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1. Vispārīgā informācija
1.1.Iepirkuma identifikācijas numurs BNP2018/30
1.2.Pasūtītājs
Pasūtītāja
nosaukums:
Juridiskā adrese:

Burtnieku novada pašvaldība

Reģistrācijas
numurs:
Banka:
Konta numurs:
Kods:
Kontaktpersonas:

90009114148

Faksa numurs:
E-pasta adrese:
Darba laiks:

J.Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

A/s „SEB banka”
LV98UNLA 0050 0142 7409 2
Kods: UNLALV2X
Par nolikuma jautājumiem, Iepirkuma komisijas loceklis – Pēteris Rava,
tālrunis 29388422, e-pasts: peteris.rava@burtniekunovads.lv, Matīšu
kultūras nama vadītāja Ligita Jenča, tālrunis 29697319, e-pasts:
ligita.jenca@burtniekunovads.lv.
64238257
info@burtniekunovads.lv
Katru darba dienu no plkst. 900 -1200 un 1300 - 1600

Iepirkumu procedūru veic Burtnieku novada pašvaldības Iepirkuma
komisija, kas apstiprināta ar Burtnieku novada pašvaldības 28.06.2017.
domes lēmumu Nr.141 (prot.Nr.12 (2), 3.p.) (turpmāk tekstā –
Komisija).
1.3. Iepirkuma metode
Iepirkumu procedūra tiek rīkota saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 9. pantu.
Iepirkuma
komisija

1.4. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība
1.4.1. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2018.gada 11.decembra, plkst. 11:50,
Valmieras pagasta pārvaldē, Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku
novads, LV- 4219, iesniedzot personīgi (pašvaldības lietvedībā 4.kabinets, darba dienās no
00
00
plkst. 9 līdz 16 ) vai sūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā
norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.
1.4.2. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām
2018.gada 11.decembrī plkst. 11:50, Valmieras pagasta pārvaldē, Vanagu ielā 4, Valmieras
pagasts, Burtnieku novads, LV-4219, 11.kabinetā (sēžu zāle).
1.4.3. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, neatvērts tiks atdots vai nosūtīts atpakaļ
iesniedzējam.
1.5. Piedāvājuma noformēšana
1.5.1. Aploksne/iepakojums ar piedāvājumu ir jānoformē atbilstoši šādām prasībām:
Burtnieku novada pašvaldība
Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219
Piedāvājums iepirkumā “Matīšu kultūras nama funkcionalitātes uzlabošana,
ilgtspējīgas aparatūras piegāde”
Identifikācijas Nr.BNP2018/30
Ieinteresētā piegādātāja nosaukums, juridiskā adrese un tālrunis
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Neatvērt līdz piedāvājumu atvēršanas sanāksmei.
1.5.2. Piedāvājums iesniedzams 1 (vienā) eksemplārā.
1.5.3. Piedāvājums jāsagatavo datorrakstā latviešu valodā. Ja kāds dokuments vai citi piedāvājumā
iekļautie informācijas materiāli vai dokumenti nav latviešu valodā, tiem pievieno apliecinātu
tulkojumu atbilstoši Ministru kabineta 22.08.2000. noteikumu Nr.291 „Kārtība, kādā
apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” prasībām.
1.5.4. Pretendentam jāiesniedz viens piedāvājums bez variantiem.
1.5.5. Piedāvājums sastāv no:
1.5.5.1.pretendentu atlases dokumentiem, ieskaitot pieteikumu dalībai iepirkumā;
1.5.5.2.tehniskā piedāvājuma;
1.5.5.3.finanšu piedāvājuma.
1.5.6. Piedāvājuma dokumenti ir jāiesniedz cauršūti vai citādi ar tehniskiem līdzekļiem savienoti
kopā tā, lai atsevišķus dokumentus nebūtu iespējams atdalīt no kopējā piedāvājuma.
Dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura radītājam (ja tāds ir
pievienots).
1.5.7. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem, lai
izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai
labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar
vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.
1.5.8. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa,
pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā.
1.5.9. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda
personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī katras
personas atbildības sadalījumu.
1.5.10. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, tās pareizību jāapliecina normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā.
1.5.11. Iesniegtie piedāvājumi ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.
Izņēmums ir Nolikuma 1.4.1.punktā noteiktā iesniegšanas termiņa nokavējums, tad
piedāvājums neatvērts tiks atdots atpakaļ iesniedzējam.
2.
Informācija par iepirkuma priekšmetu
2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts
2.1.1. Iepirkuma priekšmets ir ilgtspējīgas aparatūras piegāde un uzstādīšana Matīšu kultūras
namā, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Nolikuma pielikums Nr.1), kas ir publicēts
www.burtniekunovads.lv sadaļā „Publiskie iepirkumi” un pēc pieprasījuma tiek izsniegts
pretendentam.
2.1.2. CPV kods: 31000000-6 (Elektriskie mehānismi, aparāti, iekārtas un palīgmateriāli;
apgaismojums).
2.1.3. Līguma izpildes vieta: Matīšu kultūras nams, Matīšu pagasts, Burtnieku novads.
2.1.4. Iepirkums nav sadalīts daļās. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu.
2.1.5. Līguma izpildes laiks: 8 nedēļas.
2.1.6. Iepirkuma procedūras piedāvājumu izvēles kritērijs – saimnieciski izdevīgākais piedāvājums
ar zemāko cenu.
2.1.7. Pasūtītājs līguma darbības laikā negarantē pilnu pasūtījuma izpildi – iepirkuma apjoms var
tiks samazināts.
Prasības pretendentiem (t.sk. pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un
iespējām sniegt pakalpojumu).
3.1. Attiecībā uz pretendentu nepastāv Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotā daļā noteiktie
pretendentu izslēgšanas nosacījumi. Lai pārbaudītu vai pretendents nav izslēdzams no dalības
3.
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iepirkumā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta astoto daļu, Komisija rīkojas
atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.panta devītajai, desmitajai, vienpadsmitajai daļai.
3.2. Piegādātājs ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ja šāda reģistrācija ir nepieciešama
saskaņā ar normatīvajiem aktiem un ir tiesīgs veikt pasūtītājam nepieciešamos pakalpojumus
Latvijas Republikā.
3.3. Ja pretendents ir personu grupa vai personālsabiedrība, 3.1.-3.2.punktos noteiktās prasības
attiecas uz visiem personu grupas vai personālsabiedrības dalībniekiem.
3.4. Pretendentam jānodrošina tehniskajā specifikācijā norādīto darbu izpildei nepieciešamā
tehnika, iekārtas, instrumenti un cits tehniskais nodrošinājums.
3.5. Pretendents pēdējo trīs gadu laikā veicis vismaz 2 aparatūras (apskaņošanas sistēmas, skatuves
gaismu sistēmas) piegādes, kuru darbu izpildes apjoms katram projektam naudas izteiksmē
nav mazāks par 80% no iepirkumā plānotā bez PVN, par kuriem var saņemt pozitīvas
atsauksmes.
3.6. Ja pretendents pieaicina apakšuzņēmēju, tad pretendents iesniedz dokumentālu apliecinājumu
par apakšuzņēmēja piedalīšanos līguma izpildē, kā arī norāda apakšuzņēmējam nododamo
darbu apjomu (Nolikuma pielikums Nr.7).
3.7. Pretendents apliecina, ka, iesniedzot pieteikumu, viņš ir pienācīgi iepazinies ar tehnisko
specifikāciju, darbu apjomu un prasībām un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura
iebildumus vai pretenzijas (Nolikuma pielikums Nr.2).
3.8. Piegādātājs var balstīties uz citu personu saimnieciskajām, finansiālajām, tehnoloģiskajām un
profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no
savstarpējo attiecību rakstura. Šādā gadījumā piegādātājs pasūtītājam iesniedz apliecinājumu
vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā. Piegādātājs, lai apliecinātu
profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz
citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās
spējas ir nepieciešamas.
3.9. Pretendents apzinās, ka jebkurš piedāvājumā iekļautais nosacījums, kas ir pretrunā ar
nolikumam vai neatbilst tā nosacījumiem, var būt par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai.
4.
Iesniedzamie dokumenti
4.1. Pretendentu atlases dokumenti
4.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā, kurš sagatavots atbilstoši Nolikuma pievienotajai
formai, paraksta pretendents, pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona (Nolikuma
pielikums Nr.2).
4.1.2. Dokumentu vai dokumentus, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī
kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecinājušās personas tiesības
pārstāvēt Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz
atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī
kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu apvienības
dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, vai to kopijas, kas
apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu
apvienības dalībnieku iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai vai tās
kopijai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās
amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.
4.1.3. Ja Pretendents ir personu grupa vai personālsabiedrība, 4.1.1.punktā noteiktais pieteikums
jāparaksta visiem personu grupas vai personālsabiedrības dalībniekiem.
4.1.4. Apliecinājums par pieredzi (atbilstoši Nolikuma pielikumam Nr.3) un ne mazāk kā 2 (divas)
pozitīvas atsauksmes no atsevišķi pastāvošiem līgumpartneriem par pretendenta darbību –
apskaņošanas sistēmas, skatuves gaismu sistēmas piegādes.
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4.1.5. Ja pretendents balstās uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija
atbilst pretendenta kvalifikācijas prasībām, un/vai Pakalpojuma izpildei plāno piesaistīt
apakšuzņēmējus:
4.1.5.1. visu apakšuzņēmējiem nododamo darbu saraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem
nododamo darbu saraksta veidnei (Nolikuma pielikums Nr. 7),
4.1.5.2. Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums atbilstoši Personas,
uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājuma veidnei (Nolikuma pielikums
Nr.6) par gatavību veikt Apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstā norādītos darbus
un/vai nodot pretendenta rīcībā Iepirkuma līguma izpildei nepieciešamos resursus,
4.1.5.3. Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, jābūt reģistrētai atbilstoši
normatīvo aktu prasībām, ja šāda reģistrācija ir nepieciešama saskaņā ar
normatīvajiem aktiem;
4.1.5.4. dokumentu vai dokumentus, kas apliecina Personas, uz kuras iespējām pretendents
balstās, piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas un tulkojumus
apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt Personu, uz kuras iespējām pretendents
balstās, iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno
dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības
pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.
4.1.6. Ja Pretendents ir personu apvienība, kam atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem
tiesību aktiem nav noteikta juridiska statusa, tas papildus pieteikumam iesniedz šo personu
starpā noslēgtu vienošanos vai līgumu, kurš parakstīts tā, lai būtu juridiski saistošs visiem
dalībniekiem. Vienošanās vai līgumā iekļauj:
4.1.6.1. apliecinājumu, ka visi dalībnieki (uz kuru saimnieciskām un finansiālām iespējām
personu apvienība balstās un kuri būs finansiāli atbildīgi par līguma izpildi) būs
solidāri atbildīgi par līguma izpildi gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas līguma
slēgšanas tiesības;
4.1.6.2. katra dalībnieka plānoto līdzdalības apjoma sadalījumu Darbu veikšanā, norādot
izpildāmos Darbus;
4.1.6.3. pilnvarojumu dalībniekam, kurš uzņēmies saistības un saņems norādījumus visu
personas dalībnieku vārdā un to vietā;
4.1.6.4. apliecinājumu par to, ka gadījumā, ja personu apvienībai tiks piešķirtas līguma
slēgšanas tiesības, tā līdz līguma noslēgšanai izveidos personālsabiedrību
pilnsabiedrības vai komandītsabiedrības formā vai noslēgs sabiedrības līgumu,
vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu.
4.1.6.5. Katram personu apvienības dalībniekam jāparaksta kopīgais pieteikums par
piedalīšanos Konkursā un finanšu piedāvājums. Pretendenta amatpersonai vai katras
personu apvienības dalībnieka amatpersonai, kas parakstījusi pieteikuma dokumentus,
jābūt paraksttiesīgai.
4.2. Tehniskais piedāvājums
Pretendenta tehniskajam piedāvājumam jāatbilst Nolikuma pielikuma Nr.8 norādītajai
Tehniskā piedāvājuma formai un Tehniskajai specifikācijai .
4.3. Finanšu piedāvājums
4.3.1. Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā iekļaujamas visas Tehniskajā specifikācijā
noteiktās izmaksas, paredzamās ar piegādes izpildi saistītās izmaksas, visi normatīvajos
aktos paredzētie nodokļi, atsevišķi izdalot PVN, visas ar to netieši saistītās izmaksas
(Nolikuma pielikums Nr.4). Papildus izmaksas, kas nav iekļautas un norādītas finanšu
piedāvājumā, netiks ņemtas vērā, noslēdzot iepirkuma līgumu.
4.3.2. Piedāvājuma cena ir jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.
4.3.3. Avansa maksājums nav paredzēts.
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5.
Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritēriji
5.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi un vērtēšanu iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.
5.2. Piedāvājumu izvērtēšanu komisija veic 3 (trīs) posmos:
5.2.1. 1.posms – Piedāvājumu noformējuma un iesniegto dokumentu atbilstības pārbaude:
5.2.1.1.
Komisija pārbauda, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši Nolikuma
prasībām;
5.2.1.2.
Komisija pārbauda, vai iesniegtie pretendentu atlases dokumenti atbilst Nolikuma
prasībām;
5.2.1.3.
Nolikuma prasībām neatbilstoši piedāvājumi uz vērtēšanas 2.posmu netiek virzīti.
5.2.2. 2.posms – Tehniskā un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude.
5.2.2.1.
Iepirkumu Komisija veic Tehniskā piedāvājuma un Finanšu piedāvājuma
atbilstības pārbaudi Tehniskajai specifikācijai. Ja Pretendenta piedāvājums
neatbilst iepirkuma nolikuma un Tehniskās specifikācijas prasībām, iepirkumu
Komisija tālāk šo piedāvājumu neizskata.
5.2.2.2.
Piedāvājumu vērtēšanas laikā Pasūtītājs pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisko
kļūdu. Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem Iepirkumu Komisija paziņo
Pretendentam, kura piedāvājumā labojumi izdarīti. Pretendents 3 darba dienu laikā
apstiprina izdarītos labojumus vai izsaka iebildumus pret tiem. Ja Pretendents
minētajā termiņā nav paziņojis par savu piekrišanu Komisijas izdarītajiem
labojumiem, Komisijas uzskata, ka Pretendents piekrīt labojumiem. Vērtējot
piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskās kļūdas, Iepirkumu Komisija ņem vērā
tikai iepriekš noteiktajā kārtībā labotās cenas.
5.2.3. Pēc aritmētisko kļūdu labošanas Komisija pārbauda piedāvājumu cenas veidošanos un
noskaidro, vai piedāvājums ar zemāko cenu nav nepamatoti lēts.
5.2.4. 3.posms – Piedāvājumu izvēle:
5.2.4.1.
Iepirkuma Komisija piešķir tiesības slēgt iepirkumu līgumu ar to Pretendentu, kurš
atbilst iepirkuma nolikumā minētajām Pretendenta kvalifikācijas prasībām, tā piedāvājums
atbilst citām iepirkuma nolikumā minētajām prasībām un ir saimnieciski visizdevīgākais
piedāvājums ar zemāko cenu.
5.2.4.2.
Komisija veic Pretendenta, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas
tiesības veic pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotās daļā noteiktiem
pretendentu izslēgšanas nosacījumiem;
5.2.4.3.
Ja pirms tam, kad pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību
piešķiršanu, tiek konstatēts, ka vismaz diviem piedāvājumiem iegūto punktu skaits ir
vienādas, pasūtītājs par izšķirošo piedāvājuma izvēles kritēriju nosaka tādu kritēriju, kas
raksturo piegādātāja atbilstību sociālās aizsardzības prasībām, tai skaitā to, ka izraudzīto
piedāvājumu iesniedzis piegādātājs, kas ir nacionāla līmeņa darba devēju organizācijas biedrs
un ir noslēdzis koplīgumu ar arodbiedrību, kas ir nacionāla līmeņa arodbiedrības biedre (ja
piedāvājumu iesniegusi personālsabiedrība vai personu apvienība, koplīgumam jābūt
noslēgtam ar katru personālsabiedrības biedru un katru personu apvienības dalībnieku). Ja
starp Pretendentiem nav neviena, kurš atbilst iepriekš minētajam kritērijam, tad komisija
izvēlas tā Pretendenta piedāvājumu, kuram Nolikuma 3.pielikuma „Pretendenta līdzīga
apjoma objektu saraksts” sadaļā “Veiktā pakalpojuma apjoms, līgumcena (EUR)” atbilstības
pierādīšanai norādīts līgums ar lielāku līgumcenu ar PVN.
5.3. Ja pretendents, kura piedāvājums atzīts ar saimnieciski visizdevīgāko, atsakās slēgt iepirkuma
līgumu, iepirkumu komisija pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu ar pretendentu,
kura piedāvājums atzīts par nākamo saimnieciski visizdevīgāko vai pieņem lēmumu izbeigt
iepirkuma procedūru bez rezultātiem.
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5.4. Komisija, var pieņemt lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu
piedāvājumu, ja nav iesniegts neviens Nolikumam atbilstošs piedāvājums vai cits objektīvs
pamatojums.
5.5. Komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas
tiesības vai izbeigt iepirkumu bez rezultāta, nosūta normatīvajiem aktiem atbilstošu
paziņojumu visiem pretendentiem un sagatavo (publicē) publikāciju vadības sistēmā
(Iepirkumu uzraudzības birojs) iepirkuma izbeigšanas gadījumā.
6. Metodika, pēc kuras vērtē un ņem vērā pretendenta pieļautās aritmētiskās kļūdas
6.1. Piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu. Ja
komisija konstatē šādas kļūdas, tad tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto
piedāvājuma summu komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot
finanšu piedāvājumu, Pasūtītājs ņem vērā labojumus.
6.2. Ziņas par aritmētiskajām kļūdām Komisija ieraksta lēmumā atsevišķi katram piedāvājumam.
7. Nepamatoti lēta piedāvājuma noteikšana
Ja Komisija konstatē, ka konkrētais piedāvājums varētu būt nepamatoti lēts, Komisija
rakstveidā pieprasa detalizētu skaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem,
ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteikto kārtību un paredzētās iespējas. Ja Pretendenta
sniegtie skaidrojumi nepamato pretendenta piedāvāto zemo cenas vai izmaksu līmeni, vai ja
cenā vai izmaksās nav iekļautas izmaksas, kas saistītas ar vides, sociālo un darba tiesību un
darba aizsardzības jomas normatīvajos aktos un darba koplīgumos noteikto pienākumu
ievērošanu, Komisija noraida pretendenta piedāvājumu kā nepamatoti lētu un turpmāk to
neizskata.

8.1.

8.2.

8.3.
8.4.

8.5.

8.
Iepirkuma līgums
Iepirkumu komisija pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu ar Pretendentu, kura
piedāvājums atzīts par Pasūtītāja prasībām atbilstošu piedāvājumu ar vērtēšanas kritērijiem
atbilstošāko piedāvājumu un atbilst Pasūtītāja pieejamajām finanšu iespējām.
Komisija triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus
pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz līguma slēgšanu. Komisija paziņo izraudzīto
Pretendentu nosaukumu vai arī norāda visus iemeslus, kāpēc lēmums par uzvarētāju nav
pieņemts vai iepirkuma procedūra tiek pārtraukta.
Pretendentam jāparaksta ar Pasūtītāju iepirkuma līgums 5 darba dienu laikā no brīža, kad ir
saņemts no Pasūtītāja uzaicinājumu parakstīt iepirkuma līgumu.
Ja izraudzītais Pretendents nevar izpildīt pirms līguma slēgšanas nolikumā noteiktās prasības
vai atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Komisija ir tiesīga izvēlēties nākamo
vērtēšanas kritērijiem atbilstošāko piedāvājumu attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā.
Iepirkuma līgumu slēdz pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu, atbilstoši Nolikuma
pielikumam Nr.5 ,,Līguma projekts”.

9.
Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi
9.1. Iepirkuma komisijai ir tiesības:
9.1.1. lemt par iepirkuma izbeigšanu vai pārtraukšanu;
9.1.2. noraidīt piedāvājumus, ja tie neatbilst iepirkuma prasībām;
9.1.3. neizvēlēties nevienu no piedāvājumiem, ja tie pārsniedz Burtnieku novada pašvaldības
budžeta līdzekļus;
9.1.4. pieprasīt, lai Pretendents rakstiski precizē informāciju par savu piedāvājumu, kā arī uzrāda
iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus, ja tas nepieciešams piedāvājuma izvērtēšanai;
9.1.5. iepirkumu komisija patur sev tiesības nekomentēt iepirkuma procedūras norises gaitu.
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9.2. Iepirkumu komisijai ir pienākums
9.2.1. izskatīt visus pretendentu piedāvājumus;
9.2.2. rakstiski informēt iepirkuma pretendentu par iesniegto materiālu vērtēšanas gaitā
pieļautajām aritmētiskajām kļūdām;
9.2.3. lemt par iepirkumu dokumentu atdošanu pretendentam gadījumos, kad nav ievērota šajos
noteikumos noteiktā piedāvājumu iesniegšanas kārtība;
9.2.4. noteikt iepirkuma uzvarētāju;
9.2.5. 3 darba dienu laikā pēc lēmumu pieņemšanas rakstiski informēt visus iepirkuma
pretendentus par iepirkuma procedūras rezultātu.
9.2.6. nosūtīt informāciju publicēšanai publikāciju vadības sistēmā (Iepirkumu uzraudzības birojs).
10. Pretendenta tiesības un pienākumi
10.1. Pretendentam ir pienākums rakstveidā, iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt
papildu informāciju vai paskaidrojumus par piedāvājumu, ja iepirkuma komisija to pieprasa.
10.2. Pretendentam ir tiesības, iesniedzot attiecīgu pieprasījumu, saņemt informāciju par iesniegtā
piedāvājuma noraidīšanas iemesliem.
10.3. Pretendentam ir tiesības, iesniedzot attiecīgu pieprasījumu, saņemt informāciju par
izraudzītā piedāvājuma raksturojumu un nosacītajām priekšrocībām.
10.4. Piedāvājuma sagatavošanas laikā pretendentam ir tiesības rakstveidā vai pa e-pastu
info@burtniekunovads.lv, norādot pretendenta nosaukumu, pretendenta reģistrācijas
Nr., juridisko adresi, tālruņa Nr., Faksa Nr., e-pastu, vērsties pie iepirkuma komisijas
neskaidro jautājumu precizēšanai. Pieprasījums jāiesniedz savlaicīgi, bet ne vēlāk, kā četras
dienas pirms noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Termiņš tiek rēķināts
vadoties pēc Burtnieku novada pašvaldības Lietvedības nodaļas atzīmes par dokumenta
saņemšanu ar pasta starpniecību vai ar drošu elektronisko parakstu. Komisija informāciju
sniedz 3 darba dienu laikā.
10.5. Līdz iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents ir tiesīgs atsaukt vai
mainīt savu piedāvājumu. Atsaukumam ir bezierunu raksturs, un tas izbeidz dalībnieka
turpmāko līdzdalību iepirkumā. Piedāvājums atsaucams vai maināms, pamatojoties uz
rakstveida iesniegumu, kas saņemts līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām un
apstiprināts ar uzņēmuma zīmogu un vadītāja vai vadītāja pilnvarotas personas parakstu.
11.

Pielikumi

11.1. Iepirkuma nolikumam pievienotie pielikumiem, ir šī nolikuma neatņemamas sastāvdaļas:
1. pielikums – Tehniskā specifikācija;
2. pielikums – Pieteikums piedalīties iepirkumā;
3. pielikums – Pretendenta līdzīga apjoma objektu saraksts;
4. pielikums – Finanšu piedāvājuma forma;
5. pielikums – Līguma projekts;
6.pielikums – Apakšuzņēmēja un personas, uz kuras iespējām
pretendents balstās, apliecinājums;
7.pielikums – Apakšuzņēmēju saraksts.
8.pielikums – Tehniskā piedāvājuma forma
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1.Pielikums
Nolikumam “Matīšu kultūras nama funkcionalitātes uzlabošana, ilgtspējīgas aparatūras
piegāde”
Identifikācijas Nr. BNP2018/30
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Ja Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts materiāls/prece vai standarta
nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu,
pretendents var piedāvāt ekvivalentus materiālus/preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem,
kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām, parametriem un nodrošina tehniskās specifikācijas
prasības.
Tehniskajā piedāvājumā piedāvājot ekvivalentu materiālu/preci, Piegādātājam jāpierāda tās
ekvivalentums Tehniskajā piedāvājumā konkrēti norādot informāciju, no kuras Pasūtītājs var
secināt, ka materiāli/preces ir ekvivalentas.
Iekārtām jāatbilst Latvijas Republikas normatīvo aktos reglamentētām prasībām par preču
izplatīšanu un lietošanu Latvijas Republikā. Izpildes laiks ir 8 nedēļas pēc Līguma noslēgšanas.
Objekts: Matīšu kultūras nams, Matīši, Matīšu pagasts, Burtnieku novads, LV-4210
Pretendentam jāiesniedz piedāvāto iekārtu ražotāja izsniegtu atbilstības deklarācijas (CE) vai

cita veida ražotāja izsniegtu apliecinošu dokumentu, kas apliecina iekārtu atbilstību
Eiropas Savienības noteiktajiem standartiem.

1. Stara Prožektors ar lampu 17 gab.
Stara prožektors PAR64;
ne mazāk kā 360° lampas rotācija;
Novietots aizmugurējais vāciņš, kas ļauj viegli piekļūt lampai;
Aksesuāra turētāja drošinātāja fiksators ar atsperi;
Mogul-end stieņa kontaktligzda;
Trīspunktu nišu pielāgošana;
Krāsu rāmis, režģu drošības ekrāns; un drošības kabelis ar atsperes klipu.
Krāsa - melna;
Korpuss - Alumīnijs;
Svars - Ne vairāk kā 375 g;
Nominālais spriegums: 240 V;
Nominālā jauda: 1000 W
Nominālā mūža garums: vismaz 300 h (paraboliskais atstarotājs);
Krāsu temperatūra: 3200 K;
Paredzētā luktura izmantošana:
Ir paredzēts izmantošanai skatuves un teātra vidē; Nav piemērots mājsaimniecības
apgaismojumam
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2. Jaudas regulators 2 gab.
Digitālais jaudas regulators (tumšotājs);
3-fāzu pieslēgums;
Ne mazāk kā 12 kanāli, katra kanāla aizsardzība ar 10A C līknes automātslēdzi;
Maksimālā jauda: 10A katram kanalām
Pirmssildīšanas funkcija
Ne mazāk kā viena DMX ieeja, viena DMX izeja;
DMX sākuma kanālu adrese iestatāma
Augstums – 2U;
Sienas montāža.
Izmēri ne lielāki par 485 x 136 x 345mm;

3. LED Bar RGBW 18x10w (4in1) Pixel 4 gab.
LED prožektors fona izgaismošanai;
Vismaz 18 diožu grupas (“Pikseļi”), katrā diožu grupā vismaz 1 diode, vienas diodes jauda ne
mazāka kā 10W;
Kopējais diožu skaits – ne mazāk kā 18;
Diožu darbības ilgums - ne mazāk kā 50000h;
Krāsas: RGBW katrai diodei;
Gaismas intensitāte 2 m attālumā: ne mazāk kā 2245 lux;
Katra diožu grupa ("Pikselis") kontrolējami atsevišķi;
Prožektora kopējā jauda
nepārsniedz 216 W;
Pamatkomplektācijā prožektoram jābūt aprīkotam vismaz ar 27° izkliedējošām lēcām.
Vadības signāla standarts – DMX 512.
Vadības signāla pieslēgvietas gan ieeja, gan izeja ar 3-pin XLR.
Prožektors nokomplektēts ar montāžas kronšteinu;
Prožektora garums–ne lielāks kā 1000mm
Aprīkojumā drošības trose.
4. Profila starmetis ar fokusa funkciju 2. gab.
Alumīnija korpuss;
Lēca pieejama ar vismaz 4 dažādiem staru leņķiem;
Izolēts rokturis;
Lietošanas laikā fokusa un fiksācijas skrūves nekļūst karstas;
Regulējams montāžas kronšteins;
Augstas kvalitātes optiskā sistēma;
Stikla atstarotājs;
Īrisa staru ierobežojošas vērtnes;
Maināms fokuss;
Krāsu veidošana: izmantojot krāsu filtru rāmi;
Gaismas leņķis ne mazāk par 25 °;
IP klasifikācija: IP20;
Maksimālā jauda ne vairāk kā 650W;
Izmēri:
Augstums ne lielāks par 550;
Dziļums ne lielāks par 243;
Platums ne lielāks par 392 mm;
Svars ne vairāk kā 6250 g
Komplektā iekļauta halogēna lampa, filtra rāmis;
Starmeša krāsa: melna
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5. LED Par 64 RGB 36x3w 18.gab.
Barošanas avots: AC100-240V, 50Hz/60Hz
Enerģijas patēriņš ne vairāk kā:110W
Gaismas avots vismaz: 36 × 3W
Mūža ilgums: 60000 stundas
Krāsas: RGB
Gaismas leņķis: 25 ° C
Vadības panelis: 4 digitālie LED displeja figūras
Vadības režīms: skaņas aktivizēšana, automātiskais, master/slave, DMX-512 DMX kanāli: 7
Dimmer: 0-100% ar regulētu nemainīgu krāsu kontroli
Darba vide: līdz 40 ° C
Aizsardzības pakāpe: IP20
Korpuss: Alumīnija
Izmēri ne lielāki par: 300 × 225 × 318 mm
6.Klājošais prožektors ar lampu 4. gab.
Lampas tips: halogēna
Jauda: 1000W
Spriegums: 220-240V, 50-60Hz
Korpuss: alumīnijs
Iekšpuse: Pulēts apstrādāts alūminija atstarotājs
Tips: Konvencionāls gaismeklis
Prožektora rokturis: R7s
Svars: ne vairāk kā 2 kg
Izmēri: ne lielāki kā 205mm x 245mm x 334mm
7. Attālināts gaismu vadības panelis 1 gab.
Ārējais sienas vadības panelis – DMX512 signāla ierakstītājs (atskaņotājs);
Pie sienas montējams;
Komunicē ar iekārtām caur DMX512;
DMX ieejas: 2;
DMX izejas: 1;
DMX konektori: In /Out – XLR3 F/M;
Uz priekšējā paneļa vismaz 8 iepriekš izveidoto programmu izvēles pogas.
Izmēri ne lielāki kā 180mm * 45mm *130mm
Svars ne lielāks par 0,75 kg
8. DMX signāla sadalītājs ar atsaistītu barošanu 1 gab.
Ne mazāk kā 2 dmx ieejas, aprīkotas ar 3pin un 5pin XLR savienotājiem;
Ne mazāk kā 6 dmx izejas, aprīkotas ar 3pin un 5pin XLR savienotājiem;
Apvienošanās funkcija apvieno divus DMX signālus dažādos veidos:
HTP, dublēšanas un apvienošanas;
100% elektriskā izolācija starp visiem ieejas / izejas signāliem;
DMX izeju laiku var pielāgot no ne mazāk kā 23 ms līdz 45 ms;
Izejas režīmi: nulles, hold vai clear režīms;
LCD displejs;
Strāvas ievade - AC 240 V, 50 Hz;
19" standarta statnē montējams.
Izmērs: 48.2 x 4.4 x 15.0 cm
Svars: 2.92 kg
Krāsa: melna
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9. Gaismu vadības sistēma ar skārienjūtīgu ekrānu 1 kompl.
USB savienojums ar datoru vai Mac
Windows, Linux vai OSX;
Vismaz 11 Atskaņošanas faderi un pogas
Vismaz 1 tiešā DMX izeja
Vismaz 1 drošības atslēga
Barošanas avots: USB barošana
Viegls, izturīgs futrālis
Vismaz 64 Universi
Ne mazāk kā 32765 kanāli
Vismaz 4995 Cues
Vismaz 1995 Cue Stacks
Media Serveru atbalsts: vismaz 48 (katram cits saturs)
Vismaz 34 kontroles pogas
Komplektā: transportēšanas kaste
Izmēri :
Platums ne lielāks par 360 mm
Dziļums ne lielāks par 300 mm
Garums ne lielāks par 215 mm
Svars ne lielāks par 2130 g
17 collu TFT-LCD skārienjūtīgs ekrāns
Izšķirtspēja vismaz 1024*768
Patērējamā maksimālā jauda 30W
10. DMX Signāla pārveidotājs 1 gab.
Ne mazāk kā 8 XLR 3pin dmx porti;
8 dmx porti var tikt konfigurēti gan kā ieejas, gan kā izejas.
Ieejas konfigurācija: normāls vai rezerves režīms;
Izejas konfigurācija: viens, LTP, HTP, RDM vai nulles režīms;
Personīgo iestatījumu un maršrutēšanas iespējas lietotāja atmiņām.
Vairākas iepriekš noteiktas maršrutēšanas iespējas:
4 DMX ieejas ar 4 vietējiem klona izejām DMX un ArtNet izejas
8 DMX izejas no ArtNet ievades ar dublēšanas līniju iespējām
Ethernet porti ar neutrik konektori
Jaudas patēriņš ne vairāk kā 7W
100% elektriskā izolācija starp visiem ieejas / izejas signāliem;
Izmēri ne lielāki kā 49,5 x 5 x 16 cm
Svars ne lielāks kā 3 kg
11. Digitāla audio signāla miksēšanas pults 1 gab.
Vismaz 16 mono mikrofona / līnijas ieejas (TRS + XLR);
Vismaz 3 stereo ieejas kanāli;
Vismaz 12 mix izejas( XLR) – LR, mono 1-4, stereo 1-3.;
DSNAKE tālvadības audio ports ļauj pieslēgties AB & AR AudioRacks, kā arī ME personālajai
monitoru sistēmai;
Vismaz 7 Monitor Mix (4 mono + 3 stereo);
4 FX vienības ar speciālu FX atgriešanu;
Vismaz 24x22 USB audio interfeiss;
17 pielāgojami feideri ar 3 slāņiem, katram slānim ir īpaši taustiņi un indikatori;
Vismaz 750x450mm Skārienjūtīgs ekrāns;
Trim, polaritāte, HPF, vārti, ievietojums, 4 bitu PEQ, kompresors
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savietojams ar ME personīgo monitoringa sistēmu;
Izmērs ne lielāki kā 450x480x205mm;
Svars – ne lielāks kā 10,5 kg.
12. Digitālā pieslēguma ierīce Stage box 1 gab.
Saderīga ar audio signāla miksēšanas pulti;
Vismaz 24 XLR mikrofonu līnijas ieejas;
Vismaz 12 XLR līniju izejas (L / R);
Vismaz 5 Cat izejas;
Vismaz 1 Aviom monitora izeja;
Formāts: 19 "/ 3 U;
Izmēri: Ne lielāki par 486x224x 140 mm;
Svars: ne lielāks par 5,2 kg;
13.Aktīvā skanda 4 gab.
Iebūvēts jaudas pastiprinātājs ar kopējo maksimālo jaudu ne mazāk kā 1500W.
Maksimālais skaņas spiediens ne mazāks kā 134 dB.
Frekvences reakcija: 55 Hz – 18 kHz1
Frekvences diapazons vismaz no 48 Hz – 20 kHz1
Vērsums vismaz 90º pa horizontāli un 60º pa vertikāli.
Vienas pogas DSP vadība.
Ievades līmeņa mērītāji un neatkarīga pastiprinātāja vadība - nodrošinot optimālo jaudas
struktūru sekundēs.
LCD displejs.
Savienojamība: (1) Stereo RCA ieeja, (2) XLR / TRS kombinētā ligzda un (1) XLR savienojuma
izeja
Korpuss – polipropilēns.
Svars – ne lielāks kā 26 kg.
Izmērs ne lielāks kā 690 mm x 435mm x 430 mm
14. Akustiskā sistēma SUB 2 gab.
Iebūvēts jaudas pastiprinātājs ar kopējo maksimālo jaudu ne mazāk kā 1300W.
Maksimālais skaņas spiediens ne mazāks kā 134 dB.
Frekvences reakcija: 40 Hz – 150 Hz1
Frekvences diapazons vismaz no 35 Hz – 180 Hz1
Ievades līmeņa mērītāji un neatkarīga pastiprinātāja vadība - nodrošinot optimālo jaudas
struktūru sekundēs.
LCD displejs.
Regulējamas zemas frekvences: 80 Hz, 100 Hz, 120 Hz, 150 Hz
Savienojamība:(2) XLR / TRS kombinētā ligzda un (2) XLR savienojuma izeja
Korpuss – tērauds ar pulverkrāsu
Svars – ne lielāks kā 34 kg.
Izmērs ne lielāks kā 630 mm x 610mm x 618 mm
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15. Aktīvā skanda 2 gab.
Iebūvēts jaudas pastiprinātājs ar kopējo maksimālo jaudu ne mazāk kā 1000W.
Maksimālais skaņas spiediens ne mazāks kā 127 dB.
Frekvences reakcija: 55 Hz – 18 kHz1
Frekvences diapazons vismaz no 42 Hz – 20 kHz1
Vērsums vismaz 90º pa horizontāli un 60º pa vertikāli.
Vienas pogas DSP vadība.
Ievades līmeņa mērītāji un neatkarīga pastiprinātāja vadība - nodrošinot optimālo jaudas
struktūru sekundēs.
EV konstrukcijas elementi, kas atbilst iebūvētajam 1000W klases pastiprinātājam.
1,5 " augstas frekvences titāna saspiešanas draiveris.
LCD displejs.
Savienojamība: (2) XLR / TRS Combo Jack, (1) 3,5 mm ieeja un (1) XLR savienojums izeja
Korpuss – polipropilēns.
Svars – ne lielāks kā 17,9 kg.
Izmērs ne lielāks kā 690 mm x 428mm x 387 mm
16. Skandu statīvs 2 gab.
Materiāls: alumīnijs;
Caurules diametrs: 35 mm;
Augstums ir regulējams ar skavas skrūvi;
Papildu spiedpoga drošai aizturēšanai;
Pagarinājuma caurules diametrs 35 mm;
Maksimālā centriskā slodze ne mazāka par 40 kg;
Svars: 3,41 kg;
Regulējams augstums: 1440 - 2230 mm;
Krāsa: melna;
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17. Pārvietojama akustiskā sistēma 1 kompl.
UHF uztvērējs un 2 atbilstošiem bezvadu mikrofoniem;
Barošanas avots: 230 V AC, 50 Hz
vai 12 V DC, izmantojot uzlādējamu akumulatoru vai ārēju avotu;
Akumulatora darbība: vismaz 5 stundas;
Izmēri ne lielāki par 32x37x62 cm;
Nominālā jauda: 45 W RMS;
Maksimālā jauda: 90 W;
Ievadi: 2 x 6.3 mm jack, RCA L / R;
Izejas: 2 x RCA;
Skaļruņu sistēma:
Komponenti: 25 cm woofer, 2,5 cm driver;
Skaņas diapazons: vismaz 106 dB;
Jutība: 90 dB;
Frekvence: 830 MHz, 864 MHz;
Bezvadu mikrofoni:
Frekvences stabilitāte: ± 0,005%;
RF izejas jauda: 10 mW;
Polārais modelis: izkliedēts;
Akumulators: 2 x 1,5 V AA;
Strāvas patēriņš: 130 mA;
Izmēri ne lielāki par: 6 x 28 cm;
Atskaņošanas formāts: MP3, WMA
SD kartes slots un USB ieeja
Svars ne lielāks par 12 kg
Jaudas patēriņš ne lielāks kā 75 W
Komplektā tālvadības pults
18. Radiosistēmu komplekts 1 kompl.
Bezvadu uztvērējs: Jaudas prasības - 12-18V DC, 500 mA; Automātiska frekvenču skanēšana;
Antenas ievade - BNC tipa 50 omi; BIAS spriegums – ne lielāks kā 12V DC, 60 mA katrs;
jutīgums - 20 dBuV uz 60 dB S/N attiecība; Maksimālais izejas līmenis xlr - +9 dBV; ¼" (6.3
mm), nesabalansēts: +7 dBV; Deviņas iepriekš saskaņotas frekvenču skenēšanas grupas;
Sabalansētas un nesabalansētas audio izejas ligzdas; Trīs saderīgas frekvenču joslas ar nee
mazāk kā 1001 izvēlētas UHF frekvences vienā joslā; Attēla noraidīšana 60 dB nominālā,
minimālā 55 dB; Aizmugures antenas montāžas iespējas Mikrofons: Ne mazāk kā 25 kHz
frekvenču atstatums; LCD displejs; 18 dB audio ieejas līmeņa regulēšana; Darbojas ar divām
AA baterijām; Divas izejas jaudas izvēles; Raidītājs: Aprīkots ar 4 collu bloķēšanas savienotāju;
LCD displejs; Divu krāsu ieslēgšanas / izslēgšanas statusa indikators; Divas izejas jaudas
izvēles; Mikrofons ar līdzstrāvas slīpuma spriegumu vai līnijas ievadi; 18 dB audio ieejas līmeņa
regulēšana; Darbojas ar divām AA baterijām; Ne mazāk kā 25 kHz frekvenču atstatums.
19. Mikrofona statīvs 5 gab.
“Dzērves” tipa mikrofona statīvs.
Metāla konstrukcija.
Regulējams augstums: no 900 mm līdz 1605 mm.
Šķērsstieņa izmērs: 800 mm.
Kāju konstrukcija: ligzda ar salokāmām kājām
Tips: melns
Svars: 3,18 kg
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20. Dinamisks Mikrofons 4. gab
Vokālais mikrofons, kardoīds
Audio frekvences: 50 - 15 000 Hz
Izejas impedance: 300 ohm
SPL: 94 dB
Savienojuma tips: 3-pin XLR
Diametrs (Max): 50.5mm (1.99")
Izmēri: ne lielāki kā 24 x 165 x 51 mm
Svars ne lielāks kā 300g
21. Motorizēts projekcijas ekrāns (1 kompl.)
Ekrāna veids: Motorizēts ekrāns stiprināms pie sienas vai griestiem
Ekrāna materiāls: matēts balts
Baltā materiāla laukums: Ne mazāks kā 600x340 cm
Ekrāna materiāls:
atbilst ugunsdrošības standartiem vismaz B1 ar melnām malām;
atbalsta 4K izšķirtspēja;
ar atstarošanas koeficientu ne mazāku kā 1.8;
Ekrāna korpusa izmēri ne lielāki kā 19x21x422 cm
Ekrāna materiāla biezums ne mazāks kā 0,38mm
Ekrāna baltā laukuma malu attiecība 16:10
Ekrāna svars ne lielāks kā 250 kg
Komplektācija: tālvadības pults
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22. Video projektors ar stiprinājumu
Attēlveides tehnoloģija: 0.76” 3 LCD
Reālā attēla izšķirtspēja: vismaz WUXGA (1920 x 1200), attēla malu attiecība - 16:10. HDTV
izšķirtspējas atbalsts.
Gaismas jauda: vismaz 7000 ANSI lumeni
Lampa: lampas mūžs standarta režīmā 3000 stundas, eko režīmā 4000 stundas;
malu jaukšanas funkcija;
DICOM režīms un 5 bilžu režīmi(dinamisks, standarta, cinema, blackboard, colorboard);auto
griestu un 3 auto iestatīšanas funkcijas;
iebūvēts 10 vatu skaļrunis;
360 grādu instalācijas iespēja;
Kontrasts: vismaz 2500:1
RS-232 kontrole Dsub9x1
Mini stereo ieejas un izejas pieslēgvietas
Jaudas patēriņš: eko režīmā 0,5W; pilnas jaudas režīmā 580W
Trokšņu līmenis: eko režīmā 34 dB; pilnas jaudas režīmā 40 dBA;
Multimediju projektora attēla signālu pieslēgvietas:
1 x Dsub15 ieeja; 2 x HDMI ieejas; 1 x RJ45, BNC x 5
S-Video x 1, Micro USB x 1 USB tips A x 1
Audio signāla pieslēgvietas: MiniStereo x2, RCA x 4;
Savienojamība: HD BaseT, 2x HDMI
Lampas jauda: 430 W
Automātiska izslēgšanas funkcijas
Attēla korekcija: Pin Cushion un Barrel
Krāsu Reprodukcija: 10- biti (1.07 biljoni krāsas)
Multimediju projektora vadības signālu pieslēgvietas: 1 x RS232 vadības ieeja;
3 x 3,5mm miniJack vadības ieeja
Skaļrunis: 3.7 cm x 2 (Stereo)
Nesankcionētas pieejas novēršanas iespējas:
Kensgington atslēgas savietojamība;
lēcas pretnozagšanas aizsardzībai iestrādāta aizsardzības skrūve;
pretnozagšanas ķēdes pieslēgšanas vieta;
vadības paneļa bloķēšana ar PIN kodu;
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Mērogošanas tehnoloģija: Smart;
Apgaismojuma vienmērīgums: 80%
Pikseļi vismaz 6,912,000 (1920x1200);
Datora ieeja pikseļos: 1600 x 1200 (4:3), 1920 x 1200 (16:10)
Video ieeja: Atbalsta analogu un digitālu video ieeju: visi krāsu standarti līdz 1080p
Analoga 480i/p, 575i/p, 1035i, 1080i/p;
Digitāla 480p, 575p, 720p, 1035i,1080i/p;
Skenēšanas frekvence AutoH.Sync 15-100kHz,VSync.48~85 kHz;
Pixel Clock 160 Mhz
Analogā 4x3 ieejas: UXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA, MAC Analogā wide ieejas:
WUXGA, WSXGA+, WXGA
Digitālā 4x3 ieejas: UXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA, MAC
Digitālā wide ieejas: WUXGA, WSXGA+, WXGA
Video Formāti: NTSC/PAL/SECAM, NTSC 4,43/PAL-M&N
Projektora lēca: iekļauta komplektācijā ar sekojošiem parametriem: Power zoom un fokuss
Lēcas specifikācija: ātrums: 1.8-2.58;FL: 23.98~43.18 mm
Zoom Max:Min: 1.8:1; Throw:Platums 1.4~1.6:1
Attēla diognāle 101,6~762 cm
Attēla platums: 0,9~ 6.5 m
Throw attālums: 1.2~17 m
Pacēluma regulēšana (kājas):līdz 4°
Vertikāla Keystone korekcija digitāla līdz 60° uz augšu un leju
Horizontāla Keystone korekcija digitāla līdz 30° uz kreiso un labo
Attēla orientācija: normāla, apgriezta un invertēta
Lokālā vadība/ Jaudas vadība pilna funkcija/auto izslēgšana;
Elektriskā drošības atbilstība IEC/UL/cUL;
Elektromagnētiskā atbilstība FCC klase B, CE;
Komplektā tālvadības pults
Svars ne vairāk par 10,3 kg
Izmēri: Ne lielāki par 17,7 x 47,2 x 41,1cm
Projektora korpusa krāsa: Balta;
Darbības temperatūra: 5-35 grādi
Ražotāja garantija: 3 gadi projektoram;
Stiprinājums paredzēts pie griestiem;
garantijas perioda laikā, iestājoties garantijas gadījumam, piegādātājs nodrošina projektora
paņemšanu un atgriešanu pasūtītājam;
23. Pārvietojams projekcijas ekrāns uz statīva (1 kompl.)
Ekrāna veids: pārvietojams ekrāns stiprināms uz 1 statīva
Ekrāna materiāls: matēts balts,
atbilst ugunsdrošības standartiem vismaz B1 ar melnām malām; ar atstarošanas koeficientu ne
mazāku kā 1.8;
Baltā materiāla laukums: Ne mazāks kā 244x183 cm
Materiāla aizmugure: melna
Ekrāna materiāla biezums ne mazāks kā 0,38mm
Ekrāna baltā laukuma malu attiecība 16:10
Paredzēts slēdzis statīva nostiprināšanai
Statīvu materiāls: alumīnijs
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24. Specializēts mehānisms fonam 1 gab,
Fona specializēts mehānisms, paredzēts smagiem lielgabarīta audumu iekāršanai, vadība
manuāla, minimālais pārklājums vidū 50cm, kopējais garums 9,50 m. Maksimālais pieļaujamais
izliekums ar 50 kg slodzi uz 1.5m brīvi stāvošu posmu 2mm. Mehānisms aprīkots ar visiem
nepieciešamajiem spriegošanas, reversa un citiem trīšiem tā darbības nodrošināšanai.
Mehānisma nesošās konstrukcijas izmērs ne mazāk kā 0,075 m x 0,111 m, aprīkoti priekškara
ruļļi, katra ruļļa nestspēja ne mazāk kā 4,5 kg, ruļļi izvietoti ik pēc 25 cm, mehānisms stiprināts
pie 48mm stangas, cenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar mehānisma izgatavošanu,
piegādi, instruktāžu drošai lietošanai.
25. Skatuves audums - Fons
Fons baltā tonī, pilnībā nosedz piekares un stiprinājumus. Kopējie izmēri gatavam
izstrādājumam 10,00 m x 4,50m;
Auduma savilkuma koeficients 1:1,5. vienkrāsains, 100% aptumšojošs, sastāv no PES, svars:
300 g/m2, neuzliesmojošs pēc standartiem DIN 4102-B1 / M1, stiprinās ar sienamām lentām ik
pēc 25cm, apakšmalā un audumu slejas savienojumu vietās iestrādāti rotācijas atsvari,
apakšmalā iestrādāta atsvaru lenta, audumi šūti un faltēti ar ugunsdrošiem diegiem, piekares
lentām. Cenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar aizkaru izgatavošanu, piekares
elementiem, piegādi un uzstādīšanu. Baltajai krāsai jāiesniedz trīs auduma paraugi.
26. Skatuves audumu piekares stanga ar vinču 1 kompl.
Stangas garums 10 m;
Stanga veidota no metāla caurules (pulverkrāsojums melnā krāsā), caurules diametrs ne mazāks
kā 48 mm;
Stanga iekārta ne mazāk kā 3 punktos (centrā) ar atstarpi 2 m;
Rokas vinča ar vertikālu rokturi
Spole automātiski apstājas, bloķējot slodzi vietā, kad rokturis ir atbrīvots;
Celtspēja vismaz 250kg;
Jāiekļauj visas izmaksas kas saistītas ar komplekta uzstādīšanu.
27. Projektēšana, izpilddokumentācijas sagatavošana, nodošana ekspluatācijā
28. Montāžas materiālu komplekts, skrūves, krāsa, kabeļi, elektrodi, u.c.
29. Piegāde, montāža un apmācība

Vispārīgās prasības
Jāveic visu piedāvāto iekārtu uzstādīšana pasūtītāja telpās, nodrošinot visu tehniskajā
specifikācijā piedāvāto iekārtu savstarpēju savietojamību un kompleksu darbību,
nepieciešamības gadījumā izmantojot tehniskajās specifikācijās neminētus papildus
materiālus vai iekārtas (piemēram, speciālus montāžas elementus, papildus kabeļus
u.tml.)
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Projektors jāuzstāda tādā veidā, lai tas spētu projicēt attēlu visā piedāvātā ekrāna
platumā, neizmantojot attēla digitālās korekcijas. Attēla digitālo korekciju
nepieciešamības gadījumā tas jāsaskaņo ar pasūtītāju.
Zālē un pie skatuves, pasūtītāja norādītajās vietās jāizvieto savienojumu
pieslēgumkārba, nodrošinot vismaz HDMI un 3,5mm Audio pieslēguma iespēju
projektoram.
Visas iekārtas un palīgmateriāli jābūt jauniem, tie nesaturēs iepriekš lietotas
komponentes
Visi vadi un kabeļi tiek izvilkti pa pasūtītāja norādītajām uzstādītajām kabeļu trasēm vai
arī nepieciešamības gadījumā jāuzstāda baltas krāsas virsapmetuma kanāli
Jānodrošina piegādātā aprīkojuma uzstādīšanai nepieciešamos komutācijas un montāžas
materiālus un palīgmateriālus: piemēram, kabeļi, jaudas, signāls, XLR, Schuko, gofrētās
caurules, CEE u.c., iekārtu komutācijai, stiprināšanai, sienas viespieslēgumvietām uz
skatuves un zālē;
Sienas pieslēguma komutācijas kārbas izbūve un visi tam nepieciešamie materiāli
gaismu/skaņas pults pieslēgumam zālē;
Piedāvājuma cenā ir jābūt iekļautām visām izmaksām, kas ir saistītas ar aprīkojumu,
piegādi, instalāciju, kabeļu pievienošanu, programmēšanu un regulēšanu, tostarp arī
pasūtītāja personāla (2 cilvēki) 4 stundu apmācību darbam ar uzstādīto aprīkojumu
Paredzēt papildus materiālus kvalitatīvai darba organizēšanai un nodrošināšanai tikko
izremontētās kultūras nama telpās;
Jānodrošina elektropieslēguma vietu aprakstošā shēma (iesniegt kopā ar darbu nodošanas
dokumentāciju);
Visiem izmantojamiem materiāliem un iekārtām ir jābūt jaunām. Iekārtām ir jābūt
lietošanas instrukcijai latviešu valodā (iesniegt kopā ar darbu nodošanas dokumentāciju);

Garantija vismaz 2 gadi
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2.Pielikums
Nolikumam “Matīšu kultūras nama funkcionalitātes uzlabošana, ilgtspējīgas aparatūras
piegāde”
Identifikācijas Nr. BNP2018/30
PIETEIKUMS PIEDALĪTIES IEPIRKUMĀ
PIL 9. panta kārtībā
“Matīšu kultūras nama funkcionalitātes uzlabošana, ilgtspējīgas aparatūras piegāde”
ID Nr. BNP2018/30

________________
pieteikuma sastādīšanas vieta

2018.gada ___ ._______
__________________________________, reģistrācijas Nr.___________________,
pretendenta nosaukums

reģistrācijas numurs

1. Izskatot iepirkuma nolikumu ar pielikumiem, mēs apliecinām, ka esam tos izpratuši un to
prasībām piekrītam. Mēs apliecinām, ka neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas
iesniegts šajā izsludinātajā iepirkumā.
2. Mēs piedāvājam izpildīt un pabeigt darbus saskaņā ar iepirkuma pašvaldības vajadzībām
“Matīšu kultūras nama funkcionalitātes uzlabošana, ilgtspējīgas aparatūras piegāde” ID
Nr. BNP2018/30 tehnisko specifikāciju, Līguma noteikumiem, iepirkuma dokumentiem.
3. Piekrītam iepirkuma nolikumam pievienotā līguma projekta noteikumiem.
4. Apliecinām, ka esam pienācīgi iepazinušies ar tehnisko specifikāciju, tajā skaitā ar tajos
ietvertajiem risinājumiem, darba apjomu, pielietojamajiem materiāliem un prasībām, kā arī
objektu un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas.
5. Apliecinām, ka spējam nodrošināt tehniskajā specifikācijā norādīto darbu izpildei
nepieciešamā tehniku, iekārtas, instrumentus un citu tehnisko nodrošinājumu.
6. Piedāvājam iepirkuma priekšmeta (visu piegādāto preču) garantiju uz ___ mēnešiem (ne mazāk
kā 24 mēneši).
7. Apliecinām, ka saskaņā ar iepirkuma nolikumu uz /Pretendents/ nepastāv šādi nosacījumi:
7.1. Pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek
piemērots uz parādnieka maksāšanas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), nav apturēta
tā saimnieciskā darbība, vai tas tiek likvidēts;
7.2. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas, tā pastāvīgā
dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi,
kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 eiro.
8. Līguma izpildē /piesaistīsim//nepiesaistīsim/ (nevajadzīgo svītrot) apakšuzņēmējus.
9. Ar šo informējam, ka pretendents atbilst/neatbilst (nevajadzīgo svītrot) mazā un vidējā
uzņēmuma statusam1.
Ar šo apstiprinu un garantēju sniegto ziņu patiesumu

Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada
bilance kopā pārsniedz 10 miljonus euro.
Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums un kurā nodarbinātas mazāk kā 250 personas un kura
gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro un/vai kura bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.
Avots: https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf
1
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Pretendents
Reģistrācijas Nr.
Adrese:
Fakss:
E-pasts:
Kontaktpersona
Kontaktpersonas
tālr./fakss, e-pasts
Bankas
nosaukums,
filiāle
Bankas kods
Norēķinu konts
Vārds, uzvārds*
Amats
Paraksts
Datums
Zīmogs
*Paraksta Pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona
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3.Pielikums
Nolikumam “Matīšu kultūras nama funkcionalitātes uzlabošana, ilgtspējīgas aparatūras
piegāde”
Identifikācijas Nr. BNP2018/30
PRETENDENTA LĪDZĪGA APJOMA VEIKTO DARBU SARAKSTS

Pakalpojuma
sniegšanas
Nr.
gads/mēnesis
p.
(par
k.
iepriekšējiem
3 gadiem)

Veiktā pakalpojuma īss apraksts,
objekta adrese

Veiktā
pakalpojuma
apjoms,
līgumcena
(EUR)

Pasūtītāja un
tā atbildīgās
kontaktpers.,
tālr.

Par norādītajiem objektiem pievienot pasūtītāja atsauksmi (ne mazāk kā 2 atsauksmes).
Pasūtītāja atsauksmēs jābūt norādītām ziņām par piegādes apjomu kopsummu, kā arī vai visi darbi
veikti atbilstoši normatīvajiem aktiem un labā kvalitātē.
Ja pretendents iepriekšējā projektā ir strādājis kā apakšuzņēmējs, tad jānorāda tas darbu apjoms
ko veicis pretendents.
Vārds, uzvārds, amats
Paraksts
Datums

4.pielikums
Nolikumam “Matīšu kultūras nama funkcionalitātes uzlabošana, ilgtspējīgas aparatūras
piegāde”
Identifikācijas Nr. BNP2018/30
FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA

Finanšu piedāvājums
Iepirkumā „Matīšu kultūras nama funkcionalitātes uzlabošana, ilgtspējīgas aparatūras
piegāde”
ID Nr.BNP2018/30
Nr.

Nosaukumi (atbilstoši
tehniskajai
specifikācijai)

1.

Daudzums
gab.

Cena par 1
gab. bez
PVN, EUR

Cena par
visu
apjomu
bez PVN,
EUR

PVN par
visu
apjomu,
EUR

KOPĀ
par visu
apjomu,
EUR

........

PAVISAM KOPĀ:
Cenā ir iekļautas visas nodevas, nodokļi, iegādes un citi izdevumi, kas ir nepieciešami un
saistoši uzņēmējam, izņemot pievienotās vērtības nodokli.
Saskaņā ar iepirkuma Nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, apstiprinām, ka piekrītam
Publisko iepirkumu likumu 9.panta kārtībā izsludinātajiem noteikumiem. Piedāvājam nodrošināt
Matīšu kultūras nama funkcionalitātes uzlabošanai, ilgtspējīgas aparatūras piegādi, iepirkuma līguma
ietvaros saskaņā ar Nolikuma prasībām.
Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

Vārds, uzvārds, amats
Paraksts
Datums

5.Pielikums
Nolikumam “Matīšu kultūras nama funkcionalitātes uzlabošana, ilgtspējīgas aparatūras
piegāde”
Identifikācijas Nr. BNP2018/30
LĪGUMA PROJEKTS

LĪGUMS NR.
Burtnieku novada, Valmieras pagastā

2016.gada ___________

Burtnieku novada pašvaldība, reģ.Nr.90009114148, juridiskā adrese – J.Vintēna iela 7,
Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206 tās priekšsēdētāja // personā, turpmāk saukts
PIRCĒJS, kas rīkojas uz likuma „Par pašvaldībām” un Burtnieku novada pašvaldības nolikuma
pamata, no vienas puses,
un
//, reģ. Nr.//, juridiskā adrese – //, turpmāk saukts „PĀRDEVĒJS”, // personā, kas rīkojas uz
Statūtu pamata, no otras puses, turpmāk tekstā sauktas „Puses” pamatojoties uz Publisko
iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā Burtnieku novada pašvaldības rīkotā iepirkumā „///” iepirkuma
identifikācijas Nr. // rezultātiem noslēdz līgumu (turpmāk- Līgums) par tālāk minēto:

1.1.

1.2.

1.3.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.
2.5.

2.6.

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
PIRCĒJS pērk un PĀRDEVĒJS, saskaņā ar Līguma nosacījumiem, pārdod, piegādā un
samontē PIRCĒJA norādītajā objektā apskaņošanas un skatuves gaismu sistēmas, turpmāk
– Prece.
Preces piegāde, samontēšana tiek veikta saskaņā ar Līguma preambulā noteiktā iepirkuma
nolikuma „Iepirkuma specifikācija” nosacījumiem un atbilstoši Pārdevēja Līguma
preambulā noteiktajā iepirkumā iesniegtajam Finanšu un Tehniskajam piedāvājumam.
Precei jāatbilst Pārdevēja iepirkumā iesniegtajā Tehniskajā piedāvājumā noteiktajam.
Līguma preambulā noteiktā iepirkuma nolikuma pielikumu „Iepirkuma specifikācija” un
Pārdevēja iepirkumā iesniegtā Finanšu un Tehniskā piedāvājumu kopijas ir pievienotas
Līgumam un ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
PĀRDEVĒJS Preci piegādā PIRCĒJA objektā, kas atrodas: // pagastā, Burtnieku novadā.
2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
Līgumcena – kopējā samaksa par līguma izpildi, neņemot vērā pievienotās vērtības nodokli
(turpmāk – PVN), ir //EUR (//). Līguma kopējā summa ir // EUR (//), tajā skaitā PVN 21%
//EUR (//).
Šajā summā iekļautas visas Preces iepakojuma, piegādes izmaksas līdz PIRCĒJA
norādītajai vietai, montēšanas darbu izmaksas, valsts noteiktie nodokļi, nodevas un citas
izmaksas, kas saistītas ar Preci un tās piegādi.
Samaksa par piegādātu un samontētu kvalitatīvu, Līguma noteikumiem atbilstošu, Preci
tiek veikta ar pārskaitījumu PĀRDEVĒJA bankas norēķinu kontā, pamatojoties uz Preces
pavadzīmi - rēķinu.
Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad PIRCĒJS veicis bankas pārskaitījumu par
Preci PĀRDEVĒJA bankas norēķinu kontā.
PIRCĒJS veic pēcapmaksu par kvalitatīvu un Līguma noteikumiem atbilstošu Preci 30
(trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas un
PĀRDEVĒJA izrakstīta rēķina saņemšanas dienas.
Katra no Pusēm sedz savus izdevumus par komisijas un banku pakalpojumiem, kas saistīti
ar naudas pārskaitījumiem.
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3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

3.5.

3.6.

4.1.
4.2.

4.3.
4.4.
4.5.

4.6.

4.7.

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

3. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
PĀRDEVĒJS piegādā un samontē Līguma noteikumiem un tehniskai specifikācijai
atbilstošu Preci Līgumā noteiktajā kārtībā.
PIRCĒJAM ir tiesības pārbaudīt piegādātās Preces kvalitāti un pieteikt pretenzijas, ja tā
neatbilst Līguma noteikumiem.
PIRCĒJS veic Līgumā noteiktajā termiņā piegādātās, samontētās kvalitatīvas, Līguma
noteikumiem atbilstošas, Preces apmaksu Līgumā noteiktajā kārtībā.
Samaksas termiņa nokavējuma gadījumā PIRCĒJS, par katru nokavēto dienu, maksā
PĀRDEVĒJAM nokavējuma naudu 0,5% apmērā no neapmaksātās summas, taču ne
vairāk kā 10% no neapmaksātās summas.
PRECES piegādes un nodošanas termiņa nokavējuma gadījumā, vai cita līguma
nosacījuma kavējuma gadījumā PĀRDEVĒJS, par katru nokavēto dienu, maksā
PRICĒJAM nokavējuma naudu 0,5% apmērā no nepabeigto darbu līgumcenas, taču ne
vairāk kā 10% no Līguma summas.
PIRCĒJAM veicot Līgumā noteiktos maksājumus, ir tiesības ieturēt no tiem līgumsodus,
kas PĀRDEVĒJAM aprēķināti un noteikti saskaņā ar Līgumu
4. PRECES PIEGĀDES KĀRTĪBA UN NODOŠANA
PĀRDEVĒJS nodrošina Preces piegādi standarta ražotāja iepakojumā, kas nodrošina
pilnīgu Preces drošību pret iespējamajiem bojājumiem to transportējot.
PĀRDEVĒJS piegādā un samontē Preci // laikā no Līguma noslēgšanas dienas Līguma
1.3.punktā paredzētajā Preces piegādes un montāžas objektā, iepriekš saskaņojot ar
Līgumā norādīto PIRCĒJA kontaktpersonu.
Preces pavaddokumentos norāda Preces nosaukumu, cenu un daudzumu.
Preces piegādes un montāžas fakts tiek noformēts, PIRCĒJAM un PĀRDEVĒJAM
parakstot Preces pieņemšanas – nodošanas aktu.
PIRCĒJAM ir tiesības neparakstīt Preces pieņemšanas – nodošanas, ja piegādātā Prece
neatbilst pasūtījumam, nav atbilstoši iepakota, samontēta vai nav pienācīgas kvalitātes.
Šajā gadījumā uzskatāms, ka Prece nav piegādāta termiņā un PĀRDEVĒJA pienākums ir
piegādāt Līguma prasībām atbilstošu Preci un termiņa kavējuma gadījumā pildīt uzliktās
sankcijas.
Par vēlāk konstatētu Preces nepienācīgu kvalitāti vai Līguma noteikumiem neatbilstošu
Preci PIRCĒJS paziņo PĀRDEVĒJAM 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Preces
pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, uzaicinot (rakstiski,
telefoniski vai mutiski) PĀRDEVĒJU noformēt divpusēju aktu par konstatētajām
neatbilstībām. PĀRDEVĒJA pārstāvim pēc paziņojuma saņemšanas 24 (divdesmit četru)
stundu laikā jāierodas PIRCĒJA norādītajā vietā. PĀRDEVĒJA neierašanās gadījumā
PIRCĒJAM ir tiesības sastādīt aktu bez PĀRDEVĒJA piedalīšanās.
PĀRDEVĒJS nomaina Līguma 4.6.punktā noteiktajā kārtībā konstatēto nekvalitatīvo Preci
5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma 4.6.punktā minētā akta noformēšanas.
5. GARANTIJAS UN SERVISA NOSACĪJUMI
PĀRDEVĒJS garantē, ka piegādātā Prece atbildīs šī Līguma noteikumiem un Latvijas
Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
PĀRDEVĒJS dod Precei // (//) mēnešus garantijas laiku.
Garantijas laiks tiek skaitīts no Preces pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža.
Garantijas termiņa laikā PĀRDEVĒJS Preces garantijas remontu vai nomaiņu veic bez
maksas, Preces atrašanās vietā.
PĀRDEVĒJS garantijas laikā novērš bojājumus Precei 5 (piecu) darba dienu laikā no
bojājumu pieteikšanas brīža.
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5.5.

6.1.

6.2.

6.3.

7.1.
7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

Pieteikumu par preces bojājumiem PIRCĒJA pilnvarotā persona piesaka telefoniski (tālr.
//) un nosūta PĀRDEVĒJAM pa faksu (fakss //). Bojājumu, defektu, trūkumu pieteikuma
laiks tiek fiksēts uz PIRCĒJA faksa atskaites izdrukas, kura kļūst par šī Līguma
neatņemamu sastāvdaļu un pamatojoties uz kuru var tikt piemērotas soda sankcijas
attiecībā uz PĀRDEVĒJU.
6. NEPĀRVARAMA VARA
Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju šajā Līgumā noteikto saistību
neizpildi, ja un kad šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas (Force majeure) apstākļu
iestāšanās rezultātā pēc šī Līguma noslēgšanas dienas, kuru nebija iespējams ne paredzēt,
ne novērst. Šādi nepārvaramas varas apstākļi ietver sevī notikumus, kuri izriet ārpus Pušu
kontroles un atbildības:
6.1.1.
dabas katastrofas, ugunsnelaime, plūdi, citas stihiskas nelaimes, sociālie konflikti
(streiki, boikoti, lokauti), bankroti, karš un kara darbība;
6.1.2. Latvijas valsts varas un pārvaldes institūciju, kā arī pašvaldību institūciju rīcība
un to pieņemtie dokumenti, pieņemtie likumi, rīkojumi, lēmumi un citi normatīvie
akti.
Pusei, kuras līgumsaistību izpildi ietekmējuši nepārvaramas varas apstākļi, bez kavēšanās
jāinformē par to otra puse rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā pēc šādu apstākļu iestāšanās
un paziņojumam jāpievieno apstiprinājums, ko izsniegušas kompetentas iestādes un kura
satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.
Ja minēto apstākļu dēļ Līgums nedarbojas ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, katrai Pusei ir
tiesības atteikties no Līguma izpildes, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 15
(piecpadsmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā neviena Līguma Puse nevar prasīt atlīdzināt
zaudējumus, kas radušies šī Līguma pirmstermiņa izbeigšanas rezultātā.
7. CITI NOTEIKUMI
Puses vienojas par to, ka turpmāk ar Līguma izpildi saistītos jautājumus no PIRCĒJA puses
risinās pilnvarotā persona: //, bet no PĀRDEVĒJA puses //.
Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu grozījumu gadījumā,
Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šajā gadījumā Pušu pienākums ir piemērot
Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Pušu amatpersonu paraksta tiesības,
īpašnieki vai vadītāji vai kādi Līgumā minētie Pušu rekvizīti, telefona, faksa numuri,
elektroniskā pasta adreses, adreses u.c., tad tā nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai
Pusei. Ja Puse neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā
izpildījusi savas saistības, lietojot šajā Līgumā esošo informāciju par otru Pusi. Šajā
apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz Līgumā un tā pielikumos minētajiem Pušu
pārstāvjiem un to rekvizītiem.
Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai
izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, Līgums paliek
spēkā un tā noteikumi ir saistoši Pušu tiesību pārņēmējam.
Strīdus, kas var rasties šī Līguma izpildes rezultātā vai sakarā ar šo Līgumu, Puses risina
savstarpējo pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, tad strīds tiks risināts Valmieras
rajona tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Līguma darbības laikā visa Pušu savstarpējā sarakste, kā elektroniskā, tā izdrukas (papīra
formā) kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām un nepieciešamības gadījuma var
kalpot par pierādījumiem.
Par Līguma grozījumiem un papildinājumiem Puses vienojas rakstiski. Rakstiskās
vienošanās pievienojamas Līgumam un tās kļūst par šī Līguma neatņemamām
sastāvdaļām.
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Neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas tiesības, kas saistītas ar šo Līgumu un izriet no tā,
trešajai personai bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.
7.9. Līgums stājas spēkā no tā abpusēja parakstīšanas brīža un darbojas līdz Pušu saistību
pilnīgai izpildei.
7.10. Līgums ir sastādīts uz // (//) lapām, no kurām // (//) lapas aizņem Līguma teksts, // (//) lapas
Līguma 1.pielikums ”Tehniskā specifikācija”, // (//) lapas Līguma 2. Pielikums „Finanšu
piedāvājums” un // (//) lapas Līguma 3.pielikuma „Tehniskais piedāvājums”. Līgums
sastādīts latviešu valodā divos identiskos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku un
izsniegts katrai Pusei pa vienam eksemplāram.
7.8.

8.

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

28

6.Pielikums
Nolikumam “Matīšu kultūras nama funkcionalitātes uzlabošana, ilgtspējīgas aparatūras
piegāde”
Identifikācijas Nr. BNP2018/30

Paraugs
APAKŠUZŅĒMĒJA UN PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS
BALSTĀS, APLIECINĀJUMS
Iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” ietvaros
Ar šo <Apakšuzņēmēja vai Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums
vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs vai Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir
fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un
adrese>:
1. apliecina, ka ir informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>
(turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un
adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras
nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma identifikācijas numurs>) ietvaros;
2. gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:
[veikt šādus Darbus:
<īss Darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo Darbu sarakstā norādītajam> un]
[nodot Pretendentam šādus resursus:
<īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai tehniskā
aprīkojuma) apraksts>].

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>
<Paraksttiesīgās personas paraksts>
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7.Pielikums
Nolikumam “Matīšu kultūras nama funkcionalitātes uzlabošana, ilgtspējīgas aparatūras
piegāde”
Identifikācijas Nr. BNP2018/30
Apakšuzņēmēju saraksts

Nr.p.k.

Apakšuzņēmēja nosaukums,
reģistrācijas numurs, adrese
un kontaktpersona

Veicamo Darbu daļa
Darba daļas nosaukums Nododamo darbu apjoms
no iepirkuma tehniskā
(% no Darbu kopējās
projekta
cenas un EUR bez PVN)

1
2
3

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

Vārds, uzvārds, amats
Paraksts
Datums
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8.Pielikums
Nolikumam “Matīšu kultūras nama funkcionalitātes uzlabošana, ilgtspējīgas aparatūras
piegāde”
Identifikācijas Nr. BNP2018/30
TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
„Matīšu kultūras nama funkcionalitātes uzlabošana, ilgtspējīgas aparatūras piegāde”
ID Nr. BNP2018/30
Nr.p.k.

Nosaukums

Piedāvāto preču nosaukums, ražotājs, modelis un apraksts
Elektroiekārtām piedāvājumā ir jāiekļauj ražotāja CE sertifikāts

Skaits
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