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IEPIRKUMA NOLIKUMS
„LED paneļu iegāde”
Identifikācijas Nr. KF - 2015/03

Ventspils 2015

I VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA
1.1. Pasūtītājs: SIA “Kurzemes filharmonija”, reģ.Nr. 51203035281, juridiskā adrese: Karlīnes iela 40,
Ventspils, LV-3601.
1.2. Kontaktpersona: tehniskais direktors Raivis Apermanis, tel. 63624271, e-pasts:
raivis.apermanis@ventspils.lv
1.3. Iepirkuma identifikācijas numurs: KF - 2015/03
1.4. Iepirkuma priekšmets: LED paneļu piegāde un uzstādīšana saskaņā ar prasībām, kuras noteiktas
šī iepirkuma nolikumā un tā pielikumos.
1.5. Iepirkuma metode: iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
1.6. Tiesības piedalīties iepirkumā un slēgt iepirkuma līgumu (turpmāk – Līgums) par iepirkuma izpildi
ir jebkurai rīcībspējīgai un tiesībspējīgai reģistrētai personai, kura veic uzņēmējdarbību mītnes
zemē likumdošanā noteiktā kārtībā, un kura atbilst šī iepirkuma nolikuma un tā pielikumu
prasībām.
1.7. Iepirkuma dokumenti ir šī iepirkuma nolikums un tā pielikumi Nr.1. un Nr.2 (turpmāk tekstā
– Nolikums).
Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju (portālā www.jurasvarti.lv) iepirkuma
dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, kā arī dod iespēju
ieinteresētajiem piegādātājiem iepazīties uz vietas ar iepirkuma dokumentiem – SIA „Kurzemes
filharmonija”, Karlīnes ielā 40, Ventspilī, darba dienās no 9:00-17:00, iepriekš sazinoties ar
Nolikuma 1.2.punktā norādīto kontaktpersonu. Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasa izsniegt
iepirkuma dokumentus drukātā veidā, pasūtītājs tos bez maksas izsniedz ieinteresētajam
piegādātājam 3 darba dienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot
nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas
termiņa. Dokumentu pieprasījumam jābūt rakstiskam – pa Nolikuma 1.1.punktā norādīto pasta
adresi vai pa Nolikuma 1.2.punktā norādīto e-pasta adresi.
Ieinteresētais piegādātājs rakstveidā uzdotus jautājumus par Nolikumu pasūtītāja
kontaktpersonai var iesniegt savlaicīgi pirms piedāvājumu iesniegšanas beigu datuma. Papildus
informācija tiks nosūtīta ieinteresētajam piegādātājam, kas uzdevis jautājumu
1.8. Piedāvājuma nodrošinājums netiek prasīts.
1.9. Iepirkuma līguma izpildes termiņš: Pretendentam iepirkuma līgums jāizpilda 30 dienu laikā no
iepirkuma līguma noslēgšanas un tas jāveic atbilstoši iepirkuma nolikumam.

II DALĪBAS NOSACĪJUMI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ
2.1. Dalība iepirkumu procedūrā ir brīvi pieejama jebkurai tiesībspējīgai un rīcībspējīgai fiziskai vai
juridiskai personai, šādu personu apvienībai (piegādātāju apvienība, personālsabiedrība) jebkurā to
kombinācijā neatkarīgi no tās reģistrācijas un darbības vietas (turpmāk – Pretendents), kura tiesīga
nodarboties ar uzņēmējdarbību un atbilst šādām prasībām:
2.1.1. Pretendentam nav pasludināta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad
maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts
uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātnespējas atjaunošanu), tā saimnieciskā
darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai pretendents
netiek likvidēts;
2.1.2. nav apturēta vai pārtraukta Pretendenta saimnieciskā darbība.
2.1.3. Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav
reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav latvijā), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts
sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro.
2.2. Sniedz patiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai un ir sniedzis pieprasīto informāciju.
2.3. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad 2.1. punkta ar apakšpunktiem dalības prasībām
jāatbilst katram personu apvienības dalībniekam.

III PIEDĀVĀJUMU SAGATAVOŠANA, NOFORMĒŠANA UN IESNIEGŠANA
Pretendents sagatavo, noformē un iesniedz piedāvājumu saskaņā ar Nolikumu.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta: līdz 2015.gada 23.februāria plkst.14:00 SIA
„Kurzemes filharmonija”, Karlīnes ielā 40, Ventspilī slēgtā aploksnē Nolikuma 1.2.punktā
norādītajai kontaktpersonai personīgi vai nosūtāms pa pastu ar norādi - Piedāvājums
iepirkumam „Apgaismes lampu iegāde” Pretendents ir pilnībā atbildīgs par pasta sūtījuma
izsniegšanu personīgi Nolikuma 1.2.punktā norādītajai kontaktpersonai. Piedāvājumi, kuri tiks
iesniegti vai saņemti pa pastu pēc šajā punktā minētā termiņa netiks pieņemti.
3.3.
Pretendents sedz visas izmaksas, kas ir saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.
Pasūtītājs neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām, neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.
3.4.
Dokumenti un dokumentu kopijas jāizstrādā un jānoformē saskaņā ar Dokumentu juridiskā
spēka likuma normām un 2010.09.28. MK noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un
noformēšanas kārtība”.
3.5.
Katrs pretendents drīkst iesniegt piedāvājumu tikai vienā variantā. Pretendenti, kuri iesnieguši
divus vai vairākus piedāvājumus, vai vienu piedāvājumu iesnieguši vairākos variantos, tiks
izslēgti no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.
3.6.
Pretendenta pieteikums un visi tam pievienotie dokumenti jāiesniedz 1 (vienā) eksemplārā.
3.7.
Pretendenta pieteikums un visi tam pievienotie dokumenti noformējami latviešu valodā.
Dokumentiem, kuri iesniegti citās valodās, jābūt pievienotiem pretendenta apliecinātiem
dokumentu tulkojumiem latviešu valodā. Pretrunu gadījumā par pamatu tiks ņemti dokumenti
latviešu valodā.
3.8.
Pretendenta pieteikums, apliecinājumi, jāparaksta personai(-ām) ar pārstāvības tiesībām vai
tās(to) pilnvarotajai(-ām) personai(-ām). Ja iepriekš minētos dokumentus paraksta
pilnvarotā(ās) persona(as), tam jāpievieno pilnvara, kas apliecina šīs(šo) personas(u) tiesības
parakstīt šos dokumentus pretendenta vārdā.
3.9.
Pārējie dokumenti, kuri pievienoti pretendenta pieteikumam, jāparaksta pretendenta
darbiniekiem, kuri šos dokumentus ir gatavojuši.
3.10. Pretendentu apvienības gadījumā pretendenta pieteikumu un apliecinājumus paraksta katrs
pretendentu apvienības dalībnieks. Pārējie sagatavotie dokumenti, kuri pievienoti
piedāvājumam, obligāti jāparaksta pretendentu apvienības pilnvarotai personai saskaņā ar
vienošanos.
3.11. Ja dokumenti nebūs sagatavoti un parakstīti atbilstoši šī Nolikuma un LR likumdošanas
prasībām, piedāvājums var tikt uzskatīts kā neatbilstošs un noraidīts, bet pretendents izslēgts no
tālākas dalības iepirkuma procedūrā.
3.12. Piedāvājuma dokumenti jānoformē atbilstoši Nolikumam pievienotajiem paraugiem un
jāsakārto šādā secībā:
3.12.1.
Pieteikums dalībai iepirkumā (Pielikums Nr.1);
3.12.2.
Pretendenta kvalifikācijas dokumenti (saskaņā ar Nolikuma 3.punktu);
3.12.3.
Pilnībā aizpildītas Tehniskās specifikācijas (saskaņā ar pielikumu Nr.2).
3.13. Piedāvājuma dokumenti jāievieto aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē. Uz aploksnes jābūt šādām
norādēm:
3.13.1.
Pasūtītāja nosaukums un adrese;
3.13.2.
Pretendenta nosaukums un adrese;
3.13.3.
Iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs.
3.14. Pasūtītājs pieņem tikai tos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā finanšu
informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.
3.15. Konkursa pretendentam ir tiesības papildināt vai atsaukt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu
iesniegšanas termiņa beigām. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents
nedrīkst savu piedāvājumu labot vai papildināt. Piedāvājuma atsaukumi un papildinājumi
jāsagatavo, jānoformē un jāiesniedz rakstiskā formā, analogi pārējiem piedāvājuma
dokumentiem. Uz aploksnes jābūt norādīts „Papildinājums” vai „Atsaukums”. Atsaukumam ir
bezierunu raksturs un tas izslēdz pretendenta tālāku
3.16. Piedāvājumi netiks nosūtīti atpakaļ pretendentam.
3.1.
3.2.

IV KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS PRETENDENTIEM UN ATLASEI
4.1. Dalība iepirkumu procedūrā ir brīvi pieejama jebkurai tiesībspējīgai un rīcībspējīgai personai,
personu apvienībai neatkarīgi no tās reģistrācijas un darbības vietas, komercdarbības formas un īpašuma
piederības, kura tiesīga nodarboties ar uzņēmējdarbību un tai:
4.1.1. Nav pasludināts 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;
4.1.2. 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.
4.2.
Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad 4.1. punkta ar apakšpunktiem dalības prasībām
jāatbilst katram personu apvienības dalībniekam.
4.3. Personu apvienības dalībniekiem jāiesniedz arī vienošanās protokols, ko parakstījušas visus
dalībniekus pārstāvošas personas ar tiesībām pārstāvēt attiecīgo personu apvienības dalībnieku, kurā
norādīts atbildīgais apvienības dalībnieks un pārstāvis, kas pilnvarots iesniegt piedāvājumu, pārstāvēt
personu apvienību iepirkuma procedūras ietvaros, parakstīt iepirkuma līgumu, ja personu apvienība
uzvarēs iepirkuma procedūrā, kurā norādīts atbildības sadalījums starp apvienības dalībniekiem,
norādīts kādus darbu veidus, un kādā apjomā, veiks katrs no apvienības dalībniekiem. Jāiesniedz
apliecinājums, ka gadījumā, ja personu apvienība tiks atzīta par uzvarētājiem, līdz iepirkumu līguma
noslēgšanai personu apvienība tiks reģistrēta komercreģistrā.

V FINANŠU - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
5.1. Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši pretendenta pieteikumā iekļautajai tabulai (pielikums
Nr.1).
5.2. Finanšu piedāvājumā norāda izmaksu sadalījumu katrai no pakalpojumu pozīcijām (ja tādas ir), kā
arī pakalpojumu kopējo līgumcenu par visu iepirkumu kopumā.
5.3. Finanšu piedāvājumā līgumcenu norāda EUR (euro) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN),
atsevišķi norāda PVN, kā arī kopējo līgumsummu, ieskaitot PVN.
5.4. Finanšu piedāvājumā kopējā līgumcenā jābūt iekļautām visām ar pakalpojumu sniegšanu saistītām
izmaksām.
5.5. Piedāvājuma cena ir jāaprēķina un jānorāda ar precizitāti līdz 2 (divām) zīmēm aiz komata.
5.6. Tehnisko piedāvājumu sagatavo atbilstoši tehniskajām specifikācijām (pielikums Nr.2)

VI PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN IZVĒLE
6.1. Pretendentu atlasi, piedāvājumu pārbaudi un izvērtēšanu veic SIA „Kurzemes filharmonija”
Iepirkumu komisija (turpmāk – Komisija), saskaņā Publisko iepirkumu likumu.
6.2. Ja pretendents neatbildīs Nolikumā norādītajām pretendentu atlases prasībām vai tā piedāvājums
sadaļā „Tehniskās specifikācijas” nebūs atbilstošs pēc formas vai satura, nebūs iesniegti vai saskaņā ar
Nolikuma prasībām noformēti visi prasītie dokumenti, dokumentu kopijas vai apliecinājumi, tad šo
pretendentu piedāvājumi var tikt uzskatīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām un pretendents tiks
izslēgts no tālākas dalības iepirkuma procedūrā.
6.3. Pēc pretendentu atlases, Komisija veic piedāvājumu izvērtēšanu.
6.4. Komisija vērtēs tikai to pretendentu piedāvājumus, kuri sagatavoti, noformēti un iesniegti atbilstoši
šī Nolikuma un tam pievienoto pielikumu prasībām un pretendents ir izturējis pretendentu atlasi.
6.5. Komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumos nav aritmētisko kļūdu. Ja konstatēta aritmētiskā
kļūda, tā tiek labota. Par kļūdu labojumu Komisija paziņo pretendentam, kura piedāvājumā kļūdu
labojums tika veikts. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Komisija ņem vērā labojumus.
6.6. Par uzvarētāju tiks atzīts pretendenta piedāvājums ar zemāko piedāvāto līgumcenu, ja pretendents,
un tā iesniegtais piedāvājums ir atzīts par atbilstošu iepirkuma dokumentu un tā pielikumu prasībām.
6.7. Pirms lēmuma pieņemšanas Komisija veic Pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas
tiesības atbilstoši noteiktajām prasībām un kritērijiem, pārbaudi saskaņā ar Likuma 82.panta 7.daļu.
6.8. Ja pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, ir piegādātāju apvienība,
iepirkumu komsija attiecīgo informāciju pārbauda par katru piegādātāju apvienības biedru.

6.9. Ja iepirkumu komisija konstatē, ka pretendentam (vai kādam no piegādātāju apvienības biedriem)
ir nodokļu parāds, tā rakstveidā informē par to pretendnetu un nosaka 10 darba dienas pēc informācijas
nosūtīšanas dienas attiecīgās personas vai tā pārstāvja apliecinatas izdrukas no Valsts ieņēmuma
dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas iesniegšanai par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc
pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, t.sk. valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.
6.10. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkuma procedūru jebkurā no tās norises posmiem no iepirkuma
izsludināšanas brīža līdz līguma noslēgšanas brīdim.
6.11. Komisijai ir tiesības izvēlēties Pretendentu, kurš piedāvā nākamo izdevīgāko piedāvājumu, ja
iepriekš izraudzītais Pretendents atsakās slēgt vai Pasūtītāja norādītajā termiņā nenoslēdz Līgumu.
6.12. Ja Pretendenta piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām un varētu tikt atzīts par uzvarētāju
iepirkumā, bet tā piedāvātā līgumcena pārsniedz pasūtītāja finanšu resursus, Pasūtītājs var veikt pārrunas
ar attiecīgo Pretendentu par līgumcenas samazināšanu.
VII IEPIRKUMA LĪGUMA NOSLĒGŠANA:
7.1. Līgums ar Iepirkuma procedūras uzvarētāju tiks slēgts, ņemot vērā Likuma prasības.
VIII IEPIRKUMA NOLIKUMAM PIEVIENOTI SEKOJOŠI PIELIKUMI:
8.1. Pieteikums dalībai iepirkumā uz 1 lapas
8.2. Tehniskās specifikācijas uz 1 lapas

SIA „Kurzemes filharmonija”
Valdes priekšsēdētāja

I.Ērkšķe

Pielikums Nr.1
Iepirkumam „LED paneļu piegāde”
identifikācijas Nr. KF - 2015/03

PRETENDENTA PIETEIKUMS
2015. gada ____. ______________
Izskatot iepirkuma „LED paneļu piegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. KF-2015/3) nolikumu, mēs
piedāvājam piegādāt LED paneļus (turpmāk Prece) saskaņā ar iepriekš minētā Iepirkuma dokumentiem.
1.

Mēs piedāvājam piegādāt iepirkumā paredzēto Preci par zemāk minēto līgumcenu, kas ietver
visas izmaksas, gan uzskaitītās, gan neuzskaitītās un ir adekvāta, lai veiktu piegādi atbilstoši
tehniskajām specifikācijām un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem aktiem.

2.

Apliecinām, ka esam snieguši patiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai.

3.

Apliecinām, ka finanšu piedāvājumā ir paredzēti visi riski piegādes veikšanai, kas saistīti ar
cenu izmaiņām un citiem neparedzētiem apstākļiem, kā arī visas administratīvās un citas
izmaksas, kas nodrošina preču piegādi saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

4.

Apliecinu, ka mūsu piedāvātās preču vienību cenas līguma izpildes laikā nemainīsies.

5.

Piegāde un montāža ir iekļauta cenā

Nosaukums

Līgumcena
(EUR bez PVN)

PVN
(EUR)

Līgumsumma
(EUR ar PVN)

LED paneļu un tā aprīkojuma
piegāde un montāža
Pretendenta nosaukums: _____________________________________________________________
Reģistrēts: _____________________________ ar Nr. ___________________________________
Juridiskā adrese ____________________________________________________________________
Biroja adrese: _____________________________________________________________________
Kontaktpersona: ___________________________________________________________________
(vārds, uzvārds, amats)
Tālrunis: __________________________________________________________________________
E-pasts: ___________________________________________________________________________
Visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir patiesi.
Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts: ________________________________________________
Vārds, uzvārds: _____________________________________________________________________
Amats:

Pielikums Nr.2
Iepirkumam „LED paneļu piegāde”
identifikācijas Nr. KF - 2015/03

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS
Pretendenta piedāvājums
(ražotājs, marka, modelis)

Prasības
Kopējais LED ekrāna izmērs: ≥ 4876x366 mm (1,78 m2)
Ekrāna tips: Pilnkrāsas
Pikseļa izmērs : ≤ 7,62 mm
Ekrāna konstrukcija izjaucama un dalās 4 daļās
Redzamības attālums: 7÷60 m
Baltās krāsas balanss: ≥ 1200 (cd/m2)
Horizontālās apskates leņķis: ≥ 140 grādi
Vertikālās apskates leņķis: ≥ 100 grādi
Kopējais svars: ≤ 60 kg
Barošanas spriegums: 100-240 V, 48-62 Hz
Korpusa garums: 1204 mm
Korpusa platums: 366 mm
Korpusa svars: ≤ 15 kg/m2
Maksimālā patērējamā jauda: ≤ 700 W/m2
Vidējā patērējamā jauda: ≤ 300 W/m2
Ekrāna krāsas: > 16 500 000
Atjaunošanās frekvence: ≥ 1800 Hz
Darbības mūžš: > 100 000 stundas
Nepārtrauktas darbības laiks: > 48 stundas
Komunikāciju distance: ≥ 100 m ar UTP kabeli

Video Ekrāna Funkcija
Vienlaikus attēlo tekstus, attēlus, grafikas, zīmes, uzplaiksnījumus, video un citus signālus
saņemtus no TV, VCD/DVD, kameras, skanera utt. Atbalsta PAL, NTSC.
Aizsardzība
Putekļizturīgs, izturīgs pret elektrizēšanos, pasargāts no ārējās vides iedarbības, paaugstinātas pazeminātas strāvas izturība, pārslodzes un nepietiekamas slodzes izturība.
Montāža
Paredzēta ekrāna montāža pasūtītāja norādītajā vietā ar ērtu piekļuves un apkalpošanas iespēju pie
ekrāna, kā arī visu nepieciešamo komunikāciju un vadības kabeļu montāža no ekrāna līdz 2
(divām) operatoru vietām (kopējais garums ~100m)
Komplektā jābūt iekļautam programnodrošinājumam LED paneļu vadībai, kā arī
apmācībai un instrukcijām latviešu valodā.
Garantija
Ekrāna un montāžas darbu garantijas laiks ne mazāk kā 2 (divi) gadi.

Sastādīja:
SIA „Kurzemes filharmonija” tehniskais direktors
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