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Pāvilostā 

2018 
I VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 

1.1. Iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs 

„Datortehnikas un aprīkojuma iegāde Pāvilsotas novada pašvaldības vajadzībām” 

Id.Nr.PNP/2018/5 

1.2. Pasūtītājs: 

1.3. Iepirkumu organizē Pāvilostas novada Domes Iepirkumu komisija (turpmāk tekstā – 

Komisija), kas apstiprināta ar Pāvilostas novada Domes 2013.gada 25.jūlija lēmumu 

“Par iepirkumu komisijas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu”/protokols Nr.3, 6 

paragrāfs/. Tehniskā dokumentācija ir pieejama Pāvilostas novada pašvaldībā - 1. 

stāvā, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, līdz 2018.gada 12.martam plkst. 

1000, darba dienās no 08:00- 13.00 un no 13.30 - 17:00, piektdienās no 08:00- 14.00.  

Nolikums un tehniskā specifikācija tiek publicēti arī Pāvilostas novada pašvaldības 

mājas lapā – www.pavilosta.lv sadaļā „Iepirkumi”.  

1.4. Iepirkuma priekšmets  
1.4.1. Iepirkuma priekšmets ir datortehnikas un aprīkojuma iegāde Pāvilostas novada 

pašvaldības. Iepirkuma priekšmets ietver sevī datortehnikas un aprīkojuma iegādi, to 

piegādāšanu un uzstādīšanu. 

1.4.2. CPV kods: 30200000-1 

1.4.3. Pretendentam jāiesniedz piedāvājums par visu iepirkuma apjomu. 

1.4.4. Nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus. 

1.5. Iepirkuma veids un piedāvājuma izvēles kritērijs 

1.5.1. Iepirkuma metode – iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. pantā noteiktajā kārtībā; 

1.5.2. Piedāvājuma izvēles kritērijs saimnieciski izdevīgākais piedāvājums ar zemākās cenas 

kritēriju. 

1.6. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta 

1.6.1. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 2018.gada 12.martam plkst. 10:00; 

1.6.2. Piedāvājumu iesniegšanas vieta ir Nolikuma 1.3.punktā noteiktais adrese. 

 

Pasūtītāja nosaukums: Pāvilostas novada pašvaldība 

Adrese: Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV-3466 

Reģistrācijas numurs: 90000059438 

Tālruņa numurs: 63484561 

Faksa numurs: 63498567 

Interneta adrese: 

E-pasta adrese: 

www.pavilosta.lv/iepirkumi 

inga.poltavceva@pavilosta.lv 

Kontaktpersona 

iepirkuma 

procedūras 

jautājumos 

Pāvilostas novada pašvaldības iepirkumu speciāliste 

Inga Poltavceva, tel.63484561 

Kontaktpersona 

tehniskās 

specifikācijas 

jautājumos 

Pāvilostas novada pašvaldības datorspeciālists 

Raivis Latišs, tel.29100638 

http://www.pavilosta.lv/
mailto:inga.poltavceva@pavilosta.lv
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1.7. Līguma izpildes laiks un vieta 

1.7.1. Līguma darbības termiņš ir 24 mēneši.  

1.7.2. Līguma izpildes vieta – Pāvilostas novada pašvaldība. 

1.8. Informācijas apmaiņas kārtība 

1.8.1. Iepirkuma procedūras nolikums (turpmāk – Nolikums) un cita informācija par 

iepirkuma procedūras norisi tiek publicēta Nolikuma 1.2.punktā norādītajā interneta 

vietnē.  

1.8.2. Informācijas apmaiņa starp Iepirkuma komisiju, no vienas puses, un piegādātājiem un 

pretendentiem, no otras puses, notiek rakstveidā – pa pastu, faksu, elektroniski, 

pieprasījumus adresējot iepirkuma „Datortehnikas un aprīkojuma iegāde Pāvilostas 

novada pašvaldības vajadzībām”, ar identifikācijas Nr.PNP/2018/5 Iepirkuma 

komisijai (turpmāk – Iepirkuma komisija).  

1.8.2.1. Ja piegādātājs nosūta informācijas pieprasījumu pa faksu, tam 

vienlaicīgi informācijas pieprasījums jānosūta uz pasūtītāja pasta adresi. 

1.8.2.2. Par oficiāli iesūtītiem elektroniskā pasta sūtījumiem tiks atzīti tikai ar 

drošu elektronisku parakstu apstiprināti sūtījumi. 

1.8.3. Ja ieinteresētais piegādātājs laikus pieprasa papildu informāciju, Iepirkuma komisija to 

sniedz 3 (trīs) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 4 (četras) dienas pirms piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa beigām.  

1.8.4. Atbildes uz piegādātāju pieprasījumiem sniegt papildu informāciju par Nolikumu tiek 

nosūtītas piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus publicētas Nolikuma 

1.2.punktā norādītajā interneta vietnē. 

1.8.5. Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot Pasūtītāja interneta vietnē 

publicētajai informācijai. 

1.9. Iepirkuma procedūras Nolikuma saņemšana 

1.9.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras 

dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem (atbildes uz 

piegādātāju jautājumiem par Nolikumu, u.c.) Nolikuma 1.2.punktā norādītajā interneta 

vietnē.  

1.9.2. Visi ieinteresētie piegādātāji ar Nolikumu, var iepazīties bez maksas Nolikuma 

1.3.punktā norādītajā vietā, līdz Nolikuma 1.6.1.punktā noteiktā termiņa beigām, 

iepriekš piesakoties pie Nolikuma 1.2.punktā norādītās kontaktpersonas. 

1.9.3. Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasa izsniegt Nolikumu drukātā veidā, Iepirkuma 

komisija to izsniedz ieinteresētajam piegādātājam bez maksas 3 (trīs) darbdienu laikā 

pēc tam, kad saņemts attiecīgs rakstisks pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka 

pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

1.10. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība 

1.10.1. Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumus var iesniegt Nolikuma 1.3.punktā noteiktajā 

vietā līdz Nolikuma 1.6.punktā noteiktā termiņa beigām.  

1.10.2. Piedāvājumi jāiesniedz Nolikuma 1.3.punktā noteiktajā kontaktpunktā, iepriekš 

piesakoties pie Nolikuma 1.2.punktā norādītās kontaktpersonas. 

1.10.3. Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumus var iesniegt personīgi vai nosūtot pa pastu. 

Pasta sūtījumam jābūt nogādātam Nolikuma 1.3.punktā norādītajā adresē un vietā līdz 

Nolikuma 1.6.1.punktā norādītā termiņa beigām un par to pilnu atbildību uzņemas 

iesniedzējs. 

1.10.4. Piedāvājumus, kuri iesniegti (piegādāti) pēc Nolikuma 1.6.1.punktā minētā termiņa, 

vai, kas nav noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz 

piedāvājumu atvēršanas brīdim, netiks vērtēti un neatvērti tiks nodoti (nosūtīti) atpakaļ 

iesniedzējam. 
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1.10.5. Saņemot piedāvājumus, piedāvājumi tiek reģistrēti, norādot piedāvājuma saņemšanas 

datumu un laiku. Piedāvājumi tiek glabāti neatvērti līdz piedāvājumu atvēršanas 

sanāksmei. 

1.10.6. 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 iepirkuma procedūrā. Piedāvājuma maiņas 

gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiek uzskatīts pēdējā piedāvājuma 

iesniegšanas brīdis. 

1.10.7. Piedāvājumi tiks atvērti Pāvilostas novada pašvaldības telpās, Nolikuma 1.2.punktā 

noteiktajā adresē, Nolikuma 1.6.1. punktā noteiktajā datumā un laikā, ievērojot 

normatīvajos aktos noteikto kārtību. 

1.10.8. Piedāvājumu atvēršana notiek slēgtā sēdē. 

1.10.9. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Nolikuma 1.10.4.punktā noteiktos gadījumus, ir 

Pasūtītāja īpašums un netiek nodoti atpakaļ pretendentiem. 

1.10.10. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir spēkā esošs 60 (sešdesmit) dienas pēc 

Nolikuma 1.6.1.punktā norādītā datuma.  

1.10.11. Noslēdzot ar šajā iepirkuma procedūrā uzvarējušo pretendentu līgumu par šīs 

iepirkuma procedūras priekšmetu, pretendenta piedāvājums kļūst par līguma 

neatņemamu sastāvdaļu. 

1.11. Piedāvājuma noformēšana 

1.11.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē vai kastē, uz kuras 

jānorāda: 

 

Pāvilostas novada pašvaldība 

Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV-3466 

Piedāvājums iepirkumam PNP/2018/5 

„ Datortehnikas un aprīkojuma iegāde Pāvilostas novada 

vajadzībām”,  

Neatvērt līdz 2018.gada 12.martam, plkst.10:00 
 

 

1.11.2. Piedāvājums ir jāiesniedz - divos eksemplāros, kur viens eksemplārs ir oriģināls papīra 

formātā, bet otrs - kopija elektroniskā formātā. Uz oriģināla jābūt uzrakstam 

„Oriģināls”, kas ietver visu Nolikumā pieprasīto dokumentu oriģinālus vai to 

apstiprinātas kopijas. Kopijai jābūt pdf formātā, kas ierakstīta atbilstošā datu nesējā, 

kā arī turpat atsevišķi pievienots tehniskais piedāvājums un finanšu piedāvājums doc, 

docx, xls vai xlsx formātā. Piedāvājuma eksemplārā ar uzrakstu „ORIĢINĀLS" 

iesniedz visu Nolikumā pieprasīto dokumentu oriģinālus vai to apstiprinātas kopijas, 

kā arī dokumentu kopijas, ja to paredz Nolikuma noteikumi, bet datu nesējā – tikai šo 

dokumentu elektroniskas kopijas. 

1.11.3. Piedāvājums sastāv no sekojošām daļām: 

1.11.3.1. atlases dokumenti, ieskaitot pieteikumu dalībai iepirkumā (Nolikuma 

2.3.punkts); 

1.11.3.2. tehniskais piedāvājums (Nolikuma 2.5.1.punkts); 

1.11.3.3. finanšu piedāvājums (Nolikuma 2.6.1.punkts). 

1.11.4. Piedāvājumam jābūt cauršūtam tā, lai nebūtu iespējams nomainīt lapas, nesabojājot 

cauršuvuma nostiprinājumu. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamo 

auklu jānostiprina ar pārlīmētu lapu, uz kuras norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu 



5 

 

parakstu apliecina pretendenta pārstāvis vai šīs personas pilnvarota persona, 

piedāvājumā ietverot atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumentu. 

1.11.5. Piedāvājuma sākumā jāpievieno satura rādītājs. Piedāvājuma lapām ir jābūt secīgi 

sanumurētām un to numuriem jāatbilst pievienotajam satura rādītājam. 

1.11.6. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem 

vai dzēsumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida 

pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais 

būs apzīmējums ar vārdiem. 

1.11.7. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem, to noformējumam, to atvasinājumiem un 

tulkojumiem jāatbilst Latvijas Republikas spēkā esošu normatīvo aktu prasībām. Ja 

piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots, piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto 

dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu. 

1.11.8. Ja piedāvājums vai atsevišķas tā daļas satur komercnoslēpumu, piedāvājuma lapām, 

kuras satur šāda rakstura informāciju, ir jābūt ar atzīmi „Komercnoslēpums”, izņemot 

Publisko iepirkumu likumā noteiktos gadījumus. 

1.11.9. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma 

dokumentiem jāpievieno tulkojums latviešu valodā, kas apliecināts saskaņā ar spēkā 

esošu normatīvo aktu prasībām. Ja tulkojums netiek pievienots, tad Iepirkuma 

komisija ir tiesīga lemt par piedāvājuma noraidīšanu.  

1.11.10. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu 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 apliecinātu kopiju. Ja 

piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumu paraksta visas personas, kas 

ietilpst apvienībā, vai visu apvienībā ietilpstošo personu pilnvarots pārstāvis, 

pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumentu. 

1.11.11. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, piedāvājumā 

norāda piegādātāju apvienībā vai personālsabiedrībā ietilpstošās personas (vadošo 

personu, ja tāda ir), katras personas atbildības sadalījumu, kā arī personu, kas 

iepirkuma procedūrā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību vai personālsabiedrību.  

1.12. Cita informācija 

1.12.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums nozīmē pilnīgu šī Nolikuma noteikumu 

pieņemšanu un atbildību par to izpildi. 

1.12.2. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu 

grozīt. 

1.12.3. Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. 

Pasūtītājs neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no iepirkuma 

procedūras rezultāta. 

1.12.4. Visi Nolikuma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas. 

1.12.5. Iepirkuma procedūras, līguma izpildes, informācijas apmaiņas darba valoda ir 

latviešu valoda. 
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2. PIEDĀVĀJUMU ATVĒRŠANA, VĒRTĒŠANA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLE 

2.1. Piedāvājumu atvēršana notiks Pāvilostas novada pašvaldībā, Dzintaru ielā 73, 

Pāvilostā. 

2.2. Piedāvājumu atvēršanu Komisija veic slēgtā sēdē bez Pretendentu un to pārstāvju 

klātbūtnes un tajā piedalās vismaz 2/3 no Komisijas locekļiem. 

2.3. Katrs Komisijas loceklis un eksperti paraksta apliecinājumu paraksta apliecinājumu, 

ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta 

Pretendenta izvēlē vai darbībā vai ka viņš ir saistīts ar Pretendentu Publisko iepirkumu 

likuma 25. panta pirmās un otrās daļu izpratnē. Ja šāds apliecinājums nav parakstīts, 

Komisijas loceklis nedrīkst piedalīties turpmākajā Komisijas darbā. Ja piedāvājumu 

atvēršanas sēdē kāds no Komisijas locekļiem nav piedalījies, viņš šādu apliecinājumu 

paraksta nākamajā Komisijas sēdē, kurā piedalās. 

2.4. Pēc apliecinājumu parakstīšanas Komisija atver piedāvājumus to iesniegšanas secībā.  

2.5. Pēc piedāvājuma atvēršanas Komisija nosauc Pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas 

datumu, laiku un piedāvāto cenu euro, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. 

2.6. Pēc katra piedāvājuma atvēršanas un piedāvātās cenas nosaukšanas visi klātesošie 

Komisijas locekļi parakstās uz katra finanšu piedāvājuma. 

2.7. Piedāvājumi, par kuriem ir iesniegts rakstisks atsaukums, netiek atvērti. Tie neatvērtā 

veidā tiek nosūtīti Pretendentam uz adresi, kas norādīta uz aploksnes. 

2.8. Piedāvājumu atvēršanas norisi, kā arī visas nosauktās ziņas Komisija ieraksta 

piedāvājumu atvēršanas sēdes protokolā. 

2.9. Kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sēdi slēdz. 

2.10. Ja Pretendents pieprasa, Komisija 3 (trīs) darba dienu laikā no Pretendenta rakstiska 

pieprasījuma saņemšanas dienas izsniedz Pretendentam šīs sēdes protokolu, nosūtot to 

uz pieprasījumā norādīto adresi. 

 

2.11. Piedāvājuma vērtēšanas pamatnoteikumi 

2.11.1. Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs. 

2.11.2. Piedāvājumu vērtēšanu veic posmos: piedāvājumu noformējuma pārbaude, 

pretendentu atlase, pretendentu izslēgšanas noteikumu pārbaude, tehnisko 

piedāvājumu atbilstības pārbaude, finanšu piedāvājuma pārbaude un piedāvājumu 

izvēle. 

2.11.3. Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai to pretendentu piedāvājumus, kuri nav noraidīti 

iepriekšējā vērtēšanas posmā. 

 

2.12. Piedāvājuma noformējuma pārbaude 

2.12.1. Iepirkuma komisija pārbauda vai pretendenta iesniegtais piedāvājums atbilst 

Nolikuma 1.11.punktā noteiktajām prasībām. 

2.12.2. Ja piedāvājums neatbilst kādai no piedāvājumu noformējuma prasībām, Iepirkuma 

komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu. 
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2.13. Pretendentu atlase (Prasības pretendentiem un iesniedzamie atlases dokumenti) 

 

 Pretendentiem izvirzītās prasības  Iesniedzamie dokumenti 

2.13.1.  Saskaņā ar Nolikuma 1.11.3.1.punktu. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā, atbilstoši 

Nolikuma 1.pielikuma formai. 

2.13.2.  Saskaņā ar Nolikuma 1.11.10.punktu. Pilnvaras oriģināls vai apliecināta kopija, ja pretendenta 

piedāvājumu paraksta pilnvarota persona. 

2.13.3.  Gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība 

2.13.3.1.  Saskaņā ar Nolikuma 1.11.11.punktu. Informācija par piegādātāju apvienībā ietilpstošajām personām 

atbilstoši 3.pielikuma formai (norādot vadošo personu, ja tāda 

ir) – nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs, pasta adrese, 

kontaktpersona un tās tālruņa numurs, atbildības apjoms 

procentos, dalībnieka atbildības daļas īss apraksts. 

2.13.3.2.  Saskaņā ar Nolikuma 1.11.10.punktu. Visu piegādātāju apvienības dalībnieku parakstītas pilnvaras 

oriģināls vai apliecināta kopi ja par piegādātāju apvienības 

izvirzīto pārstāvi iepirkuma procedūrai un iepirkuma 

dokumentācijas parakstīšanai. 

2.13.4.  Gadījumā, ja iepirkuma līguma izpildē plānots piesaistīt apakšuzņēmējus 

2.13.4.1.  Pretendents norāda visus apakšuzņēmējus, kurus paredzēts 

piesaistīt līguma izpildē, norādot arī katram apakšuzņēmējam 

izpildei nododamo līguma daļu. 

Informācija par apakšuzņēmējiem atbilstoši 4.pielikuma formai 

(dilstošā secībā pēc nododamās līguma daļas apjoma) – 

nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs, pasta adrese, 

kontaktpersona un tās tālruņa numurs, nododamā līguma daļa 

procentos, nododamās līguma daļas īss apraksts. 

2.3.4.2. Pretendenta piesaistītie apakšuzņēmēji ir informēti un izprot 

tiem izpildei nododamās līguma daļas raksturu un apjomu, ir 

spējīgi un gatavi uzņemties veikt šos darbus gadījumā, ja 

pretendents tiks atzīts par iepirkuma procedūras uzvarētāju.  

Katra apakšuzņēmēja apliecinājums par tā gatavību veikt tam 

izpildei nododamo līguma daļu gadījumā, ja pretendents tiks 

atzīts par iepirkuma procedūras uzvarētāju. 

2.3.5. Saskaņā ar Nolikuma 2.5.1.1.punktu. Tehniskais piedāvājums atbilstoši Nolikuma 2.5.1.1.punkta 

nosacījumiem. 

2.3.6. Saskaņā ar Nolikuma 2.6.1.1.punktu. Finanšu piedāvājums atbilstoši Nolikuma 2.6.1.1.punkta 

nosacījumiem. 
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2.13.5. Pretendentu atlasē Iepirkuma komisija pārbauda, vai pretendents ir iesniedzis visus 

Nolikuma 2.3.punktā norādītos dokumentus un vai tie atbilst 2.3.punktā noteiktajām 

prasībām.  

2.13.6. Ja pretendents nav iesniedzis visus Nolikuma 2.3.punktā norādītos dokumentus vai tie 

neatbilst Nolikuma 2.3.punkta prasībām, Iepirkuma komisija lemj par piedāvājuma 

noraidīšanu. 

 

2.14. Pretendentu izslēgšanas noteikumi un to pārbaude 
2.14.1. Pretendentu izslēgšanas noteikumi: 

2.14.1.1.  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 

2.14.1.2.  Pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad 

pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma 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 

 

2.14.2. Pretendentu izslēgšanas noteikumi attiecas uz: 

2.14.2.1. Pretendentu (2.4.1.1. – 2.4.1.2.punkts); 

2.14.2.2. Personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem, ja piedāvājumu iesniedz 

personālsabiedrība (2.4.1.1. – 2.4.1.2.punkts); 

2.14.2.3. Visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem, ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju 

apvienība (2.4.1.1. – 2.4.1.2.punkts); 

2.14.2.4. Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka 

tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos 

noteiktajām prasībām (2.4.1.1. – 2.4.1.2.punkts). 

2.14.3. Iepirkuma komisija veic Nolikuma 2.4.1.punktā noteikto faktu pārbaudi par Latvijā 

reģistrētiem vai pastāvīgi dzīvojošiem Pretendentiem informācijas sistēmā, kurā saskaņā 

ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta devīto daļu iegūstama informācija, lai pārbaudītu, 

vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā. Pasūtītājs minēto 

informāciju ir tiesīgs iegūt, neprasot pretendenta un citu Nolikuma 2.4.2.punktā minēto 

personu piekrišanu.  

2.14.4. Ja pretendents atbilst Nolikuma 2.4.1.1.punktā noteiktajiem pretendentu izslēgšanas 

noteikumiem, pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā. 

2.14.5. Atkarībā no atbilstoši Nolikuma 2.4.1.2.punktam veiktās pārbaudes rezultātiem 

pasūtītājs: 

2.14.5.1. neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta 

noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam un Nolikuma 

2.4.2.punktā minētajām personām nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro; 

2.14.5.2. 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 Nolikuma 2.4.2. punktā minētajām personām piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu 

iepirkuma 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 vai Nolikuma 

2.4.2.punktā minētajām personām nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās 
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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. 

2.14.5.3. Iepirkumu komisijai ir tiesības veikt pretendenta iesniegto izdruku autentiskuma 

pārbaudi. 

2.14.5.4. Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un Nolikuma 

2.4.2.punktā minētajām personām pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās 

kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un Nolikuma 2.4.2.punktā 

minēto personu neattiecas Nolikuma 2.4.1.punktā 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. Minot pamatotus 

argumentus, pretendentam ir tiesības lūgt noteiktā izziņas iesniegšanas termiņa 

pagarinājumu, taču pasūtītājam nav pienākums piešķirt prasīto termiņa pagarinājumu. 

 

2.15. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude 

2.15.1. Iesniedzamie dokumenti: 

2.15.1.1.  Tehniskā specifikācija – piedāvājums atbilstoši 2.pielikuma formai. Tehniskajā 

specifikācijā piedāvājumā skaidri, viennozīmīgi un nepārprotami jāatspoguļo 

Tehniskās specifikācijas beznosacījumu prasību izpilde. 

 

2.15.2. Iepirkuma komisija tehniskos piedāvājumus vērtē katrā iepirkuma priekšmeta daļā 

atsevišķi. 

2.15.3. Vērtējot tehniskos piedāvājumus, Iepirkuma komisija pārbauda, vai pretendenta 

iesniegtais tehniskais piedāvājums atbilst prasītajai Tehniskajai specifikācijai (Nolikuma 

2.pielikums). 

2.15.4. Ja pretendenta iesniegtais tehniskais piedāvājums neatbilst prasītajai Tehniskajai 

specifikācijai (Nolikuma 2.pielikums), Iepirkuma komisija lemj par piedāvājuma 

noraidīšanu. 

2.15.5. Tehniskajam piedāvājumam pretendents pievieno apliecinājumu brīvajā formā par to, ka: 

2.15.5.1.  visi izstrādājumi  atbilst jaunākajiem ENERGY STAR energoefektivitātes 

kritērijiem; 

2.15.5.2.  operatīvā atmiņa piedāvātiem datorkomplektiem un disku masīvam ir 

nomaināma vai modernizējama;  

2.15.5.3.  cieto disku (vai daļas, kas pilda cietā diska funkcijas, ja tādas ir) varētu 

nomainīt bez instrumentu palīdzības. 

2.16. Finanšu piedāvājumu vērtēšana un izvēle 

2.16.1. Iesniedzamie dokumenti: 

2.16.1.1.  Finanšu piedāvājums atbilstoši 5.pielikuma formai. Finanšu piedāvājumā 

pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Tehniskajā 

specifikācijā minēto pakalpojumu sniegšanu, izņemot pievienotās vērtības nodokli, 

ko norāda atsevišķi. 

 

2.16.2. Katrā vienības cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi, un visas saprātīgi 

paredzamās ar preču piegādi un uzstādīšanu saistītās izmaksas, izņemot pievienotās 

vērtības nodokli. Pretendenta finanšu piedāvājumā jābūt paredzētiem visiem riskiem 

darbu veikšanai, kas saistīti ar cenu izmaiņām un citiem neparedzētiem apstākļiem. 

2.16.3. Aritmētisko kļūdu pārbaude. 
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2.16.3.1. Piedāvājumu vērtēšanas laikā pasūtītājs pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku 

kļūdu. Ja pasūtītājs konstatē šādas kļūdas, tas šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un 

laboto piedāvājuma summu pasūtītājs paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas 

labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņem vērā labojumus.  

2.16.4. Nepamatoti lētu piedāvājumu pārbaude. 

2.16.4.1. Piedāvājumu vērtēšanas laikā Iepirkuma komisija pārbauda, vai pretendentu Finanšu 

piedāvājumi nav nepamatoti lēti.  

2.16.4.2. Iepirkuma komisija izskata, vai piedāvājumos nav konstatējamas pazīmes, kas varētu 

liecināt, ka pretendentu Finanšu piedāvājumi ir nepamatoti lēti. 

2.16.4.3. Konstatējot pazīmes, kas varētu liecināt, ka pretendentu Finanšu piedāvājumi ir 

nepamatoti lēti, Iepirkuma komisija rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 53. 

panta nosacījumiem. 

2.16.5. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu no piedāvājumiem, kas atbilst 

Nolikuma un Tehniskās specifikācijas prasībām. 

2.16.6. Ja tiek konstatēts, ka piedāvājumu novērtējums atbilstoši izraudzītajam piedāvājuma 

izvēles kritērijam ir vienāds, tad Iepirkuma komisijai ir tiesības pieņemt motivētu 

lēmumu. 

2.17. Piedāvājuma izvēles kritēriji 

2.17.1. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 51.panta ceturto daļu, tiek noteikts 

piedāvājumu izvērtēšanas kritērijs – cena. Līdz ar to, no Nolikumā norādītajām prasībām 

atbilstošajiem piedāvājumiem Komisija izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko cenu. 

2.17.2. Vērtējot piedāvājumu, Komisija ņems vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības 

nodokļa. 

2.17.3.  Komisija, izvēloties vienu piedāvājumu, kuram ir viszemākā cena, pieņem lēmumu slēgt 

iepirkuma līgumu ar iepirkuma procedūrā uzvarējušo pretendentu.  

 

 

3. LĒMUMA PIEŅEMŠANA PAR LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBU 

PIEŠĶIRŠANU 

 

3.1. Iepirkuma komisija par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 

atzīst pretendentu, kurš atbilst visām Nolikuma prasībām un ir iesniedzis piedāvājumu ar 

viszemāko cenu. 

3.2. Attiecībā par Latvijā reģistrētu pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas 

tiesības, pirms lēmuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas Iepirkuma 

komisija veic atkārtotu Nolikuma 2.4.1.2. punktā noteikto izslēgšanas noteikumu 

pārbaudi par katru pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.  

3.2.1. Atkārtoto izslēgšanas noteikumu pārbaudi veic saskaņā ar Nolikuma 2.4.3. un 

2.4.5.punktu nosacījumiem. 

3.2.2. Nolikuma 2.4.1.2.punktā noteikto faktu pārbaudi veic uz brīdi (datumu), kad pieņemts 

lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. 

3.3. Attiecībā par ārvalstīs reģistrētu pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas 

tiesības, atkārtota Nolikuma 2.4.1.2. punktā noteikto izslēgšanas noteikumu pārbaude 

netiek veikta. 

3.4. Iepirkuma komisija piešķir līguma slēgšanas tiesības pretendentam, kura piedāvājums 

atbilst Nolikuma prasībām un ir ar viszemāko cenu. 

 

4. IEPIRKUMA LĪGUMS 

 

4.1. Lēmumu par iepirkuma procedūras rezultātiem pasūtītājs pretendentiem paziņo rakstiski 

3 (trīs) darba dienu laikā no dienas, kad pasūtītājs ir pieņēmis lēmumu par iepirkuma 

procedūras rezultātiem. 
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4.2. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu par katru iepirkuma priekšmeta daļu atsevišķi, 

pamatojoties uz izraudzītā pretendenta piedāvājumu, un saskaņā ar Nolikuma 

noteikumiem un iepirkuma līguma projektu (Nolikuma 6.pielikums). Iepirkuma līguma 

pamatnosacījumi netiks mainīti. 

4.3. Ja iepirkuma procedūras uzvarētājs bez attaisnojoša iemesla 10 (desmit) darba dienu laikā 

atsakās slēgt Līgumu ar pasūtītāju, vai iepirkuma procedūras uzvarētājs atsauc savu 

piedāvājumu vai Personu apvienība 15 (piecpadsmit) dienu laikā nav izveidojusies 

atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēgusi sabiedrības līgumu (vienojoties par 

apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu), Iepirkuma komisija var izvēlēties nākošo 

pretendentu ar piedāvāto zemāko cenu konkrētajā daļā, kurš atbilst Iepirkuma dokumentu 

prasībām.  

4.4. Pirms lēmuma pieņemšanas par Līguma slēgšanu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis 

zemāko cenu konkrētajā daļā, pasūtītājs izvērtēs, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus 

dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt Līgumu ar 

pasūtītāju. Ja nepieciešams, pasūtītājs pieprasīs no nākamā pretendenta apliecinājumu un 

pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji 

izraudzīto pretendentu. 

4.5. Ja nākamais pretendents, kurš piedāvājis zemāko cenu, ir uzskatāms par vienu tirgus 

dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt 

iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

4.6. Iepirkuma procedūras rezultātā izraudzītā pretendenta personālu, kuru tas iesaistījis 

līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību 

izvirzītajām prasībām pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām 

pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Nolikumā noteiktajām 

prasībām, pēc iepirkuma līguma noslēgšanas drīkstēs nomainīt tikai ar pasūtītāja 

rakstveida piekrišanu, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 62.panta paredzētos 

nosacījumus. 

 

5. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

 

5.1. Iepirkuma komisijas tiesības: 

5.1.1. pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, oficiālās vai publiski 

pieejamās informācijas sistēmās vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams 

pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, piedāvājumu vērtēšanai un 

salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti Iepirkuma 

komisijai, un uzrāda to oriģinālus; 

5.1.2. jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents un kandidāts 

iesniedz visus dokumentus vai daļu no tiem, kas apliecina tā atbilstību paziņojumā par 

līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu un kandidātu 

atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas jau ir tā 

rīcībā vai pieejama publiskajās datubāzēs; 

5.1.3. pieprasīt, lai pretendents precizē informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams 

pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai; 

5.1.4. izslēgt pretendenta piedāvājumu no tālākas vērtēšanas gadījumā, ja jebkurā vērtēšanas 

stadijā atklājas, ka pretendents nav sniedzis nepieciešamās ziņas vai sniedzis nepatiesas 

ziņas; 

5.1.5. labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā; 

5.1.6. pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām; 

5.1.7. jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums un par to ir 

nosūtīts paziņojums Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem pretendentiem; 

5.1.8. izvēlēties nākamo lētāko piedāvājumu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma 

līgumu ar pasūtītāju vai iepirkuma procedūras uzvarētājs atsauc savu piedāvājumu, vai 
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Personu apvienība 15 (piecpadsmit) dienu laikā nav izveidojusies atbilstoši noteiktam 

juridiskam statusam vai noslēgusi sabiedrības līgumu (vienojoties par apvienības 

dalībnieku atbildības sadalījumu) izņemot 4.5.punktā noteiktajā gadījumā; 

5.1.9. citas Iepirkuma komisijas tiesības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Nolikumu un 

Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

 

5.2. Iepirkuma komisijas pienākumi: 

5.2.1. nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu; 

5.2.2. nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret 

tiem; 

5.2.3. pēc ieinteresētā piegādātāja pieprasījuma sniegt papildu informāciju par Iepirkuma 

procedūras Nolikumu; 

5.2.4. citi Iepirkuma komisijas pienākumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Nolikumu un 

Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

 

6. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

 

6.1. Pretendenta tiesības: 
6.1.1. savlaicīgi rakstiski pieprasīt papildus informāciju par Nolikumu; 

6.1.2. pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto 

piedāvājumu; 

6.1.3. iesniegt iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem Publisko iepirkumu likuma 

9. panta 23.daļā noteiktajā kārtībā; 

6.1.4. citas pretendenta tiesības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Nolikumu un Latvijas 

Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

 

6.2. Pretendenta pienākumi: 

6.2.1. iesniegt piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām; 

6.2.2. sniegt patiesu informāciju; 

6.2.3. sniegt atbildes uz Iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju, kas 

nepieciešama pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei un izvēlei; 

6.2.4. segt visas un jebkuras izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un 

iesniegšanu neatkarīgi no iepirkuma procedūras rezultāta; 

6.2.5. Pretendentam, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, ir pienākums noslēgt 

iepirkuma līgumu. Atteikšanās noslēgt līgumu vai parakstīta līguma eksemplāra 

nepiegādāšana pasūtītājam 10 (desmit) darba dienu laikā tiks uzskatīta par pretendenta 

piedāvājuma atsaukšanu; 

6.2.6. citi pretendenta pienākumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, šo Nolikumu un 

Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

 

7. NOLIKUMA PIELIKUMI 

 

7.1. Nolikums sastādīts uz 20 (divdesmit) lapām. Visi pielikumi ir Nolikuma neatņemamas 

sastāvdaļas. Nolikumam pievienoti sekojoši pielikumi: 

7.1.1. 1.pielikums – Pieteikums pieteikums (forma) uz 2 (divām) lapām; 

7.1.2. 2.pielikums – Tehniskā specifikācija – piedāvājums (forma) uz 17 (septiņpadsmit) lapām; 

7.1.3. 3.pielikums – Piegādātāju apvienības vai personālsabiedrības biedru saraksts (forma) uz 

1(vienas) lapas; 

7.1.4. 4.pielikums – Piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts (forma) uz 1 (vienas) lapas; 

7.1.5. 5.pielikums – Finanšu piedāvājums (forma) uz 2 (divām) lapām; 

7.1.6. 6.pielikums – Iepirkuma līgums (projekts) uz 3 (trijām) lapām. 

 


