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SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU 

“JŪRMALAS GAISMA” 
Vienotais reģistrācijas Nr.42803002568 

Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015 

Tālrunis 67762551, Fakss 67147450 

e-pasts: gaisma@jurmalasgaisma.lv 

 

 

Jūrmala 

30.08.2016. 

1/5-288 

Visiem iespējamiem pretendentiem 

 

 

Par iepirkumu uzņēmuma vajadzībām ar 

ID Nr. - JG 2016/16 

 

SIA „Jūrmalas gaisma” iepirkumu komisija PIL 8
2
 panta kārtībā izsludina iepirkumu 

par karogu mastu izgaismošanas prožektoru iegādi CPV klasifikatora kods – 31527000-6 

saskaņā ar tehniskajām specifikācijām šī uzaicinājuma 1.pielikumā. 

Piedāvājums iesniedzams tikai par visu iepirkuma apjomu. Pretendents iesniedz vienu 

piedāvājuma variantu ar konkrētām cenām. 

Līguma darbības laiks - 12 mēneši no līguma noslēgšanas brīža. 

Maksimālais pēc līguma piegādāto preču apjoms naudas izteiksmē - 41 999 

(četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi EUR), neskaitot pievienotās 

vērtības nodokli. Plānotais prožektoru iegādes apjoms- 20 gab. 

Pretendenti savus piedāvājumus, kas ir noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā 

informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, iesniedz līdz 2016. gada 

12.septembrim plkst. 10:00 Jūrmalā, Jomas ielā 28, SIA „Jūrmalas gaisma” 3.stāvā 

sekretārei vai atsūta pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 

augstākminētajam termiņam. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc norādītā termiņa, netiks vērtēti un 

tiks nosūtīti atpakaļ. Uz aploksnes jābūt norādei: 

 SIA „Jūrmalas gaisma” - iepirkumam 

” Karogu mastu izgaismošanas prožektoru iegāde” 

ID Nr. – JG 2016/16 

Aploksnei jābūt aizzīmogotai, tās otrā pusē jānorāda Pretendenta nosaukums, adrese, 

telefons, e-pasts un kontaktpersona. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 

augstākminētajam termiņam. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc norādītā termiņa, netiks vērtēti un 

tiks nosūtīti atpakaļ. Piedāvājuma derīguma termiņš – vismaz 90 (deviņdesmit) dienas no 

piedāvājuma atvēršanas dienas. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar šajā 

uzaicinājumā pievienotajām piedāvājuma formām (2.un 3.pielikumā). 

Pretendenti apņemas sekot iespējamai papildus informācijai par iepirkumu Pasūtītāja 

mājaslapā www.jurmalasgaisma.lv, sadaļā „Iepirkumi”. 

Pretendents, iesniedzot savu piedāvājumu vai uzdodot jautājumu attiecībā uz iepirkumu 

un Pasūtītājs, to reģistrējot, vienlaikus izsaka savu vēlmi un gatavību tam, ka turpmākā 

savstarpējā saziņa sakarā ar šo iepirkumu, var notikt ar elektroniskā pasta starpniecību, 

neizmantojot drošu elektronisko parakstu. Dokuments, kas sūtīts pa elektronisko pastu, 

uzskatāms par paziņotu otrajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas. Pasūtītājs negarantē sarakstes 

saņemšanu no pretendentiem, ja tie saziņai izmanto sūtītāja adresi ar publisko e-pasta sistēmu 

domēna vārdu. 

 

Pretendenta iesniedzamā piedāvājuma sastāvs: 
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1. Pilnvara vai cits dokuments, kas ļauj piedāvājumu parakstījušai personai uzņemties 

saistības Pretendenta vārdā: 

 Personām ar pārstāvniecības tiesībām – Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 

izziņas oriģināls vai Pretendenta apliecināta kopija; 

 Personu ar pārstāvniecības tiesībām pilnvarotām personām - iepriekš minētais 

dokuments, kuram pievienota pilnvara, 

 Vairāku pakāpju pilnvarojuma gadījumā – izziņa un visas pilnvaras. 

Jebkurā gadījumā jābūt izsekojamai pilnvarojuma hierarhijai. Pasūtītājs nepārbaudīs 

piedāvājumu parakstījušās personas pārstāvniecības tiesības publiski pieejamos reģistros. 

Izziņas un citus dokumentus, kurus izsniedz kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un 

atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas 

2. Kvalifikācijas dokumenti: 

 Piedāvātā(o) produkta(u) ražotāj(u) sertifikāta(u), atbilstības sertifikāta(u) oriģināli 

vai pretendenta apliecināta(s) kopija(s) – (ja dokuments(i) ir svešvalodā – tā(o) 

tulkojumi). 

 Piedāvātā(o) produkta(u) ražotāj(u) tehniskās dokumentācijas, kas apliecina 

pretendenta tehniskajā piedāvājumā minētos rādītājus, oriģināli vai pretendenta 

apliecināta(s) kopija(s). Šī dokumentācija var būt latviešu vai angļu valodā. 

 Pretendenta apliecinājums par to, ka līguma noslēgšanas gadījumā, tas 

piegādājamajām precēm kopā ar pavadzīmi spēs iesniegt sertifikātu oriģinālus vai to 

notariāli apstiprinātas kopijas, un to notariāli apstiprinātus tulkojumus, ja oriģināli tie 

ir svešvalodā. 

 Ja Pretendents plānojis piesaistīt apakšuzņēmēju, kuru veicamo darbu vērtība ir 20 

procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka - Pretendenta paziņojums 

par konkrētā apakšuzņēmēja piesaistīšanu, kurā iekļauta apakšuzņēmēja piekrišana 

piedalīties iepirkumā kā apakšuzņēmējam un izpildei nododamo darbu daļa, tās 

vērtība procentuāli no kopējās piedāvātās līgumcenas. Šādā gadījumā 

apakšuzņēmējam jāiesniedz arī šīs sadaļas 1. punktā un ja uz to attiecas- arī 2. punktā 

minētie dokumenti. 

3. Tehniskais piedāvājums (2.pielikuma forma). 

4.  Finanšu piedāvājums (3.pielikuma forma). 

 

Dokumentu noformēšana: 

1. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt cauršūtiem, sanumurētiem, ar pievienotu 

satura rādītāju. 

2. Pretendents dokumentiem pievieno piedāvājuma tehniskā un finanšu piedāvājumu kopijas 

elektroniskā veidā (CD, USB zibatmiņa) MS Word un/vai MS Excel failu veidā. Ne 

elektroniskjā versijā ietilpstošie faili, ne kādi to elementi nedrīkst būt aizsargāti ar 

parolēm. Atšķirību gadījumā starp drukātajām un elektroniskajām versijām, par patieso 

tiek uzskatīta drukātā versija.  

3. Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas un dokumentu izrakstus, katra dokumenta 

kopija un izraksts jāapliecina saskaņā ar 2010.gada 28.septembrī Ministru kabineta 

noteikumos Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteikto kārtību. 

4. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Citā valodā sagatavotajiem un iesniegtajiem 

dokumentiem jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā, ja citviet šajā 

nolikumā nav minētas augstākas prasības. 

5. Piedāvājums jāievieto aploksnē, tai jābūt aizzīmogotai, aploksnes otrā pusē jānorāda 

Pretendenta nosaukums, adrese, telefons, e-pasta adrese un kontaktpersona.  

6. Pretendentam tehniskais un finanšu piedāvājumi jāsagatavo saskaņā ar šajā uzaicinājumā 

pievienotajām piedāvājuma formām (2.un 3.pielikumā). 
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Iepirkumu komisijas darbības: 

 

Piedāvājuma vērtēšana. 

1. Piedāvājumu atvēršana: 

1.1. Iepirkumu komisija pretendentu iesniegtos piedāvājumus atvērs šajā nolikumā 

minētajā piedāvājumu iesniegšanas datumā un laikā SIA „Jūrmalas gaisma” valdes 

priekšsēdētāja kabinetā slēgtā sēdē, 

1.2. Iepirkumu komisija veiks iesniegto piedāvājumu ārējās atbilstības pārbaudi atbilstoši 

uzaicinājumā minētajām piedāvājumu noformēšanas prasībām. Piedāvājumi, kuri tiks 

atzīti par neatbilstošiem iepirkuma nolikuma prasībām šajā sadaļā, tiks izslēgti no 

turpmākās vērtēšanas. 

1.3. Iepirkumu komisija atvērs piedāvājumus to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, 

piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku, piedāvāto cenu un, ja nepieciešams, citas 

ziņas, kas raksturo piedāvājumu. 

2. Iesniegto dokumentu atbilstības pārbaude: 

2.1. Iepirkumu komisija veiks pretendenta iesniegto dokumentu atbilstības pārbaudi 

atbilstoši uzaicinājumā minētajām dokumentu sastāva un noformēšanas prasībām, vērtēs 

pretendenta kvalifikācijas dokumentus. Piedāvājumi, kuri tiks atzīti par neatbilstošiem 

iepirkuma nolikuma prasībām šajā sadaļā, tiks izslēgti no turpmākās vērtēšanas.  

2.2. Iepirkumu komisija pārbaudīs pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstību pasūtītāja 

tehniskajām specifikācijām. Piedāvājumi, kuri tiks atzīti par neatbilstošiem iepirkuma 

nolikuma prasībām šajā sadaļā, tiks izslēgti no turpmākās vērtēšanas. 

2.3. Iepirkumu komisija pārbaudīs pretendenta finanšu piedāvājuma atbilstību pasūtītāja 

prasībām, kā arī to, vai finanšu piedāvājums nesatur aritmētiskas kļūdas. Ja pasūtītājs 

konstatēs šādas kļūdas, tās tiks izlabotas, par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma 

summu pasūtītājs paziņos pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu 

piedāvājumu, pasūtītājs ņems vērā labojumus, 

2.4. no piedāvājumiem, kas atbildīs iepriekš izvirzītajām prasībām, komisija izvēlēsies 

piedāvājumu ar viszemāko cenu, rēķinot divas zīmes aiz komata,  

2.5. Iepirkumu komisija pārbaudīs, vai attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas 

līguma slēgšanas tiesības, nav spēkā apstākļi, kuri liktu to izslēgt no iepirkuma 

procedūras: 

2.5.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad 

maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu 

kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas 

atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība 

par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts; 

2.5.2. ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes 

pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad 

paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja 

mājaslapā, vai dienā, kad iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma 

uzsākšanu, ja attiecībā uz iepirkumu nav jāpublicē paziņojums par plānoto 

līgumu, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas 

tiesību piešķiršanu, 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; 

2.5.3. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai 

apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai 

iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības 

biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi 2.5.1. un 2.5.2. punktā 

minētie nosacījumi. 
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2.6. Lai izvērtētu pretendentu attiecībā uz šo apstākļu esamību, vai neesamību, pasūtītājs: 

2.6.1. attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un uz 

pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai 

apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai 

iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības 

biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, izmantojot Ministru kabineta 

noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst 

informāciju: 

a) par šī nolikuma 2.5.1. punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu 

reģistra, 

b) par šī nolikuma 2.5.2. punktā minēto faktu — no Valsts ieņēmumu 

dienesta. Pasūtītājs attiecīgo informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta ir 

tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un šī nolikuma 2.5.3. punktā minētās 

personas piekrišanu; 

2.6.2. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un šī 

nolikuma 2.5.3. punktā minēto personu pieprasa, lai pretendents iesniedz 

attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un šī nolikuma 

2.5.3. punktā minēto personu neattiecas šā panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. 

Termiņu izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc 

pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents 

noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības 

iepirkumā. 

2.6.3. Atkarībā no 2.6.1. punkta „b”daļā minētās pārbaudes rezultātiem pasūtītājs: 

2.6.3.1. neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar 

Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju 

pretendentam un šī nolikuma 2.5.3. punktā minētajai personai nav nodokļu 

parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, 

kas kopsummā pārsniedz 150 euro; 

2.6.3.2. informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta 

publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā 

ievietoto informāciju ir konstatēts, ka tam vai šī nolikuma 2.5.3. punktā 

minētajai personai dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts 

Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai dienā, kad iepirkuma komisija 

pieņēmusi lēmumu par iepirkuma uzsākšanu, ja attiecībā uz iepirkumu nav 

jāpublicē paziņojums par plānoto līgumu, vai arī dienā, kad pieņemts 

lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu 

parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, 

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

informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma 

iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un šī nolikuma 2.5.3. 

punktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 

euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no 

Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka 

attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja 

noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs 

pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā. 

2.7. Piedāvājumu vērtēšana kopumā, vai arī jebkurā(s) atsevišķās piedāvājumu vērtēšanas 

fāzē(s) Iepirkumu komisija ir tiesīga pieaicināt ekspertu(s). 
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2.8. Ja pasūtītājs, kuram būtu bijušas piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, tiks izslēgts 

no iepirkuma procedūras, sakarā ar nolikuma 2.5. punktā minēto apstākļu esamību, 

Iepirkumu komisija pieņems lēmumu pārbaudīt attiecībā uz nolikuma 2.5. punktā 

minēto apstākļu esamību nākamo pretendentu, kurš piedāvājis nākamo piedāvājumu 

ar viszemāko cenu, vai pārtrauks iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

 

Lēmuma pieņemšana, papildus informācijas pieprasīšana, līguma slēgšana. 

1. Lēmumā, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs, papildus norāda visus noraidītos pretendentus 

un to noraidīšanas iemeslus, visu pretendentu piedāvātās līgumcenas un par uzvarētāju 

noteiktā pretendenta salīdzinošās priekšrocības. Pasūtītājs informē visus pretendentus par 

iepirkumā izraudzīto pretendentu vai pretendentiem, minēto lēmumu pēc pretendenta 

pieprasījuma saņemšanas izsniedz vai nosūta triju darbdienu laikā. Pasūtītājs savā 

mājaslapā internetā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju minētajam lēmumam.  

2. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.  

3. Ne vēlāk kā dienā, kad stājas spēkā iepirkuma līgums vai tā grozījumi, pasūtītājs savā 

mājaslapā internetā ievieto attiecīgi iepirkuma līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši 

normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. 

Iepirkuma līguma un tā grozījumu teksts ir pieejams pasūtītāja mājaslapā internetā vismaz 

visā iepirkuma līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 mēnešus pēc līguma spēkā 

stāšanās dienas. 

4. Ne vēlāk kā piecas darbdienas pēc tam, kad noslēgts līgums, pasūtītājs, izmantojot 

Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā pieejamos elektroniskos līdzekļus 

minēto paziņojumu sagatavošanai un iesniegšanai, publicē Iepirkumu uzraudzības biroja 

mājaslapā internetā informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu. 

 

 

 

Iepirkuma nolikums pieejams pasūtītāja mājas lapā www.jurmalasgaisma.lv sadaļā 

“Iepirkumi”.  

Papildus informāciju par iepirkuma norisi iespējams saņemt pie Iepirkumu komisijas 

priekšsēdētāja Jura Pīrāga, tālr. 67762551. 

E-pasts: gaisma@jurmalasgaisma.lv 

 

Pielikumā:  

1. Tehniskās specifikācijas.  

2. Tehniskā piedāvājuma forma. 

3. Finanšu piedāvājuma forma. 

4. Līguma projekts. 

http://www.jurmalasgaisma.lv/
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1.pielikums 

Iepirkumam uzņēmuma vajadzībām 

ID Nr. - JG 2016/16 

 

 

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 

 

KAROGU MASTU IZGAISMOŠANAS PROŽEKTORU IEGĀDE 

 

 

Pasūtītājs līguma darbības laikā paredz iegādāties šādus karogu mastu izgaismošanas 

prožektorus: 

 

Nr. 

p. k. 

Pasūtītāja prasības 

Rādītājs Piezīmes par komplektāciju un īpašībām 

1.1 

Izgaismojamo karogu mastu 

diametrs 

Līdz 145 mm 

1.2 
Gaismas kūļa garums Ne mazāks par 9 m 

1.3 
LED diožu skaits Ne mazāk par 6 

1.4 
Prožektora garantētās darba stundas Ne mazāk par 30 000 st 

1.5 
LED diožu krāsu temperatūra 3 000 – 5 000 K° 

1.6 
Gaismas plūsma Ne mazāka kā 5 000 lm 

1.7 
Korpusa trieciendrošības klase Ne zemāka kā IK8 

1.8 

Korpusa aizsardzības pret 

apkārtējās vides iedarbību klase 

Ne zemāka kā IP65 

1.9 
Ražotāja garantijas laiks Ne mazāks kā 2 gadi 

2.0 
Sertificēts:  CE 

 

Pasūtījuma izpildes laiks 30 kalendārās dienas no pasūtīšanas brīža. 

Priekšapmaksa netiek paredzēta. Apmaksa 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc 

pavadzīmes parakstīšanas un preces saņemšanas. 

Karogu mastu izgaismošanas prožektoru iegādes apjoms atkarīgs no pretendenta 

piedāvātās vienības cenas, kā arī no pasūtītāja vajadzībām un budžeta iespējām. 

Piegādes vieta – Pļavu iela 13/15, Jūrmala. 
 

Vizualizācijas:    
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2.pielikums 

Iepirkumam uzņēmuma vajadzībām 

ID Nr. - JG 2016/16 

 

 

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS  

 

KAROGU MASTU IZGAISMOŠANAS PROŽEKTORU IEGĀDE 

 
(pretendenta nosaukums) 

Reģistrācijas Nr.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Mēs piedāvājam piegādāt karogu mastu izgaismošanas prožektorus saskaņā ar 

iepirkumu ar ID Nr. JG 2016/16, kuri atbilst sekojošām prasībām: 

 

Nr. p. 

k. 
Rādītājs 

Pasūtītāja prasības Pretendenta piedāvājums 

1.1 

Izgaismojamo karogu mastu 

diametrs 

Līdz 145 mm  

1.2 
Gaismas kūļa garums Ne mazāks par 9 m  

1.3 
LED diožu skaits Ne mazāk par 6  

1.4 
Prožektora garantētās darba stundas Ne mazāk par 30 000 st  

1.5 
LED diožu krāsu temperatūra 3 000 – 5 000 K°  

1.6 
Gaismas plūsma Ne mazāka kā 5 000 lm  

1.7 
Korpusa trieciendrošības klase Ne zemāka kā IK8  

1.8 

Korpusa aizsardzības pret 

apkārtējās vides iedarbību klase 

Ne zemāka kā IP65  

1.9 
Ražotāja garantijas laiks Ne mazāks kā 2 gadi  

2.0 
Sertificēts:  CE  

 

Pasūtījuma izpildes laiks 30 kalendārās dienas no pasūtīšanas brīža. 

Priekšapmaksa netiek paredzēta. Apmaksa 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc 

pavadzīmes parakstīšanas un preces saņemšanas. 

Karogu mastu izgaismošanas prožektoru iegādes apjoms atkarīgs no pretendenta 

piedāvātās vienības cenas, kā arī no pasūtītāja vajadzībām un budžeta iespējām. 

Piegādes vieta – Pļavu iela 13/15, Jūrmala. 

 

       Pretendenta pilnvarotā persona: 

 

 

          

________________________________________________________________ 

                  (paraksts)                            (amats, vārds, uzvārds)         

 

___________________________     z.v. 

(Dokumenta aizpildīšanas datums) 
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3.pielikums 

Iepirkumam uzņēmuma vajadzībām 

ID Nr. - JG 2016/16 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

 

KAROGU MASTU IZGAISMOŠANAS PROŽEKTORU IEGĀDE 

(pretendenta nosaukums) 

Adrese  ------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------- 

Reģistrācijas Nr.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Bankas rekvizīti  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Telefona Nr., faksa Nr., e-pasts  -------------------------------------------------------------------------------------  

 

Mēs piedāvājam piegādāt karogu mastu izgaismošanas prožektorus saskaņā ar 

iepirkuma ar ID Nr. JG 2016/16 dokumentos noteiktajām prasībām un mūsu tehnisko 

piedāvājumu par šādu cenu: 

 

  

Nr.p.k. Preces nosaukums 

Cena EUR, bez PVN par 

vienu karogu mastu 

izgaismošanas prožektoru 

ar piegādi Jūrmalā 

1   

 

Pasūtījuma izpildes laiks 30 kalendārās dienas no pasūtīšanas brīža. 

Priekšapmaksa netiek paredzēta. Apmaksa 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā 

pēc pavadzīmes parakstīšanas un preces saņemšanas. 

Karogu mastu izgaismošanas prožektoru iepirkumu apjoms atkarīgs no 

pretendenta piedāvātās vienības cenas, kā arī no pasūtītāja vajadzībām un budžeta 

iespējām. 

Piegādes vieta – Pļavu iela 13/15, Jūrmala. 

Mūsu piedāvājumā iekļautas visas nepieciešamās izmaksas, kas nodrošina 

pasūtījuma izpildi atbilstoši iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām. Par pozīcijām, 

kas nav iekļautas izmaksu sarakstā, tiek uzskatīts, ka tās ir iekļautas kādā no vienību 

cenām. 

Ar šo mēs apstiprinām, ka šis piedāvājums paredz tādu derīguma termiņu, 

kādu prasa iepirkuma dokumenti, un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. 

 

 
       Pretendenta pilnvarotā persona: 

 

          

________________________________________________________________ 

                  (paraksts)                            (amats, vārds, uzvārds)         

 

 

___________________________     z.v. 

(Dokumenta aizpildīšanas datums) 
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4.pielikums 
Iepirkumam uzņēmuma vajadzībām 

ID Nr. - JG 2016/16 

 

 

PUBLISKAIS PIEGĀDES LĪGUMS Nr._______(PROJEKTS) 

iepirkumam uzņēmuma vajadzībām  

 

Jūrmalā     2016.gada ___._________ 

 

SIA „Jūrmalas gaisma” tās valdes priekšsēdētāja _______________ personā, kurš 

darbojas saskaņā ar uzņēmuma statūtiem, turpmāk tekstā PASŪTĪTĀJS, no vienas 

puses un ____________ , tās ____________ personā, kas darbojas saskaņā ar 

____________, turpmāk tekstā PIEGĀDĀTĀJS, no otras puses, pamatojoties uz 

Publisko iepirkumu likumu un iepirkuma procedūras ar ID Nr. – JG2016/16 

rezultātiem, savā starpā noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā Līgums): 

 

1. LĪGUMA priekšmets 

 

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod, bet PIEGĀDĀTĀJS apņemas piegādāt karogu mastu 

izgaismošanas prožektorus saskaņā ar LĪGUMU un tā pielikumu Nr.1 – „Tehniskais 

piedāvājums” un pielikumu Nr.2 – „Finanšu piedāvājums”, Nr.3- „Garantijas 

noteikumi” kas ir neatņemamas LĪGUMA sastāvdaļas. 

 

2. PUŠU tiesības un pienākumi 

 

2.1. PASŪTĪTĀJS: 

2.1.1. pasūta karogu mastu izgaismošanas prožektorus; 

2.1.2. parakstot nodošanas- pieņemšanas aktu, pieņem karogu mastu izgaismošanas 

prožektorus, ja tie atbilst LĪGUMA nosacījumiem; 

2.1.3. veic norēķinus saskaņā ar Līguma noteikumiem; 

2.1.4. par atbildīgo personu, kas koordinē sadarbību ar PIEGĀDĀTĀJU, kā arī ir 

tiesīga parakstīt PREČU PAVADZĪMI  PASŪTĪTĀJA vārdā, nozīmē __________, 

tālr. __________,  

2.2. PIEGĀDĀTĀJS apņemas:  

2.2.1. piegādāt karogu mastu izgaismošanas prožektorus saskaņā ar LĪGUMA 

nosacījumiem; 

2.2.2. kvalitatīvi un noteiktajā laikā veikt LĪGUMĀ minētās saistības; 

2.2.3. izpildot LĪGUMĀ minētās saistības, ievērot visas LR spēkā esošajos 

normatīvajos aktos noteiktās tehniskās, sanitārās, vides aizsardzības, ugunsdrošības 

u.c. prasības; 

2.2.4. jebkurā laikā pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma sniegt atskaiti par LĪGUMĀ 

minēto saistību izpildes gaitu; 

2.2.5. nodrošināt LĪGUMA izpildi ar nepieciešamajiem materiāliem, iekārtām, 

transportu, mehānismiem un darbaspēku;  

2.2.6. parakstot PREČU PAVADZĪMI, nodot karogu mastu izgaismošanas 

prožektorus; 

2.2.7. kompensēt zaudējumus, kas PASŪTĪTĀJAM radušies PIEGĀDĀTĀJA vai 

viņa iesaistītās trešās personas vainas vai neuzmanības dēļ 10 (desmit) darba dienu 

laikā no pretenziju nosūtīšanas dienas. 

2.2.8. par atbildīgo personu, kas koordinē sadarbību ar PASŪTĪTĀJU, kā arī ir tiesīga 

parakstīt PREČU PAVADZĪMI PIEGĀDĀTĀJA vārdā, nozīmē __________, tālr. 

__________, 
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3. Norēķinu kārtība  

 

3.1. Līgumcena par PIEGĀDĀTĀJA saistību pienācīgu izpildi tiek noteikta saskaņā 

ar Finanšu piedāvājumu – Pielikums Nr.2.  

3.2. Līgumcenā ietilpst visi ar LĪGUMA priekšmetā minēto piegādi un darbu izpildi 

saistītie nodokļi un nodevas, kā arī visi iespējamie PIEGĀDĀTĀJA izdevumi, kas 

nepieciešami tās saistību pienācīgai izpildei LĪGUMA ietvaros. Kopējā līgumcena var 

mainīties, piemērojot līgumsodus starp PASŪTĪTĀJU UN PIEGĀDĀTĀJU. 

3.3. PASŪTĪTĀJS veic samaksu PIEGĀDĀTĀJAM 15 (piecpadsmit) darbdienu laikā 

pēc PREČU PAVADZĪMES parakstīšanas. 

3.4. PIEGĀDĀTĀJS apņemas nogādāt PASŪTĪTĀJAM PREČU PAVADZĪMI 1 

darbdienas laikā pēc pilnīgas preču piegādes pabeigšanas. 

3.5. Norēķini tiek veikti ar pārskaitījumu uz PIEGĀDĀTĀJA norādīto bankas 

norēķinu kontu. 

3.6. Par maksājuma veikšanas dienu tiek uzskatīts datums, kurā to veicošā PUSE savā 

apkalpojošā kredītiestādē ir iesniegusi attiecīgu maksājuma uzdevumu (bankas 

atzīme). 

 

4. PUŠU atbildība 

 

4.1. Par nepienācīgu saistību izpildi, tajā skaitā piegāžu termiņu kavēšanu, 

PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs IZPILDĪTĀJAM piemērot kavējuma procentus 0,5 % (nulle 

komats pieci procenti) no kopējās līgumcenas par katru pārkāpuma kalendāro dienu, 

ko PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs arī ieturēt no galīgā norēķina. 

4.2. PASŪTĪTĀJS maksā PIEGĀDĀTĀJAM pēc tā pieprasījuma līgumsodu 0,5 % 

(nulle komats pieci procenti) no nesamaksātās summas par katru nokavēto 

maksāšanas termiņa dienu. 

4.3. Līgumsoda vai kavējumu procentu samaksa neatbrīvo PUSES no saistību 

pienācīgas izpildes. 

4.4. Gadījumā, ja PIEGĀDĀTĀJS nepienācīgi pilda savas saistības un 5 (piecu) 

darbdienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA rakstveida brīdinājuma saņemšanas turpina tās 

nepildīt, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs atkāpties un vienpusējā kārtā lauzt LĪGUMU. 

LĪGUMS tiek uzskatīts par spēku zaudējušu datumā, kāds norādīts PASŪTĪTĀJA 

nosūtītā paziņojumā par LĪGUMA laušanu. Šādā gadījumā PIEGĀDĀTĀJS 10 

(desmit) darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas atlīdzina PASŪTĪTĀJAM 

visus tiešos un netiešos zaudējumus, kā arī maksā līgumsodu 10% (desmit procentu) 

apmērā no kopējās līgumcenas. PASŪTĪTĀJS samaksā PIEGĀDĀTĀJAM tikai par 

tām preču piegādēm un veiktajiem darbiem, kas ir pienācīgi veikti. 

4.5. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS nepilda vai nepienācīgi pilda šajā LĪGUMĀ 

noteiktās saistības, PIEGĀDĀTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no LĪGUMA 

vai uz laiku pārtraukt šajā LĪGUMĀ noteikto preču piegādi un darbu veikšanu, 

brīdinot par to PASŪTĪTĀJU 10 (desmit) darbdienas iepriekš. 

 

 

5. LĪGUMA darbības laiks 

 

5.1. LĪGUMS stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā divpadsmit mēnešus, 

vai līdz LĪGUMA saistību pilnīgai izpildei. 

5.2. Jebkurai no PUSĒM ir tiesības vienpusēji atkāpties no LĪGUMA, par to paziņojot 

1 (vienu) kalendāro mēnesi pirms paredzētās LĪGUMA darbības pārtraukšanas dienas. 

5.3. LĪGUMA pirmstermiņa pārtraukšanas gadījumā, jebkura iemesla dēļ, neviena no 

PUSĒM netiek atbrīvota no pienākuma segt PUSES prasījumu, kas PUSEI radies līdz 

paziņojuma par LĪGUMA darbības pārtraukšanu saņemšanas brīdim. 
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6. Citi nosacījumi 

 

6.1. Ja LĪGUMA saistības netiek pildītas pilnīgi vai daļēji nepārvaramas varas 

apstākļu dēļ (force majeure), kas nozīmē zemestrīces, viesuļvētras, plūdi, ugunsgrēki 

u.c. stihiskas nelaimes, kā arī likumdošanas iestāžu, izpildu un tiesas varas lēmumu, 

nekārtības, karadarbība u.tml., ko PUSES iepriekš nevarēja paredzēt un novērst, tad 

PUSES tiek atbrīvotas no atbildības un radušos zaudējumus viena otrai neatlīdzina. 

6.2. Visus strīdus un domstarpības LĪGUMA izpildes gaitā PUSES risina pārrunu 

ceļā, bet, ja vienošanās netiek panākta, tiesā. 

6.3. Izņemot 4.5. punktā noteikto kārtību, LĪGUMU var grozīt vai lauzt PUSĒM 

vienojoties rakstveidā, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem. 

6.4. LĪGUMS sastādīts uz _ (____) lapām, tam ir divi pielikumi- Nr.1 – Tehniskais 

piedāvājums uz _ (___) lapām un Nr.2 – Finanšu piedāvājums uz _ (____) lapas, Nr.3 

„Garantijas noteikumi” uz _ (__) lapām. Līgums parakstīts 2 (divos) 

oriģināleksemplāros, no kuriem viens glabājas pie PASŪTĪTĀJA, bet otrs pie 

PIEGĀDĀTĀJA. Abiem LĪGUMA eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

 

7. Līgumslēdzēju juridiskās adreses un norēķinu konti 

 

 

PASŪTĪTĀJS:        

 PIEGĀDĀTĀJS:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


