APSTIPRINĀTS
Apes novada domes iepirkumu komisijas sēdē
2015. gada 6. maijā
Protokols Nr. 4-1

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā.

Tehniskā aprīkojuma pieslēgšana internetam vai esoša interneta pieslēguma
jaudas palielināšana un bezvadu interneta pieejas zonas izveide projekta
„Jaunu publisko interneta pieejas punktu izveide un esošo pilnveidošana
iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai Apes novadā” ietvaros
ERAF līdzfinansētā projekta „ Jaunu publisko interneta pieejas punktu izveide un esošo
pilnveidošana iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai Apes novadā” ietvaros
Vienošanās Nr. 3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/076

IDENTIFIKĀCIJAS NR. APES ND 2015/4

NOLIKUMS

APĒ, 2015
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1.

Pasūtītājs

Apes novada dome, reă. Nr. 90000035872,
Juridiskā adrese: Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337
Telefons/fakss: 64307220; e-pasts: administracija@ape.lv; mājas lapa:
www.apesnovads.lv
Kontaktpersona: Inese Muceniece, telef. 64381693; mob. 26419848;
Fakss - 64381158 ; e-pasts : inese.muceniece@ape.lv
Kontaktpersona Tehniskās specifikācijas jautājumos un objektu apskate:
Guntis Podnieks, mob. 29330064, e-pasts: guntis.podnieks@gmail.com
Iepirkumu finansē Eiropas Reăionālās attīstības fonda finansējums un Apes
novada dome projekta „ Jaunu publisko interneta pieejas punktu izveide un esošo
pilnveidošana iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai Apes novadā” ietvaros
Vienošanās Nr. 3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/076

2.

Iepirkuma
metode un
informācijas
apmaiĦas
kārtība

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā.
(Publisks piegādes vai pakalpojumu līgums, kura paredzamā līgumcena ir
vienāda ar 4000 euro vai lielāka, bet mazāka par 42 000 euro.)
Iepirkumu komisija nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma
procedūras dokumentiem ar iespēju apskatīt un lejupielādēt Interneta mājas lapā
http://www.apesnovads.lv sadaĜā - Publiskie iepirkumi.
Nolikumu var saĦemt elektroniski pa e-pastu vai elektroniskā datu nesēja CD
formātā bez maksas, papīra formātā pie iepirkuma speciālistes Ineses Mucenieces
„Nolejās”, Gaujienas ciemā, Gaujienas pagastā, Apes novadā - darba dienās
iepriekš piesakoties pa telefonu -26419848 vai e-pastu: inese.muceniece@ape.lv

3.

Iepirkuma
priekšmets

Tehniskā aprīkojuma pieslēgšana internetam vai esoša interneta pieslēguma
jaudas palielināšana un bezvadu interneta pieejas zonas izveide projekta
„Jaunu publisko interneta pieejas punktu izveide un esošo pilnveidošana
iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai Apes novadā” ietvaros
(Identifikācijas Nr. Apes ND 2015/4
CPV kods: 51300000-5; 32420000-3; 32410000-0; 32418000-6; 32415000-5
3.1.Iepirkums paredz iekārtu piegādi un uzstādīšanu tehniskā aprīkojuma
pieslēgšanai internetam vai esoša interneta pieslēguma jaudas palielināšanai un
bezvadu interneta zonas izveidei. (pielikums Nr. 1)
3.2. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts daĜās;
3.3. Pretendents var iesniegt piedāvājumus par vienu vai abām daĜām, iesniedzot
piedāvājumus par konkrēto daĜu/daĜām, pretendentam ir jāiesniedz piedāvājums
par visām pozīcijām, kuras norādītas attiecīgās daĜas tehniskajā specifikācijā;
3.4.Vienā piedāvājumā nedrīkst būt vairāki finanšu – tehnisko piedāvājumu
varianti;
3.5. Pasūtītājs nodrošina vietu iekārtu izvietošanai, nodrošina ērtu piekĜuvi
sienām, griestiem un dod iespēju bez ierobežojumiem Piegādātājam veikt kabeĜu
instalācijas darbus;
3.6.Pasūtītājs nodrošina iespēju izmantot pietiekoša skaita elektrotīkla ligzdas.

4.

Darbības vieta
un darbu izpildes
laiks

Piegādes un uzstādīšanas vietas noteiktas Tehniskās specifikācijas 1. tabulā.
Darbi veicami līdz 2015.gada 25. jūnijam
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5.

Piedāvājuma
derīguma
termiĦš

Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam, t.i., saistošam
iesniedzējam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 30 (trīsdesmit)
dienas, skaitot no iepirkuma nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas
termiĦa.
Ja objektīvu iemeslu dēĜ iepirkuma līgumu nevar noslēgt noteiktajā termiĦā,
Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiĦa pagarināšanu. Ja
Pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiĦu, par to rakstiski
paziĦo Pasūtītājam.

6.

7.

Piedāvājuma
iesniegšanas
vieta, datums,
laiks, kārtība

Apes novada dome
Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337
līdz 2015.gada 25. maijam plkst. 10 00 piedāvājumu iesniedzot personīgi vai
sūtot pa pastu uz norādīto adresi.

Prasības Pretendentam un iesniedzamie dokumenti
Pretendents ir fiziska vai juridiska persona, vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā.

7.1. Pieteikums
Prasības
7.1.1. Aizpildīts un parakstīts
Pretendenta pieteikums
iepirkumam

Iesniedzamie dokumenti

Pielikums Nr. 2

Paskaidrojumi
Ja piedāvājumu paraksta
pilnvarota persona, tad pievieno
pilnvaru.

7.2. Atbilstība PIL 82.panta piektajai daĜai
7.2.1. Uz Pretendentu nav
attiecināms šāds nosacījums:

Nav.

Pasludināts pretendenta
maksātnespējas process (izĦemot
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
pretendenta saimnieciskā darbība,
uzsākta tiesvedība par pretendenta
bankrotu vai pretendents tiek
likvidēts.
7.2.2.. Uz Pretendentu nav
attiecināms šāds nosacījums:

Nav.

Minēto apstākĜu esamību
Pasūtītājs pārbauda atbilstoši PIL
8.2panta 7.daĜā noteiktajam
attiecībā uz pretendentu, kuram
būtu piešėiramas līguma
slēgšanas tiesības.
Ja pieejamās datu bāzēs nebūs
iespējams iegūt nepieciešamo
informāciju par Pretendentu, tad
Pasūtītājs, kura vārdā darbojas
iepirkumu komisija ir tiesīgs
pieprasīt Pretendentam, kuram
būtu piešėiramas līguma
slēgšanas tiesības, desmit
darbadienu laikā iesniegt izziĦas,
atĜaujas vai apliecības (oriăināli
vai to apliecinātas kopijas).
Ja līguma slēgšanas tiesības būs
piešėiramas ārvalstīs
reăistrētam vai pastāvīgi
dzīvojošam Pretendentam,
attiecīgas ārvalsts kompetentas
institūcijas izziĦa, kas apliecina,
ka uz to neattiecas šī Nolikuma
7.2.1 un 7.2.2.punktos minētie
gadījumi.
IzziĦa iesniedzama 10 darbdienu
laikā no komisijas pieprasījuma
izsniegšanas dienas. (Ja šajā
laikā tā netiks iesniegta,
Pretendentu izslēgs no tālākas
dalības iepirkumā.)

Pretendentam Latvijā vai valstī,
kurā tas reăistrēts vai kurā atrodas
tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir
nodokĜu parādi, tajā skaitā valsts
sociālās apdrošināšanas obligāto
iemaksu parādi, kas kopsummā
kādā no valstīm pārsniedz 150
euro.
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7.3. Atbilstība profesionālās darbības veikšanai
7.3.1. Pretendents ir reăistrēts,
licencēts vai sertificēts atbilstoši
Pretendenta izcelsmes
(reăistrācijas) valsts normatīvo
aktu prasībām.

Latvijā reăistrētam
pretendentam reăistrācijas
apliecības kopija un
būvkomersanta reăistrācijas
apliecības kopija nav
jāiesniedz.
Fiziskām personām VID
izsniegta nodokĜa maksātāja
reăistrācijas apliecības kopija. ir
jāiesniedz saskaĦā ar šī
nolikuma 11.7. punktu
Ja pretendents ir reăistrēts
ārvalstīs, tam ir jāiesniedz
reăistrācijas valstī izsniegtas
reăistrācijas apliecības kopija.

7.3.2. Pretendentam iepriekšējo 3
(trīs) gadu laikā ir pieredze vismaz
2 (divu) līdzīga veida un apjoma
pasūtījuma izpildē, kur katram no
2 (diviem) pasūtījumiem,
līgumcenai ir jābūt vienādai vai
lielākai par pretendenta piedāvāto
līgumcenu

Par Latvijā reăistrētiem
pretendentiem (juridiskām
personām) pasūtītājs pārbaudi
veic publiski pieejamās datu
bāzēs.
Ja Pretendents piesaista
apakšuzĦēmēju, tad uz
Pretendenta norādīto
apakšuzĦēmēju, kura veicamo
darbu vērtība ir vismaz 20 % no
kopējās iepirkuma līguma
vērtības, ir attiecināma šajā
punktā noteiktā prasība.

Aizpildīts Pielikums Nr. 4

* par līdzīga rakstura darbiem
uzskatāmi datortīklu izbūves,
interneta pieslēgumu ierīkošanas
darbi
7.4.Tehniskās un profesionālās spējas
7.4.1.Pretendents spēj veikt
Nolikumā noteiktos uzdevumus
7.4.2. ApakšuzĦēmēji

Tehniskais piedāvājums
Pielikums Nr. 6
ApakšuzĦēmēju saraksts, papildus
norādot katram apakšuzĦēmējam
nododamo darba veidus un to
apjomus saskaĦā ar nolikuma
7.pielikumu.
Katra pieaicinātā apakšuzĦēmēja
piekrišanas raksts par
veicamajiem darbiem saskaĦā ar
nolikuma 8.pielikumu.

Iepirkuma 2. daĜas realizācijai
Pretendentam jānodrošina vismaz
viens bezvadu tīklu iekārtu
speciālists, kurš ir sertificēts
darbam ar piedāvājumā
iekĜautajām iekārtām.
Speciālistam jābūt ar ražotāja,
piemēram, CISCO CCNA
Wireless, Mikrotik MTCWE,
u.t.l., noteikto kvalifikācijas
līmeni.

Ietverts pielikumā Nr. 5
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Iesniedz, ja pretendents līguma
izpildei ir plānojis piesaistīt
apakšuzĦēmējus. Ja pretendents
informāciju neiesniedz, pasūtītājs
uzskata, ka apakšuzĦēmēji netiek
piesaistīti.
Pretendentam piedāvājumā
jānorāda visi apakšuzĦēmēji un
katram apakšuzĦēmējam izpildei
nododamo pakalpojumu līguma
daĜu.

7.5. Finanšu piedāvājums
7.5.1. Aizpildīts finanšu
piedāvājums

Pielikums Nr. 3

7.6. Ja līguma slēgšanas tiesības piešėir personu apvienībai, tai Latvijas Republikas UzĦēmumu reăistrā
vai līdzvērtīgā reăistrā ārzemēs ir jāreăistrē personālsabiedrība un 7 (septiĦu) dienu laikā no paziĦojuma
par līguma slēgšanas tiesību saĦemšanas dienas pasūtītājam jāiesniedz reăistrācijas dokumenta kopija.
Gadījumos, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība (personālsabiedrība), tad tā iesniedz šādus
dokumentus:
7.6.1. personālsabiedrības līguma kopiju ar apliecinājumu par katra personas apvienības
(personālsabiedrības) biedra atbildības apjomu.
7.6.2. pilnvaru, kura nosaka personu apvienības (personālsabiedrības) biedra tiesības pārstāvēt
personu apvienību (personālsabiedrību). Gadījumā, ja iepriekš minētās pārstāvniecības tiesības
atrunātas sabiedrības līgumā, tad šajā punktā minētā pilnvara nav jāiesniedz.
7.7. Ja Pretendents nav iesniedzis kaut vienu no uz viĦu attiecināmiem minētajiem dokumentiem,
Pretendenta piedāvājums tiek izslēgts no turpmākās vērtēšanas.
7.8. Pretendenti, kuri snieguši nepatiesu informāciju vai nav to snieguši vispār, vai arī ja sniegtā informācija
neapliecina Pretendenta atbilstību iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām, tiek izslēgti no tālākas
vērtēšanas.
7.9. Ja Pasūtītājs par Pretendentu, kuram būtu piešėiramas līguma slēgšanas tiesības, atzīst ārvalstī reăistrētu
Pretendentu, Pasūtītājs pieprasa viĦam iesniegt attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziĦas, kas
apliecina, ka uz Pretendentu neattiecas šī nolikuma 7.2.1.-7.2.2.punktā minētie gadījumi.
7.10. Šī nolikuma 7.9.punktā minētajam Pretendentam prasītās izziĦas jāiesniedz Pasūtītājam 10 (desmit)
darba dienu laikā pēc dienas, kad pieprasījums izsniegts vai nosūtīts Pretendentam.
7.11. IzziĦas un citus dokumentus, kurus izsniedz kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieĦem un atzīst, ja tie
izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms to iesniegšanas dienas.
7.12. Ja attiecīgais Pretendents 7.10. punktā minētajā termiĦā neiesniedz prasītās izziĦas, Pasūtītājs to
izslēdz no tālākas dalības iepirkumā un nosaka nākamo Pretendentu, kuram būtu piešėiramas līguma
slēgšanas tiesības.

8.

Prasības
piedāvājuma
noformēšanai un
iesniegšanai

8.1. Piedāvājuma noformēšana:
8.1.1. Piedāvājuma dokumentiem jābūt sastādītiem latviešu valodā, tas nedrīkst
saturēt grozījumus vai neatrunātus labojumus– viens oriăināls ar norādi
piedāvājuma pirmās lapas labajā augšējā stūrī – „ORIĂINĀLS „
8.1.2. Vārdiem un skaitĜiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem.
8.1.3. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem
ar vārdiem un skaitĜiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.
8.1.4. Piedāvājumam jābūt apliecinātam, ievērojot LR normatīvo aktu prasības.
8.1.5. Piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskajai specifikācijai (Pielikums Nr.1 )
8.1.6. Piedāvājumu paraksta Pretendenta likumiskā persona vai Pretendenta
pilnvarotais pārstāvis.
8.1.7. Piedāvājums jānoformē atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām, lapām jābūt
caurauklotām, dokumentiem jābūt sanumurētiem un numerācijai jāatbilst
pievienotajam satura rādītājam.
8.1.8. Piedāvājums jāievieto slēgtā aizzīmogotā aploksnē vai citā iepakojumā.
8.1.9. Uz aploksnes/iepakojuma jānorāda:
 Pasūtītāja nosaukums un adrese.
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 Pretendenta nosaukums, juridiskā adresei, kontaktpersona.


Tehniskā aprīkojuma pieslēgšana internetam vai esoša interneta
pieslēguma jaudas palielināšana un bezvadu interneta pieejas zonas izveide
projekta „Jaunu publisko interneta pieejas punktu izveide un esošo
pilnveidošana iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai Apes novadā”
ietvaros (Identifikācijas Nr. Apes ND 2015/4)

 Neatvērt līdz 2015. gada 25. maijam. plkst. 10 00
8.1.10. Ja kāds dokuments piedāvājumā un/vai citi piedāvājumā iekĜautie
informācijas materiāli ir svešvalodā, tam jāpievieno Pretendenta apstiprināts
tulkojums latviešu valodā.
8.2. Piedāvājuma iesniegšana:
8.2.1. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu
un iesniegšanu Pasūtītājam.
8.2.2. Iesniegtie piedāvājumi ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaĜ.
8.2.3. Piedāvājumi, kas tiks iesniegti pēc noteiktā laika tiks atgriezti atpakaĜ
iesniedzējam un uz iepakojuma tiks atzīmēts „NOKAVĒTS”
8.3. Piedāvājuma grozījumi
8.3.1. Piedāvājuma grozījumus noformē un iesniedz atbilstoši nolikumā
noteiktajām piedāvājuma noformēšanas prasībām, uz aploksnes papildus
nolikuma 8.1.9. punktā prasītajai informācijai norādot atzīmi: „Piedāvājuma
grozījumi”.
8.3.2. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiĦa beigām Pretendents nevar savu
piedāvājumu grozīt.
8.3.3. Pasūtītājs neatbild par tādu piedāvājumu priekšlaicīgu atvēršanu, kuri nav
noformēti atbilstoši nolikuma prasībām.
9.

Piedāvājuma
cena

Cenā jāietver:
9.1. visas ar iepirkuma priekšmetā paredzēto darbu, iekārtu uzstādīšanas un
materiālu piegāžu paredzētās izmaksas;
9.2. izpilddokumentācijas (shēmu) sagatavošanas izmaksas.
9.3. nodokĜi, nodevas un maksājumi, kas ir saistoši Pretendentam, izĦemot 21%
PVN.

10. Piedāvājumu
atvēršana

Paredzēta atklāta piedāvājumu atvēršana 2015. gada 25. maijā plkst.10 00 Apes
novada domē 1. stāva zālē /Stacijas iela 2, Ape, Apes novads/

Piedāvājumu vērtēšanu iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē. Komisija vērtē:
11.1 Piedāvājumu atbilstību:
11. Piedāvājuma
vērtēšana un
izvēles kritēriji

11.1.1. Piedāvājumu noformējuma un iesniegto dokumentu atbilstību
Nolikuma prasībām. Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši Nolikuma
prasībām un noformējuma neatbilstība ir tik būtiska, ka varētu ietekmēt
iepirkuma rezultātu, komisija piedāvājumu tālāk neizskata.
11.1.2. Komisija pārbauda, vai Pretendents ir iesniedzis visus Nolikumā
pieprasītos dokumentus. Ja kāds no Nolikumā prasītajiem dokumentiem
nav iesniegts vai Pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju, komisija
turpmāk tā piedāvājumu neizskata.
11.2. Tehnisko piedāvājumu
11.2.1. Komisija pārbauda Pretendenta tehniskās un profesionālās spējas.
Ja neatbilst Nolikuma prasībām, piedāvājums tālāk netiek izskatīts
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11.3. Finanšu piedāvājumu
11.3.1. Komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav matemātiskās kĜūdas. Ja
tās tiek konstatētas, komisija labo kĜūdas un informē Pretendentu par kĜūdu
labojumu un piedāvājuma summu. Vērtējot piedāvājumu, komisija Ħem
vērā labojumus.
11.3.2. Komisija vērtē, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts. Ja tas tiek
uzskatīts par nepamatoti lētu, komisija prasa rakstisku paskaidrojumu
Pretendentam par piedāvāto cenu un izvērstu tāmi, kas paskaidro cenas
veidošanos. Komisija vērtē iesniegto tāmi un vajadzības gadījumā pieaicina
neatkarīgu ekspertu.
Ja tiek konstatēta nepamatoti lēta piedāvājuma cena, Pretendents tiek izslēgts
no iepirkuma.

11.4. Par uzvarētāju iepirkumā atzīs Pretendenta piedāvājumu ar piedāvāto
zemāko cenu , kas atbilst iepirkuma Nolikumā noteiktajām prasībām un kas nav
nepamatoti lēts.
11.5. Komisija pārbaudīs Pretendenta atbilstību PIL 82 panta 5. daĜā
noteiktajām prasībām, ja tam tiks piešėirtas līguma slēgšanas tiesības.
11.6. Komisija pārliecināsies, vai Pasūtītāja budžetā ir paredzēti pietiekami
līdzekĜi izvēlētā Pretendenta piedāvājuma apmaksai. Ja līguma slēgšanas tiesību
ieguvušā Pretendenta finanšu piedāvājuma summa pārsniedz Pasūtītāja budžetā
paredzētos līdzekĜus, komisija par to informē novada domes vadību un tiek
pieĦemts lēmums pārtraukt vai nepārtraukt iepirkumu.
11.7. Ja līguma slēgšanas tiesības iegūs pretendents, kurš ir fiziska persona,
tam līdz līguma slēgšanas brīdim, kas tiks norādīts Pretendentam paziĦojumā par
līguma slēgšanu, ir jāreăistrējas VID kā saimnieciskās darbības veicējam.
11.8. Ja netiks izpildīta 11.7. punktā minētā prasība, līguma tiesības tiks
piešėirtas nākamajam Pretendentam, kurš atbilst Nolikuma prasībām.
11.9. Ja būs iesniegti vairāki piedāvājumi ar vienādu cenu, un tiem būtu
piešėiramas līguma slēgšanas tiesības, tad tās piešėirs veicot izlozi.
12.1.Pieprasīt, lai Pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas
nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei,
12. Iepirkumu
piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un
komisijas tiesības
salīdzināšanai.
un pienākumi
12.2. Lemt par piedāvājuma noformējuma atbilstību Nolikuma prasībām.
12.3. Pieaicināt ekspertu piedāvājumu vērtēšanā, ja tas nepieciešams.
12.4. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.
12.5. Nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu
attieksmi pret tiem.
12.6. Noraidīt piedāvājumu, ja tiek konstatēts, ka iesniegts Nolikuma prasībām
neatbilstošs piedāvājums vai ir sniegta nepatiesa informācija.
12.7. Vērtēt Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaĦā ar normatīvajiem
aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieĦemt lēmumu par
iepirkuma pārtraukšanu.
12.8. Pārbaudīt Pretendenta pieredzi; pārbaudīt Pretendentu publiski pieejamā
datu bāzē www.bis.gov.lv
12.9. Citas likumā noteiktas tiesības un pienākumi.
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13. Pretendenta
tiesības un
pienākumi

13.1. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saĦemts.
13.2. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiĦa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto
piedāvājumu, attiecīgi noformējot ar norādi „Grozījumi” vai „Atsaukums”.
13.3. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām un
LR normatīvo aktu prasībām.
13.4. Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem un papildu
informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu izvērtēšanai.
13.5. Pieprasīt papildu informāciju par Nolikumu.
13.6. Pārsūdzēt iepirkumu komisijas lēmumu Administratīvā procesa likumā
noteiktajā kārtībā.
13.7. Pretendentam, kas ir fiziska persona, līdz līguma slēgšanas brīdim
jāreăistrējas VID kā saimnieciskās darbības veicējam, ja tas būs ieguvis līguma
slēgšanas tiesības.

14. Garantija

14.1. Pretendents nodrošina ne mazāk kā 60 (sešdesmit) mēnešu garantijas
periodu piegādātajām iekārtām un veiktajiem darbiem.
14.2. Pretendents nodrošina bojāto iekārtu fizisku demontāžu, problēmu
diagnosticēšanu, montāžu un atkārtotu konfigurāciju garantijas perioda laikā.
Garantijas saistību izpilde tiek veikta bez maksas.
14.3. Transporta izdevumus par garantijas laikā veiktajiem darbiem apmaksā
Pretendents
14.4. Garantijas laikā Pretendentam bojājumi jānovērš ne vēlāk kā 2 (divu) darba
dienu laikā. Ja tas nav iespējams, jānodrošina rezerves iekārta ar līdzvērtīgiem
parametriem .
14.5. Garantijas saistības ir spēkā ar nosacījumu, ja Pasūtītājs ievēro Preču
ekspluatācijas noteikumus, kas izsniegti Pasūtītājam.

15. Līguma slēgšana

Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto Pretendentu līgumu, pamatojoties uz Pretendenta
piedāvājumu un saskaĦā ar Nolikuma noteikumiem.

16. Pielikumi

Pielikums Nr. 1 – Tehniskā specifikācija
Pielikums Nr. 2 - Pretendenta pieteikums.
Pielikums Nr. 3 - Pretendenta finanšu piedāvājums
Pielikums Nr. 4 – Sniegto pakalpojumu saraksts
Pielikums Nr. 5 – Informācija par speciālistiem
Pielikums Nr. 6 – Tehniskais piedāvājums
Pielikums Nr. 7– Informācija par apakšuzĦēmējiem
Pielikums Nr. 8 – ApakšuzĦēmēju apliecinājums
Pielikums Nr. 9 – Līguma projekts
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Pielikums Nr.1
Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2015/4
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1. daĜa - Tehniskā aprīkojuma pieslēgšana internetam vai esoša interneta

pieslēguma jaudas

palielināšana
Projekta numurs

3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/076

Projekta nosaukums

„Jaunu publisko interneta pieejas punktu izveide un esošo pilnveidošana
iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai Apes novadā”

Projekta mērėis

Projekta mērėis ir paaugstināt piekĜuves iespējas internetam Apes novada
pašvaldības teritorijā, izveidojot 5 jaunus publiskā interneta pieejas punktus
(turpmāk – PIPP) un uzlabojot 4 esošos PIPP Apes novadā, tādējādi nodrošinot
pēc iespējas plašākām sabiedrības grupām, piekĜuvi piedāvātajiem
elektroniskajiem pakalpojumiem un informācijai, veicinot iedzīvotāju iekĜaušanos
sabiedrības sociālajos, ekonomiskajos un kultūras procesos, un uzlabojot
iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Iepirkuma
priekšmets

Tehniskā aprīkojuma pieslēgšana internetam vai esoša interneta pieslēguma
jaudas palielināšana

1. Darbības saskaĦošana:
1.1. Objeku apskate un darbi saskaĦojami ar pasūtītāja atbildīgo personu.: Guntis Podnieks, mob.:
29330064, e-pasts: guntis.podnieks@gmail.com

2. Nosacījumi un prasības
2.1. Prasības pieslēgumu nodrošinošajām iekārtām:
2.1.1.Jānodrošina darbības nepārtrauktība 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēĜā.
2.1.2.Jānodrošina nepārtraukts pieslēgums publiskajam Internet tīklam bez datu pārraides apjoma
ierobežojumiem.
2.1.3.Jānodrošina statiskas publiskā tīkla IPv4 adreses
2.1.4. Jāspēj nodrošināt pakešu vidējais aprites laiks (roundtrip) ne lielāks par 40 ms.
2.1.5.Jānodrošina vismaz viens Ethernet 100BaseT interfeiss PIPP tehniskā aprīkojuma
pieslēgšanai.
2.1.6.Iekārtām jāspēj nodrošināt simetrisks (augšupielāde/lejupielāde) pieslēgums publiskajam
interneta tīklam ar minimālo ātrumu (skat. tabulu Nr. 1):
Tabula Nr. 1

Nr.p.k

Teritorija

Adrese

Ātrums,
Mbps

1.

Apes pilsēta

Tirgus iela 5, Ape, Apes novads, LV-4337

5

2.

Apes pagasts

„Druvas”, Apes pagasts, Apes novads, LV-4337

3

3.

Virešu pagasts

„Mākonīši”, Vireši, Virešu pagasts, Apes novads, LV-4355

3

4.

Trapenes pagasts

„Līze”, Līzespasts, Trapenes pagasts, Apes novads,
LV-4348

2

5.

Gaujienas pagasts „Mežniecība 1”, Gaujiena, Gaujienas pagasts, Apes novads,
LV-4348

6.

Gaujienas pagasts

„Pilskalni”, Gaujiena, Gaujienas pagasts, Apes novads,
LV 4339;
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2
5

2.2. Prasības iekārtu izvietošanai:

2.2.1.Aktīvās aparatūras izvietojumam nepieciešamības gadījumā jāparedz sienas stiprinājumi
vai montāžas kārba (skapis), kurā jāparedz vieta komutācijas paneĜiem, komutatoriem un UPS.
2.2.2. Aparatūra jāizvieto pasūtītāja norādītajā telpā.
2.3. Citas prasības:
2.3.1. Aktīvajām iekārtām ir jābūt savietojamām ar Apes novada domes iestāžu esošo datortīklu
infrastruktūru.
2.3.2. Garantijas laikā Pretendentam bojājumi jānovērš ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā. Ja
tas nav iespējams, Pasūtītājs jānodrošina ar rezerves iekārtu ar līdzvērtīgiem parametriem.
2.3.3. Pretendents ir atbildīgs par darba drošības un darba aizsardzības prasību ievērošanu
lokālo bezvadu datortīklu izveides darbu laikā.
2.3.4. Pretendents ir iepazinies ar objektu atrašanās vietām dabā.

2. daĜa - Bezvadu interneta pieejas zonas izveide (tīkliekārtu iegāde un uzstādīšana)
Pasūtītājs nodrošina vietu iekārtu izvietošanai, nodrošina ērtu piekĜuvi sienām, griestiem un dod iespēju
bez ierobežojumiem Piegādātājam veikt kabeĜu instalācijas darbus.
Projekta numurs
Projekta nosaukums

Projekta mērėis

Iepirkuma
priekšmets

3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/076
„Jaunu publisko interneta pieejas punktu izveide un esošo pilnveidošana
iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai Apes novadā”
Projekta mērėis ir paaugstināt piekĜuves iespējas internetam Apes novada
pašvaldības teritorijā, izveidojot 5 jaunus publiskā interneta pieejas punktus
(turpmāk – PIPP) un uzlabojot 4 esošos PIPP Apes novadā, tādējādi nodrošinot
pēc iespējas plašākām sabiedrības grupām, piekĜuvi piedāvātajiem
elektroniskajiem pakalpojumiem un informācijai, veicinot iedzīvotāju iekĜaušanos
sabiedrības sociālajos, ekonomiskajos un kultūras procesos, un uzlabojot
iedzīvotāju dzīves kvalitāti.
Bezvadu interneta pieejas zonas izveide (tīkliekārtu iegāde un uzstādīšana);

2. Darbības saskaĦošana:
1.1. Objektu apskate un darbi saskaĦojami ar pasūtītāja atbildīgo personu.: Guntis Podnieks,
mob.: 29330064, e-pasts: guntis.podnieks@gmail.com

Prasības bezvadu datortīkla iekārtām:
Atbalstāmie standarti
Apraides rādiuss
Drošības prasības
Ugunsmūris
Tīkla komutācija
Pieslēgums
Plūsmas prioritātes
Funkcionalitāte
Statistikas iespējas

Vismaz 802. 11 b/g/n
Vismaz 50 m
Vismaz WPA atbalsts, MAC adrešu filtrs
Iekārtā iebūvēts ugunsmūris
Vismaz četru portu 10/100/1000 BASE-TX datortīkla komutators
Atsevišės ports ārējā pieslēguma pieslēgšanai
Iekārtā iespējams noteikt datu plūsmas prioritātes
Auto-Crossover (MDI/MDI-X), Class-Based Traffic Shaping
(CBTS)
Notikumu žurnāla veidošanas iespēja ar iespēju sūtīt notikumu
žurnālu Syslog serverim;
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Iekārtas vadība

Sertifikācijas prasības

Prasības iekārtu izvietošanai

Shēma un testēšanas protokoli

Iekārtu un veicamo darbu
garantija

Iekārtas vadība ir iespējama, izmantojot jebkuru interneta pārlūka
programmatūru un komandrindas rīkus (Telnet, SNMPv3, SSH,
CLI, HTTP management)
Iekārtai izsniegts WiFi Certified (http://www.wi-fi.org/) vai analogs
sertifikāts, kas apliecina iekārtas atbilstību ES prasībām.
Pretendentam jānodrošina šo sertifikātu iesniegšana pasūtītājam.
Aktīvās aparatūras izvietojumam nepieciešamības gadījumā
jāparedz sienas stiprinājumi vai montāžas kārba (skapis), kurā
jāparedz vieta komutācijas paneĜiem, komutatoriem un UPS
Iesniedz pasūtītājam elektroniskā un papīra veidā, papildinot
iesniegto shēmu ar jaunajiem pieslēgumiem, nodrošinot aktualizētu
tīkla shēmu
1) Pretendentam jānodrošina pakalpojuma sastāvā esošo iekārtu
ražotāja (autorizēta izplatītāja) garantija 5 (piecus) gadus no
nodošanas-pieĦemšanas akta parakstīšanas brīža, iesniedzot
garantiju apstiprinošus dokumentus,
2) Datortīklu izveides darbu garantija 5 (piecus) gadus no
nodošanas-pieĦemšanas akta parakstīšanas brīža

Papildus noteikumi:
1. Aktīvajām iekārtām ir jābūt savietojamām ar Apes novada domes iestāžu esošo datortīklu
infrastruktūru.
2. Garantijas laikā Pretendentam bojājumi jānovērš ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā. Ja tas nav
iespējams, jānodrošina rezerves iekārta ar līdzvērtīgiem parametriem.
3. Pretendentam jānodrošina vismaz viens sertificēts ražotāja, kura materiālus pretendents iekĜauj
piedāvājumā, piemēram, Brand-Rex, AMP, u.t.l., montieris strukturēto kabeĜu sistēmu (SKS) izbūves
darbu veikšanā, kā arī jāpievieno montiera SKS izbūves sertifikātu kopijas.
4. Pretendents ir iepazinies ar objektu atrašanās vietām dabā.
5. Pretendents ir atbildīgs par darba drošības un darba aizsardzības prasību ievērošanu lokālo bezvadu
datortīklu izveides darbu laikā.
6. Piedāvājumam jāpievieno bezvadu interneta zonu izveides, datortīkla izveides un nepieciešamo
datortīkla komunikāciju iekārtu piegāžu un uzstādīšanas saraksts.
7. Piedāvātajām iekārtām jāatbilst normatīvo aktu prasībām un jābūt CE
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Pielikums Nr.2
Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2015/4

PRETENDENTA PIETEIKUMS IEPIRKUMAM
Tehniskā aprīkojuma pieslēgšana internetam vai esoša interneta pieslēguma jaudas palielināšana un
bezvadu interneta pieejas zonas izveide projekta „Jaunu publisko interneta pieejas punktu izveide un
esošo pilnveidošana iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai Apes novadā” ietvaros
(Identifikācijas Nr. Apes ND 2015/4)

Informācija par pretendentu1
Pretendenta nosaukums
(vai vārds, uzvārds, ja iesniedz fiziska persona)

Juridiskās personas reăistrācijas numurs
Personas kods, ja iesniedz fiziska persona
Juridiskā adrese:
Biroja adrese:
Tālrunis:
E-pasta adrese:
Vispārējā interneta adrese:

Fakss:

Finanšu rekvizīti
Bankas nosaukums:
Bankas kods:
Konta numurs:

Informācija par pretendenta kontaktpersonu
Vārds, uzvārds:
IeĦemamais amats:
Tālrunis:
E-pasta adrese:

Fakss:

Ar šo mēs apliecinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma Nolikumu, t.sk. ar Līguma projektu, piekrītam piedalīties
iepirkumā un garantējam prasību izpildi. Iepirkuma Nolikums un tā pielikumi ir skaidri un saprotami. Mēs saprotam,
ka Jūs varat pieĦemt vai noraidīt jebkuru piedāvājumu, kā arī anulēt iepirkuma rezultātus un noraidīt visus
piedāvājumus jebkurā brīdī līdz līguma slēgšanas brīdim.
Mēs apliecinām , ka
1) nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process (izĦemot gadījumu, kad maksātnespējas
procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka
iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā
saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam
beigu termiĦam tas būs likvidēts;
2) Pretendentam nav nodokĜu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi,
vai tie kopsummā katrā valstī nepārsniedz 150 euro;
3) Pretendents ir:
a) juridiska persona un reăistrēts atbilstoši LR likumdošanai vai
attiecīgās ārvalsts likumdošanai
b) fiziska persona, kura apĦemas līguma tiesību iegūšanas brīdī
reăistrēties kā saimnieciskās darbības veicējs
……………………………
/vajadzīgo atzīmēt ar „jā”/
1

Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, šie lauki jāaizpilda par katru personu apvienības dalībnieku
atsevišėi, kā arī papildus jānorāda, kura persona pārstāv personu apvienību šajā iepirkumā.
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4) Pretendents, parakstot šo pieteikumu, apliecina savu dalību un iesniedz savu piedāvājumu
iepirkumam „Tehniskā aprīkojuma pieslēgšana internetam vai esoša interneta pieslēguma
jaudas palielināšana un bezvadu interneta pieejas zonas izveide projekta „Jaunu publisko
interneta pieejas punktu izveide un esošo pilnveidošana iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai
Apes novadā” ietvaros (Identifikācijas Nr. Apes ND 2015/4)
5) Pretendents ir iepazinies ar iepirkuma Nolikumu un piekrīt visiem tā noteikumiem, tajā skaitā
pasūtījuma iegūšanas gadījumā slēgt Līgumu;
6) Pretendents atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību 30 (trīsdesmit) kalendāra dienas no
Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiĦa, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju –
līdz iepirkuma līguma noslēgšanai;

7) Pretendenta finanšu piedāvājumā ir paredzēti visi pakalpojuma sniegšanas riski, kas saistīti ar
cenu izmaiĦām un citiem neparedzētiem apstākĜiem, kā arī visas ar iepirkuma priekšmetā
paredzēto darbu, iekārtu uzstādīšanas un materiālu piegāžu paredzētās izmaksas,
izpilddokumentācijas (shēmu) sagatavošanas izmaksas, nodokĜi, nodevas un maksājumi, kas ir
saistoši Pretendentam, izĦemot 21% PVN un citas izmaksas, kas nodrošina pakalpojuma
sniegšanu saskaĦā ar Nolikumu specifikāciju.
8) Pretendentam ir tehniskais nodrošinājums Nolikumā noteikto darbu kvalitatīvai izpildei;
9) Visa piedāvājumā sniegtā informācija ir patiesa;
10) Piekrītam norēėiniem pēcapmaksā ar bezskaidras naudas norēėinu (ar pārskaitījumu).

Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums
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Pielikums Nr.3
Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2015/4
FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA IEPIRKUMAM
Tehniskā aprīkojuma pieslēgšana internetam vai esoša interneta pieslēguma jaudas
palielināšana un bezvadu interneta pieejas zonas izveide projekta „Jaunu publisko interneta
pieejas punktu izveide un esošo pilnveidošana iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai Apes
novadā” ietvaros
Iesniedzam savu piedāvājumu par iepirkuma 1. daĜu - Tehniskā aprīkojuma pieslēgšana
internetam vai esoša interneta pieslēguma jaudas palielināšana.
1. Veicot darbus, nodrošināsim visu spēkā esošo normatīvo aktu prasību ievērošanu.
Kopējā piedāvājuma summa bez PVN *
PVN 21 %
Kopējā piedāvājuma summa ar PVN

*vērtējamā cena
Pielikumā iesniedz:
1. Paredzēto veicamo darbu apjoma izmaksu aprēėins - izvērsta tāme.

Iesniedzam savu piedāvājumu par iepirkuma 2. daĜu - Bezvadu interneta pieejas zonas izveide
(tīkliekārtu iegāde un uzstādīšana)
1. Veicot darbus, nodrošināsim visu spēkā esošo normatīvo aktu prasību ievērošanu.
Kopējā piedāvājuma summa bez PVN *
PVN 21 %
Kopējā piedāvājuma summa ar PVN

Pielikumā iesniedz:
1. Paredzēto veicamo darbu apjoma izmaksu aprēėins - izvērsta tāme.

Apliecinām, ka piedāvātās summas ietver visas izmaksas un ir adekvātas, lai veiktu darbus atbilstoši
Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums
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Pielikums Nr.4
Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2015/4
SNIEGTO PAKALPOJUMU SARAKSTS
Vismaz divu datortīkla pieslēguma ierīkošanā un /vai bezvadu interneta zonu izveidē pēdējo
trīs gadu laikā (2012.,2013.,2014. un 2015. līdz piedāvājumu iesniegšanai)

Veiktie darbi

Pasūtītājs
Nr.

(nosaukt) un to

apjoms
(euro)
Nosaukums

Darbu
izpildes
gads

Telefons / e-pasts

1.
…
…

Vajadzības gadījumā var pievienot tabulai rindas

Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums

Pielikums Nr.5
Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2015/4
INFORMĀCIJA PAR SPECIĀLISTIEM

N.p.k. Speciālista
vārds, uzvārds

Apliecinājums
(apliecība,
sertifikāts), tā
izdevējs, numurs

Pasūtītājs

Nosaukums
1.
…

Vajadzības gadījumā var pievienot tabulai rindas

Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums
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Telefons
e-pasts

Veiktie
darbi
(nosaukt) un
to apjoms
(euro)

Darbu
izpildes
gads

Pielikums Nr.6
Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2015/4

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
(iesniedz par vienu vai abām daĜām)
Par iepirkuma 1. daĜu - Tehniskā aprīkojuma pieslēgšana internetam vai esoša interneta
pieslēguma jaudas palielināšana.
Nr.p.k

1.

Teritorija un adrese

Veicamie darbi

Apes pilsēta
Nodrošināt PIPP tehniskā aprīkojuma
Tirgus iela 5, Ape, Apes novads pieslēgumu internetam ar specifikācijā
norādītajiem parametriem.

Ātrums,
Mbps

5

Tehnikas piedāvājums*
Tehniskais risinājums**
2.

Apes pagasts
„Druvas”, Apes pagasts, Apes
novads

Nodrošināt PIPP tehniskā aprīkojuma
pieslēgumu internetam ar specifikācijā
norādītajiem parametriem.

3

Nodrošināt PIPP tehniskā aprīkojuma
pieslēgumu internetam ar specifikācijā
norādītajiem parametriem.

3

Nodrošināt PIPP tehniskā aprīkojuma
pieslēgumu internetam ar specifikācijā
norādītajiem parametriem.

2

Nodrošināt PIPP tehniskā aprīkojuma
pieslēgumu internetam ar specifikācijā
norādītajiem parametriem.

2

Tehnikas piedāvājums*
Tehniskais risinājums**
3.

Virešu pagasts
„Mākonīši”, Vireši, Virešu
pagasts, Apes novads

Tehnikas piedāvājums*
Tehniskais risinājums**
4.

Trapenes pagasts
„Līze”, Līzespasts, Trapenes
pagasts, Apes novads

Tehnikas piedāvājums*
Tehniskais risinājums**
5.

Gaujienas pagasts
„Mežniecība 1”, Gaujiena,
Gaujienas pagasts, Apes novads

Tehnikas piedāvājums*
Tehniskais risinājums**
6.

Gaujienas pagasts
„Pilskalni”, Gaujiena, Gaujienas
pagasts, Apes novads

Nodrošināt PIPP tehniskā aprīkojuma
pieslēgumu internetam ar specifikācijā
norādītajiem parametriem.

Tehnikas piedāvājums*
Tehniskais risinājums**
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5

*

jāsniedz aparatūras nosaukums, skaits, detalizēta tehniskā specifikācija vai precīza adrese
internetā, kur ir iespējams iepazīties ar ražotāja sagatavotajām tehniskajām specifikācijām

**

tehniskā risinājuma vispārīgs apraksts, kas atspoguĜo piedāvātā pieslēguma kopējā
risinājuma darbības principus, lai Pasūtītājs spētu pārliecināties par piedāvātā risinājuma
atbilstību minimālajām tehniskajām prasībām;

Pielikumā iesniedz:
1. Iekārtu izbūves detalizēts darba zīmējums , kur tiek precizēts iekārtu, iekštelpu projektējamo
kabeĜu shematisks un grafisks izvietojums un apraksts, materiālu specifikācija;
2. Citi dokumenti, kas raksturo aparatūru un tehnisko risinājumu (ja nepieciešams)
3. Apliecinājums par piedāvāto garantijas termiĦu, kas nedrīkst būt mazāks par 60 (sešdesmit)
mēnešiem, skaitot no darbu pieĦemšanas - nodošanas akta apstiprināšanas dienas. (Brīvā formā)
4. Darbu izpildes kalendārais laika grafiks, norādot darbu veikšanas secību un plānoto kalendāro
nedēĜu skaitu.

Par iepirkuma 2.
uzstādīšana)
Nr.p.k
1.

daĜu - Bezvadu interneta pieejas zonas izveide (tīkliekārtu iegāde un

Teritorija un adrese

Veicamie darbi

Apes pilsēta
Jānodrošina pieslēgums datoram un multifunkcionālajai
Tirgus iela 5, Ape, Apes novads
iekārtai. Jānodrošina WiFi zona norādītajā telpā un
laukumā pie ēkas.

Tehnikas piedāvājums*
Tehniskais risinājums**
2.

Apes pagasts
„Druvas”, Apes pagasts, Apes
novads

Jānodrošina WiFi zona norādītajā telpā un laukumā pie
ēkas austrumu un dienvidu pusēs.

Tehnikas piedāvājums*
Tehniskais risinājums**
3.

Virešu pagasts
„Mākonīši”, Vireši, Virešu
pagasts, Apes novads

Jānodrošina WiFi zona norādītajā telpā un laukumā pie
ēkas.

Tehnikas piedāvājums*
Tehniskais risinājums**
4.

Trapenes pagasts
„Līze”, Līzespasts, Trapenes
pagasts, Apes novads

Jānodrošina WiFi zona laukumā pie ēkas.

Tehnikas piedāvājums*
Tehniskais risinājums**
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5.

Gaujienas pagasts
„Mežniecība 1”, Gaujiena,
Gaujienas pagasts, Apes novads

Jānodrošina WiFi zona norādītajā telpā un laukumā pie
ēkas.

Tehnikas piedāvājums*
Tehniskais risinājums**
6.

Gaujienas pagasts
„Pilskalni”, Gaujiena, Gaujienas
pagasts, Apes novads

Jānodrošina WiFi zona norādītajā telpā un laukumā pie
ēkas..

Tehnikas piedāvājums*
Tehniskais risinājums**
*

jāsniedz detalizēts bezvadu tīkla elementu nosaukums, skaits, detalizēta tehniskā
specifikācija vai precīza adrese internetā, kur ir iespējams iepazīties ar ražotāja
sagatavotajām tehniskajām specifikācijām;

**

tehniskā risinājuma vispārīgs apraksts, kas atspoguĜo piedāvātā bezvadu tīkla kopējā
risinājuma darbības principus, lai Pasūtītājs spētu pārliecināties par piedāvātā risinājuma
atbilstību minimālajām tehniskajām prasībām;

Pielikumā iesniedz:
1. Bezvadu iekārtu un datortīkla izbūves detalizētu darba zīmējumu , kur tiek precizēts iekārtu,
iekštelpu un ārtelpu projektējamo kabeĜu shematisks un grafisks izvietojums un apraksts, materiālu
specifikācija.
2. Piedāvājumam jāpievieno bezvadu interneta zonu izveides, datortīkla izveides un nepieciešamo
datortīkla komunikāciju iekārtu piegāžu un uzstādīšanas saraksts.
3. Pretendentam jānodrošina vismaz viens sertificēts ražotāja, kura materiālus pretendents iekĜauj
piedāvājumā, piemēram, Brand-Rex, AMP, u.t.l., montieris strukturēto kabeĜu sistēmu (SKS) izbūves
darbu veikšanā, kā arī jāpievieno montiera SKS izbūves sertifikātu kopijas
4. Citi dokumenti, kas raksturo aparatūru un tehnisko risinājumu (ja nepieciešams)
5. Apliecinājums par piedāvāto garantijas termiĦu, kas nedrīkst būt mazāks par 60 (sešdesmit)
mēnešiem, skaitot no darbu pieĦemšanas - nodošanas akta apstiprināšanas dienas. (Brīvā formā)
6. Darbu izpildes kalendārais laika grafiks, atsevišėi norādot darbu izpildes termiĦus katram darbu
veidam (norādot darbu veikšanas secību un plānoto kalendāro nedēĜu skaitu).
Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums
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Pielikums Nr.7
Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2015/4
INFORMĀCIJA
PAR PRETENDENTA APAKŠUZĥĒMEJU(IEM)
(ja attiecas)
Nr.
p. k.

Nosaukums

Adrese,
telefons,
kontaktpersona

Pakalpojuma daĜas
apjoms no kopējā
apjoma (%)

ApakšuzĦēmēja(-u)
paredzēto pakalpojuma
daĜu apraksts

1.
……
Vajadzības gadījumā var pievienot tabulai rindas

Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums

Pielikums Nr.8
Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2015 /4
APAKŠUZĥĒMĒJA APLIECINĀJUMS*
Ar šo mēs ____________________________ (uzĦēmuma nosaukums, reă.Nr.) apĦemamies kā
apakšuzĦēmējs strādāt pie līguma „Tehniskā aprīkojuma pieslēgšana internetam vai esoša
interneta pieslēguma jaudas palielināšana Apes novadā” un/vai „Bezvadu interneta pieejas
zonas izveide (tīkliekārtu iegāde un uzstādīšana)”
izpildes <Pretendenta nosaukums> piedāvājumā gadījumā, ja šim Pretendentam tiks piešėirtas
tiesības slēgt Līgumu, veicot ___________________________________________ (minēt konkrētos
apakšuzĦēmējam veicamos darbus un to apjomus (% un summa, EUR bez PVN).
Ar šo apliecinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma dokumentāciju un Līguma nosacījumiem.
* Iesniedz, ja Pretendents līguma izpildei ir plānojis piesaistīt apakšuzĦēmējus. Ja Pretendents
informāciju neiesniedz, Pasūtītājs uzskata, ka apakšuzĦēmēji netiek piesaistīti.

Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums
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Pielikums Nr.9
Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2015 /4
PROJEKTS
LĪGUMS Nr._______
par Tehniskā aprīkojuma pieslēgšanu internetam vai esoša interneta pieslēguma jaudas
palielināšanu un/vai bezvadu interneta pieejas zonas izveidi
Apē, 2015.gada ___.___________
Apes novada dome, reăistrācijas Nr.90000035872, Stacijas ielā 2, Ape, Apes novads, LV-4337, tās
izpilddirektora Viestura DANDENA personā, kas darbojas pamatojoties uz likumu „Par
pašvaldībām” un domes Nolikumu, turpmāk līguma tekstā, turpmāk saukts - Pasūtītājs, no vienas
puses un ………………, reă.Nr. .........................., adrese...........................tās ……………….............
personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk saukts „Izpildītājs” otras puses, abi kopā un katra
atsevišėi turpmāk sauktas „Puses”, pamatojoties uz iepirkuma „Tehniskā aprīkojuma pieslēgšana
internetam vai esoša interneta pieslēguma jaudas palielināšana un bezvadu interneta pieejas
zonas izveide projekta „Jaunu publisko interneta pieejas punktu izveide un esošo pilnveidošana
iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai Apes novadā” ietvaros”, iepirkuma identifikācijas Nr.
Apes ND 2015/4, turpmāk - Iepirkums, rezultātiem, ERAF līdzfinansētā projekta „Jaunu publisko
interneta pieejas punktu izveide un esošo pilnveidošana iedzīvotāju dzīves kvalitātes
uzlabošanai Apes novadā”, vienošanās Nr. 3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/076, ietvaros noslēdz
līgumu, turpmāk-Līgums, par tālāk norādīto:

1.1.

1.2.
1.3.

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
Izpildītājs apĦemas sniegt Pasūtītājam Tehniskā aprīkojuma pieslēgšanu internetam vai
esoša interneta pieslēguma jaudas palielināšanas un/vai bezvadu interneta pieejas zonas
izveides pakalpojumu (turpmāk – Pakalpojumus) un ar darbiem saistīto iekārtu piegādi
(turpmāk – Iekārtas) saskaĦā ar Iepirkuma tehnisko specifikāciju –piedāvājumu (Līguma
1.pielikums), un Izpildītāja Iepirkumā iesniegto finanšu piedāvājumu (Līguma 2.pielikums) kas
ir Līguma neatĦemama sastāvdaĜa.
Aktīvajām iekārtām ir jābūt savietojamām ar Apes novada domes iestāžu esošo datortīklu
infrastruktūru.
Līguma priekšmetā paredzētie darbi veicami līdz 2015.gada 19. jūnijam.

2. SAMAKSAS NOTEIKUMI
2.1. Līguma summa saskaĦā ar Izpildītāja iesniegto finanšu piedāvājumu (Līguma 2.pielikums) ir
EUR __________ (_______________________________), kas sastāv no līgumcenas EUR
___________ (______________________________) un PVN 21% summas EUR ___________
(________________________________).
2.2.

2.3.

3.1.

3.2.

Pasūtītājs samaksā Izpildītājam Izpildītāja norādītajā bankas kontā 5 (piecu) darba dienu laikā
pēc nodošanas - pieĦemšanas akta parakstīšanas un atbilstošā rēėina saĦemšanas dienas,
izĦemot gadījumu, ja Izpildītājam tiek piemērots Līguma 3.11.punktā minētais Līgumsods.
Tādā gadījumā Līguma summas pārskaitīšanas termiĦš, kas ir noteikts 5 (piecu) darba dienu
laikā tiek rēėināts no dienas, kad Pasūtītājs ir saĦēmis līgumsoda samaksu pilnā apmērā.
Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par sniegto Pakalpojumu Līguma 2.1.punktā minēto summu.
Pakalpojuma summu sastāda maksa par Pakalpojumu, tai skaitā Iekārtu piegādes, materiālu un
izpildes izmaksas un visi attiecināmie nodokĜi un nodevas.
3. PAKALPOJUMA NODOŠANAS UN PIEĥEMŠANAS KĀRTĪBA UN PUŠU
ATBILDĪBA
Izpildītājs sniedz Pakalpojumu Pasūtītājam Līguma 1.pielikumā minētajās adresēs un Pasūtītāja
iestāžu darba laika ietvaros. Izpildītājs informē Pasūtītāja pilnvaroto personu par konkrēto
Pakalpojuma sniegšanas laiku ne vēlāk kā 1 (vienu) darba dienu pirms Pakalpojuma izpildes
uzsākšanas.
Izpildītājs pēc Pakalpojuma pabeigšanas par to informē Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi un nodod
tam visu ar Pakalpojumu saistīto dokumentāciju (izpildshēmas u.c.). Pasūtītājs iesniegtos
dokumentus izskata 3 (trīs) darba dienu laikā. Pēc dokumentu izskatīšanas Pakalpojuma
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nodošanas – pieĦemšanas akta sastādīšana notiek Pasūtītāja norādītajā vietā un laikā, kas tiek
saskaĦots ar Izpildītāju.
3.3. Pasūtītājs Pakalpojuma nodošanas – pieĦemšanas aktu paraksta un pieĦem tikai tad, kad ir
pārliecinājies, ka Pakalpojums atbilst Iepirkumā iesniegtajai tehniskajai specifikācijai –
piedāvājumam.
3.4. Pasūtītājs pēc Pakalpojuma nodošanas - pieĦemšanas akta parakstīšanas un attiecīgā rēėina
saĦemšanas veic samaksu par Pakalpojumu Līguma 2.nodaĜā minētajā kārtībā.
3.5. Ja Pasūtītājs pirms Pakalpojuma nodošanas – pieĦemšanas akta parakstīšanas konstatē defektus
vai arī tās neatbilstību tehniskajai specifikācijai - piedāvājumam, Puses sastāda neatbilstību
aktu, kurā tiek norādīti attiecīgie defekti, neatbilstības tehniskajai specifikācijai piedāvājumam un termiĦš konstatēto trūkumu novēršanai. TermiĦš trūkumu novēršanai nevar
būt garāks par 5 (piecām) darba dienām.
3.6. Pēc trūkumu novēršanas Pasūtītājs atkārtoti pārbauda Pakalpojuma atbilstību iepirkumā
iesniegtajai tehniskajai specifikācijai - piedāvājumam. Ja Pasūtītājs konstatē, ka sniegtais
Pakalpojums atbilst tehniskajai specifikācijai - piedāvājumam, Pasūtītājs paraksta Pakalpojuma
nodošanas - pieĦemšanas aktu.
3.7. Ja Pasūtītājs atkārtoti konstatē, ka Pakalpojums neatbilst tehniskajai specifikācijai piedāvājumam, tad par to tiek sastādīts akts un Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no akta
sastādīšanas brīža samaksā Pasūtītājam līgumsodu 10 % apmērā no Līguma 2.1.punktā minētās
līgumcenas un Pasūtītājs lauž Pakalpojumu līgumu ar Izpildītāju.
3.8. Ja Izpildītājs neievēro Pakalpojuma izpildes termiĦu, kas norādīts Līguma 1.3. punktā,
Izpildītājs maksā līgumsodu 0,1 % apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne
vairāk kā 10 % no kopējās līgumcenas.
3.9. Ja Izpildītājs kavē Pakalpojuma izpildes termiĦu ilgāk kā par 2 (divām) nedēĜām, tad
Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, un tādā gadījumā Izpildītājs maksā Pasūtītājam
līgumsodu 10 % apmērā no līgumcenas.
3.10. Ja Pasūtītājs neievēro Līguma 2. punktā noteikto maksājuma veikšanas termiĦu, Pasūtītājs
maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1 % apmērā no līgumcenas par katru nokavēto darba dienu,
bet ne vairāk kā 10 % apmērā no līgumcenas.
3.11. Izpildītājs nav atbildīgs, ja sniegtajam Pakalpojumam tiek konstatēti jebkādi defekti, kuri
radušies Pasūtītāja darbības vai bezdarbības rezultātā, pēc nodošanas - pieĦemšanas akta
parakstīšanas.
3.12. Līgumsods pārskaitāms uz Pušu norādītajiem bankas kontiem 10 (desmit) darba dienu laikā no
Līguma laušanas brīža.

4.1.
4.2.

4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

4.8.

5.1.

4. PAKALPOJUMA GARANTIJA
Pretendents nodrošina ne mazāk kā 60 (sešdesmit) mēnešu garantijas periodu piegādātajām
iekārtām un veiktajiem darbiem.
Pretendents nodrošina bojāto iekārtu fizisku demontāžu, problēmu diagnosticēšanu, montāžu
un atkārtotu konfigurāciju garantijas perioda laikā. Garantijas saistību izpilde tiek veikta bez
maksas.
Transporta izdevumus par garantijas laikā veiktajiem darbiem apmaksā Pretendents
Garantijas laikā Pretendentam bojājumi jānovērš ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā. Ja tas
nav iespējams, jānodrošina rezerves iekārta ar līdzvērtīgiem parametriem .
Izpildītājs nodrošina garantijas servisa darbinieku ierašanos pie Pasūtītāja Pakalpojuma
atrašanās vietā.
Pasūtītājs nekavējoties paziĦo Izpildītājam par jebkuriem Pakalpojuma bojājumiem vai
darbības traucējumiem, kas jānovērš garantijas ietvaros.
Pamatojoties uz konstatētajiem defektiem, Izpildītājam Pakalpojuma garantijas laikā ne vēlāk
kā 2 (divu) darba dienu laikā no paziĦošanas par bojājumu brīža jānovērš jebkuri bojājumi bez
papildus samaksas. Ja nav iespējams novērst bojājumus, jānodrošina rezerves iekārta ar
līdzvērtīgiem parametriem
Ja garantijas laikā Iekārta ir sabojājusies vairāk nekā 3 (reizes), tad Izpildītājam ir jānomaina
nekvalitatīvā Iekārta pret ekvivalentu jaunu Iekārtu ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā no
Pasūtītāja pieprasījuma saĦemšanas.
5. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKěI
Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi vai izpildes aizturēšanu, ja
minētā neizpilde vai izpildes aizturēšana saistīta ar nepārvaramo varu, par ko otrai Pusei ir
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5.2.

5.3.

6.1.

6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

paziĦots rakstiski 3 (trīs) dienu laikā, un, ko apstiprina paziĦojumam pievienota kompetentas
iestādes apstiprināta informācija par nepārvaramas varas iestāšanos un izraisītajām sekām.
Ar nepārvaramo varu Līguma skaidrojumā saprotami apstākĜi, kas traucē tālāku Līguma
saistību pilnīgu izpildi un arī jebkuri ārkārtēja rakstura apstākĜi, kurus Puses nevarēja ne
paredzēt, ne novērst saprātīgiem līdzekĜiem.
Puses vienojas, ja Puse, kas vēlāk atsaucas uz nepārvaramas varas apstākĜiem, nav ievērojusi
Līguma 5.1.punktā minēto kārtību, tās apgalvojumi nav uzskatāmi par nepārvaramas varas
apstākĜiem atbilstošiem un Puse zaudē tiesības atsaukties uz nepārvaramas varas apstākĜiem.
6. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
Visus strīdus, kas Pusēm rodas saistībā ar Līguma izpildi, Puses risina pārrunu ceĜā. Gadījumā,
ja Puses viena mēneša laikā nevar savstarpēji vienoties, strīdus jautājums tiek nodots
izskatīšanai tiesā atbilstoši spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem.
Līguma termiĦš var tikt pagarināts Līguma 5.nodaĜā minētajos gadījumos par attiecīgu
nepārvaramas varas spēkā esamības laiku.
Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai
izpildei.
Līgums sastādīts 3 (trīs) eksemplāros, no kuriem divi tiek nodoti Pasūtītājam, bet viens Izpildītājam. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
Pušu pilnvarotās personas Līguma saistību izpildīšanā:
6.5.1. No Pasūtītāja puses: _____________________(amats, vārds, uzvārds), tālrunis
________________, e-pasts:______________;
6.5.2. No Izpildītāja puses: _____________________(amats, vārds, uzvārds), tālrunis
________________, e-pasts:______________.
7. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

PASŪTĪTĀJS:
Apes novada dome
Reă. Nr.90000035872
Adrese: Stacijas iela 2, Ape,
Apes novads, LV-4337
Tālr: 64307220, fax 64307220
VALSTS KASE

IZPILDĪTĀJS:
Reă.Nr.
Adrese:
Bankas rekvizīti

amats
________________Viesturs Dandens

___________________
(paraksts, atšifrējums)

Z.v.

Z.v.

Līguma parakstīšanas datums ________

Līguma parakstīšanas datums ________
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