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I VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1. Vispārīga informācija
1.1.
Pasūtītājs
Pasūtītājs: Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība” (LNS)
Līgumslēdzējs: SIA „LNS Surdotehniskās palīdzības centrs” (LNS SPC)
Pasūtītāja rekvizīti:
Nosaukums: Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība”
Adrese: Elvīras ielā 19 k-2, Rīgā LV- 1083;
Reģistrācijas Nr. LV40008000615
Bankas rekvizīti: Valsts kase
Konta Nr.: LV48TREL9185276004000
Nodokļu maksātāja Nr.LV90000065985
Cita informācija:
Tālrunis: 67470444;
E-pasta adrese: lns@lns.lv;
Mājas lapa: www.lns.lv; sadaļa „Iepirkumi un konkursi”
1.2.

Iepirkuma Līgumslēdzējs*

Iepirkuma Līguma slēdzēja rekvizīti:
Adrese: Elvīras ielā 19 k-1, Rīgā, LV-1083,
Reģistrācijas Nr. 40003276127,
Tālrunis: +371 29556606, fakss: +371 67453242
Bankas rekvizīti:
Banka: A/S „SEB banka” Kurzemes filiāle, AS SEB banka
Bankas kods: UNLALV2X
Konta Nr. LV38UNLA0050015057283
*- Iepirkuma Līgumslēdzējs - turpmāk tekstā arī: Pircējs vai Līgumslēdzējs vai LNS SPC.
1.3. Vispārīga informācija par iepirkumu
1.3.1. Iepirkuma priekšmets: „FM radiofrekvenču pārraides sistēmu (raidītājs un uztvērējs) iepirkums
2017. gadam”.
1.3.2. Iepirkuma identifikācijas numurs: LNS 2017/2.
1.3.3. Iepirkumu procedūras veids: atklāts konkurss (turpmāk: atklāts konkurss vai konkurss).
Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu. Iepirkumā plānotā līgumcena ir
zemāka par 2017. gada 28. februāra LR Ministru Kabineta noteikumos Nr.105 „Noteikumi par
publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtībām” noteiktām līgumcenu robežām.
1.3.4. Iepirkuma procedūru veic Biedrības „Latvijas Nedzirdīgo savienība” (tekstā – LNS) iepirkumu
komisija, kas izveidota ar LNS prezidenta Edgara Vorslova 2017. gada 27. marta rīkojumu
Nr.10-1 (turpmāk – Iepirkumu komisija).
1.3.5. Iepirkums tiek veikts līgumslēdzēja SIA „LNS Surdotehniskās palīdzības centrs” vajadzībām.
1.3.6. Iepirkuma mērķis
Iepirkuma mērķis ir noslēgt iepirkuma līgumu ar piegādātāju, lai nodrošinātu FM radiofrekvenču
pārraides sistēmu piegādi Līgumslēdzējam.
1.3.7. Iepirkumā lietotie termini
• PIL - Publisko iepirkumu likums.
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•

MK noteikumi Nr.107 - 2017. gada 28. februāra LR Ministru kabineta noteikumi Nr.107
„Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība”.
• Konkurss — atklāts konkurss „FM radiofrekvenču pārraides sistēmu (raidītājs un uztvērējs)
iepirkums 2017. gadam”, ID Nr. LNS 2017/2
• Iepirkuma procedūras dokuments — jebkurš dokuments, kuru sagatavojis vai uz kuru
atsaucas pasūtītājs, lai aprakstītu vai noteiktu iepirkuma vai iepirkuma procedūras
elementus, tai skaitā paziņojums par līgumu, paziņojums par izmaiņām vai papildu
informāciju, tehniskā specifikācija, aprakstošie dokumenti, vispārīgās vienošanās projekts,
iepirkuma līguma projekts, iepirkuma procedūras nolikums un papildu dokumenti, tai skaitā,
sarakste atklātā konkursa izsludināšanas laikā.
• Piegādātājs — fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā,
kas attiecīgi piedāvā tirgū piegādāt preces.
• Pretendents — piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu iepirkumā.
1.3.8. Iepirkuma kontaktpersona
Iepirkuma komisijas noteiktā kontaktpersona: Aija Sannikova, LNS Iepirkumu un projektu
nodaļas vadītāja. Kontaktinformācija: telefons: 25155419; e-pasta adrese: iepirkumi@lns.lv;
adrese: Elvīras ielā 19 k-2, Rīgā LV- 1083
1.4.
1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

Iepirkuma procedūras dokumentu saņemšana, papildinformācijas un jautājumu
sniegšanas kārtība
Ar konkursa Nolikumu un ar konkursu saistītiem dokumentiem ieinteresētie piegādātāji var
iepazīties sākot ar attiecīgā iepirkuma izsludināšanas brīdi, kad paziņojums par līgumu ir
publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja (turpmāk – IUB) mājaslapā www.iub.gov.lv internetā:
1) elektroniski Pasūtītāja vispārējā interneta adresē www.lns.lv sadaļā „Iepirkumi un konkursi”
(http://www.lns.lv/lat/iepirkumi_un_konkursi/) ;
2) Pasūtītājs nodrošina arī iespēju piegādātājiem iepazīties ar iepirkuma dokumentiem biedrībā
„Latvijas Nedzirdīgo savienība”, Elvīras ielā 19 k-2, Rīgā LV- 1083 pie iepirkuma
kontaktpersonas (3.stāvā 15. kabinetā).
Ja piegādātājs pieprasa izsniegt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, pasūtītājs tos
izsniedz piegādātājam 3 (trīs) darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums,
ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu
iesniegšanas termiņa beigām. Iepirkuma procedūras dokumenti drukātā veidā tiek izsniegti par
maksu, kas nepārsniedz faktiskos dokumentu pavairošanas izdevumus vai pavairošanas un
nosūtīšanas izdevumus.
Ja Pasūtītājs ir ievietojis savā mājaslapā www.lns.lv sadaļā „Iepirkumi un konkursi”
(http://www.lns.lv/lat/iepirkumi_un_konkursi/) PIL noteiktajā kartībā konkursa Nolikumu un ar
konkursu saistītos dokumentus, tad tiek uzskatīts, ka ieinteresētais piegādātājs tos ir saņēmis un
ar tiem iepazinies. Ieinteresētajam piegādātājam jāseko papildinformācijai, grozījumiem
nolikumā un citai informācijai, kas saistīta ar konkursu.
Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos
iekļautajām prasībām, Iepirkuma komisija atbildi uz ieinteresētā piegādātāja rakstisku jautājumu
par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām sniedz 5 (piecu) darbdienu laikā, bet
ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
Par papildus informācijas pieprasījuma (jautājuma) saņemšanas dienu tiek uzskatīts tā
saņemšanas datums pasūtītāja darba laikā (no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 9.00 līdz
17:00).
Ieinteresētais piegādātājs papildus informāciju un jautājumus par konkursa dokumentos
iekļautajām prasībām var pieprasīt rakstiski nosūtot pieprasījumu pa e-pastu (e-pasta adrese:
iepirkumi@lns.lv) ar norādi: atklātam konkursam „FM radiofrekvenču pārraides sistēmu
(raidītājs un uztvērējs) iepirkums 2017. gadam”, ID Nr. LNS 2017/2.
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1.4.7. Iepirkuma komisija atbildi ieinteresētajam piegādātājam, kas pierasījis papildinformāciju vai
uzdevis jautājumu, nosūta elektroniski uz elektroniskā pasta adresi, no kuras ir saņemts
jautājums, un publicē to Pasūtītāja vispārējā interneta adresē www.lns.lv sadaļā „Iepirkumi un
konkursi” (http://www.lns.lv/lat/iepirkumi_un_konkursi/), kur ir pieejami iepirkuma procedūras
dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.
1.4.8. Ja pasūtītājs izdarījis grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, tas nosūta attiecīgo
paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam ievietošanai publikāciju vadības sistēmā un ievieto
informāciju par grozījumiem Pasūtītāja vispārējā interneta adresē www.lns.lv sadaļā „Iepirkumi
un konkursi” http://www.lns.lv/lat/iepirkumi_un_konkursi/ kur ir pieejami iepirkuma procedūras
dokumenti, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par izmaiņām vai papildu informācija
iesniegta Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.
1.4.9. Piegādātājiem patstāvīgi jāseko vai pasūtītāja vispārējā interneta adresē www.lns.lv sadaļā
„Iepirkumi un konkursi” http://www.lns.lv/lat/iepirkumi_un_konkursi/ ir ievietota papildus
informācija par iepirkuma procedūras dokumentiem (uzdotie jautājumi un sniegtās atbildes,
izdarītie precizējumi un/vai grozījumi u.tml.).
1.4.10. Pasūtītājs ar iepirkumu saistītās informācijas apmaiņu nodrošina saskaņā ar Publisko iepirkumu
likuma 36. panta, 37.panta otrās, trešās, ceturtās daļas, 38.panta pirmās, otrās, trešās, ceturtās,
piektās daļas regulējumu.
1.5.
Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība
1.5.1. Piedāvājumu var iesniegt ne vēlāk kā līdz 2017. gada 13. jūnijam plkst. 11:00 personīgi vai
nosūtīt pa pastu biedrībā „Latvijas Nedzirdīgo savienība”, birojā, 2. kabinetā (2. stāvs), Elvīras
ielā 19 k-2, Rīgā LV- 1083. Piedāvājumus personīgi jāiesniedz darba dienās no plkst. 9:00 līdz
13:00, no plkst.13:30 līdz 16:00.
1.5.2. Piedāvājumu nosūtot pa pastu, pretendentiem jāņem vērā, ka pasūtītājs pieņems un reģistrēs tikai
tos piedāvājumus, kas tiks saņemti Nolikuma 1.5.1.punktā noteiktajā iesniegšanas termiņā.
1.5.3. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis to reģistrē piedāvājumu reģistrācijas veidlapā
iesniegšanas secībā, norādot piedāvājuma reģistrācijas numuru, pretendenta nosaukumu,
saņemšanas datumu un laiku. Piedāvājumi tiek glabāti neatvērti līdz piedāvājumu iesniegšanas
termiņa beigām un noteiktajai piedāvājumu atvēršanas sanāksmei, vai saskaņā ar Publisko
iepirkumu likuma regulējumu.
1.5.4. Iepirkuma komisija neatvērtu piedāvājumu nosūta pa pastu uz pretendenta norādīto adresi vai
izsniedz pretendentam, ja piedāvājums iesniegts vai piegādāts Pasūtītājam pēc konkursa
Nolikuma 1.5.1.punktā norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, vai ja piedāvājums
neatbilst Nolikuma 1.7.1. punktam, vai gadījumos, kas noteikti Publisko iepirkuma likuma
71. panta otrās daļas 3.punktā vai trešajā daļā.
1.5.5. Pretendents var atsaukt vai mainīt vai papildināt savu piedāvājumu līdz piedāvājuma
iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz
Pretendentu no tālākas līdzdalības atklātā konkursā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā vai
piedāvājuma papildināšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts pēdējā
piedāvājuma iesniegšanas laiks.
1.5.6. Ja pretendents piedāvājumu atsauc, tad tam jāiesniedz piedāvājuma atsaukšanas pieteikums
(vēstule). Ja pretendents piedāvājumu papildina vai maina, tad tam jāiesniedz piedāvājuma
mainīšanas vai papildināšanas pieteikums (vēstule) un attiecīgais piedāvājums, aizzīmogotā
iepakojumā (personīgi vai nosūtot pa pastu uz adresi: Biedrībai „Latvijas Nedzirdīgo savienība”,
Elvīras ielā 19 k-2, Rīgā LV- 1083), līdz 2017. gada 13. jūnijam plkst. 11:00. Uz iepakojuma
jānorāda:
• Pasūtītājs: Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība”; adrese: Elvīras ielā 19 k-2, Rīgā, LV1083;
• Pretendents: (Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese);
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•

Norāde: Piedāvājums atklātam konkursam „FM radiofrekvenču pārraides sistēmu (raidītājs
un uztvērējs) iepirkums 2017. gadam”, iepirkuma identifikācijas Nr. LNS 2017/2.
• Norāde: Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes 2017. gada 13. jūnijā plkst.
11:00.
•
Norāde: PIEDĀVĀJUMA MAIŅA (vai PIEDĀVĀJUMA PAPILDINĀJUMS).
1.5.7. Iepirkuma komisija rīkos ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, ja ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas
pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas būs saņemti vismaz 2 (divu) ieinteresēto
piegādātāju priekšlikumi rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi. Sanāksmi rīko ne vēlāk kā 5
(piecas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas, un informāciju par
sanāksmi ievieto pircēja profilā vismaz 3 (trīs) dienas iepriekš. Sanāksmē iepirkuma komisija
sniedz papildu informāciju un atbild uz sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem. Sanāksmes
gaita tiek protokolēta
1.6.
Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība
1.6.1. Piedāvājumu atvēršana. Piedāvājumi tiks atvērti 2017. gada 13. jūnijā plkst. 11:00 biedrībā
„Latvijas Nedzirdīgo savienība”, birojā, 3.stāvā, 12. kabinetā, Elvīras ielā 19 k-2, Rīgā LV1083. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta.
1.6.2. Publisko iepirkumu likuma 68. panta septītajā daļā minētajā gadījumā pasūtītājs pircēja profilā
publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes atcelšanu un iesniegtos
piedāvājumus neatver. Ja iesniegumu izskatīšanas komisija pieņem PIL 71. panta otrās
daļas 1. punktā minēto lēmumu vai administratīvā lieta tiek izbeigta, pasūtītājs pircēja profilā
publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes vietu un laiku, kā arī par to informē
pretendentus vismaz 3 (trīs) darbdienas iepriekš. Ja iesniegumu izskatīšanas komisija pieņem
PIL 71. panta otrās daļas 3. punktā vai trešajā daļā minēto lēmumu, pasūtītājs neatver iesniegtos
piedāvājumus un tos izsniedz vai nosūta atpakaļ pretendentiem.
1.6.3. Pirms piedāvājuma atvēršanas Iepirkuma komisija pārbauda piedāvājuma iepakojuma
noformējumu. Iepirkuma komisija protokolē piedāvājumu aploksnes noformējuma pārbaudi.
1.6.4. Piedāvājuma iepakojumi, kuras neatbildīs Nolikuma 1.7.1. punkta prasībām, netiks atvērti un
piedāvājums netiks izskatīts, un tas tiks nosūtīts pa pastu uz pretendenta norādīto adresi vai
izsniegts pretendentam, ja pretendents būs ieradies uz piedāvājumu atvēršanas sanāksmi.
1.6.5. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē piedāvājumi tiks atvērti to iesniegšanas secībā, nosaucot
pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku, piedāvāto cenu, un tiks nodrošināts, ka netiek
izpausta informācija, kas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma regulējumu nav vispārpieejama.
Pēc visu 1.7.1. punkta nosacījumiem atbilstoši iesniegto piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz.
1.6.6. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiks protokolēta. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes
protokolu (kopiju), ja tāds tiks pieprasīts, iepirkumu komisija izsniegs vai nosūtīs pretendentam
3 (trīs) darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.
1.6.7. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmi vada iepirkumu komisijas priekšsēdētājs. Piedāvājumu
atvēršanas sanāksmes kārtība:
1) tiek nosaukts iepirkumu komisijas sastāvs;
2) tiek reģistrēti visi klātesošie ieinteresētie piegādātāji;
3) tiek nosaukti piedāvājumus iesniegušie pretendenti, piedāvājumu iesniegšanas laiks;
4) iepirkumu komisijas locekļi paraksta apliecinājumus par neatbilstību PIL 25. panta
noteikumiem;
5) tiek pārbaudīts katra piedāvājuma iepakojums, saskaņā ar Nolikuma 1.6.1. punkta
noteikumiem; piedāvājumi, kuri atbilst Nolikuma 1.7.1. punkta noteikumiem, tiek atvērti to
iesniegšanas secībā; tiek nosaukts pretendents, piedāvājuma iesniegšanas laiks, piedāvājuma
līgumcena (bez PVN);
6) iepirkumu komisijas locekļi parakstās uz katra piedāvājuma;
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7) pēc visu Nolikuma 1.7.1. punkta noteikumiem atbilstošo piedāvājumu atvēršanas, atvēšanas
sanāksme tiek slēgta.
1.7.
Piedāvājuma noformējuma prasības
1.7.1. Piedāvājums jāievieto 1 (vienā) slēgtā, aizlīmētā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā
iepakojumā (aploksnē, kastē, iesaiņojumā vai tml.) tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu
redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanai. Piedāvājuma iepakojumu jāapzīmogo ar
zīmogu (ja attiecināms) un/vai jāparaksta ar parakstu, nodrošinot iesaiņojuma drošību, lai
piedāvājuma dokumentiem nevar piekļūt, nesabojājot iepakojumu.
1.7.2. Uz piedāvājuma iepakojuma jānorāda:
• Pasūtītājs: Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība”; adrese: Elvīras ielā 19 k-2, Rīgā, LV1083;
• Pretendents: (Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese);
• Norāde: Piedāvājums atklātam konkursam „FM radiofrekvenču pārraides sistēmu (raidītājs
un uztvērējs) iepirkums 2017. gadam”, iepirkuma identifikācijas Nr. LNS 2017/2.
• Norāde: Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes 2017. gada 13. jūnijā plkst.
11:00.
1.7.3. Piedāvājums jāsagatavo drukātā veidā, latviešu valodā. Piedāvājums jāiesniedz par visu
iepirkuma priekšmeta pilnu apjomu, bez piedāvājuma variantiem, 2 (divos) eksemplāros 1 (viens) oriģināls (ORIĢINĀLS) un 1 (viena) kopija (KOPIJA).
1.7.4. Visiem piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem vienā sējumā (atsevišķi piedāvājuma
Oriģināls un Kopija), tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt.
1.7.5. Piedāvājuma dokumentus kārto Nolikuma 4.2. punktā norādītajā kārtībā. Visa Piedāvājuma
lapām jābūt sanumurētām, piedāvājumam pievieno satura radītāju.
1.7.6. Piedāvājuma iekļautiem dokumentiem ir jābūt skaidri salasāmiem, bez iestarpinājumiem,
aizkrāsojumiem, neatrunātiem labojumiem vai svītrojumiem vai papildinājumiem. Ja
piedāvājumā iekļautiem dokumentiem ir labojumi, svītrojumi vai papildinājumi, tad tiem ir jābūt
atrunātiem 2010. gada 28. septembra LR Ministru kabineta noteikumu Nr.916 „Dokumentu
izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. 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.
1.7.7. Ja piedāvājumā iekļautie dokumenti, kas norādīti Nolikuma 4.2. punktā, nav latviešu valodā, tad
tiem pievieno piegādātāja apliecināts tulkojums latviešu valodā.
1.7.8. Brošūras u.tml. informāciju, ko pretendents vēlas pievienot piedāvājumam, bet, kas nav noteikti
kā iesniedzamie dokumenti (Nolikuma 4.2. punkts), ir jāiesniedz atsevišķi (necauršujot kopā ar
piedāvājumu), un uz katra no tiem jāveic uzraksts: Pretendenta nosaukums; Iepirkuma
identifikācijas numurs (ID Nr.).
1.7.9. Visi iesniedzamie dokumenti jānoformē atbilstoši LR 06.05.2010. likuma „Dokumentu juridiskā
spēka likums” prasībām un 28.09.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.916 „Dokumentu
izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām. Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto
dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu.
1.7.10. Ja, vērtējot piedāvājumu, iepirkuma komisijai radīsies šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas
autentiskumu, tā Pretendentam pieprasīs uzrādīt oriģināla dokumentu.
1.7.11. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar tā piedāvājuma sagatavošanu, noformēšanu un
iesniegšanu Pasūtītājam, neatkarīgi no konkursa rezultātiem.
1.7.12. Tehniskajā un finanšu piedāvājuma formā norādītās ailes nedrīkst pārsaukt, dzēst, papildināt vai
kā citādi mainīt, izņemot gadījumu, kad iepirkuma procedūras sarakstes laikā iepirkumu komisija
pasūtītāja mājaslapā ir publicējusi precizējumus vai grozījumus. Sagatavojot Tehnisko un finanšu
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piedāvājumu, piegādātājam ir pienākums aktualizēt vai izmantot pasūtītāja mājaslapā publicēto
aktualizēto informāciju. Piegādātājs drīkst izdzēst tikai tās ailes, kuras tas nepiedāvā konkursā.
1.7.13. Ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarotā persona, tad piedāvājuma atlases dokumentiem
ir jāpievieno pretendenta izsniegtā pilnvara vai pilnvarojumu apliecinošais dokuments.
Pilnvarotā persona drīkst pārstāvēt ne vairāk kā vienu pretendentu.
1.7.14. Izziņas un citus dokumentus, kurus Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos izsniedz
Latvijas kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu
mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus
dokumentus pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms
iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.
II INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

2.6.
2.7.
2.8.

Iepirkuma mērķis: Pasūtītājs veic iepirkumu Līgumslēdzēja vajadzībām, lai nodrošinātu
Līguma Nr. 1-16/3 “Par tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumu nodrošināšanu vājdzirdīgām un
nedzirdīgām personām” izpildi 2017. gadā.
Iepirkuma priekšmets: FM radiofrekvenču pārraides sistēma (raidītājs un uztvērējs).
Iepirkuma priekšmetam atbilstošais CPV kods: CPV kods - 32340000-8.
Iepirkuma priekšmeta daļas: iepirkums nav sadalīts daļās.
Iepirkuma maksimālā līgumcena*: 56 000,00 EUR bez PVN
*- Pasūtītājs nosaka maksimālo līgumcenu atbilstoši Līgumslēdzēja budžeta plānojumam. Ja
pretendentu piedāvātā līgumcena pārsniegs Līgumslēdzēja finanšu resursu iespējas, Pasūtītājs
var rīkoties saskaņā ar Nolikuma 8.3. punktu.
Iepirkuma līguma darbības termiņš: no līguma noslēgšanas dienas līdz Pušu saistību izpildei,
bet ne ilgāk par līdz 2017. gada 30. decembrim (plānoti 5 mēneši).
Preču piegādes nosacījumi: preču piegāde plānota 2 partijās, saskaņā ar noslēgtā līguma
nosacījumiem (Nolikuma 4.pielikums), līdz 2017. gada 15. decembrim.
Preču piegādes vieta: Rīgā, Elvīras ielā 19 k-1 (NUTS kods: LV006).
III PRETENDENTU ATLASE UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLE

3.1.
Vispārīgie nosacījumi attiecībā uz pretendentu:
3.1.1. Par pretendentu iepirkumā var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība
jebkurā to kombinācijā, kura ir attiecīgi licencēta, reģistrēta vai sertificēta atbilstoši attiecīgās
valsts normatīvo aktu prasībām konkrētā iepirkuma priekšmeta izpildē, ja tāda nepieciešama.
3.1.2. Pasūtītājs nenoraida pretendentu, ja tam atbilstoši Latvijas normatīvajiem aktiem nav noteikta
juridiskā statusa, bet tas ir tiesīgs piegādāt preces atbilstoši tās Eiropas Savienības dalībvalsts
normatīvajiem aktiem, kurā tas dibināts.
3.1.3. Pretendentam ir visi nepieciešamie resursi - dokumenti, personāls, telpas un aprīkojums u.c., lai
veiktu Nolikumā noteikto preču piegādi, saskaņā ar tehnisko specifikāciju
3.1.4. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad iesniedzot piedāvājumu, tai nav
jāorganizējas noteiktā juridiskā statusā. Ja piegādātāju apvienība tiks atzīta par uzvarētāju
iepirkumā, tad apvienībai pēc savas izvēles būs jāizveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam
statusam vai jānoslēdz Sabiedrības līgums, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības
sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei.
3.2.
Pretendentu izslēgšana
3.2.1. Pasūtītājs, piemērojot pretendentu izslēgšanas noteikumus, vadās no Publisko iepirkumu likuma
42. panta pirmās daļas regulējuma. Pretendentu izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti Publisko
iepirkumu likuma 42. panta noteiktajā kārtībā.
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3.2.2. Pasūtītājs piemēros Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas pirmajā apakšpunktā*
noteiktos pretendentu izslēgšanas noteikumus. Pretendentu izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti
Publisko iepirkumu likuma 42. panta noteiktajā kārtībā.
*- Pasūtītājs ir tiesīgs izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, 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 kandidāts ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība) nav pildījis ar šo
pasūtītāju noslēgtu iepirkuma līgumu, vispārīgo vienošanos un tādēļ pasūtītājs ir izmantojis
iepirkuma līgumā, vispārīgās vienošanās noteikumos paredzētās tiesības vienpusēji
atkāpties no iepirkuma līguma, vispārīgās vienošanās līguma.
3.2.3. Pasūtītājs pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā un otrajā daļā noteikto
pretendentu izslēgšanas gadījumiem veic attiecībā uz katru pretendentu, kuram atbilstoši citām
paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un
izraudzītajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.
3.3.

3.4.

Ja pretendents vai personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, atbilst
Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmās daļas 1., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā vai otrās daļas
1. punktā minētajam izslēgšanas gadījumam, pretendents norāda to piedāvājumā un, ja tiek atzīts
par tādu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iesniedz skaidrojumu un
pierādījumus par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma
atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem,
organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu
tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē.
Ja pretendents neiesniedz skaidrojumu un pierādījumus Nolikuma 3.3. punktā norādītājā
gadījumā, pasūtītājs, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 43. panta trešo daļu, izslēdz
pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā kā atbilstošu Publisko iepirkumu likuma
42.panta pirmās daļas 1., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā vai otrās daļas 1. punktā minētajam
izslēgšanas gadījumam.

3.5.

Pretendentu atbilstība profesionālās darbības veikšanai
Pasūtītājs neizvirza noteiktas prasības pretendentu profesionālās darbības veikšanai.

3.6.

Pretendentu saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim noteiktās prasības
Pasūtītājs neizvirza noteiktas prasības pretendentu saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim,
bet Pretendentam jāspēj piegādāt tehniskajā specifikācijā norādītās preces pilnā apjomā par
nemainīgām, un konkursā piedāvātajām vienības cenām visā iepirkuma līguma darbības laikā.

3.7.
Pretendentu tehniskajām un profesionālajām spējām noteiktās prasības
3.7.1. Pretendenta rīcībā jābūt nepieciešamām tehniskām ierīcēm, tehniskām iespējām, līdzekļiem un
citiem resursiem preču piegādes izpildei. Pretendents atbilstību minētajam nosacījumam
apliecina Pretendenta pieteikumā dalībai iepirkumā (Nolikuma 1.pielikums).
3.7.2. Pasūtītājam ir jābūt tiesībām izplatīt ražotāja preces un veikt to garantijas remontu. Pretendents,
izpildot šo prasību, var balstīties uz citu personu iespējām. Pretendents atbilstību minētajam
nosacījumam apliecina piedāvājumā iesniedz atbildošos dokumentus vai citus pierādījumus.
3.7.3. Piegādātājs var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir
nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā
rakstura. Šādā gadījumā piegādātājs pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi,
iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu
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piegādātāja rīcībā.
3.8.

Kvalitātes vides standarti
Pasūtītājs neizvirza prasības kvalitātes vides standartiem.

3.9.

Vides vadības standarti
Pasūtītājs neizvirza prasības vides vadības standartiem.

3.10. Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments
3.10.1. Pretendents var iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu drukātā veidā. Ja
piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu,
ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām
pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām
tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma
procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.
3.10.2. Iesniedzot Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, piegādātājs vadās no Publisko
iepirkumu likuma 49. panta regulējuma. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas
vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku.
3.10.3. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu paraugus nosaka Eiropas Komisijas
2016. gada 5. janvāra Īstenošanas regula 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas
vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam. Dokumenta veidlapa ir pieejama interneta vietnē
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lv .
3.11. Piedāvājuma nodrošinājums un saistību izpildes nodrošinājums
Pasūtītājs nepieprasa piedāvājuma nodrošinājumu un saistību izpildes nodrošinājumu.
3.12. Tehniskā specifikācija un pretendenta Tehniskā un finanšu piedāvājumu forma
3.12.1. Tehniskā specifikācija norādīta Nolikuma 1. pielikumā. Pretendents nav tiesīgs interpretēt, grozīt
vai sašaurināt pasūtītāja minimālās prasības, kas noteiktas tehniskajā specifikācijā.
3.12.2. Pretendents sagatavo Tehnisko un finanšu piedāvājumu, izmantojot Nolikumam 3.pielikumā
doto formu.
3.12.3. Sagatavojot finanšu piedāvājumu, pretendents iekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar preču
piegādi (piemēram, nodokļi (izņemot pievienotās vērtības nodokli), nodevas, iepirkuma
priekšmeta nodrošināšanas izmaksas ar visiem riskiem, tai skaitā iespējamie sadārdzinājumi,
pielietoto materiālu izmaksas, nepieciešamo palīgdarbu izmaksas, tehnikas un palīgierīču
izmantošanas izmaksas, tai skaitā transporta izdevumi nodrošinot iepirkuma priekšmeta
piegādes, un visas citas izmaksas, kuras rodas vai var rasties piegādātājam izpildot iepirkuma
priekšmetu). Visas finanšu piedāvājuma cenas ir jānorāda eiro, ar ne vairāk kā 2 (diviem)
cipariem aiz komata.
3.12.4. Pasūtītājs līguma izpildes laikā veiks samaksu tikai Pretendenta piedāvājumā norādītās summas
apmērā par faktisko preču piegādi. Gadījumā, ja pretendenta piedāvātā līgumcena izrādīsies
nepietiekama preču piegādei, Līgumslēdzējs nemaksās lielāku summu par līgumā nolīgto
līgumcenu, bet pretendentam būs jāpiegādā viss preču apjoms par saviem līdzekļiem un
resursiem.
IV PRETENDENTA IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
4.1. Piedāvājumā jāiesniedz tikai uz pretendentu attiecināmie dokumenti.
4.2. Pretendentam ir jāiesniedz šādi (attiecināmie) dokumenti sarakstā norādītajā kārtībā:
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Atlases dokumenti
4.1.1.
Pieteikums dalībai iepirkumā (oriģināls)
1. Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā apliecina pretendenta apņemšanos veikt
nolikumā minēto preču piegādi.
2. Pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā pretendents sagatavo saskaņā ar Nolikuma
1. pielikumā norādīto veidlapu, un tajā norāda visu pieprasīto informāciju.
3. Pieteikumu dalībai iepirkumā paraksta:
- persona, kura ir pretendenta amatpersona (-as) un kurai (-ām) ir pretendenta
pārstāvības tiesības, vai pretendenta pilnvarotā persona;
ja piedāvājumu kā piegādātājs iesniedz personu apvienība, tad pieteikumu
paraksta visas personas, kas iekļautas personu apvienībā.
4.1.2.
Ja piedāvājumu iesniedz ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents, tad
piegādātām jāiesniedz attiecīgās valsts kompetentās institūcijas izdotu dokumentu
(kopija), kas apliecina, ka:
1) piegādātājs ir atbilstoši licencēts, reģistrēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās
valsts normatīvo aktu prasībām (ja tāda nepieciešama);
2) dokumentu (kopija), kurā ir informācija par piegādātāja paraksttiesīgās personas
tiesībām.
4.1.3.
Pretendenta pārstāvības gadījumā, ja to nepārstāv paraksta tiesīgā persona,
Pilnvarojumu apliecinošo dokumentu vai Pilnvaru (oriģināls vai kopija), norādot
pilnvarotai personai deleģētās tiesības iepirkumā (piemēram, iesniegt piedāvājumu, grozīt
vai atsaukt iesniegto piedāvājumu un tml.).
4.1.4.
Ja piedāvājumu kā piegādātājs iesniedz personu apvienība, tad personu apvienībai
jāiesniedz:
1. Ja personu apvienība ir reģistrēta, tad jāiesniedz Vienošanās vai Līgums, kurā
norādīts sadarbības apjoms, katra personu apvienības dalībnieka atbildības sadalījums
un attiecīgā dokumenta termiņš;
2. Ja personu apvienība nav reģistrēta, tad jāiesniedz Apliecinājums, ka gadījumā ja
iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas personu apvienībai, personu
apvienība pēc savas izvēles izveidosies atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai
noslēgs Sabiedrības līgumu, vienojoties par personu apvienības dalībnieku atbildības
sadalījumu. Apliecinājumā jānorāda katra dalībnieka atbildības apjomu iepirkumā.
4.1.5.
Informāciju, kurā pretendents brīvā formā norāda (ja attiecināms) tā atbilstību Publisko
iepirkumu likuma 42. panta pirmās daļas 1., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā vai otrās daļas 1.
punktā minētajam izslēgšanas gadījumam.

4.1.6.

Detalizēta informācija pieejama vietnē:
https://likumi.lv/doc.php?id=287760
Ja piegādātājs balstās uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām*,
piegādātājam pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, un iesniedz šo
personu Apliecinājumu vai Vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja
rīcībā.

4.1.7.

*- jāiesniedz kā personu apvienības kopēja informācija.
Dokumentus*, kas apliecina pretendenta** tiesības izplatīt/piedāvāt iepirkuma
priekšmeta preci
*- piemēram, Autorizācijas dokumentu, ko izdevis ražotājs un tml.
**- iesniedz tas personu apvienības dalībnieks, kurš var izpildīt konkrēto prasību.
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4.1.8.

Informāciju par uzņēmumu*
*- informāciju (brīvā formā) par to, vai piedāvājumu iesniegušā pretendenta uzņēmums
atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam;
*- jāiesniedz kā personu apvienības kopēja informācija.

Piezīme. Informācijas sagatavošanai, atbilstoši Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā
norādītājam, izmanto šādas definīcijas:
- Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un
kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;
- 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
Detalizēta informācija pieejama vietnē:
https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf)
Tehniskais un finanšu piedāvājums
4.1.10.
Pretendenta Tehniskais un finanšu piedāvājums*
1. Pretendents iesniedz Tehnisko un finanšu piedāvājumu iepirkumā atbilstoši
Nolikuma 3. pielikuma formai.
2. Pretendents iepirkuma nevar iesniegt piedāvājuma variantus.
*- piegādātāju apvienība iesniedz Tehnisko un finanšu piedāvājumu kā personu
apvienības kopēju informāciju.
Pretendentam Tehniskajam un finanšu piedāvājumam jāpievieno:
1.
preču ražotāja izdotus preču aprakstus vai izdrukas no preču katalogiem vai tml.
(latviešu valodā vai aprakstus svešvalodā un to tulkojumu latviešu valodā
(pretendenta apliecinātu));
2. preču CE atbilstības marķējuma dokumentus;
3. ražotāja izdotu preču lietošanas instrukciju (latviešu valodā vai svešvalodā un to
tulkojumu latviešu valodā (pretendenta apliecinātu).

V PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJS, PIEDĀVĀJUMA VĒRTĒŠANA, LĒMUMS
5.1.

Piedāvājuma izvēles kritērijs
Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka, ņemot
vērā tikai cenu eiro. Cenu eiro nosaka ar ne vairāk kā 2 (diviem) cipariem aiz komata, bez
pievienotā vērtības nodokļa.

5.2. Piedāvājuma vērtēšana
5.2.1. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iepirkuma komisija izvērtē iesniegtos
piedāvājumus un izvēlas vienu piedāvājumu. Piedāvājumu vērtēšana notiek slēgtās sēdēs.
5.2.2. Iepirkumu komisija tiesīga pretendentu kvalifikācijas pārbaudi veikt tikai tam pretendentam,
kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.
5.2.3. Piedāvājuma vērtēšana notiks posmos:
1)
1.posms. Šajā posmā tiks vērtēti pretendentu iesniegtie atlases dokumenti (iesniegtie
dokumenti, to noformējums un dokumentu saturs);
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2.posms. Šajā posmā tiks vērtēti pretendentu tehniskie piedāvājumi, to atbilstība
Nolikuma prasībām;
Pretendenta preču paraugu demonstrācija, ja tāda tiks pieprasīta.
3)
3.posms. tiks vērtēti pretendentu iesniegtie finanšu piedāvājumi.
•
Ja pasūtītājs finanšu piedāvājumā konstatēs aritmētiskās kļūdas, tad tas šīs kļūdas
labos. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu pasūtītājs paziņos
pretendentam, kuram pieļautas kļūdas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs
ņems vērā finanšu piedāvājuma labojumus;
•
Vērtējot, vai piedāvājums ir nepamatoti lēts, pasūtītājs vadīsies no Publisko
iepirkumu likuma 53. panta regulējuma.
4) 4.posms. Šajā posmā notiks:
•
Pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, noteikšana;
•
Pretendenta pārbaude - Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā un otrajā daļā
pirmajā punktā noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu esamība attiecībā uz katru
pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras
dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajiem piedāvājuma izvērtēšanas
kritērijiem būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.
5.3. Ja pasūtītājs, pirms tam, kad pieņems lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu,
konstatēs, ka vismaz divu piedāvājumu novērtējums ir vienāds, tad par izšķirošo piedāvājuma
izvēles kritēriju tiks noteikts tā piegādātāja piedāvājums, kurš piedāvās garāku preču garantijas
termiņu. Ja nebūs tādu piegādātāju piedāvājumu, kas atbildīs iepriekš minētajam nosacījumam, tad
tiks vērtēta pretendentu pieredze iepirkuma priekšmeta piegādē Šajā gadījumā par izšķirošo
piedāvājuma izvēles kritēriju tiks noteikts tā piegādātāja piedāvājums, kurš ir izpildījis lielāku
skaitu līgumu (pasūtījumu) ne vairāk kā trīs iepriekšējos gados. Iepirkuma komisijai kritērija
novērtējumā ir tiesības pieprasīt atbilstošos pierādījumus.
5.4. Pasūtītājam ir tiesības noraidīt pretendentu, ja tā piedāvājums neatbilst Nolikuma prasībām.
Lemjot par pretendenta piedāvājuma noraidīšanu, iepirkumu komisija izvērtēs neatbilstību
būtiskumu un vadīsies no Publisko iepirkumu likuma 41. panta regulējuma.
5.5. Pasūtītājam ir tiesības pārtraukt iepirkumu jebkurā tā norises posmā, ja tam ir objektīvs
pamatojums, piemēram, piedāvātās līgumcenas pārsniedz Līgumslēdzēja finanšu iespējas,
mainījušās Līgumslēdzēja vajadzības, ir veicamas būtiskas izmaiņas iepirkuma Tehniskajā
specifikācijā u.c.
2)

5.6. Lēmums iepirkumā
Iepirkuma komisija par uzvarētāju iepirkumā atzīst pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši
iepirkuma Nolikumā noteiktajām prasībām un kritērijiem, nav izslēdzams no iepirkuma Publisko
iepirkumu likuma regulējumu ietvaros, un ir piedāvājis saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu,
ņemot vērā tikai cenu eiro.
VI PRETENDENTU INFORMĒŠANA, LĪGUMA SLĒGŠANA
6.1.

6.2.

Pasūtītājs triju (3) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus
pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu, saskaņā ar PIL 37.
panta otrās un trešās daļas nosacījumiem. Pasūtītājs vienlaikus informē visus pretendentus par
termiņu, kādā persona, ievērojot PIL 68. panta otrās daļas 1. un 2. punktu, var iesniegt Iepirkumu
uzraudzības birojam iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.
Ja iepirkuma procedūra tiek izbeigta vai pārtraukta, pasūtītājs triju (3) darbdienu laikā pēc
lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus pretendentus par visiem iemesliem, kuru dēļ
iepirkuma procedūra tiek izbeigta vai pārtraukta. Pasūtītājs visus kandidātus vai pretendentus
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informē par termiņu, kādā persona, ievērojot šā likuma 68. panta otrās daļas 1. un 2. punktu, var
iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.
6.3. Pasūtītājs informāciju par iepirkuma rezultātiem nosūta pa pastu vai faksu vai elektroniski,
izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu
dokumentu, vai nodod personīgi.
6.4. Pasūtītājs, saskaņā ar MK noteikumu Nr.107 21. panta regulējumu, sagatavo iepirkuma
procedūras ziņojumu un publicē to pircēja profilā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc lēmuma
pieņemšanas par iepirkuma procedūras rezultātiem.
6.5. Līgumslēdzējs slēdz iepirkuma līgumu ar iepirkumā uzvarējušo pretendentu, saskaņā ar
Nolikuma 4.pielikumā pievienoto līguma projektu, ne agrāk kā termiņā, kas noteikts Publisko
Iepirkumu likuma 60. panta septītajā daļā, astotajā daļā, devītajā daļā.
6.6. Iepirkuma līgums slēdzams par uzvarējušā pretendenta piedāvāto līgumcenu. Līgumcena nevar
tikt paaugstināta. Līgumslēdzējs maksās Izpildītājam tikai par faktiski veikto preču piegādi.
6.7. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkumu komisija rīkojas
2017. gada 28. februāra LR Ministru kabineta noteikumu Nr.107 (turpmāk – MK noteikumi) 23.
punkta regulējuma ietvaros.
6.8. Ja pretendents ir personu apvienība, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu,
pretendentu apvienība pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai
noslēdz Sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu. Pirms
iepirkuma līguma slēgšanas personu apvienībai jāiesniedz atbilstošs dokuments.
6.9. Līgumslēdzējam ir tiesības neslēgt iepirkuma līgumu un iepirkumu komisijai pārtraukt
iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums, piemēram, ir mainījušās Līgumslēdzēja vajadzības,
finanšu iespējas u.c.
6.10. Pasūtītājs, saskaņā ar PIL 29. panta regulējumu, pēc tam, kad noslēgts iepirkuma līgums vai
pieņemts lēmums par iepirkuma pārtraukšanu vai izbeigšanu, 10 (desmit) darbdienu laikā
iesniedz publicēšanai paziņojumu par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.
6.11. Pasūtītājs, saskaņā ar PIL 60. panta desmitās daļas regulējumu, ne vēlāk kā 10 (desmit) darba
dienu laikā pēc dienas, kad stājas spēkā iepirkuma līgums vai tā grozījumi, pasūtītājs savā pircēja
profilā ievieto vispārīgās vienošanās pamattekstu vai uz vispārīgās vienošanās pamata noslēgta
iepirkuma līguma tekstu, ja līgumcena ir vienāda ar Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu
robežvērtībām vai lielāka, vai iepirkuma līguma grozījumu tekstu un PIL 61. panta otrajā un
trešajā daļā minēto iepirkuma līguma grozījumu pamatojumu, atbilstoši normatīvajos aktos
noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. Iepirkuma līgums un tā
grozījumu teksts ir pieejams pircēja profilā vismaz visā iepirkuma līguma darbības laikā, bet ne
mazāk kā 36 mēnešus pēc iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas.

VII IEPIRKUMA LĪGUMA GROZĪŠANA
7.1.
7.2.

7.3.

Iepirkuma līgums var tikt grozīts vai pārtraukts pirms termiņa. Visi iepirkuma līguma grozījumi
un papildinājumi izdarāmi rakstiski.
Līgumslēdzējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no iepirkuma līguma pirms termiņa, ja tam nav
pieejams finansējums līguma izpildei vai mainās citi nosacījumi, kas ietekmē Līguma izpildi, kā
arī gadījumos, kas noteikti Publisko iepirkumu likuma 64. panta pirmajā daļā. Ja iepirkuma
līgumu izbeidz pirms termiņa, Līgumslēdzējs samaksā piegādātājam par faktiski veiktajā
piegādēm, un līgumslēdzēji vienojas par samaksas apmēru un kārtību.
Iepirkuma līguma grozījumi, līguma izpildes laikā, izdarāmi saskaņā ar Publisko iepirkumu
likuma 61. panta regulējumu, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 62. panta noteikumus (ja
attiecināms).
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7.4.

7.5.
7.6.

7.7.
7.8.

8.1.

8.2.
8.3.
8.4.

Iepirkuma līguma grozījumi pieļaujami, ja šo grozījumu vērtība nepārsniedz 10% no sākotnējās
iepirkuma līguma vērtības, un ja grozījumi atbilst Publisko iepirkumu likuma 61. panta piektās
daļas regulējumam, un grozījumi līgumā tiek veikti gadījumos, kad Līgumslēdzējam ir
nepieciešamas papildus piegādes (preces papildus tam skaitam, kas noteikts Nolikuma
Tehniskajai specifikācijā), un kuras Pasūtītājs un Līgumslēdzējs iepriekš nevarēja paredzēt.
Lai veiktu grozījumus iepirkuma līgumā pēc piegādātāja ierosinājuma, piegādātājam jāiesniedz
Līgumslēdzējam rakstisks pieteikums, pamatojot grozījumu nepieciešamību.
Piegādātājs nav tiesīgs bez Līgumslēdzēja rakstiskas saskaņošanas veikt apakšuzņēmēju nomaiņu
vai papildus piesaisti, vai piedāvājumā norādītā personāla nomaiņu vai papildus piesaisti (ja tas
attiecināms uz šo iepirkumu). Līgumslēdzējs var prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par
nomaiņas iemesliem.
Pasūtītājs publicē paziņojumu par izmaiņām līgumā, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma
33. panta regulējumu.
Pasūtītājs publicē pasūtītāja profilā internetā iepirkuma līguma grozījumu un iepirkuma līguma
grozīšanas pamatojumu, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 60. panta desmitās daļas
regulējumu.
VIII IEPIRKUMU KOMISIJA
Iepirkuma veikšanai pasūtītājs izveido iepirkuma komisiju vismaz triju locekļu sastāvā,
nodrošinot, ka šī komisija ir kompetenta tā iepirkuma jomā, par kuru slēdz līgumu. Iepirkuma
komisija, pildot savus pienākumus, ir tiesīga pieaicināt ekspertus.
Uz iepirkuma komisijas darbību attiecas Publisko iepirkumu likuma 24. panta, 25.panta un
26.panta noteikumi.
Iepirkumu komisijai ir tiesības pārtraukt iepirkumu jebkurā tā norises posmā, ja tam ir objektīvs
pamatojums.
Gadījumos, kas nav atrunāti Nolikumā, iepirkumu komisija vadās no Publisko iepirkumu likuma
regulējuma un to piemēro.
IX PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

9.1.
9.2.

9.3.

9.4.
9.5.

Piegādātājam ir pienākums pirms piedāvājuma iesniegšanas iepazīties ar konkursa Nolikumu.
Ja iepirkumu komisija Pretendentam pieprasa iesniegt papildinformāciju, izskaidrot vai
papildināt informāciju vai dokumentu, iesniegt trūkstošos dokumentus, tad pretendentam
iepirkumu komisijas pieprasījums jāizpilda iepirkumu komisijas noteiktajā termiņā.
Persona, kura ir vai ir bijusi ieinteresēta iegūt tiesības noslēgt iepirkuma līgumu vai pretendē uz
iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un kura saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru,
uz kuru attiecas Publisko iepirkumu likums, uzskata, ka ir aizskartas tās tiesības vai ir iespējams
šo tiesību aizskārums, ko rada varbūtējs Eiropas Savienības normatīvo aktu vai citu normatīvo
aktu pārkāpums, ir tiesīga iesniegt iesniegumu par pretendentu atlases noteikumiem, tehniskajām
specifikācijām un citām prasībām, kas attiecas uz konkrēto iepirkuma procedūru, vai par
pasūtītāja vai iepirkuma komisijas darbību iepirkuma procedūras laikā, saskaņā ar Publisko
iepirkumu likuma 68. panta regulējumu.
Pretendentam ir pienākums iesniegt preču paraugus. Laiku preču paraugu iesniegšanai un
demonstrācijai jāsaskaņo ar iepirkuma kontaktpersonu.
Piegādātājam ir tiesības ierosināt, lai tiek rīkota ieinteresēto piegādātāju sanāksme. Iepirkuma
komisija rīko ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, ja ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms
piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas ir saņemti vismaz 2 (divu) ieinteresēto
piegādātāju priekšlikumi rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi. Sanāksmi rīko ne vēlāk kā
5 (piecas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas, un informāciju par
14
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9.6.
9.7.

sanāksmi ievieto pircēja profilā vismaz trīs dienas iepriekš. Iepirkuma komisija sniedz papildu
informāciju un atbild uz sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem. Sanāksmes gaita tiek
protokolēta.
Piegādātājam ir tiesības norādīt tās piedāvājuma sadaļas, kuras satur komercnoslēpumu.
Citus jautājumus, kas nav atrunāti Nolikumā, regulē Publisko iepirkumu likums, MK noteikumi,
ciktāl tas atteicas uz šo iepirkumu, un citi LR spēkā esošie normatīvie akti.

10. NOLIKUMA PIELIKUMI
Nolikumam ir pievienoti 4 (četri) pielikumi, kas ir Nolikuma neatņemamas sastāvdaļas:
1.pielikums.
Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (forma)
2.pielikums.
Tehniskā specifikācija
3.pielikums.
Tehniskais un finanšu piedāvājums (forma)
4.pielikums.
Iepirkuma līguma projekts
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1. pielikums
atklāta konkursa “FM radiofrekvenču pārraides sistēmu
(raidītājs un uztvērējs) iepirkums 2017. gadam”,
ID Nr. LNS 2017/2 nolikumam
Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā
(forma)
Par piedalīšanos atklātā konkursā “FM radiofrekvenču pārraides sistēmu (raidītājs un uztvērējs)
iepirkums 2017. gadam”, ID Nr. LNS 2017/2
Pretendents, _______________________,
(pretendenta pilns nosaukums)
vienotais reģ. Nr. ___________________,
juridiskā adrese ____________________, LV-____,
biroja adrese ______________________, LV-____,
tālr. _______, fakss _______, e- pasts:__________,
Banka:
Bankas kods:
Konta Nr. ______________,
tā _______________________________________
(pretendenta pārstāvja amats, vārds, uzvārds)
ar šī pieteikuma iesniegšanu:

personā,

1) piesakās piedalīties atklātā konkursā “FM radiofrekvenču pārraides sistēmu (raidītājs un uztvērējs)
iepirkums 2017. gadam”, ID Nr. LNS 2017/2;
2) apliecina, ka Nolikuma prasības ir saprotamas un pretendents garantē to izpildi;
3) apliecina, ka piedāvājums atbilst iepirkuma Nolikuma prasībām;
4) apliecina, ka ir iepazinies ar līguma projektu un piekrīt tā noteikumiem, apņemas (ja tiks atzīts par
uzvarētāju) slēgt iepirkuma līgumu, izpildīt visus līguma noteikumus;
5) apņemas līgumā noteiktajā termiņa piegādāt piedāvātas preces;
6) apliecina, ka tā rīcībā ir visi nepieciešamie resursi (cilvēkresursi, instrumenti, iekārtas un tehniskais
aprīkojums) savlaicīgai un kvalitatīvai izpildei;
7) apliecina, ka nodrošinās preču garantijas garantijas remontu, saskaņā ar tehniskā piedāvājuma un
līguma nosacījumiem;
8) apliecina, ka līguma izpildes laikā piegādās preces par piedāvājuma cenu visā līguma darbības laikā;
9) apliecina, ka visas iesniegtās ziņas ir patiesas.
Pretendenta pārstāvja vārds, uzvārds:
Pārstāvja amats:
Paraksts:
Datums:
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2. pielikums
atklāta konkursa “FM radiofrekvenču pārraides sistēmu
(raidītājs un uztvērējs) iepirkums 2017. gadam”,
ID Nr. LNS 2017/2 nolikumam
Tehniskā specifikācija
Piegādājamās preces nosaukums: FM radiofrekvenču pārraides sistēma (raidītājs un uztvērējs), ISO
kods: 22 06 27
Vienību skaits: 80 gab.
Prasības, kas raksturo preces spēju veikt noteiktas funkcijas: Universāls divdaļīgs individuālas
lietošanas palīglīdzeklis, kas sastāv no raidītāja (ar pievienojamu mikrofonu) un uztvērēja (kakla cilpas
veidā). FM radiofrekvenču pārraides sistēmai jābūt savienojamai ar ražotāju Siemens, Oticon, Bernafon,
Rexton, Unitron un Widex dzirdes aparātiem.
Raidītājs - bezvadu ierīce ar uzlādējamu akumulatoru skaņas retranslācijai.
Prasības:
- daudzkanālu retranslācijas iespēja,
- darbības diapazons: vismaz 15 m,
- pievienojams ārējais mikrofons ar klipsi,
- akumulatoru uzlādes skala,
- akumulatoru komplekts (darbības laiks >10st.) un ~220V lādētājs,
- darbības frekvencēm ir jābūt saskaņotam Eiropas Savienībā.
Uztvērējs (Neckloop - kakla cilpa) - bezvadu ierīce ar uzlādējamu akumulatoru, skaņas
uztveršanai.
Prasības:
- uztvērējam jābūt savienojamam ar dzirdes aparātu modeļiem, kam ir iebūvēta T-funkcija,
- manuāla ieslēgšana/izslēgšana,
- skaļuma regulēšana,
- akumulatoru komplekts un ~220V lādētājs.
Sertifikācijas prasības: FM radiofrekvenču pārraides sistēmām jābūt CE marķējumam.
Preces lietošanas instrukcija: Instrukcijai detalizēti jāatspoguļo FM radiofrekvenču pārraides sistēmas
lietošanas un kopšanas noteikumi, garantijas apkalpošanas nosacījumi. Instrukcijai jābūt latviešu valodā.
Pretendentam iepirkumā jāiesniedz preces lietošanas instrukcija latviešu valodā vai angļu valodā un tās
tulkojums latviešu valodā 1 eksemplārs.
Preces lietošanas laiks: 5 gadi
Preces garantijas prasības: Minimālais garantijas laiks 2 gadi.
Pieļaujamais preces remonta laiks: 10 darba dienas. Pretendentam jānodrošina preces remonts
garantijas laikā un lietošanas laikā saskaņā ar līguma nosacījumiem.
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3. pielikums
atklāta konkursa “FM radiofrekvenču pārraides sistēmu
(raidītājs un uztvērējs) iepirkums 2017. gadam”,
ID Nr. LNS 2017/2 nolikumam
Tehniskais un finanšu piedāvājums
(forma)
Pasūtītāja noteiktās minimālās
prasības

Piegādājamās preces nosaukums: FM
radiofrekvenču
pārraides
sistēma
(raidītājs un uztvērējs), ISO kods: 22 06
27
Vienību skaits: 80 gab.
Prasības, kas raksturo preces spēju
veikt noteiktas funkcijas: Universāls
divdaļīgs
individuālas
lietošanas
palīglīdzeklis, kas sastāv no raidītāja (ar
pievienojamu mikrofonu) un uztvērēja
(kakla cilpas veidā). FM radiofrekvenču
pārraides sistēmai jābūt savienojamai ar
ražotāju Siemens, Oticon, Bernafon,
Rexton, Unitron un Widex dzirdes
aparātiem.
Raidītājs

Pretendenta piedāvājums
Pretendenta tehniskais
Pretendenta
Pretendenta
piedāvājums
finanšu
finanšu
piedāvājums, piedāvājums,
euro, bez PVN,
euro, bez
par 1 (vienu)
PVN, par
preces vienību visu apjomu
Preces marka, modelis,
nosaukums:
aizpilda pretendents
Vienību skaits:
aizpilda pretendents
Preci raksturojošie
parametri/ spējas:
aizpilda pretendents

- bezvadu ierīce ar
uzlādējamu
akumulatoru
skaņas retranslācijai.

Prasības:
- daudzkanālu retranslācijas iespēja,
- darbības diapazons: vismaz 15 m,
- pievienojams ārējais mikrofons ar
klipsi,
- akumulatoru uzlādes skala,
- akumulatoru komplekts (darbības
laiks >10st.) un ~220V
lādētājs,
- darbības frekvencēm ir jābūt
saskaņotam
Eiropas
Savienībā.
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Uztvērējs (Neckloop - kakla cilpa) bezvadu
ierīce
ar
uzlādējamu akumulatoru,
skaņas uztveršanai.
Prasības:
- uztvērējam jābūt savienojamam ar
dzirdes aparātu modeļiem,
kam ir iebūvēta T-funkcija,
- manuāla ieslēgšana/izslēgšana,
- skaļuma regulēšana,
- akumulatoru komplekts un ~220V
lādētājs.
Sertifikācijas
prasības:
FM
radiofrekvenču pārraides sistēmām
jābūt CE marķējumam.
Preces
lietošanas
instrukcija:
Instrukcijai detalizēti jāatspoguļo FM
radiofrekvenču pārraides sistēmas
lietošanas un kopšanas noteikumi,
garantijas apkalpošanas nosacījumi.
Instrukcijai jābūt latviešu valodā.
Pretendentam iepirkumā jāiesniedz
preces lietošanas instrukcija latviešu
valodā vai angļu valodā un tās
tulkojums latviešu valodā 1 eksemplārs.
Preces lietošanas laiks: 5 gadi
Preces
garantijas
prasības:
Minimālais garantijas laiks 2 gadi.
Pieļaujamais preces remonta laiks:
10
darba
dienas.
Pretendentam
jānodrošina preces remonts garantijas
laikā un lietošanas laikā saskaņā ar
līguma nosacījumiem.
Piedāvātā līgumcena par visu 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 Pasūtītājs nemaksās
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papildus vairāk, nekā noteiktā līgumcena, par ko noslēgts līgums.
Apliecinu piedāvājumu:
Pretendenta pārstāvja vārds, uzvārds:
Pārstāvja amats:
Paraksts:
Datums:
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4. pielikums
atklāta konkursa “FM radiofrekvenču pārraides sistēmu
(raidītājs un uztvērējs) iepirkums 2017. gadam”,
ID Nr. LNS 2017/2 nolikumam
Iepirkuma līguma projekts
Pircēja līguma Nr. ______
Rīgā,

2017. gada ____. _____________

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LNS Surdotehniskās palīdzības centrs”, reģ. Nr.40003276127,
turpmāk arī - SIA LNS SPC, kuru, pamatojoties uz statūtiem, pārstāv valdes priekšsēdētāja Inese
Immure, turpmāk tekstā - Pircējs, no vienas puses, un
_____________, reģ. Nr. _____________, kuru pamatojoties uz statūtiem/pilnvaru/prokūru pārstāv
____________________________________, tekstā - Piegādātājs,
_____________ abi kopā kopā turpmāk - Puses un katrs atsevišķi turpmāk – Puse,
Pusēm ņemot vērā, ka Piegādātājs ir atzīts par uzvarētāju biedrības „Latvijas Nedzirdīgo savienība”
rīkotajā atklātā konkursā “FM radiofrekvenču pārraides sistēmu (raidītājs un uztvērējs) iepirkums 2017.
gadam”, ID Nr. LNS 2017/2, turpmāk tekstā saukts - Konkurss, noslēdz šādu līgumu, turpmāk Līgums:
1. Līguma priekšmets, tā vērtība.
1.1. Līguma priekšmets ir FM radiofrekvenču pārraides sistēmu (turpmāk tekstā arī Prece vai
Aparatūra) piegāde Pircējam.
1.2. Aparatūrai jāatbilst Konkursā noteiktajām tehniskajām prasībām un Piegādātāja piedāvājumam
Konkursā.
1.3. Aparatūras piegādes vieta: Rīgā, Elvīras ielā 19 k-1.
1.4. Aparatūras modelis un cena noteikti Līguma 1. pielikumā, un atbilst Piegādātāja Tehniskajam un
finanšu piedāvājumam Konkursā.
1.5. Pircējam nav pienākums iegādāties visu Konkursa nolikuma dokumentācijā norādīto Aparatūras
apjomu, bet tādu daudzumu, kāds nepieciešams Pircēja darbības nodrošināšanai Pasūtītāja biedrības „Latvijas Nedzirdīgo savienība” piešķirtā valsts finansējuma ietvaros.
1.6. Līguma kopējā summa noteikta līdz EUR _____,__ (xx.xx euro un xx.xx centi), bez Pievienotās
vērtības nodokļa (PVN).
1.7. PVN nav Līguma priekšmeta daļa, PVN tiek piemērots un maksāts atbilstoši normatīvajos aktos
noteiktajam.
1.8. Piegādātājam ir saistošas visas Konkursa nolikuma prasības.
2. Pušu saistības.
2.1. Piegādātāja saistības.
2.1.1. Piegādāt Aparatūru Līgumā noteiktajā kārtībā.
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.
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2.1.4. Piegādātājam jānodrošina Aparatūras bezmaksas garantijas remonts 2 (divu) gadu laikā, pēc
Aparatūras izsniegšanas lietotājam brīža, laikus izdarot Aparatūras remontu.
2.1.5. Trīs (3) gadu laikā pēc garantijas termiņa beigām Piegādātājam jānodrošina Aparatūras serviss, 10
(desmit) darba dienu laikā izdarot Aparatūras remontu. Par Aparatūras remontu šajos gadījumos
maksā Aparatūras lietotājs.
2.1.6. Piegādātājam jānodrošina katrai piegādātās Aparatūras vienībai kvalitatīvas lietošanas instrukcijas
latviešu valodā.
2.1.7. Pasūtījums Piegādātājam tiks organizēts 2 partijās līdz 2017. gada 30. decembrim, pasūtījums
jāizpilda 20 (divdesmit) darba dienu laikā.
2.1.8. Piegādātajam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc aparatūras piegādes ir pienākums veikt LNS SPC
2 (divu) darbinieku apmācību darbam ar aparatūru.
2.2 Pircēja saistības.
2.2.1. Pircējs apņemas savlaicīgi veikt samaksu par Aparatūras piegādi Līgumā noteiktajā kārtībā.
2.2.2. Pircējs apņemas nodrošināt Piegādātāja piegādātās Aparatūras nekavējošu pieņemšanu.
2.2.3. Pircējs apņemas nodrošināt telpas LNS SPC darbinieku apmācībām.
3. Piegādes noteikumi
3.1. Aparatūra tiek pasūtīta un piegādāta atsevišķās partijās atkarībā no Pircējam nepieciešamā
apjoma un valsts piešķirtā finansējuma.
3.2. Pušu kontaktpersonas piegādes izpildei:
3.2.1. Pasūtījumu veic Pircēja pilnvarotais pārstāvis, tālrunis +371 29196805, e-pasta adrese:
surdocentrs@surdocentrs.lv;
3.2.2. Pasūtījumu pieņem Piegādātāja pilnvarotais pārstāvis - SIA LNS SPC izpilddirektors Eduards
Bērziņš – Lācis (e-pasta adrese surdocentrs@surdocentrs.lv, telef. 29196805).
3.3.

Aparatūras pasūtījums tiek izdarīts rakstveidā, kā arī nosūtīts pa e-pastu (informatīvi).

3.3.

Pasūtītās Aparatūras partijas piegādi Pircējam Piegādātājam jāveic 20 (divdesmit) darba dienu
laikā. Aparatūras piegāde noteikta līdz 2017. gada 15. decembrim.
Par piegādātās Aparatūras piegādes dienu tiek uzskatīta diena, kad Piegādātājs Pircējam nodod
Aparatūru lietošanas kārtībā un Piegādātāja un Pircēja pilnvarotie pārstāvji paraksta attiecīgos
pieņemšanas – nodošanas aktus.
Pircējs pārbauda piegādātās Aparatūras atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām, apjomu, kā
arī lietotāja instrukcijas latviskās versijas atbilstību oriģinālam.
Ja Piegādātājs noliktajā termiņā Aparatūru (visu vai daļu no tās) nav piegādājis, piegādājis
nekvalitatīvu lietošanas instrukciju, tiek sastādīts defekta akts, kurā Pircējs norāda atklātos
trūkumus. Defekta aktu paraksta Piegādātāja un Pircēja pilnvaroti pārstāvji.
Nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšana iespējama vienīgi pēc trūkumu pilnīgas novēršanas.
Ja izsniedzot Aparatūru tiek konstatēts, ka Piegādātājs piegādājis nekvalitatīvu Aparatūru vai
piegādājis aparatūru, kas nav darba kārtībā, tiek sastādīts defekta akts, kurā Pircējs norāda
atklātos trūkumus. Piegādātājam uz sava rēķina tie jānovērš 5 (piecu) darba dienu laikā. Defekta
aktu paraksta Piegādātāja un Pircēja pilnvaroti pārstāvji.

3.4.

3.5.
3.6.

3.7.
3.8.

4. Garantijas un risks.
4.1. Aparatūras garantijas laiks tiek noteikts 24 mēneši pēc izsniegšanas klientam.
4.2.

Defektus, kas radušies nepareizas ekspluatācijas rezultātā, apliecina neatkarīgs eksperts.
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4.3.

Garantijas laikā Piegādātājs apņemas bez maksas veikt bojātās Aparatūras remontu 5 (piecu)
darba dienu laikā.

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 faktiski piegādāto Aparatūru pēc pieņemšanas – nodošanas akta
parakstīšanas un rēķina saņemšanas 10 (desmit) darba dienu laikā, samaksu veicot uz Piegādātāja
bankas kontu.
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 Pircējam ir tiesības piedzīt no Piegādātāja
līgumsodu 1 % (viens procents) dienā no nepiegādātās Aparatūras vērtības, bet ne vairāk kā 10%
(desmit procentus) no Līguma summas.
6.2. Par katru nokavēto samaksas dienu Piegādātājam ir tiesības piedzīt no Pircēja līgumsodu 1 %
(viens procents) dienā no neapmaksātās Aparatūras vērtības, bet ne vairāk kā 10% (desmit
procentus) no Līguma summas.
6.3. Ja Piegādātājs nokavē Aparatūras partijas piegādes termiņu vairāk nekā 10 (desmit) darba dienas,
Pircējs ir tiesīgs vienpusīgi priekšlaicīgi izbeigt Līgumu, rakstiski paziņojot par to Piegādātājam.
Šādā gadījumā Pircējam ir tiesības piedzīt no Piegādātāja līgumsodu līdz 10 % (desmit procentu)
apmērā no Līguma summas.
6.4. Ja Piegādātājs 10 (desmit) darba dienu laikā nav veicis Aparatūras garantijas remontu garantijas
laikā, tas maksā Pircējam līgumsodu, kura lielums atbilst nesaremontētās Aparatūras pirkuma
cenai.
6.5. Ja Piegādātājs kopā ar aparatūru nepiegādā instrukcijas latviešu valodā, vai piegādā tādas, kuras
neatbilst aparatūras lietošanas nosacījumiem, piegādātājs maksā soda naudu 1 % (viens procents)
apmērā no piegādātās aparatūras summas, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līguma
summas.
6.6. Pircējam ir tiesības ieturēt līgumsodu no Piegādātājam tekošajiem maksājumiem.
6.7. Līgumsodu piemērošana Līguma izpildes laikā neatbrīvo puses no saistību izpildes, izņemot
gadījumus, kad Pircējs vienpersoniski pārtrauc līgumu.
6.8. Pircējs var pārtraukt līgumu vienpersoniski, ja Piegādātājs veic nekvalitatīvu aparatūras piegādi un
5 (piecu) darba dienu laikā nenovērš konstatētos defektus, kavē pasūtījuma izpildi vairāk nekā
10 (desmit) darba dienas, vai neveic Aparatūras remontu līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā.
6.9. Ja līgums tiek pārtraukts pirms tā izpildes termiņa, tad puse, kura ierosina līguma pārtraukšanu
iesniedz otrai līgumslēdzēja pusei rakstisku brīdinājumu par līguma pārtraukšanu ne vēlāk kā 5
(piecas) darba dienas iepriekš. Pircējs un piegādātāju veic savstarpējus norēķinus par periodu līdz
līguma pārtraukšanas dienai.
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
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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.
7.3. Valūtas kursu svārstības, inflācija un citi biznesa riski nav nepārvarama vara.
8. Līguma darbības laiks.
8.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to paraksta abu Pušu pārstāvji.
8.2. Līguma darbība beidzas ar Pušu saistību pilnīgu izpildi. Līgums ir spēkā no līguma noslēgšanas
dienas līdz saistību pilnīgai izpildei, bet ne vēlāk kā līdz 2017. gada 30. decembrim.
8.3. Aparatūras piegāde - no līguma noslēgšanas līdz 2017. gada 15. decembrim atsevišķās partijās,
pēc Pircēja pieprasījuma.
8.4. Iepirkuma līgums var tikt priekšlaicīgi izbeigts, ja Pircējam pilnīgi vai daļēji netiek piešķirts
finansējums no biedrības “Latvijas Nedzirdīgo savienība” valsts pasūtījuma ietvaros.
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, vai priekšlaicīgi izbeigts Pusēm savstarpēji vienojoties.
Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi ir tiek noformēti vienošanās protokola veidā un pēc
to parakstīšanas kļūst par šī Līguma neatņemamām sastāvdaļām.
9.3. Līgums ir sastādīts uz 4 (četrām) lapām ar 1 (vienu) pielikumu (Piegādātāja piedāvājuma
Konkursam kopija), 2 divos identiskos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pircēja, otrs pie
Piegādātāja.
10. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti.
Pircējs:

Piegādātājs:

SIA „LNS Surdotehniskās palīdzības centrs”
Elvīras ielā 19 k-1, Rīgā, LV-1083
Reģ. Nr. 40003276127
Banka: AS SEB banka, Kurzemes filiāle
Bankas kods: UNLALV2X
Konta Nr. LV38UNLA0050015057283
________________________

Pretendents
Adrese
Reģ. Nr.
Banka:
Bankas kods
Konta Nr.
_______________________________

24

