
Iepirkums 

“Ceļojumu aģentūru pakalpojumi Vidzemes plānošanas reģionam”, 
 

iepirkuma identifikācijas Nr. VPR/2016/20  

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.
2
 pantu  

 

ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM 

 (Iepirkumu komisijas 30.11.2016. protokols Nr. VPR/2016/20/2) 

 

1.JAUTĀJUMS:   

Vai piedāvājumu šim iepirkumam drīkst iesniegt kā elektronisku dokumentu, parakstītu ar 

drošu elektronisko parakstu? 

 

ATBILDE: 

Atbilstoši iepirkuma nolikuma 1.9.5.punktam pretendents piedāvājumu iesniedz personīgi 

vai piegādā, izmantojot pasta vai kurjera pakalpojumus. Turklāt, atbilstoši nolikuma 

3.1.1.1.punktam piedāvājums ir jāievieto slēgtā aploksnē vai citā slēgtā iepakojumā.  

 

2.JAUTĀJUMS:   

Tehniskās specifikācijas 1.6. punktā ir rakstīts: “Pakalpojuma sniedzējs pēc Pasūtītāja 

pieprasījuma noformē Pasūtītāja darbiniekiem ceļojumu apdrošināšanu, t.sk. izskaidro 

ceļojumu apdrošināšanas maiņas un anulēšanas nosacījumus. Pakalpojuma sniedzējam jāveic 

ceļojuma apdrošināšanas polises (optimālā programma) iegāde.” 

Kas ir domāts ar “optimālā programma”? Šādu programmu piedāvā BTA apdrošināšanas 

kompānija, tātad vai tas ir domāts, ka jāveic ceļojuma apdrošināšanas polises (BTA optimālā 

programma) iegāde? Ja drīkstam piedāvāt arī citu apdrošināšanas kompāniju polises, tad lūgums 

precizēt apdrošināmos riskus un apdrošinājuma summas, kas būtu jāiekļauj polisē. 

 

ATBILDE: 

Pasūtītājs iepirkuma nolikuma 1.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 1.6.punktā norādot, ka 

pakalpojuma sniedzējam ir jāveic ceļojuma apdrošināšanas polises (optimālā programma) 

iegāde, nav  norādījis, ka ir iegādājama kādas konkrētas apdrošināšanas kompānijas polise, bet 

gan ir norādījis, ka konkrētā ceļojuma ietvaros pēc pasūtītāja norādījuma būs iegādājama 

apdrošināšanas polise konkrētajam ceļojumam, kas sniedz labāko (optimālāko) programmu. 

Polisē iekļaujamie nosacījumi, apdrošināmie riski un apdrošinājuma summas tiks 

noteiktas  konkrētajam ceļojumam, kā to arī paredz iepirkuma nolikuma 1.pielikuma “Tehniskā 

specifikācija” 1.6.punktā iekļautie nosacījumi. 
 

3.JAUTĀJUMS:   

Lūdzu precizēt, kādi riski tiek domāti zem optimālās programmas. 

 

ATBILDE: 

Atbilstoši iepirkuma nolikuma 1.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 1.6.punktam 

pretendentam ir jānorāda konkrētā ceļojuma ietvaros iegādājamā apdrošināšanas polise šim 

ceļojumam, kas sniedz labāko (optimālāko) programmu, iekļaujot visus iespējamos riskus 

konkrētajā maršrutā.  

 

 



4.JAUTĀJUMS:   

Pirmā modeļu aprakstā ir minēti iebraukšanas un izbraukšanas datumi ar laiku. Vai ir 

noteikts datums, kad ir jāierodas atpakaļ Rīgā? Ja nav savienojumu atpakaļ uz Rīgu norādītajā 

datumā pēc plkst. 16, vai var piedāvāt lidojumu nākamajā dienā 13.01.2017.? Vai iespējams 

piedāvāt lidojuma variantu ar nakšņošanu, vai šajā gadījumā arī ir jāpiedāvā tranzīta lidostā 

viesnīcu? 
 

ATBILDE: 

Pretendents, aizpildot modeļu aprakstus, ievēro iepirkuma nolikuma 1.pielikuma 

“Tehniskā specifikācija” prasības, t.sk. 2.1. un 2.2.punktu prasības konkrētajam ceļojumam, 

nodrošinot iespēju pasūtītājam pēc iespējas ātrāku un ērtāku atgriešanos Rīgā. 
 

5.JAUTĀJUMS:   

Vai ir iespējams aviobiļetes kombinēt ar sauszemes transportu, lai nokļūtu noteiktajā 

galamērķī? 

 

ATBILDE: 

Ievērojot konkrētā ceļojuma iespējas, un, lai nodrošinātu pēc iespējas ātrāku un ērtāku 

nokļūšanu galamērķī, ir iespējams aviotransportu kombinēt ar sauszemes transportu. 
 


