APSTIPRINĀTS
Mārupes novada Domes
iepirkuma komisijas
2016. gada 4. marta sēdē,
protokols Nr. MND 2016/18-01

IEPIRKUMA
SAIMNIECĪBAS PREČU UN INVENTĀRA IEGĀDE
NOTEIKUMI
ID Nr. MND 2016/18

Mārupe, 2016

SATURS
1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA........................................................................................... 3
1.1. Iepirkuma nosaukums, identifikācijas numurs un metode .................................................. 3
1.2. Pasūtītājs ............................................................................................................................. 3
1.3. Kontaktpersona ................................................................................................................... 3
1.4. Iepirkuma noteikumu saņemšana ........................................................................................ 3
1.5. Papildu informācijas sniegšana ........................................................................................... 3
1.6. Piedāvājuma saturs un noformēšanas prasības ................................................................... 3
1.7. Piedāvājuma iesniegšanas kārtība ....................................................................................... 4
2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU .................................................... 4
2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts ........................................................................................... 4
2.2. Iepirkuma līguma izpilde .................................................................................................... 4
2.3. Iepirkuma līguma izpildes vieta .......................................................................................... 5
3. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI ...................................................................................... 5
3.1. Pieteikums ........................................................................................................................... 5
3.2. Atlases prasības un iesniedzamie dokumenti ...................................................................... 5
3.3. Tehniskais – finanšu piedāvājums ...................................................................................... 6
4. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA ....................................................................................... 7
4.1. Piedāvājuma izvēles kritērijs .............................................................................................. 7
4.2. Piedāvājumu vērtēšanas pamatnoteikumi ........................................................................... 7
4.3. Piedāvājumu noformējuma pārbaude ................................................................................. 7
4.4. Pretendentu atlase ............................................................................................................... 7
4.5. Piedāvājumu atbilstības pārbaude ....................................................................................... 7
4.6. Piedāvājumu vērtēšana........................................................................................................ 7
5. IEPIRKUMA UZVARĒTĀJA NOTEIKŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA ................ 8
5.1. Informācijas pārbaude dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu Iepirkuma līguma
slēgšanas tiesību piešķiršanu ...................................................................................................... 8
5.2. Lēmuma par Iepirkuma rezultātiem pieņemšana un paziņošana, Iepirkuma līguma
slēgšana ...................................................................................................................................... 8
6. NOTEIKUMU PIELIKUMU SARAKSTS ....................................................................... 9
PIETEIKUMS* ........................................................................................................................ 10
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA ................................................................................................ 12
TEHNISKAIS – FINANŠU PIEDĀVĀJUMS ........................................................................ 26
APLIECINĀJUMS PAR PIEREDZI ....................................................................................... 27
/LĪGUMPROJEKTS/ ............................................................................................................... 28

2

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.1. Iepirkuma nosaukums, identifikācijas numurs un metode
“Saimniecības preču un inventāra iegāde”, identifikācijas Nr. MND 2016/18, (turpmāk –
Iepirkums) tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8.2 pantu.
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 nodaļas iepirkumu speciāliste Iveta
Strūģe.
Tālruņa numurs: +371 67149860.
Faksa numurs: +371 67149858.
E-pasta adrese: iveta.struge@marupe.lv
Kontaktpersona sniedz tikai organizatoriska rakstura informāciju par Iepirkumu.
1.4. Iepirkuma noteikumu saņemšana
1.4.1. Iepirkuma noteikumus ieinteresētie piegādātāji var saņemt tos lejuplādējot
elektroniskajā formātā Pasūtītāja Mārupes novada Domes interneta mājaslapā
www.marupe.lv sadaļā “Publiskie iepirkumi”.
1.4.2. Lejuplādējot Iepirkuma noteikumus, ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot līdzi
Iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem,
kas tiks publicētas minētajā interneta mājaslapā pie Iepirkuma noteikumiem.
1.5. Papildu informācijas sniegšana
1.5.1. Ieinteresētais piegādātājs jautājumus par Iepirkuma noteikumiem uzdod rakstiskā
veidā, adresējot tos Iepirkuma komisijai un nosūtot tos elektroniski uz elektroniskā
pasta adresi: iveta.struge@marupe.lv.
1.5.2. Iepirkuma komisija atbildi uz ieinteresētā piegādātāja rakstisku jautājumu par
Iepirkuma norisi vai Iepirkuma 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 mājaslapā www.marupe.lv sadaļā “Publiskie 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 “Saimniecības preču un inventāra iegāde”,
identifikācijas numurs MND 2016/18
Neatvērt līdz piedāvājumu atvēršanas sēdei
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.
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1.6.4. Piedāvājuma dokumentiem:
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 “Saimniecības preču un inventāra iegāde”,
identifikācijas Nr. MND 2016/18 un pretendenta nosaukums, reģ. Nr.,
juridiskā adrese, tālrunis;
1.6.5.2. satura rādītājs, kuru ievieto aiz titullapas. 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. iesniedzamie dokumenti un pretendenta atlases dokumenti, saskaņā ar
Iepirkuma noteikumu 3. nodaļu.
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
2016. gada 22. marta plkst. 11:00, 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 Iepirkuma 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 Saimniecības preču un inventāra (turpmāk – Preces) iegāde
saskaņā ar tehniskajā specifikācijā (2. pielikums) noteiktajām prasībām.
2.1.2. Iepirkuma nomenklatūra (CPV kods): 39831200-8 (Mazgāšanas līdzekļi),
39800000-0 (Tīrīšanas un spodrināšanas līdzekļi), 33700000-7 (Higiēnas preces),
33760000-5 (Tualetes papīrs, kabatlakatiņi, roku dvieļi un salvetes), 39831300-9
(Tīrīšanas līdzekļi grīdām), 39831210-1 (Trauku mazgāšanas līdzekļi), 31600000-2
(Elektriskās iekārtas un aparāti), 37000000-8 (Mūzikas instrumenti, sporta preces,
spēles rotaļlietas, amatniecības izstrādājumi, mākslas priekšmeti un piederumi),
19500000-1 (Gumija un plastmasas materiāli).
2.1.3. Iepirkuma apjoms: līdz EUR 41 999,99 bez PVN.
2.1.4. Iepirkuma līguma summa var tikt palielināta par 10 % (desmit procenti).
2.1.5. Pretendents var iesniegt 1 (vienu) piedāvājuma variantu par pilnu Iepirkuma
priekšmeta apjomu.
2.2.
Iepirkuma līguma izpilde
2.2.1. Preču piegādes termiņš Pasūtītāja norādītajās adresēs ir 2 (divu) darbdienu laikā no
pasūtījuma izdarīšanas brīža.
2.2.2. Preču piegādes laiks – darbdienās, no pirmdienas līdz ceturtdienai laikā no
plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00, piektdienās laikā no plkst. 09.00 līdz plkst. 14.00.
2.2.3. Pasūtītājs apmaksu par Preču piegādi veiks ar pēcapmaksu 30 (trīsdesmit) dienu
laikā pēc Preču piegādes un Preču rēķina iesniegšanas Pasūtītājam.
4

2.2.4. Pasūtītājs ir tiesīgs iegādāties no Piegādātāja arī citas saimniecības preces un
inventāru, kuru nepieciešamību uz Iepirkuma līguma slēgšanas brīdi nevar
paredzēt, iepriekš vienojoties ar Piegādātāju par apjomu un cenu.
2.2.5. Iepirkuma līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir attiecināms uz
laika periodu līdz Līgumslēdzēju saistību pilnīgai izpildei. Iepirkuma Līguma
darbības termiņš ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:
2.2.5.1. 24 (divdesmit četri) mēneši no Iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas;
2.2.5.2. Iepirkuma līguma summa ir izlietota.
2.2.6. Līgumslēdzējiem vienojoties, var izskatīt iespēju pagarināt Iepirkuma līguma
darbības termiņu, nepārsniedzot Iepirkuma līgumā noteikto summu. Kopējais
Iepirkuma līguma termiņš nepārsniedz 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus no Iepirkuma
līguma spēkā stāšanās dienas.
2.2.7. Preču piegādes kārtība, līgumslēdzējpušu atbildības nosacījumi, samaksas kārtība
par piegādātajām Precēm noteikta Iepirkuma līguma projektā (5. pielikums), kas ir
Iepirkuma noteikumu neatņemama sastāvdaļa.
2.3. Iepirkuma līguma izpildes vieta
2.3.1. Mārupes novada Dome, Daugavas iela 29, Mārupes novads;
2.3.2. Mārupes vidusskola, Kantora iela 97, Mārupes novads;
2.3.3. Mārupes pamatskola, Viskalnu iela 7, Tīraine, Mārupes novads;
2.3.4. Skultes sākumskola, Skultes iela 25, Skulte, Mārupes novads;
2.3.5. Jaunmārupes pamatskola, Mazcenu aleja 4a, Jaunmārupe, Mārupes novads;
2.3.6. Mārupes pamatskolas PII, Viskalnu iela 3, Tīraine, Mārupes novads;
2.3.7. PII „Lienīte”, Amatas iela 2, Mārupes novads;
2.3.8. PII “Lienīte”, Pērses iela 16A, Mārupes novads;
2.3.9. Mārupes mūzikas un mākslas skola, Mazcenu aleja 39, Jaunmārupe, Mārupes
novads;
2.3.10. Mazcenu bibliotēka, Mazcenu aleja 4, Jaunmārupe, Mārupes novads;
2.3.11. Mārupes sporta centrs, Kantora iela 97, Mārupes novads;
2.3.12. Mārupes pašvaldības policija, Mazcenu aleja 39, Jaunmārupe, Mārupes novads.
3. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
3.1. Pieteikums
Pretendenta pieteikums dalībai Iepirkumā, kas jāparaksta pretendenta pārstāvim ar pārstāvības
tiesībām vai tā pilnvarotai personai (1. pielikums). Pretendenta amatpersonas ar pārstāvības
tiesībām izdota pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija) citai personai parakstīt piedāvājumu
un Iepirkuma 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.
3.2. Atlases prasības un iesniedzamie dokumenti
Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma
izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents
pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi.
Prasība
Iesniedzamais dokuments
3.2.1. Pretendents normatīvajos aktos 3.2.1.1. Informāciju par pretendentu, kurš ir
noteiktajā kārtībā ir reģistrēts
reģistrēts
LR
Komercreģistrā,
Komercreģistrā vai līdzvērtīgā
Pasūtītājs
pārbauda
Uzņēmumu
reģistrā
ārvalstīs.
Fiziskām
reģistra
mājaslapā
(skat.
personām uz Iepirkuma līguma
www.ur.gov.lv/?a=936&z=631&v=lv
slēgšanas brīdi jābūt reģistrētām
), ja pretendents nav iesniedzis
LR Valsts ieņēmumu dienestā, kā
komersanta reģistrācijas apliecības
nodokļu
maksātājiem,
vai
kopiju.
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Prasība
līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

3.2.1.2.

3.2.1.3.

3.2.1.4.

Iesniedzamais dokuments
Ja nav izveidota personālsabiedrība,
tad personu grupa iesniedz visu
personu grupas dalībnieku parakstītu
saistību
raksta
(protokolu,
vienošanos, citu dokumentu) kopiju,
kas apliecina, ka noteiktajā termiņā
izveidos
personālsabiedrību
pasūtījuma izpildei.
Fiziskām personām – apliecinājums,
ka uz Iepirkuma līguma slēgšanas
brīdi pretendents būs reģistrēts LR
Valsts ieņēmumu dienestā, kā
nodokļu maksātājs vai LR Valsts
ieņēmumu
dienesta
nodokļu
maksātāja reģistrācijas apliecības
apliecināta kopija.
Pretendents, kurš nav reģistrēts LR
Komercreģistrā
iesniedz
komercdarbību reģistrējošas iestādes
ārvalstīs
izdotu
reģistrācijas
apliecības kopiju.
Apliecinājums
par
pretendenta
iepriekšējo 3 (trīs) gadu (2013.,
2014., 1015.) laikā iegūto pieredzi
atbilstoši
Iepirkuma
noteikumu
3.2.2. punktā
noteiktajam
(4. pielikums).

3.2.2. Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) 3.2.2.1.
gadu (2013., 2014., 1015.) laikā uz
piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir
sekmīgi īstenojis vismaz 3 (trīs)
līgumus, kas atbilst šī Iepirkuma
rezultātā noslēdzamajam līgumam
pēc:
a) satura – saimniecības preču un
inventāra piegāde;
b) apjoma – 20 000,00 EUR bez
PVN gadā;
c) sarežģītības
–
preces
piegādātas pasūtītājam, kuram
ir vismaz 3 (trīs) dažādas
piegādes adreses.
Ja pretendents ir dibināts vēlāk –
tad pieredzei jāatbilst iepriekš
minētajai prasībai attiecīgi īsākā
laikā
3.3.
Tehniskais – finanšu piedāvājums
3.3.1. Tehniskais – finanšu piedāvājums (3. pielikums) jāsagatavo saskaņā ar Tehnisko
specifikāciju (2. pielikums). Tehniskais - finanšu piedāvājums jāiesniedz arī
MS Excel formātā, ierakstīts informācijas nesējā (CD vai USB).
3.3.2. Pretendentam piedāvājumā jānorāda piedāvātā atlaide Precēm, kas nav minētas
tehniskajā specifikācijā.
3.3.3. Tehniskajā – finanšu piedāvājumā norādītajām cenām ir jābūt norādītām euro
(EUR), norādot piedāvātās cenas ar precizitāti divi cipari 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 Preču piegādi.
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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. Iepirkuma komisija pārbauda, vai uz pretendentu, pretendenta norādīto personu, uz
kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst
paziņojumā par plānoto līgumu un Iepirkuma noteikumos noteiktajām prasībām, kā
arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir
attiecināmi PIL 8.2 panta piektās daļas 2. punktā minētie nosacījumi dienā, kad
paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā.
4.2.2. Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un personu, uz
kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst
paziņojumā par plānoto līgumu un Iepirkuma noteikumos noteiktajām prasībām, kā
arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, pretendents
iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un PIL
8.2 panta piektās daļas 3. punktā minēto personu neattiecas PIL 8.2 panta piektajā
daļā minētie nosacījumi.
4.2.3. Ja Iepirkuma komisija konstatē PIL 8.2 panta piektās daļas 2. punktā minētos
apstākļus, tā rīkojas atbilstoši PIL 8.2 panta astotās daļas 2. punktam.
4.2.4. Iepirkuma komisija pārbauda pretendentu un piedāvājumu atbilstību Iepirkuma
noteikumos noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar noteikto
piedāvājuma izvēles kritēriju.
4.2.5. Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs šādos posmos:
4.2.5.1. piedāvājumu noformējuma pārbaude;
4.2.5.2. pretendentu atlase;
4.2.5.3. piedāvājumu atbilstības pārbaude;
4.2.5.4. piedāvājumu vērtēšana.
4.2.6. 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 Iepirkuma 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 Iepirkuma noteikumu 3.2. punktā noteiktajām pretendentu
atlases prasībām.
4.4.2. Ja pretendents neatbilst kādai no Iepirkuma noteikumu 3.2. 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 (2. pielikums) un Iepirkuma noteikumu 3.3. punktā noteiktajam
prasībām.
4.5.2. Ja tehniskais piedāvājums neatbilst Iepirkuma noteikumu prasībām, Iepirkuma
komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības Iepirkumā un tā piedāvājumu
tālāk nevērtē.
4.6. Piedāvājumu vērtēšana
4.6.1. Iepirkuma komisija pārbauda vai piedāvājumos nav aritmētikas kļūdas. Ja
Iepirkuma komisija konstatē šādas kļūdas, tā tās izlabo. Par kļūdu labojumu un
laboto piedāvājuma summu Iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kura
7

4.6.2.

4.6.3.
4.6.4.

4.6.5.

pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot piedāvājumu, Iepirkuma komisija ņem vērā
labojumus.
Iepirkuma komisija pārbauda, vai nav iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums un
rīkojas saskaņā ar PIL 48. panta noteikumiem. Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka ir
iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums, tas tiek noraidīts.
Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu EUR bez PVN no
piedāvājumiem, kuri atbilst Iepirkuma noteikumu prasībām.
Ja Pasūtītājs konstatē, ka piedāvājumu novērtējums atbilstoši izraudzītajam
piedāvājuma izvēles kritērijam ir vienāds, tad Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar PIL
46. panta ceturto daļu.
Ja Pasūtītājs konstatē, ka piedāvājumu novērtējums atbilstoši izraudzītajam
piedāvājuma izvēles kritērijam ir vienāds, un nekonstatē PIL 46. panta ceturtajā
daļā noteikto, Pasūtītājs Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirs pretendentam,
kurš būs piedāvājis zemāko cenu par elektroprecēm.

5. IEPIRKUMA UZVARĒTĀJA NOTEIKŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA
5.1.
Informācijas pārbaude dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu Iepirkuma
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
5.1.1. Iepirkuma komisija dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu Iepirkuma līguma
slēgšanas tiesību piešķiršanu, pārbauda PIL 8.2 panta piektās daļas 1. un 2. punktā
minēto apstākļu esamību attiecībā uz pretendentu, personu, uz kuras iespējām
pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par
plānoto līgumu vai Iepirkuma noteikumos noteiktajām prasībām, vai
personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, kuram būtu
piešķiramas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības saskaņā ar PIL 8.2 panta septīto
daļu. Ja Iepirkuma komisija konstatē PIL 8.2 panta piektās daļas 2. punktā minētos
apstākļus, tā rīkojas atbilstoši PIL 8.2 panta astotās daļas 2. punktam.
5.1.2. Ja pretendents, kuram būtu piešķiramas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, ir
piegādātāju apvienība, Iepirkuma komisija pārbauda PIL 8.2 panta piektās daļas
1. un 2. punktā minēto apstākļu esamību attiecībā uz katru piegādātāju apvienības
biedru.
5.2. Lēmuma par Iepirkuma rezultātiem pieņemšana un paziņošana, Iepirkuma
līguma slēgšana
5.2.1. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš būs
iesniedzis Iepirkuma noteikumu prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.
5.2.2. Iepirkuma komisija ir tiesīga pārtraukt Iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.
5.2.3. Visi pretendenti tiek rakstveidā informēti par Iepirkuma rezultātiem 3 (trīs)
darbadienu laikā no lēmuma par Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
pieņemšanas dienas.
5.2.4. Pretendentam, kuram piešķirtas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, Iepirkuma
līgums jāparaksta 5 (piecu) darbdienu laikā no Pasūtītāja nosūtītā (arī uz
elektroniskā pasta adresi) uzaicinājuma parakstīt Iepirkuma līgumu izsūtīšanas
dienas. Ja norādītajā termiņā pretendents neparaksta Iepirkuma līgumu, tas tiek
uzskatīts par atteikumu slēgt Iepirkuma līgumu.
5.2.5. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt Iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Pasūtītājs
var pieņemt lēmumu slēgt Iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kura
piedāvājums atbilst Iepirkuma noteikumu prasībām un ir nākamais piedāvājums ar
zemāko cenu.
5.2.6. Atbilstoši PIL 8.2 panta trīspadsmitajai daļai Iepirkuma rezultātā noslēgtā līguma,
t.sk. tā grozījumu (ja tādi būs), teksts tiks publicēts Pasūtītāja mājaslapā. Ja
pretendenta ieskatā kāda no piedāvājuma sastāvdaļām ir uzskatāma par
komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā. Par komercnoslēpumu
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nevar tikt atzīta informācija, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir
vispārpieejama, t.sk. Iepirkuma noteikumos.
6. NOTEIKUMU PIELIKUMU SARAKSTS
1. pielikums – Pieteikums (veidlapa).
2. pielikums – Tehniskā specifikācija.
3. pielikums – Tehniskais piedāvājums (veidlapa).
4. pielikums – Apliecinājums par pieredzi (veidlapa)
5. pielikums – Līguma projekts.

Komisijas priekšsēdētājs

I. Punculis

9

1. pielikums
Iepirkuma, identifikācijas
Nr. MND 2016/18, noteikumiem

PIETEIKUMS*
Iepirkums: “Saimniecības preču un inventāra iegāde”, identifikācijas Nr. MND 2016/18,
(turpmāk – Iepirkums)
(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 piegādāt saimniecības preces un
inventāru (turpmāk – Preces) Mārupes novada pašvaldības iestādēm.

2.

Piedāvājuma cenā ir ietvertas visas administrācijas, dokumentu sagatavošanas,
saskaņošanas un transporta izmaksas, kas saistītas ar Preču piegādi.

3. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība:
3.1. personas, kuras veido piegādātāju apvienību (nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese):
___________________;
3.2. katras personas atbildības apjoms %:_________________________.
4. Ja pretendents balstās uz citu personu/uzņēmuma kvalifikāciju:
4.1. persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai izpildītu kvalifikācijas prasības
(vārds uzvārds, personas kods) _____________.
4.2. uzņēmums, uz kura iespējām pretendents balstās, lai izpildītu kvalifikācijas prasības
(nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese) ______________________________.
4.3. vienošanās ar uzņēmumu, uz kura iespējām pretendents balstās, lai izpildītu
kvalifikācijas prasības, atrodas piedāvājuma ___. lpp.
Mēs apliecinām, ka:
5.1. nodrošināsim Pasūtītājam vēlamā laikā iespēju veikt mūsu tehniskajā piedāvājumā
norādīto preču paraugu atbilstības pārbaudi Iepirkuma noteikumu Tehniskās
specifikācijas prasībām un mūsu tehniskajā piedāvājumā norādītajam.
5.2. nodrošināsim Preču esamību Preču izsniegšanas vietā 80% (astoņdesmit procenti)
apmērā no Tehniskajā specifikācijā norādītā sortimenta;
5.3. Preču piegādes termiņš pasūtītāja norādītājās adresēs ir 2 (divu) darbdienu laikā no
pasūtījuma izdarīšanas brīža.
5.4. Preču piegādes laiks – no pirmdienas līdz ceturtdienai laikā no plkst. 9.00 līdz
plkst. 16.00, piektdienās laikā no plkst. 09.00 līdz plkst. 14.00.
5.5. Precēm, kas nav minētas tehniskajā specifikācijā piedāvājam ____ (___________) %
atlaidi (atlaide jānorāda kā konkrēts skaitlis, nevis diapazons) no mazumtirdzniecības
cenas.
5.6. nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegti Iepirkumā;
5.7. nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties Iepirkumā un pildīt Iepirkuma noteikumos
un tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.
6. Mēs apņemamies:
6.1. ievērot Iepirkuma noteikumus;
6.2. atzīt sava piedāvājuma spēkā esamību līdz Iepirkuma komisijas lēmuma pieņemšanai
par pasūtījuma piešķiršanu, bet gadījumā, ja tiksim atzīti par uzvarētāju – līdz
Iepirkuma līguma noslēgšanai;
6.3. slēgt Iepirkuma līgumu un izpildīt visus Iepirkuma līguma pamatnosacījumus,
saskaņā ar Iepirkuma noteikumu 5. pielikumu, ja Pasūtītājs izvēlējies šo
piedāvājumu.
5.
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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:
Ar šo uzņemos pilnu atbildību par Iepirkumam iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos
ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību Iepirkuma noteikumu prasībām. Sniegtā
informācija un dati ir patiesi.
Piedāvājuma dokumentu pakete sastāv no _________ (_____________) lapām.
Paraksts:
Vārds, uzvārds:
Amats:
Pieteikums sastādīts un parakstīts 2016. gada __.___________.
* - pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā.

Ja pretendenta ieskatā kāda no piedāvājuma sastāvdaļām
komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā.
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ir

uzskatāma

par

2. pielikums
Iepirkuma, identifikācijas
Nr. MND 2016/18, noteikumiem

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. Prece
Tehniskā specifikācija
MAZGĀŠANAS UN TĪRĪŠANAS LĪDZEKĻI
1
Grīdas mazgāšanas līdzeklis
Koncentrēts
sārmaina
rakstura,
putojošs, šķidrs līdzeklis, kas paredzēts
jebkura
veida
cietajiem
grīdas
segumiem. No virsmas noņem dažāda
rakstura netīrumus, nomazgā apavu
atstātās melnās pēdas. Efektīvs jebkuras
cietības un temperatūras ūdenī. Laba
attaukošanas un mazgāšanas iedarbība,
izžūstot neatstāj pēdas, nebojā aizsarg
slāņus uz virsmām. Piemīt patīkama
smarža. Tilpums no 1 līdz 10 litriem.
Lietojams grīdas mazgāšanas mašīnās.
2
Antibakteriāls grīdas mazgāšanas līdzeklis
Mazgāšanas
koncentrāts
ar
antibakteriālu iedarbību. Paredzēts
jebkuru cietu virsmu ar ūdensizturīgu
pārklājumu tīrīšanai, t.sk. metāla,
krāsotām, kā arī no ūdens neizturīgiem
segumiem ar aizsarg polimēriem un
vaska slāni: linolejs, PVH, keramikas
flīzes, marmors, granīts, dabīgais un
mākslīgais akmens, gumija, lamināts, ar
laku pārklāts parkets. Labi noņem eļļas
un tauku netīrumus, putekļus un tml.
Tilpums no 1 līdz 10 litriem.
3
Līdzeklis koka grīdu kopšanai
Paredzēts sporta zāļu koka grīdu
ikdienas
kopšanai.
Labi
notīra
netīrumus no grīdas virsmas, atjauno
vaskojumu, piedod grīdai pretslīdes
īpašības, veido aizsargslāni, kas atgrūž
putekļus, nav lipīgs. Tilpums no 1 līdz
10 litriem. Lietojams grīdas mazgāšanas
mašīnās.
4
Putu noņemšanas līdzeklis
Koncentrēts, paredzēts ātrai putu
noņemšanai, kas paliek no citiem
līdzekļu veidiem. Paredzēts lietošanai
putekļu sūcējiem un ar mazgāšanas
tehnikas palīdzību. Tilpums no 1 līdz 10
litriem.
5
Emulsijas grīdas vasks
Parketa, koka, linoleja, krāsotu grīdu
kopšanai. Emulsijas vasks aizpilda
grīdas pārklājuma mikroporas, veidojot
aizsargslāni, līdz ar to paaugstina grīdas
mehānisko un mitruma izturību, kā arī
rada
spīdumu.
Izturīgs
pret
dezinfektantiem. Vaskotu grīdu drīkst
12

Tehniskā specifikācija
mazgāt. Vecā emulsijas vaska slāņa
noņemšanai speciāli līdzekļi nav
nepieciešami. Tilpums no 500 ml līdz 5
litriem.

Nr.p.k. Prece

6

Grīdas vasks

7

Akmens virsmu kopšanas vasks uz polimēru
bāzes

8

Tīrīšanas
līdzeklis
grūti
samitrināmām,
impregnētām virsmām un grīdām

9

Ģenerālās tīrīšanas- Sārmains ātras iedarbības
mazgāšanas, vaska un grunts noņemšanas
līdzeklis

10

Līdzeklis grīdas tīrīšanai un dezinfekcijai

13

Raksturojums: kopolimēru akrila sveķu,
polietilēna vasku, mitrināšanas un
izkliedēšanas reaģentu, plastifikatoru
kompozīcija. Ārējais izskats: emulsija.
Krāsa: pienbalta. Īpašības: Aromatizēts
līdzeklis grīdas segumu pulēšanai.
Tilpums 5 litri
Viegli uzklājams. Ļoti spīdīga un
noturīga aizsargkārta. Universāls, jo
piemērots kā vaskošanai, tā arī
uzkopšanai. Aizklāj poras un tādējādi
atvieglo ikdienas uzkopšanu un ir
neslīdīgs. Piemērots pulēšanai ar
pulējamajām mašīnām. Tilpums no 1
līdz 10 litriem.
No virsmas noņem dažāda rakstura
netīrumus, nomazgā apavu atstātās
melnās pēdas. Efektīvs jebkuras cietības
un
temperatūras
ūdenī.
Laba
attaukošanas un mazgāšanas iedarbība,
izžūstot neatstāj pēdas, nebojā aizsarg
slāņus uz virsmām. Izmanto visu veidu
virsmu mazgāšanai, piemīt patīkama
smarža. Tilpums no 1 līdz 10 litriem.
Notīra netīrumus, papēžu švīkas,
eļļainus plankumus un vienlaicīgi
mazgā. Paredzēts ūdens izturīgiem
grīdu segumiem (PVC, linoleja,akmens,
marmora, flīžu u.c.). Viegli notīra
jebkura veida vasku Tilpums no 500ml
līdz 1 litram
Pielietojums: šķidrs grīdu tīrītājs ar
zemu putu līmeni un dezinfekcijas
līdzeklis grīdas mazgāšanas mašīnām.
Grīdu un plašu virsmu regulārai
kopšanai. Tīra un spodrina grīdas
vienlaicīgi. Satur vasku. Neputo.
Piemērots grīdas mazgāšanai gan ar
rokām, gan ar grīdas mazgājamajām
mašīnām.
Aromatizēts.
Sastāvs:
virsmaktīvās
vielas,
dezinfekcijas
vielas,
šķīdinātāji,
palīgvielas,
krāsvielas un aromatizētājs. Satur:
dezinfekcijas līdzekli (Benzalkonija
hlorīds), nejonu virsmaktīvās vielas

Nr.p.k. Prece

Tehniskā specifikācija
<5%, nātrija hidroksīdu, tetranātrija
etilēndiamīntetraacetātu, smaržvielas.
Tilpums 1-10 litri.

11

Porainu virsmu impregnants

12

Sanitārtehniskā aprīkojuma tīrīšanas līdzeklis

13

Krēms dažādu virsmu tīrīšanai

14

Līdzeklis trauku mazgāšanai ar rokām

15

Līdzeklis tualetes podu tīrīšanai

16

Līdzeklis tualetes podu tīrīšanai

Pielietojams
porainu
virsmu
impregnēšanai un absorbējoša akmens
virsmām, piemērots pulētām, gludām
dabīgā akmens grīdām, granīta, gneisa,
marmora, gabro un kaļķakmenim.
Aiztur eļļas un taukvielu iekļūšanu
apstrādātajā
virsmā.
Ilglaicīga
aizsardzība pret traipu rašanos. Atvieglo
ikdienas uzkopšanu un neizmaina grīdas
izskatu.
Želejveida līdzeklis, kas mazgā un
noņem rūsas traipus, kaļķakmens
nogulsnes, saudzē emaljas pārklājumus.
Līdzeklim piemīt baktericīdas spējas,
novērš nepatīkamas smakas. Pudele ar
izliektu korķa uzgalīti (snīpīti), kas
nodrošina piekļūšanu vertikālām un
slīpām virsmām. Tilpums no 750ml līdz
1 litram.
krēms kāpņu telpu sienu, palodžu,
durvju, pakāpienu, tualetes telpu
izlietņu, tualetes podu, flīžu, stikla,
emaljētu virsmu, izlietņu krānu tīrīšanai.
Paredzēts saudzīgai dažāda veida
virsmu tīrīšanai un nerada skrāpējumus.
Aromatizēts.
Sastāvs:
anjonu
virsmaktīvās vielas 5-15%, nejonu
virsmaktīvās vielas <5%, konservants
(1,2-benzisothiazolin-3-one),
smaržvielas. 500 ml
Līdzeklis trauku mazgāšanai ar rokām
skolās, bērnudārzos visa veida traukiem.
ph neitrāls. Lideks D vai analogs.
Tilpums 1 -5 litri.
Efektīvs un ekonomisks līdzeklis
tualetes
podu
tīrīšanai.
Šķīdina
urīnvielas akmeni, iznīcina baktērijas 5
minūtēs. Lideks WC vai analogs.
Tilpums 1 litrs
Profesionāls tualetes podu tīrītājs ar
hloru, noņem rūsu, dezinficē un
atsvaidzina, lietojams tieši WC podos.
Tytan WC vai ekvivalents. Tilpums

14
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750ml.

Nr.p.k. Prece

17

18

19

20

Tīrīšanas līdzeklis tualetes podam

Pielietojums: līdzeklis tualetes podu
mazgāšanai. Higiēniski apstrādā, likvidē
netīrumus, iznīcina mikroorganismus,
novērš
nepatīkamus
aromātus.
Iepakojuma specifika: pudeles ar
speciālu korķīti, kas apgrūtina piekļuvi
to saturam. Sastāvs: dezinfekcijas
līdzeklis (hlorūdeņražskābe), nejonu
virsmaktīvās vielas <5%, katjonu
virsmaktīvās vielas <5%, smaržvielas.
Tilpums 1 litrs.
Līdzeklis rūsas un kaļķakmens noņemšanai no Pielietojums:
koncentrēts
gēls
tualetes podiem un izlietnēm
kaļķakmens un rūsas noņemšanai no
tualetes podiem un izlietnēm. Ir
pielietojams tualetes podu, izlietņu un
flīžu mazgāšanai. Aromatizēts. Sastāvs:
dezinfekcijas
līdzeklis,
nejonu
virsmaktīvās vielas <5%, katjonu
virsmaktīvās vielas <5%, smaržviela.
Tilpums 750ml.
Veļas pulveris
Pielietojums: veļas pulveris, piemēroti
dažādu audumu struktūru (kokvilnas,
sintētiskie u.c. audumi) un dažādu
audumu krāsu mazgāšanai. Lietojams
apģērbu mazgāšanai gan ar rokām, gan
ar mazgājamajām mašīnām. Veļas
pulveris piemērots lietošanai cietā
ūdenī. Palīdz likvidēt pat ļoti noturīgus
traipus, aromatizēts. Satur piedevas,
kuras novērš kaļķakmens veidošanos.
Izmantojams dažādā ūdens temperatūrā
(30ºC, 40ºC, 60ºC un 95ºC). Sastāvs: ar
paaugstinātu enzīnu (bio) saturu
pastiprinātai traipu likvidēšanai. Satur
vielas, kas veicina traipu likvidēšanu.
Satur nepatīkamo smaržu neitralizētāju.
Satur:
ceolītus
5-15%,
anjonu
virsmaktīvās vielas <5%, nejonu
virsmaktīvās vielas <5%, ziepes <5%,
fermentus <5%, smaržvielas. Svars 2 kg
Ekstra tīrīšanas līdzeklis
Uz citrusa augļu ekstraktu bāzes
izgatavots šķīdums grūti tīrāmu – tauku,
eļļas, līmes u.c. traipu noņemšanai no
keramikas,
porcelāna,
alumīnija,
nerūsējošā tērauda un nekrāsotu
plastmasas izstrādājumu virsmām.
Tilpums 200ml.
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Tīrīšanas un dezinfekcijas līdzeklis.
Pirts mazgāšanas līdzeklis, piemērots
arī pirts aprīkojuma mazgāšanai.
Tilpums 500ml -1000ml.
Mazgāšanas līdzeklis grīdas mazgājamām Neputojošs
grīdas
mazgājamais
mašīnām Starcher
līdzeklis, kas tīra noturīgu eļļu, tauku,
kvēpu un minerāļu radītus traipus no
cietām un ekastīgām grīdām ar Ph 12,2.
Iepakojums 5l.
Trauku
mazgājamais
līdzeklis
trauku Apvienotas 10 spēcīgas funkcijas, kas
mazgājamām mašīnām - tabletes
ļauj nomazgāt visgrūtāk likvidējamos
traipus. Grūti likvidējamu traipu
nomazgāšana,
trauku
sadalīšana,
mērcēšana, tējas traipu likvidēšana,
Īpašs mirdzums. Mašīnas aizsardzība
pret
kaļķakmens
nogulsnēm,stikla
aizsardzība,
sudraba
aizsardzība,
PowerBoost
funkcija
Iepakojumā 56- 60 tabletes
Atkaļķotājs veļas mazgājamām mašīnām, trauku Piemērots trauku mazgājamām un veļas
mazgājamām mašīnām
mazgājamām mašīnām. Tilpums 5L

Nr.p.k. Prece
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Pirts lāvas tīrāmais līdzeklis
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MĒBEĻU UN PAKLĀJU
LĪDZEKĻI
Mēbeļu kopšanas līdzeklis

KOPŠANAS Pakā 56- 60 tabletes

Tīra pulētu, lakotu, plastmasas un
matētu mēbeļu virsmas, kā arī padara
tās spīdīgas, piemīt antistatiskās
īpašības. Līdzeklis gatavs lietošanai.
Aerosols. Tilpums min 300 ml.
Mīksto grīdas un paklāju segumu tīrīšanas Paredzēts nebalējošu, ūdens izturīgu
līdzeklis
tekstila šķiedru izstrādājumu, sintētisku
paklāju un mēbeļu pamata tīrīšanai, kas
atrodas
birojos
un
viesnīcas
sabiedriskajās telpās. Tilpums 500ml
līdz 1 litram.
STIKLU UN SPOGUĻU TĪRĪŠANAS
LĪDZEKLIS
Līdzeklis logu, stikla un spoguļu tīrīšanai
Paredzēts logu, stikla un spoguļu
tīrīšanai Tīrošs, spodrinošs līdzeklis,
efektīvi notīra tauku traipus, pirkstu
nospiedumus,
neatstāj
svītras.
Koncentrāts. Tilpums no 1 līdz 10
litriem.
Līdzeklis logu, stikla un spoguļu tīrīšanai ar Pielietojums: šķidras konsistences,
izsmidzinātāju
koncentrēts tīrīšanas līdzeklis logu un
spoguļu mazgāšanai un spodrināšanai.
Piešķir mirdzumu un satur silikonu, kas
palīdz uz ilgstošu laiku saglabāt stikla
virsmas tīras. Sastāvs: šķīdinātājs,
virsmaktīvās vielas, palīgvielas. Satur:
anjonu virsmaktīvās vielas <5%,
16
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smaržvielas. Tilpums 520-1000 ml

Nr.p.k. Prece
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30

31
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33

34
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36

37
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Stiklu tīrīšanas līdzeklis (iepakojumā atkārtotai Pielietojums: šķidras konsistences,
uzpildīšanai)
koncentrēts tīrīšanas līdzeklis logu un
spoguļu mazgāšanai un spodrināšanai.
Piešķir mirdzumu un satur silikonu, kas
palīdz uz ilgstošu laiku saglabāt stikla
virsmas tīras. Sastāvs: šķīdinātājs,
virsmaktīvās vielas, palīgvielas. Satur:
anjonu virsmaktīvās vielas <5%,
smaržvielas. Tilpums 750 ml.
Delikātu stikla virsmu tīrīšanas putas
Stikla, LCD,TFT, PLASMA virsmu
tīrīšanai, antistatiska iedarbība, nesatur
alkoholu, tilpums 400ml
ZIEPES
Tualetes ziepes
Aromatizētas, pH neitrālas, bioloģiski
noārdās. Labs mazgājošs un attīrošs
efekts, satur mitrinošas piedevas un
nekairina roku ādu. Svars 90gr. līdz
200gr.
Šķidrās putu ziepes Katrin ziepju turētājam
Šķidrās putu ziepes "KATRIN" vai
ekvivalents. pH līmenis: 4.5. Tilpums:
1000ml.
Šķidrās ziepes Tork ziepju turētājiem S2 – Tork Dermatoloģiski pārbaudītas, maigas
Premium Mini Mild S2 vai ekvivalentas
šķidrās ziepes ar patīkamu aromātu.
Īpaši piemērotas ikdienas lietošanai un
nekairina
ādu.
Piemērotas
roku
mazgāšanai
birojos,
viesnīcās,
restorānos un citās publiskās vietās.
Paredzētas Tork S2 sistēmai. Tilpums
475 ml.
Roku tīrīšanas pasta
Paredzēta roku tīrīšanai pēc netīru darbu
veikšanas, svars 2.5kg.
Mitrā roku želeja ar antibakteriālu iedarbību
Pielietojums: želeja roku dezinfekcijai,
atsvaidzināšanai un mazgāšanai, nav
nepieciešama roku mazgāšana vai
noskalošana ar ūdeni. Ātri nožūst, nav
lipīgas konsistences. Tilpums 300 ml.
Šķidras ziepes roku mazgāšanai
šķidras ziepes roku mazgāšanai,
caurspīdīgas konsistences. Sastāvs:
aromatizētas. Nesatur sārmus. Tilpums
5 litri.
Šķidras ziepes ar antibakteriālu iedarbību
šķidras ziepes roku mazgāšanai ar
antibakteriālu iedarbību. Aromatizētas.
Tilpums 5 litri.
Šķidrās krēmveida ziepes
šķidras
krēmveida
ziepes
roku
mazgāšanai ar antibakteriālu iedarbību.
Aromatizētas. Tilpums 5 litri.
17
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MEZGLU
TĪRĪŠANAS LĪDZEKĻI
39
WC bloks ar želeju

40
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APRĪKOJUMA

WC bloks ar aromatizētu želeju,
paredzēts piestiprināšanai pie poda
malas, dezinficē, nodrošina ar pastāvīgu
svaigu aromātu un higiēnisku tīrību.
Tilpums no 55ml.
WC bloka želeja (nomaiņa)
WC bloka aromatizēta želeju nomaiņa,
kas paredzēta iepriekš minētā (21.
pozīcijas) WC bloka iepildīšanai. Želeja
dezinficē, nodrošina patīkamu smaržu.
Tilpums no 55ml.
Fosforskābi saturošs želejveidīgs sanitāro telpu Aromatizēts, paredzēts higiēniskai
tīrīšanas līdzeklis
tīrīšanai, piemērots visu pret skābi
noturīgu virsmu un materiālu tīrīšanai.
Efektīvi notīra kaļķa, urīna, rūsas,
katlakmens, dubļu, tauku un ziepju
nogulsnes, lieliski tīra arī hroma un
tērauda
virsmas.
Koncentrāts.
Koncentrētam
produktam
ir
antibakteriāla iedarbība. Tilpums no 1
līdz 10 litriem.
WC tīrīšanas līdzeklis
Dezinficējošs un dezodorējošs līdzeklis
bieži izmantojamām tualetēm, iznīcina
nepatīkamu smaku tualetē. Koncentrāts
ar ilgstošu iedarbību, atgrūž urīnu,
ūdeni, dzelzi, kaļķus un netīrumus.
Neveidojas urīnakmens un netīrumu
nogulsnes, kā arī pazūd nepatīkamas
smakas. Tilpums no ne mazāk kā 750
ml.
Notekcauruļu attīrīšanas līdzeklis
Paredzēts kanalizācijas cauruļu tīrīšanai.
Tilpums min. 500ml.
DEZINFEKTANTI
Pelējuma un miltrasas tīrīšanas līdzeklis
Sārmu izturīgu virsmu un āra grīdu
tīrīšanai. Piemērots akmenim, betonam,
kokam, šīferim, ķieģelim. Viegli noņem
pelējumu, miltrasu un netīrumus. Īpaši
piemērots cieto sporta gumijas segumu
tīrīšanai, piemēram, tenisa kortos. Dziļi
iztīra poras. Tilpums no 1 līdz 10
litriem.
Dezinfekcijas līdzeklis gatavs lietošanai uz spirta Ātrai aprīkojuma, gumijas zābaku un
bāzes
virsmu
dezinfekcijai
pārtikas
rūpniecībā.
Piemērots
grūti
aizsniedzamām virsmām un objektiem.
Ātri iedarbojas un nožūst. Plašs mikro
biocīdu
spektrs.
Baktericīds
un
fungicīds. Piemērots traipu tīrīšanai.
Tilpums no 1 līdz 10 litriem.
GAISA ATSVAIDZINĀTĀJS
18
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Novērš
nepatīkamas
smakas,
atsvaidzina un aromatizē gaisu telpās.
Saglabā patīkamu aromātu vairāku
stundu laikā. Aerosols. Tilpums min.
300 ml.
Elektriskā gaisa atsvaidzinātāja turētājs
Turētājs darbojas uz R14 C izmēra 2gab
baterijām. Izgatavots no stipra, pret
ķīmiskām vielām noturīga polipropilēna
plastika. Ir viegli nomaināms aerosols.
Noslēpts
ieslēgšanas/izslēgšanas
slēdzis. Ar gaismas detaktoru.
Elektriskajiem gaisa atsvaidzināšanas turētājiem Dažādi aromāti. Saderīgs ar pozīciju
paredzētas uzpildes kapsulas
Nr.37

Nr.p.k. Prece
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Gaisa atsvaidzinātājs

47

48
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Telpu gaisa atsvaidzinātājs ar izsmidzinātāju Pielietojums:
ekoloģiski
tīrs,
(nav aerosols)
koncentrēts
gaisa
atsvaidzinātājs.
Paredzēts dzīvojamo telpu, vannas
istabu, tualešu un biroja telpu gaisa
atsvaidzināšanai.
Atstāj
patīkamu
aromātu un atsvaidzina. Satur: 15-30%
etilspirtu, 5-15% nejonu virsmaktīvās
vielas, smaržvielas. Līdzekļi satur
nepatīkamu smaržu neitralizētājus.
Tilpums 150 ml
MINERĀLMĒSLOJUMS AUGIEM
Minerālmēslojums augiem
Koncentrāts. Tilpums 500ml līdz 1
litram.
Minerālmēslojums skujkokiem
Granulēts
Minerālmēslojums augiem, rozēm
Granulēts

53

ROKU KRĒMS
Roku krēms

54

ATKRITUMU TVERTNES
Atkritumu tvertne ar vāku

55

Atkritumu tvertne ar vāku

56

Atkritumu tvertne ar vāku

57

Papīrgrozs

58

ATKRITUMU MAISI
Atkritumu maisi

59

Atkritumu maisi

49

50

Viegli uzsūcošs. Ādu mīkstinošs krēms
rokām. Tilpums 75ml līdz 100 ml.
Balta, plastmasas tvertne ar šūpoļveida
vāku. Tilpums no 9 līdz 10 litriem.
Balta, plastmasas tvertne ar šūpoļveida
vāku. Tilpums 15 litri.
Balta, plastmasas tvertne ar šūpoļveida
vāku. Tilpums 25 litri.
Kantains, izgatavots no videi draudzīga
PP materiāla, tilpums 25l, izmērs:
augstums 38cm, platums 32cm.
Materiāls-polietilēns, melnā krāsā,
tilpums 20 l., biezums 9-10 mkr. Rullī
ne mazāk kā 20 gab.
Materiāls-polietilēns,
caurspīdīgi,
tilpums 24-30 l., biezums 8-9mkr. Rullī
ne mazāk kā 20 gab.
19
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Materiāls-polietilēns, melnā krāsā,
tilpums 35-40 l, biezums 30-35 mkr.
Rullī ne mazāk kā 10 gab.
Materiāls-polietilēns, melnā krāsā,
tilpums 50-55 l, biezums 50 mkr. Rullī
ne mazāk kā 10 gab.
Materiāls-polietilēns, melnā krāsā,
tilpums 100 l, biezums 50-65 mkr. Rullī
ne mazāk kā 10 gab.
Materiāls-polietilēns, melnā krāsā,
tilpums 150 l, biezums 40-80 mkr. Rullī
ne mazāk kā 10 gab.
Materiāls-polietilēns, melnā krāsā,
tilpums 200 l, biezums 40-55 mkr. Rullī
ne mazāk kā 5 gab.
Materiāls-polietilēns,
melnā
krāsā
tilpums 250 l, biezums 40-55 mkr. Rullī
ne mazāk kā 5 gab.
Materiāls-polietilēns,
melnā
krāsā
tilpums 300 l, biezums 50-65 mkr. Rullī
ne mazāk kā 5 gab.

Nr.p.k. Prece
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Atkritumu maisi

61

Atkritumu maisi

62

Atkritumu maisi

63

Atkritumu maisi

64

Atkritumu maisi

65

Atkritumu maisi

66

Atkritumu maisi

67

CIMDI
Gumijas cimdi

68

Cimdi lateksa

69

Darba cimdi (ar gumijas punktiem)

70

Darba cimdi (siltie)

71

Darba cimdi

72

DRĀNAS, LUPATAS, SŪKĻI
Grīdas lupata

73

Saimniecības drāna

74

Uzsūcošās lupatiņas

75

Putekļu lupatiņas

76

Putekļu slotiņas

Gumijas pirkstaiņi vispārējai tīrīšanai,
gumijas sastāvs nereaģē ar ķimikālijām.
Izmērs: S, M, L.
Neilona cimdi ar dabiskā lateksa
pārklājumu plaukstas daļā. Izmērs: S,
M, L.
Kokvilnas pirkstaiņi, ar gumijas
punktiem abās pusēs.
Darba cimdi (cūkādas), pirkstaiņi ar
silto oderi.
Pirkstaiņi ar brezenta virskārtu,
vairākkārt lietojami.
Universāla
grīdas
lupata,
80%
kokvilnas. Viegli absorbē slapjumu.
Platums – 50 cm, garums no 60 cm līdz
1 m.
Materiāls – kokvilnas vai viskozes
šķiedra. Visa veida virsmu sausai un
slapjai uzkopšanai. Izmērs ne mazāk kā
38x38 cm.
Mitruma uzsūcošas lupatiņas. Izmērs ne
mazāk kā 18x18 cm, dažādas krāsas.
Iepakojumā 3 gab.
Viegli absorbē putekļus. Izmērs ne
mazāks par 35x35 cm.
Izgatavota no elektrizējoša materiāla,
kas viegli pievelk putekļus. Garums ne
20
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mazāk kā 60 cm.

Nr.p.k. Prece
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Švammes ar abrazīvu

78

Švammes ar abrazīvu

79

Mopi

80

PAPĪRA DVIEĻI
Papīra dvielis TORK MI turētājam

81

Papīra dvielis KATRIN turētājam

82

Papīra dvielis

83

Papīra dvielis

84

Roku salvetes

85

Roku salvetes

86

Roku salvetes

87

Roku salvetes

Sūklis tīrīšanai bultas formā, ar ērtu
satveršanas vietu. Iepakojumā 2 gab.
Izmērs ne mazāks kā 16x6cm.
Trauku mazgāšanas sūkļi, paredzēti
trauku un citu neskrāpējamu virsmu
tīrīšanai,
viegli
uzsūc mitrumu.
Iepakojumā 10 gab. Izmērs ne mazāks
par 8x5x3 cm.
Mops ar standarta vītni, bārkstains,
kokvilna. Izmēri vai svars 100, 250,
280, 300 gr.
Papīra dvielis rullī no jaunšķiedras,
balts, 1 slānis, bez iekšējā serdeņa, no
ruļļa
vidus
izvelkams
papīrs,
absorbējošs, mīksts, mitrumizturīgs,
garums no 120m līdz 125m, platums no
21,5cm līdz 22 cm, svars vismaz 0,608
kg, diametrs no 13cm līdz 14,5cm kas
paredzēts dvieļu turētājam TORK MI
(MINI-BOX).
Papīra dvielis rullī no 100% celulozes,
balts, 1 slānis, bez iekšējā serdeņa, ruļļa
garums 110m, ruļļa augstums 20,5cm,
diametrs – 13cm, ruļļa svars vismaz
0,570kg, blīvums – 25gr uz 1m2,
paredzēts priekš KATRIN turētājiem.
Papīra dvielis rullī no 100% celulozes,
balts, 2 slāņi, ruļļa garums vismaz
160m, vismaz 680 loksnes rullī, loksnes
izmērs 21x23.5cm, diametrs – 19cm,
paredzēts KATRIN System turētājiem.
2 slāņi, ar perforāciju, garums 13-15 m,
platums 19-25 cm, jaunšķiedra
salocītā veidā paciņas platums 11.5cm,
krāsa: balta (100% celuloze), locījums:
W, kārtas: 2, izmērs: 23.5x25cm. Paciņā
145 gab.
salocītā veidā paciņas platums 8cm,
krāsa: balta (100% celuloze), locījums:
Z Non Stop, kārtas: 2, izmērs:
20.3x25.5cm, paciņā ne mazāk kā 135
gab.
salocītā veidā paciņas platums 11.5cm,
locījums: V, kārtas: 1, loksnes izmērs:
23.5x23cm, paciņā ne mazāk kā 250
gab.
Salocītā veidā paciņas platums 9cm,
krāsa: balta (100% celuloze), locījums:
21
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C, kārtas: 2, izmērs: 24x33cm, paciņā
100 gab.

Nr.p.k. Prece

88

TUALETES PAPĪRS
Tualetes papīrs TORK turētājam

89

Tualetes papīrs KATRIN turētājam

90

Tualetes papīrs KATRIN turētājam

91

Tualetes papīrs

92

Tualetes papīrs

93
94

CITAS PRECES
Drēbju pakaramie
Drēbju pakaramais

95

Adventes svečturis

96

Egles lampiņas

97

Egles lampiņas

98

Egles lampiņas

Tualetes papīrs ruļļos, izgatavots no
jaunšķiedras, 2 slāņi, balts, īpaši mīksts
un absorbējošs, ruļļa garums 170m,
svars vismaz 0,554 kg, platums 9,7cm,
diametrs 19cm, papīra rullis atbilst
turētājam TORK (MINI-BOX). Ar
perforāciju.
Tualetes papīrs ruļļos, izgatavots no
100% celulozes, 2 slāņi, balts, ruļļa
garums – 160m, diametrs 18cm, ruļļa
svars vismaz 0,560kg, blīvums – 18gr
uz 1m2, paredzēts priekš KATRIN
turētājiem.Ar perforāciju.
Tualetes papīrs ruļļos, izgatavots no
100% celulozes, 2 slāņi, balts, ruļļa
garums – 100m, loksnes izmērs
10x12.5cm, diametrs 13.7cm, paredzēts
KATRIN
System
turētājiem.Ar
perforāciju.
Tualetes papīrs ruļļos, izgatavots no
100% celulozes, 2 slāņi, balts, ruļļa
garums – 200m, loksnes izmērs
10x12.5cm, diametrs 19cm, paredzēts
priekš
KATRIN
turētājiem.
Ar
perforāciju.
Tualetes papīrs ruļļos, izgatavots no
pārstrādāta papīra, 1 slānis, pelēks, ruļļa
garums vismaz 160m, diametrs 18.5cm.
Ar perforāciju.
koka pakaramais, divdaļīgs.
izgatavots no metāla, skrūvējams pie
sienas, platums 60cm, attālums no
sienas ne lielāks kā 32 cm, vismaz 5
pakaramie un vieta cepurēm.
trīsstūrveida elektriskais svečturis,
izgatavots no plastmasas, ar 7
lampiņām, krāsas sarkana un balta
elektrisko lampiņu virtene, LED diodes,
15- 20 m,
lietošanai iekštelpās,
lampiņas dažādās krāsās
elektrisko lampiņu virtene, LED diodes,
15- 20 m,
lietošanai iekštelpās,
lampiņas zaļā krāsā
elektrisko lampiņu virtene, LED diodes,
15- 20 m, lietošanai iekštelpās,
lampiņas sarkanā krāsā
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elektrisko lampiņu virtene, LED diodes,
15- 20 m, lietošanai ārā, lampiņas
dažādās krāsās
Sienas pulkstenis
Diametrs 24- 28 cm, tikšķošs
mehānisms, darbināms ar AA bateriju,
palstmasas rāmis, jebkura krāsa
Puķu podi
Keramikas, dekoratīvs, diametrs 3050cm, augstums 30-40 cm, pasteļtoņos
Rāmis informācijas izvietošanai
izgatavots no caurspīdīga, matēta PP, ar
pašlīmējošu aizmugurējo daļu, atlokāma
augšējā mala, paredzēts A4 formāta
dokumentiem, aizdare ar magnētisku
joslu.
Foto rāmis A4
Plastmasas rāmis ar stiklu, standarta
rāmis piekarams pie sienas, dažādas
krāsas.
Foto rāmis A4
Koka rāmis ar stiklu, standarta rāmis
piekarams pie sienas, dažādas krāsas.
Foto rāmis A3
Plastmasas rāmis ar stiklu, standarta
rāmis piekarams pie sienas, dažādas
krāsas.
Foto rāmis A3
Koka rāmis ar stiklu, standarta rāmis
piekarams pie sienas, dažādas krāsas.
Foto rāmis 40x60cm
Plastmasas rāmis ar stiklu, standarta
rāmis piekarams pie sienas, dažādas
krāsas.
Skudru iznīcināšanas līdzeklis, 500 gr
Sastāvs: Cipermetrīns: 1% Pulveris
skudrām. Ātras iedarbības līdzeklis visu
veidu skudru iznīcināšanai. Izmanto
sausā vai šķaidītā veidā. Līdzekli
pielieto iekštelpās, dārzos , siltumnīcās
un uz akmens celiņiem. Pulveri
izbirdina vai uzlej atšķaidītu uz skudru
takām vai uz to pūžniem. Pulverveidā
līdzekli izmanto ar aprēķinu 10g uz 1
m². Lietojot līdzekli šķidrā veidā
pagatavo 2% šķīdums ( 20g atšķaida ar
1 l ūdens).
Lapseņu iznīcināšanas līdzeklis, aerosols, 500 ml Līdzeklis lapseņu un iršu iznīcināšanai.
Aktīvās vielas: Piperonilbutoksīds: 5
g/kg
Tetrametrīns:
2,5
g/kg
Deltametrīns
(ISO):
0,15
g/kg
Līdzeklis lapseņu un to pūžņu
iznīcināšanai. Ļoti efektīvs aerosols
laukumu un virsmu apstrādei, lapseņu
un to pūžņu likvidēšanai. Efektīva
smidzinātāja sprausla ļauj trāpīt
atsevišķam kukainim ar lielu aktīvās
vielas devu pat no 5 m attāluma. Lielās
insekticīda
izvades
dēļ
piemīt
acumirklīga un spēcīga dzesējoša

Nr.p.k. Prece
99
Egles lampiņas

100

101
102

103

104
105

106
107

108

109
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Tehniskā specifikācija
iedarbība, kas samazina
kustīgumu.

Nr.p.k. Prece

110

Dārza augsne, 60 litri

111

Biokompostētājs, 100 gr

112

Slotas un birstes

insektu

Augstas kvalitātes kūdras substrāts,
melnzeme un tīrs komposts ar uzlabotu
struktūru., kas ļauj paātrināt augu
augšanu un uzlabot ūdens cirkulāciju.
Piemērota telpaugu stādīšanai.
Lietošanas mērķis: dārza un virtuves
atkritumu ātra kompostēšana, vienlaikus
iznīcinot
kompostā
patogēnos
mikrobus; zāģu skaidu sadalīšana;
sausās tualetes satura sadalīšana un
smakas novēršana. Iedarbība: BIO
KOMPOSTĒTĀJS
aktīvi
veic
organisko vielu noārdīšanu aerobos un
anaerobos
apstākļos
dažādos
temperatūras režīmos. Pateicoties lielai
mikroorganismu dažādībai preparātā,
tas ir efektīvs plašā pH diapazonā: 6,58,0. Bioloģisko sadalīšanās procesu
sākumā termofīlo mikroorganismu
ietekmē masa sakarst līdz 60oC,
pastiprināti sāk noārdīties celulozi
saturošie savienojumi, iet bojā nezāļu
sēklas un slimību dīgļi. Celulozes
sadalīšanās produkti tālāk veicina citu
mikroorganismu
darbību,
kas
pastiprināti noārda olbaltumvielas un
pārvērš organisko slāpekli vienkāršākā,
augiem izmantojamā formā. Ja tiek
ievēroti kompostēšanas nosacījumi,
parasti
BIO
KOMPOSTĒTĀJA
daudzveidīgie mikroorganismi 18oC
temperatūrā un augstākā pabeidz savu
darbību mēneša laikā. Komposta
sākotnēji zaļā krāsa kļuvusi tumši
brūna. Tajā iznīcināti augu slimību
izraisītāji, nezāļu sēklas. Komposts ir
irdens, ar neitrālam tuvu pH, un svaigas
zemes smaržu, ko izdala tajā esošās
aktinomicētes.
Grīdas slota ar kātu. Platums 30 cm,
saru garums 8 cm, kāta garums vismaz
140 cm, plastmasa
24

Tehniskā specifikācija
Saslauku liekšķere ar gumijas maliņu
komplektā ar slotiņu iekštelpām. Kāta
garums gan liekšķerei, gan slotiņai 7590cm. Polimera šķiedra vai ekvivalents
materāls, kāts no viegla metāla
Koka rāmis, pamatne no korķa koka,
paredzēts informācijas piestiprināšanai
izmērs 2x1m.
Paredzēts "Bellavista stylo" sēdpodam,
vai ekvivalents Materiāls- plastmasa,
izmērs 35x43 cm, krāsa- balta
Stikla plaukts 80x20 cm, biezums 8mm,
stiprināms pie sienas ar noapaļotiem
priekšējiem stūriem, koplektā divi
"tulpjveida" alumīnija stiprinājumi.
Keramisks, dekoratīvs. Izmēri: d50- 55
cm x h35cm- 40 cm
Plastikāta, dekoratīvi, kokveida faktūra.
Izmēri: Izmēri: d 30cm- 35cm, h 40cm45cm. Brūnā, zaļā vai melnā krāsā.
Plastikāta,
dekoratīvs,
kokvedīga
faktūra. Izmēri: d 30cm- 35cm, h
40cm- 45cm. Brūnā, zaļā vai melnā
krāsā.
Izmērs: 23x11x8cm

Nr.p.k. Prece
113
Saslauku liekšķeres

114

Korķa koka tāfele ar rāmi

115

Poda sēdriņķis ar vāku

116

Stikla plaukts ar stiprinājumiem

117

Puķu pods

118

Puķu podu paliktņi

119

Puķu pods

120

Floristikas oāze sausiem augiem

121

Puķu kaste, dekoratīva

122

ELEKTROPPRECES
Elektriskā tējkanna

123

Gludeklis

124

TELPU UZKOPŠANAS RATIŅI
Telpu uzkopšanas ratiņi

Plastikāta,
dažādās
krāsās.
Izmēri:garums:40- 45 cm, platums: 1520 cm..
Elektriskā tējkanna, tilpums 1,7 l, jauda
W līdz 2000, ūdens rezervuāra tilpums
0,3l.
Ar TEFAL pārklājumu, maksimālā
jauda W 2000
Kompakti
ratiņi
nelielu
telpu
uzkopšanai. Aprīkoti ar diviem 2,6 litru
spaiņiem, vienu 12 litru spaini grīdas
lupatai, statīvu atkritumu maisiem, 2
maziem un 1 lielu režģveida grozu, 2
darbarīku turētājiem un 1 plauktu.
Augstums (mm): 960, Garums (mm):
710, Platums (mm): 430
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3. pielikums
Iepirkuma, identifikācijas
Nr. MND 2016/18, noteikumiem

TEHNISKAIS – FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Tehniskais – finanšu piedāvājums ir MS EXCEL failā, kas atrodas Mārupes novada Domes
mājaslapas sadaļā „Publiskie iepirkumi” http://www.marupe.lv/aktuali/publiskieiepirkumi/iepirkumi-2016/
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4. pielikums
Iepirkuma, identifikācijas
Nr. MND 2016/18, noteikumiem

APLIECINĀJUMS PAR PIEREDZI
1. Pretendenta nosaukums:
Reģistrēts Komercreģistrā:
ar Nr.
2. Apliecinām, ka mums ir pieredze saimniecības preču un inventāra piegādē iepriekšējo
__ (_______) gadu laikā pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas iepirkumā “Saimniecības
preču un inventāra iegāde”, identifikācijas Nr. MND 2016/18 (turpmāk – Iepirkums).
3. Uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi esam sekmīgi īstenojuši ___ (____________) līgumus,
kas atbilst Iepirkuma rezultātā noslēdzamajam līgumam pēc:
3.1.satura – saimniecības preču un inventāra piegāde;
3.2.apjoma – vidēji EUR 20 000,00 bez PVN gadā;
3.3.sarežģītības – preces piegādātas pasūtītājam, kuram ir vismaz 3 (trīs) dažādas
piegādes adreses.
Nr.p
.k.

Preču nosaukums
(saimniecības
preces/inventārs)

Preču
piegādes
periods

Piegādāto
preču
summa
gadā EUR
bez PVN

Pircējs

Preču
piegādes
adreses

Pircēja
kontaktpers
ona, tālrunis

1.
2.
3.
u.t.t.
Ar šo uzņemos pilnu atbildību par apliecinājumā ietverto ziņu patiesumu un atbilstību
faktiskajai situācijai.
Paraksts:
Vārds, uzvārds:
Amats:
Apliecinājums sagatavots un parakstīts 2016. gada __. ______________.
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5. pielikums
Iepirkuma, identifikācijas
Nr. MND 2016/18, noteikumiem

/LĪGUMPROJEKTS/
LĪGUMS Nr. _____________
par saimniecības preču un inventāra iegādi
Mārupē

2016. gada _____. ________________

Mārupes novada Dome, reģ.Nr.90000012827, tās izpilddirektora Ivara Puncuļa
personā, kurš rīkojas uz Mārupes novada pašvaldības nolikuma pamata, (turpmāk – Pircējs),
no vienas puses, un
____ “_________”, reģ. Nr.________, tās _____________ personā, kurš rīkojas
saskaņā ar ____, (turpmāk – Pārdevējs), no otras puses, Pircējs un Pārdevējs abi kopā saukti
Puses,
pamatojoties uz iepirkuma “Saimniecības preču un inventāra iegāde”, identifikācijas
Nr. MND 2016/18 (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem noslēdz šādu līgumu (turpmāk –
Līgums):
1. Līguma priekšmets
1.1. Pircējs pērk, Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam, dažāda veida
saimniecības preces un inventāru (turpmāk – Preces), kuru nosaukums un cenas
norādītas Tehniskā – finanšu piedāvājumā (turpmāk – 1. pielikums).
1.2. Pircējs ir tiesīgs iegādāties no Pārdevēja arī citas saimniecības preces un inventāru, kuru
nepieciešamību uz Līguma slēgšanas brīdi nevar paredzēt, iepriekš vienojoties ar
Pārdevēju par apjomu un cenu.
1.3. Pircējs ir tiesīgs papildus iegādāties 1.2 punktā atrunātās preces, kas nav iekļautas
1. pielikumā, nepārsniedzot Līguma 4.1. punktā noteikto summu, un piemērojot
Pārdevēja piedāvāto atlaidi ___ % (____ procenti) apmērā.
1.4. Ja Līguma darbības laikā Pārdevējs rīko Preču akciju vai piedāvā Preces ar atlaidi,
Pārdevēja pienākums ir piegādāt Pircējam Preces ar atlaidi.
2. Preču piegādes kārtība
2.1. Pircējs pasūta Preces pēc nepieciešamības atsevišķu partiju veidā, nosūtot Pārdevējam
pieprasījumu (turpmāk – Pieprasījums) uz elektroniskā pasta adresi ____________ un
telefoniski informējot Pārdevēju par Pieprasījuma nosūtīšanu, zvanot uz
tālr. Nr. ___________, vai pasūtot Preces Pārdevēja elektroniskajā katalogā
www. ____________, norādot:
2.1.1. Preču nosaukumu;
2.1.2. Preču daudzumu;
2.1.3. Preču piegādes vietas adresi;
2.1.4. Citu saņemšanai vai piegādei nepieciešamu informāciju.
2.2. Pieprasījumu drīkst veikt Līgumā norādīto Pilnvaroto personu sarakstā (2. pielikums)
minētās personas.
2.3. Visa rakstveida sarakste uzskatāma par saņemtu attiecīgajā darbdienā, ja tā nosūtīta uz
Līguma 2.1. punktā norādīto Pārdevēja elektroniskā pasta adresi no pirmdienas līdz
piektdienai, no plkst.08.00 līdz plkst.16.00.
2.4. Pārdevējs nodrošina Preču piegādi Pircēja Pieprasījumā norādītajā adresē 2 (divu)
darbdienu laikā no Pieprasījuma nosūtīšanas dienas, izmantojot savu transportu un
darbaspēku. Pārdevējs nodrošina Preces piegādi katru nedēļu darbdienās – no
pirmdienas līdz ceturtdienai laikā no plkst. 9.00 līdz plkst.16.00, piektdienās laikā no
plkst. 09.00 līdz plkst. 14.00.
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2.5. Konkrētu Preču piegādes laiku Pārdevējs rakstiski vai telefoniski saskaņo ar Pircēju
pirms Preču piegādes.
2.6. Preču nodošanu Pircējam apstiprina Preču rēķins, kuru Pārdevējs paraksta un iesniedz
Pircējam Preču piegādes dienā. Pārdevējs nodrošina, ka Pircējam tiek iesniegti atbilstoši
normatīvajiem aktiem noformēti Preču rēķina trīs eksemplāri (viens eksemplārs –
Pārdevējam, divi eksemplāri – Pircējam). Preču rēķinā tiek norādīts piegādāto Preču
nosaukums, daudzums, vienas vienības cena euro, PVN likme un kopējā cena ar PVN.
Preču rēķinā obligāti jānorāda Līguma numurs. Pasūtītājs neapmaksā nepareizi
noformētu Preču rēķinu.
2.7. Pircējs 2 (divu) darbdienu laikā no Preču piegādes ir tiesīgs pārbaudīt Preču atbilstību
Līguma noteikumiem, Pieprasījumam, Preču rēķinam un pārbaudīt Preču kvalitāti. Ja
Pircējam ir iebildumi par Preču kvalitāti vai neatbilstību Līguma noteikumiem,
pieaicinot Pārdevēja pārstāvi (Pasūtītājs nosūta Pārdevējam e-pastu uz e-pasta
adresi:_______), Pircējs sagatavo defektu aktu un nekavējoties iesniedz Pārdevējam.
Pārdevējs vienas darbdienas laikā no defektu akta sagatavošanas dienas pieņem atpakaļ
no Pircēja Līgumam neatbilstošās Preces un 2 (divu) darbdienu laikā veic Līguma
noteikumiem neatbilstošu Preču aizvietošanu ar atbilstošām Precēm uz sava rēķina. Ja
Pārdevējs nepiekrīt defektu aktā norādītajam, Pārdevējs ne vēlāk kā 2 (divu) darbdienu
laikā no defektu akta sagatavošanas dienas rakstveidā iesniedz Pircējam motivētu
atteikumu novērst konstatētās neatbilstības. Pēc konstatēto neatbilstību novēršanas
Pārdevējs atbilstoši iesniedz Pircējam jaunu Preču rēķinu saskaņā ar Līguma
noteikumiem.
2.8. Jautājumu par Līguma 2.7. punktā minētā aktā norādītā pamatotību izlemj Pušu
pārstāvji akta sastādīšanas brīdī. Ja pārstāvji nevar vienoties, abām Pusēm ir tiesības
pieaicināt neatkarīgu ekspertu, kura pakalpojumu apmaksā Pārdevējs, ja tiek konstatēts,
ka Preču defekta rašanās iemesls nav Pircēja vaina. Ja neatkarīgais eksperts konstatē, ka
Preču defekts radies Pircēja vainas dēļ, neatkarīgā eksperta pakalpojumu apmaksā
Pircējs.
2.9. Preces uzskatāmas par piegādātām un nodotām Pircējam ar brīdi, kad Puses abpusēji
parakstījušas Preču rēķinu.
2.10. Pārdevējs ir atbildīgs par piegādājamo Preču nejaušas, pilnīgas vai daļējas bojāejas vai
bojāšanās risku līdz rēķina parakstīšanas brīdim.
3. Preču kvalitātes prasības
3.1. Preces jāpiegādā iepakojumā, kas nodrošina Preču saglabāšanu to pārvadāšanas un
glabāšanas laikā atbilstoši Preču ražotāja noteiktām prasībām un spēkā esošiem
normatīvajiem aktiem.
3.2. Precēm jābūt ar pievienotu instrukciju valsts valodā atbilstoši spēkā esošiem
normatīvajiem aktiem.
3.3. Pārdevējs garantē, ka piegādātās Preces atbilst Līguma noteikumiem un ir derīgas
lietošanai, kā arī to, ka Preču izmantošana atbilstoši to uzdevumam nenodarīs kaitējumu
cilvēka veselībai un dzīvībai.
4. Līguma summa un norēķinu kārtība
4.1. Līguma summa bez PVN ir 41 999,99 EUR (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti
deviņdesmit deviņi euro un 99 centi).
4.2. Līguma izpildes laikā Pārdevējs 1. pielikumā norādītās Preču cenas nav tiesīgs
paaugstināt.
4.3. Preču cenā ir iekļauta Preču vērtība, piegādes, izkraušanas izmaksas, kā arī visi valsts
un pašvaldības noteiktie nodokļi (izņemot PVN), nodevas un citas izmaksas, kas
saistītas ar Precēm un to piegādi.
4.4. Pusēm rakstiski vienojoties ir tiesības palielināt Līguma summu par 10% (desmit
procentiem).
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4.5. Apmaksa par Precēm tiek veikta euro, nepārsniedzot 1. pielikumā noteiktās Preču cenas
un saskaņā ar Pārdevēja iesniegto Preču rēķinu, veicot pārskaitījumu uz Preču rēķinā
norādīto bankas kontu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Preču rēķina, kurš noformēts
atbilstoši Līguma noteikumiem, abpusējas parakstīšanas.
4.6. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pircējs ir veicis pārskaitījumu uz Preču
rēķinā norādīto bankas kontu.
4.7. Pārdevējs, izrakstot Preču rēķinu, piemēro PVN likmi spēkā esošajos normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.
4.8. Pircējs samaksā par katru piegādāto un saņemto Preču partiju Līgumā noteiktā kārtībā,
ja:
4.8.1. Pieprasījumu veikusi kāda no Līguma 2. pielikumā noteiktām personām;
4.8.2. Preces ir atbilstošas Līguma noteikumiem.
4.9. Katra Puse sedz savus izdevumus par banku pakalpojumiem, kas saistīti ar naudas
pārskaitījumiem.
4.10. Ja Pārdevējs piegādājis Līguma noteikumiem neatbilstošu Preci, norēķināšanās par
piegādātajām Precēm notiek pēc tās apmaiņas pret Līguma noteikumiem atbilstošām
Precēm.
5. Garantijas saistības
5.1. Pārdevējs uzņemas garantijas saistības ne mazāk kā 24 (divdesmit četrus) mēnešus no
attiecīgā Preču rēķina abpusējas parakstīšanas dienas. Šajā termiņā Pārdevējs nodrošina,
ka Preces atbilst Līguma noteikumiem, saglabā pienācīgu kvalitāti un pilnīgas lietošanas
īpašības.
5.2. Ja Līguma 5.1. punktā noteiktajā termiņā Pircējs konstatē, ka Prece neatbilst Līguma
noteikumiem, nav vai nesaglabā pienācīgu kvalitāti un lietošanas īpašības, Pircējs
3 (trīs) darbdienu laikā nosūta Pārdevējam rakstveida pretenziju uz e-pastu ______ un
uzaicina Pārdevēju Pircēja norādītā adresē un termiņā ierasties sastādīt aktu par Preces
konstatētajiem trūkumiem (turpmāk – Akts). Pārdevēja neierašanās gadījumā Pircēja
norādītājā adresē un termiņā, Pircējs ir tiesīgs sastādīt Aktu, pieaicinot neieinteresētu
personu, un nosūtīt sastādīto Aktu Pārdevējam.
5.3. Jautājumu par Aktā norādītā pamatotību izlemj Pušu pārstāvji Akta sastādīšanas brīdī.
Ja pārstāvji nevar vienoties, abām Pusēm ir tiesības pieaicināt neatkarīgu ekspertu, kura
pakalpojumu apmaksā Pārdevējs, ja tiek konstatēts, ka Preču defekta rašanās iemesls
nav Pircēja vaina. Ja neatkarīgais eksperts konstatē, ka Preču defekts radies Pircēja
vainas dēļ, neatkarīgā eksperta pakalpojumu apmaksā Pircējs.
5.4. Pārdevējam ir pienākums 2 (divu) dienu laikā pēc Akta sastādīšanas uz sava rēķina
apmainīt Līguma noteikumiem neatbilstošo Preci pret Līguma noteikumiem atbilstošu
Preci.
5.5. Pārdevējam nav pienākums apmainīt nekvalitatīvo Preci, ja tā zaudējusi kvalitāti tāpēc,
ka Pircējs nav ievērojis saskaņā ar Līguma 3.2. punktu iesniegto Preces lietošanas
instrukciju un uzglabāšanas noteikumus.
6. Pušu pienākumi
6.1.
Pārdevējs:
6.1.1. pārdod, piegādā, izkrauj Līguma prasībām atbilstošas, pienācīgas kvalitātes Preces
saskaņā ar Līguma noteikumiem;
6.1.2. nodrošina Preču esamību 1. pielikumā norādītā sortimentā;
6.1.3. nodrošina Preču atbilstību 1. pielikumā noteiktajiem tehniskajiem rādītājiem, kā arī
normatīvajos aktos noteiktām prasībām un vispāratzītiem standartiem;
6.1.4. nodrošina atlaižu spēkā esamību visā Līguma darbības laikā;
6.1.5. iepazīstina Pircēju ar patiesu un pilnīgu informāciju par Preču kvalitāti, drošumu un
lietošanas īpašībām;
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6.1.6. piegādājot Preces, Precēm pievieno Preču atbilstības sertifikātus, kuri ir derīgi visā
Līguma izpildes laikā;
6.2. Pircējs:
6.2.1. pieņem piegādātās Līguma prasībām atbilstošās, kvalitatīvās Preces, ja tās piegādātas
saskaņā ar Līguma noteikumiem;
6.2.2. samaksā par pieņemtām Līguma prasībām atbilstošām, kvalitatīvām Precēm Līgumā
noteiktajā kārtībā.
7. Pušu atbildība
7.1. Ja Pārdevējs neapmaina neatbilstošās Preces Līgumā noteiktajā termiņā, Pārdevējs
maksā Pircējam neatbilstošo Preču vērtību un soda naudu 50,00 EUR (piecdesmit euro)
par katru gadījumu.
7.2. Ja Pārdevējs neveic Preču piegādi Līgumā noteiktajā termiņā, Pārdevējs maksā Pircējam
līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa no procenta) apmērā no Līguma 4.1. punktā
noteiktās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no
Līguma 4.1. punktā noteiktās summas.
7.3. Ja Pircējs atbilstoši Līguma 8.7.3. līdz 8.7.6. punktam vienpusēji izbeidz Līgumu,
Pārdevējs maksā Pircējam 500,00 EUR (pieci simti euro).
7.4. Ja Pircējs neveic Preču rēķina apmaksu Līgumā noteiktajā termiņā, Pircējs maksā
Pārdevējam līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa no procenta) apmērā no Līguma
4.1. punktā noteiktās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit
procenti) no Līguma 4.1. punktā noteiktās summas.
7.5. Līgumā noteikto sankciju un līgumsoda apmaksa tiek veikta 30 (trīsdesmit) dienu laikā
pēc attiecīgās Puses rēķina par līgumsoda samaksu saņemšanas. Ja Pārdevējs nav veicis
līgumsoda apmaksu, Pircējam ir tiesības ieturēt attiecīgu naudas summu no Pārdevējam
veicamajām apmaksām.
7.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma izpildes un Puses var prasīt kā
līgumsoda, tā arī Līguma noteikumu izpildīšanu.
7.7. Puses ir atbildīgas par to darbības/bezdarbības rezultātā otrai Pusei nodarītajiem
tiešajiem zaudējumiem.
8. Līguma darbības termiņš, Līguma grozījumu veikšana un Līguma izbeigšana
8.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir attiecināms uz laika periodu
līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. Līguma darbības termiņš ir spēkā līdz īsākajam no
šādiem termiņiem:
8.1.1. 24 (divdesmit četri) mēneši no Līguma spēkā stāšanās dienas;
8.1.2. Līguma summa ir izlietota.
8.2. Pusēm vienojoties, Puses var izskatīt iespēju pagarināt Līguma darbības termiņu,
nepārsniedzot Līguma 4.1. punktā noteikto summu. Kopējais Līguma termiņš
nepārsniedz 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus no Līguma spēkā stāšanās dienas.
8.3. Pusēm nav tiesību veikt Līgumā būtiskus grozījumus. Par Līguma būtiskiem
grozījumiem tiek uzskatīti tādi grozījumi, kas atrunāti Publisko iepirkuma likumā kā
būtiski līguma grozījumi.
8.4. Līguma noteikumi var tikt grozīti, Pusēm vienojoties. Visi Līguma grozījumi
noformējami rakstiski divos identiskos eksemplāros un pievienojami Līgumam kā
neatņemama sastāvdaļa. Viens vienošanās eksemplārs glabājas pie Pircēja, bet otrs pie
Pārdevēja.
8.5. Līguma grozījumi stājas spēkā ar dienu, kad tie ir abpusēji parakstīti.
8.6. Puses var izbeigt Līgumu pirms Līguma termiņa beigām, Pusēm savstarpēji rakstveidā
vienojoties.
8.7. Pircējam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu bez Pārdevēja piekrišanas šādos
gadījumos:
8.7.1. notikusi Pārdevēja labprātīga vai piespiedu likvidācija;
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8.7.2. pret Pārdevēju uzsākta maksātnespējas procedūra;
8.7.3. ja Pārdevējs kavējis Preču piegādes termiņu 3 (trīs) reizes, ko apliecina piemērotās
soda sankcijas Līgumā noteiktā kārtībā;
8.7.4. ja Pārdevējs 3 (trīs) reizes piegādājis Līguma prasībām neatbilstošu Preci, ko apliecina
Līgumā noteiktā kārtībā sagatavots defekta akts;
8.7.5. ja Pārdevējs 2 (divas) reizes ir nepamatoti atteicis Preču garantiju, ko apliecina
Līgumā noteiktā kārtībā sagatavots Akts;
8.7.6. Pārdevējs izmaina 1. pielikumā norādīto Preču cenu.
8.8. Ja Līgums tiek izbeigts saskaņā ar Līguma 8.6. , 8.7.1. vai 8.7.2.punktu, Pircējs
samaksā Pārdevējam par Precēm tādā apjomā, kā tās ir piegādātas atbilstoši Līguma
noteikumiem uz Līguma izbeigšanas dienu saskaņā ar Līgumā noteikto kārtību.
8.9. Līguma 8.7. punktā noteiktajos gadījumos Līgums uzskatāms par izbeigtu 7 (septītajā)
dienā pēc Pircēja paziņojuma par Līguma izbeigšanu nosūtīšanas dienas. Pircējs
paziņojumu par Līguma izbeigšanu Pārdevējam nosūta ierakstītā vēstulē.
9. Nepārvarama vara (FORCE - MAJEURE).
9.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līgumā paredzēto saistību
neizpildi, ja saistību neizpilde radusies nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu
rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma abpusējas parakstīšanas un kurus Puses
nevarēja iepriekš paredzēt un novērst.
9.2. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi - ugunsgrēks, kara darbība, vispārēja avārija,
epidēmija, dabas stihija, kā arī likumdevēja, izpildinstitūciju un tiesu darbības rezultātā
pieņemtie akti, kā arī citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles un
ietekmes robežās.
9.3. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, trīs darbdienu
laikā par tiem rakstiski jāpaziņo otrai Pusei, norādot iespējamo saistību izpildes termiņu
un cēloņsakarības pamatojumu starp šo faktu un nespēju izpildīt savas saistības.
9.4. Ja nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ Līguma izpilde aizkavējas vairāk kā par
30 (trīsdesmit) dienām, katrai no Pusēm ir tiesības vienpusēji pārtraukt Līgumu. Ja
Līgums šādā kārtā tiek pārtraukts, nevienai no Pusēm nav tiesību pieprasīt no otras
Puses zaudējumu atlīdzību.
10.
Strīdu risināšanas kārtība
10.1. Jebkuri no Līguma izrietoši strīdi, kas rodas starp Pusēm, tiek sākotnēji risināti
savstarpēju sarunu ceļā.
10.2. No Līguma izrietošās saistības ir apspriežamas atbilstoši Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem.
10.3. Ja 40 (četrdesmit) dienu laikā strīdu nav iespējams atrisināt sarunu ceļā, tas tiek risināts
Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem.
10.4. Jautājumi, kas nav atrunāti Līgumā, tiek apspriesti un risināti saskaņā ar Latvijas
Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
11.
Citi noteikumi
11.1. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu izmaiņu rezultātā,
Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos.
11.2. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Puses amatpersonu pārstāvības
tiesības vai kāds no Līgumā minētajiem Puses rekvizītiem, telefona, faksa numurs, epasta adrese, biroja, pasta adrese u.c., Puse nekavējoties (ne vēlāk kā trīs darbdienu
laikā) rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī apakšpunkta noteikumus,
uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā esošo
informāciju par otru Pusi. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz Līgumā
un pielikumā minētajiem Pušu pārstāvjiem.
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11.3. Līguma izpildē Puses norīko šādus Pušu pārstāvjus:
11.4. Līgums ir sagatavots un parakstīts uz ______lapām, tajā skaitā pielikums uz _____
lapām. Līgums sagatavots 2 (divos) vienādos eksemplāros, katrai Pusei pa vienam
Līguma eksemplāram. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
12.

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

PASŪTĪTĀJS
Mārupes novada Dome
Reģ. Nr. 90000012827
Daugavas iela29, Mārupē,
Mārupes novads, LV-2167
AS ,,SEB banka" Āgenskalna filiāle
Konts LV69 UNLA 0003 0111 3040 5

PIEGĀDĀTĀJS

/I. Punculis/

/_______ /

Līguma parakstīšanas datums

Līguma parakstīšanas datums
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