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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs  

1.1.1. RPSIA RNZD 2014/1 

1.2. Pasūtītājs 

1.2.1. Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” (turpmāk - 

Pasūtītājs). 

1.2.2. Vienotais reģistrācijas Nr. 40103032521. 

1.2.3. Juridiskā adrese: Meža prospekts 1, Rīga, LV-1014. 

1.2.4. Tālrunis: 67518409 

1.2.5. Fakss: 67540011 

1.2.6. Profila adrese internetā: www.rigazoo.lv. 

1.2.7. Kontaktpersona, kura sniedz organizatorisku informāciju par iepirkuma 

instrukciju (turpmāk - Instrukcija): RPSIA „Rīgas Nacionālais zooloģiskais 

dārzs” jurists Emīls Moris, telefons: 67518409, fakss: 67540011, e-pasts: 

info@rigazoo.lv. 

1.2.8. Darba laiks: darba dienās no plkst. 9:00 līdz 16:00. 

1.2.9. Līgumslēdzējs: Pasūtītājs. 

1.3. Informācijas apmaiņas kārtība 

1.3.1. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un Ieinteresēto piegādātāju notiek pa 

faksu: 67540011, vai e-pastu: info@rigazoo.lv. 

1.4. Iepirkuma Instrukcijas saņemšana 

1.4.1. Iepirkuma Instrukcija ir brīvi un tieši elektroniski pieejams Pasūtītāja profilā 

internetā. 

1.5. Papildu informācijas sniegšana 

1.5.1. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par 

iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu 

sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, Pasūtītājs to sniedz 

iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa beigām. 

1.5.2. Papildu informāciju Pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un 

vienlaikus ievieto šo informāciju Pasūtītāja profilā internetā, kurā ir pieejami 

iepirkuma dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu. 

1.6. Piedāvājumu iesniegšana 

1.6.1. Ieinteresētais piegādātājs piedāvājumu var iesniegt, sākot ar iepirkuma 

izsludināšanas dienu, līdz 2014.gada 14.aprīlim plkst. 11:00 Instrukcijas 

1.2.punktā norādītajā adresē personīgi vai pa pastu. Ieinteresētais piegādātājs 

nodrošina piedāvājuma saņemšanu līdz šajā punktā minētā termiņa beigām. 

Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums. 

1.6.2. Pasūtītājs reģistrē piedāvājumus to iesniegšanas secībā. Par iesniegšanas brīdi 

uzskatāms brīdis, kad Pasūtītājs saņem piedāvājumu. Pasūtītājs nodrošina, lai 

visi piedāvājumos iekļautie dati būtu aizsargāti un Pasūtītājs varētu pārbaudīt 

piedāvājumu saturu tikai pēc to iesniegšanas termiņa beigām. 

1.6.3. Piedāvājumu, kas iesniegts pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, 

Pasūtītājs neizskata un atdod atpakaļ pretendentam. 

1.6.4. Pretendents sedz visas izmaksas, kas ir saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu 

un iesniegšanu. Pasūtītājs neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām 

neatkarīgi no iepirkuma rezultāta. 

1.7. Prasības piedāvājuma noformējumam un iesniegšanai 

1.7.1. Piedāvājumu iesniedz 1 (vienā) eksemplārā atbilstoši Instrukcijas 1.7.punkta 

prasībām un tas sastāv no šādām daļām: 
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1.7.1.1. pieteikums dalībai iepirkumā; 

1.7.1.2. pretendenta atlases dokumenti; 

1.7.1.3. tehniskais piedāvājums; 

1.7.1.4. finanšu piedāvājums. 

1.7.2. Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, uz kuras norāda: 

1.7.2.1. Pasūtītāja nosaukumu un adresi; 

1.7.2.2. pretendenta nosaukumu, pasta adresi, tālruņa numuru, faksa numuru, e-

pasta adresi un kontaktpersonu; 

1.7.2.3. iepirkuma nosaukumu un identifikācijas numuru. 

1.7.3. Pretendents rakstveida piedāvājumu noformē tā, lai dokumentus nebūtu 

iespējams atdalīt. Sējuma lapām jābūt numurētām un jāatbilst pievienotajam 

satura rādītājam. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamo auklu 

jānostiprina ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, apliecinājuma 

vietas nosaukums un datums, kā arī jābūt pretendenta vai tā pilnvarotā pārstāvja 

parakstam un tā atšifrējumam. 

1.7.4. Piedāvājumu sagatavo latviešu valodā. 

1.7.5. Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt juridiskas personas likumiskā 

vai pilnvarotā pārstāvja parakstītam. Ja pretendenta piedāvājumu paraksta 

pilnvarotā persona, piedāvājumam klāt jāpievieno pilnvara (oriģināls vai kopija). 

1.7.6. Ja kāds oriģināldokuments ir sagatavots svešvalodā, tam pievieno pretendenta 

apliecinātu tulkojumu latviešu valodā saskaņā ar 2000.gada 22.augusta Ministru 

kabineta noteikumiem Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi 

valsts valodā". Apliecinājums nozīmē: uzraksts "TULKOJUMS PAREIZS"; 

tulka vārds, uzvārds un personas kods; tulka paraksts; apliecinājuma vietas 

nosaukums un datums. 

1.7.7. Pretendents apliecina piedāvājuma kopiju un iesniegto dokumentu kopiju 

pareizību atbilstoši 2010.gada 28.septembra Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība". Ja iepirkuma 

komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā 

pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz notariāli 

apliecinātu dokumenta kopiju. Apliecinājums ir šāds: uzraksts „KOPIJA" pirmās 

lapas augšējā labajā stūrī; uzraksts „KOPIJA PAREIZA" dokumenta beigās; 

apliecinātājas personas pilns amata nosaukums, vārds, uzvārds un paraksts. 

1.7.8. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem un bez 

neatrunātiem labojumiem. Gadījumā, ja iepirkuma komisija konstatē pretrunas 

starp skaitliskās vērtības apzīmējumiem ciparos un vārdos, tā vadās no 

skaitliskās vērtības apzīmējuma vārdos. 

 

2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU 

2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts 

2.1.1. Iepirkuma priekšmets ir aizaugošu, skaņu slāpējošo, abpusēji skaņu 

absorbējošu paneļu piegāde Pasūtītājam saskaņā ar tehnisko specifikāciju 

(Instrukcijas 1.pielikums). 

2.1.2. Tehniskā specifikācija satur obligātas prasības attiecībā uz iepirkuma 

priekšmetu. 

2.1.3. CPV kods: 44112600-4. 

2.1.4. Pretendents var iesniegt piedāvājumu tikai par visu iepirkuma priekšmetu 

kopumā. 

2.1.5. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus. 

2.1.6. Iepirkuma rezultātā tiks noslēgts iepirkuma līgums. 
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2.2. Iepirkuma līguma termiņš un preču piegādes vieta 

2.2.1. Paredzamais iepirkuma līguma darbības termiņš saskaņā ar tehnisko 

specifikāciju. 

2.2.2. Preces jāpiegādā Rīgā, Meža prospektā 1, LV-1014. 

 

3. PRETENDENTU ATLASES NOSACĪJUMI 

3.1. Pretendentu izslēgšanas un vispārīgie pretendentu atlases nosacījumi 

3.1.1. Uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.
2
 panta piektās daļas 

pretendenta izslēgšanas nosacījumi. Pretendentu, kam būtu piešķiramas līguma 

slēgšanas tiesības, Iepirkuma komisija var izslēgt no turpmākās dalības 

iepirkumā, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 8.
2
 panta sestās un septītās daļas 

noteiktumus. 

3.2. Prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību tehniskajām un profesionālajām spējām 

3.2.1. Pretendents ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā komercdarbības 

reģistrā ārvalstīs atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. 

3.2.2. Pretendents ne vairāk kā 3 (trijos) iepriekšējos gados (2011., 2012., 2013., kā 

arī 2014.) ir veicis iepirkuma priekšmetam līdzīgas piegādes. 

3.3. Pretendentiem līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņam ir jāatrāda Pasūtītāja 

pārstāvjiem piedāvāto preču (paneļa) paraugi, Pasūtītāja adresē. 

 

4. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 

4.1. Pieteikums dalībai iepirkumā 

4.1.1. Pretendents sagatavo pieteikumu dalībai iepirkumā atbilstoši Instrukcijas 

2.pielikuma formai. 

4.2. Pretendentu kvalifikācijas dokumenti 

4.2.1. Pretendenta sagatavota informācija atbilstoši formai (Instrukcijas 4.pielikums) 

par būtiskākajām veiktajām iepirkuma priekšmetam līdzvērtīgām piegādēm ne 

vairāk kā 3 (trijos) iepriekšējos gados (2011., 2012., 2013., kā arī 2014.). 

Nosacījums: jānorāda pasūtītājs, preces specifikācija, līguma izpildes laiks, 

līguma summa. 

4.2.2. Piedāvāto preču kvalitāti apliecinoša informācija (sertifikāti). 

4.3. Tehniskais piedāvājums 

4.3.1. Pretendents sagatavo tehnisko piedāvājumu, kam pilnībā jāatbilst tehniskās 

specifikācijas prasībām. 

4.4. Finanšu piedāvājums 

4.4.1. Finanšu piedāvājums noformējams atbilstoši Instrukcijas 3.pielikuma formai, 

saskaņā ar visām Pasūtītāja norādēm un tehniskās specifikācijas prasībām. 

4.4.2. Cenā jāiekļauj visus ar preču piegādi saistītos izdevumus, t.sk., administratīvās 

izmaksas, transporta izdevumus, visa veida sakaru izmaksas u.c. izdevumus, lai 

nodrošinātu iepirkuma līguma izpildi pilnā apjomā, nolīgtajā termiņā un labā 

kvalitātē. Papildus izmaksas iepirkuma līguma darbības laikā netiks pieļautas.  

4.4.3. Cenā ietver arī visus nodokļus (izņemot pievienotās vērtības nodokli) un 

nodevas, ja tādas ir paredzētas, kā arī visus iespējamos riskus, kas saistīti ar 

tirgus cenu svārstībām plānotajā iepirkuma līguma izpildes laikā. 

4.4.4. Cenas norāda euro (EUR) ar 2 (divām) zīmēm aiz komata, ar un bez 

pievienotās vērtības nodokļa (PVN). 

 

5. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA 

5.1. Iepirkuma komisija vērtē tikai tos piedāvājumus, kas iesniegti šajā Instrukcijā 

paredzētajā termiņā un kārtībā. 
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5.2. 1.posms - Piedāvājumu noformējuma pārbaude 

5.2.1. Lai pārliecinātos, vai pretendenta piedāvājums atbilst Instrukcijā noteiktajām 

piedāvājuma noformējuma prasībām, iepirkuma komisija veiks Instrukcijas 

1.7.punktā noteikto prasību pārbaudi. Iepirkuma komisija var bez tālākas 

izskatīšanas noraidīt to pretendentu piedāvājumus, kurus tā, vadoties pēc 

Instrukcijā noteiktajām piedāvājuma noformēšanas prasībām, būs atzinusi par 

neatbilstošiem, t.i. ja tiks konstatēta tāda piedāvājuma neatbilstība noformējuma 

prasībām, kas var būtiski ietekmēt turpmāko lēmumu pieņemšanu attiecībā uz 

pretendentu (piedāvājums nav parakstīts, piedāvājumam trūkst dokumentu, u.c.). 

5.3. 2.posms - Pretendentu atlase 

5.3.1. Lai pārliecinātos, vai pretendents atbilst Instrukcijā noteiktajām pretendentu 

atlases prasībām, iepirkuma komisija veiks Instrukcijas 3. un 4.sadaļā noteikto 

prasību un dokumentu pārbaudi. Iepirkuma komisija bez tālākas izskatīšanas 

noraidīs to pretendentu piedāvājumus, kurus tā, vadoties pēc Instrukcijā 

noteiktajām prasībām pretendentiem, būs atzinusi par neatbilstošiem. 

5.4. 3.posms - Tehnisko piedāvājumu pārbaude 

5.4.1. Vērtējot tehniskos piedāvājumus, iepirkuma komisija pārbaudīs, vai tehniskie 

piedāvājumi atbilst Instrukcijā noteiktajām tehniskās specifikācijas prasībām. 

Iepirkuma komisija bez tālākas izskatīšanas noraidīs to pretendentu 

piedāvājumus, kurus tā, vadoties pēc Instrukcijā noteiktajām tehniskās 

specifikācijas prasībām, būs atzinusi par neatbilstošiem. 

5.5. 4.posms - Finanšu piedāvājuma pārbaude 

5.5.1. Vērtējot finanšu piedāvājumus, iepirkuma komisija pārbaudīs, vai 

piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja iepirkuma komisija konstatēs aritmētiskās 

kļūdas, tā veiks pārrēķinu un turpmākajā vērtēšanas procesā izmantos labotās 

cenas. Par aritmētisko kļūdu labojumiem Pasūtītājs informēs pretendentu. 

5.5.2. Ja iepirkuma komisija uzskata, ka pretendenta piedāvājums ir nepamatoti lēts, 

tā pirms šī piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu 

paskaidrojumu no pretendenta par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem. 

5.6. 5.posms - Piedāvājuma ar viszemāko cenu noteikšana 

5.6.1. Iepirkumu komisija par uzvarētāju noteiks pretendentu, kurš atbilst visām 

Instrukcijas prasībām un kura piedāvājums ir ar viszemāko cenu. 

5.7. Publisko iepirkumu likuma 8.
2
 panta izslēgšanas nosacījumi un to pārbaude: 

5.7.1. Iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no 

šādiem gadījumiem: 

5.7.1.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, 

kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida 

pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu 

un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā 

darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts; 

5.7.1.2. pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā 

pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm 

pārsniedz 150 euro. 

5.7.2. Minēto apstākļu esamību iepirkuma komisija pārbauda tikai attiecībā uz 

pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši 

noteiktajām prasībām un kritērijiem. 

5.7.3. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publiskā 

iepirkuma likuma 8.
2
 panta piektās daļas 1. vai 2.punktā minēto apstākļu dēļ, 

iepirkuma komisija: 
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5.7.3.1. attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai 

pastāvīgās dzīvesvietas), izmantojot Ministru kabineta noteikto 

informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst 

informāciju: 

5.7.3.1.1. par Publisko iepirkumu likuma 8.
2
 panta piektās daļas 1.punktā 

minētajiem faktiem - no Uzņēmumu reģistra, 

5.7.3.1.2. par Publisko iepirkumu likuma 8.
2
 panta piektās daļas 2.punktā 

minēto faktu - no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. 

Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un 

Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta 

piekrišanu; 

5.7.3.1.3. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu 

pretendentu papildus pieprasa, lai tas iesniedz attiecīgās ārvalsts 

kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to neattiecas 

Publisko iepirkumu likuma 8.
2
 panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. 

Termiņu izziņu iesniegšanai iepirkumu komisija nosaka ne īsāku par 

10 (desmit) darba dienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai 

nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā 

neiesniedz minēto izziņu, iepirkumu komisija to izslēdz no dalības 

iepirkumā. 

5.7.4. Atkarībā no atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.
2
 panta septītās daļas 

1.punkta "b" apakšpunktam veiktās pārbaudes rezultātiem iepirkumu komisija: 

5.7.4.1. neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar 

Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju 

pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas 

obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro; 

5.7.4.2. informē pretendentu par to, ka tam konstatēti nodokļu parādi, tajā 

skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas 

kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu 10 (desmit) darba dienas 

pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas - konstatēto parādu 

nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai 

apliecinātu, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 

euro, iesniedz attiecīgi pretendenta vai tā pārstāvja apliecinātu izdruku no 

Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai 

pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc 

iepirkumu komisijas nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu 

parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, 

kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētie 

dokumenti nav iesniegti, iepirkumu komisija pretendentu izslēdz no dalības 

iepirkumā. 

5.8. Par iepirkumu komisijas pieņemto lēmumu Pasūtītājs informēs visus pretendentus 3 

(trīs) darbdienu laikā. 

 

6. LĪGUMS 

6.1. Komisija piešķirs iepirkuma līguma slēgšanas tiesības pretendentam, kurš atbildīs 

visām Instrukcijā izvirzītajām prasībām un kura piedāvājums būs ar viszemāko cenu. 

6.2. Ja izvēlētais pretendents atsakās slēgt līgumu, tad pirms lēmuma pieņemšanas par 

līguma noslēgšanu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis viszemāko cenu, 

iepirkuma komisija izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar 
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sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju. 

6.3. Preču apmaksa notiks saskaņā pēc preču piegādes, dokumentācijas un rēķina 

saņemšanas. Pasūtītājs pārbauda rēķinā norādītās summas atbilstību līguma 

noteikumiem un faktiski saņemtajām precēm un saskaņā ar preču piegādes 

kopsavilkumu apmaksā to, attiecīgo naudas summu pārskaitot Izpildītāja bankas 

kontā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas. 

6.4. Par savlaicīgi nepiegādātajām precēm, kā arī par preču piegādi, pārkāpjot iepirkuma 

līgumā, tehniskajā specifikācijā vai Izpildītāja piedāvājumā noteiktās preču piegādes 

nosacījumus, Izpildītājam tiek noteikts līgumsods 0.2% apmērā no līguma kopējās 

summas par katru pārkāpumu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no 

pienākumu izpildes. 

6.5. Pasūtītājam jebkurā brīdī ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, ja tas konstatē, ka 

preču piegāde netiek sniegta atbilstoši tehniskās specifikācijas un līguma 

noteikumiem. 

 

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja     A.Ivdra 
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1.pielikums 

iepirkuma Nr. RPSIA RNZD 2014/1 Instrukcijai 

 

Tehniskā specifikācija 

iepirkumā „Aizaugošu, skaņu slāpējošu paneļu piegāde",  

identifikācijas Nr. RPSIA RNZD 2014/1 

 

Preces tehniskie parametri, komplektācija un apraksts: 

Aizaugošie, skaņu slāpējošie, abpusēji skaņu absorbējošie paneļi. 

Daudzums: 224,00 m
2
 (56,00 gab.) 

Izmērs: platums 3960 mm, augstums 1000 mm 

Slodzi nesošais elements: cinkotas tērauda restes no abām elementa pusēm  ar stiepļu 

biezumu d=6mm un acs izmēru ~200x250mm. 

Karkasa elementi: Augšā, apakšā un sānos ekstrudēti alumīnija profili 2mm 

biezumā ar "tongue and groove" sajūgumu vairāku elementu 

savienošanai augstumā. Ar "klik" sistēmas fiksācijas skavu. 

Uzstādīšanai starp HE (A/B/M) 160 stabiem. 

Izolējošais materiāls: Akmens vate ar blīvumu ~160 kg/m3, divās kārtās pa 55mm 

katra. 

Siets: Plastikāta siets rāpjošiem augiem – zaļā tonī ar acs izmēru 4 x 

4 mm. 

Kvalitātes prasības: Paneļiem ir jābūt CE sertificētiem, ar testa rezultātiem, kuri ir 

veikti akreditētā laboratorijā ar norādīto Notified body numuru, 

saskaņā ar Eiro standartu EN14388:2005. Testēšanai ir jābūt 

saskaņā ar standartiem EN1793 un EN1794. 

Garantijas prasības: Garantija 10 gadi ar nosacījumu, ka kalpošanas laiks ir 30 gadi, 

iesniedzot pasūtītājam garantijas noteikumus. 

Papildus prasības: Komplektācijā ietilpst viss, kas nepieciešams paneļu montāžai 

(izņemot stabus), kā arī montāžas instrukcija. 

Piegādes prasības: Preces jāpiegādā pasūtītāja norādītajā vietā ne vēlāk kā 10 nedēļu 

laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas. Nekvalitatīvu 

preču piegādes gadījumā piegādātājs to nomaina 30 (trīsdesmit) 

darba dienu laikā no pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas dienas. 

Apmācība: Piegādātājs 5 darba dienu laikā no preču piegādes dienas 

pasūtītāja norādītajā vietā nodrošina pasūtītāja personāla (vismaz 

2 darbinieku) apmācību preču apkopē. 

 

Pretendentam ir jāņem vērā, ka tehniskajā specifikācijā norādītie standarti, zīmoli (ražotāji) 

vai preču nomenklatūras numuri ir tikai aprakstoši, bet ne ierobežojoši. Pretendents 

piedāvājumā var iekļaut alternatīvus jeb ekvivalentus standartus, zīmolus (ražotājus) un preču 

nomenklatūras numurus ar noteikumu, ka pasūtītājam ir uzskatāmi parādīts, ka aizstājošie 

atbilst vai ir pārāki par tiem, kas norādīti tehniskajā specifikācijā.  
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2.pielikums 

iepirkuma Nr. RPSIA RNZD 2014/1 Instrukcijai 

 

Pieteikums dalībai iepirkumā 

iepirkumā „Aizaugošu, skaņu slāpējošu paneļu piegāde",  

identifikācijas Nr. RPSIA RNZD 2014/1 

 

Vieta un datums: _____________________________ 

 

Informācija par pretendentu 

Pretendenta nosaukums  

Reģistrācijas numurs  

Juridiskā adrese  

Pasta adrese  

Tālrunis, fakss  

E-pasta adrese  

Bankas nosaukums  

Bankas kods  

Konta numurs  

pretendenta kontaktpersonas 

amats, vārds, uzvārds 

 

Tālrunis, fakss  

E-pasta adrese  

 

Ar šo mēs apliecinām savu dalību iepirkumā „Aizaugošu, skaņu slāpējošu paneļu piegāde", 

identifikācijas Nr. RPSIA RNZD 2014/1. Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma 

Instrukciju, tajā skaitā ar tehnisko specifikāciju, un piekrītam visiem tajos minētajiem 

nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav. Ar šo 

apliecinām, ka visa iesniegtā informācija ir patiesa. 

 

 

______________________________________________________________________ 

Pretendenta likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja amats, vārds, uzvārds un paraksts 
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3.pielikums 

iepirkuma Nr. RPSIA RNZD 2014/1 Instrukcijai 

 

Finanšu piedāvājums 

iepirkumā „Aizaugošu, skaņu slāpējošu paneļu piegāde",  

identifikācijas Nr. RPSIA RNZD 2014/1 

 

 

Vieta un datums: _____________________________ 

 

Piedāvājam veikt iepirkuma priekšmetā norādīto preču piegādi par šādām vienību cenām: 

Preces apraksts Mērvienība Daudzums Kopējā cena euro  

(bez PVN 21%) 

Aizaugošie, skaņu slāpējošie, abpusēji 

skaņu absorbējošie paneļi, saskaņā ar 

tehnisko specifikāciju un tehnisko 

piedāvājumu 

m
2
 224,00  

Kopā euro (bez PVN 21%):  

Pievienotās vērtības nodoklis 21%, euro:  

Kopējā cena euro (ar PVN 21%):  

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

Pretendenta likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja amats, vārds, uzvārds un paraksts 
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4.pielikums 

iepirkuma Nr. RPSIA RNZD 2014/1 Instrukcijai 

 

Informācija par būtiskākajām piegādēm 

iepirkumā „Aizaugošu, skaņu slāpējošu paneļu piegāde", 

identifikācijas Nr. RPSIA RNZD 2014/1 

 

 

Nr.p.k. 

 

Pasūtītājs 

 

Preces Līguma izpildes 

laiks 

 

Līguma summa 

 

     

     

     

     

     

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

Pretendenta likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja amats, vārds, uzvārds un paraksts 

 


