APSTIPRINĀTS:
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Lielais Dzintars”
Iepirkumu komisijas sēdē
2017. gada 22.decembrī
Protokols Nr.1

Iepirkuma

Motorizēta lielformāta projekcijas ekrāna
izgatavošana, piegāde, montāža
SIA “Lielais Dzintars”
NOLIKUMS

Identifikācijas numurs
Lielais Dzintars 2017/9

Liepāja
2017. gads
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NOLIKUMĀ LIETOTIE SAĪSINĀJUMI
CPV
PIL
PVN
SIA “Lielais
Dzintars”
Piegādātājs
Pretendents
Pircēja profils
Ražotājs
Izpildītājs
Iekārta
Objekts

Eiropas Savienības apstiprināta nomenklatūra, kuru piemēro publisko iepirkumu
procedūrās
Publisko iepirkumu likums
Pievienotās vērtības nodoklis
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Lielais Dzintars”
Fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas
attiecīgi piedāvā tirgū piegādāt preci
Piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu
Pasūtītāja interneta mājas lapa www.lielaisdzintars.lv sadaļa „Par mums”
apakšsadaļas „Dokumenti”, “Aktuālie iepirkumi”
Iekārtu rūpnieciskais ražotājs/izgatavotājs
Šī iepirkuma uzvarētājs, kas pārstāv piegādāto iekārtu ražotāju, autorizēts veikt
iekārtu garantijas remontu, kā arī apkopi un servisu ārpus garantijas ietvariem
Motorizēts lielformāta projekcijas ekrāns ar iekares sistēmu
Liepājas koncertzāle “Lielais dzintars” Radio ielā 8, Liepājā
1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

1.1. Iepirkuma nosaukums, identifikācijas numurs un veids
Nosaukums – Motorizēta lielformāta projekcijas ekrāna izgatavošana, piegāde, montāža SIA
“Lielais Dzintars” (turpmāk arī Iepirkums).
Identifikācijas numurs – Lielais Dzintars 2017/9.
Iepirkuma procedūras veids - iepirkums publiskam piegādes vai pakalpojuma līgumam ar
paredzamo līgumcenu virs 10 000 EUR, nepārsniedzot 42 000 EUR, saskaņā ar PIL 9.pantu.
CPV kods: 38653400-1 (Projekcijas ekrāni).
1.2. Pasūtītājs
SIA „Lielais Dzintars”
Reģistrācijas Nr.42103067790
Radio iela 8, Liepāja, LV-3401
Tālrunis +371 63424555
E-pasta adrese: birojs@lielaisdzintars.lv
Kontaktpersona - juriste Iveta Tumaščika, tālr. +371 634 24555, mob. tālr. 28848228, e-pasts:
jurists@lielaisdzintars.lv.
1.3.

Līguma izpildes laiks un vieta

1.3.1.

Līguma izpildes laiks - 3 (trīs) mēneši no līguma noslēgšanas dienas, kurā iekļauta Iekārtas
ražošana, piegāde un montāža.

1.3.2.

Līguma izpildes vieta (Objekts) – Liepājas koncertzāle “Lielais Dzintars”, Radio iela 8, Liepāja,
LV-3401.

1.4.

Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

1.4.1. Piedāvājumi iesniedzami SIA „Lielais Dzintars” – Liepājas koncertzāles “Lielais dzintars”
informācijas centrā Radio iela 8, Liepāja, LV-3401, darba dienās no plkst.10.00 līdz plkst.20.00
līdz 2018. gada 10. janvāra plkst. 11:00.
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1.4.2. Ja Piegādātājs piedāvājuma iesniegšanai izmanto citu personu pakalpojumus (nosūta pa pastu vai
ar kurjeru), tas ir atbildīgs par piegādi līdz piedāvājumu iesniegšanas vietai līdz noteiktā termiņa
beigām.
1.4.3. Jebkuri piedāvājumi, kurus Pasūtītājs saņems pēc pēdējā iesniegšanas termiņa, netiks izskatīti un
tiks neatvērti atdoti vai nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.
1.5.

Piedāvājumu atvēršanas kārtība

1.5.1. Piedāvājumu atvēršana notiek SIA „Lielais Dzintars”, Radio iela 8, Liepājā, tūlīt pēc piedāvājumu
iesniegšanas termiņa beigām.
1.5.2. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir slēgta.
1.6.

Pretendenta piedāvājumam jābūt spēkā 6 (sešus) mēnešus no piedāvājuma iesniegšanas dienas.
Pasūtītājam ir tiesības lūgt termiņa pagarinājumu līdz 12 (divpadsmit) mēnešiem.

1.7.

Prasības piedāvājuma noformēšanai un iesniegšanai

1.7.1. Iepirkumam tiks pieņemti un izskatīti piedāvājumi no tiem Piegādātājiem, kuri būs noformējuši
un iesnieguši piedāvājumu atbilstoši normatīvo aktu un šī nolikuma prasībām. Piegādātājam
jāiesniedz dokumenti, kas aizpildīti atbilstoši nolikumam pievienoto veidlapu prasībām. Visām
izmaksām piedāvājumā jābūt uzrādītām euro (EUR).
1.7.2. Piegādātājam piedāvājums jāsagatavo valsts (latviešu) valodā. Ja piedāvājumā iekļaujamā
informācija ir svešvalodā, tad Piegādātājs pievieno tulkojumu valsts valodā saskaņā ar Ministru
kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumu Nr. 291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu
tulkojumi valsts valodā” prasībām.
1.7.3. Piegādātājam piedāvājums jāiesniedz 1 (vienā) eksemplārā, kurā iekļauj nolikuma 3. sadaļā
norādītos dokumentus. Piegādātājam jāizmanto pielikumos esošās veidlapas.
1.7.4. Piegādātājam jāiesaiņo piedāvājums slēgtā aploksnē ar norādi:
SIA „Lielais Dzintars”
Iepirkuma komisijai
Radio iela 8, Liepāja, LV-3401
ar norādi:
Iepirkumam „Motorizēta lielformāta projekcijas ekrāna izgatavošana, piegāde, montāža SIA
“Lielais Dzintars””.
Identifikācijas numurs Lielais Dzintars 2017/9
Neatvērt pirms iepirkumu komisijas sēdes sākuma!
Pretendents: … (nosaukums, kontaktpersona, kontaktinformācija)
1.7.5. Visai iesniedzamajai dokumentācijai jābūt cauršūtai (caurauklotai ar diegu, lai nebūtu brīvi
nomaināmas lapas), un šuvuma vietā jābūt paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas parakstam,
norādītam cauršūto lapu skaitam.
1.7.6. Piegādātājs iesniedz parakstītu piedāvājumu (skatīt nolikuma 3.4.punkta prasības).
1.7.7. Iesniedzot piedāvājumu, Piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un
tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada
28.septembra noteikumu Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” 5.sadaļas
prasībām.
1.7.8. Piedāvājumā norāda, vai attiecībā uz piedāvājuma priekšmetu vai atsevišķām tā daļām
nepieciešams ievērot komercnoslēpumu. Piegādātājs nevar prasīt ievērot komercnoslēpumu uz
tādu informāciju, kas ir vispārpieejama saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Saskaņā ar Publisko
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iepirkumu likuma 9. panta astoņpadsmito daļu, Pasūtītājs publicēs noslēgto līgumu pircēja profilā
internetā.
1.7.9. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto
piedāvājumu.
1.7.10. Pasūtītājs pieņem izskatīšanai tikai tos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā
informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. Ja piedāvājums nav atbilstoši
noformēts, piedāvājums atdodams tā iesniedzējam un piedāvājuma saņemšanu nereģistrē.
1.7.11. Tiek uzskatīts, ka Piegādātāji, iesniedzot savus piedāvājumus, ir iepazinušies ar visiem Latvijā
spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz līgumā
noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām.
1.8.

Piedāvājumu varianti
Piegādātājs drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu par katru iepirkuma daļu. Ja
Piegādātājs iesniegs vairākus piedāvājuma variantus, tie visi tiks atzīti par nederīgiem.

1.9.

Nolikuma saņemšana
Nolikumam ar pielikumiem ir nodrošināta tieša un brīva elektroniskā pieeja Pircēja profilā.

1.9. Papildu informācijas sniegšana
1.9.1. Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkumu, tiks publicēta Pasūtītāja
Pircēja profilā. Ieinteresētajam Piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai.
Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir
nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.
1.9.2. Papildu informāciju Pasūtītājs nosūta Piegādātajam, kurš uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto
šo informāciju Pircēja profilā, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto
jautājumu.
2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU
2.1.Iepirkuma priekšmeta apraksts
Motorizēta lielformāta projekcijas ekrāna ar iekari (turpmāk – Iekārta) izgatavošanas, piegādes,
montāžas darbi SIA “Lielais Dzintars”, turpmāk - Pakalpojums.
Pēc Iekārtas piegādes un uzstādīšanas, Izpildītājs veic Pasūtītāja atbildīgo darbinieku instruēšanu un
apmācību. Garantijas laikā tiek nodrošinātas bezmaksas konsultācijas par Iekārtas darbību.
Pasūtītājam nepieciešamais pakalpojums un piegāde raksturota Tehniskajā specifikācijā un
Tehniskajā specifikācijā – piedāvājumā (2., 3. pielikums).
2.2. Iepirkuma priekšmeta maksimālā līgumcena tiek noteikta līdz 36 000,00 EUR bez PVN. Pasūtītājs
patur tiesības pārtraukt iepirkumu, ja piedāvājumu cena pārsniedz Pasūtītāja finanšu resursu iespējas
vai izmantot nolikuma 1.6.punktā noteiktās tiesības, ja konkrētajā līguma slēgšanas brīdī nav pieejami
pietiekoši finanšu resursi.
2.3. Apmaksas nosacījumi
Pasūtītājs apmaksu veic atbilstoši iepirkuma piedāvājumā norādītajām cenām. Apmaksa tiks veikta
saskaņā ar līguma projekta noteikumiem.
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2.4. Līgumcenas noteikšanas nosacījumi
Pretendents, nosakot līgumcenu, ņem vērā un iekļauj līgumcenā visus iespējamos sadārdzinājumus un
citas cenu izmaiņas, valsts un pašvaldību nodokļus (izņemot PVN), materiālu, iekārtu, darbaspēka
izdevumus, transporta, tai skaitā pacēlāja/ceļamkrāna nomas, piegādes, iekares sistēmas montāžas
izdevumus, un citus izdevumus, bez kā nav iespējama pakalpojuma sniegšana pilnā apjomā un
līguma saistību pilnīga izpilde. Piedāvājuma summā iekļautas izmaksas vismaz vienai ikgadējai
iekārtu tehniskajai apkopei visā garantijas periodā, kā arī iespējamie remontdarbi un materiāli, ja
remonts nepieciešams Iekārtu defekta vai nekvalitatīvi sniegta Pakalpojuma dēļ. Līguma izpildes
laikā netiek pieļauta līgumcenas maiņa, pamatojoties uz izmaksu izmaiņām vai neparedzētiem
izdevumiem.
2.5. Pakalpojuma izpildes kārtība
2.5.1.

Pirms Piedāvājuma iesniegšanas Piegādātājam ir jāierodas uz Objekta apskati Radio ielā 8,
Liepājā, lai iepazītos ar loģistiku un paredzamajiem šķēršļiem Iekārtas piegādē.

2.5.2.

Piedāvātie apskates datumi:
28.12.2017. pl. 10:00-17:30;
29.12.2017. pl. 10.00-17.30;
03.01.2018. pl. 10:00-17:30;
04.01.2018. pl. 10:00-17:30.
Piegādātājam pirms apskates lūgums sazināties ar SIA “Lielais Dzintars” kontaktpersonu, lai
vienotos par konkrētu apskates laiku. Piegādātāji, kuri nebūs apmeklējuši objektu līdz Iepirkuma
Piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, netiks vērtēti. NAV JĀIERODAS UZ ATKĀRTOTU
APSKATI PIEGĀDĀTĀJIEM, KURI AR OBJEKTU IEPAZINUŠIES IEPRIEKŠ
IZSLUDINĀTAJĀ IEPIRKUMĀ.

2.5.3.

Līgumā tiek norādīts būvspeciālists, kurš veiks iekares kopnes slodžu aprēķinus. Pirms ekrāna, tā
elementu un iekares sistēmas izgatavošanas, speciālistam jāveic atbilstoši Iekārtas iekares
sistēmas slodzes aprēķini. Izpildītājs ir tiesīgs uzsākt Iekārtas izgatavošanu tikai pēc slodžu
aprēķina iesniegšanas un saskaņošanas ar Pasūtītāju.

2.5.4.

Ekrāna ietvara iecelšanai SIA “Lielais Dzintars” telpās ir nepieciešams ceļamkrāns, ko nodrošina
Izpildītājs. Ceļamkrāna izmaksas ir iekļautas Piedāvājuma cenā. Piegādātājs nodrošina
nepieciešamo kvalificēto personālu Iekārtas un tās atsevišķo sastāvdaļu piegādei un uzstādīšanai.

2.5.5.

Detalizēta Pakalpojuma sniegšanas kārtība norādīta Tehniskajā specifikācijā un Līguma projektā.

2.6. Garantija, apdrošināšana
2.6.1.

Piegādātājam jāparedz, ka visām Iepirkuma komponentēm, tai skaitā lielformāta ekrānam,
jānodrošina vismaz 2 (divu) gadu garantija no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas
dienas.

2.6.2.

Visā garantijas laikā Izpildītājs nodrošina bezmaksas konsultācijas par Iekārtas darbību, ja pēc
tādām rodas nepieciešamība.

2.6.3.

Izpildītājs pēc Iekārtas uzstādīšanas un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas ne vēlāk kā 5
(piecu) darba dienu laikā iesniedz Pasūtītājam Pakalpojuma garantijas laika nodrošinājumu
garantijas saistību izpildei par summu, kas atbilst Līguma kopējai summai (ar PVN). Minētajai
garantijai jābūt attiecinātai uz Līguma priekšmetu, kā labuma guvējs ir jānorāda Pasūtītājs,
garantija jāuztur spēkā visu šajā Līgumā noteikto garantijas laiku.

2.6.4.

Izpildītājs nodrošina piegādāto un uzstādīto Iekārtu tehnisko apkopi ne retāk kā vienu reizi gadā
un/vai remontu pēc nepieciešamības. Izpildītājs apmaksā remontam nepieciešamos materiālus un
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citus izdevumus, ja vien Iekārtas defekts nav radies Pasūtītāja nekompetences vai Iekārtas
nepareizas ekspluatācijas dēļ.
3. PRASĪBAS PRETENDENTIEM UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
Prasība:

Iesniedzamais dokuments/pārbaude:

3.1. Pretendents (apakšuzņēmēji un katrs a) Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa
piegādātāju apvienības dalībnieks) ir reģistrēti
– nolikuma 1.pielikums).
atbilstoši normatīvo aktu prasībām, tiesīgs
b) Komisija pārliecinās par Pretendenta reģistrācijas
veikt Pasūtītājam nepieciešamās piegādes un ir
faktu, saņemot izziņas Elektronisko iepirkumu
iesniedzis iepirkuma piedāvājumu nolikumā
sistēmā (https://www.eis.gov.lv/).
noteiktajā termiņā
c) Ārvalstī reģistrētam Pretendentam, kas nav
reģistrēts Uzņēmumu reģistrā, jāpievieno attiecīgos
faktus apliecinoši dokumenti (kopijas).
3.2.Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu
laikā (2015., 2016., 2017.gads) ir pieredze
līdzīga veida 2 pasūtījumu izpildē (vienā vai
dažādos līgumos) - liela izmēra ekrānu (ne
mazāk kā 6 metru platumā) piegādē un
uzstādīšanā un skatuves iekares mehānismu
piegādē, montāžā un to slodžu aprēķināšanā.

Aizpildīta veidlapa – nolikuma 5.pielikums –
informācija par iepriekšējo pieredzi, norādot
pasūtītājus, līguma (līgumu) izpildes termiņus,
kontaktpersonu, pakalpojumu/piegādes darbu veidus,
kas atbilst 3.2. punkta prasībām.

3.3. Uz Pretendentu neattiecas Publisko
iepirkumu likuma 9. panta astotajā daļā Komisija pārbauda, ievērojot PIL 9. pantā noteikto
kārtību.
noteiktie izslēgšanas nosacījumi.
3.4. Dokumentus
pašrocīgi
paraksta a) Komisija
pārliecinās
par
Pretendenta
Pretendenta paraksttiesīga amatpersona vai
paraksttiesīgo
personu,
saņemot
izziņas
Elektronisko
iepirkumu
sistēmā
pilnvarota persona.
(https://www.eis.gov.lv/).
b) Ja dokumentus paraksta pilnvarotā persona,
piedāvājumam pievieno attiecīgās pilnvaras
oriģinālu vai apliecinātu kopiju, ko iekļauj (iešuj)
Pretendenta atlases dokumentos.
c) Ārvalstī reģistrētam Pretendentam, kas nav
reģistrēts Uzņēmumu reģistrā, jāpievieno attiecīgo
faktus apliecinoši dokumenti (kopijas).
3.5. Pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie
personāla un tehniskie resursi savlaicīgai a) Apliecinājums pieteikuma veidlapā (nolikuma
1.pielikums)
un kvalitatīvai līguma izpildei.
piesaistīt b) Ja piesaista apakšuzņēmējus, pievieno aizpildītu
veidlapu - Informācija par apakšuzņēmējiem
(nolikuma 6. pielikums) un vienošanos ar katru
Informācija
jānorāda
par
tiem
apakšuzņēmēju par konkrētu darbu izpildi vai
apakšuzņēmējiem,
kuriem
nododamā
apakšuzņēmēja apliecinājumu par dalību līguma
darba daļa ir vismaz 10% no kopējā
izpildē.
līguma vērtības
Pretendentam
ir
apakšuzņēmējus.

tiesības

3.6. Pretendents ir iesniedzis:
- tehnisko piedāvājumu

Aizpildītas veidlapas - Tehniskā specifikācija –
piedāvājums (nolikuma 3. pielikums), pretendenta
6

- finanšu piedāvājumu
finanšu piedāvājums (nolikuma 4.pielikums).
Cenas finanšu piedāvājumā norāda ar 2
zīmēm aiz komata.
3.7.
Pretendenta rīcībā būs sertificēts a) Informācija tiek norādīta pieteikumā (nolikuma
būvinženieris, kurš spēj veikt iekares
1.pielikums), norādot būvspeciālista vārdu,
kopnes slodzes aprēķinus, un kurš ir
uzvārdu, sertifikāta Nr., sertifikācijas jomu.
saņēmis Latvijas Būvinženieru savienības
b) Ārvalstu pretendentam - atbilstoša dokumenta
Būvniecības
speciālistu
sertifikācijas
kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti
institūcijas izsniegtu sertifikātu.
paredz profesionālo reģistrāciju, vai cits
līdzvērtīgs dokuments, vai pretendenta rakstveida
apliecinājums, ka attiecīgās valsts normatīvie
tiesību akti neparedz profesionālo reģistrāciju.
c) Attiecībā uz Latvijā reģistrētu pretendentu
Komisija pārbaudi veiks publiski pieejamā
Būvniecības
informācijas
sistēmā
https://bis.gov.lv.
3.8.
Pretendents ir tiesīgs (autorizēts) veikt a) Apliecinājums, kas iekļauts pieteikumā dalībai
ražotāja izgatavotās Iekārtas uzstādīšanu un
iepirkumā.
garantijas laika tehnisko apkalpošanu un
b) Ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izsniegts
remontu, uzturot spēkā ražotāja doto
autorizācijas apliecinājums (adresēts pasūtītājam)
garantiju.
par pretendenta tiesībām veikt
Iekārtas
uzstādīšanu un garantijas laika tehnisko
apkalpošanu, remontu, uzturot spēkā ražotāja
doto garantiju.
3.9. Pretendents var balstīties uz citu personu a) Pretendents pierāda Komisijai, ka viņa rīcībā būs
saimnieciskajām
un
finansiālajām
nepieciešamie resursi, iesniedzot, piemēram, šo
iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā
personu apliecinājumu vai vienošanos par
līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo
sadarbību konkrētā līguma izpildē.
attiecību tiesiskā rakstura.
b) Pretendenta
un
personas,
uz
kuras
Šajā gadījumā Piegādātājs un persona, uz
saimnieciskajām un finansiālajām iespējām
kuras saimnieciskajām un finansiālajām
Pretendents balstās, savstarpēji parakstīts
iespējām tas balstās, ir solidāri atbildīgi par
apliecinājums vai noslēgta vienošanās, kurā
norādīts, ka persona, uz kuras iespējām
iepirkuma līguma izpildi.
Pretendents balstās, uzņemas solidāro atbildību
par iepirkuma līguma izpildi, kā arī norādīts,
kādā veidā un/vai formā šī persona ir paredzējusi
uzņemties solidāro atbildību par iepirkuma
līguma izpildi.
3.10. Pretendents var balstīties uz citu
personu tehniskajām un profesionālajām
iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā
iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no
savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura.

Pretendents pierāda Komisijai, ka tā rīcībā būs
nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu
apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo
resursu nodošanu Pretendenta rīcībā.

3.11. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumam pievieno visu apvienības
dalībnieku parakstītu vienošanos par kopīga piedāvājuma iesniegšanu. Vienošanās dokumentā
jānorāda katra apvienības dalībnieka līguma daļa, atbildības sadalījums starp apvienības
dalībniekiem, tiesības un pienākumi iesniedzot piedāvājumu, kā arī attiecībā uz iespējamo līguma
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slēgšanu. Piedāvājuma dokumentus paraksta atbilstoši piegādātāju savstarpējās vienošanās
nosacījumiem. Pretendentam jāiesniedz atlases dokumenti par katru apvienības dalībnieku. Uz katru
apvienības dalībnieku attiecas nolikuma 3.1.punkts un 3.3.punkts, bet pārējos nolikuma punktos
izvirzītās prasības jāizpilda piegādātāju apvienībai kopumā, ņemot vērā tās pienākumus iespējamā
līguma izpildē.

4. PRETENDENTU ATLASE UN PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA
4.1.

Vispārīga informācija

4.1.1. Iepirkuma procedūru veic ar Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Lielais Dzintars” valdes
2017.gada 24. novembra rīkojumu Nr. 2-19/30 izveidota Iepirkumu komisija (Nolikumā arī –
Komisija).
4.1.2. Piedāvājumu atvēršanu, noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi un piedāvājumu vērtēšanu
komisija veic slēgtā sēdē.
4.1.3. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes, Pretendentu atlases un piedāvājumu vērtēšanas laikā
komisija nodrošina piedāvājumu glabāšanu tā, lai tiem nevarētu piekļūt personas, kas nav iesaistītas
piedāvājuma noformējuma pārbaudē, Pretendentu atlasē un piedāvājumu vērtēšanā.
4.1.4. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents precizē sniegto informāciju, ja tas nepieciešams
Pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai. Ja komisija pieprasa, lai
Pretendents precizē iesniegto informāciju, tā nosaka termiņu, līdz kuram Pretendentam jāsniedz
atbilde.
4.1.5. Ja komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai
Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.
4.1.6. Ja Pretendents neiesniedz komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, komisija piedāvājumu
vērtē pēc tiem dokumentiem, kas ir iekļauti piedāvājumā.
4.1.7. Piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un
salīdzināšanai komisija var pieaicināt ekspertu.
4.2.

Vērtēšanas kārtība

4.2.1. Pārbaudot piedāvājumu atbilstību nolikumā izvirzītajām prasībām, komisija pārbauda atbilstību
noformējuma prasībām, atbilstību Pretendentu atlases prasībām, atbilstību tehniskajai specifikācijai
un veic piedāvājuma izvēli.
4.2.2. Konstatējot piedāvājuma neatbilstību kādai no prasībām, Komisijai ir tiesības izslēgt Pretendentu
no turpmākas dalības iepirkumā un neizskatīt piedāvājumu nākošajā izvērtēšanas posmā.
4.2.3. Pēc lēmuma pieņemšanas Pretendenti 3 (trīs) darba dienu laikā tiek informēti par iepirkuma
komisijas pieņemto lēmumu.
4.3. Piedāvājuma izvēles kritērijs
Pamatojoties uz PIL 51. pantu, Komisija piešķir līguma slēgšanas tiesības saimnieciski
visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru nosaka, ņemot vērā tikai piedāvāto kopējo cenu.
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5. PIELIKUMI
5.1. Nolikumam ir šādi pielikumi:
5.1.1. Pieteikums dalībai iepirkumā, veidlapa (1. pielikums);
5.1.2. Tehniskā specifikācija (2. pielikums);
5.1.3. Tehniskā specifikācija – Piedāvājums, veidlapa (3.pielikums);
5.1.4. Pretendenta finanšu piedāvājums (4.pielikums);
5.1.5. Informācija par Pretendenta iepriekšējo pieredzi (5. pielikums);
5.1.6. Informācija par apakšuzņēmējiem (6. pielikums);
5.1.7. Piegādes pirkuma līguma projekts (7.pielikums).
5.2. Pielikumi ir neatņemamas Nolikuma sastāvdaļas.
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Iepirkuma Lielais Dzintars 2017/9
Nolikuma 1. pielikums
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

reģistrācijas numurs

Nosaukums

kuras vārdā saskaņā ar

rīkojas
pārstāvības pamats

pārstāvja amats, vārds un uzvārds

piedāvā veikt iepirkuma “Motorizēta lielformāta projekcijas ekrāna izgatavošana, piegāde, montāža
SIA “Lielais Dzintars”” (Lielais Dzintars 2017/9) piegādes un montāžas darbus saskaņā ar iepirkuma
nolikumu un tā pielikumiem, tajā noteiktajā laikā, vietā un veidā.
Apliecinu, ka:
-

esam tiesīgi veikt Pasūtītājam nepieciešamos pakalpojumus un piegādes;

esam iepazinušies ar visiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt līguma saistību izpildi. Līdz ar to
garantējam, ka gadījumā, ja mums tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, līgumsaistības apņemamies
pildīt atbilstoši mūsu piedāvājumam;
Pretendenta rīcībā ir/būs (atzīmēt) visi nepieciešamie atbilstoši kvalificēta personāla un tehniskie
resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma saistību izpildei;
-

iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir sekmīgi izpildīti divi līdzīgi pakalpojumi;

ekrāna iekares kopnes slodzes aprēķinus veiks būvinženieris ______________________
(speciālista vārds, uzvārds) sertifikāta Nr. _____________ , sertifikācijas joma ____________________;
-

veiksim Pasūtītāja apmācību pēc Iekārtas uzstādīšanas;

visām Iepirkuma komponentēm un izpildītajiem darbiem, tai skaitā lielformāta ekrānam,
nodrošināsim ______gadu garantiju no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža;
-

līgumsaistību izpildi nodrošināsim _________ mēnešu laikā no līguma parakstīšanas;

esam tiesīgi (autorizēti) veikt ražotāja izgatavotās Iekārtas uzstādīšanu un garantijas laika
tehnisko apkalpošanu un remontu (pielikumā ________________);
-

garantijas laikā nodrošināsim piegādāto iekārtu tehnisko apkopi ne retāk kā ______ reizes gadā:

vajadzības gadījumā, pēc Pasūtītāja lūguma, spēsim nodrošināt piegādāto Iekārtu apkopi un
servisu ārpus tās garantijas ietvariem, uz atsevišķa līguma pamata, par atsevišķu samaksu;
-

šis piedāvājums ir sagatavots individuāli un nav saskaņots ar konkurentiem;

parakstot šo piedāvājumu, garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Mēs saprotam un
piekrītam prasībām, kas izvirzītas pretendentiem šī iepirkuma nolikumā un līguma projektā.
______________ datums
Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts:
10

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
Korespondences adrese:
Bankas rekvizīti:
Kontaktpersonas vārds, uzvārds:
Tālruņa numurs:
E-pasta adrese:
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Iepirkuma Lielais Dzintars 2017/9
Nolikuma 2. pielikums

SIA “Lielais Dzintars”
Tehniskā specifikācija
Atsevišķa dokumenta veidā
Skatīt citus pielikumus

Iepirkuma Lielais Dzintars 2017/9
Nolikuma 3. pielikums

Tehniskā specifikācija – Piedāvājums
Atsevišķa dokumenta veidā
Skatīt citus pielikumus
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Iepirkuma Lielais Dzintars 2017/9
Nolikuma 4. pielikums
PRETENDENTA FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
1. Mēs __________/nosaukums/_______________piedāvājam, saskaņā ar iepirkuma “Motorizēta
lielformāta projekcijas ekrāna izgatavošana, piegāde, montāža SIA “Lielais Dzintars”” (Lielais
Dzintars 2017/9) Nolikumu un tā pielikumiem, sniegt Tehniskajā specifikācijā un Tehniskajā
specifikācijā – Piedāvājumā norādīto pakalpojumu par sekojošu cenu:

Nr.p.k.

Cena (euro)
bez PVN

Veicamie darbi

Cena (euro)
ar PVN
-

1.

Ekrāns un aprīkojums

2.

Ekrāna iekares sistēma ar elementiem

-

3.

Ekrāna iekares sistēmas slodžu aprēķina izmaksas

-

4.

Iekārtu piegāde un montāža

-

5.

Iekārtu tehniskā apkope (1 x gadā) un garantijas
remonts

-

KOPĀ
2. Apliecinām, ka, iesniedzot piedāvājumu, esam iepazinušies ar visiem apstākļiem, kas varētu
ietekmēt līguma summu. Līdz ar to garantējam, ka gadījumā, ja mums tiks piešķirtas līguma
slēgšanas tiesības, līgumsaistības apņemamies pildīt atbilstoši mūsu piedāvājumam.
3. Apliecinām, ka finanšu piedāvājumā ievērtētas visas pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās
izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma sniegšanu, kā arī Latvijā un ārvalstīs maksājamie nodokļi un
nodevas, kā arī materiāli un darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama atbilstoša
pakalpojuma sniegšana pilnā apmērā.
4. Lūdzam veikt avansa maksājumu _______ EUR, kas ir _______ % no piedāvājuma kopējās
summas1.
5. Gadījumā, ja Pasūtītājs slēgs līgumu par Iekārtu pēcgarantijas apkopi, tad šos pakalpojumus
nodrošināsim par _______ EUR2 vienā gadā, veicot apkopi ________ ne retāk kā reizes gadā.

Datums ______________
Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts:
Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
Pretendenta nosaukums:

1
2

Saskaņā ar Nolikuma Līguma projektu - nedrīkst pārsniegt 20% no kopējās līguma summas
Šī summa iepirkuma piedāvājumā netiek vērtēta
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Iepirkuma Lielais Dzintars 2017/9
Nolikuma 5. pielikums

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA ______________________________/nosaukums/
IEPRIEKŠĒJO PIEREDZI

1.līgums (līgumi)
Pasūtītājs
Līguma priekšmets
Līguma priekšmeta
apraksts

Aprakstā jāatspoguļo pieredze:
- liela izmēra ekrānu (ne mazāk kā
6 metru platumā) piegādē,
- šādu ekrānu uzstādīšanā,
- skatuves iekares mehānismu un to
slodžu aprēķināšanā,
- skatuves iekares mehānismu
piegādē, montāžā

Līguma izpildes laiks
(datums, no, līdz)
Kontaktinformācija
atsauksmēm (uzvārds,
tālruņa Nr.)

Datums ________________
Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts:
Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
Pretendenta nosaukums:
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2.līgums (līgumi)

Iepirkuma Lielais Dzintars 2017/9
Nolikuma 6. pielikums
INFORMĀCIJA PAR APAKŠUZŅĒMĒJIEM

Norāda visus apakšuzņēmējus, kurus plānots piesaistīt līguma izpildē
un kuriem nododamā darba daļa ir vismaz 10% no kopējā apjoma

Apakšuzņēmēja
nosaukums, reģ. Nr.,
adrese,
kontaktpersona,
tālruņa numurs

Veicamo
darbu
apjoms %

Darbu raksturojums

Veicamo darbu
apjoms EUR,
bez PVN

Piedāvājumam pievieno vienošanos ar katru apakšuzņēmēju par konkrētu darbu izpildi vai apakšuzņēmēja
apliecinājumu par dalību līguma izpildē, ja līgums tiktu piešķirts pretendentam.

___________ datums

Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts:
Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
Pretendenta nosaukums:
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Iepirkuma Lielais Dzintars 2017/9
Nolikuma 7. pielikums
PAKALPOJUMA LĪGUMS (projekts)
Nr.______

Liepājā,

2017.gada __.___________

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Lielais Dzintars", reģ. Nr. 42103067790, tās valdes priekšsēdētāja
Timura Tomsona un valdes locekļa Alda Kaupas personā, kuri rīkojas uz statūtu pamata un ir tiesīgi
pārstāvēt kapitālsabiedrību kopā, turpmāk – PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, un
____uzņēmuma nosaukums__, reģ. Nr.___, tās _____amats, vārds, uzvārds____ personā, kurš darbojas uz
Statūtu pamata, turpmāk - IZPILDĪTĀJS, no otras puses, abas kopā sauktas Puses un katra atsevišķi –
Puse,
pamatojoties uz iepirkuma “Motorizēta lielformāta projekcijas ekrāna izgatavošana, piegāde, montāža SIA
“Lielais Dzintars””, (id. Nr. Lielais Dzintars 2017/9), turpmāk – Iepirkums, rezultātiem, noslēdz šādu
pirkuma un piegādes līgumu, turpmāk - Līgums:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pasūtītājs pasūta un pērk, Izpildītājs pārdod, piegādā un uzstāda motorizētu lielformāta projekcijas
ekrānu ar iekares sistēmu, turpmāk – Iekārta, Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars”, turpmāk - Objekts,
saskaņā ar Iepirkuma nolikumu, tehnisko specifikāciju un Izpildītāja iesniegto tehnisko specifikāciju –
piedāvājumu, turpmāk viss kopā saukts arī Pakalpojums.
1.2. Pakalpojums sastāv no Izpildītāja iesniegta un Pasūtītāja saskaņota Iekārtas iekares sistēmas slodžu
aprēķina, Iekārtas un tai atbilstošo elementu izgatavošanas, piegādes un uzstādīšanas Objektā, Pasūtītāja
darbinieku apmācības, Iekārtas apkopes, remonta un konsultācijām Pakalpojuma garantijas laikā.
2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1. Līguma summa par Pakalpojumu ir ___________ EUR, pievienotās vērtības nodoklis 21% (divdesmit
viens procents) _______ EUR, kopējā līguma summa __________ EUR.
2.2. Līguma summa noteikta atbilstoši Iepirkuma piedāvājumā norādītajai summai un Līguma summā
iekļautas visas izmaksas, kas Izpildītājam var rasties šī Līguma izpildes gaitā, tai skaitā Iekārtas vērtība,
piegādes, uzstādīšanas, transporta, garantijas laika izmaksas, kā arī visi valsts un pašvaldības noteiktie
nodokļi, nodevas un citas izmaksas, kas saistītas ar Iekārtu, tās piegādi un uzstādīšanu atbilstoši
Tehniskajai specifikācijai.
2.3. Samaksa par piegādāto kvalitatīvo un Līguma noteikumiem atbilstošo Iekārtu un tās uzstādīšanu tiek
veikta EUR (euro) ar pārskaitījumu Izpildītāja bankas kontā sekojošā apmērā un kārtībā:
2.3.1. avansa maksājums __________ (nepārsniedzot 20%) no Līguma summas – 10 (desmit) darba dienu
laikā pēc Līguma parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas;
2.3.2. gala maksājums (līguma summa, no kā atskaitīts avansa maksājums) - 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc
Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un garantijas laika nodrošinājuma
iesniegšanas, pamatojoties uz Izpildītāja izrakstītu rēķinu.
2.4. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis bankas pārskaitījumu Izpildītāja kontā.
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2.5. Ja piegādāta un uzstādīta nekvalitatīva vai Līguma noteikumiem neatbilstoša Iekārta, vai sniegts
nekvalitatīvs Pakalpojums, par ko Līgumā noteiktā kārtībā sastādīts akts, norēķināšanās par Iekārtu, tās
uzstādīšanu un/vai Pakalpojumu notiek pēc defektu pilnīgas novēršanas.

3.IEKĀRTAS IZGATAVOŠANA, PIEGĀDE, UZSTĀDĪŠANA,
NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA
3.1. Iekārtas ražošanas, piegādes un montāžas termiņš tiek noteikts līdz 3 mēnešiem (tiek precizēts pēc
informācijas piedāvājumā) no līguma parakstīšanas dienas.
3.2. Būvspeciālists ____________________ vārds, uzvārds, sertifikāta Nr. _____________ 3 (trīs) darba
dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas uzsāk ekrāna iekares kopnes slodžu aprēķinus. Iekārtas izgatavošanu
Izpildītājs ir tiesīgs uzsākt tikai pēc slodžu aprēķina iesniegšanas un rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju.
Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt slodžu aprēķina prezentēšanu Pasūtītājam.
3.3. Izpildītājs par saviem līdzekļiem, tehniskajiem un personāla resursiem piegādā un uzstāda Iekārtu
Liepājas koncertzāles “Lielais Dzintars” Lielajā zālē Radio ielā 8, Liepājā. Iekārtas piegāde nevar tikt
veikta pa daļām.
3.4. Iekārtas piegādes un montāžas laiku Izpildītājs saskaņo vismaz 2 (divas) nedēļas pirms piegādes
telefoniski ar Līguma 8.6.punktā norādīto Pasūtītāja atbildīgo personu, kā arī vienojas par Iekārtas
uzstādīšanas nosacījumiem.
3.5. Izpildītājs ir informēts, ka Iekārtas iecelšanai objektā ir nepieciešams ceļamkrāns/pacēlājs, Izpildītājs
patstāvīgi organizē tā nomu un sedz visas izmaksas.
3.6. Pasūtītājs veiks transporta plūsmas (Radio ielā, Liepājā) ierobežošanas saskaņošanu ar Latvijas Valsts
Ceļi, Liepājas filiāli, ja Izpildītājs par to būs informējis Pasūtītāju Līguma 3.4.punktā noteiktajā kārtībā.
3.7. Pasūtītājs nodrošinās pieeju nepieciešamajām telpām un to zonām Iekārtas piegādes un uzstādīšanas
laikā, ja Izpildītājs par to būs informējis Pasūtītāju Līguma 3.4.punktā noteiktajā kārtībā.
3.8. Pasūtītājs nepieciešamības gadījumā nodrošinās savu ķēdes telferu darbību Iekārtas uzstādīšanas laikā,
ja Izpildītājs par to būs informējis Pasūtītāju Līguma 3.4.punktā noteiktajā kārtībā.
3.9. Izpildītājam ir pienākums Pakalpojuma sniegšanā piesaistīt/norīkot atbilstošas kvalifikācijas
darbiniekus.
3.10.Pēc Iekārtas uzstādīšanas Izpildītājs veic Pasūtītāja darbinieku apmācību, kas nepārsniedz 4 (četras)
stundas.
3.11. Vienlaicīgi ar pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Iekārtas
lietošanas instrukciju/as latviešu vai angļu valodā.
3.12. Pakalpojums tiek pieņemts pēc kvalitatīvi un tehniskajai specifikācijai atbilstoši paveiktiem darbiem,
noformējot pieņemšanas – nodošanas aktu.
3.13. Pasūtītājam ir tiesības pārbaudīt piegādātās un uzstādītās Iekārtas un Pakalpojuma kvalitāti un
atbilstību Līguma nosacījumiem un pieteikt pretenzijas Izpildītājam visā garantijas laikā, ja tiek konstatētas
neatbilstības Līguma noteikumiem.
3.14. Par konstatēto nekvalitatīvo vai Līguma noteikumiem neatbilstošo Iekārtu un/vai sniegto
Pakalpojumu Pasūtītājam ir tiesības rakstiskā veidā paziņot Izpildītājam visā garantijas termiņa laikā,
uzaicinot Izpildītāju sastādīt divpusēju aktu par konstatētajām neatbilstībām. Izpildītājam pēc rakstiska
paziņojuma saņemšanas lieki nevilcinoties, tomēr nepārsniedzot 3 (trīs) darba dienas, jāierodas Objektā.
17

Izpildītāja neierašanās gadījumā Pasūtītājam ir tiesības sastādīt aktu bez Izpildītāja piedalīšanās. Akts, kas
sastādīts bez Izpildītāja, tiek nosūtīts uz Izpildītāja juridisko adresi un tas ir saistošs Izpildītājam no tā
saņemšanas dienas.
3.15. Izpildītājam jānomaina nekvalitatīvā vai Līguma noteikumiem neatbilstošā Iekārta, tās daļa, elements
pret kvalitatīvu un/vai jānovērš Pakalpojuma defekti atbilstoši Līguma noteikumiem 10 (desmit) darba
dienu laikā pēc akta sastādīšanas.
3.16. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no nekvalitatīvas vai Līguma noteikumiem neatbilstošas Iekārtas, tās
elementu pieņemšanas, samazinot Līguma summu, kā arī pieprasīt maksāt līgumsodu, ja Izpildītājs
nerīkojas Līguma 3.14. vai 3.15.punktos noteiktajā kārtībā.
3.17. Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam visus zaudējumus, ja tādi radušies Iekārtas piegādes laikā, piegādes
termiņu nokavējumu rezultātā vai sakarā ar Iekārtas piegādi un uzstādīšanu, tai skaitā Objekta bojājumus
un defektus.
3.18. Izpildītājam ir jāsniedz Pakalpojums saskaņā ar šo Līgumu, tā pielikumiem, Pasūtītāja sniegtajiem
norādījumiem, kas attiecas uz šā Līguma izpildi un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, kā arī
jānovērš jebkuras nepilnības, kuras radušās Izpildītāja vainas dēļ, līdz Pasūtītāja prasības ir apmierinātas, ja
vien tas nav pretrunā ar šo Līgumu.
3.19. Risks par Iekārtas bojājumiem no trešo personu puses pāriet uz Pasūtītāju pēc Pakalpojuma
pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.
3.20. Pasūtītājs un Izpildītājs sniedz viens otram informāciju, kas saistīta ar Līguma savlaicīgu un
kvalitatīvu izpildi, kā arī izpilda Līgumā noteiktās saistības ar atbilstošu rūpību un kvalitāti.

4. KVALITĀTE UN GARANTIJAS
4.1. Iekārtai jāatbilst Tehniskajai specifikācijai un Tehniskajai specifikācijai - Piedāvājumam, Civillikuma
1593.panta otrā punkta noteikumiem.
4.2. Piegādātajai Iekārtai, jebkuram elementam jābūt jaunam, kvalitatīvam, nelietotam, ar ražotāja
marķējumiem (uzlīme vai gravējums), ja tas norādīts Tehniskajā specifikācijā.
4.3. Izpildītājs nodrošina sniegtā Pakalpojuma, tai skaitā Iekārtas garantijas remontu un citus ar garantiju
noteiktos nosacījumus un kārtību (saskaņā ar Nolikumu un Tehniskajā Specifikācijās norādītajiem
nosacījumiem) __ (_____) gadus no Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.
Garantija tiek nodrošināta Iekārtas piegādes un uzstādīšanas adresē.
4.4. Izpildītājs pēc Iekārtas uzstādīšanas un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas ne vēlāk kā 5
(piecu) darba dienu laikā iesniedz Pasūtītājam Pakalpojuma garantijas laika nodrošinājumu (kredītiestādes
vai apdrošināšanas sabiedrības) garantijas saistību izpildei par summu, kas atbilst Līguma kopējai summai
ar PVN. Minētajai garantijai jābūt attiecinātai uz Līguma priekšmetu, kā labuma guvējs ir jānorāda
Pasūtītājs, garantija jāuztur spēkā visu šajā Līgumā noteikto garantijas laiku.
4.5. Ja Iekārtas un/vai pakalpojuma garantijas darbu veikšana ir saistīta ar Iekārtas pārvietošanu, izjaukšanu
vai citām darbībām, tad Izpildītājs to veic ar saviem līdzekļiem.
4.6. Visā garantijas laikā Izpildītājs nodrošina bezmaksas konsultācijas par Iekārtas darbību, ja pēc tādām
rodas nepieciešamība.
4.7. Izpildītājs garantijas laikā nodrošina piegādāto un uzstādīto Iekārtu tehnisko apkopi ne retāk kā vienu
reizi gadā (tiek precizēts pēc iesniegtā piedāvājuma) un/vai remontu pēc nepieciešamības.
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4.8. Garantijas laikā par konstatētajām neatbilstībām Līguma noteikumiem vai citiem defektiem, Pasūtītājs
rakstiskā veidā paziņo Izpildītājam, uzaicinot Izpildītāju sastādīt divpusēju aktu par konstatētajām
neatbilstībām. Izpildītājam pēc rakstiska paziņojuma saņemšanas lieki nevilcinoties, tomēr nepārsniedzot 3
(trīs) darba dienas, jāierodas Objektā. Izpildītāja neierašanās gadījumā Pasūtītājam ir tiesības sastādīt aktu
bez Izpildītāja piedalīšanās. Akts, kas sastādīts bez Izpildītāja, tiek nosūtīts uz Izpildītāja juridisko adresi
un tas ir saistošs Izpildītājam no tā saņemšanas dienas.
4.9. Ar garantiju saistīto bojājumu novēršana notiek Pušu saskaņotā laikā, ievērojot objektīvus nosacījumus
termiņa noteikšanai.
4.10. Garantijas laikā nepieciešamos remontdarbus, transportēšanas, Iekārtu montāžas un demontāžas
izdevumus sedz Izpildītājs, ja vien Iekārtas darbības traucējumi, defekti nav saistīti ar Pasūtītāja
nekompetenci, nolaidību un/vai neatbilstošu Iekārtas ekspluatāciju.
4.11. Ja Izpildītājs garantijas termiņā un Līgumā norādītajā laikā atsakās novērst konstatētos trūkumus un
defektus, vai nenovērš tos noteiktā laikā, Pasūtītājam ir tiesības šo darbu veikšanu uzdot trešajai personai.
Tādā gadījumā Izpildītājs sedz Pasūtītājam visas ar garantijas remontu saistītās izmaksas.
4.12. Ja Izpildītājs kavē un nepamatoti novilcina defektu izlabošanu, garantijas laiks tiek pagarināts uz
defektu izlabošanas laika periodu. Strīdus gadījumā par garantijas laika pagarinājumu, tiek pieņemts, ka
defekts bija jānovērš 30 darba dienās pēc rakstiskas pretenzijas saņemšanas dienas.
4.13. Iekārtas un veikto darbu garantija saglabājas arī gadījumā, ja mainās Iekārtas īpašnieks.
4.14. Nepieciešamības gadījumā pēc Iekārtu garantijas termiņa beigām, pēc Pasūtītāja lūguma, Pusēm ir
tiesības slēgt uzstādītās Iekārtas tehniskās apkopes un servisa līgumu par atsevišķu samaksu.
5. LĪGUMSODS, PUŠU ATBILDĪBA
5.1.Ja Pasūtītājs neveic Līguma summas samaksu Līgumā noteiktajā termiņā, tas maksā Izpildītājam
līgumsodu 0.1% (viena desmitdaļa procenta) apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu,
pamatojoties uz Izpildītāja sagatavotu rēķinu 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no Izpildītāja rakstveida
pieprasījuma iesniegšanas dienas. Līgumsoda kopējā summa nedrīkst pārsniegt 10% (desmit procentus) no
kopējās Līgumsummas.
5.2.Ja Izpildītājs nav piegādājis Iekārtu un/vai veicis tās uzstādīšanu Līgumā noteiktajā termiņā vai ir
piegādājis nekvalitatīvu vai Līguma noteikumiem neatbilstošu Iekārtu, tas maksā līgumsodu 0.1 % (viena
desmitdaļa procenta) apmērā no Līgumsummas 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja rakstveida
pieprasījuma iesniegšanas dienas. Līgumsoda kopējā summa nedrīkst pārsniegt 10% (desmit procentus) no
kopējās Līgumsummas.
5.3. Ja garantijas laikā Izpildītājs neveic Iekārtas un tās elementu garantijas remontu, Pasūtītājs ir tiesīgs
vērsties pie apdrošinātāja un lūgt izmaksāt apdrošināšanu.
5.4. Ja garantijas laikā Izpildītājs kavē termiņu defektu novēršanai, Izpildītājs maksā līgumsodu 0.1 %
(viena desmitdaļa procenta) apmērā no Līgumsummas. Līgumsoda kopējā summa nedrīkst pārsniegt 10%
(desmit procentus) no kopējās Līgumsummas.
5.5.Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes.
5.6. Par kļūdām, nepilnībām un neatbilstībām iekārtu slodžu aprēķinos ir atbildīgs Izpildītājs, izdevumi par
kļūdu un to novēršanu, kļūdainu aprēķinu rezultātā radītie zaudējumi jāsedz Izpildītājam.
5.7. Pasūtītāja un Izpildītājs pilnā apmērā atbild viens otram par zaudējumiem, kas nav atrunāti Līgumā, ja
tādi radīti otram ļaunprātības vai neuzmanības dēļ šī Līguma saistību izpildē.
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6. NEPĀRVARAMA VARA
6.1.Puses tiek atbrīvotas no Līguma saistību izpildes, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, ko Puses
nevarēja iepriekš paredzēt.
6.2.Gadījumā, ja iestājas Līguma 6.1.punktā noteiktie nepārvaramas varas apstākļi, Līgumā noteiktie
termiņi tiek pagarināti attiecīgi par tādu laika periodu, par kādu nepārvaramas varas apstākļi aizkavējuši
Līguma izpildi.
6.3.Puses par Līguma izpildi traucējoša negadījuma sākuma laiku un izbeigšanos 2 (divu) kalendāro dienu
laikā informē otru Pusi. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā vainīgā Puse netiek atbrīvota no saistību
izpildes Līgumā noteiktajā termiņā.
6.4.Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ Iekārtas ražošana un/vai piegāde aizkavējas vairāk kā par 30
(trīsdesmit) kalendārajām dienām, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma par to rakstveidā
brīdinot Izpildītāju 5 (piecas) darba dienas iepriekš.
7. STRĪDU IZSKATĪŠANA UN LĪGUMA IZBEIGŠANA
7.1. Ja viena Puse pārkāpusi kādu no Līguma noteikumiem, otrai Pusei ir tiesības pieteikt rakstveida
pretenziju, kurā norādīts pārkāpuma raksturs un Līguma punkts, kuru Puse uzskata par pārkāptu.
7.2. Līguma izpildes gaitā Puses vadās pēc Civillikuma normām par Līgumu.
7.3. Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Līguma izpildes rezultātā vai sakarā ar Līgumu, Puses atrisina
savstarpēju pārrunu ceļā. Ja Puses nevar panākt vienošanos viena mēneša laikā no pārrunu uzsākšanas, tad
domstarpības risināmas Latvijas Republikas tiesā.
7.4. Pusēm ir jāveic Līguma grozījumi, ja tiek pieņemti jauni vai spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek
izdarīti grozījumi attiecībā uz nodokļiem un nodevām.
7.5. Pasūtītājam ir tiesības Līguma izpildes darbības laikā, nepieciešamības gadījumā objektīvu iemeslu
dēļ, attiecīgi noformējot papildus vienošanos ar Izpildītāju, grozīt Līguma apjomu līdz 10% (desmit
procentiem) no sākotnējās Līgumcenas. Par objektīvu iemeslu tiks uzskatīts notikums, kas nebija Pušu
kontrolē un ko Puses, slēdzot Līgumu, nevarēja paredzēt.
7.6. Pasūtītājam ir tiesības pagarināt Līguma saistību izpildes termiņu, ja objektīvu iemeslu dēļ nav
iespējams nodrošināt piekļuvi Objekta Lielajai zālei, lai veiktu Iekārtas uzstādīšanas darbus un/vai
Pasūtītājam uz laiku, kas nepārsniedz 30 dienas, nav pieejams finansējums nepieciešamajā apmērā.
7.7. Puses var izbeigt Līgumu pirms Līguma termiņa beigām, Pusēm savstarpēji vienojoties. Tādā gadījumā
izmaksātais avanss tiek pārskaitīts atpakaļ uz Pasūtītāja kontu 5 (piecu) darba dienu laikā no atbilstoša
rēķina saņemšanas dienas. Pasūtītājs nav atbildīgs par zaudējumu rašanos Izpildītājam un Pasūtītājam nav
pienākuma atlīdzināt šādus zaudējumus.
7.8. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez Izpildītāja piekrišanas šādos gadījumos:
7.8.1. saskaņā ar Līguma 6.4.punkta noteikumiem;
7.8.2. ja Izpildītājs nepiegādā un neuzstāda Iekārtu Līgumā noteiktajā termiņā;
7.8.3. ja Izpildītājs piegādā un uzstāda nekvalitatīvu, Piedāvājumam vai Līguma noteikumiem neatbilstošu
Iekārtu, par ko sastādīti attiecīgi akti.
7.9. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez Pasūtītāja piekrišanas, ja Pasūtītājs neveic
avansa maksājumu un kavējums pārsniedz 30 (trīsdesmit) dienas un Pasūtītājs nav informējis par
nemaksāšanas iemesliem.
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7.10. Ja Pasūtītājs vai Izpildītājs bez šajā Līgumā noteiktā atkāpšanās pamata vienpusēji atkāpjas no
Līguma, un otra Puse tam nepiekrīt, tad tam, kas atkāpjas, ir pienākums atlīdzināt otram radušos
zaudējumus. Par šādu vienpusēju atkāpšanos no Līguma izpildes bez Līgumā noteiktā atkāpšanās pamata,
tas, kurš atkāpies, maksā otrai Pusei līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma summas. Šāda
atkāpšanās ir jānoformē rakstveidā.
8. CITI NOTEIKUMI
8.1. Līgums stājas spēkā ar visu tā eksemplāru parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai
izpildei.
8.2. Visi Līguma grozījumi vai papildinājumi tiek izdarīti rakstiski, Pusēm tos parakstot un ir spēkā no to
visu eksemplāru parakstīšanas brīža.
8.3. Puses apņemas informēt viena otru par jebkuriem apstākļiem, kas var kavēt šajā Līgumā noteikto
saistību kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi.
8.4.Visi Līgumā minētie pielikumi, kā arī pēc Līguma slēgšanas parakstītie Līguma grozījumi vai
papildinājumi, ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
8.5. Ir pieļaujami tikai Līguma nebūtiski grozījumi. Būtiski grozījumi iepirkuma līgumā pieļaujami tikai
Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešajā daļā minētajos gadījumos.
8.6. Atbildīgā persona no Pasūtītāja puses – _____ vārds, uzvārds (tālr. _____, e-pasta adrese _____).
8.7. Atbildīgā persona no Izpildītāja puses – _____ vārds, uzvārds (tālr. _____, e-pasta adrese _____).
8.8. Kontaktpersona, kas organizēs un/vai sniegs atbildes uz Pasūtītāja jautājumiem par Iekārtas darbību,
tehniskajiem risinājumiem u.tml. garantijas periodā - _____ vārds, uzvārds (tālr. _____, e-pasta adrese
_____).
8.9. Atbildīgās personas ir tiesīgas risināt ar šī Līguma izpildi saistītus tehniska rakstura jautājumus, kā arī
jautājumus par piegādes un Iekārtas uzstādīšanas termiņiem.
8.10. Puses 3 (trīs) darba dienu laikā informē viena otru par adreses, bankas rēķinu vai citu rekvizītu
izmaiņām, kā arī par atbildīgo personu un/vai kontaktpersonas nomaiņu.
8.11. Šī līguma pielikumi ir Tehniskā specifikācija un Tehniskā specifikācija – Piedāvājums.
8.12. Līgums sagatavots latviešu valodā uz __ (vārdiem) lapām, no kurām __ (vārdiem) lapas aizņem
Līguma teksts un __(vārdiem) lapas pielikumi, 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem
viens glabājas pie Pasūtītāja un otrs pie Izpildītāja.
9. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES
Pasūtītājs:

Izpildītājs:
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