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„Atbalsts speciālistu piesaistei Vidzemes plānošanas reģionā”
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Ieguldījums Tavā nākotnē

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.1. Pasūtītājs

Pasūtītāja nosaukums Vidzemes plānošanas reģions
Adrese J. Poruka iela 8-108, Cēsis, LV-4101
Reģistrācijas Nr. 90002180246
Kontaktpersona Ina Miķelsone
Tālruņa nr. 29289487
E – pasta adrese vidzeme@vidzeme.lv vai ina.mikelsone@vidzeme.lv
Darba laiks 9.00-17.00
Iepirkumu veic ar 2010. gada 11. janvāra rīkojumu Nr.1-11/2 izveidota iepirkumu komisija (turpmāk –
iepirkuma komisija).

1.2.

Iepirkuma metode

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ panta regulējumu.

Nolikums ir publiski pieejams, lejupielādējot no VVidzemes plānošanas reģiona mājas
lapas www.vidzeme.lv sadaļas „Iepirkumi”.
1.3.

2. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, laiks un kārtība

2.1.
Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2010.gada 4. oktobrim plkst. 9.00 Vidzemes plānošanas
reģiona birojā, J. Poruka ielā 8-108, Cēsīs, LV-4101, iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu.
Personīgi piedāvājumus var iesniegt darba dienās no plkst. 09:00 līdz 12:30 un no plkst. 13:00
līdz 17:00. Nosūtot piedāvājumu pa pastu, pretendents uzņemas atbildību par piedāvājuma
saņemšanu līdz norādītajam laikam norādītajā vietā.
2.2.
Ja piedāvājums tiek iesniegts pēc 2.1. punktā norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām,
piedāvājumu neatvērtu atdod pretendentam. Piedāvājumi, kas iesniegti līdz Piedāvājumu iesniegšanas
termiņa beigām, netiek atdoti atpakaļ un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma
prasībām.
2.3.

Piedāvājumu atvēršanai nav paredzēta atklāta piedāvājumu atvēršanas sanāksme.

2.4. Piedāvājuma derīguma termiņš
2.4.1.
Piedāvājuma derīguma termiņš – 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no piedāvājumu
iesniegšanas termiņa beigām.
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2.4.2. Gadījumā, ja līdz šim termiņam netiek noslēgts iepirkuma līgums, Pasūtītājs var lūgt piedāvājuma
derīguma termiņu pagarināt.
2.5. Piedāvājuma nodrošinājums
Piedāvājuma nodrošinājums netiek paredzēts.
2.6. Piedāvājuma noformējuma prasības
2.6.1.
Piedāvājums jāievieto slēgtā aploksnē vai cita veida slēgtā iepakojumā tā, lai tajā iekļautā
informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.
2.6.2. Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:
2.6.2.1. Pretendenta nosaukums un adrese;
2.6.2.2. Pasūtītāja nosaukums un adrese;
2.6.2.3. Norāde „Iepirkumam „Programmatūras un datortehnikas noma Eiropas Sociālā fonda

projekta „Atbalsts speciālistu piesaistei Vidzemes plānošanas reģionā” ietvaros””;
2.6.2.4. Norāde „Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sēdes 2010.gada 4. oktobrī plkst.
9.00.
2.7.
Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu
Pasūtītājam.
2.8.
Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments vai citi piedāvājumā iekļautie
informācijas materiāli ir svešvalodā, tam jāpievieno Pretendenta apstiprināts tulkojums latviešu valodā.
2.9. Piedāvājumā jāietver:
2.9.1. Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā, kas sagatavots atbilstoši nolikuma 1. pielikumā norādītajai
formai;
2.9.2. Pretendenta atlases dokumenti (atbilstoši nolikuma 4.3. punktam);
2.9.3. Finanšu piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši nolikuma 3. Pielikumā norādītajai formai;
2.9.4. Tehniskais piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši nolikuma 2. Pielikumā ietvertajai tehniskajai
specifikācijai.

2.9.
Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmeta apjomu par laika periodu, kas
norādīts nolikuma 3.3.punktā, ņemot vērā preces atlikušo vērtību pēc šī termiņa beigām.
Pasūtītājam pēc nomas līguma termiņa beigām ir tiesības izpirkt preces par to atlikušo vērtību.
2.10.
Pretendents piedāvājumu iesniedz 2 (divos) eksemplāros ar attiecīgu norādi ”ORIĢINĀLS” un
„KOPIJA”.
2.11.
Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem.
Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas
starp oriģinālu un kopiju, noteicošais būs oriģināls. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko
vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.
2.12.

Pretendentam, iesniedzot dokumentu kopijas, pasūtītājs var lūgt uzrādīt dokumentu oriģinālus.

3. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU
3.1.

Iepirkuma priekšmets: „Programmatūras un datortehnikas noma Eiropas Sociālā fonda
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projekta „Atbalsts speciālistu piesaistei Vidzemes plānošanas reģionā” ietvaros”.
3.2.

Piegādes CPV kods 48624000-8 „Personālo datoru (PC) operētājsistēmas programmatūras
pakotne”.

3.3.

Paredzamā līguma izpildes vieta ir Latvijas Republika, Vidzemes plānošanas reģions.
Līguma izpildes laika periods ir no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas līdz 2012.gada
30.septembrim.
Iepirkuma tehniskā specifikācija pievienota nolikuma 2. pielikumā.

3.4.

4. PRASĪBAS PRETENDENTAM UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
4.1. Obligātie nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkumā

4.1.1.
Iesniedzot piedāvājumu, pretendents iesniedz apliecinājumu, kurā norāda, ka
attiecībā uz to nepastāv šādi nosacījumi:
1) pasludināts tā 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 līdz līguma izpildes paredzamajam beigu
termiņam tas būs likvidēts;
2) tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav
reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā
valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.
4.1.2. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata
pretendenta piedāvājumu, ja tas konstatē 4.1.1. punkta 1) vai 2) apakšpunktā minētos apstākļus.
4.1.3. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā
ārvalstīs, ja šāda reģistrācija ir nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
4.2. Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām noteiktās prasības
4.2.1.

Pretendentam ir pierādāma vismaz 3 (trīs) gadu pieredze šim iepirkuma priekšmetam atbilstošā
jomā - programmatūras un datortehnikas piegāde. Piedāvājuma jāpievieno vismaz 3 (trīs)
pozitīvas pasūtītāju atsauksmes.

4.3.Pretendenta atlases dokumenti
Lai apliecinātu savu atbilstību izvirzītajām prasībām, pretendentam jāiesniedz šādi atlases
dokumenti:
4.3.1.1. Pretendenta parakstīts apliecinājums, ka attiecībā uz to nepastāv nolikuma 4.1.1. punktā minētie
nosacījumi.
4.3.1.2. Pretendenta reģistrācijas apliecības vai pases kopija (fiziskām personām).
4.3.1.

4.4. Prasības piedāvājumam

4.4.1. Pretendenta piedāvājumam
specifikācijai (2. Pielikums).

pilnībā

jāatbilst

nolikumā

ietvertajai

Tehniskajai
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4.4.2. Pretendentam, norādot piedāvāto līgumcenu, jāņem vērā visas ar piegādes nodrošināšanu
saistītās izmaksas.
4.4.3. Pretendenta finanšu piedāvājumā piedāvātajai līgumcenai ir jābūt norādītai latos (LVL).
Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) summas, ja Pretendents ir pievienotās vērtības
nodokļa maksātājs, piedāvātajai cenai jānorāda atsevišķi.
4.4.4. Finanšu piedāvājuma cenās jābūt iekļautiem visiem nodokļiem un nodevām, kas saistītas
ar pakalpojuma sniegšanu.
4.5. Nepamatoti lēta piedāvājuma noteikšana
4.5.1. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka konkrētais piedāvājums varētu būt nepamatoti lēts, iepirkuma
komisija pirms šā piedāvājuma noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par
būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem.
4.5.2. Ja, izvērtējot Pretendenta sniegto skaidrojumu, iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendents nevar
pierādīt, ka tam ir būtiski piedāvājuma nosacījumi, kas ļauj noteikt tik zemu cenu, iepirkuma
komisija var atzīt piedāvājumu par nepamatoti lētu.
4.6. Piedāvājumu vērtēšana un iepirkuma līguma slēgšana

4.6.1. Piedāvājumu vērtēšanā tiks izmantota Pretendenta piedāvājumā ietvertā informācija.
4.6.2. Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar iepirkuma komisijas izraudzīto Pretendentu, kas iesniedzis
nolikuma prasībām pilnībā atbilstošu piedāvājumu par zemāko cenu.

4.6.3. Iepirkuma līgums tiks slēgts atbilstoši šī iepirkuma nolikumam un uzvarējušā pretendenta
piedāvājumam, ievērojot Publisko iepirkumu likuma regulējumu.
IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

5.

5.1. Iepirkuma komisija ir tiesīga:
5.1.1. pieprasīt no pretendentiem rakstiskus precizējumus par iesniegtajiem piedāvājumu

dokumentiem, ja tas nepieciešams piedāvājumu izvērtēšanai;
5.1.2. pieaicināt iepirkuma komisijas darbā neatkarīgus ekspertus ar padomdevēju tiesībām;
5.1.3. kā arī veikt citas darbības saskaņā ar šo Nolikumu un atbilstoši Publisko iepirkumu
likumam.
5.2. Iepirkuma komisijai ir pienākumi:
5.2.1. Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā sniegt informāciju ieinteresētajiem

piegādātajiem un pretendentiem;
5.2.2. kā arī citi pienākumi saskaņā ar šo Nolikumu, Publisko iepirkumu likumu un citiem
normatīvajiem aktiem.
6.

PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

6.1. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir pienākums ievērot visus nolikumā minētos nosacījumus;
6.2. Pretendentam Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā un termiņos ir tiesības

pieprasīt iepirkuma komisijai sniegt informāciju par iepirkuma komisijas pieņemtajiem
lēmumiem, kā arī citas tiesības un pienākumi saskaņā ar šo Nolikumu, Publisko iepirkumu
likumu un citiem normatīvajiem aktiem.
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1. pielikums
Iepirkuma

„Programmatūras un datortehnikas noma Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsts speciālistu
piesaistei Vidzemes plānošanas reģionā” ietvaros”
nolikumam
Iepirkuma identifikācijas Nr.

VPR/2010/10/ESF

PIETEIKUMA PAR PIEDALĪŠANOS IEPIRKUMĀ FORMA

Pretendents (nosaukums) iesniedz savu pieteikumu dalībai iepirkumā
„Programmatūras un datortehnikas noma Eiropas Sociālā fonda projekta
„Atbalsts speciālistu piesaistei Vidzemes plānošanas reģionā”
ietvaros”
un saskaņā ar iepirkuma nolikuma noteikumiem apliecina, ka:
1. Atzīst sev par saistošām un apņemas ievērot iepirkuma nolikuma prasības.
2. Apstiprina, ka tā piedāvājums ir spēkā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai vai
paziņojumam par iepirkuma izbeigšanu bez rezultāta, bet ne ilgāk kā 30 dienas no
iepirkuma nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Līguma
slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā piedāvājums ir spēkā visu līguma darbības laiku.
3. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā apņemas sniegt pakalpojumu saskaņā ar
tā iesniegto piedāvājumu un pilnībā ievērojot Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.
4. Pretendents apliecina, ka attiecībā uz to nepastāv nolikuma 4.1.1. punktā minētie nosacījumi.
5. Visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir precīzas un patiesas.
Pretendents
Reģistrācijas Nr.
Juridiskā adrese
Faktiskā adrese
Kontaktpersona
Kontaktpersonas
tālr./fakss, e-pasts
Bankas nosaukums,
filiāle
Bankas kods
Norēķinu konts
Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, datums, zīmogs
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2. pielikums

„Programmatūras un datortehnikas noma Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsts speciālistu
piesaistei Vidzemes plānošanas reģionā” ietvaros”
nolikumam
Iepirkuma identifikācijas Nr.

VPR/2010/10/ESF

Iepirkuma tehniskā specifikācija
1 komplekts
Komponente
1. Korpuss
2. Procesors
3. Mātes plate

4. Operatīvā atmiņa
5. Cietais disks

6. Videokarte
7. Optiskā iekārta
8. Karšu lasītājs

9. Tīkla interfeiss
10. Barošanas bloks

Prasības
Vismaz vienam 3,5 collu diskešu iekārtas nišai
Vismaz 6 3,5 collu iekšējo cieto disku nišas
Vismaz 4 5,25 collu nišas
Jāatbalsta vismaz ATX formfaktors
Vismaz četrkodolu procesors ar 3,4 GHz takts frekvenci
DDRIII atmiņas kopne ar vismaz 1333 MHz lielu ātrumu
Vismaz 4 atmiņas sloti
Visamz 1 IDE slots
Vismaz 6 SATA 3 porti
Vismaz 2 PCI-E 2.0x16 porti
Vismaz 1 PCI-E 2.0 x1 ports
Vismaz 3 PCI porti
Vismaz 6 USB 2 spraudņi datora aizmugurē
Vismaz 2 USB 3 spraudņi datora aizmugurē
Vismaz 1 PS/2 klaviatūras ports
Vismaz 1 PS/2 peles ports
Vismaz 1 Gigabit Ethernet ports
Vismaz 8 GB DDRIII 1333 MHz
Pieslēguma intefeiss: SATA3
Ar vismaz 1 TB lielu ietilpību
Ar vismaz 7200 apgriezienu skaitu minūtē
Ar vismaz 64 MB lielu kešatmiņu
GPU takts frekvence vismaz 775 MHz
GDDR5 atmiņa ar vismaz 1024 GB ietilpību
DVD CD/RW DL ar SATA savienojumu un LightScribe
Karšu lasītājam jābūt integrējamam sistēmblokā.
Jāatbalsta vismaz šādas atmiņu kartes:
Compact Flash (Type I/II, Ultra II, Extreme, Extreme III,
Ultra DMA), Microdrive, SD, SDHC, miniSDHC, MMC,
MMCplus, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick
Pro Duo, Memory Stick Duo, Memory Stick Magicate,
Memory Stick Pro Magicate, Memory Stick Duo Magicate,
xD, microSD, microSDHC, M2.
10/100/1000 Gigabit Ethernet, RJ-45
Jauda vismaz 500 W
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11. Ievadierīces

12. Monitors

13. Programmatūra

14. Garantijas periods

Jābūt ar aktīvo jaudas koeficenta kompensāciju (Active
PFC)
Jābūt ar pārslodzes aizsardzību, pārāk augsta sprieguma
aizsardzību, pārāk zema sprieguma aizsardzību,
īssavienojuma aizsardzību, aizsardzību pret pārkaršanu,
automātisku ventilatoru apgriezienu kontroli.
Barošanas bloka lietderības koeficientam jābūt augstākam
par 80%.
Trokšņu līmenis ne augstāks par 25 db.
Mātes plates 24+4 savienojumu spraudnis.
Vismaz 5 SATA barošanas spraudņi.
Vismaz 3 molex barošanas tipa spraudņi.
Vismaz 2 PCI-E barošanas spraudņi.
Klaviatūra ar angļu un krievu burtiem
Pele:
Lāzera sensora tips
Vismaz 800 dpi izšķirtspēja
Ziņošanas biežums vismaz 125 Hz
Vismaz 24 collu liels ekrāns
Gaišums vismaz 300 cd/m²
Vismaz 1920 x 1080 liela izšķirtspēja
Reakcijas laiks ne vairāk par 5 ms
Kontrasts vismaz 1000:1
Jābūt vismaz šādiem savienojumiem: 15pin D-SUB, DVI-D,
HDMI
Windows 7 Pro 64 bit vai ekvivalents
Microsoft Office Home and Business 2010 vai ekvivalents
Tildes Birojs 2008 vai ekvivalents
Disku rakstīšanas programmatūra
ArcGIS Desktop ArcView 10 vai ekvivalents
(Paskaidrojums par pasūtītājam nepieciešamo funkcionalitāti
- ArcView ir ikdienas ģeogrāfiskā informācijas sistēma un
digitālās kartēšanas programma, ar kuru veido, labo, meklē,
kartē, vizulizē, analizē un publisko ģeogrāfisko informāciju.)
Vismaz 2 gadi
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3. pielikums
Iepirkuma

„Programmatūras un datortehnikas noma Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsts speciālistu
piesaistei Vidzemes plānošanas reģionā” ietvaros”
nolikumam
Iepirkuma identifikācijas Nr.

VPR/2010/10/ESF

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA
Pretendents (nosaukums) iesniedz savu piedāvājumu un piedāvā nodrošināt
iepirkuma līguma „Programmatūras un datortehnikas noma Eiropas Sociālā fonda
projekta „Atbalsts speciālistu piesaistei Vidzemes plānošanas reģionā” ietvaros”
izpildi saskaņā ar iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām par šādu
līgumcenu:
Piedāvātā
nomas cena
mēnesī (bez
PVN)

Piedāvātā cena
kopā (bez PVN)

Komentāri (ja nepieciešams)
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