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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.1. Iepirkuma nosaukums, identifikācijas numurs un metode
“Mūzikas instrumentu iegāde Mārupes novada pašvaldības izglītības iestādēm”,
identifikācijas Nr. MND 2017/32, (turpmāk – Iepirkums) tiek veikts saskaņā ar Publisko
iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 9. 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. Kontaktpersonas
Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju Mārupes mūzikas un mākslas skolas direktore
Dace Štrodaha.
Tālruņa numurs: +371 67 67933403, +371 26556692.
Par Iepirkuma dokumentāciju – Mārupes novada Domes Iepirkumu nodaļas iepirkumu
speciāliste Ināra Maļinovska.
Tālruņa numurs: +371 67149860, +371 28391714.
Faksa numurs: +371 67149858.
E-pasta adrese: inara.malinovska@marupe.lv.
1.4. Iepirkuma noteikumu saņemšana
1.4.1. Iepirkuma noteikumus ieinteresētie piegādātāji var saņemt tos
lejuplādējot elektroniskajā formātā pircēja profilā 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 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: inara.malinovska@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 “Mūzikas instrumentu iegāde Mārupes novada pašvaldības
izglītības iestādēm”,
identifikācijas numurs MND 2017/32
Neatvērt līdz piedāvājumu atvēršanas sēdei
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1.7.

2.1.

1.6.3. Iepirkumā iesniedz piedāvājuma dokumentu oriģinālu un kopiju. Uz
piedāvājuma oriģināla titullapas jābūt norādei “ORIĢINĀLS”, bet uz
piedāvājuma kopijas titullapas jābūt norādei “KOPIJA”. Ja tiek konstatētas
pretrunas starp piedāvājuma dokumentu oriģinālu un kopiju, vērtēti tiek
piedāvājuma dokumentu oriģināli.
1.6.4. Piedāvājuma dokumentiem:
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 “Mūzikas instrumentu iegāde Mārupes
novada pašvaldības izglītības iestādēm”, identifikācijas Nr. MND 2017/32 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.
Piedāvājuma iesniegšanas kārtība
1.7.1. Piedāvājumu iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu Iepirkuma
komisijai līdz 2017. gada 12. septembra plkst. 12:00, adrese: Mārupes novada
Domē, Daugavas ielā 29, 12.kab., 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
Iepirkuma priekšmeta apraksts
2.1.1. Iepirkuma priekšmets ir mūzikas instrumentu (turpmāk – Prece)
piegāde Mārupes novada mūzikas un mākslas skolai, Mārupes pamatskolai un
Mārupes vidusskolai. Instrumentu piegāde, uzstādīšana, sakārtošana un pirmā
uzskaņošana saskaņā ar Iepirkuma noteikumu tehniskajā specifikācijā
(2. pielikums) (turpmāk – Tehniskā specifikācija) noteiktajām prasībām.
2.1.2. Iepirkuma nomenklatūra (CPV kods): 37316000-6 (sitamie
instrumenti), 3737312100-9 (trompete), 37314300-5 (kornetes un flautas),
37314200-4 (oboja), 37313400-9 (vijoles), 37313600-1 (bandžo), 37311100-2
(klavieres), 37315100-0 (sintezators).
2.1.3. Iepirkuma apjoms: atbilstoši Tehniskajai specifikācijai.
2.1.4. Pretendents var iesniegt 1 (vienu) piedāvājuma variantu par pilnu
Iepirkuma priekšmeta apjomu.
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2.2.

2.3.

Iepirkuma līguma izpilde
2.2.1. Preces piegādes, uzstādīšanas, sakārtošanas un pirmās uzskaņošanas
termiņš Pasūtītāja norādītājā adresē ir ne vēlāk kā 20 (divdesmit) dienu laikā no
Iepirkuma līguma abpusējas parakstīšanas dienas.
2.2.2. Preču garantijas termiņš instrumentiem ne mazāk kā 24 (divdesmit
četri) mēneši, izņemot flīģeli, kura garantijas termiņš ir 60 (sešdesmit) mēneši no
Preces piegādes un nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas
dienas. Garantijas apkalpošana uz vietas iestādēs.
2.2.3. Iepirkuma līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir
attiecināms uz laika periodu līdz līgumslēdzēju saistību pilnīgai izpildei.
2.2.4. Preces piegādes kārtība, līgumslēdzējpušu atbildības nosacījumi,
samaksas kārtība par piegādāto Preci ir noteikta Iepirkuma līguma projektā
(5. pielikums), kas ir Iepirkuma noteikumu neatņemama sastāvdaļa.
Līguma izpildes vieta
2.3.1. Mārupes mūzikas un mākslas skola (trompete, flautas, oboja, timpāns,
vijoles, stīgu bandžo, flīģeļi), Mazcenu aleja 39, Jaunmārupe, Mārupes novads,
LV-2167,
tālrunis:
67933403,
e-pasts:
muzika.marupe@marupe.lv.
(kontaktpersona Dace Štrodaha), Mārupes novads, LV2167,
2.3.2. Mārupes pamatskola (blokflauta), Viskalnu iela 7, Tīraine, Mārupes
novads, LV2167, tālrunis: 28646072, e-pasts: skola@marupespamatsk.lv
(kontaktpersona Inga Jātniece),
2.3.3.
Mārupes vidusskola (sintezators), Kantora iela 97, Mārupes novads,
LV2167, tālrunis: 29481045, marupejanis@inbox.lv (kontaktpersona Jānis
Lagzdkalns).

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). 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. PIL 9 panta astotās daļas 1., 2. un 3. punkta nosacījumi
3.2.1. 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 katru personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība,
nav attiecināmi PIL 9. panta astotās daļas 1. punktā minētie nosacījumi.
3.2.2. 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 katru personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība,
nav attiecināmi PIL 9. panta astotās daļas 2. punktā minētie nosacījumi
piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā, un dienā, kad pieņemts lēmums
par iespējamu Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.
3.2.3. Iepirkuma dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai
darbinieks), Iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts nav saistīts ar pretendentu
PIL 25. panta pirmās un otrās daļas izpratnē vai nav ieinteresēts kāda
pretendenta izvēlē, un Pasūtītājam ir iespējams novērst šo situāciju ar mazāk
pretendentu ierobežojošiem pasākumiem.
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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 viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi.
Prasība
Iesniedzamais dokuments
3.3.1.
Pretendents
normatīvajos 3.3.1.1. Informāciju par pretendentu, kurš ir
aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts
reģistrēts
LV
Komercreģistrā,
Komercreģistrā vai līdzvērtīgā
Pasūtītājs pārbauda Uzņēmumu reģistra
reģistrā
ārvalstīs.
Fiziskām
mājaslapā
(skat.
personām uz Iepirkuma līguma
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.
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.
Pretendentam
iepriekšējo 3.3.2.1. Apliecinājums
par
pretendenta
3 (trīs) gadu laikā uz piedāvājuma
iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā iegūto
iesniegšanas brīdi ir pieredze
pieredzi, kas jāiesniedz atbilstoši
Tehniskajā specifikācijā minēto
Iepirkuma
noteikumu
norādītajai
preču piegādē vismaz viena līguma
formai (4. pielikums).
ietvaros
(naudas
izteiksmē
pieredzei jābūt vienādai vai lielākai
nekā piedāvātajai līgumcenai un
līguma ietvaros jābūt piegādātam
vismaz
vienam
pūšamo
instrumentu grupas instrumentam,
vismaz vienam stīgu instrumentu
grupas instrumentam, vienam
taustiņinstrumentu
grupas
instrumentam).
Ja pretendents ir dibināts vēlāk – tad
pieredzei jāatbilst iepriekš minētajai
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Prasība
Iesniedzamais dokuments
prasībai attiecīgi īsākā laikā.
3.3.3.
Pretendentam jānodrošina 3.3.3.1. Latvijas
Amatniecības
kameras
meistars,
kurš
sakārtos
meistara vai zeļļa diploma apliecināta
instrumentus
spēlēšanas
kopija vai ekvivalents meistara
kārtībā/veiks pirmo uzskaņošanu).
kvalifikāciju apliecinošs dokuments.
3.4. Tehniskais piedāvājums
3.4.1. Tehniskais piedāvājums jāsagatavo atbilstoši tehniskā piedāvājuma
veidlapai (3. pielikums), saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (2. pielikums).
3.4.2. Pretendenta piedāvātais Preces piegādes, uzstādīšanas, sakārtošanas vai
pirmās uzskaņošanas termiņš ir atbilstošs Iepirkuma noteikumu 2.2.1. punkta
prasībām. Pretendents savu piedāvāto Preces piegādes termiņu norāda
Pieteikumā (1. pielikums).
3.4.3. Pretendenta piedāvātais Preces garantijas termiņš ir atbilstošs
Iepirkuma noteikumu 2.2.2. punktā noteiktajam. Pretendents savu piedāvāto
Preces garantijas termiņu norāda Pieteikumā (1. pielikums).
3.5. Finanšu piedāvājums
3.5.1. Piedāvātā cena jānorāda Pieteikumā (1. pielikums).
3.5.2. Finanšu piedāvājumā norādītajai cenai ir jābūt norādītai euro (EUR),
norādot un aprēķinot piedāvāto cenu ar precizitāti divas zīmes aiz komata, un
tajā jābūt ietvertiem visiem nodokļiem un nodevām, izņemot pievienotās
vērtības nodokli. Cenā jābūt ietvertām arī visām administrācijas, dokumentu
sagatavošanas, saskaņošanas, transporta un uzstādīšanas un uzskaņošanas
izmaksām, kas saistītas ar Preces piegādi.
4. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA
4.1. Piedāvājuma izvēles kritērijs
Komisija piešķir līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam,
kuru nosaka, ņemot vērā tikai piedāvāto kopējo cenu ar zemāko cenu EUR bez PVN.
4.2. Piedāvājumu vērtēšanas pamatnoteikumi
4.2.1. 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.
4.2.2. Iepirkuma komisija pārbauda piedāvājumu atbilstību Iepirkuma
noteikumos noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar noteikto
piedāvājuma izvēles kritēriju.
4.2.3. Pasūtītājs izvēlas piedāvājumu saskaņā ar noteikto piedāvājuma izvēles
kritēriju un pārbauda piedāvājuma atbilstību Iepirkuma noteikumos noteiktajām
prasībām.
4.2.4. Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka piedāvājumu novērtējums atbilstoši
izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam ir vienāds, tad Pasūtītājs rīkojas
saskaņā ar PIL 51. panta septīto daļu.
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;
4.2.5.5. informācijas pārbaude par PIL 9. panta astotajā daļā 1. 2. un 3. punktā noteikto
attiecībā uz iespējamo Iepirkuma uzvarētāju.
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4.2.6. Pretendentu un tā piedāvājumu vērtē, ja tas nav noraidīts iepriekšējā
vērtēšanas posmā. Ja pretendenta piedāvājums tiek noraidīts, Iepirkuma komisija
vērtē nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu EUR bez PVN.
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.
Pretendenta atlases atbilstības pārbaude
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 3.3. 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 piedāvājums atbilst Tehniskajai
specifikācijai (2. pielikums) un Iepirkuma noteikumu 3.4. punkta prasībām.
4.5.2. Piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā Iepirkuma komisijai pēc
pieprasījuma, ir tiesības pieprasīt pretendentam nodrošināt iespēju iepazīties ar
Preci un tās sastāvdaļām. Pretendentam piecu dienu laikā ir jānodrošina
Iepirkuma komisijai iespēju iepazīties ar Preci un tās sastāvdaļām un
piedāvātajai Precei un sastāvdaļu paraugiem ir jābūt identiskiem Pretendenta
piedāvātajai Precei.
4.5.3. Ja tehniskais piedāvājums neatbilst Tehniskajai specifikācijai vai
Iepirkuma noteikumu 3.4. punkta prasībām vai piedāvātā Prece un tās sastāvdaļu
paraugi neatbilst Tehniskajai specifikācijai vai pretendents nevar nodrošināt
iespēju Iepirkuma komisijai iepazīties ar Preci vai tās sastāvdaļām, Iepirkuma
komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības Iepirkumā un tā piedāvājumu
tālāk nevērtē.
4.6.
Piedāvājumu vērtēšana
4.6.1. Ja Iepirkuma komisijai rodas šaubas par piedāvājuma nepamatotu
lētumu, tā rīkojas saskaņā ar PIL 53. panta noteikumiem. Ja Iepirkuma komisija
konstatē, ka ir iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums, tas tiek noraidīts.
4.6.2. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu EUR bez
PVN no piedāvājumiem, kuri atbilst Iepirkuma noteikumu prasībām.
4.7.
Informācijas pārbaude par PIL 9 panta astotās daļas 1. 2. un 3. punktā 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 katru personālsabiedrības
biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi:
4.7.1.1. PIL 9. panta astotās daļas 1. punktā minētie nosacījumi;
4.7.1.2. PIL 9. panta astotās daļas 2. punktā minētie nosacījumi piedāvājumu
iesniegšanas termiņa pēdējā dienā un dienā, kad pieņemts lēmums par
iespējamu Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu;
4.7.1.3. PIL 9. panta astotās daļas 3. punktā minētie nosacījumi.
4.7.2. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka uz iespējamo Iepirkuma uzvarētāju,
pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai
apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu un
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Iepirkuma noteikumos noteiktajām prasībām, kā arī uz katru personālsabiedrības
biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi PIL 9. panta astotās
daļas 2. punktā minētie apstākļi piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā
dienā un dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu Iepirkuma līguma
slēgšanas tiesību piešķiršanu, tā rīkojas atbilstoši PIL 9. panta desmitās daļas
1. un 2. punktam.
4.7.3. Ja iespējamais Iepirkuma uzvarētājs ir piegādātāju apvienība,
Iepirkuma komisija pārbauda PIL 9. panta astotās daļas 1. 2. un 3. punktā minēto
apstākļu esamību attiecībā uz katru piegādātāju apvienības biedru.
4.7.4. 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 personu, uz kuras iespējām
pretendents balstās, neattiecas PIL 9. panta astotajā 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.

5.1.

5.2.

5. IEPIRKUMA UZVARĒTĀJA NOTEIKŠANA UN IEPIRKUMA LĪGUMA
SLĒGŠANA
Lēmuma, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs Iepirkumā, pieņemšana un paziņošana
5.1.1. Par uzvarētāju Iepirkumā tiks atzīts pretendents, kura kvalifikācija ir
atbilstoša Iepirkuma noteikumiem un kurš būs iesniedzis Iepirkuma noteikumu
prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.
5.1.2. Iepirkuma komisija ir tiesīga pārtraukt Iepirkumu, ja tam ir objektīvs
pamatojums.
5.1.3. Visi pretendenti tiek rakstveidā informēti par Iepirkuma rezultātiem
3 (trīs) darbdienu laikā no lēmuma, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs Iepirkumā,
pieņemšanas dienas.
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 9. panta astoņpadsmitajai 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.
6. NOTEIKUMU PIELIKUMU SARAKSTS

1. pielikums – Pieteikums (veidlapa).
2. pielikums – Tehniskā specifikācija.
3. pielikums – Tehniskais piedāvājums.
4. pielikums – Apliecinājums par pieredzi (veidlapa).
5. pielikums – Līguma projekts.
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Komisijas priekšsēdētājs

I. Punculis
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1. pielikums
Iepirkuma, identifikācijas
Nr. MND 2017/32, noteikumiem

PIETEIKUMS*
Iepirkums: “Mūzikas instrumentu iegāde Mārupes novada pašvaldības izglītības iestādēm”,
identifikācijas Nr. MND 2017/32, (turpmāk – Iepirkums)
(pretendenta nosaukums un adrese)
Kam: Mārupes novada Domei
No:
Daugavas iela 29,
Mārupes novads, LV-2167
Latvija
1. Mēs, apakšā parakstījušies, apstiprinām, ka piekrītam Iepirkuma noteikumu prasībām un
piedāvājam piegādāt, uzstādīt, sakārtot un uzskaņot mūzikas instrumentus (turpmāk –
Prece) Pasūtītāja norādītajās adresēs saskaņā ar Iepirkuma noteikumiem par šādu cenu:
N.p.k.

Preces nosaukums

Apjoms

1. Mārupes mūzikas un mākslas skolai
1)
Trompete
_____________
(ražotāja
nosaukums un modelis)
2)
Flauta _____________ (ražotāja nosaukums
un modelis)
3)
Oboja _____________ (ražotāja nosaukums
un modelis)
4)

5)
6)
7)
8)
9)

Timpāns (komplekts no 4 gb. timpāniem)
_____________ (ražotāja nosaukums un
modelis)
Vijole
1/2
_____________
(ražotāja
nosaukums un modelis)
Vijole
3/4
_____________
(ražotāja
nosaukums un modelis)
Vijole
4/4
_____________
(ražotāja
nosaukums un modelis)
VGS 6 stīgu bandžo _____________ (ražotāja
nosaukums un modelis)
Flīģelis _____________ (ražotāja nosaukums
un modelis)

Piedāvātā
cena EUR
bez PVN
par 1
vienību

1gb.
2 gb.
1 gb.
1
kompl.
1 gb.
2 gb.
1 gb.
2 gb.
2.gb

Kopā bez PVN
PVN 21%
Piedāvātā cena ar PVN
2. Mārupes pamatskolai
10) Blokflauta
_____________
nosaukums un modelis)

(ražotāja
2 gb.
Kopā bez PVN
PVN 21%
Piedāvātā cena ar PVN

3. Mārupes vidusskolai
11

Piedāvātā
cena EUR
bez PVN par
visu apjomu

11)

Sintezators
_____________
nosaukums un modelis)

(ražotāja
1.gb
PVN 21%
Piedāvātā mcena ar PVN

Kopā līgumcena(1+2+3) bez PVN
PVN 21%
Piedāvātā līgumcena ar PVN
2.

3.

4.

5.

6.

Mūsu uzņēmums atbilst _____________ (norādīt “mazā” vai “vidējā”) uzņēmuma
statusam.
(Skatīt
IUB
skaidrojumu
https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf):
(Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura
gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro; Vidējais
uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā
250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada
bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro).
Ja pretendents ir piegādātāju apvienība:
3.1. personas, kuras veido piegādātāju apvienību (nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese):
___________________;
3.2. katras personas atbildības apjoms %:_________________________.
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. piegādāsim Preci Pasūtītājam ___ (____________) dienu laikā no Iepirkuma līguma
abpusējas parakstīšanas dienas;
5.2. Preces garantijas termiņš: ____ (_________) mēneši no Preču pavadzīmes – rēķina
abpusējas parakstīšanas dienas;
5.3. pretendents nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts
Iepirkumā;
5.4. nav tādu apstākļu, kas liegtu piedalīties Iepirkumā un pildīt Iepirkuma noteikumos un
tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.
Mēs apņemamies:
6.1. ievērot Iepirkuma noteikumus;
6.2. atzīt sava piedāvājuma spēkā esamību līdz Iepirkuma komisijas lēmuma pieņemšanai
par Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, bet gadījumā, ja tiek atzīts par
uzvarētāju – līdz Iepirkuma līguma noslēgšanai;
6.3. slēgt Iepirkuma līgumu un izpildīt visus Iepirkuma līguma noteikumus, saskaņā ar
Iepirkuma noteikumu 5. pielikumu, ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu.

Informācija par pretendentu vai personu, kura pārstāv piegādātāju Iepirkumā:
Pretendenta nosaukums:
Reģistrēts Komercreģistrā:
ar Nr.
Juridiskā adrese:
Korespondences adrese:
12

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 2017. 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 2017/32, noteikumiem

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
•

Piedāvātie instrumenti ir atbilstoši sertificēti Eiropas Savienībā;

•

Instrumentiem, tā sastāvdaļām un piederumiem ir jābūt jauniem un nelietotiem, tajā
nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes;

•

Katram piedāvātajam instrumentam ir ražotāja apliecinājums (sertifikāts);

•

Pretendenta rīcībā ir jābūt meistaram, kas nodrošinās profesionālu piegādāto
instrumentu uzstādīšanu, sakārtošanu vai pirmo uzskaņošanu.

•

Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt papildus ražotāja apliecinājumu gadījumā, ja ir radušās
šaubas par iesniegto specifikācijas atbilstību;

•

Pasūtītājam ir tiesības un nodrošināta iespēja pirms līguma slēgšanas uz vietas Latvijā
apskatīties un izmēģināt visus instrumentus.

Nr.

Iepirkuma priekšmets

1. 1 Trompete Bach TR 500Bb
.
(vai ekvivalents)

2.

Flauta TREVOR James
10x3041 EW (vai
ekvivalents)

Skaits

Apraksts
•

Korpuss:dzeltenā misiņa vai ekvivalents

•

Zvana diametrs: 123mm

•

Vārstuļi: 3
ekivalents

•

Piemutnis: ir

•

Cietais futlāris

•

kopšanas līdzekļi

•

Galva: apsudrabota
materiāls

•

Korpuss: Apsudrabots vai ekvivalents
materiāls

•

Mehānisms: Apsudrabots vai ekvivalents
materiāls

•

E (mi) mehānika: Ir

•

Vārstuļi: Aizvērtie

•

OFFSET G(sol):Ir

•

Cietais futlāris un soma ar pleca siksnu,
kopšanas līdzekļi

1 gb.

2 gb.

nerūsējošā

vai

• Baroka sistēma

3.

Blokflauta Yamaha YRS24B
(vai ekvivalenta)

2 gb.

• ABS korpuss
• Korpuss sastāv no 3 daļām
• Komplektā ar auduma futlāri
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tērauda

vai

ekvivalents

4.

Oboja

1 gb.

•
•
•
•
•
•
•
•

Pusautomātiskā franču sistēma,
vienkāršota konservatorijas sistēma,
2 oktāvas klapes,
dubultais G#,
dubultais Es,
F rezonanse,
sudrabotas klapes,
korķa un dubultās ādas spilventiņi,

•

futlāris, kopšanas līdzekļi.

•

komplekts, kas sastāv no četriem
timpāniem,
spēlējamās virsmas izmēros 32”, 29”,
26” un 23” (collas).
Paraboliska korpusa katls
Pulēts katla korpuss.
Skaņošanas skala

•

5.

Timpāns (komplekts no 4
(četriem) timpāniem

1 kompl.

•
•
•

•

•

Hromēts metāla riņķis, kas tur spēlējamo
plastiku
Augšējais vāks (deka) no egles koka .
Apakšējais vāks (deka) no viļņotās
kļavas.
Laka matēta, antīka imitācija.
Steķitis labi piegriezts Aubert vai
Chevalet Despiau vai Josef Teller vai
ekvivalents
Tapiņas, zodturis, grifs no melnkoka.
Stīgturis vienlaida, ar 4 tīrskaņotājiem.
Lociņš no brazīļkoka, kantains ar baltiem
astriem.
Cietais futlāris ar polsterējumu iekšpusē

•

Kanifolijs

•
•

•

Augšējais vāks (deka) no egles koka .
Apakšējais vāks ( deka) no viļņotās
kļavas.
Laka matēta, antīka imitācija.
Steķitis labi piegriezts Aubert vai
Chevalet Despiau vai Josef Teller vai
ekvivalents
Tapiņas, zodturis, grifs no melnkoka.
Stīgturis vienlaida, ar 4 tīrskaņotājiem.
Lociņš no brazīļkoka, kantains ar baltiem
astriem.
Cietais futlāris ar polsterējumu iekšpusē

•

Kanifolijs

•
•
•
•

6.

Vijole ½

1 gb

•
•
•

•
•

7.

Vijole ¾

2 gb.
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•
•
•

•
•

•

Augšējais vāks (deka) no egles koka .
Apakšējais vāks ( deka) no viļņotās
kļavas.
Laka matēta, antīka imitācija.
Steķitis labi piegriezts Aubert vai
Chevalet Despiau vai Josef Teller vai
ekvivalents
Tapiņas, zodturis, grifs no melnkoka.
Stīgturis vienlaida, ar 4 tīrskaņotājiem.
Lociņš no brazīļkoka, kantains ar baltiem
astriem
Cietais futlāris ar polsterējumu iekšpusē

•

Kanifolijs

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sešstīgu bandžo
Sarkankoka korpuss
Remo plēve baltā krāsā
Sarkankoka rezonators
Hromētas metāla detaļas
Lakots korpuss
6 stīgas
22 ladas
Diecast stīgu novilcēji

•

Komplektā ar somu

•
•

8.

9.

Vijole 4/4

VGS 6 stīgu bandžo

1 gb

2 gb.
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•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Flīģelis - YAMAHA GB1 PE
10.
vai ekvivalents

Krāsa – pulēta melna
Augstums – līdz 99 cm
Garums - līdz 151 cm
Platums – līdz 146 cm
Svars – līdz 261 kg
Klaviatūras vāks - klusi un lēni
aizverams, ar aizsargājošu mehānismu
Korpusa iekšpuse - meranti
Korpusa ārpuse – meranti, MFD
Klavieru augšējais vāks – ar divām
atbalsta pozīcijām
Klaviatūras izmērs – 88 taustiņi
Nošu pults - izņemama, 5 pozīcijas,
viengabalaina,
(pilns
vidus,
bez
caurumiem)
Skaņojums - 442 Hz
Balto taustiņu pārklājuma materiāls akrila mastika
Melno taustiņu pārklājuma materiāls Fenola sveķu mastika
Mehānika - īpaši konstruēta attiecīgajam
klavieru modelim, bez plastikas vai
karbona detaļām
Āmuriņu filca materiāls - FFW filcs, vai

analogs

2 gb

•

Āmuriņu

kātu

materiāls

-

bērza

saplāksnis
•

Taustiņu svars - gradēts: no 55 g basa

•

stīgām līdz 48 g augšējām stīgām
Pedāļu skaits - 3, vidējais pedālis:
pilnais sostenuto

•
•

Rezonators - egle
Rezonatora laukums - ne lielāks par

1.20 m2
•
•
•
•
•

•

•

•
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Rezonatora ribu skaits - ne vairāk par 10
Rāmis - V-Pro tehnoloģija
Basa stīgas garums (1.taustiņš) - ne

garāka par 1265.0 mm
Virbeļu bloks - cieta kļava
Galvenā mehānikas sliede (Action rail) -

īpašs alumīnija sakausējums, kas
nodrošina mehānikas regulējuma
stabilitāti, neatkarīgi no klimata
apstākļiem
Klavieru koka detaļas īpaši sagatavotas
konkrētā
ģeogrāfiskā
reģiona
(Eiropas) klimatiskajiem apstākļiem
Riteņi - misiņa, ar vienu riteni
Ražošanas laiks - instrumentam jābūt
ražotam ne vēlāk kā 2016.gada
1.septembris (ražotāja apliecinājums)

11.

Sintezators Yamaha EZ-220
Black vai ekvivalents

1 gb
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Taustiņu skaits - 61
Maksimāla polifonija, notis 32
Reverbācija - 9
Temps no 11 līdz 280
Iebūvētas dziesmas – 100
Iebūvēti stili – 100
Ir displejs un USB
Savietojams PA-130
Adapteris -PA- 3C

3. pielikums
Iepirkuma, identifikācijas
Nr. MND 2017/32, noteikumiem

TEHNISKAIS - PIEDĀVĀJUMS
Apliecinam, ka:
• Piedāvātie instrumenti ir atbilstoši sertificēti Eiropas Savienībā;
• Instrumentu sastāvdaļas un piederumi ir jauni, tajos nav iebūvētas lietotas vai
atjaunotas komponentes;
• Pievienojam ražotāja apliecinājumu (sertifikātu) kopijas uz _____lapām;
• Mūsu rīcībā ir kvalificēts meistars, kas nodrošinās profesionālu piegādāto instrumentu
uzstādīšanu, sakārtošanu vai pirmo uzskaņošanu.
• Apskatīties un izmēģināt (Latvijā) visus instrumentus var tirdzniecības vietā
__________________(adrese)
Nr.

Iepirkuma priekšmets

1. 1 Trompete
.
2.
Flauta
3.
Oboja
Timpāns (komplekts no 4
4.
(četriem) timpāniem
5.
Vijole ½
6.
Vijole ¾
7.
Vijole 4/4
8.
VGS 6 stīgu bandžo
9.
Flīģelis
10. Blokflauta
11. Sintezators

Skaits

1 gb.
2 gb.
1 gb.
1 kompl.
1 gb
2 gb.
1 gb
2 gb.
2 gb
2 gb.
1.gb
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Nosaukums, ražotājs,
gads

Pretendenta piedāvātā
instrumenta apraksts

4. pielikums
Iepirkuma, identifikācijas
Nr. MND 2017/32, noteikumiem

APLIECINĀJUMS PAR PIEREDZI
1. Pretendenta nosaukums:
Reģistrēts Komercreģistrā:
ar Nr.
Apliecinām, ka mums ir pieredze iepirkuma „Mūzikas instrumentu iegāde Mārupes novada
pašvaldības izglītības iestādēm”, identifikācijas Nr. MND 2017/32 (turpmāk – Iepirkums)
tehniskā specifikācijā minēto preču piegādē iepriekšējo __ (_______) gadu laikā pirms
piedāvājuma iesniegšanas dienas Iepirkumā:
Nr.p.k.

Preču piegādes
periods

Summa
EUR (bez
PVN)

Pircējs

Prece, kuru
piegādāja

Pircēja
kontaktpersona,
tālrunis

1.
Summa kopā (jābūt vienādai
vai lielākai nekā piedāvātajai
līgumcenai)
Ar šo uzņemos pilnu atbildību par apliecinājumā ietverto ziņu patiesumu un atbilstību
faktiskajai situācijai.
Paraksts:
Vārds, uzvārds:
Amats:
Apliecinājums sagatavots un parakstīts 2017. gada ___. ______________.
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5. pielikums
Iepirkuma, identifikācijas
Nr. MND 2017/32, noteikumiem

/LĪGUMPROJEKTS/
Līgums Nr. 13-2/______-2017
par mūzikas instrumentu iegādi Mārupes novada pašvaldības izglītības iestādēm
Mārupē

2017. 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/a rīkojas saskaņā ar statūtiem, (turpmāk – Pārdevējs), no otras puses, Pircējs un
Pārdevējs abi kopā saukti Puses,
pamatojoties uz iepirkuma “Mūzikas instrumentu iegāde Mārupes novada pašvaldības
izglītības iestādēm”, identifikācijas Nr. MND 2017/32, (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem
noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pircējs pērk, un Pārdevējs apņemas pārdot, piegādāt un uzstādīt Pircējam jaunus dažāda
veida mūzikas instrumentus (turpmāk – Preces), saskaņā ar Iepirkuma tehnisko
specifikāciju (turpmāk – 1.pielikums) un Pārdevēja Iepirkumā iesniegto finanšu
piedāvājumu (turpmāk – 2.pielikums) šādām Mārupes novada pašvaldības izglītības
iestādēm:
1.1.1. Mārupes Mūzikas un mākslas skolai – Mazcenu alejā 39, Jaunmārupē,
Mārupes novadā, LV-2166;
1.1.2. Mārupes pamatskolai – Viskalnu ielā 7, Tīrainē, Mārupes novadā, LV-2167;
1.1.3. Mārupes vidusskolai – Kantora ielā 97, Mārupē, Mārupes novadā, LV-2167.
2. LĪGUMA SUMMA UN PREČU PIEGĀDES KĀRTĪBA
2.1. Līguma summa ir ________ EUR (____________________) bez pievienotās vērtības
nodokļa (turpmāk – PVN). Līguma summu veido Līguma 1.1. apakšpunktos norādīto
pašvaldības iestāžu pasūtījumi:
2.1.1. Mārupes Mūzikas un mākslas skolai – _____ EUR (___________) bez PVN;
2.1.2. Mārupes pamatskolai – ______ EUR (___________) bez PVN;
2.1.3. Mārupes vidusskolai – ______ EUR (___________) bez PVN.
2.2. Pārdevējs veic Preču piegādi un uzstādīšanu Līguma 1.1. apakšpunktos norādītajām
iestādēm pilnā apjomā 20 (divdesmit) dienu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas
dienas.
2.3. Pārdevēja kontaktpersona vienojas ar Līguma 2.12. apakšpunktos norādītajām Pircēja
kontaktpersonām par konkrētu Preču piegādes un uzstādīšanas laiku un vietu,
izmantojot elektronisko pastu un informējot zvanot pa tālruni.
2.4. Pārdevējs nodod Preces Pircējam ar Preču pavadzīmi – rēķinu, kurā tiek norādīts
Līguma numurs, pašvaldības iestādes nosaukums, piegādāto Preču nosaukums,
daudzums, vienas vienības cena euro, kopējā cena euro bez PVN, PVN likme un kopējā
cena ar PVN. Pārdevējs nodrošina katrai pašvaldības iestādei atsevišķi izrakstītu Preču
pavadzīmi – rēķinu.
2.5. Pārdevējs nodrošina, ka Pircējam tiek iesniegti atbilstoši Latvijas Republikā spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem izrakstīti Preču pavadzīmes – rēķina 3 (trīs) eksemplāri
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2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.
2.12.

2.13.

(viens eksemplārs – Pārdevējam, divi eksemplāri – Pircējam). Pircējs neapmaksā
nepareizi noformētu Preču pavadzīmi–rēķinu.
Ja Pircējs 3 (trīs) darbdienu laikā pēc Preču pavadzīmes – rēķina parakstīšanas konstatē
Preces trūkumus, bojājumus vai neatbilstību visām Līguma prasībām, tad Līguma
2.12. apakšpunktā norādītā Pircēja iestādes kontaktpersona sastāda Preces defekta aktu
un nodod to Pārdevējam.
Pārdevējs pieņem atpakaļ no Pircēja Līgumam neatbilstošās Preces un veic to
aizvietošanu ar Līgumam atbilstošām Precēm 3 (trīs) darbdienu laikā no Preču defektu
akta sagatavošanas dienas par saviem līdzekļiem.
Ja Pārdevējs neveic Līguma noteikumiem neatbilstošu Preču apmaiņu Līguma
2.7. punktā noteiktajā termiņā, Pircējam ir tiesības neapmaksāt Līgumam neatbilstošo
Preču vērtību.
Jautājumu par Preču defektu aktā norādītā pamatotību izlemj Pušu pārstāvji Preču
defektu akta sastādīšanas brīdī. Ja pārstāvji nevar vienoties, 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.
Preces uzskatāmas par piegādātām un nodotām Pircējam ar brīdi, kad Puses abpusēji
Preču pavadzīmi – rēķinu un Pircējs 3 (trīs) darbdienu laikā nav iesniedzis Preces
defektu aktu.
Pārdevējs ir atbildīgs par piegādājamo Preču nejaušas, pilnīgas vai daļējas bojāejas vai
bojāšanās risku līdz Preču nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdim.
Kontaktpersonas no Pircēja puses:
2.12.1. –Mārupes Mūzikas un mākslas skola – Dace Štrodaha, tālrunis:
+371 67933403, e-pasts: muzika.marupe@marupe.lv;
2.12.2. Mārupes pamatskola – Inga Jātniece, tālrunis +371 28646072, e-pasts:
skola@marupespamatsk.lv;
2.12.3. Mārupes vidusskola – Jānis Lagzdkalns, tālrunis: +371 29481045, e-pasts:
marupejanis@inbox.lv.
Kontaktpersona no Pārdevēja puses – ______________, tālrunis: +371 ___________; epasts: ________________.

3. PREČU KVALITĀTE UN GARANTIJA
3.1. Precēm ir jāatbilst 1.pielikumā noteiktajām prasībām un jāatbilst prasībām par kurām
Puses rakstiski vienojušās Līgumā noteiktā kārtībā.
3.2. Garantijas termiņš Precēm ir ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no Preču
pavadzīmes – rēķina abpusējas parakstīšanas dienas. Flīģelim garantijas termiņš ir ne
mazāk kā 60 (sešdesmit) mēneši no Preču pavadzīmes - rēķina abpusējas parakstīšanas
dienas.
3.3. Ja Preces garantijas termiņa laikā Pircējs konstatē Precei trūkumu, defektu vai
bojājumu, kas radies Preces izgatavošanā pielietotā materiāla dēļ vai bojājumu dēļ, kas
nav Pircēja vaina, pieaicinot Pārdevēja pārstāvi (nosūta informāciju uz e-pastu:
_____________un zvana uz tālruņa Nr.+371 ____________), tiek sastādīta rakstiska
pretenzija un iesniegta Pārdevējam. Pārdevējs 2 (divu) darbdienu laikā no pretenzijas
saņemšanas dienas izvērtē pretenzijā norādītos trūkumus, un rakstiski paziņo Pircējam
savu lēmumu. Ja Pārdevējs akceptē norādītos trūkumus, tas rakstiski paziņo Pircējam
par to novēršanu uz sava rēķina, kā arī par novēršanas termiņiem, kas nevar būt ilgāki
par 5 (piecām) darbdienām. Ja defekti vai trūkumi ir radušies Pircēja vainas dēļ,
Pārdevējam nav pienākuma nodrošināt garantijas izpildi.
3.4. Ja Puses nevar vienoties par Preces garantijas laikā atklāto defektu novēršanu, Pusēm ir
tiesības pieaicināt neatkarīgu ekspertu, kura pakalpojumu apmaksā Pārdevējs, ja tiek
konstatēts, ka Preces defekta rašanās iemesls nav Pircēja vaina. Ja neatkarīgais eksperts
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konstatē, ka Preces defekts radies Pircēja vainas dēļ, neatkarīgā eksperta pakalpojumu
apmaksā Pircējs.
4. PUŠU ATBILDĪBA
4.1. Ja Pārdevējs neapmaina Līguma noteikumiem neatbilstošu Preci Līgumā noteiktajā
termiņā vai neveic Preces garantijas laikā konstatēto neatbilstību Līgumam novēršanu,
Pārdevējs atmaksā Pircējam neatbilstošās Līguma noteikumiem Preces cenu un maksā
līgumsodu 10 % (desmit procenti) apmērā no neatbilstošās Preces cenas.
4.2. Ja Pārdevējs neveic Preču piegādi/uzstādīšanu Līguma 2.2. punktā noteiktajā termiņā,
Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 0,2% (divas desmitās daļas no procenta) apmērā
no Līguma summas bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līguma summas.
4.3. Ja Pārdevējs vienpusēji izbeidz Līgumu pirms saistību pilnīgas izpildes, Pārdevējs
maksā Pircējam līgumsodu 3 000,00 EUR (trīs tūkstoši euro) apmērā.
4.4. Ja Pircējs vienpusēji izbeidz Līgumu pirms saistību pilnīgas izpildes Līguma 5.5. punktā
noteiktajos gadījumos, Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 3 000,00 EUR (trīs
tūkstoši euro).
4.5. Ja Pircējs neveic Preču pavadzīmes – rēķina apmaksu Līgumā noteiktajā termiņā,
Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu 0,2% (divas desmitās daļas no procenta) apmērā
no Preču pavadzīmes – rēķina summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10%
(desmit procenti) no Preču pavadzīmes – rēķina summas.
4.6. Līgumā noteikto sankciju un līgumsoda apmaksa tiek veikta 10 (desmit) darbdienu laikā
pēc attiecīgās Puses rēķina par līgumsoda samaksu saņemšanas dienas.
4.7. Ja Pārdevējs nav veicis līgumsoda apmaksu, Pircējam ir tiesības ieturēt attiecīgu naudas
summu no Pārdevējam veicamajām apmaksām.
4.8. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma izpildes un Puses var prasīt kā
līgumsoda, tā arī Līguma noteikumu izpildīšanu.
4.9. Puses ir atbildīgas par to darbības/bezdarbības rezultātā otrai Pusei nodarītajiem
tiešajiem zaudējumiem.

5.1.
5.2.

5.3.

5.4.
5.5.

5.6.

5. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ, LĪGUMA GROZĪJUMU VEIKŠANA UN
LĪGUMA IZBEIGŠANA
Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz saistību pilnīgai
izpildei.
Pusēm nav tiesību veikt Līgumā būtiskus grozījumus. Par Līguma būtiskiem
grozījumiem tiek uzskatīti tādi grozījumi, kas atrunāti Publisko iepirkuma likumā kā
būtiski Līguma grozījumi.
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.
Līguma grozījumi stājas spēkā ar dienu, kad tie ir abpusēji parakstīti.
Pircējam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu bez Pušu rakstiskas vienošanās par to
Pārdevējam 10 (desmit) dienas rakstveidā paziņojot, ja:
5.5.1. notikusi Pārdevēja labprātīga vai piespiedu likvidācija;
5.5.2. pret Pārdevēju uzsākta maksātnespējas procedūra;
5.5.3. ja Pārdevējs kavējis Preču piegādes un uzstādīšanas termiņu ilgāk kā
10 (desmit) dienas.
Ja Līgums tiek izbeigts Līguma 5.5. punktā minētajos gadījumos, Pircējs samaksā
Pārdevējam par Precēm tādā apjomā, kā tās ir piegādātas atbilstoši Līguma
noteikumiem uz Līguma izbeigšanas dienu saskaņā ar Līgumā noteikto kārtību.
6. NEPĀRVARAMA VARA
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6.1. 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.
6.2. 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.
6.3. 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.
6.4. 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.
7. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA
7.1. Jebkuri no Līguma izrietoši strīdi, kas rodas starp Pusēm, tiek sākotnēji risināti
savstarpēju sarunu ceļā.
7.2. No Līguma izrietošās saistības ir apspriežamas atbilstoši Latvijas Republikā spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.
7.3. 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.
7.4. Jautājumi, kas nav atrunāti Līgumā, tiek apspriesti un risināti saskaņā ar Latvijas
Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
8. CITI NOTEIKUMI
8.1. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu izmaiņu rezultātā,
Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos.
8.2. 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.
8.3. Līgums ir sagatavots un parakstīts uz ___ (_______) lapām, tajā skaitā 1. pielikums uz
__ (_________) lapām, 2.pielikums uz __ (__________) lapām. Līgums sagatavots
2 (divos) vienādos eksemplāros, katrai Pusei pa vienam Līguma eksemplāram. Abiem
Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
9. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
PĀRDEVĒJS
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/I. Punculis/

/_______________/

Līguma parakstīšanas datums

Līguma parakstīšanas datums
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