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I. Vispārīgā informācija 

 

1. Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.¹ panta regulējumu. 

 

1.1. Pasūtītājs:  

Pasūtītāja nosaukums Vidzemes plānošanas reģions 

Adrese Jāņa Poruka iela 8-108, Cēsis, LV-4101 

Reģistrācijas Nr. 90002180246 

Kontaktpersona Ina Miķelsone 

Tālruņa nr. 29337818 

Faksa nr. 64127838 

E – pasta adrese Ina.mikelsone@vidzeme.lv 

Darba laiks 9.00-17.00 

            

1.2. Piedāvājuma iesniegšana. 

Iepirkuma nolikumā norādītajā vietā un laikā pretendents iesniedz piedāvājumu, kas 

sagatavots šajā nolikumā norādītajā veidā. Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2010.gada 12. 

aprīlim plkst. 10.00 Vidzemes plānošanas reģiona birojā, Jāņa Poruka ielā 8-108, Cēsīs, 

nodrošinot, ka piedāvājums tiek saņemt ne vēlāk kā līdz 2010.gada 12. aprīlim plkst. 

10.00. Uz aploksnes jānorāda: pretendenta nosaukums, adrese, norāde: „Iepirkumam 

„Datortehnikas un projektora piegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr.VPR 2010/6 ERAF; 

ESF; KF)”. 

1.2.1. Piedāvājumi, kuri tiks iesniegti pēc piedāvājumu iesniegšanas noteiktā termiņa, netiks 

atvērti un izskatīti, bet tiks atgriezti atpakaļ iesniedzējam neatvērti.  

1.2.2. Saņemot piedāvājumu, pasūtītājs reģistrē pretendentu piedāvājumus to iesniegšanas secībā. 

1.2.3. Pasūtītājs nav paredzējis rīkot atklātu piedāvājumu atvēršanas sanāksmi. 

1.2.4. Pirms piedāvājumu vērtēšanas uzsākšanas katrs komisijas loceklis paraksta apliecinājumu, 

ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta 

izvēlē vai darbībā. 

1.3. Piedāvājuma derīguma termiņš. 

1.3.1. Piedāvājuma derīguma termiņam jābūt 30 dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa 

beigām. 

1.4. Iesniedzamie dokumenti un prasības attiecībā uz piedāvājuma dokumentu 

noformējumu. 

1.4.1. Pretendents sagatavo un iesniedz piedāvājumu saskaņā ar šī Nolikuma prasībām, ievērojot 

spēkā esošos normatīvos aktus. Visi piedāvājuma dokumenti ir jāsagatavo un jānoformē 

atbilstoši nolikuma un Ministru kabineta 1996.gada 23.aprīļa noteikumu Nr.154 

„Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi” prasībām. 

1.4.2. Pretendenta piedāvājums sastāv no sekojošiem dokumentiem: 

1.4.2.1. Tehniskā piedāvājuma, kas sagatavots un aizpildīts uz Pretendenta veidlapas atbilstoši 

Nolikumam pievienotajai formai (Pielikums Nr.2) un kuru paraksta tā pati persona, kas 

parakstījusi pieteikumu (skat. Nolikuma 1.4.2.3.1. punktu). 
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1.4.2.2.Finanšu piedāvājuma, kas sagatavots un aizpildīts uz Pretendenta veidlapas atbilstoši 

Nolikumam pievienotajai formai (Pielikums Nr.3) un kuru paraksta tā pati persona, kas 

parakstījusi pieteikumu (skat. Nolikuma 1.4.2.3.1. punktu). 

1.4.2.3.Dokumentiem Pretendentu kvalifikācijai: 

1.4.2.3.1. pieteikums dalībai iepirkumā, kas sagatavots un aizpildīts uz Pretendenta veidlapas, 

atbilstoši Nolikumam pievienotajai formai (Pielikums Nr.1) un ko parakstījis 

Pretendents, Pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām (ja piedāvājumu iesniedz 

juridiska persona) vai Pretendenta pilnvarotā persona. Gadījumā, ja pieteikumu 

paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, nepieciešams pievienot pilnvaru vai tās 

apliecinātu kopiju;  

1.4.2.3.2. reģistrācijas apliecības vai komersanta reģistrācijas apliecības apliecinātu kopiju 

(juridiskām personām un individuālajam komersantam) vai izziņu, ko izsniedzis LR 

Uzņēmumu reģistrs vai līdzvērtīga iestāde citā valstī, kur Pretendents reģistrēts, un kas 

apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā; apliecinātu 

saimnieciskās darbības veicēja apliecības kopiju (fiziskām personām; ja fiziska 

persona nav saimnieciskās darbības veicējs, pieteikumā jānorāda personas kods); 

1.4.2.3.3. pretendenta vai tā pilnvarotās personas parakstīts apliecinājums, ka uz pretendentu 

neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas noteikumi, un ka nav tādu 

apstākļu, kuri pretendentam liegtu piedalīties iepirkumā saskaņā ar Publisko iepirkumu 

likuma prasībām; 

1.4.2.3.4. Informācija (tabulas formā) par būtiskākajām pretendenta veiktajām šī iepirkuma 

priekšmetam līdzīga rakstura piegādēm 1 (viena) iepriekšējā gada laikā, norādot 

piegāžu summas, laiku un saņēmējus. 

1.4.3. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu par visu iepirkuma apjomu. Pretendents 

nevar iesniegt piedāvājuma variantus. 

1.4.4. Piedāvājums ir jāiesniedz latviešu valodā. Piedāvājums ir cauršūts (caurauklots), lai 

dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, lapas ir numurētas. Dokumentiem jāatbilst 

pievienotajam satura rādītājam.  

1.4.5. Iesniegto dokumentu kopijām jābūt apliecinātām tādā kārtībā un veidā, kā noteikts LR 

normatīvajos aktos. Ja kāds no iesniedzamajiem dokumentiem sastādīts citā valodā, tam 

jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā.  

1.4.6. Piedāvājumā sniegto ziņu parakstītāji atbild par sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti. 

1.4.7. Piedāvājums ir jāiesniedz vienā eksemplārā ar atzīmi „Oriģināls”. Piedāvājumā 

iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem. 

1.4.8. Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt paskaidrojošu informāciju, lai precizētu datus par 

iesniegtajiem pretendentu kvalifikācijas dokumentiem un piedāvājumiem, kā arī pieprasīt 

pretendentam uzrādīt iesniegto dokumentu oriģinālus. 

1.4.9. Ar Nolikumu visas ieinteresētās personas var iepazīties Pasūtītāja mājas lapā 

www.vidzeme.lv  

  

22..  IInnffoorrmmāācciijjaa  ppaarr  iieeppiirrkkuummaa  pprriieekkššmmeettuu  

 

2.1. Iepirkuma priekšmets ir „Datortehnikas un projektora piegāde”. 

2.2. Iepirkuma apjoms un raksturojums norādīts Tehniskajā specifikācijā (Pielikums Nr.4). 

 

2.3. Finanšu piedāvājumu veido piedāvājuma cena par visu iepirkuma apjomu pēc Pasūtītāja 

noteiktās tehniskās specifikācijas.  

http://www.vidzeme.lv/
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2.3.1. Pretendenta finanšu piedāvājumā cenai ir jābūt norādītai latos (LVL). Pievienotās vērtības 

nodokļa summas piedāvātajai cenai jānorāda atsevišķi.  

2.3.2. Visām Pretendenta izmaksām, kas saistītas ar iepirkuma priekšmetu, jābūt iekļautām cenā. 

Papildus izmaksas, kas nav iekļautas un norādītas piedāvātajā cenā, netiks ņemtas vērā, 

noslēdzot iepirkuma līgumu. 

2.3.3. Piedāvājuma cenai jābūt spēkā līdz 2010.gada 30.decembrim. 

 

3. PPiieeddāāvvāājjuummuu  vvēērrttēēššaannaa 

3.1.Vispārīgie noteikumi:  

3.1.1. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmo daļu, iepirkuma komisija izslēdz 

pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā jebkurā no šajā tiesību normā minētajiem 

gadījumiem. 

3.1.2. Iepirkuma komisija pārbauda, vai pretendents ir izpildījis šī Nolikuma prasības. 

3.1.3. Iepirkuma komisija no Nolikuma prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlas 

piedāvājumu ar zemāko cenu.  

3.1.4. Nepieciešamības gadījumā Pretendenta sniegtās informācijas precizēšanai un pilnīgai 

piedāvājuma izvērtēšanai komisija var pieprasīt Pretendentiem paskaidrojumus par 

Piedāvājumā ietverto informāciju. 

 

3.2.Pretendentu kvalifikācijas pārbaude: 

3.2.1. Komisija pārbauda, vai Pretendents ir iesniedzis visus dokumentus atbilstoši šī Nolikuma 

prasībām. 

3.2.2. Ja Pretendents nav iesniedzis kādu no norādītajiem dokumentiem, komisija Pretendentu 

izslēdz no turpmākas dalības iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk neizskata. 

 

3.3.Tehnisko piedāvājumu vērtēšana: 

3.3.1. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā komisija pārbauda katra pretendenta 

tehniskā piedāvājuma atbilstību nolikumā izvirzītajām prasībām (tehniskajai 

specifikācijai). 

 

3.4.Finanšu piedāvājumu vērtēšana: 

3.4.1. Vērtējot piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā tā kopējo cenu bez pievienotās 

vērtības nodokļa. 

3.4.2. Par iepirkuma uzvarētāju komisija atzīst Pretendenta piedāvājumu ar viszemāko cenu no 

tiem piedāvājumiem, kas pilnībā atbilst visām šā nolikuma prasībām.  

3.4.3. Komisija izvēlas vienu piedāvājumu. 

3.4.4. Ja vairāku piedāvājumu cenas ir vienādas, Komisija pieņem pamatotu lēmumu par viena 

piedāvājuma izvēli. 

 

44..  IIeeppiirrkkuummaa  llīīgguummss  

4.1.Piegādes līgumā nosaka visas tiesiskās attiecības starp Pasūtītāju un Izpildītāju. 

4.2.Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz pretendenta 

piedāvājumu, šī nolikuma noteikumiem un ņemot vērā Publisko iepirkumu likuma un citu 

normatīvo aktu regulējumu. 

4.3.Līguma darbības laikā Pasūtītājam ir tiesības iegādāties iepirkuma priekšmetus vairākās daļās, 

kā arī samazināt iepirkuma līguma apjomu objektīvu un/vai tehnisku iemeslu dēļ. 

4.4.Līguma darbības laiks ir līdz 2010.gada 30.decembrim.  

4.5.Līguma izpildes vieta ir Vidzemes plānošanas reģions, Jāņa Poruka iela 8-108, Cēsis, LV-

4101. 
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4.6.Līguma noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar Nolikumā ietvertās tehniskās specifikācijas 

prasībām. 

 

55..  IIeeppiirrkkuummaa  kkoommiissiijjaass  ttiieessīībbaass  uunn  ppiieennāākkuummii  

5.1.Iepirkuma komisija ir tiesīga: 

5.1.1. pieprasīt no pretendentiem, kas piedalās iepirkumā, rakstiskus precizējumus par 

iesniegtajiem dokumentiem un piedāvājumu, ja tas nepieciešams pretendentu 

kvalifikācijas, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudei, finanšu piedāvājumu vērtēšanai 

un salīdzināšanai; 

5.1.2. pieaicināt komisijas darbā ekspertus ar padomdevēju tiesībām; 

5.1.3. citas tiesības saskaņā ar nolikumu un normatīvajiem aktiem.  

 

5.2.Iepirkuma komisijai ir pienākumi: 

5.2.1. izskatīt un izvērtēt piedāvājumus saskaņā ar šo nolikumu, atbilstoši Publisko iepirkumu 

likumam un citiem normatīvajiem aktiem; 

5.2.2. likumā paredzētajos gadījumos sniegt paskaidrojumus pretendentiem par pieņemtajiem 

lēmumiem; 

5.2.3. citi pienākumi saskaņā ar nolikumu un normatīvajiem aktiem. 

 

66..    PPrreetteennddeennttaa  ttiieessīībbaass  uunn  ppiieennāākkuummii  

6.1.Katram pretendentam likumā paredzētajā kārtībā ir tiesības pieprasīt pasūtītājam un iepirkuma 

komisijai sniegt paskaidrojumus par iepirkuma nolikumu, komisijas pieņemtajiem lēmumiem; 

6.2.citas tiesības un pienākumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citiem normatīvajiem 

aktiem. 

 

 

PPiieelliikkuummii::  

Pielikums Nr.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā. 

Pielikums Nr.2. Tehniskā piedāvājuma forma.  

Pielikums Nr.3. Finanšu piedāvājuma forma. 

Pielikums Nr.4. Tehniskā specifikācija. 
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Pielikums Nr.1 
 

 

PPIIEETTEEIIKKUUMMSS  DDAALLĪĪBBAAII  IIEEPPIIRRKKUUMMĀĀ  

„Datortehnikas un projektora piegāde” 

 (Identifikācijas Nr. VPR 2010/6 ERAF; ESF; KF) 

 

1. Saskaņā ar šī iepirkuma nolikumu, apakšā parakstījies, apliecinu, ka: 

____________________________________ (Pretendenta nosaukums vai vārds, uzvārds fiziskai 

personai) piesaka savu dalību iepirkumā, piekrīt šī nolikuma noteikumiem un garantē iepirkuma 

nolikuma prasību izpildi. Iepirkuma nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami. 

 

 

2. Pretendents (Pretendenta nosaukums vai vārds, uzvārds fiziskai personai) apstiprina, ka šī 

piedāvājuma derīguma termiņš ir trīsdesmit (30) dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa 

beigām. 

 

 

Pretendents   

Reģ. Nr./ personas kods     

Vārds, uzvārds  

Amats  

Juridiskā adrese  

Faktiskā adrese  

Kontaktpersona  

Kontaktpersonas 

tālr./fakss, e-pasts 
 

Bankas nosaukums, filiāle  

Bankas kods  

Norēķinu konts  

Paraksts  

Datums   

Zīmogs  

 (Paraksta pretendents vai tā pilnvarotā persona) 



 

 

7 

 

  
 

Pielikums Nr.2 
 

 

TTEEHHNNIISSKKĀĀ  PPIIEEDDĀĀVVĀĀJJUUMMAA  FFOORRMMAA  

 

 
Pretendents _____________ piedāvā datortehnikas un projektora piegādi saskaņā ar šī iepirkuma nolikuma  

nosacījumiem noteiktajā termiņā, bez ierobežojumiem: 

Nr.  

Tehniskās specifikācijas pozīcija 

Tehniskais piedāvājums  

(pretendentam jānorāda konkrēts modelis) 

1. Portatīvais dators 

 

 

2. Projektors 

 

 

 

Pretendents bez papildus samaksas apņemas nodrošināt iepirkuma priekšmeta piegādi, uzstādīšanu 

un sagatavošanu darbam Pasūtītāja norādītajā adresē. 

 

Pretendents bez papildus samaksas apņemas nodrošināt konsultācijas saistībā ar piegādātās 

datortehnikas un projektora lietošanas instrukciju un vienreizēju lietotāju apmācību. 
 

Pretendents nodrošina iepirkuma priekšmetam ne mazāk kā 2 (divu) gadu garantiju un garantijas 

apkopi. 
 

 

 

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona: 

Vārds, uzvārds   

Amats  

Paraksts  

Datums  

 

Z.v. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 

 

Pielikums Nr.3 

  

FFIINNAANNŠŠUU  PPIIEEDDĀĀVVĀĀJJUUMMAA  FFOORRMMAA  

 

 
Mēs (Pretendenta nosaukums) piedāvājam veikt datortehnikas un projektora piegādi, saskaņā ar iepirkuma 

nolikumā izvirzītajām prasībām par šādu līgumcenu:  

 

Pozīcijas nosaukums Cena par 

1 vienību 

LVL 

Vienību 

skaits 

(gab) 

Summa bez PVN  

Portatīvais dators   5  

Projektors   1  

Kopā, LVL  

PVN (norādīt ciparos) % LVL  

Kopējās izmaksas ar PVN, LVL  
 

Pretendents bez papildus samaksas apņemas nodrošināt iepirkuma priekšmeta piegādi, 

uzstādīšanu un sagatavošanu darbam Pasūtītāja norādītajā adresē.  

 

Pretendents bez papildus samaksas apņemas nodrošināt konsultācijas saistībā ar piegādātās 

datortehnikas un aprīkojuma lietošanas instrukciju un vienreizēju lietotāju apmācību. 
 

__________________________________________________________________________ 
(Summa vārdiem kopā bez pievienotās vērtības nodokļa LVL) 

 

Šajā piedāvājumā norādītās cenas garantējam līdz 2010.gada 30.decembrim. 

 

 

Vārds, uzvārds  

Amats  

Paraksts  

Datums  

 

z.v.
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Pielikums Nr.3 

 
Tehniskā specifikācija 

1. Portatīvais dators (5 gab.) 

 Minimālās prasības 

Operatīvā atmiņa Vismaz DDRIII 2 GB ar vismaz 1333 MHz ātrumu 

Cietais disks Vismaz 320 GB ietilpīgs 

Apgriezienu skaits minūtē vismaz 7200 

Displeja izmērs  Vismaz 14 collas 

Ekrāna izšķirtspēja  Vismaz  1366x768 pikseļi 

Tīkla interfeiss 10/100/1000 NIC (RJ-45) 

Bluetooth savienojums Integrēts 

Wi-Fi 802.11 b/g/n 

Optiskā iekārta DVD-RW DL 

Audio Integrēts, iebūvēti skaļruņi, mikrofons 

USB Vismaz  4 USB 2.0 pieslēgvietas 

Akumulators Vismaz 6 šūnu 

Tīmekļa kamera 

(webcamera) 

Integrēta 

Citi savienojumi Firewire 

RJ-11, 

VGA-out,  

pirkstu nospiedumu lasītājs 

Svars Ne vairāk kā 2.4 kg 

Komplektā jābūt Bezvadu pele, kurai nav nepieciešami speciāli paliktņi 

Pleca soma 

Programmatūra Operētājsistēma MS Windows 7 vai ekvivalents 

Microsoft OEM Office 2007 SMALL BUSINESS V2 ENGLISH 

vai ekvivalents 

Tilde BIROJS 2008 OEM vai ekvivalents 

Programmatūra disku ierakstīšanai 

Garantija Vismaz 2 gadi 
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Projektors (1 gab.) 
 Minimālās prasības 

Displeja tips LDP 

Kontrasts Vismaz 2000:1 

Skaļruņi Vismaz 2W 

Krāsas Vismaz 16.7 miljoni 

Pults Komplektā 

Ekrāna attiecība  Jābūt vismaz šādām ekrāna attiecībām – 16:9 un 4:3 

Ieejas termināli DVI 

S-Video 

RCA Video 

HDMI 

RS-232 

2 RGB: Mini D-sub 15 pin х 1 

Izšķirtspēja Patiesā izšķirtspēja 1024 X 768 vai lielāka 

Kompresētā izšķirtspēja vismaz 1680 X 1050 WSXGA+ 

Lampas kalpošanas laiks  Vismaz 4000 stundas 

Spožums Vismaz 3500 ANSI Lumen 

Svars Ne vairāk kā 3 kg 

Komplektācijā jāiekļauj DVI, RGB, HDMI vadi, barošanas vads, lietošanas 

pamācība, projektora soma ar pleca lenti 

Garantija Vismaz 2 gadi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


