APSTIPRINĀTS
SIA “Lielais Dzintars”
Iepirkumu komisija sēdē
2016.gada 14.aprīlī
Sēdes protokola Nr.1
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VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

1.1
Iepirkuma identifikācijas numurs
LielaisDzintars 2016/11
1.2
Pasūtītājs:
SIA „Lielais Dzintars”
Reģistrācijas Nr.42103067790
Radio iela 8, Liepāja, LV-3401
Tālrunis +371 63424555
E-pasta adrese: office@greatamber.lv
1.3.
Iepirkuma priekšmets
Iepirkuma priekšmets ir ugunsaizsardzības sistēmu tehniskā apkope saskaņā ar tehnisko
specifikāciju – nolikuma 2.pielikums.
1.4.
Līguma izpildes laiks un vieta
1.4.1. Līguma izpildes laiks: 24 (divdesmit četri) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.
1.4.2. Līguma izpildes vieta: SIA “Lielais Dzintars”, Radio iela 8, Liepāja, LV-3401.
1.5.
Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība.
1.5.1. 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 2016.gada 25.aprīlim pulksten 11:00.
1.5.2. 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.
1.5.3. Jebkuri piedāvājumi, kurus Pasūtītājs saņems pēc pēdējā iesniegšanas termiņa, netiks
izskatīti un tiks neatvērti atdoti vai nosūtīti atpakaļ pretendentam.
1.6.
Prasības piedāvājuma noformēšanai un iesniegšanai
1.6.1. Iepirkumam tiks pieņemti un izskatīti piedāvājumi no tiem pretendentiem, kas būs
noformējuši un iesnieguši piedāvājumu atbilstoši normatīvo aktu un nolikuma prasībām.
Pretendentam jāiesniedz dokumenti, kas aizpildīti atbilstoši nolikumam klāt pievienoto
veidlapu formai. Visām izmaksām piedāvājumā jābūt uzrādītām euro (EUR).
1.6.2. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā. Ja piedāvājumā iekļaujamā
informācija ir svešvalodā, tad Pretendents pievieno tulkojumu valsts valodā saskaņā ar
2000.gada 22.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi
dokumentu tulkojumi valsts valodā”.
1.6.3. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz 1 (vienā) eksemplārā, kurā iekļauj nolikuma
3.3.sadaļā noteiktos dokumentus.
1.6.4. Pretendentam jāiesaiņo piedāvājumu slēgtā aploksnē ar norādi:
SIA „Lielais Dzintars”
Iepirkuma komisijai
Radio iela 8, Liepāja, LV-3401
ar norādi:
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Iepirkumam „Par ugunsaizsardzības sistēmu tehnisko apkopi ēkā Radio ielā 8, Liepājā”
(Identifikācijas numurs LielaisDzintars 2016/11).
Neatvērt pirms iepirkumu komisijas sēdes sākuma!
Pretendents: … (nosaukums, kontaktpersona, kontaktinformācija)
1.6.5. 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.
1.6.6. Pretendents piedāvājumu, kas sagatavots un noformēts atbilstoši nolikumā noteiktajām
prasībām, var iesniegt, sākot ar iepirkuma izziņošanas dienu, nolikumā norādītajā vietā un
laikā, līdz šajā nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
1.6.7. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Parakstītam jābūt katram piedāvājumā
iekļautajam dokumenta oriģinālam.
1.6.8. Dokumentus pašrocīgi paraksta pretendenta paraksttiesīga amatpersona. Ja dokumentus
paraksta pilnvarotā persona, piedāvājumam pievieno attiecīgās pilnvaras oriģinālu vai
apliecinātu kopiju, ko iekļauj (iešuj) pretendenta atlases dokumentos.
1.6.9. 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.sadaļai.
1.6.10. 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 iepirkumu likuma 8.2 panta trīspadsmito daļu, pasūtītājs
publicēs noslēgto vispārīgo vienošanos savā mājas lapā internetā.
1.6.11. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt
iesniegto piedāvājumu.
1.6.12. 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.
1.6.13. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt visiem nolikuma,
tā pielikumu nosacījumiem.
1.6.14. Tiek uzskatīts, ka pretendenti, 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.
1.7.
Piedāvājumu varianti
Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. Ja pretendents iesniegs vairākus
piedāvājuma variantus, tie visi tiks atzīti par nederīgiem.
Pasūtītāja kontaktpersona SIA “Lielais dzintars” juriste Dace Miče, tālr.634 24555, epasts: dace.mice@greatamber.lv.

1.8.

Pasūtījuma piešķiršanas metode ir iepirkums atbilstoši Publisko iepirkumu likuma
8. panta nosacījumiem.

1.9.
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1.10. Nolikuma saņemšana:
Nolikumam ar pielikumiem ir nodrošināta tieša un brīva elektroniskā pieeja SIA „Lielais
Dzintars” mājas lapā www.greatamber.lv, sadaļā „Par mums”, sadaļā „Dokumenti”.
1.11. Papildu informācijas sniegšana:
1.11.1. Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkumu, tiks publicēta
pasūtītāja mājas lapā pie nolikuma (www.greatamber.lv, sadaļā „Par mums”, sadaļā
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„Dokumenti”). 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.
1.11.2. Papildus informāciju pasūtītājs nosūta piegādātajam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus
ievieto šo informāciju mājaslapā internetā, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti,
norādot arī uzdoto jautājumu.
2. TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS
2.1.
Iepirkuma priekšmets ir ugunsaizsardzības sistēmu tehniskā apkope ēkā Radio ielā 8,
Liepājā (CPV kods – 50700000-1 (Ēku instalāciju remonta un uzturēšanas pakalpojumi)).
2.2.

Apmaksas nosacījumi ir ikmēneša maksājums saskaņā ar piedāvājumu.

2.3.
Tehniskā specifikācija ir nolikuma 2.pielikums un nosaka pakalpojuma apjomu un
prasības veicamajiem darbiem.
2.4.
Ēkā uzstādītajām ugunsaizsardzības sistēmām ir spēkā garantija. Izpildītājam ir jāveic
apkopes darbi precīzi pēc reglamenta ražotāja norādījumiem, pielietojot materiālus, metodes
un detaļas saskaņā ar ražotāja nosacījumiem, lai garantija būtu spēkā. Ja tiek konstatēts, ka
garantijas nosacījumi nav spēkā Izpildītāja vai tā piesaistīto personu darbības vai bezdarbības
dēļ, Izpildītājam ir pienākums pārņemt garantijas saistības vai segt visus radušos zaudējumus.
3.PRASĪBAS PRETENDENTIEM UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
3.1.
Pretendents:
3.1.1. Pretendents var būt jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kā arī šādu piegādātāju apvienība
jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā piegādāt Pasūtītājam nepieciešamās preces un
sniegt Pasūtītājam nepieciešamos pakalpojumus un ir iesniegusi piedāvājumu iepirkumam
atbilstoši nolikuma prasībām.
3.1.2. Piegādātājs var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma
izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā piegādātājs
pierāda pasūtītājam, piedāvājumam pievienojot attiecīgus dokumentus, ka viņa rīcībā būs
nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību
konkrētā līguma izpildei.
3.2.
Prasības Pretendentiem :
3.2.1. Uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 prim panta piektajā daļā noteiktie
izslēgšanas nosacījumi.
3.2.2. Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu
prasībām un ir tiesīgs sniegt Pasūtītājam nepieciešamos pakalpojumus.
3.2.3. Pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei,
tajā skaitā, nepieciešamais tehniskais aprīkojums un kvalificēts personāls līguma nosacījumu
sekmīgai izpildei.
3.2.4. Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir sekmīgi izpildījis vismaz 3 (trīs) līdzīgus
līgumus, par kuriem ir saņemtas pozitīvas attiecīgo līgumu pasūtītāju atsauksmes.
3.2.5. Pretendentam ir (vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā tiks noformēta)
profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise ar kopējo atbildības limitu ne
mazāku kā EUR 100 000 (viens simts tūkstoši euro).
3.3. Pretendentu atlasei iesniedzamie dokumenti:
3.3.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (nolikuma 1.pielikums).
3.3.2. Iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā sekmīgi izpildīto vismaz 3 (trīs) līdzīgu līgumu pasūtītāju
atsauksmes.
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3.3.3. Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija vai apliecinājums, ka
profesionālās civiltiesiskās apdrošināšanas polise tiks noslēgta un iesniegta līgumā
noteiktajā kārtībā.
3.4. Tehniskais un finanšu piedāvājums jāiesniedz atbilstoši finanšu piedāvājuma veidnei
(nolikuma 3.pielikums).
4. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMA PĀRBAUDE, PRETENDENTU ATLASE UN
PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA
4.1.
Vispārīga informācija:
4.1.1. Piedāvājumu atvēršanu, noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi un piedāvājumu
vērtēšanu komisija veic slēgtā sēdē;
4.1.2. 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;
4.1.3. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai pretendents precizē sniegto informāciju, ja tas
nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu
vērtēšanai un salīdzināšanai;
4.1.4. Ja komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai
pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju;
4.1.5. Ja komisija pieprasa, lai pretendents precizē iesniegto informāciju, tā nosaka termiņu, līdz
kuram pretendentam jāsniedz atbilde.
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. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no Publisko iepirkumu likuma
8.2 panta piektajā daļā minētajiem gadījumiem. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav
izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2.
vai 3. punktā minēto apstākļu dēļ, pasūtītājs rīkojas atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2
panta septītajai un astotajai daļai.
4.2.3. Konstatējot piedāvājuma neatbilstību kādai no prasībām, Komisijai ir tiesības izslēgt
pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā un neizskatīt piedāvājumu nākošajā
izvērtēšanas posmā.
4.2.4. Pēc lēmuma pieņemšanas pretendenti 3 (trīs) darba dienu laikā tiek informēti par iepirkuma
komisijas pieņemto lēmumu.
4.3. Piedāvājuma izvēles kritērijs:
Noteiktais piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst tehniskās
specifikācijas prasībām un nav atzīts par nepamatoti lētu piedāvājumu.
5. PIELIKUMI
5.1.

Nolikumam ir šādi pielikumi:
5.1.1. Pieteikuma dalībai iepirkumā forma (1.pielikums);
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5.1.2. Tehniskā specifikācija – automātiskās ugunsaizsardzības iekārtas tehniskās apkopes
reglaments (2.pielikums);
5.1.3. Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma (3.pielikums);
5.1.4. Līgumprojekts (4.pielikums).
5.2.
Pielikumi ir neatņemamas Nolikuma sastāvdaļas.
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Iepirkuma LielaisDzintars 2016/11
Nolikuma 1.pielikums

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ
Sabiedrības nosaukums

kuras vārdā saskaņā ar

reģistrācijas numurs

rīkojas
pārstāvības pamats

pārstāvja amats, vārds un uzvārds

Ar šo piesakās piedalīties iepirkumā “Par ugunsaizsardzības sistēmu tehnisko apkopi ēkā Radio
ielā 8, Liepājā” (LielaisDzintars 2016/11).
Apliecina, ka:
−

pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo
aktu prasībām un ir tiesīgs sniegt pasūtītājam nepieciešamos pakalpojumus;

−

esam iepazinušies un pilnībā piekrītam iepirkuma nolikuma prasībām;

−

pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma
izpildei, tajā skaitā, nepieciešamais tehniskais aprīkojums un kvalificēts personāls
līguma nosacījumu sekmīgai izpildei;

−

iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir sekmīgi izpildīti līdzīgi līgumi:
1.līgums
2.līgums

3.līgums

Pasūtītājs
Līguma priekšmets
Objekta adrese
Līguma summa
Līguma izpildes
laiks (datums)
Kontaktinformācija
atsauksmju gūšanai
−

šis piedāvājums ir sagatavots individuāli un nav saskaņots ar konkurentiem;

−

visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts:
Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
Korespondences adrese:
Bankas rekvizīti:
Kontaktpersona:
Tālruņa numurs:
E-pasta adrese:
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Iepirkuma LielaisDzintars 2016/11
Nolikuma 2.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
iepirkumam “Par ugunsaizsardzības sistēmu tehnisko apkopi ēkā Radio ielā 8, Liepājā”
(LielaisDzintars 2016/11)
Pakalpojuma līguma ietvaros Izpildītājam jānodrošina tehniskā apkope šādām ēkā Radio ielā 8,
Liepājā izbūvētām sistēmām:
- automātiskā stacionārā ūdens ugunsdzēšanas sprinkleru sistēma, tajā skaitā, iekšējais
ugunsdzēsības ūdensvads, ugunsdzēsības sūkņu stacijas tehnoloģiskā un automātiskā daļas,
- dūmu aizsardzības statiskas un mehāniskas sistēmas automātikas daļa,
kā arī jānodršina pulvera ugunsdzēsības aparātu un ugunsdzēsības norādītājzīmju uzturēšanu.
Piedāvājumā iekļauj minēto ugunsaizsardzības sistēmu apkopes darbus atbilstoši:
1) Ministru kabineta noteikumiem Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi”, kas izdoti saskaņā ar
Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 12. pantu un kas spēkā no 2004.gada 17.februāra, kā
arī reglamentēto darbu sarakstu;
2) LVS EN 12845 „Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas. Automātiskās sprinklersistēmas.
Projektēšana, montāža un uzturēšana darbspējīgā stāvoklī”;
3) LVS EN 54-14 „Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas. 14.daļa:
Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un
ekspluatācijai”;
4) IZPILDĪTĀJS sastāda un saskaņo ar PASŪTĪTĀJU ugunsaizsardzības sistēmu apkopes
darbu reglamenta sarakstu, kurā apkopes darbu izpildes apjomu un periodiskumu nosaka
augstākminētie normatīvie akti un pēc kura objektā tiek veikti darbi.
Piedāvājumā iekļauj – ugunsdzēsības aparātu pārbaudi vismaz 1 (vienu) reizi gadā,
spiediena uzpildīšanu, izvietošanu, transportēšanu, reģistrēšanu atbilstošā žurnālā,
ugunsdzēsības norādītājzīmju uzturēšanu, regulāri apsekojot objektu un nepieciešamības
gadījumā izvietojot noteikumiem atbilstošas ugunsdzēsības norādītājzīmes.
Papildus Pasūtītājs apmaksā iepriekš saskaņotas
- sistēmu remontdarbu izmaksas un remontdarbiem nepieciešamo materiālu izmaksas;
- ugunsdzēsības aparātu pulvera uzpildīšanu un aparātu remontdarbus.
Izpildītājam jānodrošina šādi reaģēšanas laiki:
- ierašanās objektā avārijas izsaukuma gadījumā ne vēlāk kā 1 (vienas) stundas laikā pēc
PASŪTĪTĀJA izsaukuma darba dienās darba laikā (no plkst.09:00 - 18:00);
- ierašanās objektā avārijas izsaukuma gadījumā ne vēlāk kā 2 (divu) stundu laikā pēc
PASŪTĪTĀJA izsaukuma darba dienās ārpus darba laika, brīvdienās un svētku dienās;
- bojājumu novēršanas laiks un izmaksas tiek novērtētas pēc ierašanās un saskaņotas ar
Pasūtītāju.

Papildu nosacījumi pievienoti automātiskās ugunsaizsardzības iekārtas tehniskās apkopes
reglamentā.
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Iepirkuma LielaisDzintars 2016/11
Nolikuma 3.pielikums
TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Mēs piedāvājam veikt iepirkumā “Par ugunsaizsardzības sistēmu tehnisko apkopi ēkā Radio ielā 8,
Liepājā” (LielaisDzintars 2016/11) minētos pakalpojumus saskaņā ar iepirkuma nolikumu un tā
pielikumiem, tajā noteiktajā laikā un veidā, veicot šādu sistēmu apkopes:
- automātiskā stacionārā ūdens ugunsdzēšanas sprinkleru sistēma, tajā skaitā, iekšējais
ugunsdzēsības ūdensvads, ugunsdzēsības sūkņu stacijas tehnoloģiskā un automātiskā daļas,
- dūmu aizsardzības statiskas un mehāniskas sistēmas automātikas daļa,
kā arī nodrošinot pulvera ugunsdzēsības aparātu un ugunsdzēsības norādītājzīmju uzturēšanu.

N.p.k.

Sistēmas nosaukums

1.

Automātiskā stacionārā ūdens ugunsdzēšanas sprinkleru
sistēma, tajā skaitā, iekšējais ugunsdzēsības ūdensvads,
ugunsdzēsības sūkņu stacijas tehnoloģiskā un automātiskā
daļas

2.

Dūmu aizsardzības statiskas un mehāniskas sistēmas
automātikas daļa

3.

Pulvera
ugunsdzēsības
norādītājzīmes

aparāti,

Summa mēnesī,
EUR

Summa gadā,
EUR

Maksa par
izsaukumu,
EUR

Maksa par 5
(pieciem)
izsaukumiem,
EUR

ugunsdzēsības

4.

Maksa par avārijas izsaukumu darba dienās darba laikā

5.

Maksa par avārijas izsaukumu darba dienās ārpus darba
laika, brīvdienās un svētku dienās
KOPĀ

*

PVN 21%
KOPĀ ar PVN
* vērtējamā cena
Apņemamies nodrošināt pakalpojumu regulāri, ievērojot noteiktos termiņus, 24 (divdesmit četrus) mēnešus
pēc līguma noslēgšanas.
Apņemamies visas apkopes veikt precīzi pēc ražotāja norādījumiem, pielietojot materiālus, metodes un
detaļas saskaņā ar ražotāja nosacījumiem, lai saglabātu iekārtu garantiju. Gadījumā, ja tiks konstatēts, ka
garantijas nosacījumi nav spēkā mūsu vai mūsu piesaistīto personu darbības vai bezdarbības dēļ,
apņemamies pārņemt garantijas saistības vai segt visus radušos zaudējumus.
Apliecinām, ka, iesniedzot piedāvājumu, esam iepazinušies ar visiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt
līguma summu un piedāvāto saistību izpildi. Līdz ar to garantējam, ka gadījumā, ja mums tiks piešķirtas
līguma slēgšanas tiesības, līgumsaistības apņemamies pildīt atbilstoši mūsu piedāvājumam.
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Apliecinām, ka mums ir nepieciešamā pieredze, speciālās atļaujas un sertifikāti iepirkuma nolikumā minēto
darba veikšanai.
Apliecinām, ka piedāvājumā ievērtēti visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi,
transporta izdevumi un visi ar darbu organizāciju saistītie izdevumi, t.sk. transporta izdevumi, kā arī darbi,
kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama darbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem
normatīvajiem aktiem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.
Ar šo garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Mēs saprotam un piekrītam prasībām, kas izvirzītas
pretendentiem šī iepirkuma nolikumā un līguma projektā.
Šim piedāvājumam un jūsu rakstiskai piekrišanai tam ir jāveido starp mums saistošs līgums, ar kura
projektu esam iepazinušies un piekrītam.
Mēs saprotam, ka jūs varat pieņemt un noraidīt jebkuru piedāvājumu jebkurā brīdī līdz uzvarētāja
noteikšanai.

Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts:
Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
Pretendenta nosaukums:
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Iepirkuma LielaisDzintars 2016/11
Nolikuma 4.pielikums
Līgums Nr.2-5/___/2016
Liepājā,

2016.gada ___.__________

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk – SIA) “Lielais Dzintars”, reģistrācijas
Nr.42103067790, juridiskā adrese Radio iela 8, Liepāja, tās valdes locekles Baibas Božes personā, kura
rīkojas uz statūtu pamata un ir tiesīga pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas
puses, un
____, reģistrācijas Nr. ___, juridiskā adrese _____, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses,
pamatojoties uz pilnvarojuma līgumu, kas noslēgts 2015.gada 1.oktobrī starp Liepājas pilsētas pašvaldību
un SIA “Lielais Dzintars”, Pasūtītāja iepirkumu komisijas lēmumu iepirkuma (identifikācijas Nr.
LielaisDzintars 2016/11) komisijas sēdes 2016.gada __.____ protokolā Nr.__, noslēdz šādu pakalpojumu
līgumu, turpmāk – Līgums:

1.1.

1.2.
1.3.

2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ar
savu darbaspēku un materiāli tehniskajiem līdzekļiem, pienācīgā kvalitātē veikt Pasūtītāja ēkas
Radio ielā 8, Liepājā (turpmāk – Objekts) ugunsaizsardzības sistēmu (turpmāk – Iekārtas)
apkalpošanu un remontdarbus (turpmāk – Pakalpojumi) saskaņā ar iepirkuma “Par
ugunsaizsardzības sistēmu tehnisko apkopi ēkā Radio ielā 8, Liepājā” (LielaisDzintars
2016/11) (turpmāk – Iepirkums) dokumentāciju (nolikumu, tehnisko specifikāciju, nolikuma
pielikumiem) un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu.
Veicot remontdarbus, Izpildītājs nodrošina arī Iekārtu tehniskajā dokumentācijā noteiktajām
prasībām atbilstošu nepieciešamo rezerves daļu piegādi Līgumā paredzētajā kārtībā un apjomā.
Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par Izpildītāja kvalitatīvi veiktajiem darbiem Līgumā
paredzētajos apjomos un kārtībā, atbilstoši Izpildītāja piedāvājumā norādītajiem vienību
izcenojumiem.
2. LĪGUMA SUMMA UN MAKSĀŠANAS KĀRTĪBA
Līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) tiek noteikta līdz EUR ___
(__). Līguma kopējā summa ar PVN ir EUR ____ (___), t.sk. PVN EUR ___ (_____). Līguma
summā ir iekļauti visi valsts un pašvaldību noteiktie nodokļi (izņemot PVN), nepieciešamie
palīgmateriāli, darbaspēka izmaksas, transporta izdevumi, kā arī atļaujas no trešajām personām u.c.
maksājumi un izdevumi, kas saistīti ar Līguma izpildi.
Pakalpojumu cenas noteiktas Līguma 2.pielikumā „Tehniskais- finanšu piedāvājums” atbilstoši
Iepirkumā iesniegtajam Izpildītāja piedāvājumam.
Pasūtītājs samaksā Izpildītājam maksu par iepriekšējā mēnesī veikto darbu (Iekārtu tehnisko
apkopi, Iekārtu rezerves daļu piegādi un uzstādīšanu, kā arī avārijas gadījumu apkalpošanu un
bojājumu novēršanu) 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc rēķina saņemšanas, kas tiek iesniegts
Pasūtītājam līdz katra mēneša 10.datumam, pamatojoties uz Pušu savstarpēji parakstītu darbu
pieņemšanas-nodošanas aktu.
Ja pasūtītājs konstatē nepilnības, trūkumus vai kādus citus defektus Izpildītāja darbā, Pasūtītājs
pieņemšanas – nodošanas aktu paraksta tikai pēc Izpildītāja darbu trūkumu, nepilnību vai kādu
citu defektu novēršanas un Izpildītāja izsniegto rēķinu apstiprina tāda gadījumā, ja tajā
norādītais apjoms atbilst Līguma nosacījumiem.
Izpildītājs visu darbu nepieciešamību saskaņo ar Pasūtītāju. Pēc darbu saskaņošanas, Izpildītājs
ir tiesīgs veikt šo darbu izpildi un izsniegt Pasūtītājam rēķinu par darbu veikšanu.
Pasūtītājs maksājumu veic euro bezskaidras naudas norēķinu veidā uz Izpildītāja rēķinā
norādīto norēķinu kontu bankā.
Līgumā noteiktie maksājumi uzskatāmi par izdarītiem ar brīdi, kad attiecīgā maksājuma
izdarītājs ir veicis pārskaitījumu uz Līgumā un maksājumā norādīto norēķinu kontu.
Ja Izpildītājs neievēro Līguma 3.2.7.punktā noteiktos termiņu, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot
Izpildītājam līgumsodu 10,00 EUR (desmit euro un 00 centi) apmērā par katru nokavēto minūti
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2.9.

2.10.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

un prasīt atlīdzināt visus Pasūtītājam radušos zaudējumus.
Par katru nokavēto pakalpojuma sniegšanas vai remonta izpildes dienu Izpildītājs maksā soda
naudu 0,5% (nulle komats piecu procentu apmērā) apmērā par katru nokavējuma dienu no
Līguma summas. Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt līgumsodu no jebkura maksājuma Izpildītājam.
Par katru nokavēto samaksas dienu, ja kavējums radies Pasūtītāja vainas dēļ, Pasūtītājs maksā
soda naudu 0,5% (nulle komats piecu procentu apmērā) apmērā dienā no nesamaksātās summas
par katru nokavējuma dienu.
3. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
Izpildītājam beidzot tehniskās apkalpošanas darbus u.c. darbus, Pasūtītājs apstiprina to izpildi
un pieņem Iekārtas tālākai ekspluatācijai, par ko tiek sastādīts divpusējs akts par darbu izpildi
un izdarīts atbilstošs divpusējs ieraksts attiecīgajā tehniskās apkopes žurnālā (Līguma
3.2.10.punkts).
Izpildītājs apņemas:
3.2.1. nodrošināt Pakalpojumu atbilstoši Līgumā un tā pielikumos noteiktajām prasībām;
3.2.2. nodrošināt Iekārtu pilnvērtīgu un nepārtrauktu funkcionēšanu, veicot regulāros un
plānveida apkopes darbus saskaņā ar Iekārtu tehnisko dokumentāciju un Izpildītāja
iesniegto piedāvājumu;
3.2.3. garantē, ka tam ir visas normatīvajos aktos noteiktās spēkā esošās licences un atļaujas,
kas nepieciešamas, lai veiktu Pakalpojumu, kā arī garantē Pakalpojuma izpildē iesaistīto
personu normatīvajiem aktiem atbilstošu kvalifikāciju un to spēkā esamību visā Līguma
izpildes laikā. Izpildītājs norīko atbilstoši kvalificētus sertificētus tehniskās apkopes
speciālistus darbu izpildei, iepriekš saskaņojot darbu izpildes laiku ar Pasūtītāju;
3.2.4. ievērot un uzņemties atbildību par drošības tehnikas, ugunsdrošības prasību,
elektroiekārtu ekspluatācijas un citu normatīvo aktu ievērošanu;
3.2.5. nodrošināt darbu kvalitatīvu izpildi un sniegt kvalitatīvu konsultāciju par Iekārtu un
sistēmu ekspluatāciju;
3.2.6. pildot Līgumu Pasūtītāja telpās vai teritorijā, Izpildītājs ar saviem spēkiem un par
saviem līdzekļiem nodrošina regulāru Līguma izpildes rezultātā radušos atkritumu
savākšanu un izvešanu, t.sk. veic pasākumus, kas nepieļauj netīrumu izplatīšanos, kas
rodas vai varētu rasties Līguma izpildes rezultātā;
3.2.7. īpašas nepieciešamības (avārijas) gadījumā ierasties pie Pasūtītāja iespējami īsā termiņā,
bet ne vēlāk kā 1 (vienas) stundas laikā pēc izsaukuma saņemšanas; 2 (divu) stundu
laikā darba dienās ārpus darba laika, brīvdienās un svētku dienās;
3.2.8. remonta darbu, Iekārtu vai Iekārtu detaļu nomaiņas nepieciešamības gadījumā sastādīt
kalkulāciju par remonta izmaksām un pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar Pasūtītāju;
3.2.9. nodrošināt remontdarbu, kā arī ekspluatācijas laikā konstatēto trūkumu vai bojājumu
pieteikšanu Pasūtītāja atbildīgajai personai;
3.2.10. iekārtot tehniskās apkopes žurnālu (ja Pasūtītājam tāds nav izstrādāts), kas glabājas
Iekārtu vadības stacijā, vai speciāli norādītā vietā un izdara tajā nepieciešamos
ierakstus;
3.2.11. novērš Līgumā noteiktajā kārtībā sagatavotajā aktā fiksētos trūkumus par saviem
līdzekļiem;
3.2.12. par saviem līdzekļiem nodrošina Līguma izpildes gaitā nomainīto rezerves daļu un
materiālu, kuri nav atkārtoti izmantojami, utilizāciju saskaņā ar normatīvo aktu
regulējumu;
3.2.13. pēc Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma iesniedz Pasūtītajam Pakalpojuma izpildē
izmantoto rezerves daļu un materiālu izcelsmi apliecinošus dokumentus;
3.2.14. nodrošināt Iekārtu piegādātāja (Objekta būvniecības ģenerāluzņēmējs SIA “MERKS”)
garantijas nosacījumu izpildi gadījumā, ja tiek konstatēts, ka garantijas nosacījumi nav
spēkā Izpildītāja vai tā piesaistīto personu darbības vai bezdarbības dēļ.
Pasūtītājs apņemas:
3.3.1. ievērot Iekārtu tehniskās ekspluatācijas noteikumus;
3.3.2. nodrošināt Izpildītāja speciālistiem atbilstošus darba apstākļus, pieeju nepieciešamajām
telpām darbu veikšanai iepriekš saskaņotā laikā;
3.3.3. nodrošināt Pakalpojumu apmaksu, saskaņā ar Līguma 2.sadaļā noteikto.
Izpildītājs uzņemas garantijas saistības:
3.4.1. ne mazāk kā 24 (divdesmit četrus) mēnešus izpildītajiem remontdarbiem,
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3.4.2. ne mazāk kā 24 (divdesmit četrus) mēnešus remontdarbos pielietotajiem materiāliem un
rezerves daļām,
no attiecīgo darbu izpildes dienas, kas tiek apliecināta ar akta abpusēju parakstīšanu.
3.5. Izpildītājs nes atbildību par zaudējumu atlīdzību un bojājumu novēršanu, ja nepareizas tehniskās
apkalpošanas vai remontdarbu rezultātā nodarīts bojājums Iekārtai, ēkai vai trešajai personai.
3.6. Izpildītājs nes atbildību par zaudējumu atlīdzību, ja nav nostrādājušas ugunsdrošības signalizācijas
vau ugunsdzēšanas iekārtas gadījumos, kā rezultātā bojāta ēka, telpas, materiālās vērtības, ja:
3.6.1. tehniskās apkalpošanas darbu reģistrācijas žurnālā nav Pasūtītāja apstiprinājums par to, ka
tehniskās apkalpošanas darbi Objektā veikti noteiktā un apstiprinātā laikā, pilnā apjomā,
un Pasūtītājs nav pieņēmis iekārtu darba kārtībā turpmākai ekspluatācijai;
3.6.2. nav ievēroti termiņi Izpildītāja speciālistam ierodoties Objektā pēc izsaukuma;
3.6.3. tehniskā apkalpošana vai remontdarbi tikuši veikti nepilnā apjomā vai sliktā kvalitātē.
3.7. Izpildītājs nes atbildību par zaudējumu atlīdzību, ja ir nostrādājuši ugunsdrošības signalizācijas vai
ugunsdzēšanas iekārtas gadījumos, ja nepareizas tehniskās apkalpošanas vai remontdarbu (ko
veicis Izpildītājs) rezultātā notikusi nepamatota ugunsdzēsības ierīču iedarbošanās, kā rezultātā
appludinātas telpas, materiālās vērtības.

4.1.

4.2.
4.3.
4.4.

5.1.

5.2.

5.3.

6.1.
6.2.
6.3.

6.3.

6.4.

4. APDROŠINĀŠANA
Izpildītājs apņemas ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās dienas
iesniegt Pasūtītājam Izpildītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises, apdrošināšanas
līguma un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, apliecinātas kopijas, pēc
pieprasījuma uzrādot minēto dokumentu oriģinālus.
Izpildītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu ar kopējo atbildības limitu ne
mazāku kā EUR 100 000,00 (viens simts tūkstoši euro un 00 centi).
Izpildītājs nodrošina apdrošināšanas spēkā esamību līdz Līguma darbības termiņa beigām.
Ja apdrošināšanas polisei Līguma darbības laikā beidzas termiņš, Izpildītājs iesniedz
Pasūtītajam jaunus tāda paša veida un satura dokumentus ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms
iepriekšējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises termiņa pēdējās dienas, pēc
pieprasījuma uzrādot minēto dokumentu oriģinālus.
5. NEPĀRVARAMA VARA
Puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja šāda neizpilde vai
nepienācīga izpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Puses uzskata
dabas katastrofas, militāru agresiju, streikus, grozījumus Latvijas Republikas normatīvajos aktos
un citus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas traucē izpildīt Līgumu, un kas nav
izveidojušies kā Pušu darbības un bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, kurus Puses nav
paredzējušas un nav varējušas paredzēt, kā arī tos, pret kuriem Puses nav varējušas
nodrošināties, noslēdzot Līgumu.
Puse, kurai ir iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, kuri aizkavē Līgumā paredzēto Darbu
izpildi 5 (piecu) kalendāro dienu laikā, ja tas ir iespējams, paziņo otrai Pusei par šo apstākļu
sākšanos.
Gadījumā, ja Darba izpildīšanu aizkavē nepārvaramas varas apstākļi, Pusēm ir tiesības Līgumu
izbeigt, par to informējot otru Pusi.
6. LĪGUMA SPĒKĀ ESAMĪBAS NOSACĪJUMI
Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz brīdim, kad Puses pilnībā
izpildījušas savas saistības.
Pakalpojuma sniegšanas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no Līguma noslēgšanas dienas.
Līgums var tikt izbeigts ar:
6.3.1. Pušu savstarpēju vienošanos;
6.3.2. Pušu likvidāciju vai reorganizāciju.
Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Izpildītājs nepilda vai pārkāpj Līguma
noteikumus, t.sk. sniedz nekvalitatīvu pakalpojumu, piegādā nekvalitatīvas, Iepirkuma prasībām
vai Iekārtu ražotāju prasībām neatbilstošas rezerves daļas, un nav novērsis minētos pārkāpumus
pēc rakstiska brīdinājuma saņemšanas.
Par vienpusēju līguma izbeigšanu rakstiski jābrīdina otru Pusi vismaz 1 (vienu) mēnesi iepriekš.
7.

PUŠU PĀRSTĀVJI
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7.3. Pasūtītāja pārstāvis ar šo Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz darbu izpildi ir:
SIA “Lielais Dzintars” ēku ekspluatācijas un aprīkojuma nodrošinājuma inženieris Aldis Kaupa, tālr.:
29123418; e-pasts aldis.kaupa@gmail.com.
7.4. Izpildītāja pārstāvis ar šo Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz darbu izpildi ir:
_________________, tālr.: ______________, e-pasts: _________.
7.5. Pušu atbildīgās kontaktpersonas ir atbildīgas par Līguma saistību izpildes kontroli, nodrošina Līdzēju
komunikāciju, dokumentu sagatavošanu Līguma saistību izpildes jautājumos. Līguma 7.1.punktā
minētā kontaktpersona ar šo Līgumu tiek pilnvarota parakstīt visus ar Līguma izpildi saistīto
dokumentāciju, t.sk. pieņemšanas – nodošanas aktus.
7.6. Puses vienojas, ka katrai Pusei ir tiesības jebkurā laikā mainīt savu Līgumā norādīto kontaktpersonu.
Kontaktpersonas maiņas gadījumā nekavējoties rakstiski jāinformē otra Puse par pārstāvju nomaiņu.
Rakstiski paziņoto pārstāvju pilnvaras ir spēkā līdz to atsaukumam.
8.
CITI LĪGUMA NOTEIKUMI
8.3. Puses apņemas saglabāt Līgumā ietverto informāciju, nosacījumus, kā arī Līguma izpildes gaitā
iegūto informāciju kā konfidenciālu un neizpaust to trešajām personām, izņemot Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, kad informācijas izpaušana ir pamatota ar tiesību normām
vai oficiāli ieguvusi publicitātes statusu.
8.4. Visi šī Līguma grozījumi, izmaiņas, papildinājumi, vienošanās, akti un citi dokumenti, kas ir tieši
saistīti ar šo Līgumu, tiek pievienoti Līgumam un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.
8.5. Jebkuri Līguma grozījumi vai papildinājumi ir spēkā tikai tad, kad tie izteikti rakstveidā un ir Pušu
(to pilnvarotu personu) parakstīti.
8.6. Ja tiesību aktu izmaiņu gadījumā kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tad Līgums nezaudē
spēku tā pārējos punktos, un šādā gadījumā Pusēm ir pienākums piemērot Līgumu atbilstoši spēkā
esošo tiesību aktu prasībām.
8.7. Ja kādai no Pusēm būtiski tiek mainīts juridiskais statuss, atrašanās vieta, banku rekvizīti, īpašnieki
un vadītāji, tad tā nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei, pretējā gadījumā vainīgai Pusei ir
jāatlīdzina tādējādi nodarītie zaudējumi.
8.8. Puses nav tiesīgas pilnīgi vai daļēji nodot šajā Līgumā noteiktās tiesības, pienākumus un saistības
trešajām personām bez otrās Puses rakstiskas piekrišanas.
8.9. Visas domstarpības un strīdus, kas varētu rasties starp Pusēm Līguma izpildes gaitā, Puses apņemas
risināt savstarpēju sarunu ceļā. Ja viena mēneša laikā Puses nepanāk vienošanos sarunu ceļā, strīdi
tiek izskatīti Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem
aktiem.
8.10. Līgums sagatavots latviešu valodā, uz 9 (deviņām) lappusēm, parakstīts 2 (divos) eksemplāros, kuri
izsniegti pa vienam katrai Pusei. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
8.11. Katram Līguma eksemplāram pievienots 1.pielikums “Tehniskā specifikācija” un 2.pielikums
“Tehniskais-finanšu piedāvājums”.
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