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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.1. Iepirkuma nosaukums, identifikācijas numurs un metode
“Gaismas dekoru izgatavošana un/vai piegāde, uzstādīšana un demontāža”, identifikācijas
Nr. MND 2016/79, (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 Inga
Galoburda.
Tālruņa numurs: +371 67149860, +371 29364107.
Faksa numurs: +371 67149858.
E-pasta adrese: inga.galoburda@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: inga.galoburda@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 “Gaismas dekoru izgatavošana un/vai piegāde, uzstādīšana un
demontāža”,
identifikācijas numurs MND 2016/79
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
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titullapas jābūt norādei “KOPIJA”. Ja tiek konstatētas pretrunas starp piedāvājuma
dokumentu oriģinālu un kopiju, vērtēti tiek piedāvājuma dokumentu oriģināli.
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 “Gaismas dekoru izgatavošana un/vai
piegāde, uzstādīšana un demontāža”, identifikācijas Nr. MND 2016/79 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 08. novembra plkst. 15.30, 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 gaismas dekoru izgatavošana un/vai piegāde, uzstādīšana un
demontāža (turpmāk – Darbi) saskaņā ar Iepirkuma tehniskajā specifikācijā
(2. pielikums), (turpmāk – Tehniskā specifikācija) noteiktajām prasībām.
2.1.2. Iepirkuma nomenklatūra (CPV kods): 45316100-6 (Āra apgaismes ierīču
uzstādīšana) 31520000-7 (Lampas un apgaismes piederumi).
2.1.3. Iepirkuma apjoms: atbilstoši Tehniskajai specifikācijai.
2.1.4. Pretendents var iesniegt 1 (vienu) piedāvājuma variantu par pilnu Iepirkuma
priekšmeta apjomu.
2.2.
Iepirkuma līguma izpilde
2.2.1. Darbu izpildes termiņi:
2.2.1.1. pretendents uzstāda Pasūtītāja rīcībā esošos dekorus līdz 2016. gada
25. novembrim.
2.2.1.2. pretendents izgatavo un/vai piegādā un uzstāda jaunus gaismas dekorus līdz
2016. gada 12. decembrim.
2.2.1.3. pretendents demontē gaismas dekorus pēc Pasūtītāja pieprasījuma (e-pasta
sūtījuma veidā) 10 (desmit) dienu laikā.
2.2.2. Garantijas termiņi:
2.2.2.1. Garantijas termiņš jaunajiem gaismas dekoriem ir 24 (divdesmit četri) mēneši,
skaitot no dienas, kad parakstīts pieņemšanas - nodošanas akts par
uzstādītajiem gaismas dekoriem.
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2.2.2.2. Garantijas termiņš izpildītajiem Darbiem ir ne mazāks kā Darbu izpildes
rezultātā uzstādīto gaismas dekoru plānotais ekspozīcijas laiks (orientējoši
3 (trīs) mēneši), skaitot no dienas, kad parakstīts pieņemšanas - nodošanas akts
par uzstādītajiem gaismas dekoriem.
2.2.2.3. Garantijas laikā uzstādītajiem gaismas dekoriem jābūt darba kārtībā,
nodrošinot to kvalitatīvu un nepārtrauktu darbību.
2.2.3. Darbu izpildes kārtība, līgumslēdzējpušu atbildības nosacījumi, samaksas kārtība ir
noteikta Iepirkuma līgumā (6. pielikums), kas ir Iepirkuma noteikumu neatņemama
sastāvdaļa.
2.2.4. Pasūtītājs patur tiesības samazināt Darbu apjomu, neveicot visu gaismas dekoru, kas
ir Pasūtītāja īpašumā, montāžu.
2.3. Iepirkuma līguma izpildes vieta
Mārupes novada administratīvā teritorija (saskaņā ar Tehnisko specifikāciju).
3. PRASĪBAS UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
3.1. Pieteikums
Pretendenta pieteikums dalībai Iepirkumā, kas jāparaksta pretendenta pārstāvim ar pārstāvības
tiesībām vai tā pilnvarotai personai (1. pielikums) (turpmāk – Pieteikums). Pretendenta
amatpersonas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija) citai
personai parakstīt piedāvājumu un līgumu, ja tā atšķiras no Latvijas Republikas (turpmāk –
LV) 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. Uz Iepirkuma uzvarētāju neattiecas PIL 8.2 panta piektās daļas nosacījumi
Iepirkuma komisija pārbauda, vai uz Iepirkuma uzvarētāju, 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 minētie
nosacījumi dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja
mājaslapā, un dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību
piešķiršanu.
3.3. 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 tā rīcībā būs nepieciešamie resursi.
Prasība
Iesniedzamais dokuments
3.3.1. Pretendents normatīvajos aktos 3.3.1.1. Informāciju par pretendentu, kurš ir
noteiktajā kārtībā ir reģistrēts
reģistrēts
LV
Komercreģistrā,
Komercreģistrā vai līdzvērtīgā
Iepirkuma
komisija
pārbauda
reģistrā
ārvalstīs.
Fiziskām
Uzņēmumu reģistra mājaslapā (skat.
personām uz Iepirkuma līgums
www.ur.gov.lv/?a=936&z=631&v=lv),
slēgšanas brīdi jābūt reģistrētām
ja
pretendents
nav
iesniedzis
LV Valsts ieņēmumu dienestā, kā
komersanta reģistrācijas apliecības
nodokļu
maksātājiem,
vai
kopiju.
līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.
3.3.1.2. Ja nav izveidota personālsabiedrība, tad
piegādātāju apvienība iesniedz visu
piegādātāju apvienības dalībnieku
parakstītu dokumenta (saistību rakstu,
protokolu,
vienošanos
vai
citu
dokumentu) kopiju, kas apliecina, ka
piegādātāju
apvienības
dalībnieki
uzņemsies solidāru atbildību Iepirkuma
līguma izpildē.
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Prasība

3.3.2. Pretendents uz Iepirkuma līguma
slēgšanas brīdi ir reģistrēts Latvijas
Republikas
Būvkomersantu
reģistrā.

Iesniedzamais dokuments
3.3.1.3. Fiziskām personām – apliecinājums, ka
uz Iepirkuma līguma slēgšanas brīdi
pretendents būs reģistrēts LV Valsts
ieņēmumu dienestā, kā nodokļu
maksātājs vai LV Valsts ieņēmumu
dienesta
nodokļu
maksātāja
reģistrācijas apliecības apliecināta
kopija.
3.3.1.4. Pretendents, kurš nav reģistrēts LV
Komercreģistrā iesniedz komercdarbību
reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu
reģistrācijas apliecības kopiju.
3.3.2.1. Informāciju
par
pretendentu,
personālsabiedrības un/vai personu
grupas biedriem un apakšuzņēmējiem,
kuri ir reģistrēti LV Būvkomersantu
reģistrā, Iepirkuma komisija pārbauda
LV
Ekonomikas
ministrijas
būvniecības
informācijas
sistēmā
(turpmāk
–
BIS)
https://bis.gov.lv/bisp/lv/construction_
merchants.
3.3.2.2. Pretendents, kurš nav reģistrēts LV
Būvkomersantu
reģistrā,
iesniedz
apliecinājumu, ka uz Iepirkuma līguma
noslēgšanas brīdi tas būs reģistrēts LV
Būvkomersantu reģistrā.1
3.3.3.1. Pretendenta
apliecinājums
par
iepriekšējo piecu gadu laikā gūto
pieredzi atbilstoši Iepirkuma noteikumu
3.3.3. punktā noteiktajam (5. pielikums
1. punkts).

3.3.3. Pretendentam iepriekšējo piecu
gadu laikā līdz piedāvājuma
iesniegšanai Iepirkumā ir pieredze
līdzvērtīgu darbu veikšanā (par
līdzvērtīgiem darbiem tiks uzskatīti
ielu
apgaismojuma
inženierkomunikāciju
tīkla
uzstādīšana un montāža).
3.3.4. Pretendents Iepirkuma līguma 3.3.4.1. Piedāvātā
speciālista
kompetenci
izpildē
nodrošinās
sertificētu
apliecinoša dokumenta (sertifikāta u.c.)
elektroietaišu
izbūves
darbu
kopija, ja informācija nav pieejama BIS
vadītāju, kuram ir spēkā esošs
būvspeciālistu reģistrā.
sertifikāts.
3.3.4.2. Piesaistītā speciālista, kurš nav darba
Pretendenta piedāvātais speciālists ir darba
tiesiskās attiecībās ar pretendentu,
tiesiskās attiecībās ar pretendentu vai ir
apliecinājums par gatavību piedalīties
parakstījis apliecinājumu par dalību
Iepirkuma līguma izpildē (5. pielikums
Iepirkuma līguma izpildē.
1. punkts).
Pretendents, kurš Iepirkuma līguma izpildē 3.3.4.3. Pretendenta apliecinājums, ka, ja
piesaista ārvalstu speciālistu, pirms
pretendentam tiks piešķirtas Iepirkuma
Iepirkuma līguma slēgšanas iesniedz
līguma slēgšanas tiesības, tas pirms
dokumentus, kas apliecina ārvalstu
Iepirkuma līguma slēgšanas iesniegs
1

Apliecinājuma teksts ir iekļauts Iepirkuma noteikumu 1. pielikumā un papildu apliecinājumu (atsevišķā
dokumentā) nav nepieciešams iesniegt.
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Prasība
speciālista profesionālās kvalifikācijas
atbilstību LV noteiktajām prasībām.

Iesniedzamais dokuments
LV kompetentas institūcijas izdotu
profesionālās kvalifikācijas atzīšanas
apliecības vai sertifikāta, vai arī cita
dokumenta, kas apliecina ārvalstīs
iegūtās izglītības un profesionālās
kvalifikācijas atbilstību LV noteiktajām
prasībām, kopiju par speciālistu, kuram
profesionālā kvalifikācija ir iegūta
ārpus LV. Ja pretendents 3 (trīs)
mēnešu laikā no lēmuma par Iepirkuma
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
paziņošanas neiesniedz dokumentus,
kas apliecina ārvalstu speciālista
profesionālās kvalifikācijas atbilstību
LV noteiktajām prasībām, tas tiek
uzskatīts par atteikumu slēgt Līgumu.1

3.4. Tehniskais piedāvājums
3.4.1. Pretendenta piedāvātie Darbu izpildes termiņi atbilstoši Iepirkuma noteikumu
2.2.1. punktā noteiktajam. Pretendents piedāvātos Darbu izpildes termiņus norāda
Pieteikumā (1. pielikums).
3.4.2. Pretendents iesniedz gaismas dekoru tehnisko atbilstību Tehniskajai specifikācijai,
pievieno shēmas un fotogrāfijas, kā arī informāciju par garantijas termiņiem.
3.4.3. Tehniskais piedāvājums (3. pielikums) jāsagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju
(2. pielikums).
3.5. Finanšu piedāvājums
3.5.1. Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Iepirkuma noteikumu finanšu piedāvājuma
veidlapai (4. pielikums).
3.5.2. Finanšu piedāvājumā norādītajām cenām ir jābūt norādītām euro (EUR), aprēķinot
un 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 Darbu izpildi.
3.6. Apdrošināšana
Ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas dienas Līguma
izpildītājam jāiesniedz Pasūtītājam civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi par darbības
vai bezdarbības rezultātā trešo personu veselībai, dzīvībai un mantai nodarītajiem
zaudējumiem visā Iepirkuma līguma darbības periodā, apdrošinājuma summa 100% apmērā
no kopējās Iepirkuma līguma summas. Civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu pretendents slēdz
ar noteikumu, saskaņā ar kuru, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošināšanas
atlīdzība tiek izmaksāta tieši zaudējumus cietušajai personai.
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 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 šādos posmos:
4.2.2.1. piedāvājumu noformējuma pārbaude;
4.2.2.2. pretendentu atlase;
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4.2.2.3. piedāvājumu atbilstības pārbaude;
4.2.2.4. piedāvājumu vērtēšana;
4.2.2.5. informācijas pārbaude par PIL 8.2 panta piektajā daļā noteikto attiecībā uz
iespējamo Iepirkuma uzvarētāju.
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 Iepirkuma noteikumu
1.6. punktā noteiktajām prasībām un to vai iesniegti Iepirkuma noteikumu 3. nodaļā
noteiktie dokumenti.
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 3.3. punktā noteiktajām pretendentu
atlases prasībām.
4.4.2. Ja pretendents neatbilst kādai no Iepirkuma noteikumu 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 un Iepirkuma noteikumu prasībām.
4.5.2. Ja tehniskais piedāvājums neatbilst Tehniskajai specifikācijai vai 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 pieļautās kļūdas
labotas. Vērtējot piedāvājumu, Iepirkuma komisija ņem vērā labojumus.
4.6.2. Iepirkuma komisija pārbauda, vai Iepirkuma uzvarētāja piedāvājums nav nepamatoti
lēts piedāvājums un rīkojas saskaņā ar PIL 48. panta noteikumiem, izņemot PIL
48. panta pirmajā prim daļā noteikto. 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, kuri atbilst Iepirkuma noteikumu prasībām.
4.6.4. Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka piedāvājumu novērtējums atbilstoši izraudzītajam
piedāvājuma izvēles kritērijam ir vienāds, Iepirkuma komisija rīkojas saskaņā ar PIL
46. panta ceturto daļu.
4.6.5. Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka piedāvājumu novērtējums atbilstoši izraudzītajam
piedāvājuma izvēles kritērijam ir vienāds un nekonstatē PIL 46. panta ceturtajā daļā
noteikto, Iepirkuma komisija par Iepirkuma uzvarētāju atzīs pretendentu, kurš būs
piedāvājis zemāko cenu finanšu piedāvājuma pozīcijā “Lielo laternu dekors “Māra””.
4.7. Informācijas pārbaude par PIL 8.2 panta piektajā daļā noteikto attiecībā uz
iespējamo Iepirkuma uzvarētāju
4.7.1. Iepirkuma komisija pārbauda, vai uz iespējamo Iepirkuma uzvarētāju, 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
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uzraudzības biroja mājaslapā.
4.7.2. 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.
4.7.3. 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 iespējamo Iepirkuma uzvarētāju,
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.
4.7.4. Ja iespējamais Iepirkuma uzvarētājs 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.
4.7.5. Ja iespējamais Iepirkuma uzvarētājs ir ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs
pretendents un persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, Iepirkuma komisija
pieprasa, lai 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 noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai
Iepirkuma komisija nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma
izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā
neiesniedz minēto izziņu, Iepirkuma komisija to izslēdz no dalības Iepirkumā.
5. IEPIRKUMA UZVARĒTĀJA NOTEIKŠANA UN IEPIRKUMA LĪGUMA
SLĒGŠANA
5.1. Lēmuma, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs Iepirkumā, pieņemšana un paziņošana
5.1.1. Iepirkuma komisija pārbauda piedāvājumu atbilstību Iepirkuma noteikumos
noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar noteikto piedāvājuma
izvēles kritēriju.
5.1.2. Par uzvarētāju Iepirkumā tiks atzīts pretendents, kurš būs iesniedzis Iepirkuma
noteikumu prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu un kura kvalifikācija ir
atbilstoša Iepirkuma noteikumiem.
5.1.3. Iepirkuma komisija ir tiesīga pārtraukt Iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.
5.1.4. Visi pretendenti tiek rakstveidā informēti par Iepirkuma rezultātiem 3 (trīs)
darbdienu laikā no lēmuma, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs Iepirkumā, pieņemšanas
dienas.
5.2. Iepirkuma līguma slēgšana
5.2.1. Pretendentam, kurš tiek atzīts par uzvarētāju Iepirkumā, tiek 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.
5.2.2. Ja uzvarētājs Iepirkumā 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.
5.2.3. 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
nevar tikt atzīta informācija, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir vispārpieejama,
t.sk. Iepirkuma noteikumos.
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6. NOTEIKUMU PIELIKUMU SARAKSTS
1. pielikums – Pieteikums (veidlapa).
2. pielikums – Tehniskā specifikācija.
3. pielikums – Tehniskais piedāvājums (veidlapa).
4. pielikums – Finanšu piedāvājums (veidlapa).
5. pielikums – Apliecinājumi (veidlapa).
6. pielikums – Līgumprojekts.

Komisijas priekšsēdētājs

I. Punculis
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1. pielikums
Iepirkuma, identifikācijas
Nr. MND 2016/79, noteikumiem

PIETEIKUMS*
Iepirkums: “Gaismas dekoru izgatavošana un/vai piegāde, uzstādīšana un demontāža”,
identifikācijas Nr. MND 2016/79, (turpmāk – Iepirkums).
(pretendenta nosaukums un adrese)
Kam: Mārupes novada Domei
No:
Daugavas iela 29,
Mārupes novads, LV – 2167
Latvija
Saskaņā ar Iepirkuma noteikumiem, mēs, apakšā parakstījušies, apstiprinām, ka piekrītam
Iepirkuma noteikumu prasībām un piedāvājam izgatavot un/vai piegādāt gaismas dekorus, kā
arī to uzstādīšanu, uzturēšanu un demontāžu (turpmāk – Darbi).
1. Darbu izpildes termiņi:
1.1. uzstādīsim pasūtītāja rīcībā esošos dekorus līdz __________________;
1.2. izgatavosim un/vai piegādāsim un uzstādīsim jaunus gaismas dekorus līdz
_______________;
1.3. demontēsim gaismas dekorus pēc Pasūtītāja pieprasījuma ______ (_______) dienu
laikā.
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. Ja pretendents balstās uz citu personu/uzņēmuma kvalifikāciju:
3.1. persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai izpildītu kvalifikācijas prasības
(vārds uzvārds, personas kods) _____________;
3.2. uzņēmums, uz kura iespējām pretendents balstās, lai izpildītu kvalifikācijas prasības
(nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese) ______________________________;
3.3. vienošanās ar uzņēmumu, uz kura iespējām pretendents balstās, lai izpildītu
kvalifikācijas prasības, atrodas piedāvājuma ___. lpp.
Mēs apliecinām, ka:
4.1. ja mums tiks piešķirtas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pirms Iepirkuma līguma
slēgšanas iesniegsim LV kompetentas institūcijas izdotu profesionālās kvalifikācijas
atzīšanas apliecības vai sertifikāta, vai arī cita dokumenta, kas apliecina ārvalstīs
iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību LV noteiktajām prasībām,
kopiju par speciālistu, kuram profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārpus LV;
4.2. nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegti Iepirkumā;
4.3. nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties Iepirkumā un pildīt Iepirkuma noteikumos
un Iepirkuma 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 Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, bet gadījumā, ja tiksim atzīti par
uzvarētāju – līdz Iepirkuma līguma noslēgšanai;
5.3. slēgt Iepirkuma līgumu un izpildīt visus Iepirkuma līguma pamatnosacījumus,
saskaņā ar Iepirkuma noteikumu 6. pielikumu, ja Pasūtītājs izvēlējies šo
piedāvājumu.
4.

Informācija par pretendentu vai personu, kura pārstāv piegādātāju Iepirkumā:
Pretendenta nosaukums:
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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 2016/79, noteikumiem

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Specifikācijās pievienotajiem attēliem ir informatīvs raksturs.
Nr.p.k. Preces nosaukums / pasūtītāja tehniskās prasības
1.

Attēls

Mazo laternu dekors
 Izmērs 110x diametrs 60 cm (augšā)
 Dekoram izmanto alumīnija rāmi
 Dekors tiks stiprināts uz apgaismojuma staba
zem apgaismojuma elementa
 Dekoratīvā elementa aizpildījums LED silti
baltas gaismas spuldžu virtene, 255 spuldzes,
34 auksti baltas gaismas FLASH spuldzes
 LED spuldžu krāsas temperatūra 2800K
 Jauda 46W
 Svars 5,7 kg
 Dekors tiek nodrošināts ar Quick Fix 1,5 m
pieslēguma kabeli un kontaktdakšu.
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Plānotais
apjoms
14

Darbu izpildes vieta un apraksts
- Abavas
iela
(Mārupītes
promenādes
apgaismojums)
 Apgaismojuma balstam nepieciešams urbums
d12mm2-d14mm2;(14.gab.)
 Gumijotais kabeļa HO7RN-F 3x1,5 mm2 izbūve
pa apgaismojuma balsta; 3m (42m);
 Rozete vadā 16A IP44 savienošana ar gumijoto
kabeli. (14.gab.);
 Automātslēdža uzstādīšana 1FC6A (14.gab.);
 Kabeļu savienošanas darbi. (14.kompl.);
 Dekora ieslēgšana un pārbaude. (14.gab.)

Nr.p.k. Preces nosaukums / pasūtītāja tehniskās prasības
2.

3.

Attēls

Lielo laternu dekors “Māra”
 Izmērs 100x300 cm
 Dekoram izmantot alumīnija rāmi
 Dekoratīvā elementa vertikālās līnijas LED
silti baltas gaismas spuldžu virtene ar LED
auksti baltas gaismas FLASH spuldzes,
kontūra LED auksti baltas gaismas lenta un
vienpusēji matēts organiskais stikls
 LED spuldžu krāsas temperatūra 2800K
 Jauda pēc projekta
 Svars 5.2 kg
 Dekors tiek nodrošināts ar QuickFix1,5
pieslēguma kabeli un kontaktdakšu.
 Dekors aprīkojams ar diviem kronšteiniem
(metāla kronšteins sastāv no divām daļām:
a) U-veida leņķis, kurš ar skrūves palīdzību
stiprinās pie dekora
b) kronšteina bāze, kurā šo U-veida leņķi
ievieto un nostiprina ar skrūves palīdzību
Lielo laternu dekors “zvaigzne”
 150x75x60cm
 Dekoram izmantot alumīnija rāmi
 Dekoratīvā elementa aizpildījums LED
auksti baltas gaismas spuldžu virtene,
kontūra LED silti baltas gaismas kabelis
 LED spuldžu krāsas temperatūra 2800K
 Jauda 33W
 Svars 3.5 kg
 Dekors tiek nodrošināts ar Quick Fix 1,5 m

Plānotais
apjoms
26

35
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Darbu izpildes vieta un apraksts
- Daugavas iela (sākot no Rīgas robežas līdz Liliju
ielai) izgatavojami pēc projekta
 Dekora montāža uz esošaiem kronšteiniem
apgaismojuma balstos. (26.gab.)
 Dekora ieslēgšana un pārbaude. (26.gab.)

- Rožu iela (sākot no PII “Mārzemīte” otrās
laternas)
 Apgaismojuma balstam nepieciešams urbums
d12mm2-d14mm2;(35.gab.)
 Gumijotais kabeļa HO7RN-F 3x1,5 mm2
izbūve; (140m);
 Rozete vadā 16A IP44 savienošana ar gumijoto
kabeli. (35.gab.);
 Automātslēdža uzstādīšana 1FC6A (35.gab.);
 Kabeļu savienošanas darbi. (35.kompl.);

Nr.p.k. Preces nosaukums / pasūtītāja tehniskās prasības

Attēls

Plānotais
apjoms

 Divu kronšteinu stiprināšana pie apgaismojuma
balsta ar metāla lenti (35.kompl.)
 Dekora ieslēgšana un pārbaude. (35.gab.)

pieslēguma kabeli un kontaktdakšu.
Dekors aprīkojams ar diviem kronšteiniem
(metāla kronšteins sastāv no divām daļām:
a) U-veida leņķis, kurš ar skrūves palīdzību
stiprinās pie dekora
b) kronšteina bāze, kurā šo U-veida leņķi
ievieto un nostiprina ar skrūves palīdzību
Mazo laternu dekors “Eņģelis”
 Izmērs 180x145 cm
 Dekoram izmanto alumīnija rāmi
 Dekoratīvā elementa kontūras mala LED
silti baltas gaismas kabelis,30LED/m
 LED gaismas kabeļa krāsas temperatūra
2800 – 3000K
 Jauda līdz 64W
 Svars līdz 7,0kg
 Dekors tiek nodrošināts ar Quick Fix 1,5 m
pieslēguma kabeli un kontaktdakšu
 Drošības klase IP44
 Dekors aprīkojams ar diviem kronšteiniem
(metāla kronšteins sastāv no divām daļām:
a) U-veida leņķis, kurš ar skrūves palīdzību
stiprinās pie dekora
b) kronšteina bāze, kurā šo U-veida leņķi
ievieto un nostiprina ar skrūves palīdzību


4.

Darbu izpildes vieta un apraksts
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- laternās pie bērnudārza “Mārzemīte” - 3gab.
Rožu ielā 35, Mārupē
- laternās pie bērnudārza “Zeltrīti” – 3gab.
Gaujas 45, Mārupē (automašīnu stāvlaukumā)
 Apgaismojuma balstam nepieciešams urbums
d12mm2-d14mm2;(6.gab.)
 Gumijotais kabeļa HO7RN-F 3x1,5 mm2
izbūve; (30m);
 Rozete vadā 16A IP44 savienošana ar gumijoto
kabeli. (6.gab.);
 Automātslēdža uzstādīšana 1FC6A (6.gab.);
 Kabeļu savienošanas darbi. (6.kompl.);
 Divu kronšteinu stiprināšana pie apgaismojuma
balsta ar metāla lenti (6.kompl.)
 Dekora ieslēgšana un pārbaude. (6.gab.)

Nr.p.k. Preces nosaukums / pasūtītāja tehniskās prasības
5.

Attēls

Gaismas dekors “egle” Nr.1
 Izmērs 250x100x100m
 Dekoram izmantot alumīnija rāmi
 Dekoratīvā elementa aizpildījums LED
auksti baltas gaismas spuldžu virtene.
 LED spuldžu krāsas temperatūra 9000K
 Jauda 41W
 Svars līdz 19kg
 Dekors tiek nodrošināts ar Quick Fix 1,5 m
pieslēguma kabeli un kontaktdakšu

Plānotais
apjoms
2

Darbu izpildes vieta un apraksts
- Konrādu iela 7, Mārupē, nepieciešams
pieslēgums pie esošas laternas – 1gab.
 Apgaismojuma balstam nepieciešams urbums
d12mm2-d14mm2;(1.gab.)
 Gumijotais kabeļa HO7RN-F 3x1,5 mm2
izbūve; (8m);
 Rozete vadā 16A IP44 savienošana ar gumijoto
kabeli. (1.gab.);
 Automātslēdža uzstādīšana 1FC6A (1.gab.);
 Kabeļu savienošanas darbi. (1.kompl.);
 Dekora ieslēgšana un pārbaude. (1.gab.)
- Mārupes novada Skultes sākumskola – 1gab.
Skultes iela 25, Skultē
 Gumijotais kabeļa HO7RN-F 3x1,5 mm2
izbūve; (23m);
 Rozete vadā 16A IP44 savienošana ar gumijoto
kabeli. (1.gab.);
 Automātslēdža uzstādīšana 1FC6A (1.gab.);
 Kabeļu savienošanas darbi. (1.kompl.);
 Dekora ieslēgšana un pārbaude. (1.gab.)

16

Nr.p.k. Preces nosaukums / pasūtītāja tehniskās prasības
6.

Gaismas dekors “egle” Nr.2
 Izmērs 200x80x80m
 Dekoram izmantot alumīnija rāmi
 Dekoratīvā elementa aizpildījums LED
auksti baltas gaismas spuldžu virtene.
 LED spuldžu krāsas temperatūra 9000K
 Jauda 28W
 Svars līdz 14kg
 Dekors tiek nodrošināts ar Quick Fix 1,5 m
pieslēguma kabeli un kontaktdakšu

7.

Gaismas dekors “bumba” – āra apstākļiem
 Izmērs 80cm
 Dekoram izmantot alumīnija rāmi
 Dekoratīvā elementa aizpildījums LED
auksti baltas gaismas spuldžu virtene.
400gab. spuldzīšu
 LED spuldžu krāsas temperatūra 9000K
 Jauda 32W
 Svars līdz 6,6kg
 Drošības klase IP44
 Lodes pievienojamas pie galvenā sadales
kabeļa, tā garums 10m, kabeļa krāsa melna,
5 QuickFix ligzdas, Jauda 1800W, drošības
klase IP44 (4gab.)
 Lodes pievienojamas pie galvenā sadales
kabeļa, tā garums 2m, kabeļa krāsa melna, 5
QuickFix ligzdas, Jauda 1800W, drošības

Attēls

Plānotais
apjoms
2

15

17

Darbu izpildes vieta un apraksts
- Konrādu iela 7, Mārupē, nepieciešams pieslēgums
pie esošas laternas -2gab.
 Apgaismojuma balstam nepieciešams urbums
d12mm2-d14mm2;(2.gab.)
 Gumijotais kabeļa HO7RN-F 3x1,5 mm2
izbūve; (15m);
 Rozete vadā 16A IP44 savienošana ar gumijoto
kabeli. (2.gab.);
 Automātslēdža uzstādīšana 1FC6A (2.gab.);
 Kabeļu savienošanas darbi. (2.kompl.);
 Dekora ieslēgšana un pārbaude. (2.gab.)
- Daugavas iela 29, Mārupē (izvietošana
apstādījumos pie ēkas fasādes) - 5gab.
 Gumijotais kabeļa HO7RN-F 3x1,5 mm2
izbūve; (75m);
 Rozete vadā 16A IP44 savienošana ar gumijoto
kabeli. (5.gab.);
 Automātslēdža uzstādīšana 1FC6A (1.gab.);
 Kabeļu savienošanas darbi. (5.kompl.);
 Dekora ieslēgšana un pārbaude. (5.gab.)
- Daugavas iela 29, Mārupē (domes ēkas vestibilā,
izvietošana pie griestiem. Nepieciešams
pacēlājs) -10gab.
 Gumijotais kabeļa HO7RN-F 3x1,5 mm2
izbūve; (50m);
 Rozete vadā 16A IP44 savienošana ar gumijoto
kabeli. (5.gab.);
 Kabeļu savienošanas darbi. (10.kompl.);

Nr.p.k. Preces nosaukums / pasūtītāja tehniskās prasības

Attēls

Plānotais
apjoms

 Dekora ieslēgšana un pārbaude. (10.gab.)

klase IP44 (2gab.)
Savienojuma kabelis 1m, melna kabeļa
krāsa, jauda 1800W, drošības klase IP44
(4gab.)
 Savienojuma kabelis 3m, balta kabeļa
krāsa, jauda 1800W, drošības klase IP44
(10gab.)
 Kabelis ar AC/DC taisngriezni, kabeļa
krāsa melna, 1.5-2m garš, jauda līdz 460W,
drošības klase IP44, kabeļi ar dubulto
izolāciju (5 gab.)
Dekors “lietus”
 Izmērs 300 x 120 x 120
 Dekoram izmantot alumīnija rāmi
 Dekoratīvā elementa aizpildījums LED silti
baltas gaismas spuldžu virtene ar Flash
spuldzēm
 LED spuldžu krāsas temperatūra 2800K
 Jauda 140W
 Svars līdz 15kg
 Kabeļa krāsa balta


8.

Darbu izpildes vieta un apraksts

1

- Daugavas iela 29, Mārupē (domes ēkas vestibilā,
izvietošana kāpnēs. Nepieciešams pacēlājs)
 Gumijotais kabeļa HO7RN-F 3x1,5 mm2
izbūve; (10m);
 Rozete vadā 16A IP44 savienošana ar gumijoto
kabeli. (1.gab.);
 Kabeļu savienošanas darbi. (1.kompl.);
 Dekora ieslēgšana un pārbaude. (1.gab.)

20

- Daugavas iela 29, Mārupē (eglē pie kultūras
nama)
 Gumijotais kabeļa HO7RN-F 3x1,5 mm2
izbūve; (30m);
 Rozete vadā 16A IP44 savienošana ar gumijoto
kabeli. (20.gab.);
 Kabeļu savienošanas darbi. (20.kompl.);
 Dekora ieslēgšana un pārbaude. (20.gab.)

flash
9.

LED spuldžu virteņu lode Nr.1
 Izmērs 40cm
 Dekoram izmantot alumīnija rāmi
 Dekoratīvā elementa aizpildījums LED silti
baltas gaismas spuldžu virtene. 200(170LED
+ 30 FLASH)
 LED spuldžu krāsas temperatūra 2800K
 Jauda 18W

Flash
18

Nr.p.k. Preces nosaukums / pasūtītāja tehniskās prasības

Attēls

Plānotais
apjoms

Darbu izpildes vieta un apraksts

 Svars līdz 2,3kg
 Drošības klase IP44
 Lodes pievienojamas pie galvenā sadales
kabeļa, tā garums 10m, kabeļa krāsa melna,
5 QuickFix ligzdas, Jauda 1800W, drošības
klase IP44 (4 gab)
 Kabelis ar AC/DC taisngriezni, kabeļa krāsamelna, 1,5 – 2,0 m garš, jauda līdz 460 W,
drošības klase IP 44, kabeļi ar dubulto
izolāciju. (1 gab)
10.

LED spuldžu virteņu lode Nr.2
 Izmērs 40cm
 Dekoram izmantot alumīnija rāmi
 Dekoratīvā elementa aizpildījums LED silti
baltas gaismas spuldžu virtene. 200spuldžu
 LED spuldžu krāsas temperatūra 2800K
 Jauda 18W
 Svars līdz 2,3kg
Drošības klase IP44
 Lodes pievienojamas pie galvenā sadales
kabeļa, tā garums 10m, kabeļa krāsa melna, 5
QuickFix ligzdas, Jauda 1800W, drošības
klase IP44 (2 gab)
 Kabelis ar AC/DC taisngriezni, kabeļa krāsamelna, 1,5 – 2,0 m garš, jauda līdz 460 W,
drošības klase IP 44, kabeļi ar dubulto
izolāciju. (1 gab.)

10

19

- Daugavas iela 29, Mārupē (izvietošana eglē pie
kultūras nama)
 Gumijotais kabeļa HO7RN-F 3x1,5 mm2
izbūve; (15m);
 Rozete vadā 16A IP44 savienošana ar gumijoto
kabeli. (10.gab.);
 Kabeļu savienošanas darbi. (10.kompl.);
 Dekora ieslēgšana un pārbaude. (10.gab.)

Nr.p.k. Preces nosaukums / pasūtītāja tehniskās prasības
11.

12.

LED spuldžu virteņu lode Nr.3
 Izmērs 40cm
 Dekoram izmantot alumīnija rāmi
 Dekoratīvā elementa aizpildījums LED
auksti baltas gaismas spuldžu virtene.
200gab. spuldzīšu
 LED spuldžu krāsas temperatūra 9000K
 Jauda 16W
 Svars līdz 2,3kg
 Drošības klase IP44
 Savienojuma kabelis 3m, melna kabeļa krāsa,
jauda 1800W, drošības klase IP44 (3 gab)
LED spuldžu virteņu lode Nr.4
 Izmērs 40cm
 Dekoram izmantot alumīnija rāmi
 Dekoratīvā elementa aizpildījums LED
auksti baltas gaismas spuldžu virtene.
200(170LED + 30 FLASH)
 LED spuldžu krāsas temperatūra 9000K
 Jauda 18W
 Svars līdz 2,3kg
 Drošības klase IP44
 Savienojuma kabelis 1m, melna kabeļa
krāsa, jauda 1800W, drošības klase IP44
(11 gab)
 Savienojuma kabelis 10m, melna kabeļa
krāsa, jauda 1800W, drošības klase IP44
(25 gab)
 Savienojuma kabelis 3m, melna kabeļa

Attēls

Plānotais
apjoms
6

40

Flash

20

Darbu izpildes vieta un apraksts
- Daugavas iela 29, Mārupē (izvietošana
apstādījumos pie ēkas fasādes)
 Gumijotais kabeļa HO7RN-F 3x1,5 mm2
izbūve; (45m);
 Rozete vadā 16A IP44 savienošana ar gumijoto
kabeli. (6.gab.);
 Kabeļu savienošanas darbi. (6.kompl.);
 Dekora ieslēgšana un pārbaude. (6.gab.)

- Daugavas iela 29, Mārupē (izvietošana
apstādījumos pie ēkas fasādes) - 10gab.
 Gumijotais kabeļa HO7RN-F 3x1,5 mm2 izbūve
pa apgaismojuma balsta; (45m);
 Rozete vadā 16A IP44 savienošana ar gumijoto
kabeli. (10.gab.);
 Kabeļu savienošanas darbi. (10.kompl.);
 Dekora ieslēgšana un pārbaude. (10.gab.)
- Daugavas iela 29, Mārupē (domes ēkas vestibilā,
izvietošana pie griestiem. Nepieciešams
pacēlājs) -30gab.
 Gumijotais kabeļa HO7RN-F 3x1,5 mm2
izbūve; (50m);
 Rozete vadā 16A IP44 savienošana ar gumijoto
kabeli. (20.gab.);
 Kabeļu savienošanas darbi. (30.kompl.);
 Dekora ieslēgšana un pārbaude. (30.gab.)

Nr.p.k. Preces nosaukums / pasūtītāja tehniskās prasības

13.

14.

krāsa, jauda 1800W, drošības klase IP44
(25 gab)
LED spuldžu virteņu lode Nr.5
 Izmērs 32cm
 Dekoram izmantot alumīnija rāmi
 Dekoratīvā elementa aizpildījums LED
auksti baltas gaismas spuldžu virtene. 200
spuldzes
 LED spuldžu krāsas temperatūra 9000K
 Jauda 12W
 Svars līdz 1,4kg
 Savienojuma kabelis 1m, melna kabeļa
krāsa, jauda 1800W, drošības klase IP44
(20 gab)
LED spuldžu virteņu puslode
 Izmērs 35 x 18cm
 Dekoratīvā elementa aizpildījums auksti
baltas LED gaismas spuldzes (FLASH)
 Jauda 6W
 Svars līdz 0,8kg
 Drošības klase IP44
 Dekori saslēdzami virknēs pa 15gab., katrs
dekors aprīkojams ar 5m kabeli
 Virknes aprīkojamas ar transformatoru
 Lodes pievienojamas pie galvenā sadales
kabeļa, tā garums 10m, kabeļa krāsa melna, 5
QuickFix ligzdas, Jauda 1800W, drošības
klase IP44 (9 gab)
 Kabelis ar AC/DC taisngriezni, kabeļa

Attēls

Flash

21

Plānotais
apjoms

Darbu izpildes vieta un apraksts

20

- Daugavas iela 29, Mārupē (domes ēkas vestibilā,
izvietošana pie griestiem. Nepieciešams
pacēlājs)
 Gumijotais kabeļa HO7RN-F 3x1,5 mm2
izbūve; (50m);
 Rozete vadā 16A IP44 savienošana ar gumijoto
kabeli. (20.gab.);
 Kabeļu savienošanas darbi. (20kompl.);
 Dekora ieslēgšana un pārbaude. (20gab.)

45

- Daugavas un Pededzes ielu krustojums
(izvietošana eglēs)
 Gumijotais kabeļa HO7RN-F 3x1,5 mm2 izbūve
(50m);
 Rozete vadā 16A IP44 savienošana ar gumijoto
kabeli. (5gab.);
 Kabeļu savienošanas darbi. (45kompl.);
 Dekora ieslēgšana un pārbaude. (45gab.)

Nr.p.k. Preces nosaukums / pasūtītāja tehniskās prasības

15.

Attēls

krāsa- melna, 1,5 – 2,0 m garš, jauda līdz
460 W, drošības klase IP 44, kabeļi ar
dubulto izolāciju. (3 gab)
MĀRUPES NOVADA DOME
LED gaismas spuldžu virtene lietošanai ārtelpā
Nr.1
 20 m gara virtene (pieļaujams virtenes
sadalījums posmos un viens posms ne mazāk
kā 10 metru garš)
 virtene sastāv no ne mazāk kā 120 LED
auksti baltas gaismas LED spuldzēm
(102 LED+18 FLASH)
 kabeļa krāsa zaļa
 virknē var savienot vismaz 10 virtenes
 jauda līdz 9.2 W
 svars līdz 1,7 kg
 drošības klase IP 44
 kabeļi ar dubulto izolāciju.
 virtene tiek nodrošināts ar Quick Fix 1,5m
pieslēguma kabeli
 Lodes pievienojamas pie galvenā sadales
kabeļa, tā garums 10m, kabeļa krāsa melna,
5 QuickFix ligzdas, Jauda 1800W, drošības
klase IP44 (2 gab)
 Kabelis ar AC/DC taisngriezni, kabeļa krāsamelna, 1,5 – 2,0 m garš, jauda līdz 460 W,
drošības klase IP 44, kabeļi ar dubulto
izolāciju. (6 gab)

Plānotais
apjoms

26

22

Darbu izpildes vieta un apraksts

- Daugavas un Pededzes ielu krustojums
(izvietošana eglēs) – 10gab.
- Daugavas iela 29, Mārupē (izvietošana
apstādījumos pie ēkas fasādes) - 5gab.
- Pērses ielas 16A, izvietošana ozolā – 9gab. grupās
pa trīs virtenēm
- Mazcenu aleja 39, Jaunmārupe (mūzikas skola) 2gab.
 Virtenes montāža ziemassvētku eglē (26gab.)
 Virtenes ieslēgšana un pārbaude (26gab.)

Nr.p.k. Preces nosaukums / pasūtītāja tehniskās prasības
16.

17.

Attēls

LED gaismas spuldžu virtene lietošanai ārtelpā
Nr.2
 20 m gara virtene (pieļaujams virtenes
sadalījums posmos un viens posms ne mazāk
kā 10 metru garš)
 virtene sastāv no ne mazāk kā 120 LED silti
baltas gaismas LED spuldzēm
(102 LED+18 FLASH)
 kabeļa krāsa zaļa
 virknē var savienot vismaz 10 virtenes
 jauda līdz 9,2 W
 svars līdz 1,7 kg
 drošības klase IP 44
 virtene tiek nodrošināts ar Quick Fix 1,5m
pieslēguma kabeli
 Lodes pievienojamas pie galvenā sadales
kabeļa, tā garums 10m, kabeļa krāsa melna,
5 QuickFix ligzdas, Jauda 1800W, drošības
klase IP44 (1 gab.)
 Kabelis ar AC/DC taisngriezni, kabeļa krāsamelna, 1,5 – 2,0 m garš, jauda līdz 460 W,
drošības klase IP 44, kabeļi ar dubulto
izolāciju (2 gab).
Zaļu bumbu virtene ar spuldzēm
 3 W spuldžu virtene ar gumijotu kupolu
 Kupola diametrs 10 cm
 Kupola krāsa – zaļa
 Virtenē 20 bumbas
 Virtenes garums 10m

Plānotais
apjoms
15

14

23

Darbu izpildes vieta un apraksts
- Daugavas iela 29, Mārupē (egle pie kultūras
nama) - 5gab.
- Tīraines iela 14, Tīrainē (egle+ priedes) – 10gab.
 Virtenes montāža ziemassvētku eglē (15gab.)
 Virtenes ieslēgšana un pārbaude (15gab.)

- Tīraines iela 14, Tīrainē (egle) – 8gab.
- Viršu iela 20, Tīrainē – 6gab.
 Virtenes montāža ziemassvētku eglē (14gab.)
 Virtenes ieslēgšana un pārbaude (14gab.)
 Gumijotais kabeļa HO7RN-F 3x1,5 mm 2
izbūve; (30m);

Nr.p.k. Preces nosaukums / pasūtītāja tehniskās prasības

Attēls

Plānotais
apjoms





18.

19.

Darbu izpildes vieta un apraksts
 Rozete vadā 16A IP44 savienošana ar gumijoto
kabeli. (7gab.);

Jauda līdz 60W
Drošības klase IP44
Virtene tiek nodrošināts ar Quick Fix 1,5m
pieslēguma kabeli
 Bumbu virtenes pievienojamas pie galvenā
sadales kabeļa, tā garums 125cm, kabeļa
krāsa melna, 11 QuickFix ligzdas, Jauda
1800W, drošības klase IP44 (2 gab)
 Starta kabelis bumbu virtenei, kabeļa krāsa
melna, 1.8m, jauda līdz 1800W, drošības
klase IP 44 (3 gab)
Dzeltenu bumbu virtene ar spuldzēm
 3 W spuldžu virtene ar gumijotu kupolu
 Kupola diametrs 10 cm
 Kupola krāsa – dzeltena
 Virtenē 20 bumbas
 Virtenes garums 10m
 Jauda līdz 60W
 Drošības klase IP44
 Virtene tiek nodrošināts ar Quick Fix 1,5m
pieslēguma kabeli
Zilu bumbu virtene ar spuldzēm
 3 W spuldžu virtene ar gumijotu kupolu
 Kupola diametrs 10 cm
 Kupola krāsa – zila
 Virtenē 20 bumbas
 Virtenes garums 10m
 Jauda līdz 60W
24

8

- Tīraines iela 14, Tīrainē (egle) – 4gab.
- Viršu iela 20, Tīrainē – 4gab.
 Virtenes montāža ziemassvētku eglē (8gab.)
 Virtenes ieslēgšana un pārbaude (8gab.)
 Gumijotais kabeļa HO7RN-F 3x1,5 mm2
izbūve; (24m);
 Rozete vadā 16A IP44 savienošana ar gumijoto
kabeli. (4gab.);

10

- Mazcenu aleja , Jaunmārupē (kļava pie
sākumskolas) – 5gab.
- Mazcenu aleja 39, Jaunmārupe (mūzikas skola) –
5gab.
 Virtenes montāža kokos (10gab.)
 Virtenes ieslēgšana un pārbaude (10gab.)
 Gumijotais kabeļa HO7RN-F 3x1,5 mm2
izbūve; (30m);

Nr.p.k. Preces nosaukums / pasūtītāja tehniskās prasības

Attēls

Plānotais
apjoms




20.

21.

Darbu izpildes vieta un apraksts
 Rozete vadā 16A IP44 savienošana ar gumijoto
kabeli. (6gab.);

Drošības klase IP44
Virtene tiek nodrošināts ar Quick Fix 1,5m
pieslēguma kabeli
 Bumbu virtenes pievienojamas pie galvenā
sadales kabeļa, tā garums 125cm, kabeļa
krāsa melna, 11 QuickFix ligzdas, Jauda
1800W, drošības klase IP44 (2 gab)
 Starta kabelis bumbu virtenei, kabeļa krāsa
melna, 1.8m, jauda līdz 1800W, drošības
klase IP 44 (2 gab)
Sarkana bumbu virtene ar spuldzēm
 3 W spuldžu virtene ar gumijotu kupolu
 Kupola diametrs 10 cm
 Kupola krāsa – zila
 Virtenē 20 bumbas
 Virtenes garums 10m
 Jauda līdz 60W
 Drošības klase IP44
 Virtene tiek nodrošināts ar Quick Fix 1,5m
pieslēguma kabeli
 Starta kabelis bumbu virtenei, kabeļa krāsa
melna, 1.8m, jauda līdz 1800W, drošības
klase IP 44 (1 gab)
Baltas bumbu virtene ar spuldzēm
 3 W spuldžu virtene ar gumijotu kupolu
 Kupola diametrs 10 cm
 Kupola krāsa – zila
 Virtenē 20 bumbas
 Virtenes garums 10m
25

3

- Skultes iela 31, Skultē (dienas centrs)
 Virtenes montāža (3gab.)
 Virtenes ieslēgšana un pārbaude (3gab.)
 Gumijotais kabeļa HO7RN-F 3x1,5 mm2 (30m);
 Rozete vadā 16A IP44 savienošana ar gumijoto
kabeli. (3gab.);

10

- Daugavas ielas un Pededzes ielu krustojums
 Virtenes montāža (10gab.)
 Virtenes ieslēgšana un pārbaude (10gab.)

Nr.p.k. Preces nosaukums / pasūtītāja tehniskās prasības

Attēls

Plānotais
apjoms

Darbu izpildes vieta un apraksts





22.

23.

Jauda līdz 60W
Drošības klase IP44
Virtene tiek nodrošināts ar Quick Fix 1,5
pieslēguma kabeli
 Bumbu virtenes pievienojamas pie galvenā
sadales kabeļa, tā garums 125cm, kabeļa
krāsa melna, 11 QuickFix ligzdas, Jauda
1800W, drošības klase IP44 (2 gab)
 Starta kabelis bumbu virtenei, kabeļa krāsa
melna, 1.8m, jauda līdz 1800W, drošības
klase IP 44 (2 gab)
SPORTA CENTRS
LED spuldžu virteņu aizkari
 Aizkara izmērs 300 x 50 cm
 Spuldzes krāsa balta
 Krāsas temperatūra 9000K
 Savienojami virknē līdz 20 gab
 Jauda līdz 9,2W
 Kabeļa krāsa balta
 108 spuldzes
 Svars līdz 1,00 kg
 Drošības klase IP44
 Kabelis ar AC/DC taisngriezni, kabeļa krāsabalta, 1,5 – 2,0 m garš, jauda līdz 460 W,
drošības klase IP 44, kabeļi ar dubulto
izolāciju (2 gab).
MĀRZEMĪTE
Baltu bumbu virtene ar spuldzēm
 3 W spuldžu virtene ar gumijotu kupolu
26

2

-Kantora iela 97, Mārupē
 Dekoru montāža pa ēkas fasādi (2.gab.)
 Gumijotais kabeļa HO7RN-F 3x1,5 mm2
izbūve; (30m);
 Rozete vadā 16A IP44 savienošana ar gumijoto
kabeli. (1.gab.);
 Automātslēdža uzstādīšana 1FC6A (1gab.);
 Dekora ieslēgšana un pārbaude. (2gab.)

3

- Rožu iela 35, Mārupē
 Dekoru montāža (2gab.)

Nr.p.k. Preces nosaukums / pasūtītāja tehniskās prasības

Attēls

Plānotais
apjoms









24.

Darbu izpildes vieta un apraksts
 Gumijotais kabeļa HO7RN-F 3x1,5 mm2
izbūve; (30m);
 Rozete vadā 16A IP44 savienošana ar gumijoto
kabeli. (3gab.);
 Automātslēdža uzstādīšana 1FC6A (1gab.);
 Dekora ieslēgšana un pārbaude. (3gab.)

Kupola diametrs 10 cm
Kupola krāsa – dzeltena
Virtenē 20 bumbas
Virtenes garums 10m
Jauda līdz 60W
Drošības klase IP44
Starta kabelis bumbu virtenei, kabeļa krāsa
melna, 1.8m, jauda līdz 1800W, drošības
klase IP 44 (1 gab)
LED gaismas spuldžu virtene lietošanai ārtelpā
 20 m gara virtene (pieļaujams virtenes
sadalījums posmos un viens posms ne mazāk
kā 10 metru garš)
 virtene sastāv no ne mazāk kā 120 LED
auksti baltas gaismas LED spuldzēm
(102 LED+18 FLASH)
 kabeļa krāsa zaļa
 virknē var savienot vismaz 10 virtenes
 jauda līdz 9.2 W
 svars līdz 1,7 kg
 drošības klase IP 44
 kabeļi ar dubulto izolāciju.
 Kabelis ar AC/DC taisngriezni, kabeļa krāsamelna, 1,5 – 2,0 m garš, jauda līdz 460 W,
drošības klase IP 44, kabeļi ar dubulto
izolāciju (1 gab).

3

27

- Rožu iela 35, Mārupē (piegāde)
 Virtenes montāža (3.gab.)
 Virtenes ieslēgšana un pārbaude (3gab.)
 Gumijotais kabeļa HO7RN-F 3x1,5 mm2
izbūve; (10m);
 Rozete vadā 16A IP44 savienošana ar gumijoto
kabeli. (3gab.);

Nr.p.k. Preces nosaukums / pasūtītāja tehniskās prasības
25.

26.

Attēls

LED gaismas spuldžu virtene lietošanai
iekštelpā
 20 m gara virtene (pieļaujams virtenes
sadalījums posmos un viens posms ne mazāk
kā 10 metru garš)
 virtene sastāv no ne mazāk kā 120 LED silti
baltas gaismas LED spuldzēm
(102 LED+18 FLASH)
 kabeļa krāsa zaļa
 virknē var savienot vismaz 10 virtenes
 jauda līdz 9.2 W
 svars līdz 1.7 kg
 drošības klase IP 44
 kabeļi ar dubulto izolāciju
 Kabelis ar AC/DC taisngriezni, kabeļa krāsamelna, 1,5 – 2,0 m garš, jauda līdz 460 W,
drošības klase IP 44, kabeļi ar dubulto
izolāciju (1 gab).
MĀKSLAS SKOLA
Baltu bumbu virtene ar spuldzēm
 3 W spuldžu virtene ar gumijotu kupolu
 Kupola diametrs 10 cm
 Kupola krāsa – dzeltena
 Virtenē 20 bumbas
 Virtenes garums 10m
 Jauda līdz 60W
 Drošības klase IP44
 Virtene tiek nodrošināts ar Quick Fix 1,5
pieslēguma kabeli

Plānotais
apjoms
1

2

28

Darbu izpildes vieta un apraksts
- Rožu iela 35, Mārupē (piegāde)
 Virtenes montāža (1gab.)
 Virtenes ieslēgšana un pārbaude (1gab.)
 Gumijotais kabeļa HO7RN-F 3x1,5 mm2
izbūve; (10m);
 Rozete vadā 16A IP44 savienošana ar gumijoto
kabeli. (1gab.);

- Mazcenu aleja 39, Jaunmārupe (piegāde)
 Virtenes montāža (2.gab.)
 Virtenes ieslēgšana un pārbaude (2.gab.)
 Gumijotais kabeļa HO7RN-F 3x1,5 mm2
izbūve; (15m);
 Rozete vadā 16A IP44 savienošana ar gumijoto
kabeli. (1.gab.);

Nr.p.k. Preces nosaukums / pasūtītāja tehniskās prasības

Attēls

Plānotais
apjoms

Darbu izpildes vieta un apraksts



27.

28.

Starta kabelis bumbu virtenei, kabeļa krāsa
melna, 1.8m, jauda līdz 1800W, drošības
klase IP 44 (2 gab)
Zaļu bumbu virtene ar spuldzēm
 3 W spuldžu virtene ar gumijotu kupolu
 Kupola diametrs 10 cm
 Kupola krāsa – zaļa
 Virtenē 20 bumbas
 Virtenes garums 10m
 Jauda līdz 60W
 Drošības klase IP44
 Virtene tiek nodrošināts ar Quick Fix 1,5
pieslēguma kabeli
 Starta kabelis bumbu virtenei, kabeļa krāsa
melna, 1.8m, jauda līdz 1800W, drošības
klase IP 44 (1 gab)
Zilu bumbu virtene ar spuldzēm
 3 W spuldžu virtene ar gumijotu kupolu
 Kupola diametrs 10 cm
 Kupola krāsa – zila
 Virtenē 20 bumbas
 Virtenes garums 10m
 Jauda līdz 60W
 Drošības klase IP44
 Virtene tiek nodrošināts ar Quick Fix 1,5
pieslēguma kabeli
 Starta kabelis bumbu virtenei, kabeļa krāsa
melna, 1.8m, jauda līdz 1800W, drošības
klase IP 44 (1 gab)
29

1

- Mazcenu aleja 39, Jaunmārupe (piegāde)
 Virtenes montāža (1gab.)
 Virtenes ieslēgšana un pārbaude (1gab.)
 Gumijotais kabeļa HO7RN-F 3x1,5 mm2
izbūve; (5m);
 Rozete vadā 16A IP44 savienošana ar gumijoto
kabeli. (1gab.);

1

- Mazcenu aleja 39, Jaunmārupe (piegāde)
 Virtenes montāža (1gab.)
 Virtenes ieslēgšana un pārbaude (1gab.)
 Gumijotais kabeļa HO7RN-F 3x1,5 mm2
izbūve; (5m);
 Rozete vadā 16A IP44 savienošana ar gumijoto
kabeli. (1gab.);

Nr.p.k. Preces nosaukums / pasūtītāja tehniskās prasības
29.

30.

Attēls

Sarkana bumbu virtene ar spuldzēm
 3 W spuldžu virtene ar gumijotu kupolu
 Kupola diametrs 10 cm
 Kupola krāsa – zila
 Virtenē 20 bumbas
 Virtenes garums 10m
 Jauda līdz 60W
 Drošības klase IP44
 Virtene tiek nodrošināts ar Quick Fix 1,5
pieslēguma kabeli
 Starta kabelis bumbu virtenei, kabeļa krāsa
melna, 1.8m, jauda līdz 1800W, drošības
klase IP 44 (1 gab)
JAUNMĀRUPES SKOLA
Baltu bumbu virtene ar spuldzēm
 3 W spuldžu virtene ar gumijotu kupolu
 Kupola diametrs 10 cm
 Kupola krāsa – dzeltena
 Virtenē 20 bumbas
 Virtenes garums 10m
 Jauda līdz 60W
 Drošības klase IP44
 Virtene tiek nodrošināts ar Quick Fix 1,5
pieslēguma kabeli un kontaktdakšu
 Starta kabelis bumbu virtenei, kabeļa krāsa
melna, 1.8m, jauda līdz 1800W, drošības
klase IP 44 (4 gab)

Plānotais
apjoms
1

30

30

Darbu izpildes vieta un apraksts
- Mazcenu aleja 39, Jaunmārupe (piegāde)
 Virtenes montāža (1gab.)
 Virtenes ieslēgšana un pārbaude (1gab.)
 Gumijotais kabeļa HO7RN-F 3x1,5 mm2
izbūve; (5m);
 Rozete vadā 16A IP44 savienošana ar gumijoto
kabeli. (1gab.);

- Mazcenu aleja 3 un 4A, Jaunmārupe (lielie ozoli)
 Virtenes montāža (30gab.)
 Virtenes ieslēgšana un pārbaude (30gab.)
 Gumijotais kabeļa HO7RN-F 3x1,5 mm2
izbūve; (120m);
 Rozete vadā 16A IP44 savienošana ar gumijoto
kabeli. (8gab.);
 Automātslēdža uzstādīšana 1FC6A (4gab.);

Nr.p.k. Preces nosaukums / pasūtītāja tehniskās prasības
31.

Gaismas kabelis
 Kopējais garums 110m
 Dekoratīvā elementa aizpildījums LED
auksti balts gaismas kabelis
 30 LED/m
 Izmērs 13 mm
 Jauda 4W/m
 Savienojuma adatas (6 gab.)
 Noslēdzošs vāciņš (2 gab.)
 Savienojuma kabelis (2 gab.)
 Pieslēguma kabelis ar kontaktdakšu,
kopējais garums 180cm, kabeļa krāsa balta,
jauda 460W, svars līdz 0,2kg (2gab.)

32.

LED gaismas spuldžu aizkari
 Aizkara izmērs 200 x 500 cm
 LED silti baltas krāsas
 Krāsas temperatūra 2800K
 Savienojami virknē līdz 6 gab.
 Jauda līdz 92W
 Kabeļa krāsa balta
 1000 spuldzes
(880LED + 120FLASH)
 Svars 7,00 kg

Attēls

Plānotais
apjoms
2

12

31

Darbu izpildes vieta un apraksts
- Mazcenu aleja 3 un 4A, Jaunmārupe
 Virtenes montāža (2gab.)
 Virtenes ieslēgšana un pārbaude (2gab.)
 Gumijotais kabeļa HO7RN-F 3x1,5 mm2
izbūve; (70m);
 Rozete vadā 16A IP44 savienošana ar gumijoto
kabeli. (2gab.);
 Automātslēdža uzstādīšana 1FC6A (2gab.);
 Skavu montāža pa fasādi apmēram 8m augstumā
(440 gab.)

- Mazcenu aleja 3, Jaunmārupe
 Virtenes montāža pa ēkas fasādi (12gab.)
 Virtenes ieslēgšana un pārbaude (12gab.)
 Gumijotais kabeļa HO7RN-F 3x1,5 mm2
izbūve; (80m);
 Rozete vadā 16A IP44 savienošana ar gumijoto
kabeli. (4gab.);
 Automātslēdža uzstādīšana 1FC6A (3gab.);

Nr.p.k. Preces nosaukums / pasūtītāja tehniskās prasības


Attēls

Plānotais
apjoms

Darbu izpildes vieta un apraksts

Drošības klase IP44

Pasūtītāja rīcībā esošie dekori
Nr.p.k. Preces nosaukums / pasūtītāja tehniskās prasības
Attēls
1.
Lielo laternu dekors
 Izmērs 200x50 cm
 Dekoram izmanto alumīnija rāmi
 Dekoratīvā elementa kontūras mala LED
gaismas kabelis,30LED/m
 Dekoratīvā elementa aizpildījumam LED
spuldžu virtene, attālums starp spuldzēm 16
cm
 LED gaismas kabeļa krāsas temperatūra
2000K
 LED spuldžu virtenes krāsas temperatūra
3200K
 Jauda 18W
 Svars 4 kg
 Dekors tiek nodrošināts ar 1,5 pieslēguma
kabeli un kontaktdakšu

32

Skaits
15

Darbu izpildes vieta un apraksts
- Viskalnu iela, Tīraine -7gab.
- Vecozolu iela no Gaujas ielas – 8gab.
 Dekora montāža uz esošajiem
kronšteiniem apgaismojuma balstos.
(10gab.)
 Apgaismojuma balstam nepieciešams
urbums d12mm2-d14mm2;(8gab.)
 Gumijotais kabeļa HO7RN-F 3x1,5 mm2
izbūve pa apgaismojuma balsta 4m
(32m);
 Rozete vadā 16A IP44 savienošana ar
gumijoto kabeli. (8gab.);
 Automātslēdža uzstādīšana 1FC6A
(8gab.);
 Divu kronšteinu stiprināšana pie
apgaismojuma balsta ar metāla lenti
(8.kompl.)
 Kabeļu savienošanas darbi. (15kompl.);
 Dekora ieslēgšana un pārbaude. (15gab.)

Nr.p.k. Preces nosaukums / pasūtītāja tehniskās prasības
2.
Mazo laternu dekors
 Izmērs 110x diametrs 60 cm(augšā)
 Dekoram izmanto alumīnija rāmi
 Dekors tiks stiprināts uz apgaismojuma staba
zem apgaismojuma elementa
 Dekoratīvā elementa aizpildījums LED silti
baltas gaismas spuldžu virtene, 255
spuldzes, 34 auksti baltas gaismas FLASH
spuldzes
 LED spuldžu krāsas temperatūra 2800K
 Jauda 46W
 Svars 5.7 kg
 Dekors tiek nodrošināts ar QuickFix1,5
pieslēguma kabeli un kontaktdakšu.
3.
Ziedlapiņa
Pēc individuāla projekta izstrādāti

Attēls

33

Skaits
47

Darbu izpildes vieta un apraksts
- Mārupītes promenāde – 47gab.
 Dekora montāža uz esošajiem
kronšteiniem apgaismojuma balstos;
(47gab.)
 Dekora ieslēgšana un pārbaude. (47gab.)

20

- Stīpnieku ceļš, Mārupē
 Apgaismojuma balstam nepieciešams
urbums d12mm2-d14mm2;(20gab.)
 Gumijotais kabeļa HO7RN-F 3x1,5 mm2
izbūve pa apgaismojuma balsta 4m
(80m);
 Rozete vadā 16A IP44 savienošana ar
gumijoto kabeli. (20gab.);
 Automātslēdža uzstādīšana 1FC6A
(20gab.);
 Divu kronšteinu stiprināšana pie
apgaismojuma balsta ar metāla lenti
(20kompl.)
 Kabeļu savienošanas darbi. (20kompl.);
 Dekora ieslēgšana un pārbaude. (20gab.)

Nr.p.k. Preces nosaukums / pasūtītāja tehniskās prasības
4.
Austras koks
Pēc individuāla projekta izstrādāti

5.

Attēls

LED gaismas spuldžu virtene lietošanai ārtelpā
 20 m gara virtene (pieļaujams virtenes
sadalījums posmos un viens posms ne mazāk
kā 10 metru garš)
 virtene sastāv no ne mazāk kā 120 LED
auksti baltas gaismas LED spuldzēm
 kabeļa krāsa melna
 virknē var savienot vismaz 10 virtenes
 jauda līdz 9,2 W
 svars līdz 1,5 kg
 drošības klase IP 44
 kabeļi ar dubulto izolāciju.

34

Skaits
11

Darbu izpildes vieta un apraksts
- Konrādu iela 7, Mārupē
 Dekora montāža uz esošaiem
kronšteiniem apgaismojuma balstos;
(11gab.)
 Dekora ieslēgšana un pārbaude. (11gab.)

10

-Daugavas un Pededzes ielu krustojums (egles)
 Virtenes montāža ziemassvētku eglē
(10gab.)
 Virtenes ieslēgšana un pārbaude (10gab.)

Nr.p.k. Preces nosaukums / pasūtītāja tehniskās prasības
6.
LED gaismas spuldžu virtene lietošanai ārtelpā
 20 m gara virtene (pieļaujams virtenes
sadalījums posmos un viens posms ne mazāk
kā 10 metru garš)
 virtene sastāv no ne mazāk kā 120 LED gaiši
zilas gaismas LED spuldzēm
 kabeļa krāsa melna
 virknē var savienot vismaz 10 virtenes
 jauda līdz 9,2 W
 svars līdz 1,5 kg
 drošības klase IP 44
kabeļi ar dubulto izolāciju.
7.
LED gaismas spuldžu virtene lietošanai ārtelpā
 20 m gara virtene (pieļaujams virtenes
sadalījums posmos un viens posms ne mazāk
kā 10 metru garš)
 virtene sastāv no ne mazāk kā 120 LED zaļas
gaismas LED spuldzēm
 kabeļa krāsa melna
 virknē var savienot vismaz 10 virtenes
 jauda līdz 9,2 W
 svars līdz 1,5 kg
 drošības klase IP 44
kabeļi ar dubulto izolāciju.

Attēls

35

Skaits
2

Darbu izpildes vieta un apraksts
- Viršu 20, Tīrainē
 Virtenes montāža ziemassvētku eglē
(2gab.)
 Virtenes ieslēgšana un pārbaude (2gab.)

2

- Viršu 20, Tīrainē
 Virtenes montāža ziemassvētku eglē
(2gab.)
 Virtenes ieslēgšana un pārbaude (2gab.)

Nr.p.k. Preces nosaukums / pasūtītāja tehniskās prasības
8.
LED gaismas spuldžu virtene lietošanai ārtelpā
 20 m gara virtene (pieļaujams virtenes
sadalījums posmos un viens posms ne mazāk
kā 10 metru garš)
 virtene sastāv no ne mazāk kā 120 LED
sarkanas gaismas LED spuldzēm
 kabeļa krāsa melna
 virknē var savienot vismaz 10 virtenes
 jauda līdz 9,2 W
 svars līdz 1,5 kg
 drošības klase IP 44
kabeļi ar dubulto izolāciju.
9.
LED gaismas spuldžu virtene lietošanai ārtelpā
 20 m gara virtene (pieļaujams virtenes
sadalījums posmos un viens posms ne mazāk
kā 10 metru garš)
 virtene sastāv no ne mazāk kā 120 LED
dzeltenas gaismas LED spuldzēm
 kabeļa krāsa melna
 virknē var savienot vismaz 10 virtenes
 jauda līdz 9,2 W
 svars līdz 1,5 kg
 drošības klase IP 44
kabeļi ar dubulto izolāciju.
Galvenais sadales kabelis
 kabeļa garums 125 cm
 kabeļa krāsa melna
 11 QuickFix ligzdas
Drošībās klase IP44

Attēls

36

Skaits
2

Darbu izpildes vieta un apraksts
- Viršu 20, Tīrainē
 Virtenes montāža ziemassvētku eglē
(2gab.)
 Virtenes ieslēgšana un pārbaude (2gab.)

2

- Viršu 20, Tīrainē
 Virtenes montāža ziemassvētku eglē
(2gab.)
 Virtenes ieslēgšana un pārbaude (2gab.)
 Kabeļa montāža (1gab.)

Nr.p.k. Preces nosaukums / pasūtītāja tehniskās prasības
10.
Krāsainu bumbu virtene ar spuldzēm
 3 W spuldžu virtene ar gumijotu kupolu
 Kupola diametrs 10 cm
 Kupola krāsas –balta, zila, dzeltena, sarkana
 Virtenē 20 bumbas
 Virtenes garums 10m
 Jauda līdz 60W
 Drošības klase IP44
11.

Attēls

Baltu bumbu virtene ar spuldzēm
 3 W spuldžu virtene ar gumijotu kupolu
 Kupola diametrs 10 cm
 Kupola krāsas –balta
 Virtenē 20 bumbas
 Virtenes garums 10m
 Jauda līdz 60W
 Drošības klase IP44

Skaits
8

18

37

Darbu izpildes vieta un apraksts
- Kantora 97, Mārupē
 Virtenes montāža ziemassvētku eglē
(8gab.)
 Virtenes ieslēgšana un pārbaude (8gab.)

- Mazcenu aleja 4a, Jaunmārupe
- Mazcenu aleja 39, Jaunmārupe
- Daugavas iela 29, Mārupē (kultūras nama
egle)
 Virtenes montāža (18gab.)
 Virtenes ieslēgšana un pārbaude (18gab.)
 Gumijotais kabeļa HO7RN-F 3x1,5 mm2
izbūve (15m);
 Rozete vadā 16A IP44 savienošana ar
gumijoto kabeli. (3.gab.);
 Automātslēdža uzstādīšana 1FC6A
(3gab.);

Nr.p.k. Preces nosaukums / pasūtītāja tehniskās prasības
12.
Dekors “Eņģelis”
 Izmērs 130x160 cm
 Dekoram izmanto alumīnija rāmi
 Dekoratīvā elementa kontūras mala LED
silti baltas gaismas kabelis,30LED/m
 LED gaismas kabeļa krāsas temperatūra
9000K
 Jauda līdz 44W
 Svars līdz4,7 kg
 Dekors tiek nodrošināts ar Quick Fix 1,5
pieslēguma kabeli un kontaktdakšu
 Drošības klase IP44
13.
LED gaismiņu tīkls
 Izmērs 300 x 300cm
 Tīklā jābūt vismaz 192 LED auksti baltas
krāsas spuldzēm
 Tīklus var savstarpēji savienot ar Quick Fix
savienojumu
 Jauda līdz 16 W
 Svars ne vairāk par 2,4 kg
 Drošības klase IP44

Attēls

38

Skaits
3

Darbu izpildes vieta un apraksts
- Pērses iela , Mārupē (ozols)
 Dekoru montāža ozolā (3gab.)
 Dekora ieslēgšana un pārbaude. (3gab.)

9

Daugavas iela 29, Mārupe
 Tīkla montāža (9gab.)
 Esošo kabeļu montāža;
 Dekora ieslēgšana un pārbaude. (9gab.)

Nr.p.k. Preces nosaukums / pasūtītāja tehniskās prasības
14.
LED gaismiņu aizkari (lāstekas)
 Aizkara izmērs 300 x 50 cm
 Spuldzes krāsa balta
 Krāsas temperatūra 9000K
 Savienojami virknē līdz 20 gab
 Jauda līdz 9,2W
 Kabeļa krāsa balta
 108 spuldzes
 Svars līdz 1,00 kg
 Drošības klase IP44
15.
Krītošas gaismas LED “Lāsteku” virtene
lietošanai ārtelpā (komplekti)
 vienā komplektā 15 gab. 100cm garas gaismas
caurules („lāstekas”)
 gaismas caurules diametrs 30mm
 2 x 96 LED diodes vienā gaismas caurulē,
diodes izvietotas abās pusēs. Diodes nestrādā
visas vienlaicīgi, bet pakāpeniski, veidojot
krītošas gaismas efektu.
 LED krāsa auksti balta( nav ziluma)
 Kopējā jauda 135W
 Kabeļa krāsa – melna
 Drošības klase IP44
 Savienojuma shēma norādīta zīmējumā

Attēls

39

Skaits
14

Darbu izpildes vieta un apraksts
Skultes 31, Skultē
 Dekoru montāža pa ēkas fasādi (14gab.)
 Dekora ieslēgšana un pārbaude. (14gab.)

22

Mazcenu aleja, Jaunmārupe (ozolu alejā pa 3gab.
kokā)
 Apgaismojuma balstam nepieciešams
urbums d12mm2-d14mm2;(11gab.)
 Gumijotais kabeļa HO7RN-F 3x1,5 mm2
izbūve (440m);
 Rozete vadā 16A IP44 savienošana ar
gumijoto kabeli. (22gab.);
 Automātslēdža uzstādīšana 1FC6A
(11gab.);
 Kabeļu savienošanas darbi. (22kompl.);
 Dekora ieslēgšana un pārbaude. (22gab.)
 Dekoru montāža pa koku zariem
(22kompl.)

Nr.p.k. Preces nosaukums / pasūtītāja tehniskās prasības

16.

Attēls

Skaits
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Lielais dekors
 Izmērs 300x50 cm
 Dekoram izmanto alumīnija rāmi
 Dekoratīvā elementa kontūrai LED gaismas
kabelis,30LED/m
 Dekoratīvā elementa aizpildījums LED
spuldžu virtene, 200 spuldzes, attālums starp
spuldzēm ne vairāk, kā 5 cm
 LED gaismas kabeļa krāsas temperatūra
20 000K
 LED spuldžu virtenes krāsas temperatūra
11 000K
 Jauda 56W
 Svars 7,8 kg
 Dekors tiek nodrošināts ar 1,5 pieslēguma
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Darbu izpildes vieta un apraksts

-

Jelgavas ceļš, Tīrainē – 20 gab.
Skultes iela, Skultē - 4 gab.
Kantora iela, Mārupē – 10 gab.
 Dekora montāža uz esošajiem
kronšteiniem apgaismojuma balstos.
(34gab.)
 Dekora ieslēgšana un pārbaude. (34gab.)

Nr.p.k. Preces nosaukums / pasūtītāja tehniskās prasības
kabeli un kontaktdakšu.
17.
LED gaismas spuldžu virtene lietošanai
ārtelpā
 20 m gara virtene (pieļaujams virtenes
sadalījums posmos un viens posms ne mazāk
kā 10 metru garš)
 virtene sastāv no ne mazāk kā 120 LED
auksti baltas gaismas LED spuldzēm
 kabeļa krāsa melna
 virknē var savienot vismaz 10 virtenes
 jauda līdz 9,2 W
 svars līdz 1,5 kg
 drošības klase IP 44
 kabeļi ar dubulto izolāciju.
18.
Krītošas gaismas LED “Lāsteku” virtene
lietošanai ārtelpā
 vienā virtenē 10 gab. 50cm garas gaismas
caurules
(„lāstekas”),
attālums
starp
caurulēm vismaz 2m
 gaismas caurules diametrs 40mm
 60LED diodes vienā gaismas caurulē, diodes
izvietotas uz vienu pusi. Diodes nestrādā
visas vienlaicīgi, bet pakāpeniski, veidojot
krītošas gaismas efektu.
 LED krāsa auksti balta( nav ziluma)
 4 m garš pievadkabelis ar transformatoru
 Kopējā jauda 5,2W
 Kabeļa krāsa – caurspīdīgs
 Drošības klase IP44
 Svars 4 kg.

Attēls
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Skaits

Darbu izpildes vieta un apraksts
Mazcenu 35, Jaunmārupe (priede)
 Gumijotais kabeļa HO7RN-F 3x1,5 mm2
izbūve (30m);
 Rozete vadā 16A IP44 savienošana ar
gumijoto kabeli. (6gab.);
 Automātslēdža uzstādīšana 1FC6A
(1gab.);
 Kabeļu savienošanas darbi. (10kompl.);
 Dekora ieslēgšana un pārbaude. (10gab.)

10

-

3

- Mazcenu 35, Jaunmārupe (priede)
 Virtenes montāža (3gab.)
 Virtenes ieslēgšana un pārbaude (3gab.)
 Dekoru montāža pa koku zariem (3kompl.)

3. pielikums
Iepirkuma, identifikācijas
Nr. MND 2016/79, noteikumiem
(veidlapa)

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Apņemamies izgatavot un/vai piegādāt, uzstādīt un uzturēt gaismas dekorus atbilstoši
iepirkuma “Gaismas dekoru izgatavošana un/vai piegāde, uzstādīšana un demontāža”,
identifikācijas Nr. MND 2016/79 (turpmāk – Iepirkums) tehniskajai specifikācijā norādītajām
prasībām
Nr.
p.k.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.

Pretendenta tehniskais piedāvājums

Gaismas dekors

Mazo laternu dekors
Lielo laternu dekors “Māra”
Lielo laternu dekors “zvaigzne”
Mazo laternu dekors “Eņģelis”
Gaismas dekors “egle” Nr.1
Gaismas dekors “egle” Nr.2
Gaismas dekors “bumba”
Dekors “lietus”
LED spuldžu virteņu lode Nr.1
LED spuldžu virteņu lode Nr.2
LED spuldžu virteņu lode Nr.3
LED spuldžu virteņu lode Nr.4
LED spuldžu virteņu lode Nr.5
LED spuldžu virteņu puslode
MĀRUPES NOVADA DOME
LED gaismas spuldžu virtene
lietošanai ārtelpā
LED gaismas spuldžu virtene
lietošanai ārtelpā
Zaļu bumbu virtene ar spuldzēm
Dzeltenu bumbu virtene ar
spuldzēm
Zilu bumbu virtene ar spuldzēm
Sarkana bumbu virtene ar
spuldzēm
Zilu bumbu virtene ar spuldzēm
SPORTA CENTRS
LED spuldžu virteņu aizkari
MĀRZEMĪTE
Baltu
bumbu
virtene
ar
spuldzēm
LED gaismas spuldžu virtene
lietošanai ārtelpā
LED gaismas spuldžu virtene
lietošanai iekštelpā
MĀKSLAS SKOLA
Baltu
bumbu
virtene
ar
spuldzēm
Zaļu bumbu virtene ar spuldzēm
Zilu bumbu virtene ar spuldzēm
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Nr.
p.k.

29.

30.
31.
32.

Pretendenta tehniskais piedāvājums

Gaismas dekors

Sarkana bumbu virtene ar
spuldzēm
JAUNMĀRUPES SKOLA
Baltu
bumbu
virtene
ar
spuldzēm
Gaismas kabelis
LED gaismas spuldžu aizkari
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4. pielikums
Iepirkuma, identifikācijas
Nr. MND 2016/79, noteikumiem
(veidlapa)

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Pieejams MS Excel formātā Pasūtītāja mājaslapā http://www.marupe.lv/aktuali/publiskieiepirkumi/iepirkumi-2016/
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5. pielikums
Iepirkuma, identifikācijas
Nr. MND 2016/79, noteikumiem
(veidlapa)

APLIECINĀJUMI
1. Pretendenta nosaukums:
Reģistrēts Komercreģistrā:
ar Nr.
Apliecinām, ka mums ir pieredze iepirkuma “Gaismas dekoru izgatavošana un/vai piegāde,
uzstādīšana un demontāža”, identifikācijas Nr. MND 2016/79 (turpmāk – Iepirkums)
līdzvērtīgu darbu veikšanā (par līdzvērtīgiem darbiem tiks uzskatīti ielu apgaismojuma
inženierkomunikāciju tīkla uzstādīšana un montāža).

Nr.p.k.

Darbu apraksts

Darbu izpildes
periods

Pasūtītājs

Pasūtītāja
kontaktpersona,
tālrunis

1.
2.
Ar šo uzņemos pilnu atbildību par apliecinājumā ietverto ziņu patiesumu un atbilstību
faktiskajai situācijai.
Paraksts:
Vārds, uzvārds:
Amats:
Apliecinājums sagatavots un parakstīts 2016. gada ___. ______________.
2. Līguma izpildē piesaistīto speciālistu apliecinājums par gatavību piedalīties būvdarbu
izpildē.
Es, _____________ (norāda vārdu, uzvārdu) p.k._________ (norāda personas kodu), apakšā
parakstījies, apliecinu, ka apņemos strādāt iepirkuma “Gaismas dekoru izgatavošana un/vai
piegāde, uzstādīšana un demontāža”, identifikācijas Nr. MND 2016/79 (turpmāk –
Iepirkums), līguma izpildē kā _____________________ (norāda speciālista nosaukumu),
atbilstoši Iepirkuma noteikumu nosacījumiem, ja ______________(pretendenta nosaukums)
tiks piešķirtas tiesības slēgt Iepirkuma līgumu par darbu veikšanu. Šī apņemšanās nav
atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt Iepirkuma
laikā.
Ar šo uzņemos pilnu atbildību par apliecinājumā ietverto ziņu patiesumu un atbilstību
faktiskajai situācijai.
Paraksts:
Vārds, uzvārds:
Amats:
Datums:
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6. pielikums
Iepirkuma, identifikācijas
Nr. MND 2016/79, noteikumiem

/LĪGUMPROJEKTS/
LĪGUMS Nr. 13-2/______-2016
par gaismas dekoru izgatavošanu un/vai piegādi, uzstādīšanu un demontāžu
Mārupē

2016. gada _____. ________________

Mārupes novada Dome, reģ. Nr. 90000012827, tās ______ personā, kurš rīkojas uz
_____ pamata, (turpmāk – Pasūtītājs) no vienas puses,
un
“____” ____, reģ. Nr. _______, tās _____ personā, kas rīkojas uz ______ pamata,
(turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, Pasūtītājs un Izpildītājs abi kopā saukti arī Puses,
pamatojoties uz iepirkuma “Gaismas dekoru izgatavošana un/vai piegāde, uzstādīšana
un demontāža”, identifikācijas Nr. MND 2016/79, (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem noslēdz
šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs uzņemas par atlīdzību, ar saviem materiāliem,
darbaspēku un iekārtām, saskaņā ar Iepirkuma tehnisko specifikāciju un Izpildītāja
Iepirkumā iesniegto piedāvājumu (turpmāk - Pielikums) veikt gaismas dekoru
izgatavošanu un piegādi, uzstādīšanu un demontāžu, (turpmāk – Darbi) Mārupes
novadā.
1.2. Ar Līgumu izpildāmo Darbu uzskaitījums un to pilnīgas izmaksas ir atspoguļotas
Pielikumā. Līguma izpildes gaitā Darbu izmaksu kopējā summa nevar tikt palielināta,
izņemot Publisko iepirkumu likumā noteiktā kārtībā.
1.3. Pasūtītājs patur tiesības samazināt Darbu apjomu, neveicot visu gaismas dekoru, kas ir
Pasūtītāja īpašumā, montāžu.
2.
LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA UN TERMIŅI
2.1. Izpildītājs uzsāk Darbu izpildi ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc Līgumā noteiktā kārtībā
iesniegtas apdrošināšanas polises nodošanas Pasūtītājam, ņemot vērā, ka Darbu izpildes
termiņi ir:
2.1.1. Pasūtītāja rīcībā esošo gaismas dekoru uzstādīšana līdz 2016. gada 25. novembrim;
2.1.2. gaismas dekorus izgatavo un/vai piegādā un uzstāda jaunus gaismas dekorus līdz
2016. gada 12. decembrim;
2.1.3. demontē gaismas dekorus pēc Pasūtītāja pieprasījuma (e-pasta sūtījuma veidā) 10
(desmit) dienu laikā.
2.2. Darbu izpildes vietas norādītas Pielikumā.
2.3. Izpildītie Darbi tiek nodoti Darbu nodošanas procedūras laikā katrā no Darbu izpildes
vietām un posmiem atsevišķi. Darbu veikšanas posmi ir: Pasūtītāja īpašumā esošo
gaismas dekoru uzstādīšana; gaismas dekoru izgatavošana, piegāde un montāža;
gaismas dekoru demontāža un nodošana Pasūtītājam.
2.4. Izpildītājs nekavējoties (ne vēlāk kā trīs darbdienu laikā) pēc Darbu posmu pabeigšanas
katrā konkrētā vietā rakstiski paziņo Pasūtītājam par gatavību Darbu posmu nodošanas
procedūrai un nosūta Pasūtītājam pieņemšanas nodošanas aktu uz e-pastu:
marupe@marupe.lv. Darbu pārbaudi pirms nodošanas procedūras veic Pasūtītājs, pie
pārbaudes darbībām pieaicinot Izpildītāja pārstāvjus. Pasūtītājs nosaka datumu Darbu
posma nodošanas procedūru uzsākšanai, kurš nedrīkst būt vēlāk kā 5 (piecas)
darbdienas pēc Izpildītāja paziņojuma par Darbu gatavību nodošanas procedūrai
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saņemšanas un Darba pieņemšanas nodošanas akta nosūtīšanas, un par to rakstiski
informē Izpildītāju.
2.5. Darbu nodošanas procedūras laikā tiek veikta izpildīto Darbu pārbaude.
2.6. Darbu nodošanas procedūru protokolē Pasūtītājs, protokolā norādot šādu informāciju:
2.6.1. personas, kas piedalās Darbu nodošanas sapulcē;
2.6.2. defekti, kas atklāti Darbu posma nodošanas laikā;
2.6.3. termiņš, kādā jānovērš atklātie defekti, un nākamās pārbaudes datums;
2.6.4. cik lielā mērā Darbu posmā ietvertie Darbi tiek nodoti vai arī nodošana tiek atteikta.
2.7. Ja Pasūtītājs pieņem Izpildītāja veiktos Darbus par to tiek sastādīts pieņemšanas –
nodošanas akts.
2.8. Ja Pasūtītājs atsakās pieņemt izpildītos Darbus, viņš paskaidro tā iemeslus protokolā. Ja
Izpildītājs nepiekrīt atteikumam, viņš motivē savus iebildumus protokolā.
2.9. Darbu nodošanas protokolu paraksta Puses, kā arī citas personas, kas piedalās Darbu
nodošanas procedūrā. Katrai Pusei paliek viens parakstīts protokola eksemplārs.
2.10. Pārbaudes laikā konstatētos defektus Izpildītājs novērš uz sava rēķina 5 (piecu)
darbdienu laikā no defekta akta parakstīšanas brīža.
2.11. Ja Darbi to veikšanas vietā ir pabeigti Līgumā norādītajā termiņā, uzskatāms, ka
Izpildītājs Līguma termiņu ir ievērojis neatkarīgi no tā, kad tiek parakstīts pieņemšanas
– nodošanas akts.
2.12. Jautājumu par defektu aktā norādīto neatbilstību pamatotību izlemj Pušu pārstāvji
defektu akta sastādīšanas brīdī. Ja pārstāvji nevar vienoties, Pusēm ir tiesības pieaicināt
neatkarīgu ekspertu, kura pakalpojumu apmaksā Izpildītājs, ja tiek konstatēts, ka
konstatēto neatbilstību rašanās iemesls nav Pasūtītāja vaina. Ja neatkarīgais eksperts
konstatē, ka neatbilstība radusies Pasūtītāja vainas dēļ, neatkarīgā eksperta pakalpojumu
apmaksā Pasūtītājs.
2.13. Ja Izpildītājs neceļ iebildumus, tomēr Līgumā norādītajā termiņā nenovērš defektu aktā
fiksētās neatbilstības, Pasūtītājam ir tiesības minēto neatbilstību novēršanai uz
Izpildītāja rēķina pieaicināt citu kompetentu personu un Izpildītāja pienākums ir segt
konstatēto neatbilstību novēršanas izdevumus pilnā apmērā.
2.14. Ja Pasūtītājs izmanto Līguma 1.3. punktā pielīgtās tiesības, Pasūtītājs rakstiski, nosūtot
e-pastu_______, bez droša elektroniskā paraksta, brīdina Izpildītāju vismaz 10 (desmit)
dienas pirms paredzētā Darbu posma daļas: gaismas dekoru izgatavošana, piegāde un
montāža, uzsākšanas par gaismas dekoru montāžas apjoma samazinājumu.
3.
LĪGUMA SUMMA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA
3.1. Līguma kopējā summa ir _____ EUR (______ euro) bez pievienotās vērtības nodokļa
(turpmāk – PVN) apmērā, kas noteikts saskaņā ar Iepirkumā iesniegto piedāvājumu, ko
Pasūtītājs samaksā Izpildītājam saskaņā ar Līguma noteikumiem ar nosacījumu, ja
Izpildītājs izpilda Līgumā noteiktās saistības, šādā kārtībā:
3.1.1. 20 % (divdesmit procenti) no Līguma 3.1. punktā noteiktās summas 10 (desmit) dienu
laikā no Līgumā noteiktā kārtībā iesniegtas apdrošināšanas polises iesniegšanas un
Darbu izpildes uzsākšanas, pamatojoties uz Izpildītāja iesniegtu avansa maksājuma
rēķinu;
3.1.2. 50 % (piecdesmit procenti) no Līguma 3.1. punktā noteiktās summas 10 (desmit)
dienu laikā pēc Darbu ietvaros veiktas gaismas dekoru uzstādīšanas darbu
pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas Līgumā noteiktā kārtībā;
3.1.3. 30 % (trīsdesmit procenti) no Līguma 3.1. punktā noteiktās summas 30 (trīsdesmit)
dienu laikā pēc Darbu ietvaros veiktās dekoru demontāžas un nodošanas Pasūtītājam
Līgumā noteiktā kārtībā.
3.2. PVN tiek maksāts saskaņā ar spēkā esošajos Latvijas Republikas normatīvajos aktos
noteikto.
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3.3. Izpildītājs izraksta un iesniedz rēķinu Pasūtītājam par katru no Darbu daļu posmiem
atsevišķi ne ātrāk kā dienā, kad Darbu daļu posms ir pieņemts no Pasūtītāja puses
Līgumā noteiktā kārtībā un abpusēji ir parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts.
Pasūtītājam tiek iesniegti atbilstoši spēkā esošiem Latvijas Republikas normatīvajiem
aktiem noformēti rēķina trīs eksemplāri (viens eksemplārs – Izpildītājam, divi
eksemplāri – Pasūtītājam). Rēķinā tiek norādīts veikto Darbu apjoms, kopējā cena, PVN
likme un kopējā cena ar PVN. Rēķinā obligāti jānorāda Līguma numurs. Pasūtītājs
neapmaksā neatbilstoši Līguma noteikumiem noformētu rēķinu.
3.4. Pasūtītājs veic samaksu pēc pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas
(pieņemšanas – nodošanas akts tiek parakstīts saskaņā ar Līgumā noteikto kārtību par
katru no Darbu daļu posmiem pēc katra no Darbu daļu posmu Līguma noteikumiem
atbilstošas izpildes).
3.5. Pasūtītājs nepieņem un neapmaksā rēķinu, kamēr nav parakstīts pieņemšanas –
nodošanas akts Līgumā atrunātajā kārtībā par kārtējo Darbu apjomu saskaņā.
3.6. Pasūtītājs veic samaksu Izpildītājam Līgumā noteiktā kārtībā, pārskaitot naudu uz
Izpildītāja rēķinā norādīto bankas kontu.
3.7. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir veicis pārskaitījumu uz
Izpildītāja rēķinā norādīto bankas kontu.
3.8. Līguma izpildes laikā Izpildītājs nedrīkst piedāvāt Pasūtītājam augstākas izmaksas, kā
tās ir noteiktas Pielikumā.
4.
PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
4.1. Izpildītājs apņemas:
4.1.1. izpildot ar Līgumu uzņemtās saistības, veikt Darbus ievērot Latvijas Republikas
normatīvos aktus, uzņemoties visu atbildību par zaudējumiem, kas nodarīti
Pasūtītājam vai trešajām personām šo normu pārkāpuma vai neievērošanas
rezultātā;
4.1.2. pilnā apmērā atbildēt par savu darbinieku vai pieaicināto apakšuzņēmēju
darbinieku darbības/bezdarbības rezultātā Pasūtītājam vai Darbu izpildes
objektam nodarītajiem zaudējumiem;
4.1.3. ja Pasūtītājam rodas pretenzijas par Darbu kvalitāti vai citiem no Līguma
izrietošiem jautājumiem, izskatīt Pasūtītāja objektīvi pamatotās rakstiskās
pretenzijas un 5 (piecu) darbdienu laikā no to saņemšanas dienas bez Darbu
izpildes termiņa pagarinājuma un papildus maksām novērst pretenzijās norādītos
defektus vai nepilnības;
4.1.4. pēc Pasūtītāja pārstāvja pieprasījuma uzrādīt Darbu izpildē izmantojamo
materiālu sertifikātus;
4.1.5. par Darbu izpildi iesniegt Pasūtītājam Līguma minēto pieņemšanas – nodošanas
aktu;
4.1.6. ja Darbu izpildes laikā Pasūtītājs konstatē, ka Darbi nenotiek atbilstoši Līgumā
noteiktam termiņam, Izpildītājam 3 (trīs) darbdienu laikā ir rakstveidā jāiesniedz
Pasūtītājam pamatoti un argumentēti paskaidrojumi par termiņu neievērošanas
iemesliem.
4.2. Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt un saņemt no Pasūtītāja visu Izpildītājam nepieciešamo
informāciju, kas saistīta ar Darbu izpildes vietu, un kas ir Pasūtītāja pārziņā.
4.3. Pasūtītājs:
4.3.1. apņemas savlaicīgi veikt visus Līgumā atrunātos maksājumus;
4.3.2. apņemas 5 (piecu) darbdienu laikā, no Līguma 2.6. punktā noteiktā kārtībā
sagatavota protokola sagatavošanas, rakstveidā informēt Izpildītāju par
konstatētajiem defektiem vai nepilnībām;
4.3.3. ir tiesīgs jebkurā laikā pārbaudīt Darbu izpildi un izteikt saistošus un
pamatojošus norādījumus to gaitā.
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4.4. Pusēm abpusēji rakstiski vienojoties ir tiesības veikt Darbu izpildē iesaistīto speciālistu
nomaiņu, ņemot vērā, ka speciālistu kvalifikācija ir atbilstoša Iepirkuma noteikumos
noteiktajai konkrēta speciālista kvalifikācijai. Izpildītāja pienākums, speciālistu maiņas
gadījumā, ir iesniegt Pasūtītājam speciālistu atbilstību apliecinošus dokumentus.
Speciālistu kvalifikācijas atbilstību izvērtē Pasūtītājs.
5.
GARANTIJAS UN ATBILDĪBA
5.1. Izpildītājs, parakstot Līgumu, garantē visu Darbu pilnīgu un savlaicīgu izpildi.
5.2. Izpildītājs, parakstot Līgumu, garantē, ka tam ir un būs visas nepieciešamās speciālās
atļaujas, licences vai sertifikāti Līgumā atrunāto Darbu veikšanai visā to izpildes
periodā.
5.3. Izpildītājs garantē Darbu izpildē izmantoto materiālu un iekārtu atbilstību Līguma
noteikumiem, tehniskajai dokumentācijai, standartiem un tehniskajiem noteikumiem, to
nodrošināšanu ar atbilstības sertifikātiem un tehniskajām pasēm un citiem
dokumentiem, kuri apliecina to kvalitāti un kuri ir nepieciešami saskaņā ar Latvijas
Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
5.4. Izpildītājs, parakstot Līgumu, dod šādu garantiju (Garantijas termiņš):
5.4.1. jaunajiem gaismas dekoriem ir 24 (divdesmit četri) mēneši, skaitot no dienas, kad
parakstīts pieņemšanas - nodošanas akts par uzstādītajiem gaismas dekoriem;
5.4.2. izpildītajiem Darbiem, kas saistīti ar gaismas dekoru uzstādīšanu, ir ne mazāks kā
Darbu izpildes rezultātā uzstādīto gaismas dekoru plānotais ekspozīcijas laiks
(orientējoši 3 (trīs) mēneši), skaitot no dienas, kad parakstīts pieņemšanas nodošanas akts par uzstādītajiem gaismas dekoriem;
Garantijas laikā uzstādītajiem gaismas dekoriem jābūt darba kārtībā, nodrošinot to
kvalitatīvu un nepārtrauktu darbību.
5.5. Dodot Līgumā atrunātās garantijas, Izpildītājs apņemas atlīdzināt Pasūtītājam visus
zaudējumus un par saviem līdzekļiem novērst visus trūkumus, ja tā izteiktie
apgalvojumi izrādās nepatiesi vai arī uzņemtās saistības tiek izpildītas nepienācīgi vai
netiek izpildītas vispār.
5.6. Izpildītājs apņemas bez maksas novērst jebkuru Darba defektu, ja defekts ir atklāts
Garantijas termiņā.
5.7. Darba garantija neattiecas uz defektiem, kas radušies:
5.7.1. apzinātu bojājumu konstatēšanas gadījumā;
5.7.2. neatļautu izmaiņu veikšanas, Pasūtītāja pašrocīgas remontēšanas rezultātā;
5.7.3. nepārvaramas varas apstākļu rezultātā.
5.8. Pasūtītājs nekavējoties rakstiski (uz e-pastu: ______) paziņo Izpildītājam par jebkuru
Darba bojājumu vai Darba neatbilstību Līgumam, kas jānovērš Garantijas termiņa
ietvaros. Izpildītājam ne vēlāk kā 2 (divu) darbdienu laikā no paziņošanas brīža
jāierodas uz abpusēju defektu akta sastādīšanu. Ja Izpildītājs šajā termiņā neierodas,
Pasūtītājs vienpusēji sagatavo defektu aktu, kas ir saistošs Izpildītājam. Pasūtītājs
sagatavo defektu aktu un nekavējoties iesniedz Izpildītājam. Izpildītājs novērš attiecīgi
konstatētās Darba defektu aktā konstatētās neatbilstības 5 (piecu) darbdienu laikā,
skaitot no defektu akta sagatavošanas dienas, vai ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā no
defektu akta sagatavošanas dienas rakstveidā iesniedz Pasūtītājam motivētu atteikumu
novērst konstatētās neatbilstības. Pēc konstatēto neatbilstību novēršanas Izpildītājs
sagatavo pieņemšanas – nodošanas aktu par veiktajiem darbiem un iesniedz to
Pasūtītājam. Pasūtītājs 5 (piecu) darbdienu laikā pārbauda vai ir novērstas visas
konstatētās neatbilstības.
5.9. Ja tiek konstatēts, ka neatbilstības saskaņā ar Līgumu nav novērstas Pasūtītājam ir
tiesības minēto neatbilstību novēršanai uz Izpildītāja rēķina pieaicināt citu kompetentu
personu un Izpildītāja pienākums ir segt konstatēto neatbilstību novēršanas izdevumus
pilnā apmērā.
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5.10. Jautājumu par Līguma 5.9. punktā minētā defektu aktā norādītā pamatotību izlemj Pušu
pilnvarotie pārstāvji defektu akta sastādīšanas brīdī. Ja pārstāvji nevar vienoties, Pusēm
ir tiesības pieaicināt neatkarīgu ekspertu, kura pakalpojumu apmaksā Izpildītājs, ja tiek
konstatēts, ka Darba neatbilstība nav Pasūtītāja vaina. Ja neatkarīgais eksperts konstatē,
ka attiecīgi Darba neatbilstības iemesls radies Pasūtītāja vainas dēļ, neatkarīgā eksperta
pakalpojumu apmaksā Pasūtītājs.
5.11. Izpildītājs atbild par visu to personu drošību Darbu veikšanas objektā, kurām ir tiesības
tur atrasties un nodrošina nepiederošu vai neatbilstoši ekipētu personu neielaišanu
objektā. Izpildītājs ir atbildīgs par darba drošības noteikumu ievērošanu Darbu
veikšanas laikā objektā.
5.12. Piecu darbdienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas dienas Izpildītājam
jāiesniedz Pasūtītājam civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi par darbības vai
bezdarbības rezultātā trešo personu veselībai, dzīvībai un mantai nodarītajiem
zaudējumiem visā Līguma darbības periodā, apdrošinājuma summa 100% apmērā no
kopējās Līguma summas. Civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu Izpildītājs slēdz ar
noteikumu, saskaņā ar kuru, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošināšanas
atlīdzība tiek izmaksāta tieši zaudējumus cietušajai personai. Apdrošināšanas polise tiek
iesniegta ar pavadvēstuli Pasūtītāja juridiskajā adresē: Daugavas ielā 29, Mārupē, LV2167.
5.13. Darbu izpildes termiņa kavējuma gadījumā, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu
0,05 % apmērā no Līguma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no
Līguma summas.
5.14. Par Izpildītāja rēķina neapmaksāšanu Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs maksā
Izpildītājam līgumsodu 0,02 % apmērā dienā no kavētā maksājuma summas, bet ne
vairāk kā 10 % no Līguma summas.
5.15. Ja Izpildītājs neievēro Līguma 5.9. punktu, Pasūtītājam ir tiesības no Izpildītāja ieturēt
līgumsodu 0,02 % apmērā no Līguma summas par katru nokavēto defektu novēršanas
dienu, bet ne vairāk kā 10 % no Līguma summas.
5.16. Ja Izpildītājs nepilda Līgumu vai atsakās no tā izpildes, vai ja Līgums tiek pārtraukts
atbilstoši Līguma 6.6. punktam Izpildītāja vainas dēļ, vai arī Izpildītājs izbeidz Līgumu
pirms termiņa, izņemot nepārvaramu varas iestāšanās dēļ, Izpildītājs atlīdzina
Pasūtītājam tiešos zaudējumus, kas radušies Līguma laušanas rezultātā, kā arī maksā
soda naudu 10 % apmērā no Līguma summas.
5.17. Ja Izpildītājs neiesniedz Pasūtītājam Līguma 5.12. punktā minēto apdrošināšanas polisi,
Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu un pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu
0,05 % apmērā no Līguma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no
Līguma summas.
5.18. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību izpildes un tiešo
zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma.
5.19. Pasūtītājam ir tiesības aprēķināto līgumsodu ieturēt no Izpildītājam izmaksājamās
Līguma summas, par ko Pasūtītājs informē Izpildītāju rakstiski.
5.20. Puses līgumsoda samaksu veic 10 (desmit) dienu laikā pēc attiecīgās Puses rēķina par
līgumsoda samaksu nosūtīšanas otrai Pusei, veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu uz
rēķinā norādīto bankas konta numuru. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad
veikts naudas pārskaitījums, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums.
5.21. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma izpildes un Puses var prasīt kā
līgumsoda, tā arī Līguma noteikumu izpildīšanu.
LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ, LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANAS
KĀRTĪBA
6.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un darbojas līdz Pušu
savstarpējo saistību pilnīgai izpildei.
6.
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6.2. 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 Pasūtītāja, bet otrs
pie Izpildītāja.
6.3. Pusēm nav tiesību veikt Līguma būtiskas izmaiņas. Par Līguma būtiskām izmaiņām tiek
uzskatītas tādas izmaiņas, kas noteiktas Publisko iepirkuma likumā kā būtiskas līguma
izmaiņas.
6.4. Līguma grozījumi stājas spēkā ar dienu, kad tie ir abpusēji parakstīti.
6.5. Pusēm, savstarpēji rakstiski vienojoties, ir tiesības izbeigt Līgumu.
6.6. Pasūtītājs var vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, ja Izpildītājs atkārtoti:
6.6.1. neveic uzņemtās saistības atbilstoši Līgumam;
6.6.2. kavē Darbu beigu termiņu ilgāk par 20 (divdesmit) kalendārām dienām,
un pārkāpums ir fiksēts, sagatavojot pārkāpuma aktu, kurā norādīti visi apstākļi, kas
raksturo pārkāpumu. Šādu pārkāpuma aktu sagatavo Pasūtītājs, norādot minētajā aktā
visus apstākļus, kas pamato Līguma vai normatīvo aktu pārkāpumu.
6.7. Ja Līgums tiek izbeigts, Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par Darbiem tādā apjomā, kā tie
ir paveikti atbilstoši Līguma noteikumiem uz Līguma izbeigšanas dienu saskaņā ar
Līgumā noteikto kārtību.
6.8. Līguma 6.6 punktā noteiktajā gadījumā Līgums uzskatāms par izbeigtu 7 (septītajā)
dienā pēc Pasūtītāja rakstiska paziņojuma par Līguma izbeigšanu nosūtīšanas dienas.
Pasūtītājs paziņojumu par Līguma izbeigšanu Izpildītājam nosūta ierakstītā vēstulē.
Paziņojumam tiek pievienots Līguma 6.6. punktā noteiktā kārtībā sagatavotais
pārkāpuma akts.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

8.1.
8.2.
8.3.

8.4.

7.
NEPĀRVARAMA VARA (FORCE - MAJEURE)
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.
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.
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.
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.
8.
STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA
Jebkuri no Līguma izrietoši strīdi, kas rodas starp Pusēm, tiek sākotnēji risināti
savstarpēju sarunu ceļā.
No Līguma izrietošās saistības ir apspriežamas atbilstoši Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem.
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.
Jautājumi, kas nav atrunāti Līgumā, tiek apspriesti un risināti saskaņā ar Latvijas
Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
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9.
CITI NOTEIKUMI
9.1. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu izmaiņu rezultātā,
Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos.
9.2. Līgums ir saistošs Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.
9.3. 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 dienu 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 un to rekvizītiem.
9.4. Puses nosaka šādas kontaktpersonas Līguma izpildes uzraudzībā:
9.4.1. no Pasūtītāja puses: ______;
9.4.2. no Izpildītāj puses: _______.
9.5. 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.
10.
PUŠU JURIDISKĀS ADRESES
PASŪTĪTĀJS
IZPILDĪTĀJS
Mārupes novada Dome
Reģ. Nr. 90000012827
Daugavas iela 29, Mārupe,
Mārupes novads, LV-2167
AS ”SEB banka” Āgenskalna filiāle
Konts LV69 UNLA 0003 0111 3040 5

//

//

Līguma parakstīšanas datums

Līguma parakstīšanas datums
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