
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nosacījumi 

 

CENU APTAUJAI NR. JG CA2022/09 

“Ziemassvētku noformējuma gaismas objekts – Egles dekors II” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jūrmala, 2022. gads 

  



SIA „Jūrmalas gaisma” iepirkumu komisija (turpmāk tekstā – Komisija) izsludina cenu 

aptauju par Ziemassvētku noformējuma gaismas objekta – Egles dekora izgatavošanu un 

piegādi. 

 

Cenu aptaujas priekšmets 

Cenu aptaujas priekšmets ir Ziemassvētku noformējuma gaismas objekta – Egles dekora 

izstrāde, izgatavošana piegāde un uzstādīšana atbilstoši tehnisko specifikāciju prasībām (Pielikums 

Nr.2) 

Piedāvājums iesniedzams tikai par visu cenu aptaujas apjomu. Pretendents iesniedz vienu 

piedāvājuma variantu ar konkrētām cenām. 

Maksimālais pēc līguma piegādāto preču apjoms naudas izteiksmē – 9 999 (deviņi 

tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi EUR, 00 centi), neskaitot pievienotās vērtības nodokli. 

 

1. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš, vieta: 

1.1.Pretendenti savus piedāvājumus, kas ir noformēti atbilstoši šo Nosacījumu prasībām, iesniedz 

līdz 2022. gada 23. septembrim (ieskaitot) elektroniski, piedāvājumu iesūtot e-pastā 

gaisma@jurmalasgaisma.lv 

1.2.Kontaktpersona: SIA “Jūrmalas gaisma” iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Juris Pīrāgs, tālr. 

67762551, e-pasts gaisma@jurmalasgaisma.lv.  

1.3.Pretendentam komunikācija jānodrošina latviešu valodā. 

1.4.Iesūtot piedāvājumu, pretendentiem obligāti jānorāda: Pieteikums cenu aptaujai JG CA2022/09 

“Ziemassvētku noformējuma gaismas objekts – Egles dekors II”. 

2. Piedāvājuma derīguma termiņš 
2.1.Līgums ar šīs cenu aptaujas uzvarētāju tiks noslēgts pēc šīs cenu aptaujas rezultātā noskaidrotā 

finansējuma apjoma, kas nepieciešams preču piegādes veikšanai. 

2.2.Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, un tas ir saistošs iesniedzējam līdz iepirkuma 

līguma slēgšanai, bet ne ilgāk kā 20 dienas, skaitot no cenu aptaujas Nosacījumos noteiktās 

piedāvājumu atvēršanas dienas. 

2.3.Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu minētajā termiņā nevar noslēgt, pasūtītājs var 

rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja Pretendents piekrīt pagarināt 

piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski tas paziņo pasūtītājam. 

3. Piedāvājuma noformēšana  

3.1. Piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskajai specifikācijai (pielikums Nr.2).    

3.2. Pretendentam piedāvājums ir jāiesniedz latviešu valodā.  

3.3. Pretendents apzinās, ka jebkurš piedāvājumā iekļautais nosacījums, kas ir pretrunā ar 

Nosacījumiem vai neatbilst tā noteikumiem, var būt par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai. 

4. Pretendenta iesniegtā piedāvājuma sastāvs 

Piedāvājums sastāv no atsevišķiem elektroniski sagatavotiem dokumentiem. 

4.1.Pretendenta pieteikumus dalībai cenu aptaujā (1. Pielikums). 

4.2.Tehniskais piedāvājums, kuru sagatavo saskaņā ar šīs cenu aptaujas Nosacījumu tehniskajās 

specifikācijās noteiktajām prasībām un iesniedz atbilstoši Nosacījumiem pievienotajai tehniskā 

piedāvājuma formai (3.pielikums). Tehniskajam piedāvājumam pievieno Tehniskajās 

specifikācijās minētos dokumentus.  

4.3.Finanšu piedāvājums, kuru iesniedz atbilstoši šīs cenu aptaujas Nosacījumiem pievienotajai 

finanšu piedāvājuma formai (4. pielikums). Finanšu piedāvājuma cenās jāiekļauj visas 

izmaksas, kas nodrošina Pakalpojumu līguma priekšmeta izpildi. 

4.4.Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nevar grozīt savu piedāvājumu. 

5. Piedāvājumu vērtēšana 

5.1.Pārbaudīs piedāvājuma atbilstību pasūtītāja uzaicinājumā noteiktajām prasībām. 

5.2.No piedāvājumiem, kas atbildīs iepriekš izvirzītajām prasībām, komisija izvēlēsies saimnieciski 

izdevīgāko piedāvājumu, vērtējot sekojošus kritērijus: 

 Mākslinieciskais risinājums atbilstoši tehniskajās specifikācijās noteiktajam - stilistiski 

saderīgs ar esošo gaismas dekoru grupu – 3 Čiekuri, 

 Cena. 
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Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums tiek noteikts, saskaņā ar šādu metodiku: 

 

Nr.p.k. Kritērijs 
Maksimālais 

punktu skaits 
Vērtēšanas metodika 

1. 

Mākslinieciskā 

risinājuma 

vērtējums (A) 

60 

Mākslinieciskais risinājums atbilstoši 

tehniskajās specifikācijās noteiktajam - 

stilistiski saderīgs ar esošo gaismas 

dekoru grupu – 3 Čiekuri.  

2. Piedāvātā cena (B) 40 

Vērtēšana tiek veikta, pamatojoties uz 

pretendenta finanšu piedāvājumā sniegto 

informāciju atbilstoši nosacījuma 

pielikumam.  

Zemākā cena (bez PVN), ko nosaka 

saskaņā ar formulu:  

B = (Cmin / C) * 40 

Punktu skaits = zemākā cena starp 

piedāvājumiem / pretendenta piedāvātā 

cena x maksimālais punktu skaits. 

Cmin – Vismazākā piedāvātā vērtība 

(cena); 

C - Pretendenta piedāvātā vērtība (cena); 

(Vērtējumu nosaka ar precizitāti divas 

zīmes aiz komata) 

3. Kopā (P) 100 

P = A + B 

(P-pretendenta piedāvājuma skaitliskais 

vērtējums) 

 

Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiek atzīts tā pretendenta piedāvājums, kurš ieguvis 

visaugstāko skaitlisko punktu novērtējumu. 

 

5.3.Komisija pārbaudīs, vai uz Pretendentu, kuram saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko 

iepirkumu jomā būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, tā valdes vai padomes locekli, 

patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota 

pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tā valdes 

vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja 

pretendents ir personālsabiedrība neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo 

sankciju likuma 11.
1
 pantā noteiktie sankciju piemērošanas nosacījumi publisko iepirkumu 

jomā. 

5.4.Ja pretendents ir izslēdzams no iepirkuma procedūras, balstoties uz 5.3. punktā minētajiem 

apstākļiem, Komisija attiecībā uz tiem pārbauda Pretendentu ar nākamo saimnieciski izdevīgāko 

piedāvājumu. Pirms lēmuma pieņemšanas par Līguma slēgšanu ar nākamo Pretendentu, kurš 

piedāvājis visizdevīgāko piedāvājumu, Pasūtītājs izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus 

dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, kurš attiecās slēgt Līgumu ar Pasūtītāju. Ja 

nepieciešams, Pasūtītājs pieprasa no nākamā Pretendenta apliecinājumu un pierādījumus, ka tas 

nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu. 

5.5.Ja nākamais Pretendents, kurš piedāvājis visizdevīgāko piedāvājumu, ir uzskatāms par vienu 

tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, vai nākamais Pretendents atsakās 



slēgt Līgumu, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt cenu aptauju, neizvēloties nevienu 

piedāvājumu. 

6. Lēmums par Cenu aptaujas rezultātiem: 

6.1. Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par cenu aptaujas izbeigšanu, neizvēloties nevienu 

piedāvājumu, ja cenu aptaujai netika iesniegti piedāvājumi, vai iesniegtie piedāvājumi neatbilda 

Nosacījumos pretendenta un tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām. 

 

Pielikumā: 

1. Pretendenta pieteikums dalībai cenu aptaujā (veidlapa); 

2. Tehniskās specifikācijas; 

3. Tehniskais piedāvājums (veidlapa); 

4. Finanšu piedāvājums (veidlapa); 

5. Publiskā pakalpojumu līguma projekts; 

6. Būvju situācijas plāns; 

7. Individuālā mākslinieciskā vērtējuma veidlapa; 

8. Mākslinieciskā kopvērtējuma veidlapa. 

 

    


