūta tā iesniedzējam. 

7. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI UN INFORMĀCIJA 

7.1. Pretendenta iesniedzamie dokumenti: 

7.1.1. ja pretendents nav reģistrēts Latvijas Republikā, pretendenta reģistrācijas apliecības kopija; 

7.1.2. pretendenta piedāvātais līgumprojekts latviešu vai angļu valodā, kurš atbilst šā nolikuma, 

t.sk. tehniskās specifikācijas (nolikuma 1. pielikums), prasībām; 

7.1.3. pretendenta pilnībā aizpildīts finanšu piedāvājums atbilstoši nolikuma 2. pielikumā 

noteiktajai formai; 

7.1.4. apliecinājumu par piedāvāto Gaisa transporta pakalpojumu atbilstību tehniskajā 

specifikācijā noteiktajām prasībām; 

7.1.5. informāciju atbilstoši nolikuma 1. tabulā noteiktajai formai par pretendenta gūto pieredzi 

iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2014., 2015. un 2016. gads, kā arī 2017. gads līdz piedāvājuma 

iesniegšanai) vismaz 3 (trīs) čartera līgumu sekmīgā izpildē, kur katra līguma ietvaros veikts 

vismaz 1 (viens) banknošu starpvalstu aviopārvadājums ne mazāk kā 20 (divdesmit) tonnu apjomā: 

1. tabula 

Nr.p.k. Klienta nosaukums, 

līguma izpildes laiks 

(pārvadājumu veikšanas 

datumi vai laika 

periodi)  

Informācija par sniegtajiem 

gaisa transporta 

pakalpojumiem, t.sk. par 

veikto aviopārvadājumu 

skaitu un pārvadāto 

banknošu svaru  

Klienta kontaktpersonas 

vārds, uzvārds, tālruņa 

numurs 

1.    

2.    

3.    

…    

mailto:konkursi@bank.lv
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Ja pretendenta norādītais klients Latvijas Bankai sniegs negatīvu atsauksmi par attiecīgā līguma 

izpildi, attiecīgais līgums netiks atzīts par derīgu pretendenta atbilstības nolikuma prasībām 

apliecināšanai; 

7.1.6. apliecinājums par to, ka pretendentam vai pretendenta apakšuzņēmumam ir noslēgts līgums 

ar valsts akciju sabiedrību "STARPTAUTISKĀ LIDOSTA "RĪGA"" par virszemes pakalpojumu 

sniegšanu un centralizētās infrastruktūras izmantošanu starptautiskās lidostas "RĪGA" teritorijā; 

7.1.7. apliecinājums par to, ka pretendentam ir valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" 

sertificēta oficiālā kravu aģenta statuss vai arī pretendentam ir noslēgts līgums ar kādu no valsts 

aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" sertificētiem oficiāliem kravu aģentiem; 

7.1.8. ja pretendents nav reģistrēts Latvijas Republikā, nodokļu administrācijas iestādē pretendenta 

reģistrācijas valstī iesniegtos pretendenta jaunākos finanšu pārskatus (t.sk. bilance, peļņas vai 

zaudējumu aprēķins, naudas plūsmas pārskats, pašu kapitāla pārmaiņu pārskats un pielikumi) un 

attiecīgo revidentu ziņojumu, ja tāds ir; 

7.1.9. ja pretendents ir personu apvienība, personu apvienības dalībnieku vienošanos par personu 

apvienības izveidošanu; 

7.1.10. ja pretendents ir paredzējis līguma izpildei piesaistīt apakšuzņēmēju, kura sniedzamo 

pakalpojumu vērtība ir 10% (desmit procentu) no kopējās līguma vērtības vai lielāka (tālāk tekstā 

– apakšuzņēmējs), un attiecīgais apakšuzņēmējs nav reģistrēts Latvijas Republikā, apakšuzņēmēja 

reģistrācijas apliecības kopiju; 

7.1.11. ja pretendents, tā piesaistītais apakšuzņēmējs, vai persona, uz kuras iespējām pretendents 

balstās savas atbilstības no nolikuma 8.2.4.–8.2.7. punkta izrietošajām kvalifikācijas prasībām 

apliecināšanai (tālāk tekstā – saistītā persona), nav reģistrēta Latvijas Republikā, pretendenta, tā 

apakšuzņēmēja vai saistītās personas reģistrācijas valsts kompetentās institūcijas izziņu, kas 

apliecina, ka uz pretendentu, tā apakšuzņēmēju vai saistīto personu nav attiecināms neviens no 

Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmās daļas 1., 3., 6. un 7. punktā noteiktajiem pretendentu 

izslēgšanas gadījumiem un uz personu, kura ir pretendenta vai tā biedra (ja pretendents ir 

personālsabiedrība) valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists, vai 

persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli (tālāk tekstā – 

pretendenta amatpersona), nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmās daļas 1. 

punktā noteiktie gadījumi. 

7.2. Pretendents, lai apliecinātu, ka tas atbilst nolikumā noteiktajām pretendentu kvalifikācijas 

prasībām, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 49. pantu kā sākotnējo pierādījumu drīkst iesniegt 

Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu. To iesniedz papīra formātā, arī par katru saistīto 

personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā 

noteiktajām prasībām, un par katru pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo 

pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% (desmit procenti) no kopējās attiecīgā līguma vērtības, bet ja 

pretendents ir personu apvienība vai personālsabiedrība – par katru tās dalībnieku vai biedru. 

Eiropas vienotā iepirkumu procedūras dokumenta veidlapa pieejama tīmekļa vietnē 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lv#. Šajā nolikuma punktā noteiktajā 

gadījumā pretendentam kopā ar piedāvājumu nav jāiesniedz tie nolikuma 7.1. punktā norādītie 

dokumenti, kuri nepieciešami kvalifikācijas prasību un izslēgšanas nosacījumu atbilstības 

pārbaudei. 

7.3. Ja pretendents savas atbilstības no nolikuma izrietošajām pretendenta kvalifikācijas prasībām 

apliecināšanai balstās uz saistītās personas iespējām, pretendents piedāvājumā papildus iekļauj 

šādus dokumentus:  

7.3.1. saistītās personas un pretendenta parakstītu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību vai 

resursu nodošanu pretendenta rīcībā konkrētā līguma izpildei; 

7.3.2. nolikuma prasībām atbilstošu informāciju, kas apliecina saistītās personas atbilstību no 

nolikuma izrietošajām kvalifikācijas prasībām;  

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lv
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7.3.3. saistītās personas apliecinājumu par to, ka gadījumā, ja iepirkuma līguma slēgšanas tiesības 

tiks piešķirtas pretendentam, kurš savas atbilstības no nolikuma 8.2.4. punkta izrietošajām 

pretendenta kvalifikācijas prasībām apliecināšanai balstās uz saistītās personas iespējām, tad 

saistītā persona apņemas kopā ar pretendentu solidāri atbildēt par iepirkuma līguma saistību 

izpildi; 

7.3.4. ja saistītā persona nav reģistrēta Latvijas Republikā, saistītās personas reģistrācijas 

apliecības kopiju. 

7.4. Ja pretendents, tā apakšuzņēmējs vai saistītā persona nav reģistrēta Latvijas Republikā, 

Latvijas Bankas iepirkuma komisija (tālāk tekstā – Komisija) ir tiesīga pieprasīt pretendentam, 

kuram atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam 

būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 10 (desmit) darbadienu laikā iesniegt izziņas, ko 

izsniegusi pretendenta, tā apakšuzņēmēja vai saistītās personas reģistrācijas valsts kompetenta 

institūcija, kas apliecina, ka uz ārvalstī reģistrētu pretendentu, tā norādīto saistīto personu, 

apakšuzņēmēju vai personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, nav 

attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā  noteiktie pretendentu izslēgšanas 

gadījumi un uz personu, kura ir pretendenta vai tā biedra (ja pretendents ir personālsabiedrība) 

amatpersonu nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmās daļas 1. punktā noteiktie 

gadījumi. 

7.5. Nolikuma 7.1.11. punktā minētajām izziņām jābūt izsniegtām ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus 

pirms to iesniegšanas dienas, ja izziņas devējs nav norādījis īsāku tās derīguma termiņu. 

7.6. Pretendents var iesniegt piedāvājumu tikai par visu iepirkuma priekšmetu kopumā. 

Piedāvājuma variantu iesniegšana nav atļauta. 

8. PRETENDENTU KVALIFIKĀCIJAS PĀRBAUDE, PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN IZVĒLE 

8.1. Pretendentu kvalifikācijas pārbaudi, piedāvājumu atbilstības pārbaudi un izvēli Komisija veic 

slēgtās sēdēs, vērtējot katra pretendenta kvalifikāciju un piedāvājumu saskaņā ar Publisko 

iepirkumu likumu, iepirkuma procedūras dokumentiem u.c. normatīvajiem aktiem. 

8.2. Komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata 

pretendenta piedāvājumu šādos gadījumos:  

8.2.1. pretendents nav reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām;  

8.2.2. uz pretendentu, pretendenta norādīto saistīto personu, apakšuzņēmēju vai personālsabiedrības 

biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināms kāds no Publisko iepirkumu likuma 42. 

panta pirmajā daļā noteiktajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem; 

8.2.3. pretendents nav iesniedzis Komisijas pieprasīto nolikuma 7.4. punktā minēto izziņu nolikumā 

noteiktajā termiņā; 

8.2.4. pretendenta pašu kapitāls jaunākajos Valsts ieņēmumu dienestā vai līdzvērtīgā nodokļu 

administrācijas iestādē citā valstī iesniegtajos finanšu pārskatos ir negatīvs; 

8.2.5. pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2014., 2015. un 2016. gads, kā arī 2017. gads līdz 

piedāvājuma iesniegšanai) nav sekmīgi izpildījis vismaz 3 (trīs) čartera līgumus, kur katra līguma 

ietvaros veikts vismaz 1 (viens) banknošu starpvalstu aviopārvadājums ne mazāk kā 20 tonnu 

apjomā; 

8.2.6. pretendentam vai pretendenta apakšuzņēmumam nav spēkā līgums ar valsts akciju sabiedrību 

"STARPTAUTISKĀ LIDOSTA "RĪGA"" par virszemes pakalpojumu sniegšanu un centralizētās 

infrastruktūras izmantošanu starptautiskās lidostas "RĪGA" teritorijā; 

8.2.7. pretendents nav apliecinājis to, ka pretendentam ir valsts aģentūras "Civilās aviācijas 

aģentūra" sertificēta oficiālā kravu aģenta statuss vai arī spēkā esošs līgums ar kādu no valsts 

aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" sertificētiem oficiāliem kravu aģentiem; 
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8.2.8. pretendents iesniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību Publisko iepirkumu 

likuma 42. panta noteikumiem vai saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu noteiktajām pretendentu 

kvalifikācijas prasībām, vai nav iesniedzis prasīto informāciju; 

8.2.9. citā Publisko iepirkumu likumā noteiktā gadījumā. 

8.3. Ja pretendents ir personu apvienība vai personālsabiedrība, tad: 

8.3.1. pretendentu kvalifikācijas prasībām, kuras izriet no nolikuma 8.2.2. punkta, ir jāatbilst visiem 

personu apvienības dalībniekiem vai personālsabiedrības biedriem; 

8.3.2. katrai pretendentu kvalifikācijas prasībai, kura izriet no nolikuma 8.2.4., 8.2.5., 8.2.6. vai 

8.2.7. punkta, ir jāatbilst vismaz vienam personu apvienības dalībniekam vai personālsabiedrības 

biedram; 

8.3.3. visiem personu apvienības dalībniekiem (personālsabiedrības biedriem) ir jāuzņemas solidāra 

atbildība par līguma saistību izpildi. 

8.4. Komisija izslēdz pretendentu (piedāvājumu) no turpmākās dalības konkursā, kā arī neizskata 

pretendenta piedāvājumu, ja piedāvājums neatbilst nolikumā noteiktajām prasībām. 

8.5. Komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar pretendentu, kura kvalifikācija un 

piedāvājums atbilst nolikumā noteiktajām prasībām un kura piedāvājums ir saimnieciski 

visizdevīgākais. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atzīst piedāvājumu, kura iegūtā 

punktu summa ir vislielākā. 

8.6. Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums tiks noteikts saskaņā ar šādiem nosacījumiem un 

kritērijiem: 

8.6.1. maksimālais iespējamais punktu skaits – 100; 

8.6.2. salīdzināti un novērtēti ar punktiem tiek tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst nolikumā 

noteiktajām prasībām; 

8.6.3. saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanai izmanto šādus vērtēšanas kritērijus ar 

šādu maksimāli iegūstamo punktu skaitu: 

8.6.4. piedāvājums, kura virszemes pakalpojuma nodrošināšanas 1 kilogramam nosūtāmās kravas 

starptautiskajā lidostā "Rīga" (EUR/kg) cena saskaņā ar finanšu piedāvājumu ir viszemākā, A 

kritērijā saņem 25 punktus; 

8.6.5. piedāvājums, kura virszemes pakalpojuma nodrošināšanas 1 kilogramam nosūtāmās kravas 

starptautiskajā lidostā "Rīga" (EUR/kg) cena saskaņā ar finanšu piedāvājumu ir augstāka par 

viszemāko virszemes pakalpojuma nodrošināšanas 1 kilogramam nosūtāmās kravas 

starptautiskajā lidostā "Rīga" (EUR/kg) cenu, A kritērijā saņem punktu skaitu, ko aprēķina saskaņā 

ar formulu: 

Nr. 

p.k. 
Vērtēšanas kritēriji 

Maksimālais 

punktu skaits  

1. A kritērijs "Virszemes pakalpojuma nodrošināšanas 1 kilogramam 

nosūtāmās kravas starptautiskajā lidostā "Rīga" cena (EUR/kg)" 

25 

2. B kritērijs "Vienas stundas maksa par gaisa kuģa izmantošanu kravai 

līdz 5.5 tonnām (izņemot degvielu un pretapledošanas līdzekļus) 

(EUR/h)" 

20 

3. C kritērijs "Vienas stundas maksa par gaisa kuģa izmantošanu kravai 

līdz 25 tonnām (izņemot degvielu un pretapledošanas līdzekļus) 

(EUR/h)" 

25 

4. D kritērijs "Vienas stundas maksa par gaisa kuģa izmantošanu kravai 

līdz 40 tonnām (izņemot degvielu un pretapledošanas līdzekļus) 

(EUR/h)" 

30 
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Punktu skaits = 

Viszemākā virszemes pakalpojuma nodrošināšanas 1 kilogramam nosūtāmās kravas 

starptautiskajā lidostā "Rīga" (EUR/kg) cena  × 25; 
attiecīgā piedāvājuma virszemes pakalpojuma nodrošināšanas 1 kilogramam 

nosūtāmās kravas starptautiskajā lidostā "Rīga" (EUR/kg) cena 

8.6.6. piedāvājums, kura vienas stundas maksa par gaisa kuģa izmantošanu kravai līdz 5.5 tonnām 

(izņemot degvielu un pretapledošanas līdzekļus) (EUR/h) saskaņā ar finanšu piedāvājumu ir 

viszemākā, B kritērijā saņem 20 punktus; 

8.6.7. piedāvājums, kura vienas stundas maksa par gaisa kuģa izmantošanu kravai līdz 5.5 tonnām 

(izņemot degvielu un pretapledošanas līdzekļus) (EUR/h) saskaņā ar finanšu piedāvājumu ir 

augstāka par viszemāko vienas stundas maksu par gaisa kuģa izmantošanas kravai līdz 5.5 tonnām 

(izņemot degvielu un pretapledošanas līdzekļus) (EUR/h), B kritērijā saņem punktu skaitu, ko 

aprēķina saskaņā ar formulu: 

 

Punktu skaits = 

Viszemākā vienas stundas maksa par gaisa kuģa izmantošanu kravai līdz 5.5 tonnām 

(izņemot degvielu un pretapledošanas līdzekļus) (EUR/h)  × 20; 
attiecīgā piedāvājuma vienas stundas maksa par gaisa kuģa izmantošanu kravai līdz 

5.5 tonnām (izņemot degvielu un pretapledošanas līdzekļus) (EUR/h) 

8.6.8. piedāvājums, kura vienas stundas maksa par gaisa kuģa izmantošanu kravai līdz 25 tonnām 

(izņemot degvielu un pretapledošanas līdzekļus) (EUR/h) saskaņā ar finanšu piedāvājumu ir 

viszemākā, C kritērijā saņem 25 punktus; 

8.6.9. piedāvājums, kura vienas stundas maksa par gaisa kuģa izmantošanu kravai līdz 25 tonnām 

(izņemot degvielu un pretapledošanas līdzekļus) (EUR/h) saskaņā ar finanšu piedāvājumu ir 

augstāka par viszemāko vienas stundas gaisa kuģa izmantošanas kravai līdz 25 tonnām (izņemot 

degvielu un pretapledošanas līdzekļus) (EUR/h), C kritērijā saņem punktu skaitu, ko aprēķina 

saskaņā ar formulu: 

Punktu skaits = 

Viszemākā vienas stundas maksa par gaisa kuģa izmantošanu kravai līdz 25 tonnām 

(izņemot degvielu un pretapledošanas līdzekļus) (EUR/h)   × 25; 
attiecīgā piedāvājuma vienas stundas maksa par gaisa kuģa izmantošanu kravai līdz 

25 tonnām, (izņemot degvielu un pretapledošanas līdzekļus) (EUR/h) 

8.6.10. piedāvājums, kura vienas stundas maksa par gaisa kuģa izmantošanu kravai līdz 40 tonnām 

(izņemot degvielu un pretapledošanas līdzekļus) (EUR/h) saskaņā ar finanšu piedāvājumu ir 

viszemākā, D kritērijā saņem 30 punktus; 

8.6.11. piedāvājums, kura vienas stundas maksa par gaisa kuģa izmantošanu kravai līdz 40 tonnām 

(izņemot degvielu un pretapledošanas līdzekļus) (EUR/h) saskaņā ar finanšu piedāvājumu ir 

augstāka par viszemāko vienas stundas maksu par gaisa kuģa izmantošanas kravai līdz 40 tonnām 

(izņemot degvielu un pretapledošanas līdzekļus) (EUR/h), D kritērijā saņem punktu skaitu, ko 

aprēķina saskaņā ar formulu: 

Punktu skaits = 

Viszemākā vienas stundas maksa par gaisa kuģa izmantošanu kravai līdz 40 tonnām 

(izņemot degvielu un pretapledošanas līdzekļus) (EUR/h)  × 30; 
attiecīgā piedāvājuma vienas stundas maksa par gaisa kuģa izmantošanu kravai līdz 

40 tonnām (izņemot degvielu un pretapledošanas līdzekļus) (EUR/h) 

8.6.12. kopējais pretendenta piedāvājuma novērtējums punktos saimnieciski visizdevīgākā 

piedāvājuma noteikšanai tiek aprēķināts saskaņā ar formulu: 

kopējais punktu skaits = A + B + C+D, kur: 

A – piedāvājumam piešķirtais punktu skaits A kritērijā; 

B – piedāvājumam piešķirtais punktu skaits B kritērijā; 

C – piedāvājumam piešķirtais punktu skaits C kritērijā; 

D – piedāvājumam piešķirtais punktu skaits D kritērijā; 
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8.6.13. piedāvājuma novērtējums punktos visos saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma 

noteikšanas aprēķinos tiks apaļots līdz 2 (divām) decimāldaļas vietām aiz veselā skaitļa. 

8.7. Ja līguma slēgšanas tiesības ieguvušais pretendents neparaksta līgumu 20 (divdesmit) 

darbadienu laikā pēc pasūtītāja saskaņotā līguma projekta iesniegšanas pretendentam vai neizpilda 

nolikuma 9.8. vai 9.9. punkta prasības, Komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, 

kura kvalifikācija un piedāvājums atbilst nolikumā noteiktajām prasībām un kura piedāvājums ir 

nākamais saimnieciski izdevīgākais, vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu 

piedāvājumu. 

8.8. Ja Komisija konstatē, ka atbilstoši nolikuma 8.6. punktā noteiktajam piedāvājumu izvērtēšanas 

kritērijam divu vai vairāku piedāvājumu novērtējums ir vienāds, tad līguma slēgšanas tiesības tiek 

piešķirtas tam pretendentam, kura piedāvājums paredz viszemāko vienas stundas maksu par gaisa 

kuģa izmantošanu kravai līdz 40 tonnām, izņemot degvielu un pretapledošanas līdzekļus (D 

kritērijs). 

9. KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

9.1. Pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu, izbeigt vai pārtraukt iepirkuma procedūru. 

9.2. Izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos. 

9.3. Nepieciešamības gadījumā pieaicināt ekspertus. 

9.4. Pieprasīt, lai pretendents precizē informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams 

pretendentu kvalifikācijas pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai. 

9.5. 3 (triju) darbadienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas paziņot visiem pretendentiem par pieņemto 

lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu vai iepirkuma procedūras izbeigšanu vai 

pārtraukšanu. 

9.6. Pēc ieinteresētā piegādātāja pieprasījuma sniegt papildu informāciju par nolikumu. 

9.7. Ja Komisija piedāvājumu atvēršanas sanāksmē, atverot piedāvājumu, konstatē, ka tas nav 

noformēts atbilstoši prasībām – nav cauršūts (caurauklots) –, Komisijai ir tiesības saņemtos 

piedāvājuma dokumentus nekavējoties cauršūt (caurauklot), visiem Komisijas locekļiem par to 

parakstoties. 

9.8. Komisija ir tiesīga prasīt, lai pretendents – personu apvienība, attiecībā, uz kuru pieņemts 

lēmums slēgt līgumu, – pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam 

(piemēram, pilnsabiedrībai) vai noslēdz sabiedrības līgumu atbilstoši Civillikuma 2241.–

2280. pantam, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, vai uzņemas solidāru 

atbildību par iepirkuma līguma saistību izpildi, parakstot ar attiecīgiem noteikumiem papildinātu 

līgumu, ja Komisijas ieskatā tas būs nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei. 

9.9. Ja ar pretendentu, kurš konkrētā līguma izpildei balstās uz saistītās personas iespējām, lai 

pierādītu atbilstību no nolikuma 8.2.4. punkta izrietošajai pretendentu kvalifikācijas prasībai, tiks 

nolemts slēgt iepirkuma līgumu, tad saistītajai personai būs kopā ar pretendentu jāuzņemas 

solidāra atbildība par iepirkuma līguma saistību izpildi. 

10. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

10.1. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto 

piedāvājumu. 



8 

 

10.2. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums 

saņemts, turklāt ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku. 

10.3. Ieinteresētais piegādātājs ir tiesīgs pieprasīt papildu informāciju par nolikumu, ja 

pieprasījums Komisijai iesniegts laikus, ņemot vērā, ka Komisija nav tiesīga sniegt papildu 

informāciju vēlāk nekā 6 (sešas) kalendārās dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa 

beigām (fakss – 6702 2420; adrese: Latvijas Bankas iepirkuma komisijai, K. Valdemāra ielā 2A, 

Rīgā, LV-1050; e-pasta adrese: konkursi@bank.lv), pieprasījumā norādot iepirkuma numuru un 

konkursa nosaukumu. 

10.4. Pretendentam vai tā pārstāvim ir tiesības piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē, par 

to iepriekš informējot nolikuma 6.5. punktā minēto pasūtītāja kontaktpersonu Latvijas Bankā.  

11. CITI NOTEIKUMI  

11.1. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 60. panta desmitajai daļai šīs iepirkuma procedūras 

rezultātā noslēgtā līguma, t.sk. tā grozījumu (ja tādi būs) un to pamatojuma, teksts tiks publicēts  

Latvijas Bankas interneta vietnē. Ja pretendenta ieskatā kāda no piedāvājuma sastāvdaļām ir 

uzskatāma par komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā. Par komercnoslēpumu 

nevar tikt atzīta informācija, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir vispārpieejama, t.sk. nolikumā 

iekļautā informācija. 

11.2. Pretendenta iesniegts piedāvājums ir pierādījums, ka pretendents: 

11.2.1. ir iepazinies ar šo nolikumu; 

11.2.2. ir sapratis un pieņēmis konkursa noteikumus, un tie nenostāda pretendentu neizdevīgā 

stāvoklī attiecībā pret pārējiem pretendentiem. 

11.3. Iesniegtie piedāvājumi netiek atdoti atpakaļ pretendentiem. 

11.4. Par piedāvājuma izstrādāšanu un iesniegšanu atlīdzība nav paredzēta. 

11.5. Visi strīdi un domstarpības starp pasūtītāju un pretendentiem tiks risināti sarunu ceļā. Ja 

sarunu rezultātā puses nespēs vienoties, strīdus izskatīs Latvijas Republikas normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā. 

11.6. Nolikums ir sagatavots uz 14 (četrpadsmit) lapām, t.sk. tā 1. pielikums uz 3 (trim) lapām un 

2. pielikums uz 3 (trim) lapām. 

* * * 
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1. pielikums 

2017. gada 27. jūnija 

konkursa nolikumam 

(iepirkums LB/2017/66) 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

1. Pretendents, ar kuru šā konkursa rezultātā tiks noslēgts līgums (tālāk tekstā – izpildītājs), 

līguma izpildes laikā nodrošina to, ka: 

1.1. izpildītājam vai izpildītāja apakšuzņēmumam ir noslēgts līgums ar valsts akciju sabiedrību 

(tālāk tekstā – VAS) "STARPTAUTISKĀ LIDOSTA "RĪGA"" par virszemes pakalpojumu 

sniegšanu un centralizētās infrastruktūras izmantošanu starptautiskās lidostas "RĪGA" teritorijā; 

1.2. izpildītājam ir valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" piešķirts sertificēta oficiālā kravu 

aģenta statuss vai arī  spēkā esošs līgums ar kādu no valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" 

sertificētiem oficiāliem kravu aģentiem. 

2. Izpildītājs nodrošina:  

2.1. Latvijas Bankas (tālāk tekstā – pasūtītājs) kravas gaisa transportēšanas ar tiešajiem civilās 

aviācijas gaisa kuģu lidojumiem no starptautiskās lidostas "Rīga" uz citu Eurosistēmas 

dalībvalstu lidostām pakalpojumus. Prognozētais vienas kravas aptuvenais svars ir līdz 40 

(četrdesmit)  tonnām, apjoms ir līdz 15 (piecpadsmit) aviācijas kravas paletēm, uz kurām 

novietotas līdz 45 (četrdesmit piecām) eiro paletēm vai līdz 90 (deviņdesmit) eiro puspaletēm, 

pārvadājamās kravas veids (saturs) – noslēgts pasūtītāja noteikta standarta iesaiņojums ar 

ievietoto naudu (dažādu nominālvērtību euro banknotes). Prognozētais vienas kravas svars 

transportēšanai reģionā līdz 500 (pieci simti) km no starptautiskās lidostas "Rīga" ir līdz 5.5 

(piecām un 5/10) tonnām, kas ietver līdz 12 (divpadsmit) eiro paletēm vai 24 (divdesmit četrām) 

eiro puspaletēm. Pasūtītājs negarantē šajā punktā norādīto transportējamās kravas apjomu;  

2.2. virszemes pakalpojumus VAS "STARPTAUTISKĀ LIDOSTA "RĪGA"" teritorijā: 

2.2.1. pilna servisa pakalpojumus avio kravu transformēšanai un gabarītu pielāgošanai, kas ietver 

pasūtītāja kravas, kas ar pasūtītāja nodrošināto transportu nogādāta pasūtītāja nodrošinātā slēgtā 

angārā lidostas teritorijā, un atrodas uz eiropaletēm vai eiro puspaletēm, izkraušanu un 

uzglabāšanu; 

2.2.2. kravas apstrādes procesu, kas ietver pasūtītāja kravas vienību 

(eiro palešu izmērs – L1200 mm × W800 mm × H1500 mm un eiro puspalešu izmērs – 

L600 mm × W800 mm × H1500 mm) šķirošanu, aviācijas kravas palešu formēšanu (eiro palešu 

un eiro puspalešu novietošanu uz aviācijas kravas paletēm, pakošanu un nostiprināšanu), 

nepieciešamo drošības pārbaužu organizēšanu, neizjaucot un nesabojājot eiro palešu un eiro 

puspalešu iesaiņojumu, pie nosacījuma, ka pasūtītājam ir valsts aģentūras "Civilās aviācijas 

aģentūra" piešķirts "zināmā nosūtītāja statuss"; 

2.2.3. vienlaicīgu apstrādi ne mazāk kā 15 (piecpadsmit) aviācijas kravas paletēm, kuras atbilst 

attiecīgā gaisa kuģa tipam, vai arī ne mazāk kā 12 (divpadsmit) eiro paletēm vai 24 (divdesmit 

četrām) eiro puspaletēm gadījumos, kad nosūtāmā krava nepārsniedz 5.5 tonnas; 

2.3. pasūtītāja kravas gaisa transporta pakalpojumus ar civilās aviācijas gaisa kuģiem, kuri 

paredzēti ULD (Unit Load Device) palešu pārvadājumiem. Gaisa kuģiem ar kravnesību līdz 5.5 

tonnām ULD (Unit Load Device) aprīkojums nav obligāts. Gaisa kuģos nedrīkst atrasties citas 

kravas (salikto kravu pakalpojumu izmantošana nav pieļaujama), kā arī nepiederošas personas, 

kuras nav tieši saistītas ar lidojuma nodrošināšanu vai kravas iekraušanu un izkraušanu; 

2.4. pasūtītāja kravas vienlaicīgu transportēšanu lidostas teritorijā un iekraušanu gaisa kuģī 

pasūtītāja apsardzes pavadībā; 

2.5. Gaisa transporta pakalpojumu pavadzīmju un citu dokumentu savlaicīgu sagatavošanu un 

kārtošanu, ko nosaka attiecīgie normatīvie akti; 
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2.6. informācijas sniegšanu pasūtītājam par katram kravas pārvadājumam paredzētā gaisa kuģa 

tipu un plānoto degvielas patēriņu;  

2.7. visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu vai mazinātu fiziskos apdraudējumus pasūtītāja 

darbinieku dzīvībai, veselībai un pasūtītāja materiālajām vērtībām nosūtamās kravas 

saņemšanas, izkraušanas, uzglabāšanas, apstrādes, transportēšanas lidlaukā un iekraušanas gaisa 

kuģī laikā. Izpildītājs nepieļauj nepiederošu personu nesankcionētu piekļuvi pasūtītāja 

transportlīdzekļiem un kravām bez pasūtītāja apsardzes pavadības;  

2.8. iespēju diviem pasūtītāja kurjeriem, kuri ir atbildīgi par kravu, veikt nepārtrauktu tās 

uzraudzību un nodrošināt klātbūtni visā gaisa kravas pārvadājuma laikā no kravas nogādes brīža 

noliktavā VAS "STARPTAUTISKĀ LIDOSTA "RĪGA"" teritorijā līdz tās nogādei paredzētajā 

gala mērķī, tai skaitā ārkārtas situācijās gaisa kuģu piespiedu dīkstāves laikā; 

2.9. pasūtītāja kravas izkraušanu no gaisa kuģa un nogādi gala punkta lidostas noliktavā, neietverot 

tālāku kravas apstrādi. Tālāku kravas apstrādi (t.sk. aviācijas kravas palešu atsaiņošanu, 

eiropalešu nocelšanu no aviācijas paletēm u.tml.) gala punkta lidostas noliktavā nodrošina un 

apmaksā kravas saņēmējs. 

3. Līgumā iekļaujamie nosacījumi: 

3.1. līguma izpildes laiks – Gaisa transporta pakalpojumi pēc pasūtītāja pieprasījuma jānodrošina 

60 (sešdesmit) mēnešus no līguma spēkā stāšanās dienas; 

3.2. līgumā noteikta Gaisa transporta pakalpojumu pieteikšanas kārtība, kura paredz, ka 

izpildītājs nodrošina konkrētu kravas pārvadājumu saskaņā ar pasūtītāja pieteikumā norādīto 

datumu. Ja pasūtītāja norādītajā datumā nav iespējams veikt Gaisa transporta pakalpojumu, puses 

rakstiski vienojas par citu abpusēji pieņemamu Gaisa transporta pakalpojuma sniegšanas datumu. 

Pēc pušu rakstiskās vienošanās noslēgšanas Gaisa transporta pakalpojuma sniegšanas datums var 

tikt mainīts tikai ar pasūtītāja piekrišanu. Minimālais Gaisa transporta pakalpojuma izpildes laiks 

ir 4 (četras) darbadienas no pasūtītāja pieteikuma saņemšanas dienas. Līgumā noteikts, ka par 

katru reizi, kad izpildītājs savas vainas dēļ nenodrošina Gaisa transporta pakalpojumu sniegšanu 

atbilstoši līguma noteikumiem, izpildītājs 10 (desmit) darbadienu laikā pēc pasūtītāja rakstiska 

pieprasījuma un rēķina saņemšanas maksā pasūtītājam līgumsodu 3 000 EUR (trīs tūkstoši euro) 

apmērā. Ja izpildītājs savas vainas dēļ nenodrošina Gaisa transporta pakalpojumu un nepaziņo 

par to pasūtītājam vismaz 2 (divas) darbadienas pirms paredzētā pakalpojuma sniegšanas dienas, 

izpildītājs 10 (desmit) darbadienu laikā pēc pasūtītāja pieprasījuma un rēķina saņemšanas maksā 

pasūtītājam līgumsodu 10 000 EUR (desmit tūkstoši euro) apmērā. Pasūtītājam ir tiesības 

vienpusēji ieturēt izpildītāja maksājamos līgumsodus no līgumā noteiktajiem pasūtītāja 

maksājumiem; 

3.3. izmaksas par patērēto degvielu un patērētajiem pretapledošanas līdzekļiem aprēķina, 

pamatojoties uz faktisko degvielas un pretapledošanas līdzekļu patēriņu lidojumam no gaisa kuģa 

atrašanās aviobāzē Eiropas Savienības dalībvalstī līdz starptautiskajai lidostai "Rīga" un no 

starptautiskās lidostas "Rīga" līdz pasūtītāja noteiktajai pārvadājuma galamērķa lidostai. 

Nosūtāmās kravas līdz 5.5 tonnām gadījumā gaisa kuģa aviobāzes atrašanās vieta nedrīkst 

pārsniegt 500 km no starptautiskās lidostas "Rīga". Ārkārtas apstākļos tiek ņemts vērā faktiskais 

degvielas un pretapledošanas līdzekļu patēriņš rezerves lidostas izmantošanai, ja par šādiem 

apstākļiem ir sniegti rakstiski pierādījumi. Patērētās degvielas un pretapledošanas līdzekļu 

izmaksas aprēķina katrā konkrētā kravas pārvadājuma gadījumā atsevišķi, pamatojoties uz 

faktisko degvielas un pretapledošanas līdzekļu cenu, kāda ir fiksēta attiecīgajā lidostā degvielas 

uzpildes brīdī vai gaisa kuģa apstrādes ar pretapledošanas līdzekļiem veikšanas vietā. Izpildītājs 

pēc katras Gaisa transporta pakalpojumu izmantošanas reizes (katra atsevišķa pārvadājuma) 

nosūta pasūtītājam elektroniskā formā rēķina kopiju, kurā atspoguļota attiecīgajam 

pārvadājumam nepieciešamās degvielas un pretapledošanas līdzekļu iegādes cena; 
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3.4. izpildītājs nav tiesīgs līguma izpildes laikā vienpusēji mainīt konkursa LB/2017/66 ietvaros 

piedāvātās cenas; 

3.5. puses nedrīkst izpaust informāciju par otru pusi un līgumu, izņemot publiski pieejamu 

informāciju, bez otras puses rakstiskas atļaujas, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus. 

Šis konfidencialitātes pienākums ir spēkā neierobežotu laiku; 

3.6. izpildītājs neiesaista pakalpojuma izpildē krimināli sodītas fiziskas personas, kā arī fiziskas 

personas, kuru sodāmība ir noņemta vai dzēsta, un apņemas pirms pakalpojuma sniegšanas 

informēt pasūtītāju par darbiniekiem, kurus izpildītājs plāno iesaistīt pakalpojuma izpildē  

VAS "STARPTAUTISKĀ LIDOSTA "RĪGA"" teritorijā un gaisa kuģī. Pasūtītājs patur sev 

tiesības pēc informācijas pārbaudes aizliegt izpildītāja norādītajai fiziskajai personai piedalīties 

pakalpojuma izpildē, un izpildītāja pienākums ir aizstāt šo fizisko personu ar citu, paziņojot par 

to pasūtītājam; 

3.7. izpildītājs drīkst veikt apakšuzņēmēja, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10% (desmit 

procenti) no kopējās līguma vērtības vai lielāka un par kuru izpildītājs sniedzis informāciju 

pasūtītājam atbilstoši konkursa LB/2017/66 nolikuma prasībām, maiņu, kā arī minētajiem 

kritērijiem atbilstoša apakšuzņēmēja vēlāku iesaistīšanu līguma izpildē tikai ar pasutītāja 

rakstisku piekrišanu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 62. panta nosacījumiem; 

3.8. izpildītājs drīkst veikt saistītās personas, par kuru izpildītājs sniedzis informāciju pasūtītājam 

atbilstoši konkursa LB/2017/66 nolikuma prasībām un uz kuras iespējām izpildītājs ir balstījies 

no konkursa LB/2017/66 nolikuma izrietošo kvalifikācijas  prasību izpildei, nomaiņu tikai ar 

pasūtītāja rakstisku piekrišanu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 62. panta nosacījumiem; 

3.9. līgums izpildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Strīdus un 

domstarpības, par kurām puses nevienojas pārrunu ceļā, izskata Latvijas Republikas tiesā. Tiesas 

vieta – Rīga, Latvija. Ja izpildītājs nav Latvijas Republikas rezidents, puses var vienoties par citu 

strīdu risināšanas kārtību, izņemot strīdu izskatīšanu šķīrējtiesā; 

3.10. Līguma grozījumus puses noformē rakstiski, un tie kļūst par Līguma neatņemamu 

sastāvdaļu to abpusējas parakstīšanas brīdī. 

 



12 

 

2. pielikums 

2017. gada 27. jūnija  

konkursa nolikumam 

(iepirkums LB/2017/66) 

 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

 
Informācija par pretendentu 

Pretendenta statuss  

(atzīmē atbilstošo) 
 juridiska persona 

 juridisku personu apvienība (nereģistrēta) 

 reģistrēta personālsabiedrība 

 cits statuss – _______________ (norāda 

pretendentam atbilstošu statusu) 

Informācija par pretendentu* (norāda 

nosaukumu, reģistrācijas numuru, 

juridisko adresi) 

 

Kontaktinformācija, kas iepirkuma ietvaros 

izmantojama saziņai ar pretendentu 

(norāda pasta adresi, e-pasta adresi un 

faksa numuru, kā arī pretendenta 

kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, amatu un 

telefona numuru) 

 

Informācija par citu/-ām personu/-ām 

(tālāk tekstā – saistītā persona), uz kuras/-

u iespējām konkrētā līguma izpildei 

balstās pretendents atbilstoši konkursa 

nolikuma 7.3. punkta prasībām 

(norāda nosaukumu, reģistrācijas numuru, 

juridisko adresi un saistītās personas 

lomu** iepirkuma līguma izpildē) 

 

Informācija par katru apakšuzņēmēju, kura 

sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10% 

(desmit procentu) no kopējās līguma 

vērtības vai lielāka (tālāk tekstā – 

apakšuzņēmējs), un katram šādam 

apakšuzņēmējam izpildei nodot paredzēto 

iepirkuma līguma daļu 

 

Piezīmes 

* Ja pretendents ir personu apvienība (nereģistrēta), attiecīgo informāciju sniedz par katru personu apvienības 

dalībnieku. Savukārt, ja pretendents ir personālsabiedrība, attiecīgo informāciju sniedz par katru personālsabiedrības 

biedru. 

** Sniedz informāciju par līguma izpildes pasākumiem, kurus pretendents nodos saistītajai personai, un resursiem, 

kurus saistītā persona apņemas nodot pretendenta rīcība, kā arī veidu, kādā šie resursi tiks pretendentam nodoti. 
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Pretendents piedāvā sniegt kravu gaisa transporta pakalpojumus atbilstoši konkursa "Par kravu 

gaisa transporta pakalpojumiem" (iepirkums LB/2017/66) nolikumā noteiktajām prasībām par 

šādu cenu: 

Nr. 

p.k. 
Izmaksu pozīcija* Cena euro (bez PVN) 

1. 

Maksa par virszemes pakalpojumu nodrošināšanu (saskaņā ar 

konkursa nolikuma 1. pielikuma "Tehniskā specifikācija" 2.2. 

punktu) 1 kilogramam nosūtāmās kravas starptautiskajā lidostā 

"Rīga" (EUR/kg) 

 

2 

Vienas stundas maksa par gaisa kuģa izmantošanu kravai līdz 5.5 

tonnām (izņemot maksu par degvielu un pretapledošanas 

līdzekļiem) (EUR/h)** 

 

3. 

Vienas stundas maksa par gaisa kuģa izmantošanu kravai līdz 25 

tonnām (izņemot maksu par degvielu un pretapledošanas 

līdzekļiem) (EUR/h)** 

 

4. 

Vienas stundas maksa par gaisa kuģa izmantošanu kravai līdz 40 

tonnām (izņemot maksu par degvielu un pretapledošanas 

līdzekļiem) (EUR/h)** 

 

* Līguma izpildes ietvaros maksa par sniegtajiem pakalpojumiem tiks noteikta atbilstoši šajā tabulā norādītajiem 

izcenojumiem un faktiskajam pakalpojuma sniegšanas apjomam. Līguma izpildes laikā pretendents nav tiesīgs 

piemērot jebkādus citus šajā tabulā neminētus maksājumus, izdevumus vai izcenojumus, izņemot pievienotās vērtības 

nodokli un attiecīgajiem pārvadājumiem nepieciešamās gaisa kuģa degvielas un pretapledošanas līdzekļu iegādes 

faktiskos izdevumus. 

** Vienas stundas maksa piemērojama tikai attiecībā uz to laika periodu, kurā gaisa kuģis faktiski veic lidojumu no 

gaisa kuģa atrašanās aviobāzē Eiropas Savienības dalībvalstī (gaisa kravas pārvadājumos līdz 5.5 tonnām – Eiropas 

Savienības dalībvalstī un ne tālāk par 500 km no starptautiskās lidostas "Rīga") līdz starptautiskajai lidostai "Rīga" 

un no starptautiskās lidostas "Rīga" līdz pasūtītāja noteiktajai pārvadājuma galamērķa lidostai. Vienas stundas 

maksā neiekļauj lidojumam paredzētās degvielas un pretapledošanas līdzekļu izmaksas, kas tiks apmaksātas atbilstoši 

faktiskajam patēriņam. 

 

Apliecinām, ka: 

1) Pretendents neatbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā minētajiem pretendenta 

izslēgšanas no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā gadījumiem;  

2) uz personu, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona vai 

prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, 

neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmās daļas 1. punktā minētie apstākļi; 

3) uz saistīto personu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā minētie apstākļi 

(norāda, ja pretendents saistīto personu piesaisti ir paredzējis); 

4) uz apakšuzņēmējiem neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā minētie 

apstākļi (norāda, ja pretendents apakšuzņēmēju piesaisti ir paredzējis). 

 

Ar šo apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību konkursa 

"Par kravu gaisa transporta pakalpojumiem" (iepirkums LB/2017/66) nolikuma prasībām, kā arī 

apliecinām, ka norādītajās cenās ir iekļauti visi līguma saistību izpildei nepieciešamie izdevumi, 

t.sk. normatīvajos aktos noteiktie nodokļi, izņemot pievienotās vērtības nodokli un maksu par 

degvielu un pretapledošanas līdzekļiem. 

 

Apliecinām, ka (atzīmēt atbilstošo): 

 
mūsu piedāvājums nesatur komercnoslēpumu, un mēs piekrītam tajā iekļautās 

informācijas publicēšanai vai izpaušanai trešajām personām; 

 mūsu piedāvājums satur šādu komercnoslēpumu: 

(norāda, kura tieši piedāvājumā iekļautā informācija ir komercnoslēpums) 
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…………………………….…………………………….………………………… 

…………………………….…………………………….………………………… 

 

 

Personas, kura ir tiesīga pārstāvēt pretendentu, paraksts __________________________ 

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats  _____________________________________________ 

Datums _____________________ 


