EDI 2013/2; Iepirkuma procedūras nolikums “Patenta konsultāciju pakalpojumi patenta pieteikuma
iesniegšanai Vācijas Patentu un preču zīmju birojā ERAF līdzfinansētā projekta “Augstas jutības
superplatjoslas radiolokācijas tehnoloģija” (vienošanās Nr.2010/0307/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/078)
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Pretendentu izslēgšanas nosacījumi
Pretendentu kvalifikācija
Informācija par iepirkuma priekšmetu
Paskaidrojums par tehniskā piedāvājuma sagatavošanu
Paskaidrojums par finanšu piedāvājuma sagatavošanu
Piedāvājumu noformējuma un pretendentu kvalifikācijas pārbaude
Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude
Finanšu piedāvājuma vērtēšana
Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršana un iepirkumu līguma
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13. Iepirkuma līguma nosacījumi
14. Pielikumu saraksts
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EDI 2013/2; Iepirkuma procedūras nolikums “Patenta konsultāciju pakalpojumi patenta pieteikuma
iesniegšanai Vācijas Patentu un preču zīmju birojā ERAF līdzfinansētā projekta “Augstas jutības
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1. Vispārīgā informācija
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs: EDI 2013/2;
1.2. CPV kods: 79120000-1;
1.3. Pasūtītājs:
Pasūtītāja
nosaukums

Elektronikas un datorzinātņu institūts

Adrese

Dzērbenes iela 14, Rīga, LV -1006, Latvija

Reģ. Nr.

LV90002135242

Kontaktpersonas

Darba laiks

Inguna Ķīse, tālr. +371 67558206; inguna.kise@edi.lv
Ieva Meirāne, tālr. +371 67558258; ieva.meirane@edi.lv
Tālr. + 371 67558201
Fax 67555337
Mājas lapa: www.edi.lv
E-pasts: iepirkumi@edi.lv
Darba dienās
no 9.00 līdz 17.00

1.4. Pretendents ir piegādātājs, kurš iesniedzis piedāvājumu.
1.5. Iepirkuma procedūras veids: iepirkuma procedūra tiek veikta atbilstoši Publisko
iepirkumu likuma 8.1 pantā noteiktajai kārtībai.
1.6. Komisija – Elektronikas un datorzinātņu institūta (turpmāk – Institūts) pastāvīgā
iepirkuma komisija (turpmāk – Komisija), kas izveidota, pamatojoties uz Institūta direktora
17.10.2011. rīkojumu Nr.1.1.1.-2/14 „Par iepirkuma komisijas izveidi”.
1.7. Iepirkuma priekšmets (sk. nolikuma 2.punktu): patenta konsultāciju pakalpojumi
patenta pieteikuma iesniegšanai Vācijas Patentu un preču zīmju birojā ERAF līdzfinansētā
projekta “Augstas jutības superplatjoslas radiolokācijas tehnoloģija”
(vienošanās
Nr.2010/0307/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/078)(turpmāk – Projekts) ietvaros.
1.8. Pretendents, neatkarīgi no tā, vai ir fiziska vai juridiska persona, var iesniegt 1 (vienu)
piedāvājumu (bez variantiem) par visu iepirkuma priekšmetu.
1.9. Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar viszemāko cenu.
1.10. Līguma izpildes vieta: Elektronikas un datorzinātņu institūts, Dzērbenes iela 14,
Rīga, LV -1006, Latvija.
1.11. Līguma izpildes laiks: 2013.gada 30.decembris.
1.12. Norēķinu kārtība līgumā – Pasūtītājs samaksu par patenta konsultāciju
pakalpojumiem patenta pieteikuma iesniegšanai Vācijas Patentu un preču zīmju birojā
(turpmāk – Pakalpojumi) veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 10 (desmit) darba dienu
laikā no abpusējas Pakalpojumu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas.
1.13. Konkursa nolikuma saņemšana: Institūts nodrošina brīvu un tiešu pieeju
iepirkuma procedūras nolikumam “Patenta konsultāciju pakalpojumi patenta pieteikuma
iesniegšanai Vācijas Patentu un preču zīmju birojā ERAF līdzfinansētā projekta “Augstas
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jutības
superplatjoslas
radiolokācijas
tehnoloģija”,
(vienošanās
Nr.2010/0307/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/078) (turpmāk – Nolikums) ietvaros” savā
mājaslapā http://www.edi.lv/lv/paziņojumi/iepirkumi (turpmāk – Pasūtītāja mājaslapa).
Institūts nodrošina iespēju ieinteresētajiem Pretendentiem iepazīties uz vietas ar Nolikumu,
sākot ar iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi bez maksas Institūta direkcijā: A
korpusa 1.-3. telpā, 2.stāvā, Dzērbenes ielā 14, kā arī nodrošina iespēju ieinteresētajiem
Pretendentiem saņemt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā par samaksu
iepriekš norādītajā adresē Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā.
1.14. Pretendenta jautājumi un papildu informācijas pieprasījumi: ja Pretendentam
ir jautājumi un papildu informācijas pieprasījumi par Nolikumu, tos iesniedz Komisijai
personīgi 1.13.apakšpunktā norādītajā adresē vai nosūta pa pastu uz 1.13.apakšpunktā
norādīto adresi vai nosūta pa faksu (faksa Nr. 67555337) vai uz elektroniskā pasta adresi
iepirkumi@edi.lv un 1.3.apakšpunktā norādītās kontaktpersonas I.Ķīses elektroniskā pastu
adresi inguna.kise@edi.lv vai I.Meirānes elektroniskā pastu adresi ieva.meirane@edi.lv.
Pasūtītājs sagatavo atbildi iespējami īsākā laikā Publisko iepirkumu likuma noteiktajā
kārtībā un ) un nosūta Pretendentam (uz piedāvājumā norādītās kontaktrersonas e-pasta
adresi), kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju Pasūtītāja mājaslapā
internetā, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.
Pretendenti ir atbildīgi par iepazīšanos ar publicēto informāciju Pasūtītāja mājaslapā.
2. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas kārtība un spēkā esamība
2.1. Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā un uz aizlīmējuma vietas parakstītā aploksnē, uz kuras
norāda:
2.1.1. Pasūtītāja nosaukumu un adresi;
2.1.2. Pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru (izņemot privātpersonas) un adresi;
2.1.3. šādu atzīmi:
„Patenta konsultāciju pakalpojumi patenta pieteikuma iesniegšanai Vācijas Patentu un
preču zīmju birojā ERAF līdzfinansētā projekta “Augstas jutības superplatjoslas
radiolokācijas tehnoloģija”, (vienošanās Nr.2010/0307/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/078)
ietvaros”
iepirkuma identifikācijas Nr.: EDI 2013/2;
2.1.4. Pretendenta kontaktpersonas vārdu un uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi un/vai
faksa numuru.
2.2. Piedāvājumu iesniedz Institūta direkcijā: A korpusa 1.-3. telpā, 2.stāvā, Dzērbenes ielā
14, Rīgā. Piedāvājumu iesniedz darba dienās, no plkst. 9:00 – 17:00 līdz 2013.gada
17.jūnijam plkst. 10.00. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītājs reģistrē Pretendentu
piedāvājumus to iesniegšanas secībā un norāda piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku,
Pretendenta nosaukumu. Piedāvājumus, kas iesniegti pēc šajā punktā norādītā iesniegšanas
termiņa vai piedāvājums nav noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu
pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim, neizskata un neatvērtus atdod atpakaļ
iesniedzējam. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka
piedāvājums saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku).
2.3. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents var grozīt vai atsaukt
iesniegto piedāvājumu. Piedāvājuma grozījumi vai atsaukums jāiesniedz rakstiskā formā
līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, nodrošinot, lai grozījumi vai atsaukums
tiktu saņemts Nolikuma 2.2. apakšpunktā norādītajā adresē ne vēlāk kā līdz 2013.gada
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17.jūnijam plkst. 10.00. slēgtā aploksnē. Uz aploksnes jābūt 2.1. apakšpunktā norādītai
informācijai un papildu norādei – “GROZĪJUMI” vai “ATSAUKUMS”.
2.4. Atsaukumam ir bezierunu raksturs un tas izslēdz Pretendenta tālāku līdzdalību šajā
iepirkumu procedūrā.
2.5. Ja tiek veikti grozījumi iepirkuma procedūras dokumentos vai arī pagarināts
piedāvājumu iesniegšanas termiņš, Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkumu
likumu.
2.6. Komisija atver un veic piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlases
(kvalifikācijas) pārbaudi, tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un finanšu
piedāvājuma vērtēšanu slēgtā sanāksmē.

3. Piedāvājuma noformēšana
3.1. Piedāvājumu, dokumentus, dokumentu kopijas un korespondenci starp Pasūtītāju un
Pretendentu, kas saistīta ar konkursa norisi, sagatavo atbilstoši Valsts valodas likuma,
Dokumentu juridiskā spēka likuma un Ministru kabineta 29.09.2010. noteikumu Nr.916
“Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām. Svešvalodā sagatavotiem
piedāvājuma dokumentiem pievieno Pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.
3.2. Pretendenta piedāvājums Konkursam sastāv no viena sējuma, kura dokumenti ir
jāsakārto šādā secībā:
3.2.1. pieteikuma vēstule, kas sagatavota atbilstoši 1.pielikumā norādītajai formai, kurai
pievienoti Pretendenta kvalifikācijas dokumenti (skatīt Nolikuma 5.punktu);
3.2.2. tehniskā piedāvājuma, kas sagatavots atbilstoši Nolikuma 7.punktam un 4.pielikumā
norādītajai formai;
3.2.3. finanšu piedāvājuma, kas sagatavots atbilstoši Nolikuma 8.punktam un 5.pielikumā
norādītajai formai.
3.3. Pretendenta piedāvājumu iesniedz datorrakstā. Piedāvājuma lapas ir sanumurētas un
cauršūtas (caurauklotas, auklu gali pārlīmēti). Piedāvājumam ir titullapa (brīvā formā),
satura rādītājs ar uzrādītām lapām. Lapu numerācija atbilst satura rādītājam. Katras
piedāvājuma daļas dokumentiem ir satura rādītājam atbilstošs attiecīgs nosaukums
(„Pieteikumu vēstule un kvalifikācijas dokumenti”; „Tehniskais piedāvājums”; „Finanšu
piedāvājums”). Piedāvājuma dokumenti ir cauršūti tā, lai piedāvājumā iekļautās lapas nav
iespējams atdalīt vienu no otras, ar uzlīmi, uz uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam un
datumam, Pretendenta amatpersonas ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotas
personas parakstītai. Ja uz piedāvājuma lapām tiek izdarīti labojumi, tie jāparaksta iepriekš
minētajai personai.
3.4. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Pretendenta pieteikuma vēstuli dalībai
iepirkuma procedūrā, tehnisko piedāvājumu, finanšu piedāvājumu un citus piedāvājuma
dokumentus paraksta, kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecina:
a. Pretendents (ja Pretendents ir fiziska persona),
b. Pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska persona),
c. Pretendenta pilnvarota persona (pievienojams pilnvaras oriģināls, kā arī
jāpievieno dokuments, kas apliecina, ka pilnvarojumu devusi paraksta tiesīgā
amatpersona ).
Katras personas parakstam jānorāda atšifrējums (norādīts pilns vārds, uzvārds un
ieņemamais amats).
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3.5. Pretendents iesniedz piedāvājuma vienu oriģinālu un vienu kopiju. Uz piedāvājuma
oriģināla un kopijas norāda attiecīgi „ORIĢINĀLS” un „KOPIJA”. Atšķirību gadījumā
starp oriģinālu un kopiju, vērā tiek ņemts oriģināls.
3.6. Pretendents iesniedz arī piedāvājuma identiska satura elektronisko versiju uz optiskā
datu nesēja (CD vai DVD diska). Elektroniski iesniegtajā piedāvājumā obligāti ir iekļauta
daļas „Tehniskais piedāvājums” un „Finanšu piedāvājums”. Pieteikums dalībai konkursā
un pretendenta kvalifikācijas dokumenti nav obligāti jāiekļauj elektroniskajā versijā uz
optiskā datu nesēja. Piedāvājuma oriģinālu, kopiju un elektronisko versiju ievieto kopā
nolikuma 2.1.apakšpunktā minētājā aploksnē.
3.7. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem, ja
labojumi ir izdarīti, tiem jābūt pilnvarotās personas ar parakstu apstiprinātiem.
Piedāvājuma oriģinālu, kopiju un elektronisko versiju ievieto kopā nolikuma
2.1.apakšpunktā minētājā aploksnē.
3.8. Piedāvājumi, kas iesniegti 2.2.apakšpunktā norādītajā termiņā, netiek atdoti atpakaļ
pretendentiem pēc 2.2.apakšpunktā norādītā termiņa.
4. Pretendentu izslēgšanas nosacījumi
4.1. Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata
Pretendenta piedāvājumu, ja tas konstatē Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta piektās
daļas 1. vai 2.punktā minētos apstākļus:
4.1.1. 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;
4.1.2. 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.
4.2. Pasūtītājs tam Pretendentam, kuram, atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām un
izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības,
pieprasīs 10 (desmit) darba dienu laikā no šāda pieprasījuma saņemšanas dienas iesniegt
šādus dokumentus:
1) izziņu, kas izdota ne agrāk kā1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, ko
izsniegusi Latvijas vai ārvalsts kompetenta institūcija (ja Pretendents nav reģistrēts Latvijā
vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) un kas apliecina, ka pretendentam nav
pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā;
2) izziņu, kas izdota ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, ko
izsniegusi Latvijas vai ārvalsts kompetenta institūcija (ja Pretendents nav reģistrēts Latvijā
vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) un kas apliecina, ka tam nav nodokļu
parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz
100 latus.
4.3. 4.2.apakšpunktā noteiktos dokumentus Pasūtītājs nepieprasa, ja attiecīgā informācija ir
pieejama publiskajās datubāzēs vai tiešsaistē attiecīgo kompetento iestāžu pārziņā esošajās
informācijas sistēmās. Ja Pasūtītājs nepieciešamo informāciju par pretendentu iegūst tieši
no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, attiecīgais Pretendents ir
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tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja Pasūtītāja iepriekš iegūtā
informācija neatbilst faktiskajai situācijai.
5. Pretendentu kvalifikācija
5.1. Pretendentu kvalifikācijas prasības ir obligātas visiem Pretendentiem, kas vēlas iegūt
tiesības slēgt iepirkuma līgumu.
5.2. Pretendentam ir jāatbilst šādām Pretendentu kvalifikācijas prasībām:
5.2.1. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.
Prasības izpildi apliecina 5.3.2. apakšpunktā noteiktā dokumenta kopija;
5.2.2. Pretendenta amatpersonai, kas parakstījusi piedāvājuma dokumentus, ir pārstāvības
(paraksta) tiesības. Prasības izpildi apliecina 5.3.3. apakšpunktā noteiktais dokuments;
5.2.3. Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir iesniedzis patentu pieteikumu un
saņēmis patentu Vācijas Patentu un preču zīmju birojā. Lai apliecinātu sniegtās
informācijas patiesumu par veiktajiem pakalpojumiem, kas norādīti pieredzes
apliecinājumam, ir jāiesniedz 5.3.4.apakšpunktā norādītā informācija.
5.3. Lai noskaidrotu Pretendenta atbilstību Pasūtītāja noteiktajām kvalifikācijas prasībām,
Pretendentam jāiesniedz šādi Pretendenta kvalifikācijas dokumenti:
5.3.1. Pretendenta apliecinājums (sk. 1. pielikumu), ka uz Pretendentu neattiecas Publisko
iepirkumu likuma 8.1 panta piektās daļas 1. vai 2.punktā minētie apstākļi;
5.3.2. Latvijas Republikas Komercreģistrā reģistrētiem Pretendentiem Komersanta
reģistrācijas apliecības kopija. Ārvalstu Pretendentiem jāiesniedz kompetentas attiecīgās
valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka Pretendentam ir juridiskā
rīcībspēja un tiesībspēja slēgt iepirkuma līgumu;
5.3.3. Latvijas valsts Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīga ārvalstu reģistra izziņa par
pretendenta amatpersonām, kurām ir paraksta tiesības;
5.3.4. informācija par patentu konsultāciju pakalpojumiem (sk. 2.pielikumu), lai
apliecinātu Pretendenta pieredzi ne vairāk kā trijos iepriekšējos gados par patentu
pieteikumu iesniegšanu un saņemšanu Vācijas Patentu un preču zīmju birojā. Informācijā
ietver ziņas par:
patentu konsultāciju pakalpojuma saņēmēja nosaukumu un adresi;
patentu konsultāciju pakalpojuma saņēmēja kontaktpersona (vārds, uzvārds, tālr.);
sniegto patentu konsultāciju pakalpojuma aprakstu;
patentu konsultāciju pakalpojumu sniegšanas periodu
atbilstoši 2.pielikumā ”Pretendenta pieredzes apraksts atbilstoši nolikuma
5.3.4.apakšpunktā izvirzītajām prasībām” norādītajai formai.
6. Informācija par iepirkuma priekšmetu
6.1.
Patenta konsultāciju pakalpojumi tiek sniegti izgudrojuma objektam „Ierīce
ultraplatjoslas signālu raiduztveršanai” (turpmāk – Izgudrojuma objekts), kura patenta
pieteikums "Ierosinošo impulsu formētājs simetriskām ultraplatjoslas antenām" („UltraWideband sharpener for excitation a symmetric antena”) ir izgājis starptautiska PCT
(Patent Cooperation Treaty) procedūru un saņēmis atzinumu par patentspēju, un Pasūtītājs
vēlas Izgudrojuma objektu patentēt Vācijā. Ievērojot minēto, patenta pieteikuma „UltraWideband sharpener for excitation a symmetric antenna” teksta tulkojumu vācu valodā
(teksta apjoms 2100 (divi tūkstoši viens simts) vārdi ) ar nosaukumu „Ultrabreitband-
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Sendeempfänger zur Anregung von symmetrischen Antennen” ir veicis sertificēts tulks,
apliecinot teksta tulkojuma pareizību ar apliecinājuma uzrakstu (sk. 7.pielikumu).
7. Paskaidrojums par tehniskā piedāvājuma sagatavošanu
7.1. Tehnisko piedāvājumu Pretendents sagatavo atbilstoši Nolikuma 4.pielikumā
noteiktajai tehniskā piedāvājuma formai un Nolikuma 3.pielikumā noteiktajām prasībām
Pakalpojumiem, kas noteikti tehniskajā specifikācijā iepriekš minētajā pielikumā.
Pakalpojumi attiecas uz patenta pieteikuma „Ultrabreitband-Sendeempfänger zur Anregung
von symmetrischen Antennen” teksta rediģēšanu atbilstoši lietotajai profesionālajai
patentēšanas terminoloģijai Vācijā, patenta pieteikuma veidlapas aizpildīšanu Izgudrojuma
objektam un iesniegšanu Vācijas Patentu un preču zīmju birojā (Das Deutsche Patent- und
Markenamt), apliecinājuma par patenta pieteikuma Izgudrojuma objektam iesniegšanu
saņemšana no Vācijas Patentu un preču zīmju biroja (Das Deutsche Patent- und
Markenamt) un iesniegšana Pasūtītājam.
7.2. saistībā ar veicamajiem Pakalpojumiem Pretendents norāda veicamo darbību detalizētu
apraksts, kuru rezultāts atbilst Pasūtītāja izvirzītajām prasībām tehniskajā specifikācijā,
Nolikuma un Iepirkuma līguma prasībām un LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
8. Paskaidrojums par finanšu piedāvājuma sagatavošanu
8.1. Finanšu piedāvājumu Pretendents sagatavo atbilstoši Nolikuma 5.pielikumā
noteiktajai formai Nolikuma un Iepirkuma līguma prasībām un LR spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
8.2. Finanšu piedāvājumā iekļautie finanšu aprēķini ir jānorāda latos (LVL) bez pievienotās
vērtības nodokļa (PVN).
8.3. Piedāvātajā līgumcenā Pretendents iekļauj Pakalpojumu cenu un visus valsts un
pašvaldību noteiktos nodokļus un nodevas (tajā skaitā arī nodevas par patenta pieteikuma
iesniegšanu), izņemot pievienotās vērtības nodokli, kā arī citas izmaksas, kas ir saistošas
Pretendentam Pakalpojuma izpildē.
8.4. Pievienotās vērtības nodokli (PVN) Pretendents uzrāda pēc Pakalpojumu kopējās
piedāvātās līgumcenas. Pretendents PVN norāda atbilstoši Latvijā spēkā esošajos
normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un noteiktajām likmēm.
8.5. Piedāvājumu līgumcena ir jāaprēķina un jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz
komata.
8.6. Cenas, kuras piedāvā Pretendents, ir fiksētas uz visu līguma izpildes laiku un tās nevar
būt objekts nekādiem vēlākiem pārrēķiniem, izņemot gadījumus, kad tas ir paredzēts
Iepirkuma līgumā.
9. Piedāvājumu noformējuma un pretendentu kvalifikācijas pārbaude
9.1. Komisija veic piedāvājumu noformējuma un Pretendentu kvalifikācijas pārbaudi slēgtā
sēdē, kuras laikā Komisija pārbauda piedāvājumu atbilstību Nolikuma 3.punktā noteiktajām
noformējuma prasībām un Pretendenta atbilstību Nolikuma 5.punktā noteiktajām
kvalifikācijas prasībām. Ja Pretendenta piedāvājums neatbilst Nolikumā izvirzītajām
prasībām piedāvājuma noformējumam, Komisija drīkst lemt par piedāvājuma tālāku
neizskatīšanu un Pretendenta izslēgšanas no turpmākas dalības konkursā. Pie izvērtēšanas
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tiks ņemts vērā konstatēto trūkumu būtiskums un to ietekme uz iespēju izvērtēt Pretendenta
atbilstību kvalifikācijas prasībām un iesniegto piedāvājumu pēc būtības.
9.2. Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un piedāvājums
netiek tālāk izvērtēts, ja Komisija konstatē, ka:
9.2.1. Pretendents neatbilst kādai no Nolikuma 5.2. apakšpunktā noteiktajām kvalifikācijas
prasībām;
9.2.2. Pretendents iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai
vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, tajā skaitā, nav sniedzis Komisijas pieprasīto
precizējošo informāciju Komisijas noteiktajā termiņā vai atlases dokumenti nav iesniegti
atbilstoši Nolikuma prasībām un to saturs neatbilst Nolikuma prasībām;
9.2.3. Ja Pretendents nav iesniedzis kādu no Nolikuma 5.3. apakšpunktos minētajiem
kvalifikācijas dokumentiem.
9.3. Pretendenta piedāvājums, kurš ir atbilstošs visām Pasūtītāja Nolikumā noteiktajām
kvalifikācijas prasībām, tiek virzīts tehniskā piedāvājuma atbilstības Nolikuma 3.pielikumā
„Tehniskā specifikācija” noteiktajām prasībām pārbaudei.
10. Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude
10.1. Pēc Pretendentu kvalifikācijas pārbaudes Komisija veic slēgtā sēdē tehnisko
piedāvājumu atbilstības pārbaudi, kuras laikā Komisija pārbauda katra atlasi izturējušā
Pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstību Nolikumā un Nolikuma 3.pielikumā „Tehniskā
specifikācija” noteiktajām prasībām.
10.2. Pretendenta un tā piedāvājums tiek izslēgts no dalības konkursā un netiek tālāk
izvērtēts, ja Komisija konstatē, ka tehniskais piedāvājums neatbilst Nolikuma un Nolikuma
3.pielikuma „Tehniskā specifikācija” prasībām.
10.3. Ja tehniskais piedāvājums atbilst Nolikumā un Nolikuma 3.pielikumā „Tehniskā
specifikācija” izvirzītajām prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek virzīts Finanšu
piedāvājuma vērtēšanai.
11. Finanšu piedāvājuma vērtēšana
11.1. Komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi Pretendentu finanšu piedāvājumos. Ja
Komisija konstatēs aritmētiskās kļūdas, Komisija šīs kļūdas izlabo. Par konstatētajām
kļūdām un laboto piedāvājumu, Komisija informē Pretendentu, kura piedāvājumā kļūdas
tika konstatētas un labotas. Vērtējot piedāvājumu, Komisija vērā ņem veiktos labojumus.
11.2. Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem Komisija 3 darba dienu laikā paziņo
Pretendentam (uz norādītās kontaktpersonas e-pasta adresi), kura piedāvājumā labojumi
izdarīti. Pretendents 3 darba dienu laikā apstiprina izdarītos labojumus, vai izsaka
iebildumus pret tiem, nosūtot atbildi uz e-pasta adresēm aijak@edi.lv un
ieva.meirane@edi.lv. Ja Pretendents 3 darba dienu laikā neapstiprina izdarītos labojumus,
vai neizsaka iebildumus pret tiem, Komisija uzskata, ka Pretendents ir piekritis visiem
Komisijas aritmētisko kļūdu labojumiem.
11.3. Ja piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija konstatē, ka kāds no Pretendentiem
iesniedzis piedāvājumu, kas varētu būt nepamatoti lēts, lai pārliecinātos, ka Pretendents nav
iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu, Komisija var pieprasīt Pretendentam detalizētu
paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem, tajā skaitā par īpašiem
nosacījumiem, tehnoloģijām vai cita veida nosacījumiem, kas ļauj piedāvāt šādu cenu.
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11.4. Ja Komisija konstatē, ka Pretendents iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu,
Komisija to izslēdz no turpmākās dalības Konkursā.
11.5. No iesniegtajiem piedāvājumiem, kas atbilst Nolikumā un tā pielikumos noteiktajām
prasībām, Komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu.
12. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršana un iepirkumu līguma noslēgšana
12.1. Pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu,
Komisija pieprasa Pretendentam iesniegt izziņas
atbilstoši Nolikuma 4.2. un
4.3.apakšpunktā noteiktajām prasībām un kārtībā.
12.2. Par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un uzvarētāju iepirkuma procedūrā
Komisija atzīst Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu
ar viszemāko cenu.
12.3. Lēmumu par iepirkuma procedūras rezultātiem Komisija visiem Pretendentiem
paziņo rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad Komisija pieņēmusi lēmumu slēgt
iepirkuma līgumu vai izbeigt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu no Pretendentu
iesniegtajiem piedāvājumiem, kā arī iepriekš minēto lēmumu publicē Pasūtītāja mājaslapā.
12.4. Ja iepirkuma procedūras uzvarētājs atsakās no līguma noslēgšanas vai atsauc savu
piedāvājumu, Komisija var atzīt par uzvarētāju Pretendentu, kurš iesniedzis nākošo lētāko
piedāvājumu, ja šis Pretendents un viņa iesniegtais piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām,
vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
12.5. Iepirkuma līgums starp Pasūtītāju un iepirkuma procedūras uzvarētāju tiks noslēgts
Publisko iepirkumu likuma 67.pantā noteiktajā kārtībā.
12.6. Komisija var pieņemt lēmumu izbeigt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu
piedāvājumu, ja nav iesniegts neviens Nolikumam atbilstošs piedāvājums vai cits objektīvi
pamatots iemesls.
13. Iepirkuma līguma nosacījumi
13.1. Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar izraudzīto Pretendentu, pamatojoties uz
Pretendenta iesniegto piedāvājumu, saskaņā ar Nolikuma noteikumiem un iepirkuma
līguma projektu, kas iekļauts Nolikuma 6.pielikumā, Publisko iepirkumu likuma noteiktajā
kārtībā.
13.2. Ja Pretendents atsakās no iepirkuma līguma slēgšanas, tad iepirkuma līgums tiek
noslēgts ar Pretendentu, kura piedāvājums ir nākošais ar viszemāko cenu.
13.3. Iepirkuma līguma projektu sagatavo Pasūtītājs.
13.4. Pretendents nodrošina piedāvātās līgumcenas nemainīgumu Pakalpojumiem visā
iepirkuma līguma izpildes laikā. Iespējamā inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi
apstākļi nevar būt par pamatu cenu paaugstināšanai, un šo procesu radītās sekas
Pretendentam ir jānoprognozē un jāaprēķina, sastādot finanšu piedāvājumu.
14. Pielikumu saraksts
Visi Nolikuma pielikumi ir neatņemamas tā sastāvdaļas:
1.pielikums „Pieteikuma vēstules forma”;
2.pielikums „ Pretendenta pieredzes apraksta atbilstoši nolikuma 5.3.4.apakšpunktā
izvirzītajām prasībām forma”;
3.pielikums „Tehniskā specifikācija”;
4.pielikums „Tehniskā piedāvājuma forma”;
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5.pielikums „Finanšu piedāvājuma forma”;
6.pielikums „Iepirkuma līguma projekts”.
7.pielikums Patenta pieteikuma „Ultrabreitband-Sendeempfänger zur Anregung von
symmetrischen Antennen” teksta tulkojums vācu valodā.

I.Ķīse 67558206
inguna.kise@edi
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