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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.1. Iepirkuma procedūra, nosaukums un identifikācijas numurs
1.1.1. Iepirkuma procedūras veids ir atklāts konkurss (turpmāk – Konkurss).
1.1.2. Atklātā konkursa nosaukums un identifikācijas numurs: Atklāts konkurss “DIGITĀLĀS
VIZUĀLĀS SAZIŅAS IERĪČU (PLANŠETDATORU) IEPIRKUMS 2015.- 2016.
GADAM”, ID Nr. LNS 2015/7.
1.1.3. Paredzamā līgumcena ir augstāka par Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām,
veicama publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
1.1.4. Iepirkuma procedūru veic biedrības „Latvijas Nedzirdīgo savienība” iepirkuma komisija
(2015. gada 4. jūnija rīkojums Nr. 29), (turpmāk – Iepirkuma komisija).
1.2. Pasūtītājs un iepirkuma līguma slēdzējs
1.2.1. Pasūtītājs
Pasūtītājs - Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība” (saīsinājums – LNS), turpmāk tekstā –
Pasūtītājs.
Pasūtītāja rekvizīti:
Adrese: Elvīras ielā 19, Rīgā, LV-1083,
Reģistrācijas Nr. 40008000615,
Tālrunis: +371 67470444, fakss: +371 67470444
Bankas rekvizīti:
Valsts kase, Rīgas norēķinu centrs
Bankas kods: TRELLV22
Konta Nr. LV48TREL9185276004000
Pasūtītājs veic iepirkumu Līguma slēdzēja SIA „LNS Surdotehniskās palīdzības centrs” vajadzībām.
1.2.2. Iepirkuma Līguma slēdzējs
Iepirkuma Līguma slēdzējs - SIA „LNS Surdotehniskās palīdzības centrs”, turpmāk tekstā - Pircējs
vai SIA LNS SPC
Iepirkuma Līguma slēdzēja rekvizīti:
Adrese: Elvīras ielā 19, Rīgā, LV-1083,
Reģistrācijas Nr. 40003276127,
Tālrunis: +371 29556606, fakss: +371 67453242
Bankas rekvizīti:
Banka: AS SEB banka
Bankas kods: UNLALV2X
Konta Nr. LV38UNLA0050015057283
1.3. Iepazīšanās ar atklāta konkursa nolikumu
1.3.1. Ar atklāta konkursa nolikumu (turpmāk tekstā - Nolikums) un pārējo konkursa
dokumentāciju (skaidrojumi, grozījumi, atbildes uz jautājumiem) var iepazīties un to
lejuplādēt interneta mājas lapā www.lns.lv, sadaļā „Iepirkumi un konkursi”, konkursa
sadaļā.
1.3.2. Ar iepirkuma dokumentācijas oriģināliem bez maksas var iepazīties Rīgā, Elvīras ielā 19,
LNS iepirkumu un projektu nodaļā, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 12:00 un no plkst. 13:00
līdz 16:00, tālrunis +371 25155419, fakss +371 67470444, e- pasts: iepirkumi@lns.lv, sākot
ar dienu, kad uzaicinājums piedalīties atklātā konkursā ir publicēts Pasūtītāja mājas lapā
internetā, līdz 2015. gada 4. augustam plkst. 13:00.
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1.3.3. Iepirkuma kontaktpersona: iepirkuma komisijas locekle, komisijas sekretāre Aija Sannikova,
tālrunis +371 25155419, fakss +371 67470444, e- pasts: iepirkumi@lns.lv.
1.4. Papildus informācijas sniegšana
1.4.1. Ieinteresētais piegādātājs var rakstiski pieprasīt papildus informāciju par atklāto konkursu,
adresējot jautājumus biedrības „Latvijas Nedzirdīgo savienība” iepirkuma komisijai un
norādot iepirkuma nosaukumu un identifikācijas numuru.
1.4.2. Ieinteresētajam piegādātājam lūgumi sniegt papildus informāciju adresējami Biedrības
„Latvijas Nedzirdīgo savienība” iepirkuma komisijai, norādot: atklāts konkurss
„DIGITĀLĀS VIZUĀLĀS SAZIŅAS IERĪČU (PLANŠETDATORU) IEPIRKUMS 2015.2016. GADAM”, ID Nr. LNS 2015/7.
1.4.3. Pieprasījumu sūtījumu adreses:
 pasta- Rīgā, Elvīras ielā 19, LV- 1083;
 fakss: +371 67470444;
 e- pasts: iepirkumi@lns.lv.
1.4.4. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma
procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un
iesniegšanu, pasūtītājs to sniedz piecu dienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
1.4.5. Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem Pasūtītājs nosūta pa faksu vai pastu un epastu (ja tāds norādīts) piegādātājam, kurš uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto
pasūtītāja mājaslapā www.lns.lv, sadaļā „Iepirkumi un konkursi” attiecīgā konkursa sadaļā,
norādot arī uzdoto jautājumu.
1.4.6. Informāciju par veiktiem grozījumiem iepirkuma Nolikumā pasūtītājs ievieto mājaslapā
www.lns.lv, sadaļā „Iepirkumi un konkursi” attiecīgā konkursa sadaļā.
1.4.7. Tiek uzskatīts, ka visi ieinteresētie piegādātāji ir saņēmuši papildu informāciju un atbildes uz
ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kā arī iepazinušies ar Nolikuma grozījumiem, ja
Pasūtītājs tos ir ievietojis interneta mājas lapā www.lns.lv sadaļā „Iepirkumi un konkursi”
konkursa sadaļā.
1.5. Iepirkuma procedūras dokumentu grozījumi
1.5.1. Pasūtītājs var izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, ja tādējādi netiek
būtiski mainītas tehniskās specifikācijas vai citas prasības. Informāciju par grozījumiem
iepirkuma Nolikumā Pasūtītājs ievieto interneta mājas lapā www.lns.lv sadaļā „Iepirkumi un
konkursi” konkursa sadaļā ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem,
iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.
1.5.2. Ja iepirkuma procedūras dokumentos izdarīti grozījumi, piedāvājumu iesniegšanas termiņš
pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā
internetā, nedrīkst būt īsāks par 26 dienām.
1.6. Piedāvājuma iesniegšanas vieta un termiņš
1.6.1. Piedāvājums jāiesniedz Pasūtītājam darba dienās no plkst. 9:00 līdz 12:00, no plkst.13:00
līdz 16:00, bet ne vēlāk kā līdz 2015. gada 4. augustam plkst. 13:00 biedrībā „Latvijas
Nedzirdīgo savienība”, LNS birojā, 2. kabinetā (2. stāvs), Elvīras ielā 19, Rīgā LV- 1083.
1.6.2. Pretendents piedāvājumu iesniedz personīgi, nogādā ar kurjeru vai nosūta pa pastu.
Piedāvājumam jābūt nogādātam Nolikuma 1.6.1. punktā norādītajā adresē līdz 1.6.1. punktā
minētajam termiņam.
1.6.3. Pasūtītāja pārstāvis piedāvājumu neatvērtu atdod vai nosūta tā iesniedzējam, ja piedāvājums
tiek iesniegts pēc Nolikuma 1.6.1. punktā norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām
vai piedāvājums neatbilst Nolikuma 1.10.1. punktā minētajām prasībām (nav norādīts
iesniedzējs un adresāts). Saņemot piedāvājumu, kura iepakojums nav aizlīmēts vai kas
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1.6.4.

neatbilst Nolikuma 1.10.1. punkta prasībām, Pasūtītāja pārstāvis sastāda rakstisku izziņu,
kurā norāda aploksnes bojājuma vai neatbilstības veidu, piedāvājuma saņemšanas laiku un
apstākļus. Izziņas viens eksemplārs kopā ar piedāvājumu tiek atdots vai nosūtīts
pretendentam.
Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis to reģistrē, norādot pretendenta nosaukumu, tā
adresi, piedāvājuma saņemšanas datumu un laiku. Piedāvājumi tiek glabāti neatvērti līdz
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām un noteiktajai piedāvājumu atvēršanas sanāksmei.

1.7. Piedāvājumu atvēršana
1.7.1. Piedāvājumi tiks atvērti 2015. gada 4. augustā plkst. 13:00 Rīgā, Elvīras ielā 19, LV- 1083,
LNS birojā, 3. stāvā, 12. kabinetā.
1.7.2. Konkursa piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta.
1.7.3. Pasūtītājs atver iesniegtos piedāvājumus tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām
Nolikuma 1.7.1. punktā norādītajā vietā un laikā, izņemot Publisko iepirkumu likuma 83.
panta piektajā prim daļā minēto gadījumu.
1.7.4. Gadījumā, ja iesniegts iesniegums attiecībā uz prasībām, kas iekļautas atklātā konkursa
nolikumā vai paziņojumā par līgumu, tad pasūtītājs savā mājas lapā internetā publicē
informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes atcelšanu un neatver iesniegtos
piedāvājumus, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 55. panta ceturtajā prim daļā noteikto.
1.7.5. Ja Publisko iepirkumu likuma 83. panta piektajā prim daļā minētajā gadījumā iesniegumu
izskatīšanas komisija pieņem Publisko iepirkumu likuma 84. panta otrās daļas 1. punktā
minēto lēmumu vai administratīvā lieta tiek izbeigta, Pasūtītājs savā mājas lapā internetā
publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes vietu un laiku, kā arī informē par
to pretendentus vismaz trīs darbdienas iepriekš. Ja iesniegumu izskatīšanas komisija pieņem
Publisko iepirkumu likuma 84. panta otrās daļas 3. punktā vai trešajā daļā minēto lēmumu,
Pasūtītājs neatver iesniegtos piedāvājumus un izsniedz vai nosūta tos atpakaļ pretendentiem.
1.7.6. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas
laiku, piedāvāto cenu un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu, nodrošinot, ka netiek
izpausta informācija, kas nav vispārpieejama. Pēc sanāksmes dalībnieka pieprasījuma
Pasūtītājs uzrāda finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši pieprasītajai finanšu piedāvājuma
formai norādīta piedāvātā līgumcena. Pēc visu Nolikuma 1.10.1. punkta nosacījumiem
atbilstoši iesniegto piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz.
1.7.7. Piedāvājumi, kas iesniegti līdz Nolikumā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām
un noteiktajā vietā un atbilst visām 1.10.1. punktā minētajām prasībām, netiek atdoti atpakaļ
un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām, izņemot Publisko iepirkumu
likuma 84. panta otrās daļas 3. punktā (aizliegts slēgt līgumu un atceltas iepirkuma
procedūras dokumentos noteiktās prasības) vai trešajā daļā (lemts par pasākumiem
konstatēto pakāpumu novēršanai) minētos gadījumus, kad pasūtītājs neatver iesniegtos
piedāvājumus un izsniedz vai nosūta tos atpakaļ pretendentiem. Pretendenta iesniegtie
piedāvājumi, pamatojoties uz Pretendenta iesniegumu, tiek atdoti, ja tas tos atsauc vai groza
pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
1.8. Piedāvājuma derīguma termiņš
Atbilstoši Publisko iepirkumu likumā noteiktajam.
1.9. Paziņojums par lēmuma pieņemšanu
1.9.1. Iepirkuma komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par līguma
slēgšanu vai konkursa izbeigšanu, vai pārtraukšanu, vienlaikus informē visus Pretendentus
par pieņemto lēmumu, nosūtot rezultātu paziņojumus pa faksu un/vai pastu un e-pastu (ja
tāds ir pieejams), saglabājot apliecinājumu par nosūtīšanu.
LNS
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1.9.2. Pasūtītājs ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pretendentu informēšanas iesniedz
Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai paziņojumu par konkursa rezultātiem IUB
mājas lapā internetā.
1.10. Piedāvājuma noformēšana
1.10.1. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā, aizzīmogotā aploksnē (vai citā iepakojumā), lai tajā iekļautā
informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. Uz aploksnes
(iepakojuma) jābūt sekojošai informācijai:
 Pasūtītājs: Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība”; adrese: Elvīras ielā 19, Rīgā, LV1083;
 Pretendents: (Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese);
 Piedāvājums: Atklātam konkursam “DIGITĀLĀS VIZUĀLĀS SAZIŅAS IERĪČU
(PLANŠETDATORU) IEPIRKUMS 2015.- 2016. GADAM”; ID Nr. LNS 2015/7;
1.10.2. Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmeta pilnu apjomu bez piedāvājuma
variantiem 2 (divos) eksemplāros- 1 (viens) oriģināls (ORIĢINĀLS) un 1 (viena) kopija
(KOPIJA).
1.10.3. Piedāvājumam jābūt:
 datorsalikumā, rakstveidā papīra eksemplāros;
 ar satura rādītāju;
 ar sanumurētām lapām;
 latviešu valodā (izņemot Nolikuma 4.2.2. punktā noteiktos dokumentus);
 caurauklotam.
1.10.4. Uz pēdējās piedāvājuma lapas aizmugures caurauklošanai izmantojamais diegs nostiprināms
ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits skaitliskā un vārdiskā izteiksmē, ko ar
savu parakstu un pretendenta zīmoga (ja tāds paredzēts) nospiedumu apliecina pretendenta
pārstāvis vai viņa pilnvarotā persona, paraksta atšifrējums, amats, institūcijas nosaukums,
dokumenta sagatavošanas datums un vieta.
1.10.5. Ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarotā persona, tad piedāvājumam jāpievieno
pilnvara (kopija vai oriģināls) pārstāvēt pretendentu.
1.10.6. Ja Pretendents piedāvājumā pievieno preču ražotāja informāciju, bukletus, katalogus,
brošūras vai citu informāciju, kura norādīta Nolikuma 4.2.2. punktā, tad minēto informāciju
Pretendents iesniedz neiesietā veidā, katru 1 (vienā) eksemplārā un uz tiem jābūt norādītam
pretendenta nosaukumam un iepirkuma identifikācijas numuram (šo norādi nav obligāti
jāveic datorrakstā).
1.10.7. Noformējot piedāvājumu, jāievēro spēkā esošo normatīvo aktu prasības dokumentu
noformēšanai. Ja kāds dokuments vai citi piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli vai
dokumenti nav latviešu valodā, tiem pievieno apliecinātu tulkojumu atbilstoši LR Ministru
kabineta 22.08.2000. noteikumu Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi
valsts valodā” prasībām. Pieļaujams, ka Pretendents dokumenta tulkojumu latviešu valodā
apliecina pats un tulkojuma pareizību apstiprina pretendenta pārstāvis.
1.10.8. Par pretendentu piedāvājumiem, kuri nav noformēti atbilstoši normatīvo aktu un šī
Nolikuma prasībām, komisija var lemt un tos noraidīt ņemot vērā samērīguma principu.
1.10.9. Piedāvājuma tekstam jābūt skaidri salasāmam, lai izvairītos no jebkādām šaubām un
pārpratumiem, kas attiecas uz vārdiem un skaitļiem, un bez iestarpinājumiem, izdzēsumiem
vai matemātiskām kļūdām. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai
labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar
vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.
1.10.10. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Visi iesniedzamie piedāvājuma dokumenti jānoformē
un dokumentu kopijas jāapliecina atbilstoši 06.05.2010. likuma „Dokumentu juridiskā spēka
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likums” prasībām un 28.09.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.916 „Dokumentu
izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 33.
panta septīto daļu, pretendents iesniedzot piedāvājumu ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu
atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums
vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots. Ja Pretendents iesniegto dokumentu atvasinājumu
un tulkojumu pareizību apliecina ar vienu apliecinājumu, tas papildus iekļauj šādu ieteicamo
apliecinājumu: „Apliecinām, ka xxx (Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs)
piedāvājumā iekļauto dokumentu atvasinājumi un tulkojumi ir pareizi un atbilst oriģinālam”
(un norāde - vieta, datums, amats, paraksts, paraksta atšifrējums”.
1.10.11. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Nolikuma 1.6.3. punktā noteikto gadījumu, ir Pasūtītāja
īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.
1.11. Piedāvājuma nodrošinājums
Piedāvājuma nodrošinājums netiek prasīts.
2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU
2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts, CPV kods
2.1.1. Iepirkuma priekšmets ir digitālās vizuālās saziņas ierīču, turpmāk arī Aparatūra, piegāde saskaņā
ar Tehnisko specifikāciju (1. pielikums).
2.1.2. CPV kods: 32524000-2 (Telekomunikāciju sistēmas).
2.1.3. Digitālās vizuālās saziņas ierīču apjoms- Aparatūras vienību skaits (Nolikuma 4. pielikuma
tabulas (5). kolonnā norādītais) ir maksimālais prognozējamais.
2.1.4. Pasūtītājs garantē, ka Pircējs 2015. gadā iegādāsies vismaz 190 Aparatūras vienības.
2.1.5. Ja 2016. gada budžetā tiks apstiprināts un piešķirts paredzētais finansējuma apjoms, tad 2016.
gadā Pircējs plāno iegādāties līdz 820 Aparatūras vienībām.
2.1.6. Atkarībā no klientu vēlmēm (kuras nav prognozējamas) Pircējam ir tiesības pasūtīt un iegādāties
no Tehniskajā specifikācijā noteiktā atšķirīgu Aparatūras vienību skaitu pa grupām, nepārsniedzot
kopējo līgumcenu.
2.1.7. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.
2.1.8. Pretendentam jāpiedāvā Aparatūra abās grupās (pilns iepirkuma apjoms).
2.1.9. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.
2.1.10. Pretendents piedāvājuma cenas norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa ar diviem
cipariem aiz komata.
2.2. Iepirkuma līguma izpilde
2.2.1. Aparatūras piegādes vieta - Rīgā, Elvīras ielā 19 (NUTS kods: LV006).
2.2.2. Iepirkuma līguma termiņš:
2.2.2.1.
Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to paraksta abu Pušu pārstāvji.
2.2.2.2.
Līguma darbība noteikta līdz Pušu saistību izpildei, bet ne ilgāk par 2016. gada 31.
decembri.
2.2.2.3.
Līgums var tikt priekšlaicīgi izbeigts, ja no valsts budžeta pilnīgi vai daļēji netiek
piešķirts finansējums Aparatūras apmaksai.
2.2.3. Aparatūras piegāde plānota atsevišķās partijās, Piegādātājam izpildot Aparatūras piegādi 20
darba dienu laikā no dienas, kad Pircējs izdarījis pasūtījumu. Vienas partijas apjoms- orientējoši
50 – 100 Aparatūras vienības.
2.2.4. Piegādātājam jānodrošina Aparatūras bezmaksas garantijas remonts ražotāja autorizētā servisā 2
(divu) gadu laikā pēc Aparatūras piegādes dienas Pircējam, 10 (desmit) darba dienu laikā izdarot
Aparatūras remontu vai Aparatūras nomaiņu pret jaunu. Ja Piegādātājs 10 (desmit) darba dienu
laikā nespēj nodrošināt garantijas remontu, Piegādātājs izsniedz identisku maiņas Aparatūru uz
remonta laiku.
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2.2.5. Ja Līguma darbības laikā ražotājs pretendenta piedāvātā Aparatūras modeļa vietā uzsāk ražot citu
modeli, kura tehniskie un kvalitatīvie rādītāji ir ne sliktāki kā Konkursa tehniskajā specifikācijā
noteiktie, Pusēm ir tiesības vienoties par jaunā modeļa piegādi piedāvājumā norādītā modeļa
vietā.
2.2.6. Ja Līguma darbības laikā ražotājs pārtrauc ražot pretendenta piedāvāto Aparatūras modeli,
pretendentam ir pienākums atrast tirgū piedāvātajam modelim ekvivalentu Aparatūras modeli, un
piegādāt Pircējam. Par Aparatūras modeļu nomaiņu Puses vienojas rakstiski, noslēdzot papildus
vienošanos pie Līguma.
2.2.7. Pirms vienošanās par Aparatūras modeļu nomaiņu Līguma izpildes laikā, nolikuma 2.2.5. un
2.2.6. punktā paredzētajos gadījumos, iepirkuma Līguma Izpildītājs iesniedz Līguma slēdzējam
rakstisku motivētu pieteikumu par Aparatūras modeļu nomaiņu un iepirkuma nolikuma 4.1.4.,
4.1.5. un 4.1.6. punktā paredzētos dokumentus.
2.3. Vides prasības
Pasūtītājs neizvirza speciālas vides prasības.
3. PRASĪBAS PRETENDENTIEM
3.1.
Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
3.2.
Pretendents tiek izslēgts no turpmākas dalības Konkursā, ja:
3.2.1.
pretendents vai persona, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis vai prokūrists,
vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu
prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un
nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu jebkurā no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:
a) kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta
labumu pieņemšana vai komerciāla uzpirkšana,
b) krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana,
c) izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas,
d) terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas
vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai;
3.2.2.
pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies
spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā:
a) viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas
Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu
teritorijā uzturas nelikumīgi,
b) personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos
noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darba
ņēmējiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu;
3.2.3.
pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies
spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību
pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju
noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā
institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas
ietvaros kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi;
3.2.4.
ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta
saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai pretendents tiek likvidēts;
3.2.5.
pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā
dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi,
kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;
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3.2.6.
pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību PIeL 39.1 panta
noteikumiem vai saskaņā ar PIeL noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai vispār nav
sniedzis pieprasīto informāciju.
3.3.
Pretendentam jāspēj nodrošināt piegādātās Aparatūras apkalpošanu, t.sk., garantijas laika
bezmaksas apkalpošanu ražotāja autorizētā servisā.
3.4.
Pretendents pēdējo 3 gadu laikā (2015., 2014., 2013., 2012.g.) ir izpildījis Tehniskajā
specifikācijā norādītās Aparatūras (planšetdatoru) piegādes pasūtījumus - kopskaitā vismaz 200
gabalu.
3.5.
Nolikuma no 3.2.1. līdz 3.2.6. punktu noteikumi attiecas uz katru piegādātāju apvienības
(personu grupas) dalībnieku.
3.6.
Nolikuma no 3.2.1. līdz 3.2.6. punktu noteikumi attiecas arī uz katru personālsabiedrības biedru,
ja pretendents ir personālsabiedrība.
3.7.
Nolikuma no 3.2.2. līdz 3.2.6. punktu noteikumi attiecas arī uz katru pretendenta norādīto
personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā
par līgumu vai Konkursa Nolikumā noteiktajām prasībām.
3.8.
Ja pretendenta vai Nolikuma 3.5., 3.6., 3.7. punktā minētās personas maksātnespējas procesā tiek
piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā
bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu, Pasūtītājs, izvērtējot iespējamos ekonomiskos
riskus un ņemot vērā līguma priekšmetu, var lemt par Nolikuma 3.2.4. punkta nepiemērošanu.
3.9.
Vērtējot pretendentu un Nolikuma 3.5., 3.6., 3.7. punktā minēto personu atbilstību, iepirkuma
komisija piemēro PIeL 39.1 panta ceturtās daļas termiņu ierobežojumus.
3.10. Pasūtītājs ir tiesīgs izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī
neizskatīt pretendenta piedāvājumu, ja pretendents (kā līgumslēdzēja puse vai līgumslēdzējas puses
dalībnieks vai biedrs, ja līgumslēdzēja puse ir bijusi piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība), tā
dalībnieks vai biedrs (ja pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība) nav pildījis ar
Pircēju noslēgtu iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos, un tādēļ Pircējs ir izmantojis iepirkuma
līgumā vai vispārīgās vienošanās noteikumos paredzētās tiesības vienpusēji atkāpties no iepirkuma
līguma vai vispārīgās vienošanās, un no dienas, kad Pircējs vienpusēji atkāpies no minētā iepirkuma
līguma vai vispārīgās vienošanās, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši ne vairāk kā 12
mēneši.
4. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
4.1.
Pretendentam jāiesniedz sekojoši dokumenti:
4.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai atklātā konkursā atbilstoši pieteikuma formai (Nolikuma 2.
pielikums).
4.1.2. Dokumentāls apliecinājums, ka pretendenta piegādātajai Aparatūrai būs pieejami ražotāja
autorizēta servisa pakalpojumi. Apliecinājumā jānorāda kādā veidā un kārtībā tiks
nodrošināta apkalpošana, t.sk., garantijas laika bezmaksas apkalpošana ievērojot Nolikuma
2.2.4. punktā noteikto.
4.1.3. Pretendenta pieredzes saraksts (aizpildīta Nolikuma 5. pielikuma forma) par pretendenta
atbilstību Nolikuma 3.4. punkta noteikumiem.
4.1.4. Tehniskais - finanšu piedāvājums- aizpildīts Nolikuma 4. pielikums ar konkrētām norādēm
par atbilstību visām Tehniskās specifikācijas prasībām, ar norādītiem modeļiem, to tehnisko
raksturojumu un piedāvājuma cenām.
4.1.5. Tehniskajam - finanšu piedāvājumam jāpievieno katra piedāvātā Aparatūras modeļa ražotāja
tehniskie apraksti, kurā norādīts modeļa nosaukums, ražotājs un modeļa tehniskie
parametri. Ja ražotāja tehniskie apraksti nav latviešu valodā, tad pretendentam jāiesniedz
ražotāja tehniskais apraksts oriģinālvalodā un šī dokumenta tulkojums latviešu valodā, kura
pareizību ar savu parakstu apliecina pretendenta pārstāvis.
4.1.6.
Tehniskajam - finanšu piedāvājumam jāpievieno:
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4.1.6.1. kvalitatīvi iztulkota katra piedāvātā Aparatūras modeļa lietošanas instrukcija latviešu
valodā;
4.1.6.2. katra piedāvātā Aparatūras modeļa lietošanas instrukcija oriģinālvalodā.
Paskaidrojumi par piedāvājuma sastādīšanu:
4.2.1.
Tehniskajā - finanšu piedāvājumā (Nolikuma 4. pielikums):
 (3) kolonnā pretendents norāda piedāvāto Aparatūras modeli un tā pilnu tehnisko
raksturojumu tā, lai komisija varētu novērtēt atbilstību tehniskās specifikācijas
prasībām;
 (4) kolonnā pretendents norāda 1 (vienas) vienības cenu euro (EUR) bez PVN;
 (6) kolonnā pretendents norāda attiecīgās grupas Aparatūras summu euro (EUR) bez
PVN;
 tabulas 3. rindā pretendents norāda piedāvājuma summu ar cipariem;
 zem aizpildītās piedāvājuma tabulas pretendents norāda piedāvājuma cenu ar vārdiem.
4.2.2. Tehniskajam- finanšu piedāvājumam pretendents var pievienot preču ražotāja informāciju,
bukletus, katalogus, brošūras vai citu informāciju, kurus Pretendentam jāiesniedz neiesietā
veidā, katru 1 (vienā) eksemplārā un uz tiem jābūt norādītam pretendenta nosaukumam un
iepirkuma identifikācijas numuram (šo norādi nav obligāti jāveic datorrakstā). Minētie
pielikumi var būt latviešu valodā vai oriģiālvalodā.
4.2.3. Par finanšu piedāvājuma aritmētisko precizitāti atbild pretendents. Pasūtītājs Tehniskāfinanšu piedāvājuma formā nav ievietojis aizsargātas formulas.

4.2.

5. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN IZVĒLES KRITĒRIJS
5.1. Piedāvājumu vērtēšana
5.1.1. Vērtēšana notiek secīgi sekojošos posmos:
5.1.1.1
piedāvājuma atbilstība noformējuma prasībām;
5.1.1.2
piedāvājuma un pretendenta atbilstība atlases prasībām;
5.1.1.3
piedāvājuma atbilstība tehniskās specifikācijas prasībām;
5.1.1.4
finanšu piedāvājumu vērtēšana;
5.1.1.5
piedāvājuma ar viszemāko cenu noteikšana;
5.1.1.6
pretendenta atbilstības PIeL 39.1 panta noteikumiem pārbaude;
5.1.1.7 Pasūtītājs ir tiesīgs pretendenta atbilstības PIeL 39.1 panta pirmās daļas izslēgšanas
noteikumiem pārbaudi veikt attiecībā uz visiem pretendentiem, kas iesnieguši
piedāvājumu.
5.1.2. Pretendenti, kuri ir izturējuši iepriekšējā posma vērtēšanu, piedalās nākamā posma vērtēšanā.
5.1.3. Piedāvājuma atbilstību noformējuma prasībām komisija vērtē atbilstoši Nolikuma 1.10. punktā
noteiktajam.
5.1.4. Komisijai ir tiesības izslēgt pretendentu vai noraidīt tā piedāvājumu jebkurā no vērtēšanas
posmiem gadījumos, ja:
5.1.4.1. pretendents un/vai tā piedāvājums neatbilst šajā Nolikumā norādītajiem atlases kritērijiem
(Nolikuma 3. sadaļa);
5.1.4.2. vērtējot pretendenta atbilstību PIeL 39.1 panta pirmās daļas izslēgšanas noteikumiem
(Nolikuma 3.2. punkts), komisija piemēro PIeL 39.1 panta ceturtās daļas termiņu
ierobežojumus;
5.1.4.3. pretendents norādījis nepatiesas ziņas;
5.1.4.4. pretendents nav sniedzis ziņas par atbilstību minētajiem kritērijiem (nav iesniedzis visus
Nolikuma 4. punktā norādītos dokumentus vai prasīto informāciju);
5.1.4.5. piedāvājums neatbilst normatīvajos aktos un Nolikumā norādītajām prasībām;
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pretendenta iesniegtie Aparatūras paraugi neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām, vai
pretendents iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā nav iesniedzis preču paraugus.
5.1.5. Komisijai ir tiesības pārbaudīt pretendenta sniegto ziņu patiesumu, t.sk., attiecībā uz pretendenta
pieredzi, kā arī pieprasīt informāciju no kompetentām iestādēm.
5.1.6. Ja pretendenta iesniegtā informācija atšķiras no publiski pieejamās datu bāzēs un reģistros
atrodamās, vai iepriekšējo pasūtītāju sniegtās informācijas, iepirkuma komisijai ir tiesības
uzskatīt, ka pretendents sniedzis nepatiesas ziņas.
5.1.7. Pasūtītājs pārbauda publiskajās datu bāzēs PIeL 39.1 panta piektajā, sestajā, septītajā, astotajā,
desmitajā, vienpadsmitajā, divpadsmitajā daļā noteiktajā kārtībā pretendenta un Nolikuma 3.5.,
3.6., 3.7., punktā minēto personu atbilstību PIeL 39.1 panta pirmās daļas izslēgšanas
noteikumiem.
5.1.8. Iepirkuma komisija, pamatojoties uz PIeL 45. panta pirmās, otrās un trešās daļas regulējumu, var
pieprasīt pretendentam izskaidrot vai papildināt piedāvājumā sniegto informāciju, ja tā ir
neskaidra vai nepilnīga, kā arī pieprasīt iesniegt preču paraugus. Ja pretendents iepirkuma
komisijas noteiktā laikā nav sniedzis skaidrojumus vai papildinājumus iesniegtiem dokumentiem,
vai iesniedzis preču paraugus, tad Pasūtītājam nav pienākuma atkārtoti pieprasīt, lai tiek
izskaidrota vai papildināta šajos dokumentos iesniegtā informācija, un pretendenta piedāvājums
var tik noraidīts.
5.1.9. Iepirkuma komisija, pamatojoties uz PIeL 48. panta regulējumu, var pieprasīt pretendentam
skaidrojumus, ja tiek konstatēts, ka pretendenta piedāvājums, kas ir viszemākās cenas
piedāvājums iepirkuma daļā un atbilst visām iepirkuma konkursa prasībām ir nepamatoti lēts.
5.1.10. Ja iepirkuma komisija konstatē aritmētiskas kļūdas finanšu piedāvājumā, tā rīkojas PIeL 56.
panta trešās daļas regulējuma ietvaros.
5.1.11. Par uzvarējušo pretendentu iepirkuma daļā tiek atzīts pretendents, kura piedāvājums atbilst visām
iepirkuma Nolikuma prasībām, kurš nav izslēdzams saskaņā ar PIeL 39.1 panta regulējumu, un
kura finanšu piedāvājuma cena ir viszemākā.
5.1.12. Visā konkursa norisē, ieskaitot vērtēšanu, iepirkuma komisija piemēro tiesību normas, kuras bija
spēkā iepirkuma izsludināšanas dienā.
5.1.4.6.

5.2. Piedāvājuma izvēles kritērijs
Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu.
6. IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA
6.1. Pircējs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu,
saskaņā ar Nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma projektu (Nolikuma 3. pielikums).
6.2. Līguma slēgšanas laikā līguma noteikumi nav Pircēja un pretendenta apspriešanas un mainīšanas
priekšmets.
6.3. Gadījumā, ja uzvarējušais pretendents atsakās slēgt līgumu atbilstoši līguma projekta noteikumiem,
tiek uzskatīts, ka pretendents atsakās slēgt līgumu, un komisija izvēlas nākamo piedāvājumu ar
zemāko cenu vai pārtrauc iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Pirms līguma slēgšanas ar
nākamo pretendentu iepirkuma komisija izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku
kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, saskaņā ar PIeL 56. panta sestās daļas regulējumu un
pārbauda tā atbilstību PIeL 39.1 panta noteikumiem.
6.4. Ja uzvarējušais pretendents 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pircēja rakstiska uzaicinājuma noslēgt
līgumu nosūtīšanas nenoslēdz līgumu, Pircējam ir tiesības uzskatīt, ka uzvarējušais pretendents ir
atteicies noslēgt līgumu.
6.5. Pircējam ir tiesības neslēgt līgumu ar iepirkumā uzvarējušo pretendentu, ja tam ir objektīvs
pamatojums (nav pieejami finanšu resursi, mainās prasības iepirkuma priekšmetam u.c.).
Nolikumam ir sekojoši 4 (četri) pielikumi:
LNS
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1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
4. pielikums
5. pielikums

Tehniskā specifikācija
Pretendenta pieteikums (forma)
Līguma projekts
Tehniskā- finanšu piedāvājuma forma
Pretendenta pieredzes saraksta forma

LNS
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1. pielikums
atklāta konkursa “DIGITĀLĀS VIZUĀLĀS SAZIŅAS IERĪČU (PLANŠETDATORU) IEPIRKUMS
2015.- 2016. GADAM”,
ID Nr. LNS 2015/7 nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Minimālās prasības digitālās vizuālās saziņas ierīcei
1. Pretendentiem jānodrošina lietošanas instrukcija latviešu valodā katrai Aparatūras vienībai.
2. Katrai ierīcei jābūt CE marķējumam.
Pretendentam jāpiegādā digitālās vizuālās saziņas ierīces, kuru tehniskie parametri nav sliktāki par zemāk
minētajiem:
Nr.
Apraksts/prasības
Maksimālais
Aparatūras
apjoms
(gab.)
1.
Digitālās vizuālās saziņas ierīce - 1. grupa
505
1.1.
Ekrāns
izmērs (collās)
Ne mazāks par 10 “
izšķirtspēja
Vismaz 1920x1200
tips
Kapacitīvs, Multi-Touch
aizsardzība pret skrāpējumiem
Jā
Četrkodolu, vismaz 1,3 Ghz
1.2.
Procesors
1.3.
Atmiņa
Operatīvā atmiņa
Vismaz 2GB
Iebūvētā atmiņa
Vismaz 16 GB
Iespēja pievienot papildus atmiņu
Vismaz 16 GB (Micro SD)
1.4.
Internets un bezvadu savienojumi
Wi-Fi
Jā (802.11 a/b/g/n)
3 G atbalsts
Jā
4 G atbalsts
Jā
1.5.
Fiziskie savienojumi
USB porti
Micro USB
1.6.
Foto/Video kamera
Iebūvēta kamera (aizmugurē)
Vismaz 5 MP
Iebūvēta kamera (priekšā)
Vismaz 1,6 MP
1.7.
Iebūvētas papildus ierīces
Iebūvēta zibspuldze
Jā
Iebūvēts mikrofons
Jā
Iebūvēti skaļruņi
Jā
Ligzda austiņām
Jā
1.8.
Baterija
Baterijas darbības laiks
Nodrošina ierīces izmantošanas laiku
bez uzlādes vismaz 8 stundas
Baterijas lādētājs
Jā
1.9.
Papildus aprīkojums
Ekrāna statīvs/balsts
Iebūvēts vai ražotāja izstrādāts apvalks
ar statīva funkciju
1.10. Programmnodrošinājums
Operētājsistēma
Android 4,4 vai jaunāka
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1.11.
2.
2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

2.5.
2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Operētājsistēmas valoda
Ekrāna tastatūra
Vibrēšanas signāls

Latviešu
QWERTY latviešu valoda
Jānodrošina iespēja iestatīt tā, lai
ierīce vibrētu, saņemot zvanu vai
īsziņu, vai kad tas ir brīdinājums

Vizuālais signāls

Jānodrošina iespēja iestatīt tā, lai
izgaismotos ierīces ekrāns vai mirgotu
zibspuldze, saņemot zvanu vai īsziņu,
vai kad tas ir brīdinājums
Jā

Ziņojumapmaiņas programmu
(Skype, ooVoo, WhatsApp u.c.)
izmantošanas iespēja
SMS un MMS nosūtīšanas un
Jā
saņemšanas iespēja
E-pasta nosūtīšanas un saņemšanas
Jā
iespēja
Ne mazāk kā 2 gadi
Garantijas laiks
Digitālās vizuālās saziņas ierīce - 2. grupa
505
Ekrāns
izmērs (collās)
No 8 – 8,4 “
izšķirtspēja
Vismaz 800 x 1280
tips
Kapacitīvs, Multi-Touch
aizsardzība pret skrāpējumiem
Jā
Četrkodolu, vismaz 1,2 Ghz
Procesors
Atmiņa
Operatīvā atmiņa
Vismaz 2 GB
Iebūvētā atmiņa
Vismaz 16 GB
Iespēja pievienot papildus atmiņu
Vismaz 16 GB
Internets un bezvadu savienojumi
Wi-Fi
Jā (802.11 a/b/g/n)
3 G atbalsts
Jā
4 G atbalsts
Jā
Fiziskie savienojumi
USB porti
Micro USB
Foto/Video kamera
Iebūvēta kamera (aizmugurē)
Vismaz 5 MP
Iebūvēta kamera (priekšā)
Vismaz 1,6 MP
Iebūvētas papildus ierīces
Iebūvēta zibspuldze
Jā
Iebūvēts mikrofons
Jā
Iebūvēti skaļruņi
Jā
Ligzda austiņām
Jā
Baterija
Baterijas darbības laiks
Nodrošina ierīces izmantošanas laiku
bez uzlādes vismaz 8 stundas
Baterijas lādētājs
Jā
Papildus aprīkojums
Ekrāna statīvs/balsts
Iebūvēts vai ražotāja izstrādāts apvalks
ar statīva funkciju
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2.10.

Programmnodrošinājums
Operētājsistēma
Operētājsistēmas valoda
Ekrāna tastatūra
Vibrēšanas signāls

Vizuālais signāls

2.11.

Ziņojumapmaiņas programmu
(Skype, ooVoo, WhatsApp, u.c.)
izmantošanas iespēja
SMS un MMS nosūtīšanas un
saņemšanas iespēja
E-pasta nosūtīšanas un saņemšanas
iespēja
Garantijas laiks

Android 4,4 vai jaunāka
Latviešu
QWERTY latviešu valoda
Jānodrošina iespēja iestatīt tā, lai
ierīce vibrētu, saņemot zvanu vai
īsziņu, vai kad tas ir brīdinājums
Jānodrošina iespēja iestatīt tā, lai
izgaismotos ierīces ekrāns vai mirgotu
zibspuldze, saņemot zvanu vai īsziņu,
vai kad tas ir brīdinājums
Jā
Jā
Jā
Ne mazāk kā 2 gadi
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2. pielikums
atklāta konkursa “DIGITĀLĀS VIZUĀLĀS SAZIŅAS IERĪČU (PLANŠETDATORU) IEPIRKUMS
2015.- 2016. GADAM”,
ID Nr. LNS 2015/7 nolikumam
Pretendenta pieteikums
par piedalīšanos atklātā konkursā
“DIGITĀLĀS VIZUĀLĀS SAZIŅAS IERĪČU (PLANŠETDATORU) IEPIRKUMS 2015.- 2016.
GADAM”; ID Nr. LNS 2015/7
Pretendents, __________________________________________________________,
(pretendenta pilns nosaukums)

vienotais reģ. Nr. ___________________,
juridiskā adrese ______________________________________, LV-____,
biroja adrese _________________________________________, LV-____,
tālr. _______, fakss _______, e- pasts:____________________,
Banka:
Bankas kods:
Konta Nr. ___________________,
tā _______________________________________________________________personā
(pretendenta pārstāvja amats, vārds, uzvārds)

ar šī pieteikuma iesniegšanu:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

piesakās piedalīties atklātā konkursā “DIGITĀLĀS VIZUĀLĀS SAZIŅAS IERĪČU
(PLANŠETDATORU) IEPIRKUMS 2015.- 2016. GADAM”; ID Nr. LNS 2015/7;
piekrīt iepirkuma Nolikuma prasībām, tās ir saprotamas un garantē Nolikuma prasību izpildi;
ir iepazinies ar līguma projektu un piekrīt tā noteikumiem, apņemas (ja tiek atzīts par uzvarētāju)
slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma noteikumus, saskaņā ar iepirkuma Nolikuma 3.
pielikumu;
apliecina, ka tā rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei
atbilstoši tehniskajai specifikācijai;
apliecina, ka Pretendents ir spējīgs veikt Pircēja personāla apmācīšanu;
apliecina, ka Aparatūrai tiks nodrošināts garantijas remonts;
apliecina, ka līguma izpildes laikā piegādās Aparatūru par piedāvājuma cenu visā līguma
darbības laikā;
apliecina, ka visas iesniegtās ziņas ir patiesas.

Pretendenta pārstāvja vārds, uzvārds:
Pārstāvja amats:
Paraksts:
Datums:

16

Atklāta konkursa „DIGITĀLĀS VIZUĀLĀS SAZIŅAS IERĪČU (PLANŠETDATORU) IEPIRKUMS 2015.- 2016. GADAM”,
ID Nr. LNS 2015/7, nolikums

3. pielikums
atklāta konkursa “DIGITĀLĀS VIZUĀLĀS SAZIŅAS IERĪČU (PLANŠETDATORU) IEPIRKUMS
2015.- 2016. GADAM”,
ID Nr. LNS 2015/7 nolikumam
Līgums
par digitālās vizuālās saziņas ierīču piegādi (projekts)
Pircēja līguma Nr. ______
Rīgā,

2015. gada ____. _____________

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LNS Surdotehniskās palīdzības centrs”, reģ.
Nr.40003276127, kuru pamatojoties uz statūtiem, pārstāv valdes priekšsēdētājs Arnolds Pavlins,
turpmāk tekstā saukta „Pircējs”, no vienas puses, un
______________, reģ. Nr. kuru pamatojoties uz statūtiem/pilnvaru/prokūru pārstāv
___________________, turpmāk tekstā „Piegādātājs”,
abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti “Puses”,
Pusēm ņemot vērā, ka Piegādātājs ir atzīts par uzvarētāju biedrības „Latvijas Nedzirdīgo
savienība” rīkotajā atklātā konkursā “DIGITĀLĀS VIZUĀLĀS SAZIŅAS IERĪČU
(PLANŠETDATORU) IEPIRKUMS 2015.- 2016. GADAM”, ID Nr. LNS 2015/7, turpmāk tekstā
saukts Konkurss,
noslēdz šādu līgumu, turpmāk Līgums:
1.Līguma priekšmets, tā vērtība.
1.1. Līguma priekšmets ir digitālās vizuālās saziņas ierīču (turpmāk tekstā arī „Aparatūra”) piegāde
Pircējam.
1.2. Aparatūrai jāatbilst Konkursā noteiktajām tehniskajām prasībām.
1.3. Aparatūras piegādes vieta: Rīgā, Elvīras ielā 19.
1.4. Aparatūras modeļi un cenas noteikti Līguma 1. pielikumā un atbilst Piegādātāja piedāvājumam
Konkursā.
1.5. Digitālās vizuālās saziņas ierīču apjoms- Aparatūras vienību skaits (Nolikuma 4. pielikuma tabulas
(5). kolonnā norādītais) ir maksimālais prognozējamais.
1.6. Pasūtītājs garantē, ka Pircējs 2015. gadā iegādāsies vismaz 190 Aparatūras vienības.
1.7. Ja 2016. gada budžetā tiks apstiprināts un piešķirts paredzētais finansējuma apjoms, tad 2016. gadā
Pircējs plāno iegādāties līdz 820 Aparatūras vienībām.
1.8. Atkarībā no klientu vēlmēm (kuras nav prognozējamas) Pircējam ir tiesības pasūtīt un iegādāties no
Tehniskajā specifikācijā noteiktā atšķirīgu Aparatūras vienību skaitu pa grupām, nepārsniedzot
kopējo līgumcenu.
1.9. Līguma kopējā summa noteikta līdz EUR _____,__ (_____,__ euro un __ centi) bez Pievienotās
vērtības nodokļa (PVN).
1.10. PVN nav Līguma priekšmeta daļa, PVN tiek piemērots un maksāts atbilstoši normatīvajos aktos
noteiktajam.
1.11. Ja Līguma darbības laikā ražotājs Piegādātāja Konkursam piedāvātā Aparatūras modeļa vietā
uzsāk ražot citu modeli, kura tehniskie un kvalitatīvie rādītāji ir ne sliktāki kā Konkursa tehniskajā
specifikācijā noteiktie, Pusēm ir tiesības vienoties par jaunā modeļa piegādi piedāvājumā norādītā
modeļa vietā.
1.12. Ja Līguma darbības laikā ražotājs pārtrauc ražot Piegādātāja Konkursam piedāvāto Aparatūras
modeli, Piegādātājam ir pienākums atrast tirgū piedāvātajam modelim ekvivalentu Aparatūras
modeli, un piegādāt Pircējam. Par Aparatūras modeļu nomaiņu Puses vienojas rakstiski, noslēdzot
papildus vienošanos pie Līguma.
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1.13. Pirms vienošanās par Aparatūras modeļu nomaiņu Līguma izpildes laikā, Līguma 1.11. un 1.12.
punktā paredzētajos gadījumos, iepirkuma Līguma Izpildītājs iesniedz Līguma slēdzējam rakstisku
motivētu pieteikumu par Aparatūras modeļu nomaiņu un iepirkuma nolikuma 4.1.4., 4.1.5. un 4.1.6.
punktā paredzētos dokumentus.
1.14. Piegādātājam ir saistošas visas Konkursa nolikuma prasības.
2. Pušu saistības.
2.1. Piegādātāja saistības.
2.1.1. Aparatūras piegāde plānota atsevišķās partijās, Piegādātājam izpildot Aparatūras piegādi 20
darba dienu laikā no dienas, kad Pircējs izdarījis pasūtījumu. Vienas partijas apjoms- orientējoši 50 100 Aparatūras vienības.
2.1.2. Piegādātājs ir atbildīgs par Aparatūras atbilstību Eiropas Savienības un Latvijas Republikas
normatīvo aktu prasībām.
2.1.3. Piegādātājs uz sava rēķina nodrošina nepieciešamo Aparatūras sertifikāciju Latvijas Republikā,
ja to paredz normatīvie akti.
2.1.4. Piegādātājam jānodrošina Aparatūras bezmaksas garantijas remonts ražotāja autorizētā servisā 2
(divu) gadu laikā pēc Aparatūras piegādes Pircējam dienas, 10 (desmit) darba dienu laikā izdarot
Aparatūras remontu vai Aparatūras nomaiņu pret jaunu. Ja Piegādātājs 10 (desmit) darba dienu laikā
nespēj nodrošināt garantijas remontu, Piegādātājs izsniedz Pircējam identisku maiņas Aparatūru uz
remonta laiku.
2.1.5. Kopā ar Aparatūras piegādi Piegādātājam jānodrošina katrai piegādātās Aparatūras vienībai
kvalitatīvas instrukcijas latviešu valodā.
2.1.6. Pēc Līguma noslēgšanas Piegādātājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pircēja pieprasījuma
jānodrošina divu Pircēja speciālistu individuāla apmācība lietot piedāvātās digitālās vizuālās saziņas
ierīces. Apmācību var veikt tikai speciālisti, kuri ir kompetenti darbā ar digitālās vizuālās saziņas
ierīcēm. Pircēja speciālistu apmācības ilgums- ne mazāks par 2 (divām) stundām. Apmācības
veikšanu apliecina Pušu parakstīts nodošanas – pieņemšanas akts. Apmācības izdevumi iekļaujami
digitālās vizuālās saziņas ierīces cenā. Apmācībai jānotiek Elvīras ielā 19, Rīgā.
2.2 Pircēja saistības.
2.2.1. Pircējs apņemas savlaicīgi veikt samaksu par Aparatūru Līgumā noteiktajā kārtībā.
2.2.2. Pircējs apņemas nodrošināt Piegādātāja piegādātās Aparatūras nekavējošu pieņemšanu.
3. Aparatūras pasūtīšana un nodošana - pieņemšana.
3.1. Pušu kontaktpersonas Līguma izpildei:
3.1.1. Pircēja pilnvarotais pārstāvis- SIA „LNS Surdotehniskās palīdzības centrs”
izpilddirektors (Līguma slēgšanas laikā Eduards Bērziņš – Lācis, tālrunis +371 29196805, epasta adrese: surdocentrs@gmail.com);
3.1.2. Piegādātāja pilnvarotais pārstāvis ___________________________, (Līguma slēgšanas
laikā ______________________ tālr. ________, e- pasts: ______@________).
3.2. Par piegādātās Aparatūras piegādes dienu tiek uzskatīta diena, kad Piegādātājs Pircējam nodod
Aparatūru lietošanas kārtībā un Piegādātāja un Pircējam pilnvaroti pārstāvji paraksta attiecīgos
pieņemšanas – nodošanas aktus.
3.3. Ja Piegādātājs noliktajā termiņā Aparatūru (visu vai daļu no tās) nav piegādājis, piegādājis
nekvalitatīvu Aparatūru vai piegādājis aparatūru, kas nav darba kārtībā, Pircējs nosūta Piegādātājam
brīdinājuma vēstuli. Ja Piegādātājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc brīdinājuma vēstules saņemšanas
nav piegādājis aparatūru (vai tās daļu) piegādājis nekvalitatīvu – neatbilstošu Konkursa
piedāvājumam, vai aparatūru, kas nav darba kārtībā, Pircējam ar vienpusēju rakstisku paziņojumu ir
tiesības priekšlaicīgi izbeigt Līgumu.
3.4. Ja Piegādātājs piegādājis Aparatūru, kas nav darba kārtībā, tiek sastādīts defekta akts, kurā Pircējs
norāda atklātos trūkumus. Piegādātājam uz sava rēķina tie jānovērš piecpadsmit darba dienu laikā.
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Defekta aktu paraksta Piegādātāja un Pircēja pilnvaroti pārstāvji. Nodošanas – pieņemšanas akta
parakstīšana iespējama vienīgi pēc defekta aktā norādīto trūkumu pilnīgas novēršanas.
4. Garantijas un risks.
4.1. Aparatūras garantijas laiks tiek noteikts 24 mēneši pēc piegādes Pircējam dienas.
4.2. Gadījumos, kad rodas strīds, vai defekti radušies ražotāja vainas vai nepareizas ekspluatācijas
rezultātā, tiek pieaicināts neatkarīgs eksperts. Par eksperta pakalpojumiem maksā vainojamā puse.
4.3. Garantijas laikā Piegādātājs apņemas bez maksas veikt bojātās Aparatūras remontu 5 (piecu) darba
dienu laikā pēc Pircēja telefoniska izsaukuma saņemšanas brīža. Ja Piegādātājs 5 (piecu) darba dienu
laikā nespēj veikt garantijas remontu, Piegādātājs izsniedz lietotājam identisku maiņas Aparatūru uz
remonta laiku.
4.4. Piegādātājs ir atbildīgs par piegādājamās Aparatūras nejaušas vai daļējas bojāejas vai bojāšanas
risku līdz tās nodošanai Pircējam.
5. Norēķinu kārtība.
5.1. Pircējs veic samaksu par piegādāto Aparatūru pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas 20
(divdesmit) dienu laikā to pārskaitot Piegādātāja bankas kontā.
5.2. Īpašuma tiesības uz Aparatūru pāriet no Piegādātāja uz Pircēju pēc tam, kad Pircējs veicis pilnu
samaksu par piegādāto Aparatūras partiju.
6. Sankcijas, zaudējumu atlīdzināšana.
6.1. Par katru nokavēto Aparatūras piegādes dienu Piegādātājs Pircējam maksā līgumsodu 10 % (desmit
procenti) apmērā no nepiegādātās Aparatūras vērtības, bet ne vairāk kā 10% no līgumcenas.
6.2. Par katru nokavēto samaksas dienu Pircējs maksā Piegādātājam līgumsodu 10 % (desmit procenti)
apmērā no neapmaksātās Aparatūras vērtības, bet ne vairāk kā 10% no līgumcenas.
6.3. Ja Piegādātājs 5 (piecu) darba dienu laikā no piegādes termiņa notecējuma nav piegādājis
Aparatūru, Pircējs ir tiesīgs ar vienpusēju rakstisku paziņojumu priekšlaicīgi izbeigt Līgumu. Šādā
gadījumā Piegādātājam trīs dienu laikā jāsamaksā Pircējam visa līgumsodu summa.
6.4. Ja Piegādātājs 10 (desmit) darba dienu laikā nav nodrošinājis Aparatūras remontu, un nav arī
izsniedzis lietotājam identisku maiņas Aparatūru uz remonta laiku, tas maksā Pircējam līgumsodu,
kura lielums atbilst nesaremontētās Aparatūras pirkuma cenai.
6.5. Par Līguma 2.1.5. punktā noteikto prasību neizpildi un/vai 2.1.6. punktā noteiktā termiņa kavējumu
Piegādātājs maksā Pircējam līgumsodu 10 % no piegādātās Aparatūras vērtības.
6.6. Pircējam ir tiesības ieturēt līgumsodus no Piegādātājam pienākošajiem maksājumiem. Līgumsodu
kopējā summa nevar pārsniegt 10% no Līguma 1.6. punktā noteiktās kopējās summas.
7. Nepārvarama vara.
7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies
nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma
noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja
rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība,
streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski
ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.
Valūtas kursu svārstības, inflācija un citi biznesa riski nav nepārvarama vara.
7.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramās varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par
šādiem apstākļiem rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņas
uzskata, ir iespējams, un paredzama viņas līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otrās Puses
pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura
satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.
8. Līguma darbības laiks.
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8.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to paraksta abu Pušu pārstāvji.
8.2. Līguma darbība noteikta līdz Pušu saistību izpildei, bet ne ilgāk par 2016. gada 31. decembri.
8.3. Līgums var tikt priekšlaicīgi izbeigts, ja no valsts budžeta pilnīgi vai daļēji netiek piešķirts
finansējums Aparatūras apmaksai.
8.4. Aparatūras bezmaksas garantijas remonts - 2 (divus) gadus pēc piegādes Pircējam dienas.
9. Nobeiguma noteikumi.
9.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdus puses apņemas risināt savstarpēju sarunu veidā.
Gadījumā, ja puses nespēj vienoties, strīds risināms tiesā Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo
aktu noteiktajā kārtībā.
9.2. Līgums var tikt papildināts, grozīts (izņemot līgumcenas), vai priekšlaicīgi izbeigts, Pusēm
savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti vienošanās
protokola veidā un pēc tā parakstīšanas kļūst par šī Līguma neatņemamām sastāvdaļām.
9.3. Līgums ir sastādīts uz 4 (četrām) lapām ar 1 pielikumu uz __ lapām divos identiskos eksemplāros,
no kuriem viens glabājas pie Pircēja, otrs pie Piegādātāja.
10. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti.
Pircējs:
SIA „LNS Surdotehniskās palīdzības centrs”
Elvīras ielā 19, Rīgā, LV-1083
Reģ. Nr. 40003276127
Banka: AS SEB banka, Kurzemes filiāle
Bankas kods: UNLALV2X
Konta Nr. LV38UNLA0050015057283
________________________
Arnolds Pavlins

Piegādātājs:
Pretendents
Adrese
Reģ. Nr.
Banka:
Bankas kods
Konta Nr.
_______________________________
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4. pielikums
atklāta konkursa “DIGITĀLĀS VIZUĀLĀS SAZIŅAS IERĪČU (PLANŠETDATORU) IEPIRKUMS 2015.- 2016. GADAM”,
ID Nr. LNS 2015/7 nolikumam
Tehniskā- finanšu piedāvājuma forma

Grupa

1
1. grupas
digitālās
vizuālās
saziņas
ierīces

Prasības
digitālās vizuālās
saziņas ierīcēm

2
Saskaņā ar
tehniskajā
specifikācijā
noteikto (skat.
Nolikuma 1.
pielikumu)

Tehniskais piedāvājums- atbilstība prasībām
(pretendents aizpilda atbilstību prasībām par piedāvāto digitālās
vizuālās saziņas ierīces modeli)

3
Modelis: ___________________
Tehniskais raksturojums atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajām
prasībām:

Finanšu piedāvājums
1 (vienas) Maksimālais
Maksa
Aparatūras Aparatūras par grupu
vienības
apjoms- gab.
kopā
cena, euro
(4x5),
bez PVN
euro, bez
PVN
4
5
6
505

21

Atklāta konkursa „DIGITĀLĀS VIZUĀLĀS SAZIŅAS IERĪČU (PLANŠETDATORU) IEPIRKUMS 2015.- 2016. GADAM”,
ID Nr. LNS 2015/7, nolikums

2. grupas
digitālās
vizuālās
saziņas
ierīces

3.

Saskaņā ar
tehniskajā
specifikācijā
noteikto (skat.
Nolikuma 1.
pielikumu)

Modelis: ___________________
Tehniskais raksturojums atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajām
prasībām:

505

Summa kopā, EUR bez PVN

Piedāvātā līgumcena par visu iepirkuma priekšmeta apjomu EUR ______,___ (norādīt euro un centos vārdiem) bez PVN.
Apliecinām, ka Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā iekļautas visas ar preču piegādes veikšanu saistītās izmaksas, algas, nodevas, nodokļi (izņemot PVN),
kancelejas, komunālie, transporta, komunikāciju, uzturēšanas izdevumi, visas ar līguma izpildi tieši un netieši saistītās izmaksas, kā arī peļņa, apdrošināšana,
iespējamie riski, garantijas perioda saistības, apkope un citas iespējamās izmaksas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, kas veido kopējo samaksu par
līguma izpildi. Pretendents apzinās, ka tam nebūs tiesību prasīt piedāvātās līgumcenas paaugstināšanu un Pircējs nemaksās papildus vairāk, nekā noteiktā
līgumcena, par ko noslēgts līgums.
Apliecinu tehnisko- finanšu piedāvājumu:
Pretendenta pārstāvja vārds, uzvārds:
Pārstāvja amats:
Paraksts:
Datums:
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5. pielikums
atklāta konkursa “DIGITĀLĀS VIZUĀLĀS SAZIŅAS IERĪČU (PLANŠETDATORU) IEPIRKUMS 2015.- 2016. GADAM”,
ID Nr. LNS 2015/7 nolikumam
SARAKSTS par pretendenta _____________________________
(pretendenta nosaukums)

pēdējos 3 gados izpildītajiem Tehniskajā specifikācijā norādītās Aparatūras (planšetdatoru) pasūtījumiem- kopskaitā vismaz 200 gabalu, atbilstoši
Nolikuma 3.4. punktā noteiktajam
N.p.k.

Pasūtītājs

Pasūtītāja kontaktpersonas amats, vārds,
uzvārds, tālr. Nr.

Izpildītā
pasūtījuma
apjoms, gabali

Pasūtījuma izpildes
laika periods

Piegādāto preču apraksts

1.

2.

3.

Paraksts:
_______________________
(pretendenta pārstāvis)
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