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1 .  VI S P A R Ī GĀ  I NF O RM Ā C I JA  

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:  RBR 2020/1. 
1.2. Pasūtītājs : RB Rail AS, reģ. nr. 40103845025, juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 8-7, Rīga, 

 LV-1010, Latvija. 
1.3. Iepirkuma priekšmets: Personāla vadības tiešsaistes sistēmas piegāde un ieviešana (turpmāk 

tekstā – Iepirkums) RB Rail AS vajadzībām, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (2.pielikums) 
(turpmāk – Tehniskā specifikācija). 

1.4. Piemērojamais CPV kods:  72200000-7 (Programmatūras izstrādes un konsultāciju pakalpojumi). 
1.5. Iepirkuma norise:  saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 9. pantu. 
1.6. Šis iepirkums ir organizēts saskaņā ar PIL tādā redakcijā, kādā tā ir spēkā līguma paziņojuma 

publikācijas dienā. 
1.7. Pasūtītāja kontaktpersonas: 

1.7.1. iepirkuma organizatoriskos jautājumos: Nataļja Vjatkina, Iepirkumu speciālists-jurists, tālruņa 
numurs +371 29817419, e-pasta adrese: natalja.vjatkina@railbaltica.org.  

1.7.2. jautājumos, kas saistīti ar iepirkuma priekšmetu: IT vadītājs Oskars Štops, tālruņa numurs 
 +371 20046702, e-pasts: oskars.stops@railbaltica.org.  

1.8. Līguma izpildes vieta:  Krišjāņa Valdemāra iela 8-7, Rīga, LV-1010, Latvija. 

1.9. Plānotais līguma izpildes laiks:  līdz 49 (četrdesmit deviņi) mēnešiem no līguma noslēgšanas. 

1.10. Iepirkuma komisija: Iepirkumu veic ar Pasūtītāja 2020. gada 24. marta rīkojumu Nr. 1.9-7  
izveidotā iepirkuma komisija (turpmāk – Komisija). 

1.11. Finansējums:  iepirkumu un Iepirkuma priekšmetu finansē Pasūtītājs un Connecting Europe 
Facility (CEF) (Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments). 

1.12. Piekļuve iepirkuma dokumentācijai: 

1.12.1. Iepirkuma dokumentācija (turpmāk – Nolikums) ir brīvi un tieši elektroniski pieejama 
Pasūtītāja pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk – EIS) e-konkursu 
apakšsistēmā vietnē: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3001 (turpmāk 
tekstā - Pircēja profils) un Pasūtītāja interneta mājas lapā: 
http://www.railbaltica.org/tenders/. 

1.12.2. Pretendents uzņemas atbildību sekot līdzi Komisijas sniegtajai papildu informācijai, kas tiek 
publicēta Pasūtītāja pircēja profilā un Pasūtītāja interneta mājas lapā: 
http://www.railbaltica.org/tenders/. 

1.13. Pretendents - persona, kas attiecīgi piedāvā tirgū Nolikuma prasībām atbilstošu pakalpojumu 
un ir iesniedzis Iepirkumam piedāvājumu. 

 

2 .  P I E DĀ VĀ J UMA  I E S NIE GŠ A NA  UN  N O FO RM Ē J UMS  

2.1. Piedāvājumus Iepirkumam iesniedz līdz 2020. gada 5.maija plkst. 11.00  elektroniski EIS e - 
konkursu apakšsistēmā. 

2.2. Pēc noteiktā termiņa vai ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi netiks 
pieņemti. 

2.3. Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka: 

2.3.1. iesniedzot piedāvājumu, Pretendents to paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika 
zīmogu vai ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu. Piedāvājumu (tā daļas, ja tās paraksta 
atsevišķi) paraksta persona, kuras paraksta tiesības nostiprinātas atbilstoši normatīvajos 
aktos noteiktajam regulējumam. Ja dokumentāciju paraksta Pretendenta pilnvarota 
persona, pievieno attiecīgu paraksta tiesīgās personas parakstītu pilnvaru vai tās kopiju; 

2.3.2. ja Pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma papildu šifrēšanu, 
Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas 
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termiņa beigām EIS ir jāievada elektroniskā atslēga un jāveic piedāvājuma atšifrēšana 
dokumenta atvēršanai;  

2.3.3. piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt latviešu valodā. Ja kāds oriģināldokuments 
ir sagatavots svešvalodā, tam pievieno tulkojumu latviešu valodā; 

2.3.4. piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu 
apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai 
(dokumenti jāaizpilda Microsoft Office 2010 vai jaunākas programmatūras versijas rīkiem 
lasāmā formātā), tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas 
programmatūras vai to ģeneratorus. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā 
minētajiem riskiem vai piedāvājums netiks atšifrēts atbilstoši Nolikuma 2.3.2. apakšpunkta 
prasībām, tas netiks izskatīts; 

2.3.5. Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus; 

2.3.6. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst visus nolikumā (t.sk. tā pielikumos un 
formās, kuras ir ievietotas EIS e-konkursu apakšsistēmas šā iepirkuma sadaļā) ietvertos 
nosacījumus. 

3 .  P I E DĀ VĀ J UMA  G RO Z Ī Š AN A  U N  AT S A UK Š A N A  

3.1. Pretendents līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var atsaukt savu piedāvājumu, 
izmantojot EIS pieejamo piedāvājuma atsaukšanas darbību šķirklī „Iesniegšana”. 

3.2. Pretendents līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt savu piedāvājumu, 
augšupielādējot EIS grozīto piedāvājumu vai tā daļu un parakstot grozījumus ar drošu 
elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu. 

4 .  I NF ORMĀ C IJ A S  A P M A I ŅA S  U N  P A P I L D U  I NF ORM ĀC I J AS  S NI E G Š A NAS  K ĀRT Ī B A  

4.1.  Komisija un ieinteresētais piegādātājs ar informāciju apmainās rakstveidā latviešu valodā. 
4.2. Ieinteresētais Piegādātājs papildu informāciju var pieprasīt, uzdodot jautājumu EIS e-konkursu 

apakšsistēmā un gadījumā, ja Pretendents nav reģistrējies EIS  e-konkursu apakšsistēmā papildu 
informāciju var pieprasīt, uzdodot jautājumu ar elektroniskā pasta starpniecību, nosūtot to uz 
1.7.1.punktā norādīto e-pasta adresi. 

4.3. Par jautājuma saņemšanas dienu tiek uzskatīta saņemšanas diena, ja jautājums saņemts darba 
laikā no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 09:00 līdz plkst. 18:00. 

4.4. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju vai uzdevis jautājumu par 
Iepirkuma nolikumu, Komisija atbildi sniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no pieprasījuma vai 
jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā 4 (četri) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas 
termiņa beigām. 

4.5. Komisija atbildi ieinteresētajam piegādātājam nosūta elektroniski uz elektroniskā pasta adresi, 
no kuras ir saņemts jautājums, un publicē Pasūtītāja interneta mājaslapā 
http://railbaltica.org/tenders/ un Pircēja profilā, kurā ir pieejams iepirkuma nolikums, norādot arī 
uzdoto jautājumu.  

5 .  I NF ORMĀ C IJ A  P A R  L Ī GUMA  P RI EK ŠM ET U  

5.1. Iepirkuma priekšmets: “Personāla vadības tiešsaistes sistēmas piegāde un ieviešana” (turpmāk 
− Pakalpojums); 

5.2. Paredzamā iepirkuma apjoms saskaņā ar Nolikuma 2. pielikumu. 

5.3. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 9. pantu maksimālā paredzamā līgumcena 
ir 41 999,99 EUR. Ja Pretendenta piedāvātā līgumcena to pārsniegs, Pretendenta piedāvājums 
tiks izslēgts no turpmākas vērtēšanas. 
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6 .  P RE T E ND E NT U  A T L AS E S  N OS AC Ī J UMI  

6.1. Pretendentu izslēgšanas un vispārīgie Pretendentu atlases nosacījumi: 

6.1.1. Attiecībā uz Pretendentu nav iestājies neviens no PIL 9. panta astotajā daļā noteiktajiem 
izslēgšanas gadījumiem un nav tādu apstākļu, kuri Pretendentam liegtu piedalīties 
iepirkumā saskaņā Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 

pantā noteiktajiem izslēgšanas nosacījumiem.  
6.1.2. PIL 9. panta astotajā daļā noteiktajiem izslēgšanas gadījumi attiecas arī uz personu, uz kuras 

iespējām balstās Pretendents, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā 
noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir 
personālsabiedrība, vai katru personu apvienības dalībnieku, ja Pretendents ir personu 
apvienība. 

6.1.3. Pretendents tiek izslēgts no dalības Iepirkumā gadījumos, ja tas neatbilst pretendentu 
atlases nosacījumiem vai nav sniegta visa Nolikumā prasītā informācija un/vai dokumenti. 

6.1.4. Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām spējām, ja tas ir 
nepieciešams iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā 
rakstura. Šādā gadījumā Pretendents pierāda Komisijai, ka tam faktiski būs pieejami šo 
personu resursi, iesniedzot šo personu 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 sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir 
nepieciešamas.  

6.1.5. Pretendents var balstīties uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, ja tas 
ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā 
rakstura. Šādā gadījumā Pretendents pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie 
resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma 
izpildē. Šādā gadījumā Pretendentam un personai, uz kuras saimnieciskajām un 
finansiālajām iespējām tas balstās, ir jābūt solidāri atbildīgiem par iepirkuma līguma izpildi. 

6.2. Prasības Pretendentiem: 

Nr. Prasība Dokumenti un informācija 

6.2.1.  Pretendents ir reģistrēts komercreģistrā 
(vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs) atbilstoši 
attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām 

- Ārvalstīs reģistrētam Pretendentam 
(t.sk. arī apakšuzņēmējiem, 
piegādātāju apvienības vai 
personālsabiedrības dalībniekiem) 
– komersanta reģistrācijas 
apliecības kopija vai citas ārvalstu 
institūcijas izsniegtas izziņas kopija, 
kas apliecina, ka komersants ir 
reģistrēts normatīvajos aktos 
noteiktajos gadījumos kārtībā, ja 
attiecīgās valsts normatīvie akti 
paredz reģistrāciju. 

 

6.3. Prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un dokumenti un 
informācija, kas apliecina Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli: 
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Nr. Prasības Dokumenti un informācija 

6.3.1.  Pretendentam ir pozitīvs pašu kapitāls pēc 
pēdējā noslēgtā finanšu gada pārskata 
datiem. 

Latvijā reģistrētam komersantam attiecīgā 
finanšu gada pārskata kopija jāiesniedz tikai 
pēc Komisijas pieprasījuma. 

- Lai ārvalstu komersants apliecinātu 
atbilstību Nolikuma 
6.3.1. apakšpunktā izvirzītajai 
prasībai, Pretendents piedāvājumā 
norāda pašu kapitālu un iesniedz 
gada pārskatu par pēdējo noslēgto 
finanšu gadu. 

6.3.2.  Pretendenta īstermiņa likviditātes 
koeficients pēc pēdējā noslēgtā finanšu 
gada ir vismaz 1 (bilances rindas 
„Apgrozāmie līdzekļi kopā” dalījums ar 
bilances rindu „Īstermiņa kreditori kopā”). 

Latvijā reģistrētam komersantam attiecīgā 
finanšu gada pārskata kopija jāiesniedz tikai 
pēc Komisijas pieprasījuma. 
Lai ārvalstu komersants apliecinātu 
atbilstību Nolikuma 6.3.2. apakšpunktā 
izvirzītajai prasībai, Pretendents 
piedāvājumā norāda likviditātes koeficientu 
un iesniedz gada pārskatu par pēdējo 
noslēgto finanšu gadu. 

6.3.3.  Pretendenta apgrozījums pēc pēdējā 
noslēgtā finanšu gada pārskata datiem ir 
vismaz 80 000 euro. 

Latvijā reģistrētam komersantam attiecīgā 
finanšu gada pārskata kopija jāiesniedz tikai 
pēc Komisijas pieprasījuma. 
Lai ārvalstu komersants apliecinātu 
atbilstību Nolikuma 6.3.3. apakšpunktā 
izvirzītajai prasībai, Pretendents 
piedāvājumā norāda finanšu apgrozījumu 
un iesniedz gada pārskatu par pēdējo 
noslēgto finanšu gadu. 

 

6.4.  Nolikuma 6.3.1. – 6.3.3. apakšpunkta izpratnē pēdējais noslēgtais finanšu gads ir  2018.gads vai 
2019.gads, par kuru pārskats ir iesniegts Valsts ieņēmumu dienestā, vai 2019.gada pārskats ar 
pievienotu zvērināta revidenta apliecinājumu. Ja pretendentam atbilstoši normatīvo aktu 
prasībām ir noteikts cits finanšu pārskata periods, tas attiecīgi atbilstību apliecina ar pēdējo 
Valsts ieņēmumu dienestā iesniegtu vai zvērināta revidenta pārbaudītu gada pārskatu. 

6.5. Ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība vai ja pretendents 
balstās uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, Nolikuma 6.3.1. – 6.3.3. 
apakšpunkta prasību kopumu jāizpilda vismaz vienam personālsabiedrības biedram, ja 
Pretendents ir personālsabiedrība, vai personu apvienības dalībniekam, ja Pretendents ir 
personu apvienība, vai personai, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām 
pretendents balstās. 

6.6. Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām un dokumenti un 
informācija, kas apliecina Pretendenta tehniskās un profesionālās spējas: 

Nr. Prasības Iesniedzamie dokumenti 

6.6.1.  Pretendentam  pēdējo 3 (trīs) gadu laikā 
(2017., 2018., 2019. un 2020. gadā līdz 
piedāvājumu iesniegšanas dienai) ir 
pieredze vismaz 3 (trīs) personāla vadības 
tiešsaistes sistēmu piegādes un 

- Aizpildīts un parakstīts Nolikuma 4. 
pielikums.  
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Nr. Prasības Iesniedzamie dokumenti 

ieviešanas projektos, kur katrs projekts  
atbilst sekojošiem kritērijiem: 

- sistēmas lietošanas termiņš 
vismaz  12 mēneši, 

- lietotāju skaits ne mazāks kā 100. 

6.6.2.  Pretendents ir piedāvātās personāla 
vadības tiešsaistes sistēmas īpašnieks vai 
autorizēts izplatītājs. 

- Ja Pretendents ir īpašnieks, tad šādai 
informācijai jābūt norādītai Tehniskajā 
piedāvājumā, ja Pretendents ir 
autorizētais izplatītājs tad jāiesniedz 
īpašnieka apstiprinājuma vēstule, ka 
Pretendents ir autorizētais personāla 
vadības tiešsaistes sistēmas izplatītājs.  

6.6.3.  Pretendentam ir ieviesta informācijas un 
kiberdrošības pārvaldības sistēma. 

- ISO/IEC 27001sertifikāts vai pierādījumi, 
ka  pakalpojumu sniegšanai ir ieviesta 
informācijas un kiberdrošības 
pārvaldības sistēma (informācijas 
sistēmu drošības risku vadība, drošības 
politika, tehniskie un organizatoriskie 
informācijas sistēmu drošības pasākumi, 
kas ir noteikti riska pārvaldības ietvaros 
un atbilst pašreizējai kiberdrošības 
paraugpraksei, incidentu pārvaldības 
kārtība, darbības nepārtrauktība un 
darbības atjaunošana, audita procedūras 
u.c.).  

6.7. Citi iesniedzamie dokumenti un prasības: 

6.7.1. Pretendenta sagatavots un aizpildīts 1., 2., 3. un 4. pielikums, ievērojot Nolikuma attiecīgo 
veidlapas formu. 

6.7.2. Ja Pretendents balstās uz citas personas iespējām, lai apliecinātu Pretendenta atbilstību 
Nolikuma 6.2.-6.6. punktos noteiktajām prasībām, Pretendents par personu iesniedz 
informāciju, kas sagatavota atbilstoši Nolikuma 5. un 6. pielikuma formai.              

6.7.3. Piegādātāju apvienības gadījumā papildus jāiesniedz: 

6.7.3.1. informāciju par piegādātāju apvienības izvirzīto pārstāvi un piedāvājuma 
parakstīšanai pilnvaroto personu; 

6.7.3.2. informāciju par piegādātāju apvienībā ietilpstošajiem dalībniekiem: dalībnieka 
nosaukums un vienotais reģistrācijas numurs, pasta adrese, kontaktpersona un 
tālruņa numurs. 

6.8. Pretendents kā sākotnēju pierādījumu atbilstībai Pretendentu atlases prasībām var iesniegt 
Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, aizpildot tikai tās sadaļas, kas attiecas uz 
Nolikumā izvirzīto prasību izpildes apliecināšanu. Pretendents, lai apliecinātu kvalifikācijas 
atbilstību, šo dokumentu iesniedz arī par katru personu, uz kuras iespējām balstās, un par tiem 
apakšuzņēmējiem, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% no Iepirkuma līguma 
vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras 
dokumentu par katru tās dalībnieku. 
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7 .  T E H NI SK AI S  UN  F I NA NŠ U  P I E D Ā VĀ J UMS .P I E DĀ VĀ J UMA  IZ VĒ L ES  K RI T Ē RI J I  

7.1. Pretendents iesniedz tehnisko piedāvājumu, kas sagatavots atbilstoši tehniskās specifikācijas 
(2.pielikums) tabulai Nr.1 “Prasības personāla vadības tiešsaistes sistēmas piegādei un 
ieviešanai”.  Tehniskajā piedāvājumā Pretendentam jānorāda un jāiekļauj informācija, kas 
apliecina to, ka Pretendents izprot un apņemas ieverot katru Tehniskajā specifikācijā norādīto 
prasību. Pretendents  var iesniegt citu papildus informāciju, kuru uzskata par nepieciešamu 
sniegt Pasūtītājam. 

7.2. Finanšu piedāvājums jāiesniedz saskaņā ar Pasūtītāja sagatavoto formu (3.pielikums) par visu 
Tehniskajā piedāvājumā noteikto apjomu t.sk., bet ne tikai, personāla vadības sistēmas lietotāju 
licenču nomas izmaksas uz 48 mēnešiem, sistēmas ieviešanas izmaksas, izmaksas, kas saistītas 
ar Pasūtītāja lietotāju (darbinieku) apmācību (ja nepieciešams), sistēmas atbalsta sniegšanu 
Pasūtītājam līguma izpildes laikā, visus nodokļus un nodevas, izņemot PVN. 

7.3. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir Iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošs saimnieciski 
visizdevīgākais piedāvājums. 

7.4. Piedāvājumi, kuri tiks atzīti par atbilstošiem nolikuma prasībām, tiks izvērtēti pēc sekojošiem 
kritērijiem un punktiem:  

 

Nr.p.k. Kritērija nosaukums 
Maksimālais 

punktu 
īpatsvars 

1. Cena 90 

2. Reakcijas laiks 10 

Kopā 100 

7.5. Cena tiks vērtēta sekojoši: 

Pasūtītājs izvērtē Pretendenta Finanšu piedāvājuma summu EUR bez PVN (finanšu 
piedāvājums atbilstoši Iepirkuma nolikuma 3.pielikumam). Maksimālo punktu skaitu piešķir 
piedāvājumam ar viszemāko cenu, bet pārējiem piedāvājumiem punktus aprēķina saskaņā ar 
šādu formulu: 

 (Czem/ Cx) x 90, kur:  

Czem –zemākā piedāvājuma cena, EUR bez PVN;  

Cx-izvērtējamā piedāvājuma cena, EUR bez PVN; 

90 – maksimālais punktu skaits kritērijā. 

7.6. Reakcijas laiks (Tehniskās specifikācijas Tabulas Nr.1 12.punkts), kas ir īsāks par 60 (sešdesmit) 
minūtēm  tiks vērtēts sekojoši: 
Maksimālo punktu skaitu piešķir pretendentam, kas piedāvājis visīsāko reakcijas laiku, bet 
pārējiem piedāvājumiem punktus aprēķina saskaņā ar šādu formulu: 

( RL/RLx) ) x 10, kur 

RL – visīsākais reakcijas laiks;  

RLx – izvērtējamais reakcijas laiks; 

10 – maksimālais punktu skaits kritērijā. 

Ja reakcijas laiks ir  60 minūtes, Pretendents saņem 0 punktus. 
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7.7. Par saimnieciski visizdevīgāko Piedāvājumu tiks atzīts šī Nolikuma prasībām atbilstošs 
Piedāvājums, kas izvērtēšanas rezultātā, būs ieguvis lielāko punktu skaitu. Par nākošo 
saimnieciski izdevīgāko Piedāvājumu tiks atzīts, šī Nolikuma prasībām atbilstošs Piedāvājums, 
kas izvērtēšanas rezultātā, būs ieguvis nākošo lielāko punktu skaitu. Vērtēšanā punktu skaits 
tiks noteikts ar 2 (diviem) cipariem aiz komata. 

7.8. Gadījumā, ja 2 (divi) vai vairāk Iepirkuma prasībām atbilstošu piedāvājumu kopējais punktu 
skaits ir vienāds, Pasūtītājs ņems vērā, kuram no pretendentiem ir lielāks punktu skaits kritērijā 
“Cena”. Gadījumā, ja arī tad 2 (divi) vai vairāk piedāvājumiem punktu skaits būs vienāds, 
Pasūtītājs rīkos izlozi, uzaicinot Pretendentu pārstāvjus, kuru iesniegtajiem piedāvājumiem 
būs vienāds kopējais un kritērija “Cena” punktu skaits. Izsole tiks rīkota Iepirkuma procesā 
neieinteresēto personu klātbūtne. Ja Pretendentu pārstāvji pēc uzaicinājuma neieradīsies 
piedalīties izlozes norisē, Pasūtītājs veiks izlozi bez Pretendentu pārstāvju klātbūtnes. 

 

8 .  P I E DĀ VĀ J UMU  V Ē RT Ē Š A NA S  P A M A T NOT E I K UM I  

8.1. Ja piedāvājums neatbilst kādai no Nolikumā izvirzītajām noformējuma prasībām, Komisija 
turpmāk šo piedāvājumu neizskata, ja konstatētā neatbilstība ir būtiska un ietekmē 
piedāvājuma izvērtēšanu pēc būtības. 

8.2. Komisija pārbauda Pretendentu atbilstību kvalifikācijas prasībām un piedāvājumu atbilstību un 
izvēlas piedāvājumu saskaņā ar noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. Komisija ir 
tiesīga pieņemt lēmumu Pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai tam 
Pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības. 

8.3. Ja Pretendents nav iesniedzis tehnisko piedāvājumu vai tehniskajā piedāvājumā norādītais 
sniedzamo pakalpojumu apjoms neatbilst Tehniskai specifikācijai, Komisija piedāvājumu 
noraida un tālāk nevērtē. 

8.4. Latvijā reģistrēta Pretendenta atbilstību Nolikuma 6.2.1., 6.3.1., 6.3.2. un 6.3.3. apakšpunkta 
prasībām Pasūtītājs pārbaudīs pats, informāciju iegūstot no Latvijas Republikas Uzņēmumu 
reģistra tīmekļvietnes www.ur.gov.lv un Lursoft.lv datubāzes www.lursoft.lv. 

8.5. Ja Komisijai ir šaubas, ka iesniegtais finanšu piedāvājums varētu būt nepamatoti lēts, Komisija 
rīkojas saskaņā ar PIL 53. pantu. 

8.6. Komisija piedāvājumu vērtēšanas laikā piemēro PIL 41. panta trešajā līdz desmitajā daļā 
noteiktos pretendentu atlases un piedāvājuma izvēles noteikumus. 

8.7. Pirms lēmuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Komisija pārbauda Pretendenta, kuram 
būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilstību Nolikuma 6.1.1. un 6.1.2. apakšpunktu 
noteikumiem.  

8.8. Komisija lēmumu par Iepirkuma rezultātiem paziņo elektroniski EIS e - konkursu apakšsistēmā, 
nosūtot informāciju Pretendenta norādītajai kontaktpersonai.  

 

9 .  P RE T E ND E NT U  T I E S ĪB AS  UN  P IE NĀ K UM I  

9.1. Pretendenta pienākums ir sniegt patiesu un objektīvu informāciju. 

9.2. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai Iepirkumā, Pretendentam visā pilnībā ir jāpieņem un ir 
jābūt gatavam pildīt Nolikuma un normatīvo aktu prasības, kas attiecas uz līguma izpildi un 
Pakalpojuma sniegšanu. 

9.3. Pretendentam pēc Komisijas pieprasījuma un noteiktajā termiņā ir jāsniedz papildu informācija 
vai dokumenti, ja tas nepieciešams piedāvājumu vērtēšanas laikā. 

9.4. Pretendentam ir tiesības iepazīties ar vispārpieejamo informāciju. 
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9.5. Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Komisijas pieņemto lēmumu PIL 9. panta divdesmit trešajā 
daļā noteiktajā kārtībā un termiņos.  

 

1 0 .  L ĪGUM A  NO S A C ĪJ UM I  

10.1. Ar Pretendentu, kuru Komisija ir atzinusi par uzvarētāju Iepirkumā, tiks slēgts līgums atbilstoši 
Nolikuma 7. pielikumam (Līguma projekts).  

10.2. Ja Pretendents, ar kuru Pasūtītājs pieņēmis lēmumu slēgt Iepirkuma līgumu, ir piegādātāju 
apvienība, Pretendentam ir pienākums 10 (desmit) dienu laikā no brīža, kad Pretendentam ir 
paziņoti Iepirkuma rezultāti par Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, reģistrēt 
personālsabiedrību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un par to rakstveidā informēt 
Pasūtītāju. 

10.3. Ja Iepirkuma uzvarētājs bez attaisnojoša iemesla 10 (desmit) darbdienu laikā no dienas, kad ir 
paziņots lēmums par Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, atsakās slēgt Iepirkuma 
līgumu ar Pasūtītāju, vai Iepirkuma uzvarētājs atsauc savu piedāvājumu, Komisija izvēlas 
Pretendentu, kurš piedāvājis nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. Pirms lēmuma 
pieņemšanas par Iepirkuma līguma slēgšanu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis 
saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, Pasūtītājs izvērtēs, vai tas nav uzskatāms par vienu 
tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, kurš atteicās slēgt Iepirkuma līgumu 
ar Pasūtītāju. Ja nepieciešams Pasūtītājs pieprasīs no nākamā Pretendenta apliecinājumu un 
pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto 
Pretendentu. 

10.4. Ja nākamais Pretendents, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko, ir uzskatāms par vienu 
tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, vai nākamais Pretendents atsakās 
slēgt Iepirkuma līgumu, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt Iepirkumu, neizvēloties nevienu 
Piedāvājumu. 

10.5. Pasūtītājs līgumu slēdz saskaņā ar Pretendenta iesniegto piedāvājumu, kas izriet no Nolikumā 
izvirzītajām prasībām, ievērojot PIL 60. panta pirmās, otrās, trešās, ceturtās un piektās daļās 
prasības. 

 

1 1 .  NOL I K UMA  P I EL I K UM I  

1. pielikums: Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa); 
2. pielikums: Tehniskā specifikācija; 
3. pielikums: Finanšu piedāvājums (veidlapa); 
4. pielikums: Apliecinājums par pieredzi (veidlapa);  
5. pielikums: Personas, uz kuru iespējām pretendents balstās (veidlapa); 
6. pielikums: Piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts (veidlapa); 
7. pielikums: Līguma projekts. 
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1.pielikums 
Iepirkuma nolikumam 

(identifikācijas Nr. RBR 2020/1) 
 

PIETEIKUMS  
IEPIRKUMAM: “PERSONĀLA VADĪBAS TIEŠSAISTES SISTĒMAS PIEGĀDE UN IEVIEŠANA” 

(IDENTIFIKĀCIJAS  NR. RBR 2020/1). 
 

Piezīme: pretendentam1 jāaizpilda tukšās vietas šajā formā. 

Pretendenta nosaukums:   

Reģistrēts Komercreģistrā ar Nr.:   

Juridiskā adrese:  

Korespondences adrese:  

Kontaktpersona: (vārds, uzvārds, amats) 

Telefons:  

Fakss:  

E-pasta adrese:  

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:  

Banka:  

Kods:  

Konts:  

Ar šo Pretendents apliecina, ka: 

1)  piesaka dalību iepirkumā “Personāla vadības tiešsaistes sistēmas piegāde un ieviešana ”; 
2) ir iepazinies ar tehnisko specifikāciju un pilnībā izprot sniedzamo pakalpojumu apjomu; 
3) piedāvājumu izstrādājis neatkarīgi un nav ieinteresēts jebkādos citos piedāvājumos; 

4) piedāvājumā iekļautās dokumentu kopijas un dokumentu tulkojumi atbilst oriģināliem; 
5) (pretendenta nosaukums) rīcībā ir pietiekami finanšu un tehniskie resursi iepirkuma līguma izpildei; 
6)  piedāvātajā līgumcenā ietvertas visas izmaksas, kas var tikt saistītas ar Pakalpojumu sniegšanu; 
7)  (pretendenta nosaukums) garantē savā piedāvājumā ietverto ziņu patiesumu un piedāvāto saistību 

precīzu izpildīšanu iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā; 
8) (pretendenta nosaukums) atbilst/neatbilst mazā2 vai vidējā3 uzņēmuma statusam (nevajadzīgo svītrot). 

 
Pretendenta pilnvarotā (paraksta tiesīgā) persona: 
    ___________________        _________________  ______________________ 
    /vārds, uzvārds/                             /amats/                            /paraksts/   
 
____________________2020. gada ___.________________/sagatavošanas vieta/ 

 
1 Ja pretendents ir piegādātāju apvienība, piedāvājumam pievieno visu apvienības dalībnieku parakstītu vienošanos par kopīga 
piedāvājuma iesniegšanu, kurā noteikts, ka visi apvienības dalībnieki kopā un atsevišķi ir atbildīgi par Iepirkuma līguma izpildi, un 
nosaukts galvenais dalībnieks, kurš ir pilnvarots parakstīt pieteikumu par piedalīšanos Iepirkumā, finanšu piedāvājumu un citus 
dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus apvienības dalībnieku vārdā, un ar kuru notiks visi maksājumi. Vienošanās dokumentā 
jānorāda katra piegādātāju apvienības dalībnieka veicamā darba daļu Iepirkuma līguma izpildē, papildus norādot arī katra 
piegādātāju apvienības dalībnieka veicamā darba apjomu procentos. 
2 Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā 
nepārsniedz 10 miljonus euro 
3 Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada 
apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro 
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2. pielikums 
Iepirkuma nolikumam  

(identifikācijas Nr. RBR 2020/1) 
 

IEPIRKUMA “PERSONĀLA VADĪBAS TIEŠSAISTES SISTĒMAS PIEGĀDE UN IEVIEŠANA” 
(ID NO. RBR 2020/1) TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA  

 
1. Uzņēmums:  

AS RB Rail ir Igaunijas, Latvijas un Lietuvas nacionālo holdinga sabiedrību kopuzņēmums, kas darbojas kā galvenais projekta Rail Baltica koordinators. 
AS RB Rail ir reģistrēts Rīgā saskaņā ar Latvijas Komerclikumu. Uzņēmuma pamatdarbība ir dzelzceļa līnijas Rail Baltica projektēšana un izbūve. 
Kopuzņēmumā šobrīd ir 100 darbinieki un līdz 2020.gada 31.decembrim tiek plānots nodarbināt kopumā 130 darbiniekus. 

 
2. Projekta mērķis: 

Projekta mērķis ir panākt sekmīgu cilvēkresursu vadības procesu norisi uzņēmumā, apkopojot nepieciešamos datus, veicot to analīzi un mērķtiecīgi 
komunicējot ar darbiniekiem, kā rezultātā tiktu nodrošināta kompetenta personāla piesaiste un attīstība, personāla mainības mazināšana.  
Projekta ietvaros tiks uzlaboti šādi personālvadības biznesa procesi: 

 Vakanču pārvaldība 
 Talantu vadība 
 Personāla administrēšana 
 Atskaišu veidošana, kas saistīta ar HR nodaļu 

 
PRASĪBAS  PERSONĀLA VADĪBAS TIEŠSAISTES SISTĒMAS PIEGĀDEI UN IEVIEŠANAI  

         Tabula Nr.1 

 
4 Aizpilda pretendents, sagatavojot  tehnisko piedāvājumu. Katrā ailē Pretendents ieraksta vārdu „APLIECINĀM”  vai “NODROŠINĀSIM” , vai „PIEKRĪTAM” , vai citādi 
raksturo savas spējas nodrošināt prasību ievērošanu. 

N.p.k. Kategorija Pasūtītāja prasības Pretendenta piedāvājums4 

1. Apraksts:  
 

Uzņēmumam, kurš sniegs pakalpojumus, jābūt tiešsaistes risinājumam personāla 
vadības sistēmai (turpmāk arī “sistēma”). Galvenās iezīmes: 
 Iespēja lietot produktu populārākajās tīmekļa pārlūkprogrammās (Google 

Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Microsoft Edge utt.) 
 Daudzfaktoru autentifikācija (MFA) 
 Saziņai ar citām sistēmām izmantojams API (nepieciešams integrēšanai ar 

grāmatvedības sistēmu) 

 



 

 

12 
 

 

2. Sistēmas 
administrēšana:  
 

 Sistēmas administratoram ir jābūt nodrošinātai administrēšanas videi, kas 
iekļautu administrēšanas rīkus, lai varētu veikt sistēmas lietotāju, klasifikatoru 
pārvaldību, servisa procedūru uzturēšanu, sistēmas informācijas iegūšanu un 
audita pārskatu veidošanu.  

 Sistēmai jānodrošina neierobežota Iestādes struktūrvienību izveidošanu, bez 
izmaiņu veikšanas programmatūras pirmkodā. 

 Sistēmas administratoram ir iespēja definēt piekļuves tiesību ierobežojumus 
gan uz veicamajām darbībām (lasīt, pievienot, labot, dzēst). 

 Sistēma nedrīkst ierobežot konfigurējamo lietotāju kategoriju vai grupu skaitu. 
 Sistēmas lietotājiem ar atbilstošām tiesībām jāvar pārvaldīt (izveidot, apskatīt, 

labot, pārvietot hierarhijas struktūrā vai arhivēt): 
a) Lietotājus; 
b) Struktūrvienības; 
c) Amatus; 
d) Vadītājus; 

 Jānodrošina iespēja specificētām lietotāju lomām pārvaldīt darbplūsmu izpildi 
un veikt darbplūsmu administrēšanu: 

a) Kļūdaino plūsmu atcelšanu vai to darbību atjaunošanu; 
b) Pabeigto darbplūsmu atjaunošanu; 
c) Darbplūsmas izpildes soļa noteikšanu un maiņu. 

 Jānodrošina iespēju pievienot, labot un dzēst standarta dokumentu veidnes, 
ko var apstrādāt, izmantojot MS Office vai ekvivalentu programmatūru. 

 Jānodrošina sistēmas notikumu un lietotāju veikto darbību reģistrēšanu un 
lietotāja saskarne to apskatei. Administratora saskarnē ir jānodrošina notikumu 
kategorizēšanas un filtrēšanas iespējas.  

Jānodrošina žurnalēšanas ierakstu izveide, iekļaujot vismaz šādu informāciju: 
a) Darbības veicējs; 
b) Veiktā darbība;  
c) Darbības izpildes rezultāts;  
d) Veiktās darbības sākuma un beigu datums un laiks. 

 

 

3. Piekļuve 
sistēmai: 
 

 Sistēmai jānodrošina lietotāju autorizācijas mehānisms, izmantojot Sistēmas 
administratora izveidotu lietotāja vārdu un paroli.  
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 Sistēmai ir iespēja autorizēt lietotājus, izmantojot MS Active Directory lietotāja 
informāciju. Ja lietotājs ir autorizējies domēnā, autorizācija sistēmā notiek bez 
papildus lietotāja vārda un paroles ievades. 

 Sistēmai jānodrošina piekļuves tiesību definēšanas mehānisms- iespēja noteikt 
gan kopīgas piekļuves tiesības noteiktām lietotāju kategorijām un/vai grupām, 
gan detalizēti atsevišķiem lietotājiem. 

 Sistēmas funkcionalitātei jānodrošina:  
o paroles minimālais garums vismaz 9 rakstzīmes; 
o pieļauj šādus rakstzīmju tipus: mazos un lielos burtus, ciparus un 

simbolus; 
o lietotāja piekļuves sistēmai bloķēšana uz laiku, trīs reizes pēc kārtas 

ievadot nepareizu lietotājvārdu vai paroli. Galīga lietotāja piekļuves 
sistēmai bloķēšana, atkārtoti trīs reizes pēc kārtas ievadot nepareizu 
paroli vai lietotāja vārdu; 

o sistēmas lietotāja divfaktoru autentifikācija; 
o automātiska atgādinājuma nosūtīšana sistēmas lietotājam par paroles 

maiņu, piekļuves sistēmai ierobežošana, līdz paroles nomaiņai; 
o ierobežojuma uzstādījums lietotājam atkārtoti izmantot vismaz astoņas 

iepriekš reģistrētās paroles; 
o nomainot paroli, sistēma prasa vispirms ievadīt aktīvo paroli un divas 

reizes jauno paroli; 
o sistēmā nav pieļaujama funkcionalitāte (vai to var mainīt sistēmas 

administrators), kas ļauj sistēmas lietotājam saglabāt savu paroli tā, lai tā 
turpmākajās pieslēgšanas reizēs nav jāievada; 

 sistēmas lietotāja parole ievadīšanas brīdī lietotājam netiek pilnībā attēlota; 

4. Autentifikācija  
un autorizācija 
 

Modulis nodrošina funkcionalitāti sistēmas lietotāju pārvaldībai. Ar moduļa 
palīdzību HR sistēmas administratoram jānodrošina vismaz šāda funkcionalitāte: 

o definēt, rediģēt un dzēst lietotāju grupas un tām piešķiramās lietotāja 
tiesības; 

o pārvaldīt lietotāju tiesības 

 

5. Datu arhīvs 
 

Sistēmai jānodrošina dokumentu arhivēšanas funkcionalitāte, lai nodrošinātu ar 
personālvadību saistīto dokumentu arhivēšanu. HR sistēmai jānodrošina 
funkcionalitāte darbinieka kartiņas arhivēšanas izsaukšanai, arhivēšanas 
vajadzībām nepieciešamo papildus datu pievienošanai, arhivēto darbinieka 
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kartiņu un dokumentu meklēšanai, ierobežotas piekļuves nodrošināšanai un 
darbinieka kartiņas vai tās daļas atjaunošanai. 
 

6. Drošības 
prasības 
sistēmai  
 

 Pakalpojumu sniedzējam jānodrošina informācijas sistēmas un tajā esošo 
informācijas resursu drošība (konfidencialitāte, integritāte un pieejamība). 

 Datu pārraides informācijas šifrēšana: 
o Ja datu pārraidē tiek izmantots HTTP protokols, tad tas jārealizē, izmantojot 

drošu pārraidi (HTTPS protokolu) pārbaudot pretējās puses sertifikāta 
derīgumu. 

 Datu apstrādes un pārraides drošība: 
o Izpildītājam jānodrošina, ka Sistēmas datu apmaiņas, kā arī citi iespējamie 

automatizētie datu apstrādes procesi tiek pildīti tikai ar tehnoloģisko 
lietotāju kontiem, kuriem funkcijas veikšanai ir noteiktas mazākās 
nepieciešamās tiesības. Tehnoloģiskie lietotāji un to tiesības tiek 
dokumentētas programmatūras projektējuma aprakstā. 

 Autentifikācija un autorizācija: 
o HR sistēmai jābūt veidotai tā, lai nevarētu apiet autentifikācijas un 

autorizācijas procedūras un nesankcionēti lietot HR sistēmas funkcionalitāti 
vai piekļūt datiem, kas tiek glabāti HR sistēmā.  Sistēmas pašapkalpošanās 
portāla autentificēto lietotāju sadaļai jāapkalpo tikai identificētus, 
autentificētus un autorizētus lietotājus. 

 Sistēmas un tehnoloģisko lietotāju kontu drošība: 
o Izstrādātājam jānodrošina, ka HR sistēmas datu apmaiņas, kā arī citi 

iespējamie automatizētie datu apstrādes procesi tiek pildīti tikai ar 
tehnoloģisko lietotāju kontiem, kuriem funkcijas veikšanai ir noteiktas 
mazākās nepieciešamās tiesības. 

o Datu rezerves kopēšana: 
 Sistēmai jāatbalsta iespēja izveidot datu rezerves kopijas un tās atjaunināt,  
 glabāt un arhivēt tās, kā arī izmantot rezerves kopijas datu atgūšanai un 

atjaunošanai, izmantojot Pasūtītāja rīcībā esošo rezerves kopēšanas 
risinājumu. 

 Jānodrošina regulāra datu automātiska rezerves kopēšana, izmantojot 
datubāzes pārvaldības sistēmu vai kādu citu programmatūras risinājumu. 

 Vēlams, ka sistēmā esošajiem datiem nodrošina rezervju kopiju izveidošanu un 
glabāšanu rezerves datu centrā. 
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 datu rezerves kopijas glabā ģeogrāfiski nošķirtā vietā, fiziski un loģiski 
nodalītos datu nesējos. Rezerves datu kopijas glabā rezerves datu centrā; 

 nodrošina sistēmas (gan servisa, gan operētājsistēmas) pierakstu kopiju 
veidošanu (ietverot sistēmas auditācijas datus – autentifikācijas datus un tīkla 
plūsmas auditācijas datus, domēna vārdu sistēmas (DNS) servera pierakstus, 
ielaušanās atklāšanas sistēmu (IDS) pierakstus, operētājsistēmas 
autentifikācijas pierakstus) un uzglabāšanu vismaz 18 mēnešus pēc ieraksta 
izdarīšanas, uzglabājot sistēmas pierakstu kopijas atsevišķi – ģeogrāfiski 
nodalīti no attiecīgās informācijas sistēmas; 

 datu rezerves kopiju kopēšanu un atjaunināšanu veic tā, lai būtu pieejami 
dienu, nedēļu, mēnesi, gadu vai vairākus gadus veci dati, vienlaicīgi nodrošinot 
to integritāti; 

 rezerves datu kopijām jābūt pieejamām jebkurā laikā; 
 datu rezerves kopijas veido un atjaunina neietekmējot un neapturot sistēmas 

darbību; 
 datu kopiju atjaunināšanas biežums nav retāks par 1 (vienu) reizi 24 (divdesmit 

četrās) stundās; 
 Sistēmas darbībai un datu pieejamība jānodrošina darba dienās un brīvdienās 

laikā no 8:00 līdz 20:00. Neparedzēts sistēmas darbības un datu pieejamības 
pārtraukums drīkst būt ne lielāks  par 24 stundām (summāri) mēnesī, ne ilgāk 
kā 7 stundas pēc kārtas no datu nepieejamības sākuma; 

 iespēja turpināt izmantot sistēmu, sistēmas uzturēšanas un atbalsta sniegšanas 
laikā, veicot  programmatūras atjauninājumus jaunākajām versijām 
(piemēram, operētājsistēmu, datu bāzes pārvaldības sistēmu utt.) vai veicot 
citas sistēmas uzturēšanas darbības. 

 
7. Sistēmas 

auditācijas 
pieraksti 

 Izpildītājs nodrošina auditācijas pierakstus (revīzijas ieraksti) darbībām, kuras 
veiktas sistēmā un ar informācijas resursiem: 
o jebkura piekļuve informācijas sistēmai vai sistēmu infrastruktūrai ir 

izsekojama līdz konkrētam sistēmas lietotāja kontam vai interneta 
protokola (IP) adresei; 

o Informācijas sistēmas un sistēmas infrastruktūras  auditācijas pierakstos 
ietver informāciju par: 
 pieslēgšanos vai atslēgšanos, t.sk. neveiksmīgu, no informācijas 

sistēmas vai sistēmu infrastruktūras; 
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 darbības ar lietotāja datiem; 
 lietotāja kods; 
 konta izveidi, grozīšanu vai dzēšanu; 
 datu ievadīšana, mainīšana, dzēšana, izvade, datu transfērs, nosūtīšana; 
 notikuma laiku, kas sakrīt ar faktiskā notikuma koordinēto pasaules 

laiku (UTC); 
 datu atlasi; 
 interneta protokola adresi, no kuras veikta darbība, aprakstu, kā arī 

informāciju par darbības iniciatoru – identifikatoru, pieslēguma 
metadatus; 

 informācijas sistēmas un sistēmas infrastruktūras parametru maiņa; 
 informācijas resursu (datu) datu kopēšana un izdrukāšana; 
 paroles maiņa; 
 apmeklēto interneta vietņu adreses; 
 citas darbinieku, t.sk. sistēmas administratoru veiktās darbības. 

 informācijas sistēmu auditācijas pierakstu veidošanu un uzglabāšanu 
nodrošina vismaz sešus mēnešus pēc ieraksta izdarīšanas. Informācijas sistēmu 
auditācijas pieraksti, kas satur fizisko personu datus, glabā ne mazāk kā vienu 
gadu. 

 Izpildītājs nodrošina revīzijas liecību integritāti. 
 Izpildītājam pēc pieprasījuma jāiesniedz Pasūtītājam auditācijas pieraksti, kas 

eksportēti cilvēkam lasāmā  formātā. 
8. Lietojamības  

prasības: 
 

 Saskarnes valodas: 
o HR sistēmas lietotāju saskarnei jābūt pieejamai angļu valodā. Saskarnēs 

izmantotajai valodai (vārdiem, frāzēm) jābūt saprotamai lietotājiem.  
o Sistēmas administratoru saskarnei jābūt angļu valodā. 
o Sistēmai būtu vēlams, bet nav obligāti nodrošināt angļu valodas locīšanas 

un pareizrakstības pārbaužu atbalstu ekrānformām. 
 Sistēmas informatīvie paziņojumi: 

o Jānodrošina iespēja sistēmas informatīvo paziņojumu veidā informēt 
lietotājus par veicamiem vai plānotiem sistēmas pārtraukumiem, kā arī par 
citiem notikumiem saistībā ar sistēmas izmantošanu. 

o Sistēmas standarta paziņojumiem ir jābūt viegli saprotamā valodā, precīzi 
jāskaidro radušos problēmu būtība un jāpiedāvā tālākās rīcības variants, kur 
tas ir attiecināms. 
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 Lietojamība un grafiskā interfeisa elementi: 
o HR sistēmai ir jābūt saprotamai. Visiem lietotāja saskarņu elementiem 

(navigācijas elementiem, ikonām, spiedpogām, utt.) jābūt viegli 
uztveramiem un veidotiem atbilstoši industrijas labajai praksei.  

o Datu ievades ekrānformās jānodrošina iespēja izmantot vilkt un nomest 
(drag and drop) paņēmienu un  iespēju pārvietoties starp ievades laukiem, 
izmantojot tastatūras taustiņu “Tab”. 

o Sistēmā dažādās ekrānformās izmantotajiem grafiskajiem elementiem, kas 
apzīmē vienu un to pašu darbību vai datu lauku jāizmanto vieni un tie paši 
termini, grafiskās zīmes un elementi. 

 Obligāti aizpildāmie lauki: 
o HR sistēmas datu ievades ekrānformās jāvar definēt obligāti aizpildāmos 

laukus.  
 Atskaišu sagatavošana: 

o Atskaitēm, kas sagatavotas pēc pieprasījuma sistēmai jāaprēķina un 
jāinformē lietotājs ar attiecīgu paziņojumu vai grafisku elementu par 
atskaites sagatavošanai nepieciešamo laiku. 

9. Moduļi un 
funkcijas: 
 

9.1. Darbinieku informācijas pārvaldība (darbinieku profilu katalogs) 
o Darbinieku pašapkalpošanās portāls 
o Darbinieku uzskaite un datu bāze 
o Darba vēsture 
o Algu vēsture un bankas rekvizīti 
o Disciplinārā vēsture 
o Darbinieka darba kvalitātes novērtējums 
o Darbinieka veselības apdrošināšana 
o Atvaļinājumu un komandējumu vēsture 
o Inventāra menedžments 
o Veselības pārbaudes un atgādinājumi 
o Darba drošības apmācības un atgādinājumi 
o Apmācības vēsture 
o Dokumentu glabāšana 

 

 

9.2.Atvaļinājumu pārvaldība 
o Koplietots kalendārs 
o Svētku brīvdienas 
o Uzņēmuma pasākumi 
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o Slimības prombūtne 
o Darbinieku atvaļinājumi 
o Komandējumi 
o Prombūtnes sistēma 
o Atvaļinājumu pieprasījumi 
o Komandējumu (BTO) pieprasījumi 
o Komandējumu atskaites un komandējumu izdevumu atskaites 

 
9.3. Darba attiecību uzsākšana un darba attiecību izbeigšana 

o Darbplūsmas darbinieka darba attiecību uzsākšanai 
o Darba uzdevumi tiek deleģēti automātiski darba attiecību izbeigšanai 

 

9.4. Organizācijas  hierarhija  
 

 

9.5. Darbinieku aptaujas  

9.6. Atskaites 
o HR panelis  
o Darbinieku skaits 
o Personāla mainības rādītājs 
o Darba attiecību uzsākšanas statusa atskaite 
o Darba attiecību izbeigšanas statusa atskaite 
o Citas ar HR saistītās atskaites 
o Darbinieku aptauju atskaites 
o Pielāgotas atskaites 
 

 

9.7. Personāla atlase un pieņemšana darbā 
o Jauna darbinieka pieprasījuma forma 
o Darba apraksti 
o Kandidātu komunikācijas vadība 
o Kandidātu pieteikumu iesniegšanas veidne 
o Darbā pieņemšanas darbplūsma 
o Darbplūsma un kandidātu atskaites 
o Darba piedāvājumi 

 

9.8. Talantu vadība 
o Kompetences 
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o Attīstības mērķu noteikšana 
o Darbinieka darba kvalitātes novērtējums 
o Galvenie darbības rādītāji (KPI) 
o Pārskati un atsauksmes 
 

9.9. Integrācijas ar citām sistēmām 
o Active Directory 
o Power BI 

 

9.10.  Spēja pārvaldīt  un pielāgot  sistēmu 3 Baltijas  valstīm  
Ieviesējam sistēma jāspēj pielāgot katrai no Baltijas valstīm, piemēram, kalendārs, 
svētku brīvdienas, komandējuma naudas, utt. 

o Latvija 
o Igaunija 
o Lietuva 

 

10. Apmācības:  
 

 Administratoru apmācības: 
o Izpildītājam jānodrošina Sistēmas administratoru apmācība tādā līmenī, lai 

administratori spētu patstāvīgi veikt sistēmas administrēšanas pasākumus. 
o Sistēmas administratoru apmācībām ir jāietver gan teorētiskā daļa, gan 

praktiskā daļa ar praktiskiem treniņa uzdevumiem. 
 Sistēmas galveno lietotāju apmācības: 

o Izpildītājam jānodrošina apmācības galvenajiem lietotājiem, kuri izmantos 
HR sistēmu. Lietotāju apmācība nepieciešama tādā līmenī, lai tie spētu 
patstāvīgi izmantot HR sistēmu. 

o Apmācībām ir jāietver gan teorētiskā daļa, gan HR sistēmas darbības 
demonstrācija, gan praktiskā daļa ar praktiskiem treniņa uzdevumiem. 

 Apmācību materiāli: 
o Izpildītājam ir jāizstrādā un jāpiegādā mācību materiāli papīra veidā vai 

jānodrošina bezmaksas tiešsaistes piekļuve. Apmācību materiāliem jābūt 
angļu valodā MS Word vai cita formātā atbilstoši piedāvājumam. Mācību 
materiāliem ir jātiek iesniegtiem pārskatīšanai un akceptēšanai no 
Pasūtītāja puses vismaz 10 (desmit) darbdienas pirms mācību norises. 

 

11. Uzturēšanas 
prasības: 
 

Pasūtītāja atbalsts: 
Izpildītājam jānodrošina otrā līmeņa lietotāju atbalsts, tehniskais atbalsts (help-
desk) darbdienās no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 9:00 līdz plkst.18:00. 
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5 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ 
Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 
6 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/1148 (2016. gada 6. jūlijs) par pasākumiem nolūkā panākt vienādi augsta līmeņa tīklu un informācijas sistēmu drošību visā Savienībā 

12. Sistēmas 
atbalsta 
funkcijas 
 

Standarta reakcijas laiks darbdienās  (no plkst. 9:00 līdz plkst.18:00.) nav ilgāks par 
60 minūtēm. Reakcijas laiks, kas ir īsāks par 60 minūtēm tiks uzskatīts par 
priekšrocību un tiks vērtēts saskaņā ar nolikuma 7.6.punktu. 

 

13. HR sistēmas 
valoda: 
 

Sistēmas pamatvalodai ir jābūt angļu valodai. 
 

 

14. Veidlapas un 
procesi: 
 

Lūdzu skatiet  Tehniskās specifikācijas 1.pielikumu “Forms and Processes”. 
 

 

15. Datu glabāšana 
un pārraide 

Dati, kas tiek glabāti HR sistēmā nedrīkst pamest Eiropas Savienību vai Eiropas  
Ekonomisko Zonu. Pretendentiem jānorāda kādos Datu Centros tiks glabāti HR 
sistēmas dati. 
 
Datu centram fiziski jāatrodas vienīgi Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas 
zonas valstu teritorijā. Datu centram jābūt sertificētam saskaņā ar ANSI/TIA-942 
standartu (Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers) vai 
augstāku un jāatbilst Tier III datu centra prasībām.  
 
Izpildītājs nodrošina datu pārraidi Eiropas Savienības datu pārraides tīklā, 
nešķērsojot trešās valstis. Datu pārraide (trafiks) nedrīkst tikt organizēta šķērsojot 
Eiropas savienības robežas caur trešajām valstīm. 
 
Informācijas sistēmas drošā veidā ir fiziski un loģiski jānošķir no ārpakalpojuma 
sniedzēja citu klientu informācijas sistēmām vai tiem sniedzamajiem 
pakalpojumiem. 

 

16. Vispārīgās 
drošības 
prasības 

 Piegādātājam un apakšuzņēmējam jābūt organizācijai, kas apstrādā datus 
Eiropas Savienības valstīs un atbilst Vispārīgai personas datu apstrādes regulai 
(GDPR)5 un Tīklu un Informācijas sistēmu direktīvas (NIS)6 prasībām un 
piemērojamajiem nacionālajiem tiesību aktiem personas datu aizsardzības un 
informācijas jomā.  
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 IT produkts vai pakalpojums atbilst starptautiskajiem standartiem informācijas 
tehnoloģiju drošības jomā. 

 Personas, kurus Izpildītājs iesaista sistēmas apkalpošanai, pirms piekļuves 
tiesību piešķiršanas jāsaskaņo ar Pasūtītāju līgumā noteiktajā kārtībā.  

 Visi programmatūrā augšupielādētie dati jāuzskata par IEROBEŽOTAS 
PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJU Informācijas atklātības likuma izpratnē. Izpildītājs 
spēj nodrošināt sistēmas  atbilstību Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija 
noteikumos Nr.422 noteiktajam sistēmas drošībai īstenojamo pasākumu 
kopumam “Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām”, t.sk.  prasības 
paaugstinātas drošības sistēmām; 

 Sistēmas drošības auditam jābūt veiktam ne ilgāk kā vienu gadu no šī 
iepirkuma procedūras izsludināšanas brīža. 

 Jebkurā brīdī RB Rail AS var lūgt sniegt informāciju par izpildītāja veikto 
sistēmas drošības auditu bez papildus izmaksām. 

  Izpildītājs veic Pasūtītāja identifikāciju un citus nepieciešamos pasākumus, lai 
attālināta pakalpojumu autentifikācijas līdzekli saņemtu tikai tā lietotājs.  

 Izpildītājs nodrošina sistēmas darbības atjaunošanu 24 stundu laikā, ja 
tehnoloģiskie resursi ir bojāti un sistēmas funkcionēšana traucēta vai 
neiespējama.  

 
16. Maksājumi: 

 
AS RB Rail apmaksās piestādīto rēķinu ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc tā saņemšanas šādā kārtībā:  

o Par sistēmas ieviešanas pakalpojumiem: pēc Pakalpojumu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas.  
o Par lietotāju licenču nomu: reizi gadā. 

 
17. Piegādes 

prasības: 
 

Sistēmas piegādes adrese: AS RB Rail, K. Valdemāra iela 8-7, Rīga, LV-1010, Latvija. 
Sistēmas piegādes termiņš: 30 (trīsdesmit) dienu laikā no līguma noslēgšanas. 
Sistēmas ieviešanas laiks:  ar Pasūtītāju saskaņotā Sistēmas ieviešanas kārtībā un termiņā, bet ne ilgāk kā  6(seši) mēnešu 
laikā no līguma noslēgšanas un Sistēmas piegādes dienas. 

18. Lietotāju 
licenču nomas 
termiņš:  

 

48 (četrdesmit astoņi) mēneši no Sistēmas piegādes dienas. 
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19. Plānotais 
lietotāju 
licenču skaits: 

100 (simts) licences, bet līguma darbības laikā Pasūtītājam ir tiesības nopirkt papildus licences. 

19. Papildus 
informācija 

Pretendents var iesniegt citu informāciju, kuru uzskata par nepieciešamu sniegt 
Pasūtītājam. 
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Tehniskās specifikācijas 1. pielikums “Forms and Processes”  
 

Forms and Processes 

 Vacations 

 

Vacation request process  

Vacation form 

No. Title Require
d 

Protection Type Description 

1.  Registration number No Read only Text The system automatically assigns a registration number (Case 
index/No.) after approving process. 

2.  Person Yes Write Lookup By default user who has logged in system. 
3.  Cause of Absences Yes Write Lookup Choice from values: 

 Annual vacation 
 Compensation for business trip 
 Extra day for 1-2 children 
 Extra 3 days for 3 and more children 
 Unpaid vacation 

No. Performer Description  
Document creation,  accepting,  registration  

1.  Person (Any user) Creates document and person starts a workflow. 

2.  Direct manager Approves document. 

3.  Person Receives information, when document is approved. 

4.  Accountant Receives information about person and approved vacation. 

5.  System Sends information about vacation to accounting system 

Rejection 

6.  Person If somebody rejects document, person will receive new task “Document rejected”. 
Person corrects attachment and starts workflow again. 
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No. Title Require
d 

Protection Type Description 

 … 
4.  Date from  No Write Date/time  
5.  Date to No Write Date/time  
6.  Pay-off Yes Write Lookup Choice from values: 

 Day before vacation 
 With next salary  

 
7.  Notes No Write Note  
8.  Direct Manager Yes Write Lookup By default users direct manager 

 
 

Business travel request process 
No. Performer Description 
Document creation, accepting, registration 

1.  Person (Any user) Creates document from template and person starts a workflow. 

2.  Direct manager Approves document. This step is skipped if person is a board member. 

3.  Financial 
controller 

Approves or rejects 

4.  Board member or 
Approver  

Board member approves document for employee. 
Approver approves document for board member. 
If edoc signature is needed, sign with e-signature. 

5.  System System registers the document and inserts the travel order data into the attachment. 

6.  Office Manager/ 
Administrative 
Assistant 

If paper signature is needed, Office Manager/ Administrative Assistant prints the document and organizes paper signing. 
 

7.  Person Receives information, when document is approved. 

8.  Travel 
administrator 

Receives an email with data when document is approved. 

9.  Travel 
administrator 

Receives a task to organize travel. 
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10.  Person Creates travel and finance reports after business travel. (See travel reports finance report processes) 

11.  Accountant For control reasons, completes fields “Daily allowance amount paid” and “Expenses from personal funds paid” after all 
payments to person are paid. 

Sending data to Navision 

12.  Accountant Uses special button in Navision to get all new registered business travel orders from HR system to Navision. 
HR System sends new approved orders with label “New”. 

Control 

13.  System/ 
Accountant 

Displays all orders which have uncompleted fields “Daily allowance amount paid” and “Expenses from personal funds paid”. 
To remove order from control, accountant checks fields “Daily allowance amount paid” and “Expenses from personal funds 
paid” after all payments to person are paid. 

Rejection 

14.  Person If somebody rejects document, person will receive new task “Document is rejected”. 
Person corrects attachment and starts workflow again. 

 

Business travel request cancelation process 

No. Performer Description 
Document cancelation 

1.  Person (Any user) Cancels his document, using button “Cancel travel order”.   
Sending data to Navision 

2.  Accountant Uses special button in Navision to get all new registered/canceled business travel orders from HR System to Navision. HR 
System sends canceled orders with label “Canceled” 

 

Business travel request form 

Tab “General information” 
No. Title  Required Protection  Type Description  
1.  Registration number No Read only Text The system automatically assigns a registration number (Case 

index/No.) after approving process. 
2.  Registered No Read only Date/time  
3.  Person Yes Write Lookup By default, user who has logged in system. 
4.  Country No Write Lookup Choice from countries. 
5.  City No Write Text   
6.  Reason No Write Text  
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Tab “General information” 
No. Title  Required Protection  Type Description  
7.  Date from  No Write Date/time  
8.  Date to No Write Date/time  
9.  Number of days No Write Integer  
10.  Approver No Write Lookup  Only for board members 
11.  Activity group Yes Write Lookup From activity group list 
12.  Primary activity Yes Write Lookup From primary activity list 
13.  Secondary activity Yes Read only Lookup Secondary activity fills in automatically based on chosen values in 

Activity group and Primary activity. (for control purposes) 
14.  Accommodation 

details 
No Write Text  

15.  Transportation details No Write Notes  
16.  Other items No Write Notes  
17.  Daily meals No Write Boolean  
18.  Notes No Write Note  
19.  Agenda Yes Write Note  

Business travel request orders menu 
 
No Tittle of button Description Visibility 
1.  Save   
2.  Start workflow  Button is visible: 

 if document has no active workflow; 
 if it is not registered. 

3.  Edit travel period Allows to edit travel period. Changed data are sent to 
Navision 

Button is visible: 
 if it is not canceled. 

 
4.  Cancel travel order Allow to cancel order. Changed data are sent to Navision Button is visible: 

 if it is not canceled. 
5.  Make report 

 Finance report 
 Travel report 

 

Buttons open new reports documents. Button is visible: 
 If it is registered; 
 if it is not canceled. 
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6.  Back   

Business travel orders additional subscription (for e-mail notification) 

No Subscriber  Metadata in notification  template Notification  action  
1.  Office Manager/ Administrative 

Assistant  
Person: 
Order number: 
Date from: 
Date to: 
Country: 
City: 
Activity number: 
Accommodation/details: 
Transportation/details: 
Other Items: 
Phone: 
E-mail: 

Approve 

 

Travel report workflow 

No. Step title Description Responsible performer Action 

1.  Approve  Direct manager entered in the document Approve 
2.  Registration  System Registration 
3.  Document is rejected Task is sent if somebody rejects document Person entered in the document Complete 

 

Travel report screen form 

Tab “General information” 
No. Title  Required Protection  Type Description  
1.  Registered No Read only Date/time  
2.  Registered by No Read only Lookup  
3.  Person Yes Write Lookup By default user who has logged in system. 
4.  Direct manager No Write Lookup By default person’s direct manager 
5.  Attachments Yes Protected Attachment  
6.  Task log No Read only Custom table System automatically displays all tasks with additional data 
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Travel report menu 

No Tittle  of button Description  Visibility  
1.  Save   
2.  Start workflow  Button is visible if document has no active workflow 

and it is not registered. 
3.  Back   

 

Finance report process 

No. Performer Description 
Document creation, accepting 

1.  Person  Creates travel report from related business travel order. Adds all checks and invoices and person starts a workflow. 

2.  Accounting 
manager 

Approves document. 

Sending data to Navision 

3.  Accountant Uses special button in Navision to get all accepted travel expenses from HR System to Navision. 

Rejection 

1.  Person If somebody rejects document, person will receive new task “Report is rejected”. 
Person corrects attachment and starts workflow again. 

 

Finance report workflow 

No. Step title Description  Responsible  performer  Action 

1.  Approve  Accounting manager Approve 
2.  Registration  System Registration 
3.  Document is rejected Task is sent if somebody rejects document Person entered in the document Complete 

Finance report form 

Tab “General  information”  
No. Title  Required Protection  Type Description  
1.  Registration number No Read only Text The system automatically assigns a registration number (Case 

index/No.) after approving process. 
2.  Registered No Read only Date/time  
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Tab “General information” 
No. Title  Required Protection  Type Description  
3.  Registered by No Read only Lookup  
4.  Person Yes Write Lookup By default user who has logged in system. 
5.  Related travel order Yes Read only Lookup Choice from travel business orders. 
6.  Total Sum including 

VAT (Personal funds) 
Yes Read only Computed Calculates all related checks and invoices using personal funds 

7.  Total Sum including 
VAT (Credit card) 

Yes Read only Computed Calculates all related checks and invoices using Company Credit card 

8.  Direct manager No Write Lookup By default person’s direct manager 
9.  Attachments Yes Write Attachment  
10.  Task log No Read only Custom table System automatically displays all tasks with additional data 

 

Finance report menu 

No Tittle of button Description Visibility 
1.  Save   
2.  Add a check or invoice Button opens new check/invoice adding document form.  
3.  Start workflow  Button is visible: 

 if document has no active workflow; 
 it is not registered. 

4.  Back   
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3.pielikums 
Iepirkuma nolikumam   

(identifikācijas Nr. RBR 2020/1) 

 
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS*  

IEPIRKUMĀ “PERSONĀLA VADĪBAS TIEŠSAISTES SISTĒMAS PIEGĀDE UN IEVIEŠANA” 
(ID NO. RBR 2020/1) 

 
 

Nr.
p.k. 

Piedāvātās preces, 
pakalpojuma, 

apraksts atbilstoši 
tehniskajai 

specifikācijai 

Vienība Daudzums 
Vienības 

cena, EUR 
bez PVN 

 
Kopējā summa  
gadā  bez PVN 

 

 
 

Kopējā summa  
līguma 

darbības laikā 7  
bez PVN 

 

1. 
Sistēmas lietotāju 
licenču nomas 
maksa   

lietotājs 100 
 

  

2. 
Sistēmas 
ieviešanas 
izmaksas 

Cilv/st  
 

  

2+ ……...      
 Kopējā summa bez PVN  

 

Piedāvājuma kopējā summa vārdiem EUR (bez PVN): _________________________. 
 

* Pretendents norāda vienas vienības cenu EUR (bez PVN) (norādot 2 (divas) zīmes aiz komata). 
Pretendents sagatavojot finanšu piedāvājumu ievēro Nolikuma 7.2.punktā noteikto.   

 

 

[datums] 

 

[Iepirkumā pārstāvēt tiesīgās personas vārds, uzvārds, ieņemamais 
amats] 

 

 
 

 
7 Plānotais līguma izpildes laiks līdz 49 (četrdesmit deviņi) mēnešiem, kas iekļauj sistēmas piegādi -30 (trīsdesmit) dienu laikā, 
sistēmas ieviešanu- līdz 6 (seši) mēnešiem, lietotāju licenču nomu- 48 (četrdesmit astoņi) mēneši no sistēmas piegādes. 
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4.pielikums 
Iepirkuma nolikumam   

(identifikācijas Nr. RBR 2020/1) 

 

 

APLIECINĀJUMS PAR PIEREDZI 

 
 

Pretendents/ personālsabiedrības biedrs  

Reģistrācijas Nr.:  

Apliecinām, ka mums ir pieredze līdzvērtīgu pasūtījumu izpildē atbilstoši iepirkuma nolikumā 6.6.1. punktā 
noteiktajām prasībām iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas: 

Nr.p.
k. 

Pasūtītājs (nosaukums), 
kontaktpersona, kas 

vajadzības gadījumā var 
sniegt atsauksmes (vārds, 
uzvārds, amats, tālrunis, e-

pasts 

Līguma izpildes laiks 
 (mēnesis/gads – 

mēnesis/gads) 

Līguma nosaukums (sniegto 
pakalpojumu apraksts atbilstoši 

Iepirkuma nolikuma 6.6.1. 
punktā noteiktajām) 

1.    
2.    
3.    

 

Pretendents tabulā izmanto tik ailes, cik nepieciešams, lai pierādītu atbilstību iepirkuma nolikuma 6.6.1. 
punktam.  

 

 

[datums] 

 
[Iepirkumā pārstāvēt tiesīgās personas vārds, uzvārds, 
ieņemamais amats] 
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5. pielikums 

Iepirkuma nolikumam   
(identifikācijas Nr. RBR 2020/1) 

 
PERSONAS, UZ KURU IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS  

IEPIRKUMĀ “PERSONĀLA VADĪBAS TIEŠSAISTES SISTĒMAS PIEGĀDE UN IEVIEŠANA” 
(ID NO. RBR 2020/1) 

 
 

Nr.p.k. 
Personas nosaukums 

(reģistrācijas Nr.., juridiskā 
adrese) 

Iespējas, uz kurām 
Pretendents balstās, apraksts 

1   
2   
n+1   

 

 

 

[datums] 

 
[Iepirkumā pārstāvēt tiesīgās personas vārds, uzvārds, 
ieņemamais amats] 
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6. pielikums 
Iepirkuma nolikumam   

(identifikācijas Nr. RBR 2020/13) 
 

PIESAISTĪTO APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS  
IEPIRKUMĀ “PERSONĀLA VADĪBAS TIEŠSAISTES SISTĒMAS PIEGĀDE UN IEVIEŠANA” 

(ID NO. RBR 2020/1) 
 

 

Nr.p.k.  

Apakšuzņēmēja 
nosaukums, reģ. Nr. 

juridiskā adrese, 
kontaktpersona  

Sniedzamo pakalpojumu daļa 

Sniedzamo 
pakalpojumu 
daļas apraksts  

Finanšu 
piedāvājuma 
summa EUR 

(bez PVN) 

Pakalpojuma 
daļas vērtības 
procentuālā 

izteiksme pret 
visu 

pakalpojumu 
vērtību 

Mazais8 vai 
vidējais 

uzņēmums9 

I 

Nododamās 
pakalpojuma daļas 
apjoms  ≥ 10% no 
plānotās līguma cenas 

   

 

1      
2      
n+1      
      

Kopā l:    

II 

Nododamās 
pakalpojuma daļas 
apjoms  <10% no 
plānotās līguma cenas 

   

 

1      
2      
n+1      
      

Kopā II:     
Kopā (I+II)     

Ar šo apakšuzņēmējs, tā (amatpersonas amats, vārds, uzvārds), personā,  kurš (-a) darbojas pamatojoties uz 
(statūtiem/pilnvaras), apliecina, ka piekrīt būt RB Rail AS iepirkuma “Personāla vadības tiešsaistes 
sistēmas piegāde un ieviešana”  ar ID Nr. RBR 2020/1, kā (Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un 
adrese) (turpmāk – pretendents) apakšuzņēmējs. 
 

_____________________________________ 

Datums: (parakstīšanas datums) 

Vārds, uzvārds (pretendenta pārstāvim) 

Ieņemamais amats (pretendenta pārstāvim) 
 

 
8 Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada  apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 
10 miljonus euro. 

9 Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada  apgrozījums un/vai gada 
bilance kopā nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro. 
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