
APSTIPRINĀTS
Daugavpils valsts ģimnāzijas 

Iepirkuma komisijas 
2012.gada 22.februāra sēdē ,

Protokols Nr.1

IEPIRKUMA
Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8  1   pantam  

„Saimniecības preču un remontmateriālu iegāde
 Daugavpils Valsts ģimnāzijas vajadzībām”

NOLIKUMS

1. Vispārīgā informācija

Iepirkuma metode ir iepirkums, kas tiek organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu 
likuma 81 pantu.

Iepirkuma mērķis ir saimniecības preču un remontmateriālu iegāde Daugavpils Valsts 
ģimnāzijas vajadzībām līdz 2012.gada 30.decembrim. Konkursa gaitā tiks izraudzīti pretendenti, 
kuri piedāvās Preci saskaņā ar nolikumā noteiktajām prasībām par viszemāko cenu.
           
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs

      DVĢ 2012/1

1.2. Pasūtītājs

Daugavpils Valsts ģimnāzija (turpmāk – Ģimnāzija). 

Iepirkumu organizē ar Daugavpils Valsts ģimnāzijas direktores 2012.gada 21.februāra 

rīkojumu Nr.1-11/34  izveidota iepirkuma komisija (turpmāk – komisija).

1.2.1. Pasūtītāja rekvizīti:

Daugavpils Valsts ģimnāzija
Cietokšņa ielā 33, Daugavpilī, LV-5401
Reģistrācijas numurs: 90001167749

 1.2.2.  Pasūtītāja  kontaktpersona,  kas  ir  tiesīga  iepirkuma  procedūras  gaitā  sniegt 
organizatorisku informāciju  par  procedūru  un  informāciju  par  tehnisko  specifikāciju: 
Valentīna  Zikova,  Daugavpils  Valsts  ģimnāzijas  direktores  vietniece  administratīvi 
saimnieciskajā darbā
Faksa numurs: 65421633,
e-pasta adrese: dvg@dautkom.lv

1.3. Nolikuma saņemšana

1.3.1. Iepirkuma nolikums ar visiem pielikumiem ir brīvi pieejams pasūtītāja mājas lapā 

internetā: www.daugrc.edu.lv sadaļā: publiskie iepirkumi, kā arī Daugavpils pilsētas domes 

mājas lapā www.daugavpils.lv . Ar iepirkumu komisijas apstiprināto nolikumu papīra formātā 

var iepazīties Daugavpils Valsts ģimnāzijā, 105.kab., Cietokšņa ielā 33, Daugavpilī, katru 

http://www.daugavpils.lv/
http://www.daugrc.edu.lv/


darba dienu no plkst. 8.30 līdz 1200 un no plkst.1300 līdz 1600   līdz 2012.gada 5.martā, 

plkst.10.00. 

1.4. Pasūtījuma izpildes laiks

1.4.1. Pasūtījuma izpildes laiks – līdz 2012.gada 31.decembrim

1.5. Līguma izpildes vieta 

Daugavpils Valsts ģimnāzija

1.6. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

1.6.1.  Ieinteresētās  personas  piedāvājumus  iesniedz  personīgi  līdz  2012.gada  5.marta 

plkst.10.00 Daugavpils Valsts ģimnāzijas lietvedības pārzinei 105.kab., katru darba dienu no 

plkst. 8.30  līdz 1200 un no plkst.1300 līdz 1600, Cietokšņa  ielā 33, Daugavpilī, LV-5401,  vai 

atsūtot  pa  pastu.  Pasta  sūtījumam  jābūt  nogādātam  šajā  punktā  norādītajā  adresē  līdz 

augstākminētajam termiņam. 

1.6.2. Piedāvājumu, kas iesniegts vai piegādāts pēc minētā termiņa, neatvērtu atdod vai nosūta 

atpakaļ iesniedzējam.

1.6.3. Iesniegtie piedāvājumi tiks atvērti Daugavpils Valsts ģimnāzijas kabinetā Nr. 108, 

Cietokšņa ielā 33, Daugavpilī, 2012.gada 5.marta, plkst.10.00.

1.6.4. Pasūtītājs garantē, ka līdz piedāvājumu atvēršanai pretendentu saraksts netiks izpausts.

1.7. Piedāvājuma derīguma termiņš

1.7.1. Pretendenta iesniegtā piedāvājuma derīguma termiņš ir noteikts 30 dienas skaitot no 

piedāvājuma atvēršanas dienas un šajā laikā pretendenti nav tiesīgi atkāpties no sava 

piedāvājuma vai viņu grozīt. 

1.7.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ līgumu nevar noslēgt nolikuma 1.7.1.apakšpunktā noteiktajā 

termiņā, pasūtītājs var rakstiski prasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu.

Pretendents savu piekrišanu pasūtītājam apliecina rakstiski. 

1.8. Piedāvājuma noformēšana

1.8.1. Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, uz kuras norādīts:

- pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;

- pretendenta nosaukums un juridiskā adrese;

- atzīme „Piedāvājums iepirkumam “Saimniecības preču un remontmateriālu 

iegāde Daugavpils Valsts ģimnāzijas vajadzībām”, konkursa identifikācijas numurs DVĢ 2012/1. 

Neatvērt līdz 2012.gada 5.marta plkst. 10.00.

1.8.2. Piedāvājumā tiek iekļaiti:
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1.8.2.1.Pretendenta atlases dokumenti;

1.8.2.2.Tehniskais  un  finanšu  piedāvājums  (Pielikums  nr.2),  ievērojot  tehnisko 

specifikāciju. 

1.8.2.3. tehniskajā un finanšu piedāvājumā norāda:

         -  piedāvātās preces aprakstu, vienas vienības cenu un   piedāvāto cenu par visu

    apjomu.

1.8.3. Piedāvājumu pretendents  cauršuj un  ievieto nolikuma 1.8.1.apakšpunktā minētajā

aploksnē. 

1.8.4. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem ir jābūt skaidri salasāmiem, bez dzēsumiem,

labojumiem vai svītrojumiem.

1.8.5. Piedāvājumu sagatavo latviešu valodā, kvalitāti apliecinošie dokumenti var tikt 

iesniegti citā valodā, šiem dokumentiem pievieno pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu 

valodā. Pretējā gadījumā komisija uzskata, ka attiecīgais dokuments nav iesniegts.

1.8.6. Dokumenta kopijas  apliecina atbilstoši normatīvo aktu  prasībām. 

1.8.7. Visas piedāvātās cenas norāda latos (LVL) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). 

18.8.  Viens no pretendenta veikaliem atrodas vismaz 10 km rādiusā no Cietokšņa ielas 33, 

Daugavpilī.

1.8.9. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst un piekrīt visiem nolikumā un

iepirkuma līgumā (Pielikums Nr.3) ietvertajiem nosacījumiem.

1.8.10. Ja piedāvājums kopumā vai kāda no tā daļām nav iesniegta atbilstoši nolikuma 

prasībām, pretendentu var izslēgt no tālākas vērtēšanas.

1.8.11.Iesniegtie piedāvājumi, izņemot nolikuma 1.6.2.apakšpunktā minēto gadījumu, ir 
pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentam. 

1.9. Cita informācija

1.9.1. Pasūtītājs un pretendents ar informāciju apmainās rakstiski.

1.9.2. Pretendentam pilnībā ir jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. 

Pasūtītājs  un  komisija  neuzņemas  nekādas  saistības  par  šīm  izmaksām  neatkarīgi  no 

iepirkuma rezultātiem.

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu

2.1.  Saimniecības preču un remontmateriālu iegāde  Daugavpils Valsts   ģimnāzijas vajadzībām 

saskaņā ar tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.2). 

2.2. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 6 daļās:

  2.2.1.  Daļa  Nr.1  „Elektropreces  un  elektroinstalācijas  remontmateriāli”,  paredzamā 

līgumsumma Ls 800,00 (astoņi simti, 00 sant.) bez PVN;
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   2.2.2. Daļa Nr.2 „Santehnikas un ūdensapgādes materiāli”, paredzamā  līgumsumma 

Ls 1129,40 (viens tūkstotis viens simts divdesmit deviņi lati, 40 sant.) bez PVN;

    2.2.3. Daļa Nr.3 „Celtniecības remontpreces un materiāli”, paredzamā līgumsumma 

 Ls 1674,00 (viens tūkstotis seši simti septiņdesmit četri lati, 00 sant.) bez PVN;

    2.2.4. Daļa Nr.4 „Linoleja un ar to saistīto materiālu iegāde”, paredzamā līgumsumma 

 Ls 983,00 ( deviņi simti astoņdesmit trīs lati, 00 sant.) bez PVN;

    2.2.5. Daļa Nr.5 „Galdniecības remontmateriāli”, paredzamā līgumsumma Ls 350,00 (trīs 

simti piecdesmit lati, 00 sant.) bez PVN;

    2.2.6. Daļa Nr.6 „Instrumenti un citi ar remontu saistīti piederumu”, paredzamā 

 līgumsumma Ls 130,00 (viens simts trīsdesmit lati,00sant.) bez PVN.. 

2.3. Pretendents ir tiesīgs iesniegt vienu piedāvājumu par vienu vai vairākām daļām. Katra

iepirkuma daļa tiks vērtēta atsevišķi un iepirkuma komisija pieņems lēmumu par katru daļu

 atsevišķi

3.  Iesniedzamie dokumenti

3.1.  Pretendentu atlases dokumenti:

   3.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai konkursā (Pielikums Nr.1).

   3.1.2.Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību/ 

komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstī izdota reģistrācijas apliecības kopija.

   3.1.3. Pretendenta apliecinājums, ka uz viņu neattiecas Publisko iepirkuma likuma  8.pantā 
noteiktie izslēdzošie nosacījumi.

   3.1.4. Vismaz divas pozitīvas atsauksmes no iepriekšējiem pasūtītājiem.

   3.1.5. Tehniskais un finanšu piedāvājums (Pielikums Nr.2).

   3.1.6.  Pretendentam, kuram atbilstoši šī Nolikuma prasībām būs piešķiramas līguma 

 slēgšanas tiesības, būs jāiesniedz Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra vai līdzvērtīgas

 uzņēmējdarbības /komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas izziņas kopiju par

 to, ka pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu un neatrodas likvidācijas stadijā.

 Pretendents var iesniegt apstiprinātu izziņas kopiju reizē ar piedāvājumu, ja tā 

izdota ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas datuma. 

   3.1.7.  Pretendentam,  kuram  atbilstoši  šī  Nolikuma  prasībām  būs  piešķiramas  līguma 

slēgšanas tiesības,  būs jāiesniedzas izziņa,  kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests  vai cita 

nodokļu administrācijas  iestāde Latvijas  Republikā  vai  līdzvērtīga  nodokļu administrācijas 

iestāde ārvalstī, kur pretendents Reģistrēts kas apliecina, ka pretendentam nav nodokļu parādu 

un valsts apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz Ls 100,00 (viens 

simts  latu,  00  santīmu).Pretendents  var  iesniegt  apstiprinātu  izziņas  kopiju  reizē  ar  

piedāvājumu, ja tā  izdota ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas datuma. 
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4. Piedāvājumu vērtēšana un lēmumu pieņemšana

4.1. Iepirkumu komisija izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu par katru iepirkuma priekšmeta 

daļu atsevišķi (2.2.punkts), kuru iepirkumu komisija atzinusi par atbilstošu Publisko 

iepirkumu likuma, šī Nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām.  

4.2. Iepirkuma komisija:

   4.2.1. Atver piedāvājumus un nosaka pretendentu līgumcenu; 

   4.2.2. Pārbauda vai uz pretendentiem neattiecas Publisko iepirkuma likuma 8.1 panta

piektajā daļā noteiktie izslēdzošie nosacījumi, kā arī citas Nolikumā norādītās prasības. Par

atbilstošiem tiks uzskatīti tie piedāvājumi, kuri atbilst visām Nolikumā norādītajām prasībām.

Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti; 

   4.2.3. Pārbauda finanšu – tehnisko piedāvājumu atbilstību tehniskajai specifikācijai;

   4.2.4. Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiska kļūda, komisija to izlabo.

   4.2.5. Nosaka piedāvājumu ar zemāko cenu;

   4.2.5. Pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pieprasa Publisko

iepirkumu likuma 8.1punkta 5.2 daļā minētos dokumentus;

   4.2.6. Nosaka iepirkuma uzvarētāju;

   4.2.7. Pasūtītājs noslēdz  līgumu ar pretendentu, kurš pēc komisijas vērtējuma ir piedāvājis 

zemāko cenu daļā.

5. Piegādes līgums

5.1.  Pasūtītājs,  ar  izraudzīto  pretendentu  daļā,  slēdz  piegādes  līgumu,  pamatojoties  uz 

pretendenta piedāvājumu  saskaņā ar Nolikuma un  līguma nosacījumiem (pielikums Nr.3)

5.2. Ja viens pretendents tiks atzīts par uzvarētāju vairākās daļās, ar pretendentu tiks slēgts 

līgums par katru daļu atsevišķi. 

6. Komisijas tiesības un pienākumi

6.1. Komisijas tiesības

6.1.1. Pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas 

nepieciešam piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu 

atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.

6.1.2. Lemt par piedāvājuma tālāku izskatīšanu, ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši 

nolikuma 1.8.apakšpunktā minētajām prasībām.

6.1.3. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot pretendentu piedāvājumos pieļautās 

aritmētiskās kļūdas.

6.1.4. Pieaicināt atzinuma sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

6.1.5. Izvēlēties nākamo visizdevīgāko piedāvājumu, ja kāds no izraudzītajiem pretendentiem 
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atsakās slēgt līgumu ar pasūtītāju.

6.1.6. Pieņemt lēmumu slēgt līgumu vai izbeigt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu 

piedāvājumu, atbilstoši Publisko iepirkumu likumam.

6.1.7. Veikt citas darbības, kas izriet no šā nolikuma un iepirkuma procesu reglamentējošiem 

normatīvajiem aktiem.

7.2. Komisijas pienākumi

7.2.1. Nodrošināt konkursa procedūras norisi un dokumentēšanu.

7.2.2. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret 

tiem.

7.2.3. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu 

likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt 

lēmumu par konkursa izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

7.2.4. Nodrošināt konkursa rezultātā saņemtās informācijas konfidencialitāti.

8. Pretendenta tiesības un pienākumi

8.1. Pretendenta tiesības

8.1.1. Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.

8.1.2. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt savu piedāvājumu, 

attiecīgi noformējot to ar norādi „Grozījumi”.

8.1.3. Laikus rakstiski pieprasīt papildu informāciju par nolikumu. 

8.2. Pretendenta pienākumi

8.2.1. Iesniegt piedāvājumus atbilstoši nolikuma prasībām.

8.2.2. Sniegt patiesu informāciju.

8.2.3. Sniegt atbildes uz komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju, kas nepieciešama 

piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, 

salīdzināšanai un vērtēšanai.

8.2.4. Segt visas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu saistītās izmaksas.

9. Pielikumi

 9.1. Nolikums izstrādāts uz 6 lapām. Visi pielikumi ir šā nolikuma neatņemamas sastāvdaļas. 
Nolikumam pievienoti šādi pielikumi:

1.  pielikums – Pieteikuma veidlapa; 
         2. pielikums – Tehniskā specifikācija, tehniskais un finanšu piedāvājums saimniecības preču 
            un  remontmateriālu iegādei Daugavpils Valsts ģimnāzijas vajadzībām
         3. pielikums – Līguma projekts.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja _______________ /V.Zikova/
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Pielikums Nr. 1
      Iepirkuma  nolikumam

Id.Nr.DVĢ 2012/1

PIETEIKUMS

Komersants
_____________________________________________________________________

(nosaukums)
Reģistrācijas Nr. _______________________________
Juridiskā adrese ________________________________________________________
Pasta indekss     ____________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr ___________________________________

Bankas rekvizīti 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________
tā___________________________________________________________________

direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām vārds, uzvārds )

personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

-piesakās piedalīties iepirkumā  “Saimniecības preču un  remontmateriālu iegāde Daugavpils 
Valsts ģimnāzijas vajadzībām”
-piekrīt visiem konkursa nolikuma noteikumiem;
-apņemas ievērot konkursa nolikuma prasības;
-apņemas pildīt visus konkursa nolikumā  un līguma projektā izklāstītos pamatnosacījumus 
pasūtījuma piešķiršanas gadījumā
-piedāvā iegādāties saimniecības preces un remontmateriālus  Daugavpils Valsts ģimnāzijas 
vajadzībām pēc izcenojumiem, kuri būs spēkā visu līguma darbības laiku,  neatkarīgi no 
pasūtījuma daudzuma).
-visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir patiesi.

____________ _______________  ________________
           (amats) (paraksts) (paraksta atšifrējums)

      Z.V.

Komersanta adrese, tālr.__________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, 
tālr.__________________________________________________________________
______________________________________________________________

Pieteikums parakstīts 2012.gada ___._______
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