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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs
MND 2014/50.
1.2. Pasūtītājs
Pasūtītāja nosaukums: Mārupes novada Dome.
Reģistrācijas numurs: 90000012827.
Juridiskā adrese: Daugavas iela 29, Mārupes novads, LV- 2167, Latvija.
Pasūtītāja profila adrese: www.marupe.lv
1.3. Kontaktpersona
Kontaktpersona: Mārupes novada Domes iepirkumu speciāliste Inga Galoburda.
Tālruņa numurs: +371 67149860.
Faksa numurs: +371 67149858.
E-pasta adrese: inga.galoburda@marupe.lv
Kontaktpersona sniedz tikai organizatoriska rakstura informāciju par iepirkumu.
1.4. Noteikumu saņemšana
1.4.1. Noteikumus ieinteresētie piegādātāji var saņemt tos lejuplādējot elektroniskajā
formātā pasūtītāja Mārupes novada Domes interneta mājas lapā www.marupe.lv
sadaļā „Pašvaldības iepirkumi”.
1.4.2. Lejuplādējot noteikumus, ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot līdzi iepirkuma
komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiks
publicētas minētajā interneta mājas lapā pie noteikumiem.
1.5. Papildu informācijas sniegšana
1.5.1. Ieinteresētais piegādātājs jautājumus par noteikumiem uzdod rakstiskā veidā,
adresējot tos iepirkuma komisijai un nosūtot tos elektroniski uz elektroniskā pasta
adresi: inga.galoburda@marupe.lv.
1.5.2. Iepirkuma komisija atbildi uz ieinteresētā piegādātāja rakstisku jautājumu par
iepirkuma norisi vai tā noteikumiem sniedz iespējami īsākā laikā.
1.5.3. Iepirkuma komisija atbildi ieinteresētajam piegādātājam nosūta elektroniski uz
elektroniskā pasta adresi, no kuras saņemts jautājums, un publicē pasūtītāja
interneta mājas lapā www.marupe.lv sadaļā „Pašvaldības iepirkumi”.
1.5.4. Iepirkuma komisija un ieinteresētie piegādātāji ar informāciju apmainās rakstiski.
Mutvārdos sniegtā informācija Iepirkuma ietvaros nav saistoša.
1.6. Piedāvājuma saturs un noformēšanas prasības
1.6.1. Piedāvājums jāiesniedz 1 (vienā) aizlīmētā un aizzīmogotā ar zīmogu un/vai
parakstu iesaiņojumā, nodrošinot iesaiņojuma drošību, lai piedāvājuma
dokumentiem nevar piekļūt, nesabojājot iesaiņojumu.
1.6.2. Uz piedāvājuma iesaiņojuma jānorāda:
Mārupes novada Dome
Daugavas ielā 29, Mārupes novadā, LV-2167, Latvija
Pretendenta nosaukums, reģ.nr., juridiskā adrese, tālrunis
Iepirkumam „Sporta preču iegāde”,
identifikācijas numurs MND 2014/50
Neatvērt līdz piedāvājumu atvēršanas sanāksmei
1.6.3. Iepirkumā iesniedz piedāvājuma dokumentu oriģinālu un kopiju. Uz piedāvājuma
oriģināla titullapas jābūt norādei „ORIĢINĀLS”, bet uz piedāvājuma kopijas
titullapas jābūt norādei „KOPIJA”. Ja tiek konstatētas pretrunas starp piedāvājuma
dokumentu oriģinālu un kopiju, vērtēti tiek piedāvājuma dokumentu oriģināli.
1.6.4. Piedāvājuma dokumentiem:
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1.6.4.1. jābūt latviešu valodā vai, ja to oriģināli ir svešvalodā, attiecīgajam dokumentam
jāpievieno tā tulkojums latviešu valodā;
1.6.4.2. piedāvājuma dokumentu lapām jābūt numurētām;
1.6.4.3. visiem piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem ar izturīgu diegu vai auklu.
Diegiem jābūt stingri nostiprinātiem, uzlīmējot baltu papīra lapu. Šuvuma vietai
jābūt apstiprinātai ar pretendenta pārstāvja ar pārstāvības tiesībām parakstu, jānorāda
atšifrēts lappušu skaits. Piedāvājumam jābūt noformētam tā, lai novērstu iespēju
nomainīt lapas, nesabojājot nostiprinājumu;
1.6.4.4. piedāvājumam ir jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.
1.6.5. Piedāvājuma dokumenti jāsakārto šādā secībā:
1.6.5.1. Titullapa ar norādi - Iepirkumam „Sporta preču iegāde” un pretendenta nosaukums,
reģ.nr., juridiskā adrese, tālrunis;
1.6.5.2. aiz titullapas jāievieto satura rādītājs. Ja piedāvājums iesniegts vairākos sējumos,
satura rādītājs jāsastāda katram sējumam atsevišķi, pirmā sējuma satura rādītājā
jānorāda sējumu skaits un lapu skaits katrā sējumā;
1.6.5.3. Pretendenta pieteikums dalībai Iepirkumā, kas jāparaksta pretendenta pārstāvim ar
pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai. (Pielikums Nr. 1). Pretendenta
amatpersonas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (oriģināls vai apliecināta
kopija) citai personai parakstīt piedāvājumu un līgumu, ja tā atšķiras no Latvijas
Republikas (turpmāk – LR) Uzņēmumu reģistrā norādītās. Ja pretendents ir
piegādātāju apvienība un sabiedrības līgumā nav atrunātas pārstāvības tiesības,
pieteikuma oriģināls jāparaksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā,
pārstāvim ar pārstāvības tiesībām;
1.6.5.4. izziņa no Uzņēmumu Reģistra, vai citas valsts līdzvērtīgas iestādes par amatpersonu
paraksta tiesībām;
1.6.5.5. pretendenta atlases un kvalifikācijas dokumenti, saskaņā ar šo noteikumu
3.1. punktu;
1.6.5.6. tehniskais - finanšu piedāvājums.
1.6.6. Visi izdevumi, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu iepirkumā
jāsedz pretendentam.
1.7. Piedāvājuma iesniegšanas kārtība
1.7.1. Piedāvājumu iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu iepirkuma komisijai līdz
2014. gada 14. oktobra plkst. 15:00, adrese: Mārupes novada Domē, Daugavas
ielā 29, Mārupes novadā, LV-2167, Latvija.
1.7.2. Iepirkuma komisija neatvērtu piedāvājumu nosūta pa pastu uz pretendenta norādīto
adresi, ja piedāvājums iesniegts vai piegādāts pasūtītājam pēc noteikumu
1.7.1. apakšpunktā norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.
2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU
2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts
2.1.1. Iepirkuma priekšmets ir sporta preču iegāde (turpmāk – Prece) saskaņā ar
tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr. 2) noteiktajām prasībām.
2.1.2. Iepirkuma nomenklatūra (CPV kods): 37400000-2 (Sporta preces un inventārs).
2.1.3. Iepirkuma apjoms: saskaņā ar Iepirkuma noteikumu tehnisko specifikāciju
(Pielikums Nr. 2).
2.1.4. Pretendents var iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu par visu apjomu.
2.2. Līguma izpilde
2.2.1. Preču piegādes termiņš pasūtītāja norādītājās adresēs ir ne vairāk kā 30 (trīsdesmit)
kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža.
2.2.2. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz pušu savstarpējo
saistību pilnīgai izpildei.
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2.2.3. Preces iegādes kārtība, līgumslēdzējpušu atbildības nosacījumi, samaksas kārtība
par Preces iegādi noteikta līguma projektā (Pielikums Nr. 5), kas ir noteikumu
neatņemama sastāvdaļa.
2.3. Līguma izpildes vieta
2.3.1. Mārupes sporta centrs - Kantora iela 97, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167;
2.3.2. Mārupes vidusskola - Kantora iela 97, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167;
2.3.3. Mārupes pamatskola - Viskalnu iela 7, Tīraine, Mārupes novads, LV – 2167;
2.3.4. Jaunmārupes pamatskola - Mazcenu aleja 4a, Jaunmārupe, Mārupes novads,
LV-2166.
3. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
3.1. Atlases prasības un iesniedzamie dokumenti
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, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju
apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildei.
Prasība
Iesniedzamais dokuments
3.1.1. Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai 3.1.1.1. Informāciju par pretendentu, kurš ir
sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts
reģistrēts LR Komercreģistrā, pasūtītājs
normatīvo aktu prasībām.
pārbauda
Uzņēmumu
reģistra
Pretendents normatīvajos tiesību aktos
mājaslapā
(skat.
noteiktajā kārtībā ir reģistrēts
www.ur.gov.lv/?a=936&z=631&v=lv).
Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā 3.1.1.2. Ja nav izveidota personālsabiedrība,
ārvalstīs.
tad personu grupa iesniedz visu
Fiziskām personām jābūt reģistrētām
personu grupas dalībnieku parakstītu
LR Valsts ieņēmumu dienestā, kā
saistību raksta (protokolu, vienošanos,
nodokļu maksātājiem, vai līdzvērtīgā
citu dokumentu) kopiju, kas apliecina,
reģistrā ārvalstīs.
ka
noteiktajā
termiņā
izveidos
personālsabiedrību pasūtījuma izpildei.
3.1.1.3. Fiziskām personām - LR Valsts
ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāja
reģistrācijas apliecības apliecināta
kopija.
3.1.1.4. Pretendents, kurš nav reģistrēts LR
Komercreģistrā
iesniedz
komercdarbību reģistrējošas iestādes
ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecības
kopiju.
3.1.2. Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu 3.1.2.1. Apliecinājums
par
pretendenta
laikā uz piedāvājuma iesniegšanas
iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā iegūto
brīdi ir pieredze iepirkuma noteikumu
pieredzi
iepirkuma
noteikumu
„Tehniskajā specifikācijā” minēto
„Tehniskajā specifikācijā” minēto
preču piegādē (naudas izteiksmē
preču piegādē. (apliecinājumu iesniedz
pieredzei jābūt vienādai vai lielākai
atbilstoši pielikumam Nr. 4).
nekā piedāvātajai līguma summai).
3.1.2.2. Vismaz 1 (viena) atsauksme no
Ja pretendents ir dibināts vēlāk – tad
apliecinājumā
norādītajiem
preču
pieredzei jāatbilst iepriekš minētajai
pasūtītājiem.
prasībai attiecīgi īsākā laikā.
3.2. Tehniskais – finanšu piedāvājums
3.2.1. Tehniskais – finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši tehniskā – finanšu
piedāvājuma veidlapai (Pielikums Nr. 3), saskaņā ar iepirkuma noteikumu
Tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr. 2).
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3.2.2. Tehniskajā – finanšu piedāvājumā norādītajām cenām ir jābūt norādītām euro
(EUR), norādot un aprēķinot piedāvātās cenas ar precizitāti divas zīmes aiz komata,
un tajā jābūt ietvertiem visiem nodokļiem un nodevām, izņemot pievienotās
vērtības nodokli. Cenās jābūt ietvertām arī visām administrācijas, dokumentu
sagatavošanas, saskaņošanas un transporta izmaksām, kas saistītas ar Preces
izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu.
4. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA
4.1. Piedāvājuma izvēles kritērijs
Iepirkuma noteikumiem atbilstošs piedāvājums ar zemāko cenu EUR bez PVN.
4.2. Piedāvājumu vērtēšanas pamatnoteikumi
4.2.1. Pasūtītājs pārbauda piedāvājumu atbilstību Iepirkuma noteikumos noteiktajām
prasībām un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju.
4.2.2. Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs četros posmos:
4.2.2.1. piedāvājumu noformējuma pārbaude;
4.2.2.2. pretendentu atlase;
4.2.2.3. piedāvājumu atbilstības pārbaude;
4.2.2.4. piedāvājumu vērtēšana.
4.2.3. Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai to pretendentu piedāvājumus, kuri nav noraidīti
iepriekšējā vērtēšanas posmā.
4.3. Piedāvājumu noformējuma pārbaude
4.3.1. Iepirkuma komisija novērtē katra piedāvājuma atbilstību noteikumu 1.6. punktā
noteiktajām prasībām.
4.3.2. Ja piedāvājums neatbilst kādai no piedāvājumu noformējuma prasībām, iepirkuma
komisija var lemt par attiecīgā piedāvājuma tālāku izskatīšanu.
4.4. Pretendentu atlase
4.4.1. Iepirkuma komisija novērtē piedāvājumu noformējuma pārbaudi izturējušā
pretendenta atbilstību noteikumu 3.1. punktā noteiktajām pretendentu atlases
prasībām.
4.4.2. Ja pretendents neatbilst kādai no noteikumu 3.1. punktā noteiktajām pretendentu
atlases prasībām, pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā un tā
piedāvājumu tālāk nevērtē.
4.5. Piedāvājumu atbilstības pārbaude
4.5.1. Iepirkuma komisija pārbauda vai tehniskais piedāvājums atbilst tehniskajai
specifikācijai (pielikums Nr. 2).
4.5.2. Ja tehniskais piedāvājums neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām, Iepirkuma
komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā un tā piedāvājumu
tālāk nevērtē.
4.6. Piedāvājuma vērtēšana
4.6.1. Iepirkuma komisija pārbauda vai piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu. Ja Iepirkuma
komisija konstatē šādas kļūdas, tā tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto
piedāvājuma summu Iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās
kļūdas labotas. Vērtējot piedāvājumu, Iepirkuma komisija ņem vērā labojumus.
4.6.2. Iepirkuma komisija pārbauda, vai nav iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums un
rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 48. panta noteikumiem. Ja iepirkuma
komisija konstatē, ka ir iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums, tas tiek noraidīts.
4.6.3. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu EUR bez PVN no
piedāvājumiem, kurš atbilst noteikumu prasībām, katrā Iepirkuma daļā atsevišķi.
4.6.4. Ja pasūtītājs, pirms pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu, konstatē, ka
piedāvājumu novērtējums atbilstoši izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam ir
vienāds, tas izvēlas piedāvājumu, kuru iesniedzis piegādātājs, kas nodarbina vismaz
20 notiesātos ieslodzījuma vietās.
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4.6.5. Ja pretendentu piedāvātās cenas ir vienādas, un neviens no pretendentiem
nenodarbina vismaz 20 notiesātos ieslodzījuma vietās, priekšroka dodama tam
pretendentam, kura izpildes termiņi ir īsāki.
4.6.6. Ja pretendentu piedāvātās cenas ir vienādas, un neviens no pretendentiem
nenodarbina vismaz 20 notiesātos ieslodzījuma vietās un piedāvātie izpildes termiņi
ir vienādi, pasūtītājs var rīkot piedāvājumu izlozi, uzaicinot visus pretendentus,
kuru piedāvātā cena un izpildes termiņi ir vienādi, piedalīties pasūtītāja rīkotā
izlozē.
5. IEPIRKUMA UZVARĒTĀJA NOTEIKŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA
5.1. Informācijas pārbaude pirms lēmuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas
pieņemšanas
5.1.1. Publisko iepirkuma likuma 8.2 panta piektās daļas 1. un 2. punktā minēto apstākļu
esamību attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības,
Iepirkuma komisija pārbauda saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta septīto
daļu. Ja iepirkuma komisija konstatē Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas
2. punktā minētos apstākļus, tā rīkojas atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta
astotās daļas 2. punktam.
5.1.2. Ja pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, ir piegādātāju
apvienība, iepirkuma komisija pieprasa noteikumu 5.1. punktā minētos dokumentus
par katru piegādātāju apvienības biedru.
5.1.3. Ja pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, ir piesaistījis
apakšuzņēmēju, iepirkuma komisija var pieprasīt iesniegt noteikumu 5.1. punktā
minētos dokumentus par katru piesaistīto apakšuzņēmēju.
5.2. Lēmuma par iepirkuma rezultātiem pieņemšana un paziņošana, līguma slēgšana
5.2.1. Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš būs iesniedzis Iepirkuma
noteikumu prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko piedāvāto cenu EUR bez PVN
katrā Iepirkuma priekšmeta daļā atsevišķi.
5.2.2. Visi pretendenti tiek rakstveidā informēti par iepirkuma rezultātiem 3 (trīs) darba
dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.
5.2.3. Iepirkuma uzvarētājam līgums jāparaksta 5 (piecu) darba dienu laikā no pasūtītāja
nosūtītā (arī uz elektroniskā pasta adresi) uzaicinājuma parakstīt līgumu izsūtīšanas
dienas. Ja norādītajā termiņā uzvarētājs neparaksta līgumu, tas tiek uzskatīts par
atteikumu slēgt līgumu.
5.2.4. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu ar pasūtītāju, pasūtītājs var pieņemt
lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums atbilst Iepirkuma
noteikumu prasībām un ir nākamais piedāvājums ar zemāko piedāvāto cenu EUR bez
PVN, katrā iepirkuma priekšmeta daļā atsevišķi.
5.2.5. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta trīspadsmitajai daļai Iepirkuma
rezultātā noslēgtā līguma, t.sk. tā grozījumu (ja tādi būs), teksts tiks publicēts Mārupes
novada Domes interneta vietnē. Ja pretendenta ieskatā kāda no piedāvājuma
sastāvdaļām ir uzskatāma par komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā
piedāvājumā. Par komercnoslēpumu nevar tikt atzīta informācija, kas saskaņā ar
normatīvajiem aktiem ir vispārpieejama, t.sk. noteikumos.
6. NOTEIKUMU PIELIKUMU SARAKSTS
Pielikums Nr. 1 – Pieteikums (veidlapa).
Pielikums Nr. 2 – Tehniskā specifikācija.
Pielikums Nr. 3 – Tehniskais - finanšu piedāvājums (veidlapa).
Pielikums Nr. 4 – Apliecinājums par pieredzi (veidlapa).
Pielikums Nr. 5 – Līguma projekts.
Komisijas priekšsēdētājs

I. Punculis
7

Pielikums Nr. 1
Iepirkuma, identifikācijas
Nr. MND 2014/50, noteikumiem

PIETEIKUMS*
Iepirkums: „Sporta preču iegāde” (identifikācijas Nr. MND 2014/50)
(pretendenta nosaukums un adrese)
Kam: Mārupes novada Domei
No:
Daugavas iela 29,
Mārupes novads, LV-2167
Latvija
1. Saskaņā ar iepirkuma noteikumiem, mēs, apakšā parakstījušies, apstiprinām, ka
piekrītam iepirkuma noteikumu prasībām un piedāvājam veikt sporta preču piegādi
Mārupes novada pašvaldības iestādēm.

2. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība:
2.1. personas, kuras veido piegādātāju apvienību (nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese):
___________________;
2.2. katras personas atbildības apjoms %:_________________________.
3. Iepirkuma rezultātā noslēgtā līguma izpildē pretendents plāno piesaistīt šādu (-us)
apakšuzņēmēju (-us) (norādīt, ja nododamais apjoms pārsniedz 20%):
3.1. apakšuzņēmēja nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese: ___________________;
3.2. apakšuzņēmējam nododamais apjoms %: _____________________________.
4. Mēs apliecinām, ka
4.1. Preču piegādes termiņš pasūtītāja norādītājās adresēs ir __ (__________) kalendāro
dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža;
4.2. Visām precēm dodam garantiju 24 (divdesmit četrus) mēnešus no pieņemšanas –
nodošanas akta parakstīšanas brīža.
4.3. pretendents nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegti šajā
iepirkumā;
4.4. nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties iepirkumā un pildīt iepirkuma noteikumos
un tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.
5. Mēs apņemamies:
5.1. ievērot iepirkuma noteikumus;
5.2. atzīt sava piedāvājuma spēkā esamību līdz iepirkuma komisijas lēmuma pieņemšanai
par pasūtījuma piešķiršanu, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju – līdz
iepirkuma līguma noslēgšanai;
5.3. slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus, saskaņā ar
iepirkuma noteikumu pielikumu Nr. 5, ja pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu;
Informācija par pretendentu vai personu, kura pārstāv piegādātāju iepirkumā:
Pretendenta nosaukums:
Reģistrēts Komercreģistrā:
ar Nr.
Juridiskā adrese:
Korespondences adrese:
Kontaktpersona:
Telefons, fakss:
E-pasta adrese:
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:
Banka:
Kods:
Konts:

8

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par iepirkumam iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos
ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību noteikumu prasībām. Sniegtā informācija un
dati ir patiesi.
Piedāvājuma dokumentu pakete sastāv no _________ (_____________) lapām.
Paraksts:
Vārds, uzvārds:
Amats:
Pieteikums sastādīts un parakstīts 2014. gada __.___________.
* - pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā.
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Pielikums Nr. 2
Iepirkuma, identifikācijas
Nr. MND 2014/50, noteikumiem

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Mārupes sporta centrs
Nr.p.k.
Preces nosaukums
1

Handbola vārtu tīkls

2

Svilpe

3

Volejbola tīkls

4

Pludmales volejbola komplekts

5

Volejbola tīklu antenu kabatas

6

Volejbola bumba

7

Bumbu maiss

8

Bumbu grozs uz ritentiņiem

9

Volejbola tiesneša platforma

10

Spēlētāju maiņas numuri volejbolā

Tehniskā specifikācija
Tīkls ar trieciena absorbciju, neilona aukla 3mm,
dziļums 100/100cm
Metāla ar aukliņu
POKORNY Extra League (vai ekvivalents)
Paredzēts: treniņiem un sacensībām.
Iekštelpām ar tērauda trosi; lielas slodzes izturīgs;
PE+PA (poliamīda+polietilēna) pinumu volejbola
tīkls; tīkla biezums 3.0mm, tīkla acs cauruma
izmērs 100mm. Tērauda troses diametrs 5mm,
garums 13.5m. Trose noizolēta ar PVC materiālu.
Tīkla augšmala un apakšmala apšūtas ar augstas
kvalitātes izturīgu PP auduma lentu. Augšējās
lentas platums 7.5cm, apakšējās lentas platums
5cm. Tīkls stiprinās ar sešām trosēm un sešiem
papildus fiksatoriem. Tīkla malās papildus
stingrībai audumā iestrādāti stiklašķiedras stieņi.
Tīkla izmērs: 9.5m x 1m; Krāsa-balta.
Sun Volley Standard (vai ekvivalents)
Komplektā ietilpst: soma komplekta glabāšanai,
statīvi 40mm diam., neilona auklas laukuma
līnijas, tīkls ar 50 mm dzeltena PVC materiāla
apšūtām malām, PE aukla 2,6 mm, tīkla izmērs
9500 mm, tērauda mietiņi līniju nostiprināšanai.
Komplekta svars 8,9 kg
Izmērs: augstums 100cm. Baltā daļa 50mm
platumā, melnā daļa 20mm platumā. Krāsa: balta
ar melnu antenas ievietošanas daļu; Materiāls:
brezenta audums; Pie tīkla stiprinās ar pašlīpošu
velcro (komplektā 2 gab.)
Mikasa MVA 430 (4 izmērs), unikāls kompozītu
materiāls un astoņu paneļu dizains, piemērots
bērnu treniņnodarbībām. Svars: 200-220g,
apkārtmērs:62-64 cm; FIVB oficiālais izmērs 4
Var ievietot 10 volejbola bumbas, izturīga
materiāla, ar pleca lenci.
Salokāms, Izmēri: 62 x 62 x 46 cm, var ievietot
20 bumbas.
Tiesneša paaugstinājums izgatavots no ar
pulverkrāsu krāsotām alumīnija caurulēm.
Tiesneša platformai ir augstuma regulācijas
iespējas, muguras atbalsts, transportēšanas riteņi.
Tiesneša platformu iespējams piestiprināt pie
volejbola tīkla staba. Tiesneša platforma atbilst
DIN 1270 EN standarta prasībām.
Numuri 1 - 18 ar statīvu numuru ievietošanai
10

Nr.p.k.
Preces nosaukums
11
Treniņu vestes
12

Futbola bumba

13

Plakano konusu komplekts

14

Basketbola groza tīkliņš

15

Regulējams aerobikas stepa sols

16

Ratiņi volejbola statīvu novietošanai

17

Vingrošanas gumija

18

Vingrošanas gumija

19

Vingrošanas gumija

20

Pumpja adata bumbai

21

Volejbola bumba

22

Trepīte

23
24

Plastmasas barjeru komplekts
Plastmasas barjeru komplekts

25

Svilpe

26

Atzīmes basketbola treniņiem

27

Hronometrs
11

Tehniskā specifikācija
Vestēm jābūt divpusējām, Izmērs - XS.
Paredzēta spēlēm Latvijas bērnu futbola
čempionātā.
Augstas kvalitātes, maiga materiāla. Izmērs: 4.
Komplektā ietilpst 25 gab. (dažādas krāsas) un
turētājs. Konusi izgatavoti no mīksta, neslīdoša,
sintētiska materiāla (gumijas).
Atbilstošs FIBA noteikumiem.
Standarta 12 cilpu, tīkls no 6 mm neilona. Baltā
krāsā.
Profesionāls studio tipa kvalitātes stepa sols,
Neslīdoša virsma, Viegli maināmi trīs līmeņi,
Līmeņu augstums: 13cm / 18cm / 23cm. Izmēri:
90cm x 40cm x 13cm; Savietojams viens uz otra.
Var novietot trīs statīvu pārus. Komplektā trīs
kastes tīklu novietošanai. Izmērs 1400 x 600 x
1225 mm.
Paredzēta ierobežotu kustību un vājas
muskulatūras treniņam
Ļoti vājas pretestības. Garums 1,2 m.
Paredzēta ikdienas kustību un muskulatūras
treniņam
Vidējas pretestības. Garums 1,2 m.
Paredzēta kustību un spēka muskulatūras
treniņam
Vidēji stipras pretestības. Garums 1,2 m.
Adata, kas paredzēta bumbas piepumpēšanai.
Mikasa MVA 200 vai ekvivalents
Paredzēta Latvijas čempionāta Nacionālās līgas
spēlēm.
FIVB apstiprināta, Dubultā auduma pamatne, 8
paneļu konstrukcija, Uzlabota aerodinamika,
Reljefaina mīksta mikrošķiedru virsma
Trepīte 4 m. Šķērskoki izgatavoti no izturīgas
plastmasas. Regulējams šķērskoku attālums.
Izturīga tekstila auduma lenta gar sānu malām.
Sintētiska auduma maisiņš ar aizsienamu galu
trepīšu pārnēsāšanai.
Izmērs: 30cm (Komplektā 6 gab.)
Izmērs: 15cm (Komplektā 6 gab.)
FOX40 vai FOX Dolphin vai ekvivalents
Izmantojama oficiālajās sacensībās.
Tiesnešu svilpe. Ļoti skaļa svilpe - līdz 115
decibeliem.
Shot Spotz (vai ekvivalents)
Komplektā ietilpst 5 gab. Diska izmēri: 20,32cm.
Izturīgi, augsta blīvuma diski, numurēti no 1 līdz
5. Attīsta spēles laukuma izjūtu un atrašanās vietu
tajā. Disku aizmugurē digitālais taimeris ar
magnētu. Komplektā soma pārnēsāšanai.
Elektroniskais, 60 atmiņas. Laiks, datums.

Nr.p.k.

Tehniskā specifikācija
Vidējais, zemākais un ātrākais rekords, taimeris.
Divpusējs, turētājs, magnēti, Izmērs: 45x30 cm.
Komplektā marķieris
Divpusējs, Izmērs: 40x23 cm. Komplektā
marķieris.
Soft boulinga komplekts. Mīksts boulinga
komplekts, paredzēts bērnu rotaļām. Ķegļi
izgatavoti no porolona un gumijas savienojuma.
Bumba ir mīksta, izgatavota no porolona un
apvilkta ar plastikātu. Soft boulingu var spēlēt
gan vecāki, gan bērni.
Molten GF7 vai ekvivalents, FIBA apstiprināta,
paredzēta spēlēm Latvijas basketbola līgas otrajā
divīzijā.
Jaunais oficiālais 12-paneļu dizains.
Izgatavota no augstākās kvalitātes ādas.
Izmērs 7.
Augstākās kvalitātes āda, FIBA kvalitātes
atzinums. Sacensību bumba. Molten (vai
ekvivalents) tehnoloģijas papildina bumbu tādas
īpašības kā "lipīgumu", atsperīgumu, kontroli.
Butilkamera - maza iespēja ka notiks gaisa
noplūde. Spiediens tiek noturēts vienā līmenī.
Laba izvēle spēlei uz cieta seguma.
Flat-Pebble Surface - virsma ar plakanajām
"pumpiņām". Molten (vai ekvivalents) parastās
"pumpiņas" ir padarītas plakanākas, kas dod
lielāku saskares virsmas laukumu, neslīdīgumu un
kontroli.
Full-Flat Seam - līdzenā šuve. Padziļinājumi uz
bumbas virsmas kļuvuši līdzenāki. Tas ļauj veikt
pārliecinošākus un precīzākus metienus un
piespēles, neatkarīgi no tā, kā turat bumbu. To ir
vieglāk iegriezt metiena laikā.
Pedāļu balansa trenažieris (PEDALO ORIGINAL
vai ekvivalents). Kāpšļi 30x14 cm trenē visu
ķermeni , lai uzlabotu stāju un kustību
koordināciju prasa netraucētu slodzes maiņu starp
kreiso un labo kāju.
Izmērs:44x37x22 cm; svars 6.2 kg.
Frisbijgolfa mērķis. Plastmasas statīvs, tīkls,
plastmasas pamatne, kas piepildāma ar ūdeni vai
smiltīm. Komplektā 4 gab. plastmasas šķīvīši.
Basketbola bumba Molten GF6 vai ekvivalents,
Bumba paredzēta spēlēm Latvijas jaunatnes
basketbola līgā.
Jaunais oficiālais 12-paneļu dizains. Izgatavota no
augstākās kvalitātes ādas.
Izmērs 6.
Augstākās kvalitātes āda, FIBA kvalitātes
atzinums. Sacensību bumba. Molten (vai

Preces nosaukums

28

Taktikas dēlis futbolam

29

Taktikas dēlis basketbolam

30

Soft boulinga komplekts

31

Basketbola bumba

32

Pedāļu balansa trenažieris

33

Frisbijgolfa mērķis

34

Basketbola bumba
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Nr.p.k.

35

Tehniskā specifikācija
ekvivalents) tehnoloģijas papildina bumbu tādas
īpašības kā "lipīgumu", atsperīgumu, kontroli.
Butilkamera - maza iespēja ka notiks gaisa
noplūde. Spiediens tiek noturēts vienā līmenī.
Laba izvēle spēlei uz cieta seguma.
Flat-Pebble Surface - virsma ar plakanajām
"pumpiņām". Molten (vai ekvivalents) parastās
"pumpiņas" ir padarītas plakanākas, kas dod
lielāku saskares virsmas laukumu, neslīdīgumu un
kontroli.
Full-Flat Seam - līdzenā šuve. Padziļinājumi uz
bumbas virsmas kļuvuši līdzenāki. Tas ļauj veikt
pārliecinošākus un precīzākus metienus un
piespēles, neatkarīgi no tā, kā turat bumbu. To ir
vieglāk iegriezt metiena laikā.
Miksa MVA200/Molten V5M5000 vai
ekvivalents , Bumba paredzēta spēlēm Latvijas
čempionātā Pirmajā līgā sievietēm. FIVB
apstiprināta. Izmērs 5.

Preces nosaukums

Volejbola bumba

Mārupes vidusskola
Nr.p.k.
Preces nosaukums
1
Pildbumba
2
Pildbumba
3

Mērlenta

4

Mērlenta

5
6

Koka nūja vingrošanai
Aerobikas bumba

7

Vingrošanas buks

8

Florbola nūja

9

Florbola nūja

10

Badmintona raketes

11

Bumbu grozs uz ritentiņiem

12

Bumbiņa mešanai

Tehniskā specifikācija
Gumijas, 1kg
Gumijas, 2kg
50m ar rokturi (satinama korpusā) 13 mm plata
izturīga stikla šķiedras lente.
20m ar rokturi (satinama korpusā) 13 mm plata
izturīga stikla šķiedras lente.
Izmērs 80 cm,
75 cm diametrā
Krāsota tērauda kājas ar manuālu augstuma
regulēšanas mehānismu, gumijas uzmavas.
Polsterēts. pārvilkts ar sintētisko ādu. Ķēde un
grīdas enkurs buka nostiprināšanai pie grīdas.
Kāts: konusa tipa, kompozīta materiāls.
Elastība: 30 mm, Roktura forma: apaļa,
Lāpstiņa: Cobra blade (Balta un melna krasas)
izliekums uz kreiso pusi. Garums 100 cm.
Kāts: konusa tipa, kompozīta materiāls.
Elastība: 30 mm, Roktura forma: apaļa,
Lāpstiņa: Cobra blade (Balta un melna krasas)
izliekums uz labo pusi. Garums 100 cm.
YAMASAKI CHALENGE vai ekvivalenta.
Speciāli konstruēta, lai izturētu intensīvu
spēlēšanu. Aprīkota ar Gosen firmas vai
ekvivalentām stieplēm. Svars 109g
Salokāms, Izmēri: 62 x 62 x 46 cm, var ievietot
20 bumbas.
150g, paredzēta mešanai tālumā, izgatavota no
cieta PVC materiāla.
13

Nr.p.k.
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Preces nosaukums

Volejbola tīkls

Tehniskā specifikācija
POKORNY Extra League (vai ekvivalents)
Paredzēts: treniņiem un sacensībām.
Iekštelpām ar tērauda trosi; lielas slodzes
izturīgs; PE+PA (poliamīda+polietilēna)
pinumu volejbola tīkls; tīkla biezums 3.0mm,
tīkla acs cauruma izmērs 100mm. Tērauda
troses diametrs 5mm, garums 13.5m. Trose
noizolēta ar PVC materiālu. Tīkla augšmala un
apakšmala apšūtas ar augstas kvalitātes izturīgu
PP auduma lentu. Augšējās lentas platums
7.5cm, apakšējās lentas platums 5cm. Tīkls
stiprinās ar sešām trosēm un sešiem papildus
fiksatoriem. Tīkla malās papildus stingrībai
audumā iestrādāti stiklašķiedras stieņi. Tīkla
izmērs: 9.5m x 1m; Krāsa-balta.

Jaunmārupes pamatskola
Nr.p.k.

Preces nosaukums

1

Volejbola bumba

2
3

Volejbola bumbu maisi
Volejbola bumbu grozs

4

Tīkls bumbām

5

Basketbola bumba

6

Basketbola bumba

7

Badmintona volāniņi

8

Badmintona rakete

9

Florbola nūja

Tehniskā specifikācija
Mikasa MVA 330 vai ekvivalents
Pārklājums no mīkstas PU mikrošķiedras;
Konstrukcija no 8 paneļiem; Butila odere; Mīksta
un stabila; Paredzēta spēlēšanai iekštelpās; FIVB
apstiprināta; izmērs: 5
Paredzēti 5 bumbām
Salokāms uz riteņiem
Tīkls paredzēts 10-12 bumbu pārnēsāšanai un
uzglabāšanai. Izgatavots no izturīga materiāla.
Molten BGM vai ekvivalents
Telpu sacensību bumba: ideāla skolu telpu
basketbolam, FIBA atzinums, Jauns 12 paneļu
dizains, Poliuretāna mākslīgā āda, (Deep Pebble
un Scuff Resistant Cover tehnoloģijas), Neilona
šuvums, Butilkamera, Oficiālais svars un izmērs.
Krāsa -oranža/gaiši brūna. Izmērs: 5
Molten BGM vai ekvivalents
Telpu sacensību bumba: ideāla skolu telpu
basketbolam, FIBA atzinums, Jauns 12 paneļu
dizains, Poliuretāna mākslīgā āda, (Deep Pebble
un Scuff Resistant Cover tehnoloģijas), Neilona
šuvums, Butilkamera, Oficiālais svars un izmērs.
Krāsa -oranža/gaiši brūna. Izmērs: 7
Yamasaki Speed vai ekvivalents. Komplektā
ietilpst 6 gab. Krāsa - balta.
YAMASAKI CHALENGE vai ekvivalenta.
Speciāli konstruēta, lai izturētu intensīvu
spēlēšanu. Aprīkota ar Gosen firmas vai
ekvivalentām stieplēm. Svars 109g
Kāts: konusa tipa, kompozīta materiāls. Elastība:
30 mm, Roktura forma: apaļa, Lāpstiņa: Cobra
blade (Balta un melna krāsa) izliekums uz kreiso
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Nr.p.k.

Preces nosaukums

10

Florbola nūja

11
12

Florbola ķiveres
Florbola bumbiņas

13

Handbola bumbas

14

Spīdminton komplekti

15

Lecamauklas

16

Vieglatlētikas barjera

17

Mīkstās bumbas bērniem

18

Vingrošanas paklāji

19

Volejbola tīklu antenu kabatas

20

Treniņu vestes

21

Futbola bumba

22

Basketbola groza tīkliņš

23

Pumpja adata bumbai

24

Hronometrs

Tehniskā specifikācija
pusi. Kāta garums 90cm.
Kāts: konusa tipa, kompozīta materiāls. Elastība:
30 mm, Roktura forma: apaļa, Lāpstiņa: Cobra
blade (Balta un melna krāsa) izliekums uz labo
pusi. Kāta garums 90cm.
Vārtsargam UNIHOC vai ekvivalents
ar IFF marķējumu
Molten H3X2000 vai ekvivalents
Ļoti mīksta treniņu bumba, Mīksta mākslīga āda,
Dizains: X-Design. Lieliska saķere. Labi
atsperīguma un lidojuma parametri. Krāsa:
zila/dzeltena. Izmērs: 3.
S60 vai ekvivalents
Komplekts satur: 2 alumīnija raketes, 3 spīderi
(Fun, Match, Night), 1 vēja gredzens, 2 nakts
spīdekļi, soma raketēm, sarkana-oranža. Spēles
instrukcija.
Izmērs: 2730 mm. Materiāls: plastikāta
Tērauda, ar maināmu augstumu (60-70-80-90cm)
Platums 1000mm, Kājas izmērs 500mm.
Molten S2V1250-Y Softball vai ekvivalents
Mīksta gumijas bumba ar volejbola bumbas
tematiku, Priekš bērniem un dažāda veida
izklaides; Neslīdošs un ūdensizturīgs materiāls;
Izmērs - 5 (63 - 65 cm), diametrs 21 cm, svars 160g.
Paklāju izmēri 200 x 120 x 5 cm
Izmērs: augstums 100cm. Baltā daļa 50mm
platumā, melnā daļa 20mm platumā. Krāsa: balta
ar melnu antenas ievietošanas daļu; Materiāls:
brezenta audums; Pie tīkla stiprinās ar pašlīpošu
velcro (komplektā 2 gab.)
Vestēm jābūt divpusējām, Izmērs - XS.
Paredzēta spēlēm Latvijas bērnu futbola
čempionātā.
Augstas kvalitātes, maiga materiāla. Izmērs: 4.
Atbilstošs FIBA noteikumiem.
Standarta 12 cilpu, tīkls no 6 mm neilona. Baltā
krāsā.
Adata, kas paredzēta bumbas piepumpēšanai.
Elektroniskais, 60 atmiņas. Laiks, datums.
Vidējais, zemākais un ātrākais rekords, taimeris.

Mārupes pamatskola
Nr.p.k.

Preces nosaukums

1

Vilkšanas virve

3

Vilkšanas virve

Tehniskā specifikācija
30 m gara, diametrs 5 cm, gali apstrādāti ar
sintētisku materiālu, kokvilnas
20 m gara, diametrs- 2,5 cm, virves gali apstrādāti
ar sintētisku materiālu, kokvilnas,
15

Nr.p.k.
Preces nosaukums
2
Pumpja adata bumbai
4

Florbola nūjas

5

Mini handbola bumba

6

Mini handbola bumba

7

Mini handbola piepūšamie vārti

8

Futbola bumba

9

Plastmasas līdzsvara slēpes

10

Florbola nūja

11

Futbola bumba

12

Futbola bumba

Tehniskā specifikācija
Adata, kas paredzēta bumbas piepumpēšanai.
Florbola nūjas paredzētas bērnudārza vecuma
bērniem. Fatpipe mini bandy 65cm (vai
ekvivalents). Nūjai jābūt ar IFF sertificētai.
Ražota no īpaši vulkanizētas eko gumijas, 3 slāņi.
Katrs slānis atbild par atlēcienu, svaru un
satvērienu. 1. izmērs.
Ražota no īpaši vulkanizētas eko gumijas, 3 slāņi.
Katrs slānis atbild par atlēcienu, svaru un
satvērienu. 2. izmērs.
Izmērs: 240x160cm, svars 10kg. Stabi un
pārliktnis: d=7.62cm; atbalsta stabi: d=5.08cm.
Materiāls: Stabi (caurules) - termoplastisks
polimērs ar augstas izturības pavedieniem. Stūru
savienojumi, tīkla turētāji, ventiļa sistēma,
pumpis - termoplasta ABS. Tīkls - neilona aukla.
Krāsa: Konstrukcija - balta, tīkls - melns.
Apraksts: Vārti tiek piepildīti ar gaisu ar
maksimālo spiedienu 1 bar (apm.1atm).
Droši, viegli un izturīgi. Viegli ievietojami
speciāli paredzētā somā.
Divvirzienu sūknis piepildīšanai ar gaisu un gaisa
izsūknēšanai. Tīkls pievienots tūlītējai lietošanai.
Piemērots jebkurai virsmai - zālājs, smiltis,
asfalts, iekštelpu segumi, u.c.
Komplektā: piepūšamie vārti ar tīklu: 1 gab.,
divvirzienu sūknis: 1 gab., soma: 1 gab., metāla
zemes stiprinājumi, smilšu maisi (bez smiltīm).
Paredzēta spēlēm Latvijas bērnu futbola
čempionātā.
Augstas kvalitātes, maiga materiāla. Izmērs: 4.
Komplekts ietver 4 pārus slēpju .Izmēri:
39.5*12.5*2.5 cm . Slēpes var savienot citu ar
citu - 2, 3 vai 4 bērniem. Saites garums
regulējams. Kāju fiksējošās gumijas garums
regulējams. Slēpju apakšējā daļā kaučuka uzlikas,
kas novērš slīdēšanu. Piemērotas izmantošanai
gan telpās, gan brīvā dabā.
Kāts: konusa tipa, kompozīta materiāls. Elastība:
30 mm, Roktura forma: apaļa, Lāpstiņa: Cobra
blade (Balta un melna krasas) izliekums uz kreiso
pusi. 85 cm
Rantzows CLUB /Nike/Adidas vai ekvivalenta
futbola bumba. Futbola bumbas modelis, kas
paredzēts skolām. Izmērs: 4.
Rantzows CLUB /Nike/Adidas vai ekvivalenta
futbola bumba. Futbola bumbas modelis, kas
paredzēts skolām. Izmērs: 3.
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Pielikums Nr. 3
Iepirkuma, identifikācijas
Nr. MND 2014/50, noteikumiem

TEHNISKAIS - FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
MS EXCEL failā, kas atrodas Mārupes novada Domes mājaslapas sadaļā „Publiskie iepirkumi”
http://www.marupe.lv/lv/marup/aktuali/publiskie-iepirkumi/r/1071-publiskie-iepirkumi-2
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Pielikums Nr. 4
Iepirkuma, identifikācijas
Nr. MND 2014/50, noteikumiem
veidlapa

APLIECINĀJUMS PAR PIEREDZI
1. Pretendenta nosaukums:
Reģistrēts Komercreģistrā:
ar Nr.
2. Apliecinām, ka mums ir pieredze _________ iepriekšējo __ (_______) gadu laikā pirms
piedāvājuma iesniegšanas dienas:
Nr.p.k.
Summa
Pircēja
Preču piegādes
EUR (bez
Pircējs
kontaktpersona,
periods
PVN)
tālrunis
1.
2.

Summa kopā ( jābūt
līdzvērtīgai piedāvātajai
līgumcenai)
3. Apliecinājumam pievienota 1 (viena) atsauksme (oriģināls vai apliecināta kopija) no
apliecinājumā norādītajiem klientiem. Atsauksme atrodas piedāvājuma ___. lapā.
Ar šo uzņemos pilnu atbildību par apliecinājumā ietverto ziņu patiesumu un atbilstību
faktiskajai situācijai.
Paraksts:
Vārds, uzvārds:
Amats:
Apliecinājums sagatavots un parakstīts 2014. gada __. ______________.
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Pielikums Nr. 5
Iepirkuma, identifikācijas
Nr. MND 2014/50, noteikumiem

/Līguma projekts/
LĪGUMS NR.5-21/_____-2014
Par sporta preču iegādi
Mārupē,

2014.gada ___._______________

Mārupes novada Dome, nod. maks.reģ.Nr.90000012827, turpmāk tekstā saukta
Pircējs, tās izpilddirektora Ivara Puncuļa personā, kurš rīkojas uz Mārupes novada pašvaldības
nolikuma pamata, no vienas puses, un
___________, turpmāk saukts Pārdevējs, tās _____________ personā, kurš rīkojas
saskaņā ar Statūtiem, no otras puses,
abi kopā saukti „Puses” un katrs atsevišķi „Puse”, pamatojoties uz Iepirkuma „Sporta
preču iegāde” ar identifikācijas Nr. MND 2014/50 (turpmāk –Iepirkums) rezultātiem, noslēdz
šādu līgumu (turpmāk –Līgums):
1. Līguma priekšmets
1.1. Pircējs pērk, bet Pārdevējs, atbilstoši iepirkuma Nr. MND 2014/50 noteikumiem, saskaņā
ar Pārdevēja sagatavoto, parakstīto un iesniegto _______________, pārdod un piegādā
Pircējam sporta preces - turpmāk tekstā Preces.
1.2. Preču uzskaitījums un tās pilnīgas izmaksas ir atspoguļotas ____________. Līguma
izpildes gaitā izmaksu kopējā summa nevar tikt palielināta par Precēm, kas jāpiegādā saskaņā
ar Noteikumiem, ____________, vai gadījumā, ja Pārdevējs ir kļūdījies Preču izmaksu
aprēķinos.
2. Līguma izpildes kārtība un termiņi
2.1. Pārdevējs pārdod un piegādā Preces atbilstoši __________, ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit)
kalendāro dienu laikā no Līguma noslēgšanas brīža.
2.2. Pircējs ar Pārdevēju par piegādes laiku un vietu vienojas iepriekš sazinoties telefoniski.
2.3. Par Preču piegādi Pārdevējs sastāda, paraksta un iesniedz Pircējam nodošanas pieņemšanas aktu. Pircējs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc akta saņemšanas veic Preču
pārbaudi un paraksta nodošanas - pieņemšanas aktu.
2.4. Gadījumā, ja Pircējam ir iebildumi par Preču kvalitāti vai tās neatbilstību Līguma
noteikumiem, iebildumi tiek fiksēti nodošanas - pieņemšanas aktā. Pārdevējs novērš aktā
fiksētos trūkumus vai nepilnības 5 (piecu) darba dienu laikā skaitot no akta parakstīšanas
brīža vai 2 (divu) darba dienu laikā rakstveidā iesniedz Pircējam motivētu atteikumu novērst
trūkumus vai nepilnības.
2.5. Ja Pārdevējs neceļ iebildumus, tomēr Līguma 2.3. punktā norādītajā termiņā nenovērš
Preču nodošanas - pieņemšanas aktā fiksētos trūkumus, tad Pircējam ir tiesības minēto
trūkumu novēršanai uz Pārdevēja rēķina iepirkt citu līdzvērtīgu Preci.
3. Līguma summa un norēķinu kārtība
3.1. Par Līguma izpildes rezultātā pārdotajām un piegādātām Precēm, Pircējs maksā
Pārdevējam atlīdzību, kura saskaņā ar ______ sastāda _________ plus PVN 21%
__________. Kopā ____________, kas sastāv no:
3.1.1. ________ plus PVN 21% __________, kopā ____________ par Mārupes sporta
centram pārdoto un piegādāto Preci;
3.1.2. ________ plus PVN 21% __________, kopā ____________ par Mārupes vidusskolai
pārdoto un piegādāto Preci;
3.1.3. ________ plus PVN 21% __________, kopā ____________ par Mārupes pamatskolai
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pārdoto un piegādāto Preci;
3.1.4. ________ plus PVN 21% __________, kopā ____________ par Jaunmārupes
pamatskolai pārdoto un piegādāto Preci;
3.2. Pircējs samaksā Pārdevējam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Preču pieņemšanas
Līguma 2.3.punktā paredzētajā kārtībā, uz attiecīga Pārdevēja rēķina pamata, kurā atsevišķi
tiek izdalītas 3.1.punktā minētās struktūrvienības.
4. Pušu pienākumi un atbildība
4.1. Pārdevējs apņemas:
4.1.1. piegādāt Preces saskaņā ar ______________;
4.1.2. pilnā apmērā atbildēt par savu darbinieku vai pieaicināto apakšuzņēmēju darbinieku
darbības/bezdarbības rezultātā Pircējam vai Preču piegādes objektam nodarītajiem
zaudējumiem;
4.1.3. savlaicīgi rakstveidā informēt Pircēju par objektīviem apstākļiem, kas traucē šajā
Līgumā atrunāto saistību izpildi noteiktajā termiņā vai kvalitātē;
4.1.4. Līguma punktā 2.1. atrunātajā termiņā nodot Preču piegādes rezultātā piegādātās
iekārtas Pircējam, piestādot attiecīgu nodošanas - pieņemšanas aktu;
4.1.5. nodrošināt Pircēju ar informāciju par pārdodamām Precēm;
4.1.6. bez atlīdzības apmainīt, izlabot vai pieņemt atpakaļ nekvalitatīvo Preces garantijas
termiņa laikā;
4.1.7. bez atlīdzības nodrošināt Pircēja lietotāju apmācības, par apmācību laiku vienojoties ar
izglītības iestādes vadītāju atsevišķi.
4.2. Pārdevējs ir tiesīgs:
4.2.1. pieprasīt un saņemt no Pircēja visu Pārdevējam nepieciešamo informāciju, kas saistīta
ar Preču piegādes vietu, un kas ir Pircēja pārziņā.
4.3. Pircējs:
4.3.1. apņemas pēc Pārdevēja pieprasījuma nodrošināt Pārdevējam iespēju piekļūt Preču
piegādes vietai;
4.3.2. apņemas savlaicīgi veikt visus Līgumā atrunātos maksājumus;
4.3.3. apņemas 2 (divu) darba dienu laikā rakstveidā informēt Pārdevēju par konstatētajiem
defektiem vai nepilnībām;
4.3.4. savlaicīgi paņemt Preces, kura nodota Pārdevējam remontā;
4.3.5. Īpašumtiesības uz Precēm Pircējs iegūst ar brīdi, kad pilnībā par to ir norēķinājies ar
Pārdevēju.
4.3.6. Pircēja pilnvarotās personas pieņemt Preci piegādes objektos ir minētas Pilnvaroto
personu sarakstā (pielikums Nr.______)
5. Preču kvalitāte un garantija
5.1. Pārdevējs, parakstot Līgumu, atbilstoši _____________, dod Precēm garantiju
24 (divdesmit četrus) mēnešus no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža.
5.2. Gadījumā, ja garantijas termiņa laikā Pircējs konstatē Precēm kādu trūkumu, defektu vai
bojājumu, kas radušies nekvalitatīva Pārdevēja darba vai materiāla dēļ, pieaicinot Pārdevēja
pārstāvi, tiek sastādīta rakstiska pretenzija un iesniegta Pārdevējam. Pārdevējs 2 (divu) darba
dienu laikā no saņemšanas dienas izvērtē pretenzijā norādītos trūkumus, un rakstiski paziņo
Pircējam, savu lēmumu un akceptējot norādītos trūkumus paziņo par to novēršanu uz sava
rēķina, kā arī par novēršanas termiņiem. Gadījumā, ja defekti vai trūkumi ir radušies Pircēja
vainas dēļ, tad Pārdevējs nenodrošina garantijas izpildi.
5.3. Preču piegādes termiņa kavējuma gadījumā, Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 0,5%
apmērā no 3.1. punktā atrunātās atlīdzības summas par katru kavējuma dienu. Līgumsoda
samaksa neatbrīvo Puses no Līguma izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma.
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5.4. Par Pārdevēja piestādītā rēķina neapmaksāšanu šajā līgumā noteiktajā termiņā, Pircējs
maksā Pārdevējam līgumsodu 0,5% apmērā dienā no kavētā maksājuma summas. Līgumsoda
samaksa neatbrīvo Puses no Līguma izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma.
6. Līguma darbības termiņš un izbeigšanas kārtība
6.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz pušu savstarpējo saistību
pilnīgai izpildei.
6.2. Pircējs var vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, rakstveidā paziņojot par to
Pārdevējam 10 (desmit) dienas iepriekš, gadījumā, ja:
6.2.1. Pārdevējs neveic uzņemtās saistības kvalitatīvi un savlaicīgi vai veic tās neatbilstoši
_________;
6.2.2. Pārdevējs pārkāpj kādu no Līguma noteikumiem.
7. Nepārvarama vara (force – majeure)
7.1. Neviena no Pusēm nebūs atbildīga par jebkādu Līguma saistību neizpildīšanu, ko
izraisījuši apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt vai no kuriem nav iespējams izvairīties. Pie
šādiem apstākļiem pieskaitāmi:
globālas dabas katastrofas (ugunsgrēki, plūdi, zemestrīces utt.), sociālie konflikti (pilsoņu
kari, nemieri utt.), ja kompetentas iestādes par šādu apstākļu iestāšanos izsniedz attiecīgu
izziņu;
likumdošanas ieviešana, kas būtiski sarežģī, ierobežo vai aizliedz Līgumā noteikto darbību
izpildi.
7.2. Puses pēc iespējas ātrāk brīdina viena otru par 7.1. punktā minēto apstākļu sākšanos
(iestāšanos) un vienojas par saistību izpildes atlikšanas vai izbeigšanas procedūru.
8. Citi noteikumi
8.1. Jebkādas izmaiņas Līguma noteikumos un tā pielikumos nozīmēs Līguma grozīšanu un
stāsies spēkā tikai tad, kad būs noformētas rakstiski un tās parakstīs abas līgumslēdzējas
puses.
8.2. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā
pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību tiks galīgi izšķirts tiesā, Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
8.3. Paziņojumiem, kas tiek sūtīti Pusēm saistībā ar Līgumu, jābūt rakstiskiem un uzskatāms,
ka adresāts tos saņēmis, ja paziņojumi ir nosūtīti uz konkrētās Puses juridisko adresi ar
kurjerpastu vai ar ierakstītu vēstuli, 4 (ceturtajā) dienā pēc to nodošanas pasta iestādē vai
kurjerpasta pakalpojumu sniedzējam.
8.4. Visos pārējos gadījumos, kas nav atrunāti Līgumā, puses vadās pēc Latvijas Republikā
spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem.
8.5. Līgums sastādīts latviešu valodā divos eksemplāros, pa vienam katrai no Pusēm ar
vienādu juridisko spēku.
8.6. Pielikumā:
9. Pušu rekvizīti un paraksti
Pircējs
Pārdevējs
Mārupes novada Dome
Daugavas ielā 29, Mārupē,
Mārupes novadā, LV-2167
Nod. maks. reģ.Nr.90000012827
AS „SEB banka”
Kods: UNLALV2X
Konts LV69UNLA0003011130405
______________________________
_______________________________
/I. Punculis/
/________/
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