APSTIPRINĀTS
Iepirkumu komisijas sēdē
22.06.2012., protokols Nr.1
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta servisa centrs” iepirkuma
„Sporta inventāra piegāde”
NOLIKUMS
Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā
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ID Nr. SSC 2012/8/ERAF/2
2.1. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Sporta servisa centrs", reģistrācijas Nr.
90001167128, adrese: Raiņa iela 6, Jelgava, LV-3001.
2.2. Iepirkums tiek veikts Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas
2007.-2013.gadam un Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta LLIV290 „Veselīga dzīvesveida nometņu izveide Latvijas – Lietuvas pierobežā ietvaros.
Izveidota ar Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Sporta servisa centrs" direktora
2011.gada 1.novembra rīkojumu Nr.15-V
Iepirkumu komisijas sekretāre: Elita Trukšāne, tālrunis 63027504, e-pasts:
Elita.Truksane@sports.jelgava.lv
Kontaktpersona sniedz organizatoriska rakstura informāciju par iepirkumu.
Sporta inventāra piegāde saskaņā ar tehnisko specifikāciju (4.pielikums)
37400000-2
Zemgales olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava, LV-3001
1(viens) mēnesis no līguma parakstīšanas dienas
Piedāvājumam jābūt spēkā ne mazāk kā 60 (sešdesmit) dienas no piedāvājuma
iesniegšanas termiņa beigām
10.1. Piedāvājums jāiesniedz līdz 2012.gada 9.jūlijam plkst.11:00 Jelgavas pilsētas
pašvaldības iestādē „Sporta servisa centrs“, Raiņa ielā 6, Jelgavā
10.2. Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai ar kurjerpastu. Pasta sūtījumam jābūt
piegādātam ne vēlāk kā 10.1. punktā noteiktajā termiņā un adresē.
10.3. Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa
beigām, to neatvērtu atgriež Pretendentam.
Piedāvājums jāsagatavo un jāsaliek sekojošā secībā :
11.1. Titullapa ar nosaukumu „Piedāvājums iepirkumam „Sporta inventāra piegāde”,
identifikācijas Nr. SSC 2012/8/ERAF/2 un Pretendenta nosaukumu, reģistrācijas
numuru“.
11.2. Satura rādītājs ar lapu numerāciju.
11.3. Finanšu piedāvājums (1.pielikums).
11.4. Apliecinājums (2.pielikums).
11.5. Komersanta reģistrācijas apliecības vai nodokļu maksātāja reģistrācijas
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apliecības noteiktā kārtībā apliecinātas kopijas.
11.6. LR Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas institūcijas citā valstī, kur Pretendents ir
reģistrēts, izziņa, kurā, norādītas Pretendenta amatpersonas ar pārstāvības tiesībām.
11.7. Ja piedāvājumu un iepirkuma līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno arī
attiecīgs pilnvarojums.
11.8. Tehniskais piedāvājums (4.pielikums).
11.9. Pretendenta pieredzes apliecinājums (5.pielikums) un tam pievienotie
dokumenti.
11.10. Piedāvājuma dokumentiem ir jābūt cauršūtiem, ar uzlīmi. Uz uzlīmes jābūt
rakstītam lapu skaitam, zīmoga nospiedumam un tās personas parakstam un paraksta
atšifrējumam, kura ir tiesīga parakstīt piedāvājumu. Visām piedāvājuma lapām ir
jābūt numurētām un jāatbilst satura rādītājam.
11.11. Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu vai ir
pilnvarota pārstāvēt Pretendentu šajā iepirkuma procedūrā.
11.12.Piedāvājumam jābūt sagatavotam latviešu valodā, datora izdrukas veidā.
Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja dokuments ir
citā valodā, tam jāpievieno apstiprinātu tulkojumu latviešu valodā. Par dokumneta
tulkojuma atbilstību originālam atbild Pretendents.
11.13.Pretendentam jāiesniedz viens piedāvājuma oriģināls un viena kopija. Tos
jāiesniedz vienā aizlīmētā aploksnē. Uz aploksnes jānorādā Pretendenta nosaukums,
reģistrācijas numurs, adrese, Pasūtītājs, Pasūtītāja adrese, iepirkuma nosaukums,
iepirkuma identifikācijas numurs, vārdi „Neatvērt līdz 2012.gada 9.jūlijam pl.11:00“
11.14. Piedāvājuma grozījumi jānoformē un jāiesniedz tāpat kā piedāvajums, norādot
„Piedāvājuma grozījumi“
11.15. Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus.
12.1. Iepirkumā var piedalīties juridiskas personas, Piegādātāju apvienības, kas ir
savas valsts likumdošanā noteiktā kārtībā reģistrētas un, kurām ir vismaz 3 (trīs) gadu
pieredze sporta inventāra tirdzniecībā un šajā laikā pienācīgā kārtā izpildīti vismaz 3
(trīs) līdzīga rakstura sporta inventāra piegādes līgumi par summām, kas nav mazākas
par piedāvāto līgumcenu.
12.2. Iepirkumu komisija neizskata Pretendenta piedāvājumu vai arī izslēdz
Pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājumu izvērtēšanas
stadijā, ja:
12.2.1. Pretendentam pasludināts tā 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 līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;
12.2.2. Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts (ja tas nav reģistrēts
Latvijā) ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi,
kas kopsummā katrā valstā pārsniedz 100 latus;
12.2.3. Pretendenta pieredze nav atbilstoša nolikuma 5.pielikuma prasībām;
12.2.4. Pretendents ir iesniedzis vairākus piedāvājumu variantus;
12.2.5. Piedāvājumu ir parakstījusi persona bez paraksta tiesībām un nav iesniegts
dokuments saskaņā ar nolikuma 11.7.punktu;
12.2.6. Pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav iesniedzis
pieprasīto informāciju.
12.3. Komisija ir tiesīga pieprasīt Pretendentam papildu precizējošu informāciju.
13.1. Finanšu Piedāvājumā Pretendentam jānorāda visas izmaksas, kas saistītas ar šo
iepirkumu.
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13.2. Piedāvājumam jābūt izteiktam latos, atsevišķi norādot piedāvājuma cenu bez
PVN, kā arī PVN summu
14.Piedāvājuma
izvēles kritērijs
15.Piedāvājumu
vērtēšana un
lēmuma
pieņemšana

16.Līguma
slēgšana

17. Cita
informācija

18.Pielikumi

Piedāvājuma izvēles kritērijs – viszemākā cena.
15.1. Iepirkuma komisija var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir
objektīvs pamatojums.
15.2. Ja Pretendenta piedāvājuma sastāvā iekļautie dokumenti neatbilst nolikuma
prasībām, tai skaitā pievienotajai Tehniskajai specifikācijai, komisija izvērtē
neatbilstības būtiskumu un pieņem lēmumu par Pretendenta turpmāko dalību
iepirkuma procedūrā.
15.3. Iepirkumu komisijai, lai novērtētu piedāvātās preces kvalitāti un tās atbilstību
Tehniskajai specifikācijai, ir tiesības Pretendentam rakstiski pieprasīt 3 (trīs) darba
dienu laikā no vēstules saņemšanas brīža katrai pozīcijai iesniegt preču paraugus.
15.4. Pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, Iepirkumu
komisija pieprasa 10 (desmit) darba dienu laikā iesniegt izziņu, kuru izdevis Valsts
ieņēmumu dienests vai cita nodokļu administrēšanas iestāde Latvijā vai līdzvērtīga
nodokļu administrēšanas iestāde citā valstī, kur Pretendents reģistrēts, kas apliecina,
ka tam nav nodokļu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.
15.5. Ja izziņa netiek iesniegta norādītajā termiņā, Iepirkumu komisija izslēdz
Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā.
15.6. Iepirkumu komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar Pretendentu,
kura piedāvājums atbilst visām nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko
cenu un ir iesniegta 15.4.punktā norādītā izziņa.
15.7. Komisija triju darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaicīgi informē
visus pretendentus par pieņemto lēmumu.
16.1. Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar iepirkuma komisijas izraudzīto
Pretendentu.
16.2.Gadījumā, ja izraudzītais Pretendents līgumu nenoslēdz Iepirkuma komisija
izvēlas Pretendentu ar nākamo zemāko piedāvāto cenu vai iepirkumu izbeidz.
17.1. Izziņas un citus dokumentus, kurus izsniedz kompetentas institūcijas Iepirkumu
komisija pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas
dienas.
17.2. Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un
iesniegšanu.
17.3. Iepirkuma nolikums un citi saistītie dokumenti ir publiski pieejami Pasūtītāja
mājas lapā www.sports.jelgava.lv
17.4. Norādītajā mājas lapas adresē Iepirkumu komisija ievietos visu informāciju
attiecībā uz iepirkumu. Uzskatāms, ka Pretendents ir saņēmis informāciju ar tās
ievietošanas brīdi Pasūtītāja mājas lapā www.sports.jelgava.lv
1.pielikums - Finanšu piedāvājums
2.pielikums - Apliecinājums
3.pielikums - Tehniskā specifikācija
4.pielikums - Tehniskais piedāvājums
5.pielikums - Pretendenta pieredzes apliecinājums
6.pielikums - Līguma projekts

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

J.Kaminskis
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