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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.1. Iepirkuma nosaukums, identifikācijas numurs un metode
“Datu kanālu nodrošināšana Mārupes novada domes videonovērošanas tīklam”,
identifikācijas Nr. MND 2018/43, (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.
Pircēja profila adrese: www.marupe.lv
1.3. Kontaktpersona
Kontaktpersona: Mārupes novada Domes Iepirkumu nodaļas speciāliste Ināra Maļinovska.
Tālruņa numurs: +371 67149860, +371 28391714.
E-pasta adrese: inara.malinovska@marupe.lv
Kontaktpersona sniedz tikai organizatoriska rakstura informāciju par iepirkumu.
1.4. Pretendents
1.4.1.
Var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība
jebkurā to kombinācijā, kura ir iesniegusi piedāvājumu Iepirkumā.
1.4.2.
Ja piedāvājumu iesniedz fizisko vai juridisko personu apvienība jebkurā to
kombinācijā (turpmāk – piegādātāju apvienība), piedāvājumā jānorāda persona,
kura pārstāv piegādātāju apvienību Iepirkumā, kā arī katras personas atbildības
apjoms. Ja nav norādīta persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Iepirkumā,
tad visi piegādātāju apvienības biedri paraksta pieteikumu.
1.4.3.
Visiem Iepirkuma pretendentiem piemēro vienādus noteikumus.
1.5. Apakšuzņēmēji, personāls un to nomaiņa
1.5.1.
Pretendents Iepirkuma līguma (turpmāk – Līgums) izpildē ir tiesīgs
piesaistīt apakšuzņēmējus.
1.5.2.
Apakšuzņēmējs ir pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta
persona, kura sniedz pakalpojumus Līguma izpildei;
1.5.3.
Pretendents piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo
pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās Līguma vērtības vai lielāka, un
katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo Līguma daļu.
1.5.4.
Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna
personāla un apakšuzņēmēju piesaiste tiek veikta saskaņā ar PIL 62. pantu.
1.5.5.
Pēc Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot Līguma
izpildi, pretendents iesniedz pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja
tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu,
kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir
zināma. Sarakstā norāda arī piegādātāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus.
Piegādātājam Līguma izpildes laikā jāpaziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās
informācijas izmaiņām, kā arī jāpapildina sarakstu ar informāciju par
apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts pakalpojuma sniegšanā.
1.6. Iepirkuma noteikumu saņemšana
1.6.1.
Iepirkuma noteikumus ieinteresētie piegādātāji var saņemt tos lejuplādējot
elektroniskajā formātā Pasūtītāja pircēja profila adresē www.marupe.lv sadaļā
“Publiskie iepirkumi”.
1.6.2.
Lejuplādējot Iepirkuma noteikumus, ieinteresētais piegādātājs apņemas
sekot līdzi Iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju
jautājumiem, kas tiks publicētas minētajā pircēja profila adresē pie Iepirkuma
noteikumiem.
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1.7. Papildu informācijas sniegšana
1.7.1.
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.
1.7.2.
Iepirkuma komisija atbildi uz ieinteresētā piegādātāja rakstisku jautājumu
par Iepirkuma norisi vai Iepirkuma noteikumiem sniedz 3 (trīs) darbdienu laikā,
bet ne vēlāk kā 4 (četras) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.
1.7.3.
Iepirkuma komisija atbildi ieinteresētajam piegādātājam nosūta elektroniski
uz elektroniskā pasta adresi, no kuras saņemts jautājums, un publicē pircēja
profila adresē www.marupe.lv sadaļā “Publiskie iepirkumi”.
1.7.4.
Iepirkuma komisija un ieinteresētie piegādātāji ar informāciju apmainās
rakstiski. Mutvārdos sniegtā informācija Iepirkuma ietvaros nav saistoša.
1.8. Piedāvājuma saturs un noformēšanas prasības
1.8.1.
Piedāvājums jāiesniedz 1 (vienā) aizlīmētā un aizzīmogotā ar zīmogu un/vai
parakstu iesaiņojumā, nodrošinot iesaiņojuma drošību, lai piedāvājuma
dokumentiem nevar piekļūt, nesabojājot iesaiņojumu.
1.8.2.
Uz piedāvājuma iesaiņojuma jānorāda:
Mārupes novada Dome
Daugavas ielā 29, Mārupes novadā, LV-2167, Latvija
Pretendenta nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese, tālrunis
Iepirkumam “Datu kanālu nodrošināšana Mārupes novada domes
videonovērošanas tīklam”,
identifikācijas numurs MND 2018/43
Neatvērt līdz piedāvājumu atvēršanas sēdei
1.8.3.
Piedāvājuma dokumentiem:
1.8.3.1.
jābūt latviešu valodā vai, ja to oriģināli ir svešvalodā, attiecīgajam
dokumentam jāpievieno tā tulkojums latviešu valodā;
1.8.3.2.
piedāvājuma dokumentu lapām jābūt numurētām;
1.8.3.3.
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;
1.8.3.4.
piedāvājumam ir jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.
1.8.4.
Piedāvājuma dokumenti jāsakārto šādā secībā:
1.8.4.1.
titullapa ar norādi – Iepirkumam “Datu kanālu nodrošināšana Mārupes
novada domes videonovērošanas tīklam”, identifikācijas Nr. MND 2018/43 un
pretendenta nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese, tālrunis;
1.8.4.2.
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;
1.8.4.3.
iesniedzamie dokumenti un pretendenta atlases dokumenti, saskaņā ar
Iepirkuma noteikumu 3. nodaļu.
1.8.5.
Visi izdevumi, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu
Iepirkumā jāsedz pretendentam.
1.9. Piedāvājuma iesniegšanas kārtība
1.9.1.
Piedāvājumu iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu Iepirkuma komisijai līdz
2018. gada 28. augustam plkst. 12.00, adrese: 2-12. kabinets, 2. stāvs, Mārupes
novada Domē, Daugavas ielā 29, Mārupes novadā, LV-2167, Latvija.
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Iepirkuma komisija neatvērtu piedāvājumu nosūta pa pastu uz pretendenta
norādīto adresi, ja piedāvājums iesniegts vai piegādāts Pasūtītājam pēc Iepirkuma
noteikumu 1.9.1. apakšpunktā norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.
1.10. Objekta obligātā apsekošana
1.10.1.
Pirms piedāvājuma iesniegšanas pretendentam obligāti jāveic objekta
apsekošana. Pretendents piesakās uz objekta apskati, nosūtot vēstuli uz
elektroniskā pasta adresi: gundars.birins@marupe.lv. Apsekošana jāfiksē
apsekošanas lapā (7.pielikums). Pasūtītājs organizē objekta apsekošanu
2018. gada 21. augustā plkst. 10.00. Tikšanās vieta: Būvvaldes sēžu zālītē,
Mārupes novada Dome, Daugavas iela 29, Mārupes novads.
1.10.2.
Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, kuras dalībnieki uz piedāvājuma
iesniegšanas dienu nav organizējušies kādā Komerclikuma noteiktajā juridiskajā
statusā (personālsabiedrība vai kapitālsabiedrība), tad vismaz vienam grupas
dalībniekam jāveic objekta apsekošana.
1.10.3.
Ja pretendents uz objekta apsekošanu nevar ierasties Pasūtītāja norādītajā
laikā, tas objekta apsekošanu saskaņo individuāli ar Gundaru Bīriņu,
tālr. +37129267732, un apseko objektus ne vēlāk kā līdz 2018. gada
24. augustam.
1.10.4.
Objekta apsekošanu neveikušo pretendentu piedāvājumi tiks noraidīti un tie
nepiedalīsies piedāvājumu vērtēšanas procesā
2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU
1.9.2.

2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts
2.1.1.
Iepirkuma priekšmets ir Datu kanālu nodrošināšana Mārupes novada domes
videonovērošanas tīklam (turpmāk – Pakalpojums) saskaņā ar Iepirkuma
noteikumu tehniskajā specifikācijā (2. pielikums) (turpmāk – Tehniskā
specifikācija) noteiktajām prasībām.
2.1.2.
Plānotais Līguma izpildes laiks:
2.1.2.1.
Pretendents nodrošina visu pieslēgumu izmantošanas iespēju visu diennakti
7 (septiņas) dienas nedēļā 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus;
2.1.2.2.
Ierīkošanas termiņš ir 90 (deviņdesmit) dienu laikā no Līguma abpusējas
parakstīšanas dienas.
2.1.3.
Iepirkuma nomenklatūra (CPV kods): 72318000-7 (datu pārraides
pakalpojumi), 72400000-4 (interneta pakalpojumi).
2.1.4.
Iepirkuma apjoms: līdz 41 999,99 EUR bez PVN.
2.1.5.
Pretendents var iesniegt 1 (vienu) piedāvājuma variantu par pilnu iepirkuma
priekšmeta apjomu.
2.2. Līguma izpildes noteikumi
2.2.1.
Pakalpojuma sniegšanas kārtība, līgumslēdzējpušu atbildības nosacījumi,
samaksas kārtība par sniegto Pakalpojumu noteikta Līguma projektā
(6. pielikums), kas ir Iepirkuma noteikumu neatņemama sastāvdaļa.
2.3. Līguma izpildes vieta
2.3.1. Mārupes novada administratīvā teritorija.
3. PRASĪBAS UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
3.1. Pieteikums
Pretendenta pieteikums dalībai Iepirkumā (1. pielikums), kas jāparaksta pretendenta pārstāvim
ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai (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.
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Uz Iepirkuma uzvarētāju neattiecas 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 Līguma
slēgšanas tiesību piešķiršanu.
3.2.3.
Iepirkuma dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks),
Iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts nav saistīts ar pretendentu PIL likuma
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.
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 Iepirkuma komisijai, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi (piemēram, iesniedzot
piesaistīto personu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību Līguma izpildē).
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, Iepirkuma
Komercreģistrā vai līdzvērtīgā
komisija pārbauda Uzņēmumu reģistra
reģistrā
ārvalstīs.
Fiziskām
mājaslapā
(skat.
personām jābūt reģistrētām LV
www.ur.gov.lv/?a=936&z=631&v=lv),
Valsts ieņēmumu dienestā, kā
ja pretendents nav iesniedzis komersanta
nodokļu
maksātājiem,
vai
reģistrācijas apliecības kopiju.
līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.
3.3.1.2. Ja nav izveidota personālsabiedrība, tad
personu grupa iesniedz visu personu
grupas dalībnieku parakstītu dokumenta
(saistību raksta, protokola, vienošanās,
citu dokumentu) kopiju, kas apliecina, ka
piegādātāju
apvienības
dalībnieki
uzņemsies solidāru atbildību Līguma
izpildē.
3.3.1.3. Fiziskām personām – 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. Pretendents
ir
reģistrēts 3.3.2.1. Pretendenta apliecinājums (brīvā formā),
Sabiedrisko
pakalpojumu
ka tas ir reģistrēts Sabiedrisko
regulēšanas
komisijas
pakalpojumu regulēšanas komisijas
elektronisko sakaru komersantu
elektronisko sakaru komersantu reģistrā.
3.2.
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Prasība
Iesniedzamais dokuments
reģistrā vai līdzvērtīgā iestādē
Attiecīgas
institūcijas
ārvalstīs
ārvalstīs, ja attiecīgās valsts
iesniegtas reģistrācijas apliecības kopija,
normatīvie tiesību akti paredz
ja pretendents ir reģistrēts analogā
šādu reģistrāciju.
reģistrā ārvalstīs.
3.3.3. Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) 3.3.3.1. Pretendentam jāiesniedz informācija
gadu
laikā
izveidojis
un
atbilstoši formai 5. pielikums, aprakstot
nodrošinājis vismaz 3 (trīs)
katru no iepriekšējos 3 (trīs) gados
pasūtītājiem IT risinājumus izveidotajiem 3 (trīs) IT risinājumiem un
katru ar vismaz 10 (desmit)
to atbilstību atlases prasībā minētajiem
pieslēgumiem, kuru datu pārraides
parametriem, norādot arī pakalpojumu
ātrums ir vismaz 100 Mbit/s, un
sniegšanas periodu, darbu apjomus
kas ietver vismaz 1 (vienu)
naudas izteiksmē, pasūtītājus, kas slēguši
vismaz 1 Gbit/s pieslēgumu
konkrēto līgumu, un kontaktpersonu
vārdu, uzvārdu, tālruni.
3.3.4. Pakalpojuma
sniegšanā
tiks 3.3.4.1. Pretendenta
piedāvāto
speciālistu
iesaistīti vismaz četri speciālisti ar
saraksts (5. pielikums) un kvalifikāciju
vismaz trīs gadu darba pieredzi
apstiprinošu dokumentu (sertifikātu)
darbā
ar
pakalpojuma
kopijas un informācija par iesaistīto
nodrošināšanai
nepieciešamo
personālu, kas apliecina, ka pretendenta
tehniku.
iesaistītajiem speciālistiem ir vismaz trīs
a) Pakalpojuma
sniegšanā
gadu
darba pieredze darbā
ar
iesaistītajiem speciālistiem ir
pakalpojuma
nodrošināšanai
piedāvāto tīkla iekārtu ražotāja
nepieciešamo tehniku.
noteiktais kvalifikācijas līmenis,
ko apliecina atbilstošs sertifikāts,
piemēram, HP ASE - Network
Infrastructure
(Accredited
Systems
Engineer–Network
Infrastructure); CCNP RS (Cisco
Certified Network Professional
Routing and Switching ); JNCIP
(Juniper
Networks
Certified
Internet
Professional)
vai
ekvivalents.
b) Vismaz vienam no pakalpojuma
sniegšanā
iesaistītajiem
speciālistiem ir piedāvāto tīkla
iekārtu
ražotāja
noteiktais
kvalifikācijas
līmenis,
ko
apliecina atbilstošs sertifikāts,
piemēram, kvalifikācijas līmenis:
MASE
(Master
Accredited
Systems Engineer); CCIE (Cisco
Certified Internetwork Expert);
JNCIE
(Juniper
Networks
Certified Internet Expert) vai
ekvivalents.
3.4. Tehniskais piedāvājums
3.4.1.
Pretendentam ir jāierīko datu pārraides kanāli no MND ēkas (3 stāvs, 1.
korpuss, Konrādu iela 5, Mārupe) uz 1.tabulā norādītajām videokameru
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3.4.2.

3.4.3.

3.4.4.
3.5.
3.5.1.

aptuvenām atrašanas vietām ar 1.tabulā norādītajiem datu pārraides ātrumiem
atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām (2. pielikums).
Pretendentam jānodrošina ne ilgāk kā 4 (četru) stundu maksimālo reakcijas
laiku bojājuma novēršanai darba dienās no plkst. 8:00 līdz 18:00 no attiecīgās
problēmas konstatēšanas vai Pasūtītāja pieteikuma reģistrācijas brīža.
Pretendentam jānodrošina ne ilgāk kā 8 (astoņu) stundu maksimālo laiku
pilnīgai bojājuma novēršanai brīvdienās, svētku dienās un darbdienās no
plkst.18.00-08.00, no attiecīgās problēmas konstatācijas vai Pasūtītāja pieteikuma
reģistrācijas brīža.
Tehniskais piedāvājums atbilstoši Tehniskā piedāvājuma formai
(3. pielikums).
Finanšu piedāvājums
Pretendents piedāvātās cenas norāda Finanšu piedāvājuma veidlapā
(4. pielikums). Pretendentam piedāvājums jāiesniedz drukātā formātā.
Piedāvātajām cenām ir jābūt norādītām euro (EUR) ar precizitāti divi cipari aiz
komata, un tajās jābūt ietvertiem visiem nodokļiem un nodevām, izņemot
pievienotās vērtības nodokli. Cenās jābūt ietvertām arī visām administrācijas,
dokumentu
sagatavošanas,
saskaņošanas,
ierīkošanas,
pakalpojuma
nodrošināšanas izmaksām, kas saistītas ar Pakalpojuma sniegšanu, kā arī
pretendenta peļņai.
4. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA

4.1. Piedāvājuma izvēles kritērijs
Saskaņā ar PIL 51. panta ceturto daļu ir Iepirkuma noteikumiem atbilstošs piedāvājums ar
viszemāko cenu EUR bez PVN, jo tehniskā specifikācija ir detalizēta un citiem kritērijiem
nav būtiskas nozīmes piedāvājuma izvēlē.
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 izvēlas piedāvājumu saskaņā ar noteikto piedāvājuma
izvēles kritēriju un pārbauda piedāvājuma atbilstību Iepirkuma noteikumos
noteiktajām prasībām.
4.2.3.
Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka piedāvājumu novērtējums atbilstoši
izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam ir vienāds, tad Iepirkuma komisija
rīkojas saskaņā ar PIL 51. panta septīto daļu.
4.2.4.
Ja piedāvājumu novērtējums atbilstoši izraudzītajam piedāvājuma izvēles
kritērijam ir vienāds un Pasūtītājs nekonstatē PIL 51. panta septītajā daļā noteikto,
Pasūtītājs izvēlēsies to pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu Finanšu piedāvājuma
11. pozīcijas “Centrālais punkts signālu saņemšanai - Serveris - Konrādu iela 5, korpuss 1
(3. stāvs), Mārupe - datu pārraides ātrums - 1000Mbps” kopsummā.
4.2.5.
Iepirkuma komisija piedāvājuma ar viszemāko cenu vērtēšanu veic slēgtās
sēdēs šādos posmos:
4.2.5.1.
piedāvājuma noformējuma pārbaude;
4.2.5.2.
pretendenta atlase;
4.2.5.3.
piedāvājuma atbilstības pārbaude;
4.2.5.4.
piedāvājuma vērtēšana;
4.2.5.5.
Informācijas pārbaude par PIL 9. panta astotajā daļā 1. 2. un 3. punktā
noteikto attiecībā uz Iepirkuma uzvarētāju.
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Pretendentu un tā piedāvājumu vērtē, ja tas nav noraidīts iepriekšējā
vērtēšanas posmā. Ja pretendenta piedāvājums tiek noraidīts, Iepirkuma komisija
vērtē nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
4.3. Piedāvājuma noformējuma pārbaude
4.3.1.
Iepirkuma komisija novērtē katra piedāvājuma atbilstību Iepirkuma
noteikumu 1.8. 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 atlase
4.4.1.
Iepirkuma komisija novērtē piedāvājumu noformējuma pārbaudi izturējušā
pretendenta atbilstību Iepirkuma noteikumu 3.daļas 3.2. punkta un 3.3.punkta
apakšpunktos apakšpunktos 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. Piedāvājuma atbilstības pārbaude
4.5.1.
Iepirkuma komisija pārbauda vai tehniskais piedāvājums atbilst Tehniskajai
specifikācijai un 3.4. punktā noteiktajam.
4.5.2.
Ja tehniskais piedāvājums neatbilst Tehniskajai specifikācijai un/vai
3.4. punktā noteiktajam, pretendents tiek noraidīts un tā piedāvājumu tālāk
nevērtē.
4.6. Piedāvājuma 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.
4.7. 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
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,
4.2.6.

9

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. IEPIRKUMA UZVARĒTĀJA NOTEIKŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA
5.1. Lēmuma, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs Iepirkumā, pieņemšana un paziņošana
5.1.1.
Par uzvarētāju Iepirkumā tiks atzīts pretendents, kurš būs iesniedzis
Iepirkuma noteikumu prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu un kura
kvalifikācija ir atbilstoša Iepirkuma noteikumiem.
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.
5.2. Līguma slēgšana
5.2.1.
Pretendentam, kurš tiek atzīts par uzvarētāju Iepirkumā, tiek piešķirtas
Līguma slēgšanas tiesības Līgums jāparaksta 5 (piecu) darbdienu laikā no
Pasūtītāja nosūtītā (arī uz elektroniskā pasta adresi) uzaicinājuma parakstīt
Līgumu izsūtīšanas dienas. Ja norādītajā termiņā pretendents neparaksta Līgumu,
tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt Līgumu.
5.2.2.
Ja uzvarētājs Iepirkumā atsakās slēgt Līgumu ar Pasūtītāju, Pasūtītājs var
pieņemt lēmumu slēgt Līgumu ar nākamo pretendentu, kura kvalifikācija ir
atbilstoša Iepirkuma noteikumiem, kura piedāvājums atbilst Iepirkuma noteikumu
prasībām un ir nākamais piedāvājums ar viszemāko 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 (veidlapa).
4. pielikums – Finanšu piedāvājums.
5. pielikums – Pretendenta apliecinājums par pieredzi (veidlapa).
6. pielikums – Līguma projekts.
7.pielikums – Objekta apsekošanas lapa
Komisijas priekšsēdētājs

K. Ločs
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1. pielikums
Iepirkuma, identifikācijas
Nr. MND 2018/43, noteikumiem

PIETEIKUMS*
Iepirkums: “Datu kanālu nodrošināšana Mārupes novada domes videonovērošanas tīklam”,
identifikācijas Nr. MND 2018/43, (turpmāk – Iepirkums).
(pretendenta nosaukums un adrese)
Kam: Mārupes novada Domei
No:
Daugavas iela 29,
Mārupes novads, LV – 2167
Latvija
1. Saskaņā ar Iepirkuma noteikumiem, mēs, apakšā parakstījušies, apstiprinām, ka piekrītam
Iepirkuma noteikumu prasībām un piedāvājam nodrošināt datu kanālus Mārupes novada
domes videonovērošanas tīklam (turpmāk – Pakalpojums).
2. Pretendenta vai PIL 42. panta pirmās daļas 9., 10. un 11. punktā minētās personas
uzņēmums atbilst statusam – mazais uzņēmums vai vidējais uzņēmums:
Pretendenta nosaukums
PIL 42. panta pirmās daļas
9.,
10. un
11. punktā
minētās
personas
nosaukums
Mazais uzņēmums – uzņēmums,
kurā nodarbinātas mazāk nekā
50 personas
un
kura
gada
apgrozījums un/vai gada bilance
kopā nepārsniedz 10 miljonus euro
Vidējais uzņēmums – 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.
3. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība:
3.1. personas, kuras veido piegādātāju apvienību (nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese):
___________________;
3.2. katras personas atbildības apjoms %:_________________________.
4. Ja pretendents piesaista apakšuzņēmējus, kuru veicamā piegādes vērtība ir 10 (desmit)
procenti no kopējās Iepirkuma līguma vērtības vai lielāka:
4.1. apakšuzņēmējs
(nosaukums,
reģ.
Nr.
juridiskā
adrese):
______________________________________________________;
4.2. apakšuzņēmēja atbildības līmenis %__________________________________.
5. Ja pretendents balstās uz citu personu/uzņēmuma kvalifikāciju:
5.1. persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai izpildītu kvalifikācijas prasības
(vārds uzvārds, personas kods) _____________.
5.2. uzņēmums, uz kura iespējām pretendents balstās, lai izpildītu kvalifikācijas prasības
(nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese) ______________________________.
5.3. vienošanās ar uzņēmumu, uz kura iespējām pretendents balstās, lai izpildītu
kvalifikācijas prasības, atrodas piedāvājuma ___. lpp.
6.

Mēs apliecinām, ka:
6.1. nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegti Iepirkumā;
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6.2. nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties Iepirkumā un pildīt Iepirkuma noteikumos un
Iepirkuma tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.
7. Mēs apņemamies:
7.1. ievērot Iepirkuma noteikumus;
7.2. 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;
7.3. slēgt Iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus, saskaņā ar
Iepirkuma noteikumu 6. 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:
Kontaktpersona:
Telefons, fakss:
E-pasta adrese:
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:
Banka:
Kods:
Konts:
Piedāvājuma dokumentu pakete sastāv no _________ (_____________) lapām.
Paraksts:
Vārds, uzvārds:
Amats:
Pieteikums sagatavots un parakstīts 2018. 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 2018/43, noteikumiem

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Datu kanālu nodrošināšana - vispārējās prasības
1. Mārupes novada domes (turpmāk – MND) privāta IP datu pārraides tīkla
nodrošināšanu.
2. Pretendentam ir jāierīko datu pārraides kanāli no MND ēkas (Konrādu iela 5, 3 stāvs, 1.
korpuss, Mārupe) uz 1.tabulā norādītajām videokameru aptuvenām atrašanas vietām ar
1.tabulā norādītajiem datu pārraides ātrumiem. Precīzas videokameru atrašanas vietas
pretendents var aplūkot MND speciālista klātbūtnē.
3. Pakalpojuma nodrošināšanai Pretendents var izmantot savus vai nomātus optiskus
kabeļu tīklus vai radioreleja iekārtas.
4. Pretendents nodrošina visu pieslēgumu izmantošanas iespēju visu diennakti 7
(septiņas) dienas nedēļā 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus no līguma abpusējas
parakstīšanas dienas.
1.tabula
N.p.k.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Adrese - pieslēguma punkta adrese
Vecozolu ielas un Jelgavas ceļa
krustojums
Mārupes novada Dome (Daugavas iela 29,
Mārupe)
Rožu ielas un Mārupītes gatves
krustojums
Tīraine - bērnu laukums Viršu ielā
Pededzes ielas un Lilijas ielas aplis
Mārupē
Mārupes kapi, Meldriņu iela, 7 autobusa
galapunkts
Skultes iela (Dienas centrs, Skultes iela
31, Skulte)
Mazcenu
aleja
4,
Jaunmārupe
(Jaunmārupes pamatskola un veikals
“Klements”)
Mazcenu
aleja
33/3
(bibliotēka),
Jaunmārupe
Mazcenu aleja 39 (Mūzikas un mākslas
skola), Jaunmārupe
Centrālais punkts signālu saņemšanai Serveris - Konrādu iela 5, korpuss 1 (3
stāvs), Mārupe - datu pārraides ātrums 1000Mbps

Pieprasītais datu pārraides ātrums
Mbps
>=100
>=100
>=100
>=100
>=100
>=100
>=100
>=100
>=100
>=100

>=1000

1. Tehniskās prasības datu pārraides pieslēgumu nodrošināšanai un
uzturēšanai:
a) Pretendents par saviem palīglīdzekļiem veic pieslēgumu punktu izveidi Pasūtītāja
norādītajās adresēs un veic pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešamās aparatūras
piegādi, uzstādīšanu, konfigurēšanu un citas darbības, kuras nepieciešamas
pakalpojuma nodrošināšanai.
b) Pasūtītājs nodrošina pieslēguma vietās elektrobarošanu 220V, 50Hz.
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c) Videokameru novietojums tiek paredzēts pie ēkas fasādēm un esošos apgaismojuma
balstos. Kameras uz ēkas fasādēm paredzams novietot 4-6m augstuma līmenī, ar
kronšteiniem piestiprinātas pie ārsienām. Videokameru izvietošanas vietu un
stiprināšanas veidu precizēt montāžas laikā.
d) Pieslēgumiem ir jābūt loģiskā līmenī nodalītiem un izolētiem no citiem Piegādātāja
klientu tīkliem un publiskā Interneta tīkla. Pretendentam piedāvājumā detalizēti
jāapraksta piedāvātais tehnoloģiskais risinājums, t.sk. jāiekļauj kopējā tīkla loģiskā
slēguma shēma.
e) Pretendentam jānodrošina pieslēguma saskarnes atbilstoši 1000BASE-T vai
100BASE-T standartam, skatīt tehnisko specifikāciju.
f) Piegādātājs nodrošina katra datu pārraides pieslēguma kopējo pieejamību kalendārajā
mēnesī 95% apmērā.
g) Pretendentam ir jābūt savam, diennakts režīmā pieejamam (24x7) palīdzības
dienestam, kurš nodrošinātu bojājumu pieteikumu pieņemšanu un reģistrāciju
telefoniski un pa e-pastu, bez brīvdienām un pārtraukumiem, ar apkalpošanu valsts
valodā. Pieteikuma saņemšanai nedrīkst tikt izmantots paaugstinātas maksas tālrunis.
h) Pretendentam jānodrošina 4 stundu maksimālais reakcijas laiks bojājuma novēršanai
darba dienās no plkst. 8:00 līdz 18:00 no attiecīgās problēmas konstatēšanas vai
pieteikuma reģistrācijas brīža.
i) Pretendenta Plānotie savas infrastruktūras uzturēšanas darbi, ja tie ietekmē. Pasūtītāja
tīkla darbību ir jāsaskaņo vismaz 3 dienas iepriekš.
j) Pretendentam bez papildus samaksas jānodrošina iespēja pārliecināties par
pakalpojuma kvalitātes kontroles mērījumu rezultātiem, kas iegūti atbilstoši SPRK
elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes mērījumu metodikai gan pirms
pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, gan arī pēc Pasūtītāja pieprasījuma visā
līguma darbības periodā pieslēguma punktā, ja Pasūtītājam ir radušās aizdomas par
pieslēguma lēndarbību vai neatbilstību noteiktajiem parametriem.
k) Interneta pieslēguma uzturēšanas laikā Izpildītājs bez maksas veic Pasūtītāja
pieteikumu izpildi par piegādātā Risinājuma uzstādījumu, konfigurācijas parametru un
Risinājuma modifikāciju veikšanu ar mērķi novērst kļūdas un datu bojājumus, kas
radušies Izpildītāja apzinātas vai neapzinātas rīcības rezultātā un kas apgrūtina
pieslēguma izmantošanu atbilstoši pieslēguma tehniskajai specifikācijai, kāda tā bijusi,
nododot pieslēgumu ekspluatācijā (prasība attiecas uz visiem pieslēguma garantijas
laikā veiktajiem pieteikumiem).
l) Interneta pieslēguma pakalpojuma ietvaros Pretendentam jānodrošina iespēja
Pasūtītājam, atkarībā no nepieciešamības, mainīt Interneta pieslēguma garantēto
ātrumu.
m) Pretendents nodrošina Interneta pieslēguma garantētā ātruma maiņu 10 darba dienu
laikā no papildus vienošanās pie līguma noslēgšanas, atbilstoši Finanšu piedāvājumā
definētajām Interneta pieslēguma pakalpojuma apjoma maiņas iespējām un izmaksām.
n) Savienojumam jābūt testētam atbilstoši izmantotajai tehnoloģijai un standartiem un
testu rezultāti jāiesniedz pasūtītājam.
o) Garantijas laiks gan aktīvajām, gan pasīvajām savienojuma daļām ne mazāk kā 5 gadi.
p) Datu pārraides līnijas ierīkošana jāsaskaņo visās atbilstošajās institūcijās.
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1.Vecozolu ielas un Jelgavas ceļa krustojums

15

2.Mārupes novada Dome (Daugavas iela 29)

3.Rožu ielas un Mārupītes gatves krustojums

16

4. Tīraine - bērnu laukums Viršu ielā

5.Pededzes un Lilijas ielas aplis

17

6. Mārupes kapi, Meldriņu iela, 7 autobusa galapunkts

7. Skultes iela (dienas centrs)

18

8. Mazcenu aleja 4 (pamatskola un Klements veikals)

9.Mazcenu aleja 33/3 (bibliotēka)

19

10. Mazcenu aleja 39 (Mūzikas un mākslas skola)
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3. pielikums
Iepirkuma, identifikācijas
Nr. MND 2018/43, noteikumiem

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

N.p.k.
1

Stacionārā
kamera

Adrese - pieslēguma punkta adrese
Vecozolu ielas un Jelgavas ceļa krustojums

Numura
lasītājs

2.tabula
Pretendenta
piedāvātais
datu pārraides
ātrums Mbps

1

2
1
Mārupes novada Dome (Daugavas iela 29,
Mārupe)
4
3
Rožu ielas un Mārupītes gatves krustojums
2
4
Tīraine - bērnu laukums Viršu ielā
2
Pededzes ielas un Lilijas ielas aplis
5
Mārupē
3
1
Mārupes kapi, Meldriņu iela, 7 autobusa
6
galapunkts
2
1
Skultes iela (Dienas centrs, Skultes iela 31,
7
Skulte)
4
1
Mazcenu
aleja
4,
Jaunmārupe
8
(Jaunmārupes pamatskola un veikals
“Klements”)
2
1
Mazcenu
aleja
33/3
(bibliotēka),
9
Jaunmārupe
2
Mazcenu aleja 39 (Mūzikas un mākslas
10
skola), Jaunmārupe
Centrālais punkts signālu saņemšanai Serveris - Konrādu iela 5, korpuss 1 (3
11
stāvs), Mārupe - datu pārraides ātrums 1000Mbps
2. Pretendents apņemas nodrošināt:
__________________________________________________________________

2

(pakalpojumu apraksts, atbilstošs tehniskās specifikācijās noteiktajām prasībām)
3. Pretendenta piedāvātais tehniskais atbalsts:
• tālruņi______________
• e-pasts ________________.
4. Pretendents nodrošina ____ (ne ilgāk kā 4 (četru) stundu maksimālo reakcijas laiku bojājuma
novēršanai darba dienās no plkst. 8:00 līdz 18:00 no attiecīgās problēmas konstatēšanas vai
pieteikuma reģistrācijas brīža.
5. Pretendents nodrošina ____ (ne ilgāk kā 8 (astoņu) stundu maksimālo reakcijas laiku bojājuma
novēršanai brīvdienas, svētku dienās un darbdienās no plkst.18.00-08.00, no attiecīgās problēmas
konstatēšanas vai pieteikuma reģistrācijas brīža.
Pielikumā: 1) pieteikumu risināšanas procedūra, kurā būtu ietverti šādi temati:
- pieteikumu klasifikācija, prioritātes (piemēram, avārija, - neapejama kļūda,
neprecizitāte, izmaiņu pieprasījums u.tml.);
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-

pieteikumu pieteikšanas veidi;

-

pieteikumu reģistrēšana, saskaņošana;

-

Pretendenta reakcijas laiki uz pieteikumiem;

-

pieteikumu risināšana.

Piedāvājuma dokumentu pakete sastāv no _________ (_____________) lapām.
Paraksts:
Vārds, uzvārds:
Amats:
Piedāvājums sagatavots un parakstīts 2018. gada __.___________.
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4. pielikums
Iepirkuma, identifikācijas
Nr. MND 2018/43, noteikumiem

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

N.p.k
.

1

1
2
3
4
5
6

7

8

9
10

11.

Adrese

Stacionārā
kamera

2

3

Vecozolu
ielas
un
Jelgavas ceļa krustojums
Mārupes novada Dome
(Daugavas
iela
29,
Mārupe)
Rožu ielas un Mārupītes
gatves krustojums
Tīraine - bērnu laukums
Viršu ielā
Pededzes ielas un Lilijas
ielas aplis Mārupē
Mārupes kapi, Meldriņu
iela,
7
autobusa
galapunkts
Skultes
iela
(Dienas
centrs, Skultes iela 31,
Skulte)
Mazcenu
aleja
4,
Jaunmārupe
(Jaunmārupes pamatskola
un veikals “Klements”)
Mazcenu
aleja
33/3
(bibliotēka), Jaunmārupe
Mazcenu
aleja
39
(Mūzikas un mākslas
skola), Jaunmārupe
Centrālais punkts signālu
saņemšanai - Serveris Konrādu iela 5, korpuss 1
(3. stāvs), Mārupe - datu
pārraides
ātrums
1000Mbps

Numura
lasītājs

Pieslēguma
izmaksas
EUR bez
PVN

Ikmēneša
interneta
pakalpojuma
abonēšanas
maksa EUR
bez PVN

4

5

6

1
2

1

4
2
2
3

1

2

1

4

1

2

1

2

Kopā
23
6
Kopā izmaksas EUR bez PVN = (5.aile+ 7.aile)
PVN
Kopā izmaksas EUR ar PVN = (5.aile+ 7.aile)
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Interneta
pakalpojuma
abonēšanas
maksa 36
mēnešiem EUR
bez PVN
(6.aile x 7.aile)
7

5. pielikums
Iepirkuma, identifikācijas
Nr. MND 2018/43, noteikumiem

PRETENDENTA APLIECINĀJUMS PAR PIEREDZI
1. Pretendenta nosaukums:
Reģistrēts Komercreģistrā:
ar Nr.
1.1.ir pieredze iepriekšējos 3 (trīs) gados - izveidoti 3 (trīs) IT risinājumi atbilstoši
3.3.3.punktā noteiktajām prasībām:

Nr.p.k.

Pasūtītāja
nosaukums

Sniegtā
pakalpojuma
nosaukums

Laika
periods, kad
sniegts
pakalpojums
(datums no –
līdz)

Līguma
summa EUR
bez PVN

Pasūtītāja
kontaktpersona,
tālrunis

1.
2.
3.
Kopā:
1.2.Pretendenta pakalpojuma sniegšanai piedāvātie speciālisti atbilstoši iepirkuma
noteikumu 3.3.4.punktam:

Nr.p.k.

Vārds, uzvārds

Kvalifikācijas
dokumenta
izdevējs un
nosaukums

Īss pieredzes apraksts

Norāda vai speciālists ir
darba tiesiskās
attiecībās ar
pretendentu vai
lapaspuses numuru,
kurā ir iesniegts
apliecinājums par
dalību līguma izpildē
(1.4.punkts)

1.
2.
3.
4.
1.3.Speciālistu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas atrodas piedāvājuma
dokumentu _______lapā.
1.4.Līguma izpildē piesaistītā speciālista apliecinājums par gatavību piedalīties līguma
izpildē (aizpilda, ja speciālists nav darba tiesiskajā attiecībās ar pretendentu).
Es, _____________ (vārds, uzvārds) p.k._________ (personas kods), apakšā
parakstījies, apliecinu, ka apņemos kā ________________ (izvēlēties atbilstošo) strādāt
iepirkuma “Datu kanālu nodrošināšana Mārupes novada domes videonovērošanas tīklam”,
identifikācijas Nr. MND 2018/43, līguma izpildē, atbilstoši Iepirkuma nosacījumiem, ja
______________(Pretendenta nosaukums) tiks piešķirtas tiesības slēgt līgumu.
Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams
paredzēt Iepirkuma laikā.
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Ar šo apliecinu, ka neesmu iesaistīts cita pretendenta piedāvājumā un neesmu interešu
konflikta situācijā.
Vārds, Uzvārds
Paraksts
Datums

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par apliecinājumā ietverto ziņu patiesumu un atbilstību
faktiskajai situācijai.
Paraksts:
Vārds, uzvārds:
Amats:
Apliecinājums sagatavots un parakstīts 2018. gada __. ______________.
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6. pielikums
Iepirkuma, identifikācijas
Nr. MND 2018/43, noteikumiem

LĪGUMA PROJEKTS
LĪGUMS NR. 13-2/_______-2018
par datu kanālu nodrošināšana Mārupes novada domes videonovērošanas tīklam
Mārupē,

2018. gada _____. ____________

Mārupes novada Dome, reģ. Nr. 90000012827, tās izpilddirektora p.i. Kristapa Loča
personā, kurš rīkojas uz Mārupes novada pašvaldības 2018. gada 13. marta rīkojuma Nr. 224/144 pamata, (turpmāk – Pasūtītājs) no vienas puses,
un
____________ reģ. Nr. _____________, tās ________________ personā, kura rīkojas
uz statūtu pamata (turpmāk – Izpildītājs) no otras puses,
turpmāk Pasūtītājs un Izpildītājs abi kopā saukti Puses, bet katrs atsevišķi – Puse,
pamatojoties uz atklāta konkursa “Datu kanālu nodrošināšana Mārupes novada domes
videonovērošanas tīklam”, identifikācijas Nr. MND 2018/43 (turpmāk – Iepirkums)
rezultātiem, noslēdz šo līgumu (turpmāk – Līgums):
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN IZPILDES TERMIŅŠ
1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas sniegt pakalpojumu – datu kanālu ierīkošanu
un interneta pieslēgumu un datu pārraides tīkla uzturēšanu (turpmāk – Pakalpojums)
saskaņā ar Līgumu un 1. pielikumu – Tehniskajām specifikācijām, 2. pielikumu –
Tehnisko piedāvājumu un 3. pielikumu – Finanšu piedāvājumu, kas ir neatņemamas
Līguma sastāvdaļas.
1.2. Līguma termiņš ir 36 (trīsdesmit seši) mēneši no Līguma abpusējas parakstīšanas
dienas, vai līdz Līguma summas apguvei, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas
pirmais.
1.3. Pasūtītājam Līguma ietvaros ir tiesības pasūtīt Izpildītājam arī jaunu pieslēgumu
nodrošinot datu pārraides tīkla uzturēšanu, ierīkošanu.
1.4. Puses var izskatīt iespēju pagarināt Līguma darbības termiņu, ja Līguma summa nav
izlietota.
2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1. Līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - PVN) ir līdz
41 999,99 EUR (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi euro un
99 centi). PVN tiek aprēķināts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo nodokļa likmi
rēķina sagatavošanas dienā. Pasūtītājam ir tiesības neizlietot visu Līguma summu.
2.2. Izpildītājs līdz katra kalendārā mēneša ___. (______) datumam iesniedz/nosūta
Pasūtītājam rēķinu par iepriekšējā mēnesī sniegto Pakalpojumu, rēķinā norādot veidu,
apjomu, cenu, kopējo apmaksas summu bez PVN, PVN likmes lielumu un summu ar
PVN.
2.3. Pasūtītājs veic samaksu par Pakalpojumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Līguma
2.2. apakšpunktā minētā rēķina saņemšanas dienas.
2.4. Par rēķina apmaksas dienu uzskatāma diena, kad Pasūtītājs pārskaitījis naudu uz
Izpildītāja rēķinā norādīto Izpildītāja bankas kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma
uzdevums.
2.5. PVN tiek maksāts saskaņā ar Latvijas Republikā noteikto PVN likmi rēķina
sagatavošanas dienā.
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3. LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA UN TERMIŅI
3.1. Izpildītājs veic Pakalpojuma pilnīgu ierīkošanu 90 (deviņdesmit) dienu laikā pēc
Līguma abpusējas parakstīšanas dienas.
3.2. Izpildītājs nodrošina Pakalpojuma izmantošanu 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī
7 (septiņas) dienas nedēļā.
3.3. Izpildītājs nodrošina ne ilgāk kā 4 (četru) stundu reakcijas laiku Pakalpojuma bojājumu
novēršanai darbdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00 no bojājuma konstatēšanas vai
Pasūtītāja pieteikuma (zvanot pa tālr.+371__________ un rakstot epastā:_______________) nosūtīšanas brīža. Brīvdienās, svētku dienās un darbdienās no
plkst.18.00-08.00, laiks bojājumu novēršanai – 8 (astoņas) stundas no bojājumu
konstatēšanas vai Pasūtītāja pieteikuma (zvanot pa tālr.+371__________ un rakstot epastā:_______________) nosūtīšanas brīža.
4. PUŠU SAISTĪBAS
4.1. Izpildītājs apņemas:
4.1.1. veikt Pakalpojuma pilnīgu ierīkošanu 90 (deviņdesmit) dienu laikā no Līguma
abpusējas parakstīšanas dienas;
4.1.2. veikt Pakalpojuma izpildi atbilstoši Tehniskai specifikācijai un Tehniskajam
piedāvājumam;
4.1.3. nodrošināt Līguma izpildi ar nepieciešamajiem materiāliem, iekārtām,
transportu, mehānismiem un darbaspēku;
4.1.4. sniedzot Pakalpojumu, ievērot visas Latvijas Republikas spēkā esošajos
normatīvajos aktos noteiktās prasības;
4.1.5. jebkurā laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par Pakalpojuma
izpildi;
4.1.6. pieprasīt no Pasūtītāja visu Pasūtītāja rīcībā esošo informāciju un kas
nepieciešama kvalitatīvai Pakalpojuma veikšanai Līgumā noteiktajā termiņā;
4.1.7. kompensēt izdevumus pēc to faktiskiem apmēriem, kas Pasūtītājam radušies
Izpildītāja vai viņa iesaistītās trešās personas vainas vai neuzmanības dēļ
10 (desmit) darbdienu laikā no Pasūtītāja pretenzijas nosūtīšanas dienas.
4.2. Pasūtītājs apņemas:
4.2.1. izsniegt Izpildītājam visu Pasūtītāja rīcībā esošo informāciju un kas ir
nepieciešama Pakalpojuma izpildei;
4.2.2. veikt Līgumā paredzētos maksājumus.
5. PUŠU ATBILDĪBA
5.1. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par Līguma ietvaros sniegto Pakalpojuma atbilstību
Tehniskajai specifikācijai un Izpildītāja piedāvājumam Iepirkumā.
5.2. Pasūtītājs uzņemas pilnu atbildību par savlaicīgu maksājumu veikšanu saskaņā ar
Līgumu.
5.3. Sniedzot Līguma 1.1. punktā atrunāto Pakalpojumu, Izpildītājs atbild par Pakalpojuma
kvalitāti saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.
5.4. Ja Izpildītājs nepienācīgi pilda Līgumā paredzētās saistības, Izpildītājs maksā
Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa no procenta) apmērā no kopējās
Līguma summas par katru pārkāpuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no
kopējās Līguma summas, 10 (desmit) darbdienu laikā no Pasūtītāja rēķina izrakstīšanas
dienas.
5.5. Par Izpildītāja rēķina neapmaksāšanu Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs maksā
Izpildītājam līgumsodu 0,5% (piecas desmitās daļas procenta) apmērā no savlaicīgi
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neapmaksātā rēķina summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit
procenti) no Līguma savlaicīga neapmaksātās rēķina summas 10 (desmit) darbdienu
laikā no Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas.
5.6. Ja Izpildītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma pirms Līguma saistību izpildes, Izpildītājs
maksā Pasūtītājam līgumsodu 4 000,00 EUR (četri tūkstoši euro) apmērā 10 (desmit)
darbdienu laikā pēc Pasūtītāja rēķina par līgumsoda samaksu izrakstīšanas dienas.
5.7. Ja Pasūtītājs vienpusēji izbeidz Līgumu pirms Līguma saistību izpildes Līguma
6.2. punktā noteiktajos gadījumos, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu
4 000,00 EUR (četri tūkstoši euro) apmērā 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Pasūtītāja
rēķina par līgumsoda samaksu izrakstīšanas dienas.
5.8. Ja Izpildītājs nav veicis līgumsoda apmaksu, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji, bez Pušu
rakstiskas vienošanās, ieturēt attiecīgu naudas summu no maksājumiem Izpildītājam.
5.9. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību izpildes.
5.10. Puses ir atbildīgas par to darbības/bezdarbības rezultātā otrai Pusei un trešajām
personām nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem.
6. LĪGUMA TERMIŅŠ, GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA
6.1. Līgums stājas spēkā ar Līguma abpusējas parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz saistību
pilnīgai izpildei.
6.2. Pasūtītājam ir tiesības izbeigt Līgumu bez Pušu rakstiskas vienošanās par to
Izpildītājam 10 (desmit) dienas iepriekš rakstveidā paziņojot, ja:
6.2.1. notikusi Izpildītāja labprātīga vai piespiedu likvidācija;
6.2.2. pret Izpildītāju uzsākta maksātnespējas procedūra;
6.2.3. Izpildītājs nenodod Pakalpojumu ilgāk par 10 (desmit) dienām pēc Līguma
3.1. punktā noteiktā termiņa;
6.2.4. Izpildītājs nepienācīgi pilda savas saistības un pēc Pasūtītāja rakstveida
brīdinājuma saņemšanas turpina tās nepildīt;
6.2.5. Izpildītājs atkārtoti pārkāpj kādu no Līguma noteikumiem, par ko tiek sastādīts
akts.
6.3. Visas izmaiņas un papildus vienošanās, kas izriet no Līguma, Puses noformē rakstveidā,
apliecina ar parakstiem un pievieno Līgumam kā neatņemamu sastāvdaļu.
7. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI
7.1. 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.
7.2. 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.
7.3. 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.
7.4. 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.
8. CITI NOSACĪJUMI
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8.1. Kontaktpersonas Līguma izpildē:
8.1.1. No Pasūtītāja Puses:_________________, tālr.+371 _________; e-pasts:
________;
8.1.2. No Izpildītāja Puses:_________________, tālr.+371 _________; e-pasts:
________.
8.2. Jebkuri grozījumi un papildinājumi Līgumā ir saistoši Pusēm tikai tad, ja tie ir sastādīti
rakstveidā un Pušu parakstīti. Mutiskas vienošanās par Līguma grozījumiem nav spēkā.
8.3. Līgums parakstīts 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, latviešu valodā, pa
vienam eksemplāram katrai Pusei.
8.4. Līgums ir sagatavots un parakstīts uz ____(_______) lapām, tajā skaitā pielikumi uz
____(_______) lapām. Līgums ir sagatavots divos vienādos eksemplāros, katrai Pusei
pa vienam Līguma eksemplāram. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais
spēks.
9. PUŠU REKVIZĪTI
Pasūtītājs:
Mārupes novada Dome
Reģ. Nr. 90000012827
Daugavas ielā 29, Mārupe,
Mārupes novads, LV-2167
AS “SEB banka”
Konts: LV69 UNLA 0003 0111 3040 5

Izpildītājs:

________________
/K. Ločs/

_______________________
/___________/
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