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1. Vispārīgā informācija 
 

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs: RPNC/2018/49 

 

1.2. Iepirkums: „Tehniskais nodrošinājums saistībā ar realizētajiem atjaunošanas darbiem 

ēkā Nr.1”, tiek organizēts Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā. 
 

1.3. Pasūtītājs  

                Pasūtītāja rekvizīti: 

Pasūtītāja nosaukums: VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” (turpmāk – 

RPNC) 

Adrese: Tvaika iela 2, Rīga LV-1005, Latvija 

Reģistrācijas numurs: 50003342481 

Tālruņa numurs: +371 67080112 

Faksa numurs: +371 67222305 

 

1.4. Kontaktpersona 

Kristīne Pontaga, tālrunis: +371 67080262, fakss +371 67222305, e-pasts: 

kristine.pontaga@rpnc.lv.  

Kontaktpersona sniedz tikai organizatoriska rakstura informāciju par iepirkumu. 

1.5. Informācijas apmaiņas kārtība  

1.5.1. Informāciju par iepirkumu Pasūtītājs publicē tīmekļvietnē http://www.rpnc.lv/iepirkumi. 

1.5.2. Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot tīmekļvietnē 

http://www.rpnc.lv/iepirkumi publicētajai informācijai. 

1.5.3. Rakstisku skaidrojumu pieprasījumu par nolikumu ieinteresētā persona var nosūtīt pa 

pastu, faksu: +371 67222305 vai uz e-pastu: kristine.pontaga@rpnc.lv bez droša 

elektroniskā paraksta (vienlaikus nosūtot to pa pastu), adresējot iepirkuma komisijai. 

1.5.4. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma 

nolikumā iekļautajām prasībām, iepirkuma komisija to sniedz 3 (trīs) darba dienu laikā, bet 

ne vēlāk kā 4 (četras) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Atbildes uz 

piegādātāju pieprasījumiem sniegt papildu informāciju par nolikumu tiek nosūtītas 

piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus publicētas tīmekļvietnē 

http://www.rpnc.lv/iepirkumi. 

1.5.5. Skaidrojumi par Nolikumā noteiktajām prasībām tiek sniegti rakstveidā uz rakstiski 

saņemta pieprasījuma pamata un ievietoti pasūtītāja tīmekļvietnē 

http://www.rpnc.lv/iepirkumi.  

1.5.6. Informācijas apmaiņa starp pasūtītāju un pretendentu notiek pa pastu, faksu vai 

elektroniski. 

1.6. Informācija par iepirkuma priekšmetu  

1.6.1. Iepirkuma priekšmets ir tehniskā nodrošinājuma piegāde un uzstādīšana saskaņā ar 

tehniskās specifikācijas (6. pielikums) prasībām un iepirkuma līgumā (turpmāk – Līgums) 

(9. pielikums) noteiktajām prasībām. 

1.6.2. Iepirkuma līguma izpildes vieta – Tvaika iela 2, Rīga. 

1.6.3. Norēķinu kārtība saskaņā ar Līgumā (9. pielikums) noteikto. 

1.6.4. Iepirkuma priekšmets tiek dalīts daļās: 

 

Nr. Iepirkuma priekšmeta daļas nosaukums 

1. daļa Metāla gultas 

2. daļa Funkcionālās gultas 

3. daļa Medicīnas mēbeles 

 

1.6.5. Pretendenti var pieteikties uz visu iepirkuma priekšmeta apjomu vai uz atsevišķas 

iepirkuma daļas visu apjomu. Iepirkuma priekšmetu (daļu) nav atļauts dalīt sīkāk, kā arī 

nav atļauts iesniegt piedāvājumu par nepilnu iepirkuma priekšmeta (daļas) apjomu. 

mailto:kristine.pontaga@rpnc.lv
http://www.vni.lv/lat/iepirkumi_/
http://www.rpnc.lv/iepirkumi
mailto:kristine.pontaga@rpnc.lv
http://www.rpnc.lv/iepirkumi
http://www.vni.lv/lat/iepirkumi_/
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Pretendents ir tiesīgs iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu iepirkumā (piedāvājuma 

varianti nav pieļaujami). 

1.6.6. Iepirkuma nomenklatūra: (CPV kods): 33190000-8 Dažādas medicīniskās ierīces.  

1.6.7. Iepirkuma līgumu paredzēts slēgt ar vienu pretendentu, kurš iesniegs iepirkuma prasībām 

atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu. Katra iepirkuma priekšmeta daļa tiks vērtēta 

atsevišķi. 

1.7. Norēķinu kārtība 

1.7.1. avanss ir paredzēts; 

1.7.2. starpmaksājums – 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc konkrēta apjoma preču piegādes, 

ko apstiprina, savstarpēji parakstīta preču pavadzīme; 

1.7.3. gala maksājums – 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc visu preču piegādes, ko apstiprina, 

savstarpēji parakstīta preču pavadzīme un pieņemšanas – nodošanas akts.  
 

1.8. Iepirkuma nolikuma saņemšana 

1.8.1. Visi ieinteresētie piegādātāji ar Nolikumu var iepazīties bez maksas darba dienā no 

pulksten 9.00 līdz pulksten 16.00 (pārtraukums no pulksten 12.30 līdz pulksten 13.00) 

RPNC, Tvaika ielā 2, Rīgā līdz 2018. gada __. decembra, pulksten 10.00, iepriekš 

sazinoties ar Nolikuma 1.4. punktā minēto kontaktpersonu.  

1.8.2. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem 

tīmekļvietnē http://www.rpnc.lv/iepirkumi. 

 

1.9. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība 

1.9.1. Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2018. gada __. decembrim, 

pulksten 10.00, VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” Administrācijas korpusā, 

Lietvedības daļā (kabinets Nr.104), darba laiks no pulksten 9.00 līdz pulksten 16.00 

(pārtraukums no pulksten 12.00 līdz pulksten 13.00) Tvaika ielā 2, Rīgā iesniedzot 

personīgi vai nosūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā 

adresē līdz šajā punktā norādītājam termiņam un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs. 

1.9.2. Piedāvājumi, kuri iesniegti pēc Nolikuma 1.9.1.punktā minētā termiņa vai kas nav 

noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu 

atvēršanas brīdim, netiks vērtēti un neatvērti tiks nosūtīti (atdoti) atpakaļ iesniedzējam. 

1.9.3. Pretendents var rakstveidā mainīt vai atsaukt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz 

pretendentu no tālākas līdzdalības konkursā. Piedāvājuma maiņas gadījumā par 

piedāvājuma iesniegšanas laiku tiek uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis. 

1.9.4. Atklāta piedāvājumu atvēršanas sanāksme nav paredzēta.  

 

1.10. Piedāvājuma noformēšana 

1.10.1. Piedāvājums sastāv no viena sējuma. Piedāvājuma dokumenti jāsakārto šādā secībā: 

1.10.1.1. Kvalifikācijas dokumenti, kuriem pievienots pieteikums dalībai iepirkumam (1. 

pielikums) un ārvalstī reģistrēta pretendenta amatpersonu saraksts (2.pielikums); 

1.10.1.2. Tehniskais un finanšu piedāvājums (saskaņā ar nolikuma 4.punktu). 

1.10.2. Piedāvājums (1 oriģināls) ir jāiesniedz slēgtā aploksnē, uz kuras jānorāda šāda informācija: 

VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

Administrācijas korpuss (Lietvedības daļa, kabinets nr.104) 

Rīgā, Tvaika ielā 2, LV-1005. 

pretendenta nosaukums, juridiskā adrese un tālrunis 

 

piedāvājums iepirkumā 

Tehniskais nodrošinājums saistībā ar realizētajiem atjaunošanas darbiem ēkā Nr.1 

identifikācijas Nr.: RPNC/2018/49. 

 

Neatvērt pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. 

 

1.10.3. Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem tā, lai tos nebūtu iespējams atdalīt, lapām 

jābūt sanumurētām.  

http://www.vni.lv/
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1.10.4. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez 

labojumiem vai dzēsumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Ja ir izdarīti 

labojumi, tiem jābūt apstiprinātiem ar pretendenta pilnvarotās personas parakstu. Ja 

pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un 

skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem. 

1.10.5. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums 

latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumiem Nr.291 

„Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Par dokumentu tulkojuma 

atbilstību oriģinālam atbild pretendents. 

1.10.6. Dokumentu kopijas jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Iesniedzot 

piedāvājumu, piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu 

pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir caurauklots. 

Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu 

juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumiem 

Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. 

1.10.7. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz juridiska persona, 

to paraksta pretendenta amatpersona ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai 

atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām vai šīs personas pilnvarota 

persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumenta oriģinālu vai tā 

apliecinātu kopiju. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumu paraksta 

visas personas, kas ietilpst apvienībā.  

 

2. KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS UN IESNIEDZAMIEM DOKUMENTI 

2.1. Pretendenta kvalifikācijas prasības 
2. 2.2. Pretendentam jāiesniedz šādi pretendenta 

kvalifikācijas apliecinoši dokumenti: 

2.1.1. Pretendents – fiziskā vai juridiskā, vai 

pasūtītājs, šādu personu apvienība jebkurā to 

kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt 

būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt 

pakalpojumus un ir iesniedzis pieteikumu 

konkursam atbilstoši iepirkuma nolikuma 

prasībām. 

Pretendenta pieteikumu par piedalīšanos Konkursā 

jāparaksta pretendenta pārstāvim ar pārstāvības 

tiesībām vai tā pilnvarotai personai. 

Ja pretendents ir piegādātāju apvienība un 

sabiedrības līgumā nav atrunātas pārstāvības tiesības 

vai nav izsniegta pilnvara, pieteikuma oriģināls 

jāparaksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju 

apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības tiesībām. 

Atbilstību kvalifikācijas prasībām, t.i., prasības 

attiecībā uz saimniecisko un finansiālo un tehniskās 

un profesionālās spējas, kas izvirzītas saskaņā ar 

Publisko iepirkumu likuma 45. un 46. pantu, 

pretendents kā piegādātāju apvienība var apliecināt 

kopumā. 

Pretendents pieteikuma parakstīšanai izmanto 

elektroniskās informācijas sistēmā iestrādāto 

paraksta rīku, kas nodrošina elektroniskā dokumenta 

parakstītāja identitātes apstiprināšanu vai 

elektronisko parakstu, kas atbilst normatīvajiem 

aktiem par elektronisko dokumentu un elektroniskā 

paraksta statusu. 

2.2.1. Pretendenta parakstīts pieteikums dalībai 

konkursā, kurš sagatavots saskaņā ar nolikuma 

1.pielikumu.  
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2.1.2. Pretendents var balstīties uz citu personu 

tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir 

nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, 

neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā 

rakstura. Šādā gadījumā Pretendents pierāda 

pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, 

iesniedzot šo personu apliecinājumu vai 

vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu 

piegādātāja rīcībā. 

 

Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var balstīties 

uz citu personu tehniskām un profesionālām 

iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs 

pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir 

nepieciešamas.  

 

Pretendents, kā arī personas, uz kuras iespējām 

pretendents balstās, dokumentu parakstīšanai 

izmanto elektroniskās informācijas sistēmā 

iestrādāto paraksta rīku, kas nodrošina elektroniskā 

dokumenta parakstītāja identitātes apstiprināšanu 

vai elektronisko parakstu, kas atbilst normatīvajiem 

aktiem par elektronisko dokumentu un elektroniskā 

paraksta statusu. 

2.2.2. Personas, uz kuras iespējām pretendents 

balstās, rakstisks apliecinājums par piedalīšanos 

iepirkumā, kā arī apliecinājums nodot 

pretendenta rīcībā Līguma izpildei nepieciešamos 

resursus gadījumā, ja ar pretendentu tiek noslēgts 

Līgums. 

Ja pretendents, iesniedzot pieteikumu, balstās uz 

citu komersantu saimniecisko vai finansiālo 

stāvokli, tas pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā 

būs nepieciešamie resursi, iesniedzot dokumentu, 

kas apliecina šo komersantu sadarbību konkrētā 

Līguma izpildei, norādot, ka pretendents un 

attiecīgā persona būs solidāri atbildīgi. 

Ja pretendents, iesniedzot pieteikumu, balstās uz 

citu komersantu tehniskām un profesionālām 

spējām, tas pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā 

būs nepieciešamie resursi, iesniedzot dokumentu, 

kas apliecina nepieciešamo resursu nodošanu 

pretendenta rīcībā. 

2.1.3. Ja pieteikumu iesniedz piegādātāju apvienība, 

pieteikuma dokumentus paraksta atbilstoši 

piegādātāju savstarpējās vienošanās nosacījumiem.  

2.2.3.Ja pieteikumu iesniedz personu apvienība: 

1) papildus pieteikumam jāpievieno šo personu 

starpā noslēgta vienošanās, kas parakstīta tā, 

ka vienošanās ir juridiski saistoša visiem 

apvienības dalībniekiem. Līgumā (vienošanās) 

jāiekļauj šāda informācija: 

a) piegādātāju apvienības dibināšanas mērķis un 

līguma darbības (spēkā esamības) termiņš; 

b) katra apvienības dalībnieka Līguma daļa, 

tiesības un pienākumi; 

c) apliecinājums, ka visi personu apvienību 

dalībnieki, uz kuru saimnieciskajām un 

finansiālajām iespējām piegādātājs balstās un 

kuri būs atbildīgi par līguma izpildi, ir solidāri 

atbildīgi par līguma izpildi gadījumā, ja 

pretendentam tiks piešķirtas Līguma slēgšanas 

tiesības, norādot katra dalībnieka līguma darbu 

daļu; 

d) informācija par piegādātāju apvienības vadošo 

dalībnieku; 

e) pilnvarojumu dalībniekam, kurš tiesīgs 

rīkoties visu personas dalībnieku vārdā un to 

vietā, norādot dalībnieka pilnvarotās personas 

ieņemamo amatu, vārdu un uzvārdu. 

2.1.4. Pretendentam jānorāda visi apakšuzņēmēji un 

apakšuzņēmēja apakšuzņēmēji. 

Ar apakšuzņēmēju ir saprotama pretendenta nolīgta 

persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura sniedz 

pakalpojumu iepirkuma līguma izpildei. 

2.2.4. Pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju 

saraksts saskaņā ar nolikuma 3.pielikumu, norādot 

katram apakšuzņēmējam izpildei nododamo 

līguma daļu saskaņā ar tehnisko specifikāciju un 

pievienojot finanšu aprēķinus, kas norāda līgumā 

nododamo daļu procentuālo vērtību. 

Apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu vērtību 

noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu 

attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu 
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sniedzamo pakalpojumu vērtību. Publisko 

iepirkuma likuma 63. panta trešās daļas izpratnē 

par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, 

kurā saskaņā ar koncernu statusu noteicošajiem 

normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir 

izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķiroša ietekme 

apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā 

izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam 

vienlaikus ir izšķiroša ietekme attiecīgajā 

apakšuzņēmējā. Par apakšuzņēmējiem jāiesniedz 

katra apakšuzņēmēja apliecinājums par tā 

gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma 

daļu. 

2.1.5. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas 

Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā 

reģistrā ārvalstīs, atbilstoši attiecīgās valsts 

normatīvo aktu prasībām. 

2.2.5. Pretendentu, kas reģistrēts Latvijas 

Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā, 

reģistrācijas faktu iepirkuma komisija pārbauda 

Uzņēmumu reģistra mājaslapā.   

Pretendentiem, kas reģistrēti ārvalstīs – 

jāiesniedz komersanta reģistrācijas apliecības 

kopija vai līdzvērtīgas iestādes izdots dokuments, 

kas ir atbilstošs attiecīgās valsts normatīviem 

aktiem). Ja tādas nav (reģistrācijas valsts 

normatīvais regulējums neparedz reģistrācijas 

apliecības izdošanu), tad iesniedz informāciju par 

Pretendenta reģistrācijas nr. un reģistrācijas 

laiku, kā arī norāda kompetento iestādi 

reģistrācijas valstī, kas nepieciešamības gadījumā 

var apliecināt reģistrācijas faktu. 
Pretendentiem, kas reģistrēti ārvalstīs – 

jāiesniedz, ārvalstī reģistrēta pretendenta 

amatpersonu saraksts saskaņā ar nolikuma 

2.pielikumu. 

2.1.6. Pretendentam līdz piedāvājuma iesniegšanas 

dienai jābūt pieredzei. 

  

2.2.6. Pretendenta sagatavots apliecinājums par 

pieredzi līdzvērtīga iepirkuma priekšmeta 

izpildē, iesniedzot sarakstu saskaņā ar nolikuma 

5.pielikumu un pievienojot vismaz vienu 

pasūtītāja izsniegtu pozitīvu atsauksmi vai citus 

pieredzi apliecinošus dokumentus, kas tiek izdoti 

saskaņā ar kandidāta mītnes valsts normatīvo 

aktu regulējumu, ja darbi tika veikti ārvalstī. 

2.1.7. Tehniskā specifikācija un finanšu 

piedāvājums. 

2.2.7. Pretendenta tehniskajam un finanšu 

piedāvājumam jāatbilst Tehniskās specifikācijas 

– finanšu piedāvājuma prasībām. (sk. nolikuma 6 

pielikumu). 

2.1.8. Finanšu piedāvājums. 2.2.8. Finanšu piedāvājums pretendentam 

jāsagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma formai 

(nolikuma 7. pielikums). 

Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi 

izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Tehniskajā 

specifikācijā (6.pielikums), un Līgumā 

(9. pielikums) minēto izpildi. 
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2.1.9. Pretendentam jāiesniedz apliecinājums par 

neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu. 

2.2.9. Pretendenta sagatavots apliecinājums par 

neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu (saskaņā ar 

nolikuma 8.pielikumu). 

 

 4. TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

4.1. Tehniskajā piedāvājumā pretendentam jāiesniedz parakstīts pieteikums dalībai iepirkumā, kura 

ietvaros pretendents apliecina, ka pakalpojums tiks sniegts saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 

(sk. 6.pielikums) prasībām. 

4.2. Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši nolikumam pievienotajai finanšu piedāvājuma formai 

(7.pielikums). 

4.3. Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendentam, 

lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē sniegtu tehniskajā specifikācijā minētos darbus. Pasūtītājs 

nemaksās nekādus pretendenta papildu izdevumus, kas nebūs iekļauti finanšu piedāvājuma 

norādītajā cenā. 

4.4. Finanšu piedāvājumā visas cenas norāda euro bez pievienotās vērtības nodokļa. Visas cenas ir 

jāaprēķina un jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata. Ja būs norādītas vairāk par 2 

(divām) zīmēm aiz komata, noapaļošana netiks veikta un Iepirkuma komisija ņems vērā tikai 2 

(divas) zīmes aiz komata.  

4.5. Finanšu piedāvājumu paraksta pretendenta pārstāvis, kura pārstāvības tiesības ir reģistrētas 

likumā noteiktajā kārtībā, vai pilnvarotā persona, pievienojot attiecīgās pilnvaras oriģinālu vai 

pilnvaras apliecinātu kopiju. 

 

 5. PIEDĀVĀJUMA IZVĒLE 

5.1. Iepirkuma līgumu iepirkuma priekšmeta 1., 2., un 3. daļā paredzēts, slēgt ar pretendentu, kurš 

iesniegs piedāvājumu ar zemāko cenu. Katra iepirkuma priekšmeta daļa tiks vērtēta atsevišķi. 

5.2. Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs. 

5.3. Komisija pārbauda, vai pretendenta iesniegtais piedāvājums atbilst nolikuma 1.10.punktā 

noteiktajām prasībām. Ja piedāvājums neatbilst kādai no piedāvājumu noformējuma prasībām, 

komisija lemj par šī piedāvājuma tālāku izskatīšanu. 

5.4. Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanas laikā pārbauda pretendenta atbilstību Nolikuma 

2.punktā noteiktajām kvalifikācijas prasībām un pretendenta iesniegtajiem dokumentiem vai no 

publiskajās datu bāzēs iegūtās informācijas. 

5.5. Ja iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija par pretendenta kvalifikāciju ir neskaidra vai 

nepilnīga, Pasūtītājs pieprasa, lai pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina 

šajos dokumentos ietverto informāciju. 

5.6. Ja kvalifikācija neatbilst nolikuma 2.punktā noteiktajām prasībām, Iepirkuma komisija lemj par 

piedāvājuma noraidīšanu. 

5.7. Vērtējot tehniskos piedāvājumus, komisija pārbauda, vai pretendenta iesniegtais tehniskais 

piedāvājums atbilst pasūtītāja prasītajai tehniskajai specifikācijai (6.pielikums) un nolikuma 

5.1.punkta prasībai. 

5.8. Ja pretendenta piedāvājums skaidri, viennozīmīgi un nepārprotami neatspoguļo, tehniskās 

specifikācijas (6.pielikums) minimālo prasību izpildi vai neatbilst nolikuma 4.1.punkta prasībai, 

iepirkuma komisija šo pretendenta piedāvājumu noraida un tālāk neizskata. 

5.9. Vērtējot finanšu piedāvājumus, iepirkuma komisija pārbauda, vai tie atbilst nolikuma 4.2.-

4.5.punkta prasībām un vai tajos nav pieļautas aritmētiskas kļūdas. 

5.10. Ja iepirkuma komisija konstatē pretendenta iesniegtajā finanšu piedāvājumā aritmētiskas 

kļūdas, iepirkuma komisija veic labojumus pretendenta finanšu piedāvājumā. 

5.11. Iepirkuma komisija rakstiski informē attiecīgo pretendentu par veikto aritmētisko kļūdu 

labojumu finanšu piedāvājumā. 

5.12. Turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā piedāvājumiem, kuros ir konstatētas aritmētiskās kļūdas, 

iepirkuma komisija ņem vērā laboto finanšu piedāvājumu. 

 

 

6. LĪGUMSLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANA 
6.1. Iepirkuma komisija par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atzīst 

pretendentu, kurš atbilst visām Nolikuma prasībām un iesniedzis piedāvājumu ar zemāko cenu. 

6.2. Komisija pārbauda, vai pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav 
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konstatējami Nolikuma 6.3.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi. 

6.3. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem: 

6.3.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas 

procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), 

apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts; 

6.3.2. ir konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts 

lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendentam 

Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu 

parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā 

kādā no valstīm pārsniedz 150 euro; 

6.3.3. iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), 

iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu Publisko iepirkumu 

likuma 25.panta pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, 

un pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem 

pasākumiem; 

6.3.4. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka 

tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai 

iepirkuma nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir 

personālsabiedrība, ir attiecināmi Nolikuma 6.3.1.-6.3.3.punkta nosacījumi. 

6.3.5. pretendents ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība; 

6.3.6. pretendents, tā norādītā saistītā persona vai personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir 

personālsabiedrība, atbilst kādam no Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo 

sankciju likuma 11.1 pantā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem. 

6.4. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā Nolikuma 6.3.1., 6.3.2., 

6.3.4., 6.3.5. vai 6.3.6.punktā minēto apstākļu dēļ, Pasūtītājs: 

6.4.1. attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un Nolikuma 

6.3.4.punktā minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, 

Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju: 

a) par Nolikuma 6.3.1. un 6.3.5.  punktos minētajam faktam - no Uzņēmumu reģistra, 

b) par Nolikuma 6.3.2.punktā minētajiem faktiem - no Valsts ieņēmumu dienesta un 

Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs attiecīgo informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un 

Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un Nolikuma 6.3.4.punktā 

minētās personas piekrišanu; 

6.4.2. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un Nolikuma 

6.3.4.punktā minēto personu pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās 

institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un Nolikuma 6.3.4.punktā minēto personu 

neattiecas Nolikuma 6.3.punktā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai Pasūtītājs 

nosaka ne īsāku par 10 (desmit) darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas 

dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, Pasūtītājs to 

izslēdz no dalības Iepirkumā; 

6.4.3. Nolikuma 6.3.6. punktā minēto nosacījumu pārbaudei iegūs informāciju no Ārlietu 

ministrijas mājaslapas. 

6.5. Atkarībā no, atbilstoši Nolikuma 6.4.1.punkta “b” apakšpunktam, veiktās pārbaudes 

rezultātiem, Pasūtītājs: 

6.5.1. neizslēdz pretendentu no dalības Iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta 

noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam un Nolikuma 6.3.4.punktā 

minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 

iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro; 

6.5.2. informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu 

parādnieku datubāzes vai Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās 

datu aktualizācijas datumā Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā ievietot 

informāciju tam vai Nolikuma 6.3.4.punktā minētajai personai piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa pēdējā dienā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas 

tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 

iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 dienas pēc 

informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas  dienas — līdz kuram iesniedzams apliecinājums, 

ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts 

lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nebija nodokļu 
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parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 

150 euro. Ja noteiktajā termiņā apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz 

no dalības Iepirkumā. 

6.6. Ja tādi dokumenti, ar kuriem ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents var apliecināt, 

ka uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā daļā noteiktie gadījumi, netiek 

izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz šo pretendentu neattiecas 

Publisko iepirkuma likuma 9. panta astotajā daļā (Nolikuma 6.3.punktā) noteiktie gadījumi, 

minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie 

akti neparedz, — ar paša pretendenta vai Publisko iepirkuma likuma 9.panta astotās daļas 

4.punktā (Nolikuma 6.3.4. punktā) minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai 

tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to 

reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī. 

6.7. Iepirkuma komisija par uzvarētāju atzīst pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši iepirkuma 

nolikumā noteiktajām prasībām un kritērijiem un nav izslēdzams no dalības iepirkumā saskaņā 

ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta astoto daļu. 

6.8. Lēmumu par Iepirkuma rezultātiem Pasūtītājs pretendentiem paziņo rakstiski 3 (trīs) darbdienu 

laikā pēc dienas, kad Pasūtītājs ir pieņēmis lēmumu par Iepirkuma rezultātiem. 

6.9. Ja Iepirkuma uzvarētājs atsakās no līguma slēgšanas vai atsauc savu piedāvājumu, Komisija ir 

tiesīga atzīt par uzvarētāju nākamo pretendentu, kurš iesniedzis nākamo saimnieciski 

visizdevīgāko piedāvājumu. 

6.10. Ja iesniegti iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām neatbilstoši piedāvājumi vai vispār nav 

iesniegti piedāvājumi, iepirkuma komisija pieņem lēmumu izbeigt iepirkumu bez rezultāta. 

6.11. Komisija var pieņemt lēmumu pārtraukt Iepirkumu un neslēgt Iepirkuma līgumu, ja tam ir 

objektīvs pamatojums.  

 

7. IEPIRKUMA LĪGUMS 
7.1. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar pretendentu, pamatojoties uz pretendenta iesniegto 

piedāvājumu un saskaņā ar Nolikumā noteiktajām prasībām. 

7.2. Iepirkuma Līgums stājas spēkā tā savstarpējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz saistību 

pilnīgai izpildei. Piegādātājs apņemas Pasūtītājam veikt tehniskā nodrošinājumu piegādi un 

uzstādīšanu 3 (trīs) mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas.  

7.3. Līguma kopējā summā par sniegtajiem pakalpojumiem ietilpst visas ar iepirkuma tehniskajā 

specifikācijā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas. 

7.4. Norēķinus par veiktajiem pakalpojumiem Pasūtītājs veiks 30 (trīsdesmit) dienu laikā no 

izpildītāja rēķina saņemšanas dienas. 

7.5. Katra no pusēm ir atbildīga par zaudējumiem, kas otrai pusei radušies tās, tās darbinieku vai 

pilnvaroto personu darbības vai bezdarbības rezultātā. 

7.6. Grozījumus Iepirkuma līgumā, izdara, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61.panta 

noteikumus. 

7.7. Desmit darbdienu laikā pēc tam, kad stājas spēkā iepirkuma līgums vai tā grozījumi, Pasūtītājs 

savā pircēja profilā ievieto Iepirkuma rezultātā noslēgtā līguma, kā arī tā grozījumu (ja tādi tiks 

veikti) tekstu normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā un ievērojot komercnoslēpuma 

aizsardzības prasības. 

 

8. NOLIKUMA PIELIKUMI 

Visi pielikumi ir Nolikuma neatņemamas sastāvdaļas. Nolikumam pievienoti šādi pielikumi: 

6.1. 1.pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā; 

6.2. 2.pielikums – Ārvalstīs reģistrēta pretendenta amatpersonu saraksts; 

6.3. 3.pielikums – Apakšuzņēmēju saraksts; 

6.4. 4.pielikums – Līguma izpildē iesaistītā apakšuzņēmēja apliecinājums; 

6.5. 5.pielikums – Pretendenta pieredzes apraksts; 

6.6. 6.pielikums – Tehniskā specifikācija 

6.7. 7.pielikums – Finanšu piedāvājuma forma 

6.8. 8.pielikums – Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu; 

6.9. 9.pielikums – Iepirkuma līguma projekts. 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja       S.Skaida 

 

http://likumi.lv/doc.php?id=133536#p67.1
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1. pielikums nolikumam 

(ID Nr. RPNC/2018/49) 

 

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ (veidne) 

 

Tehniskais nodrošinājums saistībā ar realizētajiem atjaunošanas darbiem ēkā Nr.1” 
ID Nr. RPNC/2018/49 

 

Piezīme: Pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā. 

Iepirkums: “Tehniskais nodrošinājums saistībā ar realizētajiem atjaunošanas darbiem ēkā Nr.1”, 

iepirkuma identifikācijas Nr. RPNC/2018/49. 

 

Saskaņā ar Iepirkuma nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, apstiprinām, ka piekrītam Iepirkuma 

noteikumiem. Piedāvājam veikt iepirkuma tehniskajās specifikācijās noteikto darbu izpildi saskaņā ar 

Nolikuma prasībām par finanšu piedāvājumā norādīto cenu. 

 

Pretendents: 

nosaukums: __________________________________________ 

reģ. Nr. __________________________________________ 

juridiskā adrese: __________________________________________ 

pasta adrese (ja atšķiras): __________________________________________ 

telefona/faksa numurs: 

e-pasts: 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Bankas rekvizīti:  

nosaukums: __________________________________________ 

kods: __________________________________________ 

konts: __________________________________________ 

personas, kura tiesīga 

pārstāvēt pretendentu jeb 

pilnvarotās 

personas/amats/vārds/ 

uzvārds/ kontaktinformācija 

 

 

__________________________________________ 

 

Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība (personu grupa): 

• persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Iepirkumā: _____________________. 

• katras personas atbildības apjoms:  _____________________________________. 

 

ar šī pieteikuma iesniegšanu Pretendents: 

• piesakās piedalīties iepirkumā “Tehniskais nodrošinājums saistībā ar realizētajiem atjaunošanas 

darbiem ēkā Nr.1”, iepirkuma ID Nr. RPNC/2018/49; 

• apliecina, ka pakalpojums tiks sniegts saskaņā ar tehniskās specifikācijas (6.pielikums) prasībām; 

• apliecina, ka piekrīt nolikumam pievienotā līguma projekta noteikumiem un apņemas līguma 

slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā slēgt līgumu ar pasūtītāju, saskaņā ar pievienoto līguma 

projekta tekstu. 
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Lūdzam norādīt informāciju par to, vai pretendenta uzņēmums vai tā piesaistītā 

apakšuzņēmēja uzņēmums atbilst mazā* vai vidējā uzņēmuma statusam.** 

Pretendents /nosaukums/ ir _____________ /jānorāda mazais vai vidējais/ uzņēmums. 

Pretendenta piesaistītais apakšuzņēmējs /nosaukums/ ir _____________ /jānorāda mazais vai 

vidējais/ uzņēmums. 

Pretendenta piesaistītais apakšuzņēmējs /nosaukums/ ir _____________ /jānorāda mazais vai 

vidējais/ uzņēmums. 

 

*Mazais uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gala apgrozījums 

un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro; 

       ** Vidējais 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. 

 

 

        

 

___________________________________________________________________________ 
(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) 

paraksts, tā atšifrējums) 
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2.pielikums nolikumam 

(ID Nr. RPNC/2018/49) 

 

 

 

Ārvalstī reģistrēta pretendenta __________ (nosaukums) amatpersonu saraksts 

 

 

Uzņēmuma 

nosaukums 

Amatpersonas vārds, 

uzvārds 

Personas 

kods 

Amatpersonas statuss* 

 

    

    

    
*pretendents vai persona, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis, pārstāvēt tiesīgā persona vai 

prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli. 

 

Pretendents apliecina, ka augstāk minētajā sarakstā sniegtā informācija ir patiesa un aktuāla.1 

 

 

2018. gada ___._____________ 

 

 

___________________________________________________________________________ 
(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaru) paraksts, tā atšifrējums) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Informāciju nepieciešams iesniegt, lai Pasūtītājs varētu veikt personu pārbaudi, atbilstoši Starptautisko un 

Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantam. 
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3.pielikums nolikumam 

(ID Nr. RPNC/2018/49) 

 

APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS 

iepirkumam „ Tehniskais nodrošinājums saistībā ar realizētajiem atjaunošanas 

darbiem ēkā Nr.1” 

 (ID Nr. RPNC/2018/49) 

 

 

Apakšuzņēmēja 

nosaukums, 

reģistrācijas numurs, 

adrese un 

kontaktpersona 

Nododamo 

pakalpojumu 

apjoms (% no 

līguma 

kopējās cenas) 

Īss apakšuzņēmēja veicamo 

darbu apraksts (darba daļas 

nosaukums) 

Pretendents balstās uz 

apakšuzņēmēja 

iespējām savas 

kvalifikācijas 

apliecināšanai  

 (Jā / Nē) 

    

    

    

Kopā (%):   

 

 

Finanšu aprēķins, kas norāda līgumā nododamo daļu procentuālo vērtību: 

 

 

Pielikumā: apakšuzņēmēju apliecinājumi. 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 
(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) 

paraksts, tā atšifrējums) 

 

2018. gada ___._____________ 
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4.pielikums nolikumam 

(ID Nr. RPNC/2018/49) 

 

 

LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTĀ APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS 

iepirkumam „ Tehniskais nodrošinājums saistībā ar realizētajiem atjaunošanas 

darbiem ēkā Nr.1” 

(ID Nr. RPNC/2018/49) 

 

 

Apliecinām, ka mēs <apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas Nr.> esam gatavi izpildīt līguma 

izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju sarakstā norādīto mums nododamo iepirkuma „Jaunas vieglās 

automašīnas iegāde” līguma daļu, gadījumā, ja ar pretendentu <pretendenta nosaukums, reģistrācijas 

Nr.> tiks noslēgts iepirkuma līgums. 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 
(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) 

paraksts, tā atšifrējums) 

 

 

2018. gada ___._____________ 
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5.pielikums nolikumam 

(ID Nr. RPNC/2018/49) 

 

 

 

PRETENDENTA PIEREDZES APRAKSTS  

iepirkumam „ Tehniskais nodrošinājums saistībā ar realizētajiem atjaunošanas 

darbiem ēkā Nr.1” 

(ID Nr. RPNC/2018/49) 

   

 

 

Nr. 

p.k. 

Pasūtītājs (nosaukums, adrese, 

kontaktpersona) 

 

Pakalpojumu 

sniegšanas 

laiks 

(no/līdz) 

Sniegto 

pakalpojumu 

apraksts 

Sniegto 

pakalpojumu 

summa (bez 

PVN) 

1.     

2.     

 

 

Pielikumā: pasūtītāju pozitīva atsauksme.  

 

 

2018. gada ___. _____________ 

 

 

__________________________________________________________________________
(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) 

paraksts, tā atšifrējums) 
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6.pielikums nolikumam 

(ID Nr. RPNC/2018/49) 

 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

iepirkumam „ Tehniskais nodrošinājums saistībā ar realizētajiem atjaunošanas 

darbiem ēkā Nr.1” 

(ID Nr. RPNC/2018/49) 

 

 

Lūgums skatīt pie iepirkuma priekšmeta disciplīnas Pasūtītāja tīmekļvietnē 

http://www.rpnc.lv/iepirkumi izvietoto pielikumu “Tehniskā specifikācija - finanšu 

piedāvājums”. 
 

_______________________________________________________________________ 

(Pretendenta amatpersonas/ pretendenta fiziskas personas paraksts, tā atšifrējums) 

 

  

http://www.rpnc.lv/iepirkumi
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7.pielikums nolikumam 

(ID Nr. RPNC/2018/49) 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS  

iepirkumam „ Tehniskais nodrošinājums saistībā ar realizētajiem atjaunošanas 

darbiem ēkā Nr.1” 

(ID Nr. RPNC/2018/49) 

 

 

Pretendents, __________________, reģ. Nr.__________________________, piedāvā veikt tehniskā 

nodrošinājuma piegādi un uzstādīšanu, saskaņā ar Nolikuma un Līguma noteikumiem par 

līgumcenu: 

 

Iepirkuma priekšmets 

Pretendenta piedāvātā 

cena (EUR bez PVN)  

 

PVN (21%) 

 

Pretendenta piedāvātā 

cena (EUR ar PVN) 

1.daļa – Metāla gultas    

2.daļa – Funkcionālās gultas    

3.daļa – Medicīnas mēbeles    

 

2018. gada ___._____________ 

 

 

___________________________________________________________________________ 
(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaru) paraksts, tā atšifrējums) 
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8.pielikums nolikumam 

(ID Nr. RPNC/2018/40) 

 

Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu 

 

iepirkumam „ Tehniskais nodrošinājums saistībā ar realizētajiem atjaunošanas 

darbiem ēkā Nr.1” 

(ID Nr. RPNC/2018/49) 

 

 

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, ______________________ 
                                                                                       pretendenta nosaukums, reģ. Nr. 

(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru apliecina, ka 

 

1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam. 

 

2. Pretendents apzinās, ka var tikt izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā, ja atklāsies, ka šis 

apliecinājums jebkādā veidā nav izsmeļošs un patiess. 

 

3. Pretendents ir pilnvarojis katru personu, kuras paraksts atrodas uz iepirkuma piedāvājuma, 

parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā. 

 

4. Pretendents informē, ka (pēc vajadzības, atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem): 

☐ 4.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem2 un bez konsultācijām, 

līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem; 

 

☐ 4.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu 

vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ Pretendents šī 

apliecinājuma Pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot 

konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu. 

 

5. Pretendentam, izņemot gadījumu, kad pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī 

apliecinājuma 4.2. apakšpunktu, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz: 

5.1. cenām; 

5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām; 

5.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai 

neiesniegt piedāvājumu); vai 

5.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām;  

5.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas 

risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko 

attiecas šis iepirkums. 

 

6. Pretendents nav apzināti tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus 

nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas 

tiesību piešķiršanas, vai arī tas ir īpaši atklāts saskaņā šī apliecinājuma ar 4.2. apakšpunktu. 

 

7. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, 

paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, un 

Publisko iepirkumu likums3 paredz uz 12 mēnešiem izslēgt pretendentu no dalības iepirkuma  

                                                           
2 Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav 

Pretendents un kura: 

1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam; 

2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu 

iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam. 
3 Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmās daļas 6.punkts. 
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procedūrā. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā konkurences iestāde, konstatējot 

konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi pretendentu, kurš iecietības programmas4 ietvaros ir 

sadarbojies ar to, no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi. 

 

Datums______________ 

Uzņēmuma adrese _________________________________________ 

tālruņa (faksa) numuri,______________________________________ 

e-pasta adrese ___________________________ 

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds 

_________________________________________ 

Paraksts_____________________________ z.v. 

 

 

(Piezīme: Pretendents atbilstoši situācijai aizpilda tukšās vietas šajā formā, kā arī aizpilda 

pielikumu vai izmanto to kā apliecinājuma paraugu.) 

 

 

Pielikums 

Informācija par Pretendenta saziņu ar konkurentiem saistībā ar konkrēto iepirkumu 

Nr. Uzņēmums – konkurents, ar kuru ir bijusi 

saziņa 

Saziņas veids, mērķis, raksturs un 

saturs 

 [Komersanta nosaukums, reģ. Nr.]  

   

 

Datums______________ 

   

  Paraksts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Programma, kuras ietvaros uzņēmumam, kas ir vai bija iesaistīts kartelī, Ministru kabineta 29.03.2016. 

noteikumos Nr.179 „Kārtība, kādā nosakāms naudas sods par Konkurences likuma 11. panta pirmajā daļā un 

13. pantā un Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma 5., 6., 7. un 8. pantā paredzētajiem 

pārkāpumiem” noteiktajā kārtībā piešķir pilnīgu atbrīvojumu no naudas soda par to, ka tas pirmais brīvprātīgi 

iesniedz pierādījumus par šo pārkāpumu Konkurences padomei, vai naudas soda samazinājumu par sadarbību ar 

Konkurences padomi pārkāpuma atklāšanā, ja pilnīgs atbrīvojums no naudas soda nav pieejams. 
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9.pielikums nolikumam 

(ID Nr. RPNC/2018/49) 

 

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. RPNC/2018/49 (PROJEKTS) 

Tehniskā nodrošinājuma piegāde un uzstādīšana 

 

Rīgā, 2018. gada ____. ____________ 

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”, 

reģistrācijas Nr.50003342481 (turpmāk – Pasūtītājs), kuru, pamatojoties uz statūtiem, pārstāv tās 

valdes priekšsēdētāja p. i. Irina Starkova un valdes loceklis Imants Rezebergs, no vienas puses, un 

____________________________, reģistrācijas Nr._____________ (turpmāk – Piegādātājs), kuru, 

pamatojoties uz statūtiem, pārstāv tās ________________, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi 

(turpmāk – Puses/Puse),  

atbilstoši iepirkuma “Tehniskais nodrošinājums saistībā ar realizētajiem atjaunošanas darbiem ēkā 

Nr.1”, iepirkuma identifikācijas Nr. RPNC/2018/49 (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem iepirkuma 

daļā Nr.___ “________”, noslēdz šāda satura iepirkuma līgumu (turpmāk – Līgums) par turpmāk 

minēto: 

1. Līguma priekšmets 

Piegādātājs saskaņā ar piedāvāto tehnisko - finanšu piedāvājumu (Līguma 1.pielikums) un un finanšu 

piedāvājumu (Līguma 2.pielikums) Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā apņemas piegādāt un 

uzstādīt mēbeles (turpmāk – Prece), VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” Tvaika ielā 2, 

Rīga). 

2. Saistību izpildes kārtība 

2.1. Piegādātājs veic visus Līgumā noteiktos un pēc saviem ieskatiem nepieciešamos pasākumus 

Līguma sekmīgai izpildei, kā arī savlaicīgi sniedz Pasūtītājam pārskatus un, ja nepieciešams - 

ieteikumus. 

2.2. Piegādātājam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja visu Līguma izpildei nepieciešamo informāciju, 

tostarp pieprasīt telpu plānojumu. 

2.3. Pasūtītājam ir tiesības atteikties no Preces pieņemšanas, ja tiek konstatēts, ka piegādātā Prece 

ir nekvalitatīva, ja piegādātā Prece neatbilst Līguma noteikumu un tehniskās specifikācijas 

noteiktajām prasībām un Pasūtītāja iepriekš dotiem norādījumiem, paziņojot par to rakstiski 

Piegādātājam. 

2.4. Prece tiek piegādāta un uzstādīta līguma izpildes vietā – VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas 

centrs” Tvaika iela 2, Rīga. 

2.5. Preces piegādes un uzstādīšanas laiku Puses savstarpēji saskaņo. 

 

3. Līguma izpildes termiņi un Preču pieņemšanas kārtība 

3.1. Līgums stājas spēkā tā savstarpējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz saistību pilnīgai 

izpildei. 

3.2. Piegādātājs apņemas veikt Preču piegādi Pasūtītājam 3 (trīs) mēnešu laikā no Līguma spēkā 

stāšanās dienas.  

3.3. Līguma termiņa notecējums neatbrīvo Puses no neizpildīto saistību izpildes. 

3.4. Ar preču pavadzīmes parakstīšanu no Pasūtītāja puses Pasūtītājs apliecina Preces saņemšanu. 

3.5. Ar Preces pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanu no Pasūtītāja puses Pasūtītājs apliecina 

saņemtās Preces montāžu Pasūtītāja telpās. 

3.6. 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Preces montāžas darbu pabeigšanas Pasūtītājs pārbauda uzstādītās 

Preces kvalitāti un atbilstību Līguma un Tehniskās specifikācijas noteikumiem un paraksta Preces 

pieņemšanas nodošanas aktu vai, konstatējot neatbilstību līguma un Tehniskās specifikācijas 

noteikumiem un prasībām, iesniedz Piegādātājam motivētu atteikumu. 

3.7. Pasūtītāja motivēta atteikuma gadījumā Piegādātājs novērš atteikumā minētos trūkumus un 



 21 

atkārtoti iesniedz Pasūtītājam Preces pieņemšanas nodošanas aktu. Ja Pasūtītājs 3 darba dienu laikā 

neiesniedz Piegādātājam motivētu atteikumu par pasūtījuma pieņemšanu, pasūtījums tiek uzskatīts 

par pieņemtu. 

3.8. Par Preču pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas dienu ir uzskatāma diena, kad to no savas 

puses ir parakstījis Pasūtītājs. 

 

4. Līguma summa un samaksas kārtība 

4.1. Līguma kopējā summa, ir _______,______ EUR (__________ euro, ________ centi) bez 

pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN), kurai papildus tiek piemērota Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos noteiktā PVN likme. 

4.2. Preču cenas ir norādītas tehniskajā - finanšu piedāvājumā (1.pielikums). Preču cenā ietilpst visas 

izmaksas par preci, nodokļi un nodevas, kas saistītas ar Līguma saistību izpildi. 

4.3. Līguma kopējo summā ietilpst maksa par Preci, Preces piegādes un montāžas izmaksas, tai 

skaitā garantijas. 

4.4. Samaksa par piegādātajām un uzstādītajām Precē tiek veikta šādā kārtībā: 

4.4.1. Pretendentam pēc Līguma noslēgšanas ir iespēja saņemt avansa maksājumu, kas nav lielāks 

kā 20 % (divdesmit procenti) no piedāvātās kopējās līgumcenas, kurš tiek izmaksāts saskaņā ar 

Piegādātāja izrakstīto rēķinu 10 (desmit) dienu laikā pēc atbilstoša rēķina un kredītiestādes vai 

apdrošināšanas sabiedrības garantijas dokumenta par avansa summu (oriģināla) saņemšanas 

(garantijas dokumenta saturs tiek iepriekš saskaņots ar Pasūtītāju. 

4.5. Samaksu par piegādātajām precēm Pasūtītājs Piegādātājam veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc 

katras Preču daļas piegādes, ko apstiprina savstarpēji parakstīta Preču pavadzīme un Preču 

pieņemšanas – nodošanas akts. 

4.6. Norēķini tiek veikti bezskaidrā naudā ar pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu 

kredītiestādē. 

5. Pušu atbildība 

5.1. Ja Pasūtītājs kavē maksājumu termiņu ilgāk par 15 (piecpadsmit) darba dienām, tad 

Piegādātājam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0.1% apmērā no attiecīgās laikā 

nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, taču ne vairāk kā 10 % no laikā nesamaksātās 

summas. 

5.2. Ja Piegādātājs kavē Preces piegādes un/vai montāžas termiņu, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt 

Piegādātājam līgumsodu 0.1% no Līguma kopējās summas par katru kavēto dienu, taču ne vairāk kā 

10 % no Līguma kopējās summas. 

5.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no saistību izpildījuma. 

5.4. Atbildība par Preces saglabāšanu un viss risks par Preces bojājumu, zaudējumu vai bojāeju 

pāriet Pasūtītājam no brīža, kad Prece ir piegādāta Pasūtītāja norādītajās telpās un Puses ir savstarpēji 

parakstījušas Preču pavadzīmi. 

5.5. Pusēm nekavējoties ir jāinformē vienai otru par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos un 

jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu zaudējumu rašanos, izpildot šo Līgumu. 

5.6. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā ir 

radusies nepārvaramās varas rezultātā (stihiskās nelaimes, karadarbība, Latvijas Republikas 

normatīvo aktu pieņemšana, kas neļauj izpildīt šo līgumu, u.tml.), kuru Puses nevarēja paredzēt, 

ietekmēt vai novērst. Puses rakstiski vienojoties, pieņem lēmumu par turpmāko darbību. 

5.7. Par šī Līguma izpildi no Pasūtītāja puses Pasūtītājs norīko kā atbildīgo personu - _________, 

tālr. +371_________, e-pasts: __________. 

5.8. Par šī Līguma izpildi no Piegādātāja puses Piegādātājs norīko kā atbildīgo personu - 

_________, tālr. +371_________, e-pasts: __________. 

 

6. Kvalitāte un garantija 

6.1. Piegādātājs garantē piegādātās Preces kvalitāti atbilstoši Līguma 1.pielikumā norādītajai 

informācijai, Piegādātāja norādītajām īpašībām vai ražotāja apstiprinātajiem standartiem. 

6.2. Preces garantijas termiņš ir 24 mēneši. Garantijas termiņš tiek aprēķināts no dienas, kad Puses 

savstarpēji parakstījušas Preces nodošanas-pieņemšanas aktu. 

6.3. Par garantijas laikā konstatētajiem Preces trūkumiem Puses sastāda un paraksta atsevišķu aktu. 

6.4. Par garantijas laikā konstatētiem Preces trūkumiem un defektiem Pasūtītājs nosūta 

Piegādātājam rakstveida pieteikumu uz e-pastu: ________________, kurā norāda pieteikuma 

iesniegšanas datumu, Preci, kurai konstatēts defekts, defekta aprakstu, Pasūtītāja kontaktpersonu un 
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tālruni. 

6.5. Garantijas laikā Piegādātājs veic Preces defektu novēršanu par saviem līdzekļiem ne vēlāk kā 

5 (pieci) darba dienu laikā no Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas dienas. 

6.6. Ja līguma 6.5.punktā norādītā termiņa laikā Preces defektu nav iespējams novērst, Piegādātājs 

30 (trīsdesmit) dienu laikā piegādā Pasūtītājam jaunu Preci atbilstoši līguma noteikumiem. 

6.7. Garantijas remonts neattiecas uz tiem defektiem, kas radušies Preces nepareizas lietošanas dēļ. 

 

 

7. Nobeiguma noteikumi 

7.1. Visi šī līguma grozījumi un papildinājumi ir uzskatāmi par šī līguma neatņemamām 

sastāvdaļām un ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir noformēti rakstveidā un tos parakstījuši abu pušu 

parakstīt tiesīgie pārstāvji un tie ir noformēti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 61. pantā 

noteiktajam. 

7.2. Puses nav tiesīgas ar šo Līgumu saistītās tiesības un pienākumus nodot trešajām personām bez 

otras puses rakstiskas piekrišanas. 

7.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt šo līgumu gadījumā, ja Piegādātājs kavē līgumā 

noteikto pienākumu izpildi ilgāk par 10 (desmit) kalendārajām dienām. Paziņojumu par Līguma 

izbeigšanu Pasūtītājs nosūta uz Piegādātāja faktisko adresi. 

7.4. Piegādātājam ir tiesības atsacīties no turpmākas līgumā noteikto saistību izpildes, ja Pasūtītājs 

kavē Līgumā noteikto samaksas termiņu ilgāk par 10 (desmit) kalendāra dienām. 

7.5. Gadījumos, kas nav paredzēti šajā Līgumā, Puses rīkojas saskaņā ar spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem. 

7.6. Līgums ir saistošs Pusēm, kā arī trešajām personām, kuras ir Pušu tiesību un saistību 

pārņēmējas. 

7.7. Līgums ar tā pielikumiem, parakstīts divos oriģināleksemplāros – pa vienam eksemplāram 

katrai Pusei. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

 

8. Pušu rekvizīti un paraksti 

 

Pasūtītājs: 

 

VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

Reģistrācijas Nr.50003342481 

Adrese: Tvaika iela 2, Rīga, LV-1005 

Banka: AS LUMINOR Bank 

Kods: NDEALV2X 

Konts: LV57NDEA0000082489490 

Tālrunis: +371 67080112 

E-pasts: rpnc@rpnc.lv  

E-pasts rēķiniem: rekini@rpnc.lv  

 

 

_______________________  

I. Starkova 

valdes priekšsēdētāja p. i 

 

________________________  

I. Rezebergs 

valdes loceklis  

 

Piegādātājs: 

 

Nosaukums 

Reģistrācijas Nr. 

Adrese:  

Banka:  

Kods:  

Konts:  

Tālrunis: +371  

E-pasts:  

 

 

_______________________  

/vārds, uzvārds/ 

/amats/ 
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