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1. Vispārīgā informācija
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs: SPP 2010/01
1.2. Pasūtītājs un kontaktpersona
Pasūtītājs
Adrese
Darba laiks
Kontaktpersona
Mob. tālrunis
Fakss
E - pasta adrese

Saldus novada pašvaldības Saldus pagasta pārvalde
Vienības iela 15/17, Saldus pagasts
Saldus novads, LV – 3862
8.00-12.00 un 13.00-16.00
Guntis Hartmanis, Druvas sporta nama direktors
+ 371 26524787
+ 371 63839141
saldus.pagasts@saldus.lv

1.3. Iepirkuma priekšmets: sporta inventāra piegāde, CPV kods 37400000-2, iepirkuma
priekšmets nav sadalīts daĜās, piedāvājumu var iesniegt tikai par visu pieprasīto apjomu
1.4. Iepirkuma metode: iepirkums Publisko iepirkumu likuma 81. panta kārtībā
1.5. Līguma izpildes vieta: Druvas sporta nams, Vienības iela 14, Saldus pagasts, Saldus novads,

LV 3862
1.6. TermiĦi
Aktivitāte
Pēdējais termiĦš piedāvājumu
iesniegšanai
PaziĦojuma par iepirkuma procedūras
rezultātiem nosūtīšana
Piedāvājuma derīguma termiĦš
Līguma izpildes laiks

TermiĦš
2010.gada 13.decembris

Laiks
plkst.1000

3 darba dienu laikā no lēmuma
pieĦemšanas
60 dienas, skaitot no piedāvājumu
iesniegšanas dienas
2 mēneši, skaitot no līguma
noslēgšanas dienas

1.7. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un
visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem.
1.8. Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties un to var lejuplādēt elektroniskā formātā pašvaldības
mājas lapā www.saldus.lv sadaĜā Saldus novada dome – Iepirkumi
1.9. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība: Pretendenti piedāvājumus var
iesniegt līdz 2010. gada 13.decembra plkst. 1000 Saldus novada pašvaldības Saldus pagasta
pārvaldē, adrese Vienības iela 15/17, Saldus pagasts, Saldus novads, LV – 3862, iesniedzot
personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē
līdz augstākminētajam termiĦam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiĦa, netiks
izskatīts un tiks atdots atpakaĜ iesniedzējam.
1.10.
Piedāvājuma derīguma termiĦš: Pretendenta piedāvājumam jābūt derīgam, t.i.,
saistošam iesniedzējam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 60 dienas, skaitot
no iepirkuma nolikumā noteiktās iesniegšanas dienas.
1.11.
Ja objektīvu iemeslu dēĜ iepirkuma līgumu nevar noslēgt noteiktajā piedāvājumu
derīguma termiĦā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiĦa
pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiĦu, tas par to
rakstiski paziĦo pasūtītājam.
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1.12.
Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums
saĦemts (ar norādi par piedāvājuma saĦemšanas laiku.
1.13.
SaziĦa starp Pasūtītāju (iepirkuma komisiju) un ieinteresētajiem pretendentiem
iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu, e-pastu vai faksu. SaziĦas
dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu, identifikācijas numuru un pretendenta
rekvizītus.
1.14.
Atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem tiek publicētas interneta mājas lapas
www.saldus.lv sadaĜā – Iepirkumi.
2. Informācija par iepirkuma priekšmetu (tehniskā specifikācija)
2.1. Iepirkuma priekšmets ir sporta iekārtu un inventāra, kas norādīti nolikuma 3. pielikumā,
turpmāk tekstā – Preces, piegāde Saldus pagasta pārvaldes Druvas sporta namam, CPV kods
37400000-2, iepirkuma priekšmets nav sadalīts daĜās, piedāvājumu var iesniegt tikai par visu
pieprasīto apjomu. Piedāvājumi par mazāku apjomu tiks noraidīti.
2.2. Piegādes adrese: Druvas sporta nams, Vienības iela 14, Saldus pagasts, Saldus novads, LV
3862.
2.3. Piegādes izpildes termiĦš: divi mēneši, skaitot no līguma noslēgšanas dienas.
2.4. Piegāde ietver preču piegādi norādītajā adresē, novietošanu Pasūtītāja pārstāvja norādītajās
vietās, iekārtu (tablo) pieslēgšanu elektrotīklam un ekspluatācijas gatavības pārbaudi.
2.5. Nolikuma 2.4 punktā noteiktās darbības veic Piegādātāja personāls, sadarbojoties ar Pasūtītāja
darbiniekiem.
2.6. Apmaksas nosacījumi: 100% apmērā pēc visa līgumā paredzētā preču apjoma piegādes un
pieĦemšanas ar pārskaitījumu Piegādātāja norādītā kontā 10 bankas darba dienu laikā pēc
nodošanas – pieĦemšanas akta parakstīšanas un Piegādātāja rēėina saĦemšanas.
2.7. Visu nolikuma 2.4 punktā noteikto darbību un garantijas izmaksām jābūt iekĜautām piegādes
cenā.
2.8. Visām precēm obligātās prasības:
2.8.1. ja nepieciešams, pirms piegādes krāsa (soliĦiem, tribīnēm, nojumēm) jāsaskaĦo ar
Pasūtītāju;
2.8.2. jābūt jaunām, neekspluatētām un ekspluatācijas kārtībā;
2.8.3. nav iebūvētas lietotas vai atjaunotas detaĜas;
2.8.4. nav atradušās lietošanā vai demonstrācijā;
2.8.5. garantijai jābūt ne mazāk kā 2 gadi.
2.9. Pretendentam ir tiesības iekĜaut piedāvājumā iekārtas ar tehniskajos raksturojumos (nolikuma
3. Pielikums) norādītajiem, ekvivalentiem vai labākiem parametriem (vērtībām).
2.10.
Par ekvivalentu šī iepirkuma ietvaros tiek uzskatīta tāda vienība, kas ir ekvivalenta
pieprasītajai gan pēc funkcionalitātes, gan tehniskajām iespējām vai ir plašāka nekā
pieprasītajai (tomēr ietver pieprasīto funkcionalitāti pilnā apjomā).
2.11.

Garantijas noteikumi:
2.11.1. Garantija ir Piegādātāja apliecinājums, ka prece vai tās sastāvdaĜa garantijas laikā
saglabās tehniskajā specifikācijā un tehniskajā dokumentācijā norādītās lietošanas
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īpašības, drošumu un izpildījumu un Piegādātājs uzĦemas uz sava rēėina veikt preces
remontu vai aizstāšanu ar līdzvērtīgu preci saskaĦā ar šiem garantijas noteikumiem.
Garantija attiecas uz visiem preces komponentiem;
2.11.2. Par nepieciešamību veikt garantijas remontu Pasūtītājs paziĦo Piegādātājam pa
telefonu, e-pastu vai faksu.
2.11.3. PaziĦojumu pieteikšanai un garantijas remonta veikšanai tiek noteikts šāds darba
laiks – darba dienās no plkst. 8:00 līdz 18:00.
2.11.4. Piegādātājs reaăē uz pieteikto garantijas remonta paziĦojumu 24 stundu laikā no
paziĦojuma saĦemšanas brīža;
2.11.5. Piegādātājs garantijas remontu veic telpās, kurās Pasūtītājs iekārtas lieto, ja tas nav
iespējams, vai ja Pasūtītājs to nevēlas, Piegādātājs uz sava rēėina veic preču transportu
un remontu citur. Ja bojājumi netiek novērsti 10 darba dienu laikā, Piegādātājs,
saskaĦojot ar Pasūtītāju un pēc Pasūtītāja ieskatiem, uz sava rēėina veic bojātās preces
apmaiĦu vai aizstāšanu uz remonta laiku ar tādu pašu vai ekvivalentu preci, ar kuru būtu
nodrošināta atbilstība šai tehniskajai specifikācijai;
2.11.6. Ja garantijas periodā precei tiek konstatēti bojājumi 3 vai vairāk reizes, Pasūtītājam ir
tiesība pieprasīt no Piegādātāja preces nomaiĦu bezierunu kārtībā uz Piegādātāja rēėina
10 darba dienu laikā ar tādu pašu vai ekvivalentu preci, ar kuru būtu nodrošināta
atbilstība preces tehniskajai specifikācijai;
2.11.7. Ja iekārtas garantijas remonts no Pasūtītāja neatkarīgu apstākĜu dēĜ nav izpildīts
garantijas noteikumos noteiktajā termiĦā, Pasūtītājam ir tiesība pieprasīt radīto
zaudējumu atlīdzību, izĦemot gadījumu, kad Piegādātājs ir rakstveidā vienojies ar
Pasūtītāju par termiĦa nokavējumu;
2.11.8. Garantija nav spēkā tikai gadījumā, ja prece ir bojāta:
2.11.8.1.

uguns, ūdens vai zibens spēriena iedarbībā;

2.11.8.2.

Pasūtītāja vai trešo personu veikta remonta rezultātā;

2.11.8.3. Preces vai citu ėermeĦu kritiena vai tādas mehāniskas iedarbības rezultātā, kas
nevarēja rasties preci normāli ekspluatējot;
2.11.8.4. ja prece ekspluatēta ražotāja ekspluatācijas instrukcijai neatbilstošos gaisa
temperatūras un mitruma apstākĜos.
2.11.9. Garantijas laiks tiek skaitīts no līguma nodošanas – pieĦemšanas akta piegādes
pavadzīmes parakstīšanas brīža.
3. Prasības pretendentiem
3.1. Pretendenti: iepirkuma piedāvājumus var iesniegt persona vai personu grupa (apvienība), kura
reăistrēta Latvijas Republikas vai tās mītnes zemes likumdošanas aktos noteiktā kārtībā, veic
uzĦēmējdarbību vai saimniecisko darbību un atbilst zemāk minētajiem kritērijiem:
3.1.1. pretendentam ir tiesības veikt pieprasīto piegādi;
3.1.2. pretendentam ir tehniskās, organizatoriskās iespējas un personāls pieprasītās piegādes
izpildei.
3.2. Ja pretendents ir Personu grupa (apvienība), tās dalībniekiem ir pienākums pirms iepirkuma
līguma noslēgšanas reăistrēt personālsabiedrību LR Komercreăistrā.
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3.3. Iesniedzot piedāvājumu, pretendentam jāiesniedz apliecinājums brīvā formā, kurā norāda, ka
attiecībā uz pretendentu nepastāv šādi nosacījumi:
3.3.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izĦemot gadījumu, kad
maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums,
kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu),
apturēta vai pārtraukta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par bankrotu vai līdz
līguma izpildes paredzamajam beigu termiĦam pretendents būs likvidēts;
3.3.2. pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reăistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta
(ja tas nav reăistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokĜu
parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā
valstī pārsniedz 100 latus.
3.4. Iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata
pretendenta piedāvājumu, ja konstatē Publisko iepirkumu likuma 81. panta piektās daĜas 1. un
2. punktā minētos apstākĜus, vai pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju savas
kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis iepirkuma nolikumā pieprasīto
informāciju.
4. Piedāvājumā iesniedzamie dokumenti
4.1. Jāiesniedz šādi pretendenta atlases dokumenti:
4.1.1. Pretendenta aizpildīts un parakstīts Dalības pieteikums (forma nolikuma 1. pielikumā);
4.1.2. Komercreăistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reăistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas
reăistrācijas apliecības kopija;
4.1.3. IzziĦa, kuru izdevis Valsts ieĦēmumu dienests vai cita nodokĜu administrēšanas
iestāde Latvijā vai līdzvērtīga nodokĜu administrēšanas iestāde citā valstī (ja pretendents
reăistrēts citā valstī) ne agrāk kā 1 mēnesi pirms izziĦas iesniegšanas dienas, kas
apliecina, ka pretendentam nav nodokĜu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas
obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus, pēc pasūtītāja
rakstveida pieprasījuma jāiesniedz ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā.
Pretendents ir tiesīgs minēto izziĦu iesniegt iepirkuma piedāvājumā. Ja pretendents
noteiktajā termiĦā neiesniedz minēto izziĦu, Pasūtītājs to izslēdz no turpmākās dalības
iepirkuma procedūrā;
4.1.4. Ārvalstu pretendentiem jāiesniedz attiecīga profesionālā reăistra izsniegtas
reăistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta
vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz
profesionālo reăistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu
izsniegšanu;
4.1.5. Ja pretendents ir Personu grupa (apvienība) papildus jāiesniedz:
4.1.5.1.Starp Personu grupas (apvienības) dalībniekiem noslēgta līguma par dalību
iepirkumā oriăināls;
4.1.5.2.Par katru no grupas dalībniekiem – nolikuma 4.1.2; 4.1.3; 4.1.4 punktos noteiktie
Pretendenta atlases un kvalifikācijas dokumenti;
4.1.5.3.Visu Personu grupas (apvienības) dalībnieku parakstīts apliecinājums brīvā formā,
ka gadījumā, ja Personu grupa tiek atzīta par iepirkuma uzvarētāju, tās dalībnieki
pirms iepirkuma līguma noslēgšanas pasūtītāja noteiktā termiĦā noslēgs sabiedrības
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līgumu un reăistrēs LR Komercreăistrā personālsabiedrību iepirkuma priekšmetā
noteikto būvdarbu izpildei;
4.1.5.4.Visu Personu grupas (apvienības) dalībnieku parakstīts apliecinājums brīvā formā,
ka visi dalībnieki ir solidāri atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi, un kurā viens no
dalībniekiem ir iecelts par atbildīgo personu, kas ir pilnvarota uzĦemties saistības un
saĦemt norādījumus visu personu apvienību dalībnieku vārdā un to vietā.
4.2. Jāiesniedz šādi tehniskā un finanšu piedāvājuma dokumenti:
4.2.1. Tehniskais piedāvājums: piedāvāto preču tehniskie raksturojumi un vienību cenas
(aizpildīta tabula saskaĦā ar 4.pielikumā doto formu).
4.2.2. Finanšu piedāvājuma kopsavilkums: aizpildīta iepirkuma dokumentācijas 2.
pielikumā dotā forma.
5. Piedāvājuma sagatavošana un noformēšana
5.1. Piedāvājuma noformēšana:
5.1.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:
• pasūtītāja nosaukums un adrese;
• pretendenta nosaukums un adrese;
• atzīme „Piedāvājums iepirkumam „Sporta iekārtu un inventāra piegāde Saldus pagasta
Druvas sporta namam”, id. Nr. SPP 2010/02”.
5.2. Pretendents var izmainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiĦa beigām,
ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā – pagasta pārvaldē, adrese Vienības iela
15/17, Saldus pagasts,Saldus novads, LV – 3862, un apmainot piedāvājumu. Piedāvājuma
izmainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts otrā piedāvājuma
iesniegšanas brīdis.
5.3. Piedāvājumi, kas nav noformēti un iesniegti nolikumā noteiktajā kārtībā, vai kas saĦemti pēc
norādītā iesniegšanas termiĦa, netiek izskatīti un tiek atdoti atpakaĜ iesniedzējam.
5.4. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākās līdzdalības
iepirkumā.
5.5. Piedāvājumā iekĜautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem un
dzēsumiem.
5.6. Dokumenti jāsakārto šādā secībā:
5.6.1. satura rādītājs;
5.6.2. piedāvājuma dokumenti tādā secībā, kā nolikuma punktu 4.1 un 4.2 apakšpunkti;
5.7. Piedāvājuma dokumentiem jābūt sastādītiem latviešu valodā, 2 eksemplāros - 1 sējums
oriăināls un 1 sējums kopija.
5.8. Dokumentu tulkojumiem jābūt apliecinātiem saskaĦā ar Valsts valodas likuma 10.panta trešo
daĜu, LR Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.291 "Kārtība, kādā
apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā" noteiktajā kārtībā.
5.9. Piedāvājums jāiesniedz caurauklots, sanumurētām lapām, uz uzlīmes jābūt norādītam lapu
skaitam, uzlīmei jābūt apzīmogotai un to paraksta pretendenta pilnvarota persona. Uz oriăināla
jābūt norādei „ORIĂINĀLS” un uz kopijas norādei „KOPIJA”.
5.10.

Dokumentu kopijas ar savu parakstu jāapliecina pretendenta paraksttiesīgai personai,
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norādot - „Kopija atbilst oriăinālam”, kopijas apliecinātāja amatu, vārdu, uzvārdu un datumu.
5.11.
Personai, kura paraksta piedāvājuma dokumentus, ir jābūt tiesīgai parakstīt iepirkuma
līgumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikumu paraksta visas personas, kas
ietilpst personu grupā.
5.12.
Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus
norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī
katras personas atbildības sadalījumu.
5.13.
Pretendentam jāsniedz visu šajā nolikumā noteikto informāciju. piedāvājuma
dokumentiem jāatbilst norādītajām formām, ja tādas dotas iepirkuma nolikumā.
5.14.
Iesniegtie iepirkuma piedāvājumi ir pasūtītāja īpašums un netiek atgriezti pretendentiem,
izĦemot gadījumu, ja nokavēts piedāvājuma iesniegšanas termiĦš.
5.15.
Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar viĦa piedāvājuma sagatavošanu un
iesniegšanu. Pasūtītājs nav atbildīgs par šādu izdevumu segšanu.
6. Piedāvājumu izvērtēšana un lēmuma pieĦemšana
6.1. Piedāvājumu atvēršanu un izvērtēšanu iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.
6.2. 1. posms. Vispirms komisija pārbauda, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši
nolikuma prasībām, kā arī, vai iesniegtie pretendentu atlases dokumenti un pretendenta
kvalifikācija atbilst nolikuma prasībām, neatbilstošie piedāvājumi tiek noraidīti.
6.3. 2. posms. Iepirkuma komisija izvērtē, vai piedāvājums atbilst tehniskās specifikācijas
prasībām, neatbilstošie piedāvājumi tiek noraidīti.
6.4. 3. posms: Iepirkuma komisija izvērtē finanšu piedāvājumus, pārbauda vai finanšu piedāvājumā
nav aritmētisko kĜūdu un vai piedāvājums nav nepamatoti lēts LR Publisko iepirkumu likuma
izpratnē. Nepamatoti lēts piedāvājums tiks noraidīts.
6.5. No nolikuma prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu
ar viszemāko cenu un pieĦem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu.
7. Lēmuma paziĦošana un līguma slēgšana
7.1. Iepirkumu komisija paziĦo par pieĦemto lēmumu LR Publisko iepirkumu likumā noteiktā
kārtībā.
7.2. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta
piedāvājumu un saskaĦā ar Nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma projektu.
7.3. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz pretendenta
iesniegto piedāvājumu.
7.4. Iepirkuma līgums tiks slēgts par piedāvājumā norādītajām cenām.
7.5. Pretendentam ir pienākums noslēgt ar Pasūtītāju iepirkuma līgumu 5 (piecu) darba dienu laikā,
skaitot no dienas, kad Pretendents saĦēmis uzaicinājumu noslēgt līgumu.
8. Iepirkumu komisijas tiesības un pienākumi
8.1. Pieprasīt, lai Pretendents rakstiski precizē informāciju par savu piedāvājumu, kā arī uzrāda
iesniegto dokumentu kopiju oriăinālus, ja tas nepieciešams piedāvājuma izvērtēšanai.
8.2. Lemt par pretendenta atbilstību Nolikumā norādītajām prasībām.
8.3. Lemt par piedāvājuma atbilstību tehniskajai specifikācijai.
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8.4. No piedāvājumiem, kas atbilst visām prasībām, izvēlēties piedāvājumu ar viszemāko cenu.
8.5. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kĜūdas pretendentu finanšu
piedāvājumos.
8.6. Pieaicināt ekspertu piedāvājumu noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē, piedāvājumu
atbilstības pārbaudē un vērtēšanā.
8.7. Izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt
iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju.
8.8. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.
8.9. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.
8.10.
Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt
informāciju par Nolikumu.
8.11.

PieĦemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

8.12.

Citas tiesības un pienākumi saskaĦā ar iepirkuma nolikumu un LR tiesību aktiem.
9. Pretendentu tiesības un pienākumi

9.1. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saĦemts.
9.2. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiĦa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.
9.3. Sagatavot piedāvājumu atbilstoši Nolikuma prasībām.
9.4. Sniegt patiesu informāciju.
9.5. Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas
nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu
atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.
9.6. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.
9.7. Negrozīt savu piedāvājumu pēc piedāvājumu iesniegšanas termiĦa beigām.
9.8. Rakstveidā, iepirkuma komisijas noteiktajā termiĦā sniegt papildu informāciju vai
paskaidrojumus par piedāvājumu, ja iepirkuma komisija to pieprasa.
9.9. Iepirkuma komisijas noteiktajā termiĦā iesniegt apliecinājumu par piedāvājuma derīguma
termiĦa pagarinājumu.
9.10.

Citas tiesības un pienākumi saskaĦā ar iepirkuma nolikumu un LR tiesību aktiem.
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1.pielikums
Iepirkuma id. Nr. SPP 2010/02 nolikumam
Iepirkums Nr. SPP 2010/02
2010. gada ____ _______

Dalības pieteikums
Saldus novada Saldus pagasta pārvaldei,
Vienības iela 15/17, Saldus pagasts, Saldus novads, LV – 3862

Pretendenta pilns nosaukums (norāda pretendents)

Adrese, reăistrācijas Nr.,
tālrunis, fakss, e-pasts, bankas
konts un rekvizīti

Pretendenta kontaktpersona, vārds, uzvārds, amats (norāda
tālrunis, fakss, e-pasts
pretendents)
Iepazinušies ar iepirkuma id. Nr. SPP 2010/02 „Sporta iekārtu un inventāra piegāde Saldus
pagasta Druvas sporta namam” dokumentāciju, mēs, apakšā parakstījušies, apĦemamies, ja
mūsu piedāvājums tiks akceptēts un noslēgts līgums, veikt mūsu piedāvājumā norādīto piegādi, kā
arī uzĦemties piegādāto preču garantijas saistības saskaĦā ar mūsu iesniegto piedāvājumu.
Ar šo mēs apliecinām, ka:
- piedāvājums ir iesniegts par visu nolikumā noteikto apjomu, un ka piedāvājums pilnībā atbilst
Tehnisko specifikāciju prasībām;
- nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā un nepiedalāmies nevienā citā
piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkuma procedūrā;
- mūsu piedāvājums ir spēkā 60 dienas no piedāvājumu iesniegšanas datuma un var tikt
akceptēts jebkurā laikā pirms tā spēkā esamības termiĦa izbeigšanās;
- mūsu piedāvājumā iekĜautā informācija un dokumenti ir pilnīgi un patiesi;
- esam iepazinušies ar visiem nolikuma dokumentiem, to skaidrojumiem, grozījumiem un
papildinājumiem un mums ir pilnībā saprotami iepirkuma nosacījumi un prasības;
- mēs esam pilnībā iepazinušies ar iepirkuma apjomu un tehniskajām specifikācijām un mūsu
piedāvājuma cenā ir iekĜautas visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, kā arī Latvijā un ārvalstīs
maksājamie nodokĜi un nodevas.
Pēc pasūtītāja pieprasījuma apĦemamies 10 darba dienu laikā iesniegt LR Publisko iepirkumu
likuma 81. panta 52. daĜā noteikto izziĦu, kura izdota ne agrāk kā 1 mēnesi pirms iesniegšanas
dienas:
1) izziĦu, kuru izdevis Valsts ieĦēmumu dienests Latvijā un vai līdzvērtīga nodokĜu
administrēšanas iestāde citā valstī (ja pretendents nav reăistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā
pastāvīgā dzīvesvieta), kas apliecina, ka pretendentam nav nodokĜu parādu, tajā skaitā valsts
sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.
Pilnvarotās personas paraksts: ________________________
Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: _________________________
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2.pielikums
Iepirkuma id. Nr. SPP 2010/02 nolikumam
FINANŠU PIEDĀVĀJUMA KOPSAVILKUMS
Saldus novada Saldus pagasta pārvaldei,
Vienības iela 15/17, Saldus pagasts, Saldus novads, LV – 3862

Iepirkuma identifikācijas Nr. SPP 2010/02
1.

IESNIEDZA

Pretendenta nosaukums

Rekvizīti

(juridiskām personām - pilns nosaukums, saskaĦā ar LR UR
reăistrācijas apliecību, fiziskām personām – vārds, uzvārds, personas
kods)

(adrese uz kuru nosūtīt korespondenci, vienotais
reăistrācijas Nr., bankas konta Nr., bankas
nosaukums, bankas kods)

2.

KONTAKTPERSONA

Vārds, uzvārds
Adrese
Tālr. / Fax
e-pasta adrese

3.

PIEDĀVĀJUMS

Mēs piedāvājam veikt sporta iekārtu un inventāra piegādi Saldus pagasta Druvas sporta namam
saskaĦā ar iepirkuma noteikumiem šajā piedāvājumā norādītajā termiĦā bez ierobežojumiem.
Mūsu piedāvājums ir:
Kopējā cena par visu piegādes
apjomu, bez PVN (LVL)
PVN (LVL)
Kopējā cena par visu piegādes
apjomu ar PVN (LVL)
4.
Piegāde tiks uzsākta ___________ un pabeigta pilnā apjomā _________________.
5.
Šis piedāvājums ir derīgs 60 dienas, skaitot no piedāvājuma iesniegšanas datuma.
6.
Mēs apĦemamies nodrošināt noteiktās garantijas prasības ________________________, skaitot
no līguma nodošanas – pieĦemšanas akta parakstīšanas dienas.
7.
Mūs apmierina šādi apmaksas nosacījumi: 100% apmērā pēc visa līgumā paredzētā preču
apjoma piegādes un pieĦemšanas ar pārskaitījumu Piegādātāja norādītā kontā 10 bankas darba dienu
laikā pēc nodošanas – pieĦemšanas akta parakstīšanas un Piegādātāja rēėina saĦemšanas
8.
Mēs apliecinām, ka:
• Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumu procedūrā;
• Nav tādu apstākĜu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkuma procedūrā un pildīt iepirkuma
dokumentācijā norādītās prasības.
Paraksta pretendents (fiziskai personai), pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona (juridiskai
personai):
Vārds, uzvārds, amats
Paraksts
Datums
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3.pielikums
Iepirkuma id. Nr. SPP 2010/02 nolikumam
IEKĀRTU UN INVENTĀRA TEHNISKIE RAKSTUROJUMI UN PIEGĀDES APJOMS
Nr.p.k.
1

Nosaukums

Vienība Skaits

FUTBOLA VĀRTI 5x2m, tērauda
taisnstūrveida priekšējais profils 60mm,
tīkls.

4

FUTBOLA LAUKUMA STŪRA
KARODZIĥI (komplektā - ligzda, kāts,
karodziĦš)
GALDA TABLO PLUDMALES
VOLEJBOLAM: pārliekami cipari,
manuāls
Spēlētāju nojumes: 4m + 3m ( sēdvietas14
spēlētājiem), plastmasas sēdekĜi. 2 gab. un
nojume tiesnesim 1 m – 1 gab.

5

Tribīnes : 4 rindas , 20 sēdvietas. Sekcijas
platums 250 cm, pārvietojamas uz
ritenīšiem

2
3

6

SPORTISTU SOLIĥI: pārvietojami uz
ritenīšiem, 5 vietas

gab.

4

kompl.

4

gab.

2

kompl

1

gab.

6

gab.

6

gab.

1

gab.

1

Attēls

Līniju iezīmēšanas iekārta (mitram krītam)
7

8

PĀRVIETOJAMAIS ELEKTRONISKAIS
LAUKA TABLO: spēles laiks, rezultāts.
Ciparu augstums 21 cm. Rāmis uz riteĦiem
tablo stiprināšanai.
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4.pielikums
Iepirkuma id. Nr. SPP 2010/02 nolikumam
TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA
Nr.p.k.

1
2
3
4
5
6
7
8

Nosaukums

FUTBOLA VĀRTI 5x2m, tērauda taisnstūrveida priekšējais
profils 60mm, tīkls.
FUTBOLA LAUKUMA STŪRA KARODZIĥI (komplektā ligzda, kāts, karodziĦš)
GALDA TABLO PLUDMALES VOLEJBOLAM:
pārliekami cipari, manuāls
Spēlētāju nojumes: 4m + 3m ( sēdvietas14 spēlētājiem),
plastmasas sēdekĜi. 2 gab. un nojume tiesnesim 1 m – 1 gab.
Tribīnes : 4 rindas , 20 sēdvietas. Sekcijas platums 250 cm,
pārvietojamas uz ritenīšiem
SPORTISTU SOLIĥI: pārvietojami uz ritenīšiem, 5 vietas
Līniju iezīmēšanas iekārta (mitram krītam)
PĀRVIETOJAMAIS ELEKTRONISKAIS LAUKA
TABLO: spēles laiks, rezultāts. Ciparu augstums 21 cm.
Rāmis uz riteĦiem tablo stiprināšanai.

Vienība

Skaits

gab.

4

kompl.

4

gab.

2

kompl

1

gab.

6

gab.
gab.

6
1

gab.

1

Cena par Cena kopā
vienību LVL (bez
LVL (bez PVN)
PVN)

Pavisam kopā:
PVN:
Kopā ar PVN:

Vārds, uzvārds, amats
Paraksts
Datums
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5.pielikums
Iepirkuma id. Nr. SPP 2010/02 nolikumam
PIEGĀDES LĪGUMA PROJEKTS
Saldus pagastā,
2010. gada „__” __________
Saldus novada Saldus pagasta pārvalde, kuru pārstāv vadītāja Ausma Liepa, tālāk tekstā
“Pasūtītājs”,
no
vienas
puses,
un
_____________________,
kuru
pārstāv
_________________________, kas darbojas uz statūtu pamata, tālāk tekstā “Piegādātājs”, no otras
puses, pamatojoties uz ________________________ iepirkuma procedūras protokolu, noslēdz šādu
līgumu:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Piegādātājs apĦemas piegādāt sporta iekārtas un inventāru Saldus pagasta Druvas sporta
namam, adrese: Druvas sporta nams, Vienības iela 14, Saldus pagasts, Saldus novads, LV 3862, saskaĦā
ar tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.1), turpmāk tekstā Prece, bet Pasūtītājs apĦemas iegādāties
un veikt apmaksu par Preci saskaĦā ar šajā Līgumā minētajiem noteikumiem.
2. LĪGUMA SUMMA
2.1. Līguma kopējā summa ir Ls ______ (______________), ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
3. LĪGUMA NOTEIKUMI
3.1. Preci Pasūtītājam piegādā Piegādātājs __________ laikā no līguma noslēgšanas dienas.
3.2. Par Preces piegādi tiek sastādīts trīspusējs nodošanas – pieĦemšanas akts, kuru paraksta
Pasūtītāja, Piegādātāja un saĦēmēja - Rubas speciālās internātpamatskolas pārstāvji.
3.3 Visus izdevumus par Preces piegādi uz līguma punktā 1.1 norādīto adresi sedz Piegādātājs.
3.4. Prece tiek uzskatīta par piegādātu un no Pasūtītāja puses par pieĦemtu attiecībā uz kvalitāti un
daudzumu no pieĦemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža.
3.5. Piegādātājs dod Precei garantiju, kāda norādīta ražotāja dokumentācijā, bet ne mazāk kā 2 gadi,
skaitot no līguma nodošanas – pieĦemšanas akta parakstīšanas dienas.
3.6. Ja Piegādātājs kavē šajā Līgumā noteikto Preces piegādes termiĦu, tas maksā Pasūtītājam soda
naudu 0.1% no Līguma kopsummas par katru nokavēto dienu.
3.7. Ja Preces piegādes kavējums ir ilgāks par vienu mēnesi, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji
atkāpties no Līguma, par to vienu nedēĜu iepriekš rakstiski brīdinot Piegādātāju.
3.8. Ja Pasūtītājs kavē šajā Līgumā noteikto Preces apmaksas termiĦu, tas maksā Piegādātājam soda
naudu 0.1% no Līguma kopsummas par katru nokavēto dienu.
4. MAKSĀJUMU KĀRTĪBA
4.1. Pasūtītājs norēėinās par Preci, pārskaitot naudu Piegādātāja norādītajā norēėinu kontā bankā
sekojošā kārtībā:
4.1.1. Galīgais norēėins Ls _______ (_____________________), ietverot PVN __%, 10
(desmit) bankas darba dienu laikā pēc Preces nodošanas -pieĦemšanas akta parakstīšanas dienas.
5. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, LĪGUMA GROZĪŠANAS, PAPILDINĀŠANAS UN
LAUŠANAS KĀRTĪBA
5.1. Šis Līgums stājas spēkā brīdī, kad to parakstījušas abas līgumslēdzējas Puses un ir spēkā līdz abas
līgumslēdzējas Puses pilnībā izpildījušas savas saistības.
5.2. Visas izmaiĦas un papildinājumi šajā Līgumā pēc tā parakstīšanas noformējami rakstiski,
pielikuma veidā, kuru paraksta abas Puses un kurš kĜūst par šā Līguma neatĦemamu sastāvdaĜu ar
tā parakstīšanas brīdi.
____________________________________________________________________________
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5.3. Ja Līguma saistības netiek pildītas, otrai Pusei ir tiesības lauzt Līgumu bez iepriekšējas otras Puses
brīdināšanas, uzliekot par pienākumu vainīgajai Pusei segt visus zaudējumus, kas radušies vainīgās
Puses līgumsaistību neizpildes rezultātā.
6. STRĪDU ATRISINĀŠANA
6.1. Visus strīdus un domstarpības, kas rodas no šā Līguma vai tā sakarā, Puses risina pārrunu
ceĜā. Ja Pusēm 10 dienu laikā neizdodas vienoties pārrunu ceĜā, strīds nododams izskatīšanai tiesā
saskaĦā ar LR likumdošanu.
6.2. Puses ir atbildīgas par līgumsaistību neizpildi atbilstoši LR spēkā esošajiem likumdošanas aktiem,
ja Pasūtītājs neizpilda šī Līguma noteikumus.
6.3. Ja viena no Līguma slēdzējām Pusēm bez otras Puses rakstveida piekrišanas atkāpjas no saistību
izpildes, kuras norādītas Līgumā, vainīgā Puse ir par to materiāli atbildīga.
6.4. Puses ir atbrīvotas no atbildības pēc šī Līguma, ja līgumsaistību izpilde ir kĜuvusi neiespējama no
abām pusēm neatkarīgu nepārvaramas varas apstākĜu dēĜ. Nepārvaramu varas apstākĜu
(ugunsgrēks, stihiskas nelaimes, streiki, jebkuras kara un teroristiskas darbības u.c.) iestāšanās
jāapstiprina ar attiecīgu kompetentu iestāžu izziĦu un nekavējoties jāveic visi nepieciešamie
pasākumi, lai nepieĜautu Pusēm zaudējumu rašanos.
7. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
7.1. Puses ir iepazinušās ar šā Līguma saturu. Tas ietver pilnīgu Pušu vienošanos un to nevar mainīt
citādā kārtībā kā tikai Pusēm rakstveidā vienojoties.
7.2. Šis Līgums sastāv no 2 (divām) lapām un Līguma pielikuma. Līgums sastādīts divos eksemplāros.
Katra no Pusēm saĦem vienu eksemplāru. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
7.3. Ja kāds no šā Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, pārējie Līguma punkti paliek spēkā.
PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
Piegādātājs
______________________
Juridiskā adrese: __________, LV-______
Reăistrācijas Nr. _______________
Konts: ______________________
Banka: ______________________
Bankas kods: _________________

Pasūtītājs
______________________
Juridiskā adrese: __________, LV-______
Reăistrācijas Nr. _______________
Konts: ______________________
Banka: ______________________
Bankas kods: _________________

_______________________ ______

______________________ _______

z.v.

z.v.
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