APSTIPRINĀTS
Viļānu novada pašvaldības
Iepirkumu komisijas
2015.gada 31.marta sēdē

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS

NOLIKUMS
„Individuālo aizsardzības līdzekļu piegāde Viļānu novada
pašvaldības vajadzībām”
Iepirkuma identifikācijas numurs
Nr.VNP-2015/9

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu
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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs: VNP 2015/9
1.2. Pasūtītājs:
1.2.1. Pasūtītāja nosaukums
1.2.2. Adrese
1.2.3. Reģistrācijas numurs
1.2.4. Konta numurs
1.2.5. Tālrunis
1.2.6. Fakss
1.2.7. E-pasts
1.2.8. vispārējā adrese (URL)
1.3. Kontaktpersonas:
1.3.1. Nolikums, dokumentācija
1.3.2. Tehniskā specifikācija

Viļānu novada pašvaldība
Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, LV - 4650
90009114114
LV73HABA0551026165229
64628030
64628035
novads@vilani.lv
www.vilani.lv
Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne
tālrunis: 64662086, linda.grandane@gmail.com
Darba aizsardzības speciāliste Silvija Vecstaudža,
tālrunis: 26641396, silvija.vecstaudza@vilani.lv

1.4. Iepirkuma procedūra: Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā.
1.5. Iepirkumu organizē: Viļānu novada pašvaldības Iepirkumu komisija (turpmāk tekstā
Komisija).
1.6. Publikācijas:
1.6.1.
Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā
www.iub.gov.lv
1.6.2.
Viļānu novada pašvaldības mājas lapā
www.vilani.lv
1.7. Informācija par nolikumu: Viļānu novada pašvaldībā 1.9.kabinetā, Kultūras laukumā 1A,
Viļānos, darba dienās no plkst.800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, kontaktpersona Linda
Grandāne, tālr. 64662086 un elektroniski Pasūtītāja mājas lapā internetā www.vilani.lv
(sadaļā „Iepirkumi”).
1.8. Iepirkuma nolikuma precizējumi, atbildes uz piegādātāju jautājumiem: tiek publicētas
(publiski pieejamas elektroniski) Pasūtītāja mājas lapā internetā www.vilani.lv (sadaļā
„Iepirkumi”). Piegādātāja pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā publicētajai informācijai,
sakarā ar Nolikuma precizējumiem un ievērtēt to savā piedāvājumā.
2. IEPIRKUMA PRIEKŠMETS
2.1. Iepirkuma priekšmets: Individuālo aizsardzības līdzekļu piegāde Viļānu novada pašvaldības
vajadzībām
2.2. Iepirkuma CPV kods: 35810000-5
2.3. Piegādātājs drīkst iesniegt piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu, piedāvājot
visas pozīcijas. Pretendents nevar iesniegt piedāvājumu variantus.
3. LĪGUMA IZPILDES VIETA, LAIKS UN LĪGUMCENA
3.1. Līguma izpildes vieta: Viļānu novada pašvaldības administratīvā teritorija, saskaņā ar Līguma
pielikumu Nr.1)
3.2. Līguma izpildes laiks: 12 (divpadsmit) mēneši no līguma noslēgšanas brīža
3.3. Plānotā līgumcena: EUR 6150,00 (bez PVN)
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4. PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANA, ATVĒRŠANA UN NOFORMĒŠANA
4.1. Piedāvājumi iesniedzami:
4.1.1. Adrese
Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, LV – 4650,
Viļānu novada pašvaldības 1.9.kabinetā
4.1.2. Tālrunis
64662086
4.1.3. Darba laiks
Darba dienās no plkst.800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700
4.14.
Iesniegšanas laiks
līdz 2015.gada 21.aprīļa plkst. 15:00
4.1.5. Iesniegšanas veids personīgi vai sūtot pa pastu
4.1.6. Piedāvājumi, kuri iesniegti pēc 4.1. apakšpunktā minētā termiņa vai, kuri nav noformēti tā,
lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, netiks
vērtēti un tiks atdoti atpakaļ iesniedzējam neatvērtā veidā.
4.1.7. Ja ieinteresētais Pretendents piedāvājuma iesniegšanai izmanto citu personu pakalpojumus
(nosūta pa pastu vai ar kurjeru), tas ir atbildīgs par piedāvājuma piegādi līdz piedāvājumu
iesniegšanas vietai līdz nolikuma 4.1.punktā noteiktā termiņa beigām.
4.2. Piedāvājumu atvēršana:
4.2.1. Vieta
4.2.2. Adrese
4.2.3. Datums
4.2.4. Laiks

Viļānu novada pašvaldība, zāle (2.1. telpa)
Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, LV – 4650
2015.gada 21.aprīļa
plkst. 15:00

4.2.5. Iepirkuma piedāvājumu atvēršana ir atklāta.
4.2.6. Iepirkumu komisija atver piedāvājumus to iesniegšanas secībā.
4.2.7. Pēc piedāvājumu atvēršanas Iepirkumu komisija nosauc Pretendentu, piedāvājuma
iesniegšanas datumu, laiku, iepirkumu, uz kuru Pretendents ir iesniedzis piedāvājumu, un
piedāvāto cenu, ko norāda Pretendents.
4.2.8. Pēc katra piedāvājuma atvēršanas un 7.5. punktā minēto ziņu nosaukšanas visi Iepirkumu
komisijas locekļi parakstās uz finanšu piedāvājuma.
4.2.9. Piedāvājumu atvēršanas norisi, kā arī nosauktās ziņas ieraksta Iepirkumu komisijas
protokolā. Protokols tiek noformēts 3 (trīs) darba dienu laikā pēc komisijas sēdes dienas.
4.2.10. Piedāvājumu vērtēšanu Iepirkumu komisija veic slēgtā sēdē
4.3. Piedāvājuma derīguma termiņš:
4.3.1. pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i., saistošs iesniedzējam, līdz
iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90 dienas, skaitot no 4.2.punktā noteiktās
iepirkuma piedāvājumu atvēršanas dienas;
4.3.2. ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 4.4.1.punktā noteiktajā
termiņā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Savu atbildi
pretendents rakstiski paziņo pasūtītājam.
4.4. Iesniegšanas termiņa beigas un grozījumi: pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas
termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu, rakstiski par to paziņojot Pasūtītājam
pirms piedāvājuma iesniegšanas beigām, saskaņā ar Nolikuma un Publisko iepirkumu likuma
Prasībām.
4.5 Piedāvājuma noformēšana
4.5.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā (ja attiecināms) aploksnē, uz kuras
jānorāda:
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Piegādātāja nosaukums,
adrese,
reģistrācijas Nr.,
tālrunis, fakss, e-pasts
VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA
Kultūras laukums 1A, Viļāni, LV - 4650
Piedāvājums iepirkumam:

„Individuālo aizsardzības līdzekļu piegāde Viļānu novada
pašvaldības vajadzībām”
identifikācijas Nr. VNP 2015/9
Neatvērt līdz 2015.gada 21. aprīļa plkst. 15:00

4.5.2. Piedāvājums jāiesniedz: 1 eksemplārā - ORIĢINĀLS.
4.5.3. Piedāvājuma dokumentācija sastāv no trim daļām:
4.5.3.1. pretendentu atlases dokumentiem;
4.5.3.2. tehniskā piedāvājuma;
4.5.3.3. finanšu piedāvājuma.
4.6. Piedāvājuma noformējums:
4.6.1. Piedāvājuma daļas dokumentiem jābūt cauršūtiem vienā sējumā ar diegu vai
caurauklotiem tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, nodalot daļas ar attiecīgu
uzrakstu, „Pretendenta atlases dokumenti”, „Tehniskais piedāvājums”, „Finanšu
piedāvājums”. Lapas jānumurē un tām jāatbilst pievienotajam satura rādītājam.
Piedāvājumam uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamais diegs vai auklas
gali nostiprināmi ar pārlīmētu papīru, uz kura norādāms cauršūto lapu skaits, ko ar savu
parakstu un pretendenta zīmogu apliecina pretendenta pilnvarotais pārstāvis. Piedāvājums
ir jāievieto 4.5.1.punktā minētajā aploksnē;
4.6.2. Piedāvājuma dokumentus izstrādā atbilstoši 28.09.2010. Ministru kabineta noteikumu
Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.
4.7. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt sagatavotiem latviešu valodā, skaidri
salasāmiem, bez labojumiem. Ja labojumi ir izdarīti, tiem jābūt ar pilnvarotās personas
parakstu apstiprinātiem. Piedāvājums var tikt iesniegts citā valodā, ja katram dokumentam
klāt ir pievienots pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.
4.8. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums
latviešu valodā. Ja tulkojums netiek pievienots, tad komisija uzskata, ka attiecīgais
dokuments nav iesniegts.
4.9. Visām izmaksām piedāvājumā jābūt uzrādītām euro (EUR) ar divām decimālzīmēm aiz
komata. Dokumenti aizpildāmi saskaņā ar nolikumam pievienotajām veidlapu formām.
4.10. Ja Komisija konstatēs, ka piedāvājumā norādītās summas cipariem neatbilst norādītajām
summām vārdiem, vērā tiks ņemta norādītā summa vārdiem.
4.11. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta pretendenta
amatpersona, kuras pārstāvības tiesības ir reģistrētas likumā noteiktajā kārtībā, jeb pilnvarotā
persona, pievienojot attiecīgās pilnvaras oriģinālu. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju
apvienība, piedāvājumu paraksta visas personas, kas ietilpst apvienībā
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4.12. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus
norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību vai
personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.
4.13. Neviens dokuments, kas tiek iesniegts, atsaucoties uz iepirkumu, pretendentam netiek atdots.
5.
NOSACĪJUMI PRETENDENTA DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ
5.1. Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktā kārtībā;
5.2.Piedalīšanās iepirkumā ir Piegādātāja brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu
dalībai iepirkumā, pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas Nolikumā
ietvertās prasības un noteikumus.
5.3.Par iepirkuma Pretendentu var būt jebkura fiziskā vai juridiskā persona vai piegādātāju
apvienība, kura ir iesniegusi visus dokumentus iepirkuma nolikumā noteiktajā kārtībā.
5.4.Piegādātājs apzinās, ka jebkurš piedāvājumā iekļautais nosacījums, kas ir pretrunā ar
Nolikumu vai neatbilst tā noteikumiem, var būt par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai.
5.5.Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā, ja:
5.5.1. Ja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek konstatēts, ka pretendents atbilst kaut
vienam Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas izslēgšanas
nosacījumam. Minēto apstākļu esamību pasūtītājs pārbauda tikai attiecībā uz
pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši
noteiktajām prasībām un kritērijiem;
5.5.2. Pretendents nav iesniedzis kādu no Noteikumu 6.punktā minētiem dokumentiem;
5.5.3.nav izpildījis citu šo noteikumu vai Publisko iepirkumu likuma prasību.
6.PRASĪBAS PRETENDENTIEM UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
PRASĪBAS PRETENDENTIEM

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

ATLASES DOKUMENTI
6.1. Piegādātāja amatpersonai, kas parakstīs 6.2. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā,

piedāvājuma dokumentus,
(pārstāvības) tiesības;

ir

paraksta saskaņā ar pievienoto formu (Nolikuma pielikums
Nr.1). Pieteikums jāparaksta Pretendenta pārstāvim
ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai
(pievienojot pilnvaru);
6.3. Informācija par pretendentu
6.4. Atbilstoši Nolikuma pielikumam Nr.2
6.5. Piegādātājam ir jābūt reģistrētam Komisija pārbauda datu bāzē
normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos
un kārtībā;
6.6.
Piegādātāja
amatpersonai,
kas Komisija pārbauda datu bāzē
parakstījusi piedāvājuma dokumentus, ir
paraksta (pārstāvības) tiesības;

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
6.7.
Pretendents
iesniedz
tehnisko 6.8. Tehniskais piedāvājums atbilstoši tehniskajai
piedāvājumu
atbilstoši
Nolikuma specifikācijai, Nolikuma pielikums Nr.3 formai
4.pielikuma „Tehniskais piedāvājums”
formai.
6.9. Precēm jāatbilst CE (Conformité 6.10. Pretendentam jāiesniedz apliecinājums, ka tā
Européne) standartiem.
rīcībā ir sertifikāts, kas apliecina piedāvāto Preču
atbilstību CE (Conformité Européne) marķējumam
vai piedāvāto Preču CE (Conformité Européne)
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marķējuma atbilstības sertifikātu kopijas (ja
attiecīgajai Precei tāds ir nepieciešams saskaņā ar
normatīvajiem aktiem).

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
6.11. Piegādātājam piedāvājuma līgumcenā
jāiekļauj visas ar iepirkumu saistītās tiešās
un netiešās izmaksas atbilstoši LR
normatīvajos
aktos
noteiktajam,
Pretendentam ir pietiekoši finanšu līdzekļi
piedāvājuma izpildei;

6.12. Finanšu piedāvājums iesniedzams, saskaņā ar
Nolikuma pielikumu Nr.4.,
Finanšu piedāvājumā vienības cenu norāda euro
(EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa (ar
precizitāti 2 cipari aiz komata), tajā jāietver visi
izdevumi, nodokļi un maksājumi, kas ir saistoši
izpildītājam (darba algas, materiālu, iekārtu,
transporta, plānotās peļņas, virsizdevumu, sociālā
nodokļa, PVN, u.c.), kas nepieciešami pasūtījuma
pilnīgai un kvalitatīvai izpildei.
6.13. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, pieteikumā jānorāda persona, kura pārstāv
piegādātāju apvienību iepirkuma procedūrā, kā arī katras personas atbildības apjoms.
6.14. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība vai personālsabiedrība, nolikuma 6.punktā
minētie dokumenti jāiesniedz katram personu apvienības dalībniekam. Papildus jāiesniedz visu
personu, kas iekļautas apvienībā, parakstīts sabiedrības līgums (apliecināta kopija), kurā arī būtu
noradīts katras personas atbildības apjoms un sniedzamo pakalpojumu uzskaitījums.
6.15. Ja pretendents savas kvalifikācijas atbilstības apliecināšanai balstās uz citu personu iespējām,
pretendentam papildus jāiesniedz šādi dokumenti:
6.15.1.personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, kvalifikāciju apliecinošie dokumenti;
6.15.2.personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums vai vienošanās par
sadarbību ar pretendentu konkrētā līguma izpildē, norādot, kādā veidā iepirkuma līguma izpildē
pretendents varēs izmantot šīs personas iespējas.
6.16. Visos pretendenta atlases dokumentos pretendenta nosaukumam un rekvizītiem ir jāatbilst
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību/komercdarbību
reģistrējošas iestādes ārvalstī reģistrācijas apliecībā minētajam.
7. Piedāvājumu vērtēšanas un piedāvājuma izvēles kritēriji
7.1. Vispārīgie noteikumi
7.1.1. Piedāvājumu pārbaudīs Iepirkuma komisija, saskaņā ar iepirkuma Nolikuma, kā arī tā
pielikumu nosacījumiem.
7.1.2. Komisija veic katras piedāvājuma dokumentācijas daļas vērtēšanu atsevišķi.
7.2.Piedāvājumu noformējuma pārbaude
7.2.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā komisija izvērtē, vai piedāvājums sagatavots un
noformēts atbilstoši iepirkuma Nolikumā noteiktajām prasībām.
7.2.2. Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši iepirkuma Nolikumā noteiktajām prasībām,
komisija ir tiesīga piedāvājumu noraidīt.
7.3.
Pretendentu atlases dokumentu vērtēšana
7.3.1. Pretendentu atlases laikā komisija noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību
paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām, pēc iesniegtajiem pretendentu atlases
dokumentiem pārbaudot pretendenta atbilstību katrai Nolikumā pretendentiem izvirzītajai
prasībai.
7.3.2. Ja pretendents neatbilst kādai no Nolikumā izvirzītajām prasībām, komisija ir tiesīga
piedāvājumu noraidīt.
7.4. Tehnisko piedāvājumu vērtēšana
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7.4.1. Iepirkumu komisija veiks Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi, kuras laikā komisija
izvērtēs Tehnisko piedāvājumu atbilstību Tehniskai specifikācijai.
7.4.2. Ja tiks konstatēts, ka pretendenta Tehniskais piedāvājums neatbilst Tehniskās specifikācijas
prasībām, iepirkumu komisija ir tiesīga piedāvājumu noraidīt.
7.5. Finanšu piedāvājumu vērtēšana
7.5.1. Komisija vērtē un salīdzina cenas tikai to pretendentu finanšu piedāvājumiem, kuri nav
noraidīti noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases vai tehnisko piedāvājumu atbilstības
pārbaudes laikā. Vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav
aritmētisku kļūdu.
7.5.2. Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiskā kļūda cenas aprēķināšanā, iepirkumu
komisija to labo un paziņo pretendentam, kura piedāvājumā labojumi izdarīti atbilstoši
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
7.5.3. Vērtējot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskās kļūdas, iepirkumu komisija ņem vērā
labotās cenas.
7.5.4. Ja tiks konstatēts, ka pretendenta Finanšu piedāvājums neatbilst Nolikuma prasībām,
iepirkumu komisija ir tiesīga piedāvājumu noraidīt.
7.6. Piedāvājuma izvēles kritēriji
7.6.1. No piedāvājumiem, kuri ir atbilstoši Nolikuma prasībām komisija izvēlēsies piedāvājumu
ar viszemāko cenu.
7.6.2. Vērtējot piedāvājumu, komisija ņems vērā tā piedāvāto līgumcenu bez pievienotās vērtības
nodokļa.
7.6.3. Ja diviem vai vairākiem Pretendentiem būs vienādas piedāvātās līgumcenas, priekšroka būs
tam Pretendentam, kas savu piedāvājumu iesniedzis ātrāk (atbilstoši piedāvājumu
reģistrācijas lapai).
7.6.4. Komisija izvēloties vienu piedāvājumu, kuram ir viszemākā cena, pieņem lēmumu piedāvāt
Pasūtītājam slēgt iepirkuma līgumu ar uzvarējušo pretendentu.
8. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi
9.1. Komisija vērtē Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu
likumu, iepirkuma procedūras dokumentiem un citiem normatīvajiem aktiem.
9.2. Pretendentu pārbaude notiek iepirkuma Nolikuma nosacījumu, tai skaitā 7.punkta noteiktajā
kārtībā.
9.3. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņems vērā piedāvāto līgumcenu bez pievienotās
vērtības nodokļa.
9.4. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu,
ja tas nepieciešams piedāvājumu pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā
arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.
9.5. Komisija var pieaicināt ekspertu, ja tas nepieciešamas Pretendentu atlasē, piedāvājumu
atbilstības pārbaudē un vērtēšanā.
9.6. Komisija līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var izdarīt precizējumus iepirkuma
Nolikumā, tos publicējot un paziņojot iepirkuma Nolikuma 1.9.punkta noteiktajā kārtībā.
9.7. Komisija izvēlas piedāvājumu un nosaka uzvarētāju vai pieņem lēmumu par iepirkuma
procedūras izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
9.8. Komisija paziņo visiem pretendentiem par iepirkuma līguma slēgšanu vai iepirkuma
procedūras izbeigšanu, nosūtot šo informāciju likuma noteiktajā kārtībā.
10.Pretendenta tiesības un pienākumi
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10.1.Sagatavot piedāvājumu atbilstoši Nolikuma prasībām. Pretendents savu piedāvājumu paraksta
un iepirkumam iesniedz rakstveidā, kā arī nodrošina to, lai piedāvājumā ietvertā informācija
nav pieejama līdz tā atvēršanas brīdim.
10.2.Sniegt patiesu informāciju.
10.3.Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas
nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu
atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.
10.4.Pretendents ir tiesīgs pieprasīt precizētu informāciju par iepirkuma Nolikumu Publisko
iepirkuma likuma noteiktajā kārtībā, saskaņā ar iepirkuma Nolikuma noteikumiem.
10.5.Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto
piedāvājumu.
10.6.Ja Pretendents uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt tiesā
likumā noteiktajā kārtībā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
11. Iepirkuma rezultātu paziņošana un iepirkuma līgums
11.1. Pretendenti tiek rakstveidā informēti par Iepirkuma rezultātiem 3 (trīs) darba dienu laikā pēc
galīgā lēmuma pieņemšanas.
11.2. Līgums tiks slēgts, ņemot vērā piedāvājumā norādītās cenas.
11.3. Līgums stājas spēkā, kad to parakstījušas abas līgumslēdzēju puses.
11.4. Iepirkuma uzvarētājam, 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma
parakstīt iepirkuma līgumu nosūtīšanas dienas, jāparaksta iepirkuma līgums. Ja norādītajā
termiņā Iepirkuma uzvarētājs neierodas un neparaksta iepirkuma līgumu, tas tiek uzskatīts par
atteikumu slēgt iepirkuma līgumu.
11.5. Ja izraudzītais Iepirkuma uzvarētājs atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, komisija
pieņem lēmumu slēgt līgumu ar Pretendentu, kura piedāvājums ir nākamais lētākais vai
pārtraukt iepirkuma procedūru neizvēloties nevienu piedāvājumu.
11.6. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto Pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta
piedāvājumu un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem.
12. Citi nosacījumi
12.1.Jebkādas sūdzības un pretenzijas, kas saistītas ar iepirkuma procedūras realizēšanu, tiek
izskatītas saskaņā ar Nolikumu un normatīvajiem aktiem.
12.2.Ne Pasūtītājs, ne Iepirkumu komisija nav atbildīgi, ja Pretendents šī Nolikumā noteiktajā
kārtībā nav atzīts par iepirkuma uzvarētāju un nenes atbildību par zaudējumiem, kas
Pretendentam radušies sakarā ar tā piedāvājumu noraidīšanu.
12.3.Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, Komisija izvēlas
nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu un piedāvā slēgt iepirkuma līgumu ar šo pretendentu.
Pielikumā:
1. pielikums –
2. pielikums –
3. pielikums –
4. pielikums –
5. pielikums –

PIETEIKUMS;
INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU;
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS;
LĪGUMA PROJEKTS.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja
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Irina Klimanova

1.PIELIKUMS

PIETEIKUMS
2015.gada_____.____________

Iepazinušies ar iepirkuma „Individuālo aizsardzības līdzekļu piegāde Viļānu novada pašvaldības
vajadzībām” ID Nr. VNP 2015/9, Nolikuma noteikumiem, es apakšā parakstījies
____________________, būdams attiecīgi pilnvarots ________________________ vārdā,
apstiprinu piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un piedāvāju nodrošināt iepirkuma „Dolomīta
šķembu, smilts, mazgātas smilts, grants un melnzemes piegāde Viļānu novada pašvaldības
vajadzībām – ceļu un teritorijas uzturēšanai ”, ar identifikācijas Nr. VNP 2015/6 paredzētos
pakalpojumus saskaņā ar visām iepirkuma Nolikumā un tā pielikumos minētajām prasībām.
1.
Ar šo apstiprinu, ka piedāvājums ir spēkā 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no iepirkuma
Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, un var tikt akceptēts jebkurā laikā
pirms tā spēkā esamības termiņa izbeigšanās.
Piedāvāju piegādāt iepirkumā „Individuālo aizsardzības līdzekļu piegāde Viļānu novada
pašvaldības vajadzībām” ID Nr. VNP 2015/9 norādītās preces par
Līgumcena bez PVN cipariem (EUR)

Līgumcena bez PVN vārdiem (EUR)

kas ietver visas izmaksas, gan uzskaitītās, gan neuzskaitītās un ir adekvāta, lai veiktu darbus
atbilstoši tehniskajām specifikācijām un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem.
3. Apliecinu, ka mūsu piedāvātā līgumcena līguma izpildes laikā nemainīsies.
4. Ar šo apliecinu, kas visas mūsu sniegtās ziņas ir patiesas un ka nav tādu apstākļu, kuri liegtu
piedalīties šajā iepirkumā un pildīt tā noteikumos norādītās prasības.
5. Apliecinu, ka esam pilnībā iepazinušies ar iepirkuma procedūras dokumentiem, līgumprojektu.

Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Z.v.
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2.PIELIKUMS

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU
iepirkumam
„Individuālo aizsardzības līdzekļu piegāde Viļānu novada pašvaldības

vajadzībām”
ID Nr. VNP 2015/9
1.

Pretendenta nosaukums:

2.

Reģistrācijas numurs:

3.

Juridiskā adrese:

4.

Faktiskā adrese:

5.
6.
7.
8.
9.

Kontaktpersona:
Tālruņa Nr.
Fakss:
E-pasts:
Finanšu rekvizīti:
Banka:
Bankas kods:
Bankas konts:
Pilnvarotā persona, kas būs
tiesīga parakstīt līgumu

10.

Pretendenta nosaukums. Likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas amats, paraksts, tā atšifrējums

Z.v.
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3.pielikums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
„Individuālo aizsardzības līdzekļu piegāde Viļānu novada pašvaldības vajadzībām”
ID Nr. VNP 2015/9
1. Preču kvalitātei jāatbilst ES un LR standartiem un LR normatīvo aktu prasībām.
2. Uz katra Preces iepakojuma (polietilēna iepakojuma vai kartona kastes) jānorāda Preces
nosaukums, izmērs un daudzums.
3. Prece jāpiegādā saskaņā ar izmēriem, kurus noteiks pasūtītāja pilnvarotā persona
pieteikuma veidlapā.
4. Individuāli šūtajiem apģērbiem (pozīcijas Nr. 29, 32, 33, 41, 42) cenā jāiekļauj izmaksas,
kas saistītas ar izbraukšanu pie klienta veicot uzmērīšanu un pielaikošanu (2 reizes).
5. Precei iekšpusē iestrādāts (iešūts) marķējums (ja iestrāde Precē nav iespējama, pievienots Precei savādāk) ar informāciju par Preces izmēru, augumu izstrādājuma
kopšanas un tīrīšanas nosacījumiem un citām norādēm.
6. Ja garantijas laikā Precei konstatē, ka Precei piemīt bojājums vai trūkums, pasūtītāja
pilnvarotā persona nosūta piegādātāja pilnvarotajai personai uz e-pastu vai faksu attiecīgu
pretenziju un piegādātājs 5 (piecu) darba dienu laikā no pretenzijas nosūtīšanas dienas
piegādātājs novērš minētās Preces bojājumu vai trūkumu, nepieciešamības gadījumā
apmainot to pret jaunu līguma noteikumiem atbilstošu Preci.
7. Piegādājot preci, katrai precei jāiesniedz lietošanas instrukcija.
8. Katrai precei Tehniskajā piedāvājumā jānorāda garantijas laiks.
Nr.
p.k.
1.

2.

3.

Preces apraksts
Ķivere
Izgatavota no ABS. Aizsargķiveres apvalks ir
triecienizturīgs un absorbē enerģiju. Ķivere ar sviedru
absorbējošu sloksni. Temperatūra: no -10 C līdz +50 C.
Izmēru diapazons: 52 - 62. Svars: 360 g.
Atbilst EN 397 standartam CE zīmi.
Aizsargķivere
Ar īsu nagu no ABS. Speciāls modelis augstkāpējiem, kas
nodrošina aizsardzību 440 Vac, MM, Klase 0 1000 Vac
(EN50365). Trīs punktu stiprinājuma zoda siksna un
pretsviedru ieliktnis.
Atbilst LVS EN 397 standartu prasībām.
Vairogs
Sejas vairogs, sietiņš

Daudzums
(gab)
4

Attēls*

2

8

Lietojams kopā ar turētājiem.
Sejas vairoga modeli saskaņot ar pasūtītāju.

11

4.

5.

6.

Josta
Drošības josta ar trosi. Darba stāvokļa pozicionējoša josta
ar ergonomisku muguras atbalstu un 2 sānu D cilpām. Pie
vienas D cilpas pievienota pozicionējoša trose ar sakabes
āķi, regulējams garums līdz 1,7m.
Atbilst LVS EN 358 standartu prasībām.
Aizsargbrilles
Ekonomiskas klases aizsargbrilles ar papildus sānu
aizsardzību. Var lietot kopā ar optiskām brillēm. Aizsargā
no mehāniskās iedarbības. Lēcas: polikarbonāta (PC),
bezkrāsas.
Atbilst EN166, EN170 standarta prasībām, ir CE zīme
Respirators

2

19

10

Daļiņu respirators ar izelpas vārstu, ērts, moderns
respirators visdažādākajiem pielietojumiem. Respiratora
iekšējais pārklājums nodrošina patīkamu saskari ar ādu.
Trīsdaļīga, salokāma konstrukcija nodrošina aizsardzību
pret daļiņu iekļūšanu respiratora iekšpusē lietošanas
starplaikos. Minimāla elpošanas pretestība un izelpas
vārsts papildus komfortam. Novērš mitruma un karstuma
uzkrāšanos respiratora iekšpusē. Standarts: EN149:2001
FFP1
7.

8.

9.

12

Respirators
Ar vārstuli, izgatavots no augstas kvalitātes polipropilēna
šķiedras. Ar zemu gaisa pretestību, pateicoties kam nav
apgrūtināta elpošana strādājot ilgu laiku. Regulējamas
gumijas. Nodrošina aizsardzību pret netoksiskām, cietām
daļiņām. Maksimālais piesārņojuma līmenis: 10 x AER
(Aroda ekspozīcijas robežvērtība). Aizsardzības klase: P2
Atbilst EN149:2001 standarta prasībām ir CE zīme.
Respirators
Saliekams, ar vārstuli, izgatavots no augstas kvalitātes
polipropilēna šķiedras.
Ar zemu gaisa pretestību, pateicoties kam nav apgrūtināta
elpošana strādājot ilgu laiku.
Regulējamas gumijas. Nodrošina aizsardzību pret
netoksiskām, cietām daļiņām.
Maksimālais piesārņojuma līmenis: 10 x AER (Aroda
ekspozīcijas robežvērtība).
Aizsardzības klase: P2
Atbilst EN149:2001 standarta prasībām ir CE zīme.
Maska
3-slāņu sejas maska ar ausu gumijām, zila, II tipa
Salocīta 3 reizes, ar deguna ieloku labākai piegulēšanai,
neausts materiāls, 23 g / m2
Sakausēta izmantojot ultra skaņu, neizmantojot
ķimikālijas. Iekšējais slānis ir ļoti mīksts un patīkams sejas
ādai. Vidējais slānis nodrošina labu filtrāciju.

28

9

10

10.

Ārējais slānis ir zils un šķidruma izturīgs.
Lieto, lai aizsargātu gan apkārtējo vidi, gan sevi,
piemēram, saistībā ar darbībām ar asinīm un ķermeņa
šķidrumiem. Var izmantot arī infekcijas pacientiem, lai
aizsargātu vidi, piemēram, saistībā ar A gripu H1N1).
Sejas maskas ar elastīgām ausu gumijām ir viegli uzlikt un
noņemt. Elastīgās gumijas ir mīkstas un apaļas, kas padara
sejas maskas ērti lietojamas.
DK saskaņā ar ISO 9001: 2008
Cimdi
Dielektriskie cimdi kl.1000V. Nodrošina aizsardzību līdz
1000V Izmēri: 10 Atbilst LVS EN 60903 standartu
prasībām.

2 (pāri)

11.

Cimdi
Paredzēti cepējiem, garums: 45 cm. Aizsargā pret
karstumu.

2 (pāri)

12.

Cimdi
Auduma aizsargcimdi cepējiem. Aizsargā pret karstumu.

1 (pāris)

13.

Pirkstaiņi
Termo, frote, kurinātajiem, ar pagarināto izturīgo manšeti.
Šūti pēc individuāla pasūtījuma.
Izmēri: L, XL
Cimdi
Saimniecības darbiem, izgatavoti no lateksa. Aizsardzības
pret mehāniskiem riskiem, vājas koncentrācijas
ķīmikālijām, tīrīšanas līdzekļiem.
Garums: 305 mm. Krāsa: dzeltena
Izmēri: S, M, L, XL
Cimdi
Izturīgi pret mehānisko iedarbību. Plaukstas daļa un daļa
augšpuses pārklāta ar nitrila slāni. Cimdi paredzēti darbam
ar smalkiem priekšmetiem, nodrošinot rokām augstu
jūtību un komfortu, tajā pašā laikā aizsargā rokas no
sasmērēšanas. Cimdi nodrošina labu slidenu priekšmetu
satveršanas iespēju. Materiāls: neilons, apliets ar pelēku
nitrila kārtu. Izmēri: M, L, XL
Cimdi
Adīti cimdi ar PVC pumpiņām no vienas puses. Ar
elastīgo aproci. Pumpiņu krāsa: zila vai melna.
Materiāls: 65% kokvilna, 35% poliesters.

8 (pāri)

14.

15.

16.

33 (pāri)

129 (pāri)

6879 (pāri)
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

14

Cimdi
Zamšādas cimdi kombinēti ar kokvilnas audumu. Izturīgi
pret mehānisko iedarbību. Delna: Izgatavota no
viengabalainas zamšādas, dzeltenīgā krāsā. Locītavas daļā
iešūta savilcējgumija.
Atbilst EN 388 standartam, ir CE zīme.
Cimdi
Mīkstas cūkādas cimdi kombinēti ar kokvilnu. Cimdi ļauj
viegli veikt pat ļoti smalkus darbus. Materiāla sastāvs
nodrošina maksimālu komfortu un tajā pat laikā
nodilumizturību. Delna: Izgatavota no dabīgas, gludas
cūkādas, nedalīta. Virspuse: Izgatavota no elastīga un
izturīga kokvilnas auduma, kas ideāli pieguļ rokai. Ar
aizdari. Piemēroti darbam vieglajā rūpniecībā, montāžas
darbos, pakošanā un citur.
Atbilst EN 420, ir CE zīme.
Cimdi
Darba cimdi ar mirkopunktiem.
Aizsargā pret slīdēšanu, elpo un nodrošina lielisku
jūtīgumu.
Izmērs: 9
Cimdi
Darbam ar karstiem, slideniem un eļļainiem priekšmetiem.
Teicama kustību precizitāte un augsts termoaizsardzības
līmenis. Plāni, labi pieguļ rokai. Ilgstošs ekspluatācijas
laiks. Teicama izturība pret eļļām un smērvielām. Ļoti
izturīgi pret abrazīvu apstrādi. Nodrošina roku aizsardzību
no apdegumiem darbā ar rastu metālu. Nitrila pārklājums
ar pumpiņām delnas un pirkstu zonā nodrošina drošu
satvērienu un karstu, slidenu un eļļotu priekšmetu
fiksēšanu.
Ir ISO 9002 sertificēts.
Cimdi
Gumijas. Šķidrumu necaurlaidīgi cimdi no melnas
neoprēna (polihloroprēna) gumijas. Sarkana hlorēta
neoprēna iekšējais slānis. Pirkstu izliekumi un delnas
kontūras. Neslīdīga apdare delnas un pirkstu rajonā.
Bez silikona. Atbilst Pārtikas un zāļu pārvaldes (FDA)
nolikumam attiecībā uz saskari ar pārtiku. Biezums (rokas
locītavas rajonā): 0,75 mm (nominālvērtība)
Cimdi
Šķidrumu necaurlaidīgi cimdi no dabīgās gumijas. Pirkstu
izliekumi un delnas kontūras. Raupja ārēja virsma. Gluda,
hlorēta iekšējā virsma, ērta kokvilnas odere, piemēroti gan
darbam ar pārtiku, gan citās darbību jomās sertificēti
atbilstoši ISO 9002
- EN 374 – ķīmiski izturīgi; izturīgi pret
mikroorganismiem.
- EN 388 – mehāniski izturīgi.
- EN 421 – izturīgi pret radiāciju.

11 (pāri)

13 (pāri)

11 (pāri)

10 (pāri)

2 (pāri)

195 (pāri)

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Atbilst Pārtikas un zāļu pārvaldes (FDA) nolikumam
attiecībā uz saskari ar pārtiku.
Garums (visiem izmēriem): 31 cm (nominālvērtība)
Biezums (rokas locītavas daļā): 0,45 mm
(nominālvērtība).
Izmērs: 6 - 10
Cimdi
Gumijas, šķidrumu necaurlaidīgi cimdi no dabīgā lateksa.
Pūkaina kokvilnas odere virs iekšējā balta dabīgā lateksa
slāņa. Pirkstu izliekumi un delnas kontūras. Neslīdīga
apdare delnas un pirkstu rajonā.
Ārējā virsma viegli pārklāta ar silikonu. Atbilst Pārtikas
un zāļu pārvaldes (FDA) nolikumam attiecībā uz saskari ar
pārtiku. Garums (visiem izmēriem): 33 cm
(nominālvērtība). Biezums (rokas locītavas rajonā): 0,40
mm (nominālvērtība). Katrs pāris apdrukātā polietilēna
maisiņā. Laba izturība pret ketoniem un daudzām
atšķaidītām skābēm. Piemēroti darbam ar pārtikas
produktiem.
ISO 9002 sertificēti.
Izmērs: 6 - 10
Cimdi
Gumijas cimdi, dzelteni
Var pielietot virtuvē, vannas istabā un citur.
Izmēri: M, L, XL
Cimdi
Absorbē un aizsargā pret vibrācijām.
Krāsa: Melna
Izmērs: 10
Cimdi
Vienreizlietojamie lateksa cimdi, nesterili, bez
pūdera. Krāsa: balta (nebalināti). Izturīgi.100 gab.
Iepakojumā. Izmēri: S (6-7), M (7-8), L (8-9)
Veste
Atstarojoša signālveste
Krāsas: Dzeltena, Oranža
Materiāls - 100% PES.
Izmērs: XL,XXL
Halāts
Darba halāts bez piedurknēm
Audums: 35% kokvilna, 65% poliesters
Auduma blīvums: 230 g/m2
Auduma standarts: DIN EN 26330
Krāsas: zila,
Izmērs: 36-54

130

1067 (pāri)

3 (pāri)

400 gab. (4
iepakojumi
)
32

2

15

29.

30.

31.

32.

33.

Pushalāts
Taisna piegriezuma halāts. Aizdare – spiedpogas.
Angļu atlokāma apkakle. Garas piedurknes.
Apakšdaļā piedurknes platums regulējams ar
spiedpogām. Sānos šķēlumi.
Divas uzšūtas sānu un viena krūšu kabata.
Auduma apraksts: Sastāvs: 33% kokv. / 67% PE
Blīvums: 95 gr/m2. Krāsa: balta ar krāsainu apdari.
Izgatavots pēc individuāla pasūtījuma.
Halāts
Taisna piegriezuma halāts. Aizdare – pogas. Angļu
apkaklīte. Halāta priekšpuses kreisajā pusē apdares
šķēlums. Viena uzšūta krūšu kabata un divas uzšūtas sānu
kabatas. Auduma apraksts: Sastāvs: 35% kokv./ 65% PES
Biezums: 160 gr/m2
Krāsa: zila, izmērs 48-60
Lietusmētelis
Ar kapuci. Materiāls: PU. Aizdare: ar spiedpogām.
Piedurkņu galos ir iestrādātas gumijas. Kapuces malā ir
iestrādāta aukliņa.
Krāsa: tumši zila, Izmēri: 2XL, 3XL
Puskombinezons
Audums: 64% kokvilna, 35% PE, 1%antistatiskas
šķiedras. Auduma blīvums: 340g/m2. Krāsa: zila/pelēka.
Aizsardzība: EN 470-1, EN 531 A1, B1, C1,E2, EN 13034
Typ.6, EN 1149-3, ENV 50354 cl.1

1

12

2

10

Jaka
Divslāņu jaka. Audums: 64% kokvilna, 35% PE, 1%
antistatiskas šķiedras. Aizsardzība: EN 470-1, EN 531 A1,
B1, C1,E2, EN 13034 Typ.6, EN 1149-3, ENV 50354 cl.1.
Izgatavots pēc individuāla pasūtījuma.
Kombinezons
Art. BW 270. Audums: 100% kokvilna. Auduma blīvums:
270 g/m2. Auduma standarts: DIN EN 26330.
Krāsas: zaļš, zils, tumši zils, balts.
Izmērs: 42-64

10

35.

Uzlikas
Ar aizsardzību pret iegriezumiem motorzāģa lietotājiem ar
elastīgu, regulējamu jostu, bikšu staru iekšpusē visā
garumā ietrādātas rāvēslēdzēju aizdares. Platumu
iespējams regulēt.

2

36.

Cepure
Auduma apraksts art.: Sietiņš + Auduma mala
Krāsa: balta + vienkrāsains

18

34.

16

7

37.

38.

39.

Priekšauts
Gumijas priekšauts ar piešūtu krušdaļu, caurumiem sānos,
aizsienams, 140x110cm, zils. Ūdens izturīgs.
Izmērs: 140x110cm. Auduma apraksts:
Sastāvs: PE+PVH+PU
Biezums: 346 gr/m2 Krāsa: zils
Priekšauts
Priekšauts – tunika, divpusējs, tumši-zils. Divas uzšūtas
kabatas, apšuvuma apdare ar saitēm sānos.
Auduma apraksts:Sastāvs: 35% kokvilna/ 65% PE
Blīvums: 160 gr/m2
Krāsa: tumši-zilа
Halāts
Materiāls 65/35% PEC/kokvilna

4

16

14

40.

Priekšauts
Priekšauts ar krūšdaļu 75x63cm
Auduma apraksts: Sastāvs: 35% kokvilna/ 65% PE
Blīvums: 160 gr/m2
Krāsa: bordo

11

41.

Jaka
Šefpavāra jaka no satīna auduma ar praktisku stāvapkakli.
Aprīkota ar iekšēju kakla atloku un cilpu apkakles daļā un
aiztaisāma priekšpusē ar 12 šefpavāra pogām. Materiāli :
100% kokvilna
Blīvums: 265g. Krāsa: Balta. Izgatavots pēc individuāla
pasūtījuma.
Bikses
Taisna piegriezuma bikses uz gumijas, savelkamas.
Auduma apraksts:
Sastāvs: 35% kokv./ 65% PE
Blīvums: 175 gr/m2
Krāsa: Balta. Izgatavots pēc individuāla pasūtījuma.
Apavi
Dielektriskās botas. Materiāls: gumija. Odere: tekstils
Ražošanas metode: roku darbs

1

Kurpes
Maiga āda, melna krāsa perforēta
Papēža siksniņa salokāma, regulējama
CE EN ISO 20347: 2012
Neslīdoša zole. Maināma GKK (Gaisa Klimata Komforts)
iekšzole, viļņveida. Antibakteriāla apstrāde. Antistatiski.
Izmērs: 43

1

42.

43.

44.

1

2
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45.

Kurpes
Kurpes ar elastīgu siksniņu.
Izmēri: 35-43. Virsma un iekšēja apdare no biezas,
dabīgas ādas. Iekšzole ar antibakeriālām īpašībām.
Paaugstināts komforts pēdas zonā. Izturīga neslīdoša PU
zole. CE Marķējums.
Standarts: EN ISO 20347:2007
Kurpes
Kurpes ar siksniņu un sprādzi
Izmērs: 38
Virsma: āda. Izturīga, antistatiska, neslīdoša PU zole ar
papēdi. CE marķējums. Standarts: EN ISO 20347:2007
SRC
Zābaki
Profesionāli apavi darbam. Dabīgas ādas šņorzābaki,
ūdens atgrūdoši. Ātri aizšņorējami apavi.
Gaisu caurlaidīga, nodilumizturīga odere.
Metāla purngals. Metāla starpzole - pret zoles
caurduršanu. Antistatiska, mīksta, izņemama
iekšzole. Eļļas/benzīna izturīga, antistatiska, divslāņu
neslīdoša PU/TPU zole. Triecienu absorbējošs
papēdis. Izmēri 35-48 Krāsa: melna. EN ISO 20345:2011
S3 SRC
Zābaki
PVC zābaki ar metāla purngalu un metāla starpliku zolē,
papildus potītes aizsardzība, eļļas - benzīna izturīga zole.
izm.42 līdz 46, Augstums 38 cm.

12

49.

Galošas
PVC, olīvu krāsā.
Izmērs: 38. - 45.

6

50.

Zābaki
Gumijas zābaki sievietēm, PVC; augstums 25cm, glancēta
virsma un caurspīdīga zole; Izmērs: 36 – 41.

8

46.

47.

48.

1

10

8

Attēls* - attēlam ir tikai informatīvs raksturs

Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

18

4.pielikums
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

„Individuālo aizsardzības līdzekļu piegāde Viļānu novada pašvaldības
vajadzībām”
ID Nr. VNP 2015/9
Pretendents

_________________________________________________________________________
Pretendenta nosaukums

Reģistrācijas numurs

_________________________________________________________________________
Nodokļu maksātāja kods

_________________________________________________________________________
Pretendenta bankas rekvizīti

_________________________________________________________________________
Pretendenta adrese, tālruņa (faksa) numuri

Kontaktpersona

_________________________________________________________________________
Pretendenta vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds

Piedāvājums
Piedāvājam izpildīt iepirkumu, kas saistīts ar iepirkumu „Individuālo aizsardzības līdzekļu piegāde
Viļānu novada pašvaldības vajadzībām” ID Nr. VNP 2015/9 atbilstoši Nolikumā minētajām prasībām.
Nr.
p.k

1.

2.

3.

4.

Prece

Ķivere
Izgatavota no ABS. Aizsargķiveres apvalks ir
triecienizturīgs un absorbē enerģiju. Ķivere ar sviedru
absorbējošu sloksni. Temperatūra: no -10 C līdz +50 C.
Izmēru diapazons: 52 - 62. Svars: 360 g.
Atbilst EN 397 standartam CE zīmi.
Aizsargķivere
Ar īsu nagu no ABS. Speciāls modelis augstkāpējiem, kas
nodrošina aizsardzību 440 Vac, MM, Klase 0 1000 Vac
(EN50365). Trīs punktu stiprinājuma zoda siksna un
pretsviedru ieliktnis.
Atbilst LVS EN 397 standartu prasībām.
Vairogs
Sejas vairogs, sietiņš
Lietojams kopā ar 16700 vai 16705 turētājiem.
Josta
Drošības josta ar trosi. Darba stāvokļa pozicionējoša josta
ar ergonomisku muguras atbalstu un 2 sānu D cilpām. Pie
vienas D cilpas pievienota pozicionējoša trose ar sakabes
āķi, regulējams garums līdz 1,7m.
Atbilst LVS EN 358 standartu prasībām.

Daudzums,
gab

Cena par vienu
vienību (bez
PVN) EUR

Līgumcena
(bez PVN) par
kopējo
daudzumu,
EUR

4

2

8

2

19

5.

6.

Aizsargbrilles
Ekonomiskas klases aizsargbrilles ar papildus sānu
aizsardzību. Var lietot kopā ar optiskām brillēm. Aizsargā
no mehāniskās iedarbības. Lēcas: polikarbonāta (PC),
bezkrāsas.
Atbilst EN166, EN170 standarta prasībām, ir CE zīme
Respirators

19

10

Daļiņu respirators ar izelpas vārstu, ērts, moderns
respirators visdažādākajiem pielietojumiem. Respiratora
iekšējais pārklājums nodrošina patīkamu saskari ar ādu.
Trīsdaļīga, salokāma konstrukcija nodrošina aizsardzību
pret daļiņu iekļūšanu respiratora iekšpusē lietošanas
starplaikos. Minimāla elpošanas pretestība un izelpas
vārsts papildus komfortam. Novērš mitruma un karstuma
uzkrāšanos respiratora iekšpusē. Standarts: EN149:2001
FFP1
7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

20

Respirators
Ar vārstuli, izgatavots no augstas kvalitātes polipropilēna
šķiedras. Ar zemu gaisa pretestību, pateicoties kam nav
apgrūtināta elpošana strādājot ilgu laiku. Regulējamas
gumijas. Nodrošina aizsardzību pret netoksiskām, cietām
daļiņām. Maksimālais piesārņojuma līmenis: 10 x AER
(Aroda ekspozīcijas robežvērtība). Aizsardzības klase: P2
Atbilst EN149:2001 standarta prasībām ir CE zīme.
Respirators
Saliekams, ar vārstuli, izgatavots no augstas kvalitātes
polipropilēna šķiedras. Ar zemu gaisa pretestību,
pateicoties kam nav apgrūtināta elpošana strādājot ilgu
laiku.Regulējamas gumijas. Nodrošina aizsardzību pret
netoksiskām, cietām daļiņām.Maksimālais piesārņojuma
līmenis: 10 x AER (Aroda ekspozīcijas robežvērtība).
Aizsardzības klase: P2Atbilst EN149:2001 standarta
prasībām ir CE zīme.
Maska
3-slāņu sejas maska ar ausu gumijām, zila, II tipa
Salocīta 3 reizes, ar deguna ieloku labākai piegulēšanai.
3-slāņu neausts materiāls, 23 g / m2. Sakausēta izmantojot
ultra skaņu, neizmantojot ķimikālijas. Iekšējais slānis ir
ļoti mīksts un patīkams sejas ādai. Vidējais slānis
nodrošina labu filtrāciju. Ārējais slānis ir zils un šķidruma
izturīgs. Lieto, lai aizsargātu gan apkārtējo vidi, gan sevi,
piemēram, saistībā ar darbībām ar asinīm un ķermeņa
šķidrumiem. Var izmantot arī infekcijas pacientiem, lai
aizsargātu vidi, piemēram, saistībā ar A gripu H1N1)
DK saskaņā ar ISO 9001: 2008
Cimdi
Dielektriskie cimdi kl.1000V. Nodrošina aizsardzību līdz
1000V Izmēri: 10 Atbilst LVS EN 60903 standartu
prasībām.
Cimdi
Paredzēti cepējiem, garums: 45 cm. Aizsargā pret
karstumu.
Cimdi
Auduma aizsargcimdi cepējiem. Aizsargā pret karstumu.
Pirksrtaiņi

28

9

10

2 (pāri)

2 (pāri)
1 (pāris)
8 (pāri)

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Termo, frote, kurinātajiem, ar pagarināto izturīgo manšeti
Izmēri: L, XL
Cimdi
Saimniecības darbiem, izgatavoti no lateksa. Aizsardzības
pret mehāniskiem riskiem, vājas koncentrācijas
ķīmikālijām, tīrīšanas līdzekļiem. Garums: 305 mm.
Krāsa: dzeltena. Izmēri: S, M, L, XL
Cimdi
Izturīgi pret mehānisko iedarbību. Plaukstas daļa un daļa
augšpuses pārklāta ar nitrila slāni. Cimdi paredzēti darbam
ar smalkiem priekšmetiem, nodrošinot rokām augstu jūtību
un komfortu, tajā pašā laikā aizsargā rokas no
sasmērēšanas. Cimdi nodrošina labu slidenu priekšmetu
satveršanas iespēju. Materiāls: neilons, apliets ar pelēku
nitrila kārtu. Izmēri: M, XL
Cimdi
Adīti cimdi ar PVC pumpiņām no vienas puses. Ar
elastīgo aproci. Pumpiņu krāsa: zila vai melna.
Materiāls: 65% kokvilna, 35% poliesters.
Cimdi
Zamšādas cimdi kombinēti ar kokvilnas audumu. Izturīgi
pret mehānisko iedarbību. Delna: Izgatavota no
viengabalainas zamšādas, dzeltenīgā krāsā. Locītavas daļā
iešūta savilcējgumija. Atbilst EN 388 standartam, ir CE
zīme.
Cimdi
Mīkstas cūkādas cimdi kombinēti ar kokvilnu. Cimdi ļauj
viegli veikt pat ļoti smalkus darbus. Materiāla sastāvs
nodrošina maksimālu komfortu un tajā pat laikā
nodilumizturību. Delna: Izgatavota no dabīgas, gludas
cūkādas, nedalīta. Virspuse: Izgatavota no elastīga un
izturīga kokvilnas auduma, kas ideāli pieguļ rokai. Ar
Velcro aizdari. Piemēroti darbam vieglajā rūpniecībā,
montāžas darbos, pakošanā un citur. Atbilst EN 420, ir CE
zīme.
Cimdi
Darba cimdi ar mirkopunktiem.
Aizsargā pret slīdēšanu, elpo un nodrošina lielisku
jūtīgumu. Izmērs: 9
Cimdi
Darbam ar karstiem, slideniem un eļļainiem priekšmetiem.
Teicama kustību precizitāte un augsts termoaizsardzības
līmenis. Plāni, labi pieguļ rokai. Ilgstošs ekspluatācijas
laiks. Teicama izturība pret eļļām un smērvielām. Ļoti
izturīgi pret abrazīvu apstrādi. Nodrošina roku aizsardzību
no apdegumiem darbā ar rastu metālu. Nitrila pārklājums
ar pumpiņām delnas un pirkstu zonā nodrošina drošu
satvērienu un karstu, slidenu un eļļotu priekšmetu
fiksēšanu.Ir ISO 9002 sertificēts.
Cimdi
Gumijas. Šķidrumu necaurlaidīgi cimdi no melnas
neoprēna (polihloroprēna) gumijas. Sarkana hlorēta
neoprēna iekšējais slānis. Pirkstu izliekumi un delnas
kontūras. Neslīdīga apdare delnas un pirkstu rajonā.
Garantēti bez silikona. Atbilst Pārtikas un zāļu pārvaldes
(FDA) nolikumam attiecībā uz saskari ar pārtiku. Biezums
(rokas locītavas rajonā): 0,75 mm (nominālvērtība)

33 (pāri)

129 (pāri)

6879 (pāri)

11 (pāri)

13 (pāri)

11 (pāri)

10 (pāri)

2 (pāri)
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.
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Cimdi
Šķidrumu necaurlaidīgi cimdi no dabīgās gumijas. Pirkstu
izliekumi un delnas kontūras. Raupja ārēja virsma. Gluda,
hlorēta iekšējā virsma, ērta kokvilnas odere, piemēroti gan
darbam ar pārtiku, gan citās darbību jomās sertificēti
atbilstoši ISO 9002. EN 374 – ķīmiski izturīgi; izturīgi pret
mikroorganismiem. EN 388 – mehāniski izturīgi. EN 421
– izturīgi pret radiāciju. Atbilst Pārtikas un zāļu pārvaldes
(FDA) nolikumam attiecībā uz saskari ar pārtiku.
Garums (visiem izmēriem): 31 cm (nominālvērtība)
Biezums (rokas locītavas daļā): 0,45 mm (nominālvērtība).
Izmērs: 6
Cimdi
Gumijas, šķidrumu necaurlaidīgi cimdi no dabīgā lateksa.
Pūkaina kokvilnas odere virs iekšējā balta dabīgā lateksa
slāņa. Pirkstu izliekumi un delnas kontūras. Neslīdīga
apdare delnas un pirkstu rajonā.
Ārējā virsma viegli pārklāta ar silikonu. Atbilst Pārtikas un
zāļu pārvaldes (FDA) nolikumam attiecībā uz saskari ar
pārtiku. Garums (visiem izmēriem): 33 cm
(nominālvērtība). Biezums (rokas locītavas rajonā): 0,40
mm (nominālvērtība). Katrs pāris apdrukātā polietilēna
maisiņā. Laba izturība pret ketoniem un daudzām
atšķaidītām skābēm. Piemēroti darbam ar pārtikas
produktiem. ISO 9002 sertificēti.Izmērs: 10
Cimdi
Gumijas cimdi, dzelteni. Var pielietot virtuvē, vannas
istabā un citur. Izmēri: M, L
Cimdi
Absorbē un aizsargā pret vibrācijām. Krāsa: Melna
Izmērs: 10
Cimdi
Vienreizlietojamie lateksa cimdi, nesterili, bez
pūdera. Krāsa: balta (nebalināti). Izturīgi.100 gab.
Iepakojumā. Izmēri: S (6-7), M (7-8), L (8-9)
Veste
Atstarojoša signālveste, Krāsas: Dzeltena, Oranža
Materiāls - 100% PES. Izmērs: XL,XXL.
Halāts
Darba halāts bez piedurknēm
Audums: 35% kokvilna, 65% poliesters
Auduma blīvums: 230 g/m2. Krāsas: zila, Izmērs: 36-54
Pushalāts
Taisna piegriezuma halāts. Aizdare – spiedpogas.
Angļu atlokāma apkakle. Garas piedurknes.
Apakšdaļā piedurknes platums regulējams ar
spiedpogām. Sānos šķēlumi. Divas uzšūtas sānu un viena
krūšu kabata. Auduma apraksts: Sastāvs: 33% kokv. / 67%
PE. Blīvums: 95 gr/m2. Krāsa: balta ar krāsainu apdari
Halāts
Taisna piegriezuma halāts. Aizdare – pogas. Angļu
apkaklīte. Halāta priekšpuses kreisajā pusē apdares
šķēlums. Viena uzšūta krūšu kabata un divas uzšūtas sānu
kabatas. Auduma apraksts: Sastāvs: 35% kokv./ 65%
PESBiezums: 160 gr/m2. Krāsa: zila, izmērs 48-60
Lietusmētelis
Ar kapuci. Materiāls: PU. Aizdare: ar spiedpogām.

195 (pāri)

130

1067 (pāri)
3 (pāri)

400 gab. (4
iepakojumi)
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32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.
40.

41.

42.

43.

44.

Piedurkņu galos ir iestrādātas gumijas. Kapuces malā ir
iestrādāta aukliņa. Krāsa: tumši zila, Izmēri: 2XL, 3XL
Puskombinezons
Audums: 64% kokvilna, 35% PE, 1%antistatiskas
šķiedras. Auduma blīvums: 340g/m2. Krāsa: zila/pelēka.
Aizsardzība: EN 470-1, EN 531 A1, B1, C1,E2, EN 13034
Typ.6, EN 1149-3, ENV 50354 cl.1
Jaka
Divslāņu jaka. Audums: 64% kokvilna, 35% PE, 1%
antistatiskas šķiedras. Aizsardzība: EN 470-1, EN 531 A1,
B1, C1,E2, EN 13034 Typ.6, EN 1149-3, ENV 50354 cl.1
Kombinezons
Art. BW 270. Audums: 100% kokvilna. Auduma blīvums:
270 g/m2. Auduma standarts: DIN EN 26330.
Krāsas: zaļš, zils, tumši zils, balts. Izmērs: 42-64
Uzlikas
Ar aizsardzību pret iegriezumiem motorzāģa lietotājiem ar
elastīgu, regulējamu jostu, bikšu staru iekšpusē visā
garumā ietrādātas rāvēslēdzēju aizdares. Platumu
iespējams regulēt.
Cepure
Auduma apraksts art.: Sietiņš + Darba
Krāsa: balta + vienkrāsains
Priekšauts
Gumijas priekšauts ar piešūtu krušdaļu, caurumiem sānos,
aizsienams, 140x110cm, zils. Ūdens izturīgs.
Izmērs: 140x110cm. Auduma apraksts:
Sastāvs: PE+PVH+PU. Biezums: 346 gr/m2 Krāsa: zils
Priekšauts
Priekšauts – tunika, divpusējs, tumši-zils. Divas uzšūtas
kabatas, apšuvuma apdare ar saitēm sānos.
Auduma apraksts: Sastāvs: 35% kokvilna/ 65% PE
Blīvums: 160 gr/m2. Krāsa: tumši-zilа
Halāts
Materiāls 65/35% PEC/kokvilna
Priekšauts
Priekšauts ar krūšdaļu 75x63cm
Auduma apraksts: Sastāvs: 35% kokvilna/ 65% PE
Blīvums: 160 gr/m2. Krāsa: bordo
Jaka
Šefpavāra jaka no satīna auduma ar praktisku stāvapkakli.
Aprīkota ar iekšēju kakla atloku un cilpu apkakles daļā un
aiztaisāma priekšpusē ar 12 šefpavāra pogām. Materiāli:
100% kokvilna, Blīvums: 265g , Krāsa: Balta
Bikses
Taisna piegriezuma bikses uz gumijas, savelkamas.
Auduma apraksts: Sastāvs: 35% kokv./ 65% PE
Blīvums: 175 gr/m2. Krāsa: Balta
Apavi
Dielektriskās botas. Materiāls: gumija. Odere: tekstils
Ražošanas metode: roku darbs
Kurpes
Maiga āda, melna krāsa perforēta
Papēža siksniņa salokāma, regulējama
CE EN ISO 20347: 2012, Izmērs: 43
Neslīdoša zole. Maināma GKK (Gaisa Klimata Komforts)
iekšzole, viļņveida. Antibakteriāla apstrāde. Antistatiski.
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45.

46.

47.

48.

49.
50.

Kurpes
Kurpes ar elastīgu siksniņu.
Izmēri: 35-43. Virsma un iekšēja apdare no biezas, dabīgas
ādas. Iekšzole ar antibakeriālām īpašībām.
Paaugstināts komforts pēdas zonā. Izturīga neslīdoša PU
zole. CE Marķējums. Standarts: EN ISO 20347:2007
Kurpes
Kurpes ar siksniņu un sprādzi
Izmēru rinda: 36-47 Virsma: āda. Izturīga, antistatiska,
neslīdoša PU zole ar papēdi. CE marķējums. Standarts: EN
ISO 20347:2007 SRC, izmērs: 38
Zābaki
Profesionāli apavi darbam. Dabīgas ādas šņorzābaki,
ūdens atgrūdoši. Ātri aizšņorējami apavi.
Gaisu caurlaidīga, nodilumizturīga odere.
Metāla purngals. Metāla starpzole - pret zoles
caurduršanu. Antistatiska, mīksta, izņemama
iekšzole. Eļļas/benzīna izturīga, antistatiska, divslāņu
neslīdoša PU/TPU zole. Triecienu absorbējošs
papēdis. Izmēri 35-48 Krāsa: melna. EN ISO 20345:2011
S3 SRC
Zābaki
PVC zābaki ar metāla purngalu un metāla starpliku zolē,
papildus potītes aizsardzība, eļļas - benzīna izturīga zole.
izm.42 līdz 46, Augstums 38 cm.
Galošas
PVC, olīvu krāsā. Izmērs: 38. - 45.
Zābaki
Krāsaini gumijas zābaki sievietēm, PVC; augstums 25cm,
glancēta virsma un caurspīdīga zole; Izmērs: 36. – 41.
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10

7

6
7
Kopā
PVN __%
Summa kopā ar PVN

Līgumcena euro bez PVN _____________________________________________
(kopējā summa cipariem un vārdos)

21% PVN (EUR)___________________________________________________________
(kopējā summa cipariem un vārdos)

Kopējā līgumcena euro ar PVN _________________________________________
(kopējā summa cipariem un vārdos)

Piedāvājuma līgumcenā iekļautas visas ar iepirkumu „Individuālo aizsardzības līdzekļu
piegāde Viļānu novada pašvaldības vajadzībām” ID Nr. VNP 2015/9 saistītas izmaksas
(tai skaitā piegāde pircējam), kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas.

Pretendenta nosaukums. Likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas amats, paraksts, tā atšifrējums

Z.v.
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6.pielikums

Līguma projekts
Līgums
par Individuālo aizsardzības līdzekļu piegādi Viļānu novada pašvaldības
vajadzībām
Viļānos,

2015.gada ___.____________

Viļānu novada pašvaldība, Reģ.Nr.90009114114, juridiskā adrese Kultūras laukums
1A, Viļāni, Viļānu novads, LV – 4650, novada pašvaldības priekšsēdētajas Jekaterinas Ivanovas
personā, kura darbojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Viļānu novada pašvaldības
nolikumu, turpmāk saukts – Pasūtītājs, no vienas puses, un
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________ personā,
turpmāk saukts
Piegādātājs, no otras puses, turpmāk atsevišķi un kopā Puse/s,
pamatojoties uz Pasūtītāja veiktā iepirkuma „Individuālo aizsardzības līdzekļu piegāde
Viļānu novada pašvaldības vajadzībām” Nr. VNP 2015/9 rezultātiem un Piegādātāja iesniegto
piedāvājumu (turpmāk tekstā - Piedāvājums), noslēdza šo līgumu, turpmāk tekstā Līgums.
1. Līguma priekšmets
1.1. Piegādātājs pārdot un piegādā, bet Pasūtītājs pērk un pieņem individuālos aizsardzības
līdzekļus, darba apģērbu un apavus, turpmāk tekstā Prece, saskaņā ar tehnisko specifikāciju
(Līguma pielikums Nr.2) un finanšu piedāvājumu (Līguma pielikums Nr.3).
1.2. Katru konkrēto Preces piegādi Puses apliecina ar Piegādātāja sastādīto, iesniegto un abpusēji
parakstītu preču pavadzīmi – rēķinu, turpmāk tekstā – Pavadzīme, kurā konkrēti norādīts
Preces nosaukums, daudzums un cena atbilstoši Piedāvājumā uzrādītajai vienības cenai.
1.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji samazināt piegādāto preču apjomu.
2. Pušu saistības un atbildība
2.1. Piegādātāja saistības:
2.1.1. Piegādātājs apņemas veikt savlaicīgu Preces piegādi.
2.1.2. Piegādātājs ir atbildīgs par Preces atbilstību Piedāvājumam, Latvijas Republikas
normatīvo aktu un Eiropas Savienības atbilstošo standartu un kvalitātes prasībām.
2.1.3. Piegādātājs apņemas veikt Preces piegādi ar Pasūtītāja atbildīgām personām saskaņotā
apjomā un norādītajā laikā un vietā.
2.1.4. Piegādātājs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kas nodarīti Pasūtītājam vai trešajām
personām saistībā ar Līguma noteikumu pārkāpumu, ja Piegādātājs tajos ir vainojams,
pamatojoties uz atbilstoši sastādīta akta.
2.1.5. Piegādātājs apņemas piegādāt kvalitatīvu un tehniskajam piedāvājumam atbilstošu
Preci.
2.2. Pasūtītāja saistības:
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2.2.1. par Preču pasūtīšanu un pieņemšanu atbildīgā persona – Darba aizsardzības
speciāliste Silvija Vecstaudža, tel. 26641396
2.2.2. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par Preci Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā.
2.2.3. Pasūtītājs apņemas Piegādātājam nodrošināt pienācīgus apstākļus Preces izkraušanai
noteiktajā vietā un veikt savlaicīgu Preces pieņemšanu.
3. Līguma summa un norēķinu kārtība
3.1. Kopējā Līguma summa par plānoto Preces daudzumu sastāda EUR ________ (summa
vārdiem), kas sastāv no līgumcenas bez PVN EUR _________ (summa vārdiem) un PVN
21% EUR _______ (summa vārdiem). Preces daudzums un līdz ar to arī Līguma summa var
tikt samazināta.
3.2. Pasūtītājs 30 (trīsdesmit) dienu laikā samaksā par piegādāto Preci Piegādātājam, veicot
bezskaidras naudas pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu, atbilstoši
iesniegtajam rēķinam/Preču pavadzīmei par saņemtajām Precēm.
3.3. Preces cenām jāatbilst Piedāvājumā noteiktajām vienību cenām, kurās ir iekļautas visas ar
Preces piegādi saistītās izmaksas.
3.4. Pasūtītājs samaksā Piegādātājam par Preci, kas ir piegādāta atbilstoši Līguma nosacījumiem
un Piedāvājumam.
3.5. Līgumā 3.2.punktā paredzētajā laikā Pasūtītājam neveicot samaksu par saņemto Preci,
Piegādātājam ir tiesības aprēķināt līgumsodu par katru nokavēto dienu 0,1% (nulle komats
viens procents) apmērā no nesamaksātas summas.
3.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma saistību pilnīgas izpildes.
4. Preces pasūtīšanas, piegādes un saņemšanas kārtība
4.1. Piegādātājs pēc Līguma 2.2.1.punktā norādītās pilnvarotās personas telefoniski vai faksu
veiktā pieprasījuma, piegādā un nodod Preci noteiktajā apjomā atbilstoši Līguma pielikumā
Nr. 1 norādītajās adresēs. Preces saņemšanu apliecina Pušu vai to pilnvarotu personu
(norādītas Līguma pielikumā Nr.1) parakstīta Pavadzīme.
4.2. Piegādātājs piegādā pasūtīto Preci atbilstoši Piedāvājumam. Piegāde ir jāveic saskaņā ar
Līgumā norādītās pilnvarotās personas pieprasījumu.
4.3. Par Preces nodošanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Piegādātājs Pircējam nodod Preci un
Pušu pilnvarotie pārstāvji paraksta Pavadzīmi, kurā precīzi norādīts piegādātās Preces
nosaukums, daudzums, cena un vieta.
4.4. Prece tiek piegādāta Piegādātājam piederošā iepakojumā. Papildus samaksa par iepakojuma
lietošanu netiek pieprasīta. Pasūtītājs apņemas nepieciešamības gadījumā atgriezt
iepakojumu Piegādātājam 7 (septiņu) darba dienu laikā. Iepakojuma uzskaite tiek veikta,
izdarot nepieciešamās atzīmes Pavadzīmē.
4.5. Ja Piegādātājs noteiktajā termiņā Preci nav piegādājis pieprasītajā daudzumā, piegādājis
nekvalitatīvu Preci vai neatbilstošu Piedāvājumam, kā arī cenas Precei nav uzrādītas,
ievērojot Piedāvājumā noteiktās vienības cenas, tad pirms Pavadzīmes parakstīšanas, tiek
sastādīts un abpusēji parakstīts defekta akts, turpmāk tekstā Akts, kura viens eksemplārs tiek
izsniegts Piegādātājam. Piegādātājam bez papildus samaksas ir pienākums 3 (trīs) dienu
laikā novērst Aktā minētos trūkumus.
4.6. Piegādātājs apņemas piegādāt Preci atbilstoši aprīkotā transporta līdzeklī, kas
paredzēts/pielāgots Preces pārvadāšanai nodrošinot atbilstošu temperatūras režīmu
piegādājamajām precēm.
5. Kvalitāte un garantija
26

5.1. Piegādātājs garantē, ka piegādātā Prece būs augstas kvalitātes un atbildīs visu to Latvijas
Republikas spēkā esošo normatīvo aktu un Eiropas Savienības atbilstošo standartu
prasībām, kas uz to attiecas.
5.2. Piegādātājs dod garantiju Līguma 1.1.punktā norādītājai precei ________________.
5.3. Puses ir savstarpēji atbildīgas par nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai
tā darbinieku, kā arī šīs Puses Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai
bezdarbības, kā arī rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības
rezultātā.
5.4. Jebkura šajā Līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas
izpildes un zaudējumu atlīdzības pienākuma.
5.5. Par Preces piegādes termiņa kavējumu, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Piegādātāja
līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no nepiegādātās Preču daudzumu
summas.
5.6. Par nekvalitatīvas Preces piegādi, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Piegādātāja līgumsodu
2% (divu procentu) apmērā no iepriekš minēto Preču nepiegādās summas.
6. Līguma spēks, grozījumi, tā darbības izbeigšana
6.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā 12 (divpadsmit) mēnešus no
līguma parakstīšanas brīža.
6.2. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma
izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamām
sastāvdaļām.
6.3. Ja Piegādātājs neievēro Līguma 4.2.punktā noteikto termiņu un kavē Preces piegādi ilgāk kā
par 1 (vienu) darba dienu, vai tiek konstatēta Preces atkārtota neatbilstība Piedāvājumam,
kas tiek fiksēts Pasūtītāja sastādītajā aktā par konstatētajiem pārkāpumiem, Pasūtītājs ir
tiesīgs vienpusēji lauzt Līgumu, rakstiski paziņojot par to Piegādātājam.
6.4. Līguma izbeigšana jebkurā gadījumā neatbrīvo Puses no savstarpējām saistībām, kas radušās
Līguma darbības laikā un nav tikušas nokārtotas līdz Līguma izbeigšanas brīdim.
7. Strīdu risināšanas kārtība
7.1. Jebkurus strīdus, kas radīsies Līguma izpildes gaitā, Puses risinās savstarpēju sarunu vai
sarakstes veidā ar mērķi panākt abpusēji izdevīgu un pieņemamu risinājumu.
7.2. Gadījumā, ja Puses 20 (divdesmit) dienu laikā nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas
Republikas tiesā, pēc Pasūtītāja juridiskās adreses.
8. Nepārvaramā vara
8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde
radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies
pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie
nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes,
avārijas, katastrofas, epidēmijas un kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un
pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības
un ietekmē uzņemtās saistības, to pieņemšanu un stāšanos spēkā.
8.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību,
nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā
termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde,

27

un pēc pieprasījuma šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta
institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.
9. Citi noteikumi
9.1. Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Piegādātājam, kā arī visām trešajām personām, kas
likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.
9.2. Pusēm ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā paziņot par visām izmaiņām rekvizītos,
pilnvaroto pārstāvju norīkojumos un saziņas līdzekļos, kas attiecas uz Līguma saistību
pienācīgu izpildi.
9.3. Visos citos jautājumos, kurus neregulē šī Līguma noteikumi, Puses vadās no spēkā esošās
Latvijas Republikas likumdošanas.
9.4. Līgums, sastādīts 2 (divos) oriģināleksemplāros, katrs uz 4 (četrām) lapām, ar vienādu
juridisku spēku, no kuriem viens atrodas pie Piegādātāja un viens pie Pasūtītāja. Līgumam
pievieno sekojoši pielikumi, kas ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas:
9.4.1. Līguma pielikums Nr.1 – Tehniskā specifikācija uz ____________ lapām;
9.4.2. Līguma pielikums Nr.2 – Finanšu piedāvājums uz _________ lapas/-ām.
10. Pušu paraksti
Pasūtītājs:
Viļānu novada pašvaldība,
Reģ.Nr.90009114114,
Adrese: Kultūras laukums 1A,
Viļāni, LV – 4650
Banka: AS „Swedbank”
Kods: HABALV22
Konts: LV73HABA0551026165229

Piegādātājs:
__________________
____________________________
____________________________
____________________________
___________________________
_____________________________
____________________________

_________________

___________________/_________/
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/J.Ivanova/

Līguma pielikums Nr.1
N.p.k.
1.

Iestādes nosaukums
Pašvaldības
administrācija

2.

Viļānu vidusskola

3.

Viļānu pilsētas
pirmsskolas izglītības
iestāde
Viļānu mūzikas un
mākslas skola
Viļānu novadpētniecības
muzejs

4.
5.

6.
7.

Viļānu vidusskolas
bērnu un jauniešu centrs
Viļānu kultūras nams

8.

Pirmsskolas izglītības
iestāde „Bitīte”

9.

Dekšāres pagasta
pārvalde

10.

Sokolku pagasta
pārvalde

11.

Sociālās palīdzības
centrs „Cerība”

12.

Sporta skola

Struktūrvienības adrese
Kultūras laukums 1,
Viļāni, Viļānu novads,
LV-4650
Rēzeknes iela 1A, Viļāni,
Viļānu nov., LV-4650
Raiņa iela 33B, Viļāni,
Viļānu nov., LV-4650

Atbildīgais
Vasīlijs Arbidāns
Tālr.26498494

Brīvības iela 44C, Viļāni,
Viļānu novads, LV-4650
Kultūras laukums 2,
Viļāni, Viļānu novads,
LV-4650
Raiņa iela 33B, Viļāni,
Viļānu nov., LV-4650
Kultūras laukums 2,
Viļāni, Viļānu novads,
LV-4650
Jaunatnes iela 1,
Radopole, Viļānu pag.,
Viļānu nav., LV-4650
Nākotnes iela 2,
Dekšāres, Dekšāres pag.,
Viļānu nav., LV-4614
Gaisma, Strupļi, Sokolku
pag., Viļānu novads, LV4640
Celtnieku iela 7-36,
Viļāni, Viļānu nov., LV4650
Liepu ielā 2A, Viļāni,
Viļānu nov., LV-4650

Inta Brence
Tālr.64662356
Margarita Skangale
Tālr.:26476570

Pēteris Tretjuks
Tālrunis: 64662917
Janīna Mičule
Tālr.64662078

Aija Prauliņa
Tālr.:28397304
Margarita Cakula
Tālr.:26476570
Ārija Strupiša
(mob.tālr.
29140890)
Jānis Benislavskis
Tālr.: 64640133
Lūcija Veselova
Tālr.: 64640290
Solvita Razgale
Tālr.: 64660237
Aleksejs Šlapakovs
Tālr.:28646365
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