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1.

Pasūtītājs: SIA „Liepājas autostāvvietas”

2.

Identifikācijas numurs: LA 2016/01

3.

Iepirkuma komisija: Iepirkuma procedūru veic ar SIA „Liepājas autostāvvietas” 2016. gada 19.
oktobra rīkojuma Nr. 7 izveidotā Iepirkumu komisija.

4.

Iepirkuma priekšmets:
4.1. Autostāvvietu biļešu automātu piegāde, saskaņā ar tehniskajā specifikācijā minētajām
prasībām, kas norādītas nolikuma B. daļā un biļešu automātu apkalpošana 2016./2017. gadā.
4.2. Iepirkuma apjoms: Autostāvvietu biļešu automātu piegāde – 8 vienības;
4.2.2. Autostāvvietu biļešu automātu apkalpošana – 22 vienības.
4.3. Iepirkums nav sadalīts daļās.
4.4. Paredzamā kopējā līgumsumma līdz 41999.99 EUR (Četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti
deviņdesmit deviņi eiro un 99 centi ) bez PVN.
4.5. Piegādes vieta – Liepājā, Peldu ielā 5, LV-3401, Latvija.
4.6. Piegādes laiks – 30 dienas no līguma noslēgšanas brīža.

5.

Piedāvājumu iesniegšanas vieta, iesniegšanas termiņš un piedāvājumu atvēršana:
5.1. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš ir līdz 2016. gada 3. novembrim, plkst. 10.00
5.2. Pretendents piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt to pa pastu: Peldu iela 5, Liepāja,
LV-3401.
5.3. Ja pretendents piedāvājuma iesniegšanai izmanto citu personu pakalpojumus (nosūta pa
pastu vai ar kurjeru), tas ir atbildīgs par piegādi līdz piedāvājumu iesniegšanas vietai līdz
noteiktā termiņa beigām.
5.4. Piedāvājumu atvēršana notiek SIA „Liepājas autostāvvietas” biroja telpās Peldu ielā 5,
Liepājā, 2016. gada 3. novembrī, plkst. 10.00, tūlīt pēc iesniegšanas termiņa beigām.
5.5. Jebkuri piedāvājumi, kuri tiks saņemti pēc iesniegšanas termiņa beigām, netiks izskatīti un
tiks neatvērti atdoti vai nosūtīti atpakaļ Pretendentam.
5.6. Piedāvājuma atvēršana ir atklāta. Ieinteresēto Pretendentu pārstāvji savlaicīgi piesaka savu
dalību piedāvājumu atvēršanas sēdē, iepriekš piesakoties pie 7. punktā norādītās
kontaktpersonas.

6.

Prasības piedāvājuma iesniegšanai un noformēšanai:
6.1. Piedāvājumu jāiesniedz slēgtā aploksnē uz kuras norāda:

Pretendenta nosaukums
Pretendenta pasta adrese
SIA „Liepājas autostāvvietas”
Peldu iela 5, 3 stāvā, Liepāja, Latvija
LV-3401

Piedāvājums SIA „Liepājas autostāvvietas” iepirkumam
„Autostāvvietu biļešu automātu piegāde un apkalpošana”,
identifikācijas numurs: LA 2016/01

6.2. Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmeta apjomu.
6.3. Piedāvājumam pilnībā jāatbilst tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām (B. daļa).
6.4. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz 2 (divos) eksemplāros, (1 (viens) oriģināls un 1 (viena)
pretendenta apstiprināta kopija).
6.5. Piedāvājums sastāv no: Pretendenta atlases dokumentiem;
6.5.1. Tehniskā piedāvājuma, kurš jāiesniedz saskaņā ar tehniskā piedāvājuma formu (C.
daļa);
6.5.2. Pieteikuma un finanšu piedāvājuma, kurš jāsagatavo saskaņā ar pievienoto pieteikuma
un finanšu piedāvājuma formu (D. daļa).
6.6. Piedāvājumā iekļauto dokumentāciju paraksta Pretendenta vadītājs vai viņa pilnvarota
persona. Gadījumā, ja piedāvājumā iekļauto dokumentāciju paraksta Pretendenta vadītāja
pilnvarota persona, piedāvājumam pievieno attiecīgu pilnvaru.
6.7. Sagatavotajiem dokumentiem ir jābūt vienoti numurētiem un cauršūtiem (lapu daudzumam
jābūt apliecinātam ar Pretendenta amatpersonas parakstu un Pretendenta zīmogu).
6.8. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.
6.9. Ja kāds no piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem ir svešvalodā, tad Pretendents pievieno
apliecinātu šī dokumenta tulkojumu latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies dokumenta
tulkojuma nepareizības dēļ, Pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
6.10. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto
piedāvājumu.
6.11. Pasūtītājs pieņem izskatīšanai tikai tos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai piedāvājumā
iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. Ja piedāvājums
nav atbilstoši noformēts, piedāvājums atdodams tā iesniedzējam un piedāvājuma saņemšanu
nereģistrē.
6.12. Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. Ja pretendents iesniegs
vairākus piedāvājuma variantus, tie visi tiks atzīti par nederīgiem.
6.13. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt visiem nolikuma,
tā pielikumu, tajā skaitā iepirkuma līguma projekta, nosacījumiem.
6.14. Tiek uzskatīts, ka pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, ir iepazinušies ar visiem
spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz
līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām.
7.

Pasūtītāja kontaktpersona:
Biroja administratore Kitija Uztica
Tālr.: 20496496
e-pasts: birojs@liep-autostavvietas.lv

8.

Prasības Pretendentiem:
8.1.0. Iepirkumā var piedalīties Pretendents, kurš atbilst šādām prasībām: ir reģistrēts likumā
noteiktajā kārtībā;

8.1.1. ar spēkā stājušos tiesas spriedumu nav atzīts par vainīgu koruptīva rakstura
noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu
līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;
8.1.2. ar spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas spēkā stājušos
lēmumu nav atzīts par vainīgu normatīvo aktu būtiskā pārkāpumā, tajā skaitā vides
aizsardzības, konkurences un darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas saistīts ar personu
nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas;
8.1.3. netiek likvidēts, nav pasludināts par maksātnespējīgu, saimnieciskā darbība nav
apturēta vai pārtraukta vai nav uzsākta tiesvedība par bankrotu;
8.1.4. nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai valstī,
kurā tas reģistrēts nepārsniedz 150,00 EUR (Viens simts piecdesmit eiro un 0 centi);
8.1.5. persona, kurai ir Pretendenta pārstāvības tiesības, vai persona, kurai ir lēmuma
pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz Pretendentu, atbilst 8.1.2. punktā
minētajiem nosacījumiem.
8.1.6. Pretendentiem jāiesniedz sekojoši pretendentu atlases dokumenti: Pretendenta
apliecinājums, ka ar tiesas spriedumu nav atzīts par vainīgu līdzdalībā noziedzīgā
organizācijā, korupcijā, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā vai noziedzīgi iegūtu
līdzekļu legalizācijā;
8.1.7. Pēdējo divu gadu laikā realizēto, šim iepirkuma priekšmetam līdzīgu preču piegāžu
saraksts, norādot piegāžu apjomu naudas izteiksmē, pasūtītāju (juridiskās personas
nosaukums, kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats, tālruņa numurs) un pasūtījuma
izpildes laiku;
8.1.8. Vismaz viena pasūtītāja apliecināta pozitīva atsauksme par minēto preču, piegādes un
pakalpojuma kvalitāti.
8.1.9. Pārējās prasības Pretendentiem: Pretendentam jānodrošina autostāvvietu biļešu
automātu pilna servisa apkope un apkalpošana;
8.1.10. Pretendentam jānodrošina biļešu automātu monētu ķērāju kalibrēšana.
8.2. Pasūtītājs neizskata Pretendenta piedāvājumu vai arī izslēdz Pretendentu no turpmākās
dalības jebkurā piedāvājumu izvērtēšanas stadijā, ja Pretendents neatbilst šajā Nolikumā
norādītajiem atlases kritērijiem vai arī ir norādījis nepatiesas ziņas vai vispār nav sniedzis
ziņas par atbilstību minētajiem kritērijiem. Komisija pārbauda informāciju par pretendentu,
ievērojot Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā noteikto kārtību.
9.

Piedāvājuma summa un valūta:
9.1. Piedāvājumam jābūt izteiktam eiro par vienu vienību un kopējo summu, atsevišķi norādot
šādas summas: piedāvājuma summa bez PVN, PVN 21% un piedāvājuma kopējā summa,
t.sk. PVN 21%.
9.2. Piedāvājuma summā jāiekļauj visas izmaksas saskaņā ar tehnisko specifikāciju.
9.3. Piedāvājuma summā jāiekļauj arī preču piegādes izmaksas līdz 4.5. punktā minētajai vietai.

10. Piedāvājuma derīguma termiņš:
Piedāvājuma derīguma termiņam jābūt spēkā vismaz 90 dienas no piedāvājumu iesniegšanas
termiņa beigām.
11.

Informācijas sniegšana:
Visi jautājumi par iepirkuma priekšmetu un piedāvājumu iesniegšanas kārtību adresējami
Nolikuma 7. punktā minētajai kontaktpersonai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

12. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana:
12.1. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc Nolikumā pretendentiem norādītā termiņa, netiks vērtēti;
12.1.0. Iepirkumu komisija: Pārbaudīs piedāvājumu atbilstību instrukcijā pretendentiem
norādītajām prasībām. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst
visām instrukcijā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti;
12.1.1. Pārbaudīs piedāvājumu atbilstību tehniskajai specifikācijai. Neatbilstošie piedāvājumi
netiks vērtēti;
12.1.2. No prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko
cenu;

12.1.3. Triju darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par
komisijas pieņemto lēmumu.
13. Lēmums par iepirkuma izbeigšanu bez līguma noslēgšanas:
Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu bez līguma noslēgšanas, ja netika
iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilda nolikumā un tehniskajā specifikācijā
noteiktajām prasībām, kā arī citos gadījumos saskaņā ar “Publisko iepirkuma likumu”.

B. DAĻA
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
iepirkumam „Autostāvvietu biļešu automātu piegāde
un apkalpošana

Korpuss un Pjedestāls
Izmēri (AxPxDz)
Konstrukcija
Durvis
Sānu plāksnes
Durvis naudas piekļuvei
Bloķēšanas plātnes
Krāsa
Vides ietekme
Darbības temperatūra
Relatīvais mitrums
Elektropieslēgums
Enerģijas patēriņš
Apsilde
Akumulators
Informācija
Ekrāns
Printeris
Datu uzglabāšana
Transakciju uzglabāšana
Transakciju dublēšana
Samaksa
Monētu pieņēmējs
Monētu padeves sprauga
Naudas savākšanas ierīce
Monētu kaste
Pārējās prasības
Krāsa

”, identifikācijas numurs: LA 2016/01

Aptuveni 1600 x 400 x 300 +/- 50 mm
Nerūsējošs materiāls, vismaz 2mm
Dubultdurvju drošības konstrukcija
Ne mazāk kā 3 mm
Ne mazāk kā 6 mm, aizsardzība pret urbšanu
Nemazāk kā 3 punktu slēgšanas mehānisms
Anti – grafiti
-35ºC līdz + 60ºC
Līdz 95%
230V/115V
Vismaz viens sildītājs elektronikas apsildei
12 V DC
LCD displejs ar iebūvētu aizmugures apgaismojuma sensoru
Termiskais printeris ar augstu veiktspēju
Statisks RAM
Ne mazāk kā 6 MB
Ne mazāk kā 3000 transakcijas
Vismaz 6 tipu monētas
Pakalibrējošs aizvērtnis
Ne mazāk kā 0,2 l
Pašbloķējoša
Metāliska, tumši pelēka

C. DAĻA
Tehniskais Piedāvājums
iepirkumam „Autostāvvietu biļešu automātu piegāde
un apkalpošana

”, identifikācijas numurs: LA 2016/1
Prasības

Aizpilda pretendents

Korpuss un Pjedestāls
Izmēri (AxPxDz)
Konstrukcija
Durvis
Sānu plāksnes
Durvis naudas piekļuvei
Bloķēšanas plātnes
Krāsa
Vides ietekme
Darbības temperatūra
Relatīvais mitrums
Elektropieslēgums
Enerģijas patēriņš
Apsilde
Akumulators
Informācija
Ekrāns
Printeris
Datu uzglabāšana
Transakciju uzglabāšana
Transakciju dublēšana
Samaksa
Monētu pieņēmējs
Monētu padeves sprauga
Naudas savākšanas ierīce
Monētu kaste
Pārējās prasības
Krāsa
Biļešu maksas automāta
modelis (marka)

Aptuveni 1600 x 400 x 300 +/- 50
mm
Nerūsējošs materiāls, vismaz
2mm
Dubultdurvju drošības
konstrukcija
Ne mazāk kā 3 mm
Ne mazāk kā 6 mm, aizsardzība
pret urbšanu
Nemazāk kā 3 punktu slēgšanas
mehānisms
Anti – grafiti
-35ºC līdz + 60ºC
Līdz 95%
230V/115V
Vismaz viens sildītājs elektronikas
apsildei
12 V DC
LCD displejs ar iebūvētu
aizmugures apgaismojuma
sensoru
Termiskais printeris ar augstu
veiktspēju
Statisks RAM
Ne mazāk kā 6 MB
Ne mazāk kā 3000 transakcijas
Vismaz 6 tipu monētas
Paškalibrējošs aizvērtnis
Ne mazāk kā 0,2 l
Pašbloķējoša
Metāliska, tumši pelēka

Datums:
Paraksts:
_____________________________________________
(paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona)
Pilns vārds, uzvārds: ____________________________
Amats: _______________________________________

D. DAĻA
Pieteikums un finanšu piedāvājums
iepirkumam „Autostāvvietu biļešu automātu piegāde
un apkalpošana”, identifikācijas numurs: LA 2016/01

1. Iesniedza
Pretendenta nosaukums

Rekvizīti

2. Kontaktpersona
Vārds, uzvārds
Adrese
Tālr. / Fax
E - pasta adrese
3. Piedāvājums
Mēs piedāvājam piegādāt preces saskaņā ar Tehniskās specifikācijas un instrukcijas nosacījumiem
un veikt autostāvvietu biļešu automātu apkalpošanu:
3.1. Mūsu piedāvājums ir:

Nr.
1.
2.

Nosaukums
Autostāvvietu biļešu automāts
Autostāvvietu biļešu automātu
apkalpošana

Mērvienība

Skaits

gab.

8

gab.

22

Cena
par 1 vienību
bez PVN

Kopā
bez PVN

Kopā, €
PVN 21%
Pavisam kopā, t.sk. PVN 21%

3.2. Šis piedāvājums ir derīgs 90 dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
3.3. Mēs apliecinām, ka nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts
šajā iepirkumu procedūrā, nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkuma
procedūrā un pildīt iepirkuma Instrukcijās pretendentiem un Tehniskajā specifikācijā
norādītās prasības.
3.4. Apliecinu, ka:
3.4.1. Pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā
saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta un nav uzsākta tiesvedība par
pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;
3.4.2. Pretendenta nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu
nepārsniedz 150,00 EUR (Viens simts piecdesmit eiro un 0 centi);
3.4.3. Ar tiesas spriedumu pretendents nav atzīts par vainīgu līdzdalībā noziedzīgā
organizācijā, korupcijā, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā vai noziedzīgi iegūtu
līdzekļu legalizācijā;
3.4.4. Pamatojoties uz spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas
sniegtu atzinumu par būtisku attiecīgo nozari regulējošo normatīvo aktu

pārkāpumu, kā arī vides aizsardzības, konkurences un darba tiesību būtisku
pārkāpumu, pēdējo triju gadu laikā no piedāvājuma iesniegšanas dienas nav
konstatēti pretendenta profesionālās darbības pārkāpumi;
3.4.5. Neesam snieguši nepatiesu informāciju pretendenta kvalifikācijas novērtēšanai.

Pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:
Vārds, uzvārds, amats
Paraksts
Datums

