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VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA
1.

Iepirkuma identifikācijas numurs: RTK 2018/9

2.

Pasūtītāja nosaukums, adrese un rekvizīti
Profesionālās izglītības kompetences centrs “Rīgas Tehniskā koledža”
Reģistrācijas Nr.: LV 90000022223
Adrese: Braslas iela 16 Rīga LV-1084
Tālrunis: 67081400
Fakss: 67561026
E-pasts: rtk@rtk.lv
Banka: Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konts: LV27TREL215023803400B

3.

Iepirkuma procedūra
3.1. Pasūtītājs rīko atklāto konkursu “Fizikas laboratorijas aprīkojuma iegāde”, identifikācijas
Nr. RTK 2018/9 (turpmāk – Konkurss), atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās
daļas 1.punktam.
3.2. Paredzamā kopējā līgumcena 60 000,- EUR (sešdesmit tūkstoši eiro).

4.

Pretendenti
4.1. Pretendents var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to
kombinācijā, kura ir iesniegusi piedāvājumu Konkursā.
4.2. Ja piedāvājumu iesniedz fizisko vai juridisko personu apvienība jebkurā to kombinācijā
(turpmāk – piegādātāju apvienība), piedāvājumā jānorāda persona, kura pārstāv piegādātāju
apvienību Konkursā, kā arī katras personas atbildības apjoms. Ja piedāvājuma nav
pievienota pilnvara, kas norāda uz personu, kura pārstāv piegādātāju apvienību Konkursā,
tad visi piegādātāju apvienības biedri paraksta Konkursa piedāvājumu.
4.3. Visiem Konkursa pretendentiem piemēro vienādus noteikumus.

5.

Kontaktpersona
Vārds, uzvārds: Inta Klotiņa
Adrese: Braslas 16, Rīga
E-pasta adrese: brasla@rtk.lv

6.

Iepirkuma priekšmets
6.1. Iepirkuma priekšmets ir fizikas laboratorijas aprīkojuma iegāde (turpmāk – Preces) un tā
piegāde saskaņā ar nolikuma pielikumu Nr.2 „Tehniskās specifikācijas” noteiktajām
prasībām (turpmāk – Tehniskā specifikācija). Galvenais CPV kods: 38410000-2 Mērīšanas
instrumenti. Apakškodi: 38400000-9 Fizikālo rādītāju pārbaudes instrumenti; 38420000-5
Instrumenti šķidrumu un gāzu plūsmas, līmeņa un spiediena mērīšanai; 38341300-0
Elektrisko lielumu mērīšanas instrumenti; 38000000-5 Laboratorijas, optiskās un precīzijas
ierīces (izņemot brilles).
6.2. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 4 (četrās) daļās:
6.2.1. 1.daļa – Fizikas praktisko darbu veikšanas aprīkojuma (vispārējs) iegāde, uzstādīšana
un lietotāju apmācība (Galvenais kods: 38410000-2 Mērīšanas instrumenti, apakškods:
38400000-9 Fizikālo rādītāju pārbaudes instrumenti);
6.2.2. 2.daļa – Fizikas praktisko darbu veikšanas aprīkojuma (šķidrumi un gāzes) iegāde,
uzstādīšana un lietotāju apmācība (Galvenais kods: 38410000-2 Mērīšanas
instrumenti, apakškods: 38420000-5 Instrumenti šķidrumu un gāzu plūsmas, līmeņa
un spiediena mērīšanai);
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6.2.3. 3.daļa – Fizikas praktisko darbu veikšanas aprīkojums (elektrība) iegāde, uzstādīšana
un lietotāju apmācība (Galvenais kods: 38410000-2 Mērīšanas instrumenti, apakškods:
38341300-0 Elektrisko lielumu mērīšanas instrumenti);
6.2.4. 4.daļa – Fizikas praktisko darbu veikšanas aprīkojums (optika) iegāde, uzstādīšana un
lietotāju apmācība (Galvenais kods: 38410000-2 Mērīšanas instrumenti, apakškods:
38000000-5 Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles)).
6.3. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu vai vairākām pilnībā piedāvātām iepirkuma
priekšmeta daļām, tai skaitā arī par visām daļām. Pretendents drīkst iesniegt vienu
piedāvājuma variantu katrai daļai. Pretendenti, kuru piedāvājums attiecīgajai daļai ir
nepilnīgs vai attiecīgajai daļai ir iesniegti piedāvājuma varianti, tiks izslēgti no turpmākas
dalības iepirkuma procedūras attiecīgajā daļā.
6.4. Iepirkuma priekšmeta izpildes (piegādes un uzstādīšanas) termiņš:
6.4.1. 1.daļai – ne vēlāk kā 12 (divpadsmit) nedēļu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas
brīža;
6.4.2. 2.daļai – ne vēlāk kā 12 (divpadsmit) nedēļu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas
brīža;
6.4.3. 3.daļai – ne vēlāk kā 12 (divpadsmit) nedēļu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas
brīža;
6.4.4. 4. daļai – ne vēlāk kā 12 (divpadsmit) nedēļu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas
brīža.
6.5. Preču piegādes termiņā pretendentam ir jāveic arī piegādāto Preču uzstādīšana un Pasūtītāja
personāla apmācība.
6.6. Iepirkuma priekšmeta piegādes vieta: Braslas iela 16a, Rīga.
7.

Projekts
Iepirkuma procedūra tiek veikta Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas
„Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pirmā līmeņa
profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju
mācību vidi koledžās" projekta “Rīgas Tehniskās koledžas infrastruktūras attīstība" ietvaros”
(Nr. 8.1.4.0/17/I/001) ietvaros (turpmāk – Projekts).

8.

Iepirkuma procedūras dokumentu pieejamība
8.1. Iepirkuma procedūras dokumentācijai ir nodrošināta tieša un brīva elektroniskā pieeja
Pasūtītāja mājaslapā internetā http://www.rtk.lv, sadaļā „Iepirkumi 2018.gads”
(http://www.rtk.lv/?sadala=6125).
8.2. Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi turpmākajām izmaiņām Konkursa
nolikumā, kā arī iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju
jautājumiem, kas tiks publicētas minētajā interneta mājas lapā pie Konkursa nolikuma.
8.3. Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasa izsniegt Konkursa dokumentus drukātā veidā,
pasūtītājs tos izsniedz ieinteresētajam piegādātājam 3 (trīs) darbdienu laikā pēc tam, kad
saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums
iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

9.

Papildu informācijas pieprasīšanas kārtība
9.1. Papildu informāciju ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt latviešu valodā, nosūtot
pieprasījumu pa pastu, faksu vai e-pastu (kas norādīti nolikuma 2.punktā), pieprasījumā
ietverot arī iepirkuma procedūras nosaukumu un identifikācijas numuru.
9.2. Papildu informācija tiks nosūtīta piegādātājam, kas uzdevis nosūtot to elektroniski uz
attiecīgā piegādātāja elektroniskā pasta adresi vai faksa numuru, no kura ir saņemts
jautājums, vai pa pastu, ja jautājums saņemts drukātā veidā tikai pa pastu, kā arī vienlaikus
konkrētā informācija tiks ievietota Pasūtītāja mājaslapā internetā, kurā ir pieejami
iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.
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9.3. Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar Konkursu, tiks publicēta Pasūtītāja
mājaslapā internetā pie nolikuma (http://www.rtk.lv/?sadala=6125). Ieinteresētajam
piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par
to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva
un tieša elektroniskā pieeja.
9.4. Papildu informācija par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām uz
piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi tiks sniegta piecu
darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa
beigām, ja ieinteresētais piegādātājs papildu informāciju būs pieprasījis laikus.
9.5. Par jautājuma saņemšanas dienu tiek uzskatīts saņemšanas datums darba laikā: no
pirmdienas līdz ceturtdienai: 08:30 – 17:00; piektdienās: 08:30-16:00.
10. Piedāvājuma noformēšanas prasības
10.1. Konkursā iesniedz piedāvājumu 2 (divos) eksemplāros - 1 (vienu) oriģinālu, 1 (vienu)
kopiju, tajā skaitā arī Finanšu piedāvājumu. Uz piedāvājuma oriģināla titullapas norāda
„ORIĢINĀLS”, uz kopijas - „KOPIJA”.
10.2. Prasības piedāvājuma dokumentiem:
10.2.1. jābūt sagatavotiem latviešu valodā vai, ja to oriģināli ir svešvalodā, attiecīgajam
dokumentam jāpievieno tā tulkojums latviešu valodā, kas apliecināts atbilstoši
spēkā esošo normatīvo aktu noteikumiem;
10.2.2. ja piedāvājumā iekļautas dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina
spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Pretendents ir tiesīgs visu
iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu
apliecinājumu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
10.2.3. piedāvājuma dokumentu lapām jābūt numurētām;
10.2.4. visiem piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem ar izturīgu diegu vai auklu.
Diegiem jābūt stingri nostiprinātiem, uzlīmējot baltu papīra lapu. Šuvuma vietai
jābūt apstiprinātai ar pretendenta pārstāvja ar pārstāvības tiesībām parakstu,
jānorāda atšifrēts lappušu skaits. Piedāvājumam jābūt noformētam tā, lai novērstu
iespēju nomainīt lapas, nesabojājot nostiprinājumu;
10.2.5. piedāvājumam ir jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem;
10.2.6. piedāvājuma sākumā jāievieto satura rādītājs.
10.3. Piedāvājuma dokumentus sakārto šādā secībā:
10.3.1. pieteikums (pielikums Nr.1);
10.3.2. piedāvājuma nodrošinājuma kopija, atbilstoši Konkursa nolikuma paraugam
(pielikums Nr.6) un apmaksas apstiprinājuma dokumenta kopija;
10.3.3. pretendenta atlases dokumenti;
10.3.4. Tehniskais – finanšu piedāvājums.
10.4. Uz piedāvājuma iesaiņojuma norāda:
Rīgas Tehniskā koledža
Braslas iela 16, Rīga, LV-1084
/pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, tālrunis/
Fizikas laboratorijas aprīkojuma iegāde
ID. Nr. RTK 2018/9
Neatvērt līdz piedāvājumu atvēršanas sanāksmei.
10.5. Piedāvājumu paraksta paraksttiesīga vai pilnvarota persona.
11. Piedāvājumu iesniegšana
11.1. Ieinteresētais piegādātājs piedāvājumu iesniedz līdz 2018.gada 3.maijam, plkst. 10:00:
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11.2.
11.3.

11.4.

11.5.

11.1.1. personīgi Braslas iela 16, Rīga, LV-1084, Latvija 1.stāvā (lietvedībā) darba laikā
no plkst.8:30 līdz 17:00.;
11.1.2. vai nosūtot pa pastu (adrese: Braslas iela 16, Rīga, LV-1084, Latvija).
Ja piedāvājums tiek nosūtīts pa pastu, ieinteresētais piegādātājs nodrošina, ka piedāvājums
tiek saņemts līdz Konkursa nolikumā piedāvājuma iesniegšanas termiņam.
Iepirkuma komisija neatvērtu piedāvājumu nosūta pa pastu uz pretendenta norādīto adresi,
ja piedāvājums iesniegts vai piegādāts pēc Konkursa nolikumā norādītā piedāvājuma
iesniegšanas termiņa beigām.
Piedāvājumu iesniedz 1 (vienā) aizlīmētā un aizzīmogotā ar zīmogu un/vai parakstu
iesaiņojumā, nodrošinot iesaiņojuma drošību, lai piedāvājuma dokumentiem nevar piekļūt,
nesabojājot iesaiņojumu.
Piedāvājumu grozīšana un atsaukšana:
11.5.1. Pretendentam ir tiesības papildināt vai atsaukt savu piedāvājumu līdz Konkursa
nolikumā noteiktajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam, ievērojot Konkursa
nolikuma 11.1.punktā noteikto kārtību.
11.5.2. Uz piedāvājuma papildinājuma vai atsaukuma iesaiņojuma norāda Konkursa
nolikuma
10.4.punktā
noteikto
informāciju
un
papildus
norādi:
“PAPILDINĀJUMS” vai “ATSAUKUMS”.

12. Piedāvājumu atvēršana
12.1. Piedāvājumu atvēršana notiks Profesionālas izglītības kompetences centrā „Rīgas Tehniskā
koledža”, Braslas ielā 16, Rīgā, 1.stāva 113.telpā (Konferenču zālē) tūlīt pēc piedāvājumu
iesniegšanas termiņa beigām, tas ir, 2018.gada 3.maijā plkst. 10:00
12.2. . Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.
12.3. Piedāvājumi tiks atvērti to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma
iesniegšanas laiku un piedāvāto cenu.
12.4. Pēc visu piedāvājumu atvēršanas piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiek slēgta.
12.5. Piedāvājumu atvēršanas norisi, kā arī visas nosauktās ziņas iepirkuma komisijas sekretārs
protokolē piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolā. Sēdes protokola kopiju izsniedz 3
(trīs) darba dienu laikā no rakstveida pieprasījuma saņemšanas.
12.6. Pretendentu atlasi, piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu iepirkuma
komisija veic slēgtā sēdē.
13. Piedāvājuma nodrošinājums
13.1. Piedāvājuma nodrošinājums ir iesniedzams kā bankas garantija (galvojums) vai
apdrošināšanas polise (dokumenta oriģināls, kurā ietvertie nosacījumi atbilst nolikuma
nosacījumiem un nolikuma pielikumā Nr.6 dotajai veidnei) par nolikuma 13.2. punktā
minēto summu, kuru pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz pasūtītājam kā
nodrošinājumu piedāvājuma spēkā esamībai. Piedāvājuma nodrošinājums jāiesniedz eiro
(EUR). Personu apvienībām piedāvājuma nodrošinājuma dokumentā kā „Pretendents” ir
jānorāda visi to dalībnieki.
13.2. Iesniedzot piedāvājumu, pretendentam ir jāiesniedz konkursa piedāvājuma nodrošinājums
šādā apmērā pa katru daļu, kurā Pretendents piesaka savu dalību iepirkumā, atsevišķi:
13.2.1. 1.daļa – Fizikas praktisko darbu veikšanas aprīkojuma (vispārējs) iegāde,
uzstādīšana un lietotāju apmācība ietvaros - 430,- EUR (četri simti trīsdesmit eiro).
Piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības minimālais termiņš – 90 (deviņdesmit)
dienas;
13.2.2. 2.daļa – Fizikas praktisko darbu veikšanas aprīkojuma (šķidrumi un gāzes) iegāde,
uzstādīšana un lietotāju apmācība ietvaros - 160,- EUR (viens simts sešdesmit eiro).
Piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības minimālais termiņš – 90 (deviņdesmit)
dienas;
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13.3.

13.4.
13.5.
13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.2.3. 3.daļa – Fizikas praktisko darbu veikšanas aprīkojums (elektrība) iegāde,
uzstādīšana un lietotāju apmācība ietvaros – 340,- EUR (trīs simti četrdesmit eiro
00). Piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības minimālais termiņš – 90
(deviņdesmit) dienas;
13.2.4. 4.daļa – Fizikas praktisko darbu veikšanas aprīkojums (optika) iegāde, uzstādīšana
un lietotāju apmācība ietvaros 260,- EUR (divi simti sešdesmit eiro). Piedāvājuma
nodrošinājuma spēkā esamības minimālais termiņš – 90 (deviņdesmit) dienas.
Piedāvājuma nodrošinājumu var sniegt Eiropas Savienībā vai Eiropas Ekonomikas zonas
dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde, tās filiāle vai ārvalsts kredītiestādes filiāle, kas Latvijas
Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi attiecīgo pakalpojumu sniegšanu
Latvijas Republikas teritorijā vai institūcija, kas ir apdrošinātājs „Apdrošināšanas un
pārapdrošināšanas likuma” 1. panta 1. daļas 9. punkta izpratnē un kas Latvijas Republikas
tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsācis attiecīgo pakalpojumu sniegšanu Latvijas
Republikas teritorijā.
Piedāvājuma nodrošinājuma summas iemaksāšana ar bankas pārskaitījumu pasūtītāja kontā
vai skaidrā naudā pasūtītāja kasē netiek pieļauta.
Piedāvājuma nodrošinājuma dokuments (oriģināls) jāiesniedz atsevišķi no piedāvājuma,
ievērojot nolikuma 10.4.punktu.
Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:
13.6.1. Līdz nolikumā noteiktā nodrošinājuma termiņa beigām (90 (deviņdesmit) dienas,
skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas);
13.6.2. Ja pasūtītājs atzīst kādu pretendentu par uzvarējušu iepirkuma procedūrā, - līdz
dienai, kad izraudzītais pretendents – konkursa uzvarētājs, iesniedz līguma
nodrošinājumu, kurš paredzēts nolikumā un līgumā;
13.6.3. Līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.
Piedāvājuma nodrošinājuma termiņa pagarināšana: Ja pasūtītājs ir paziņojis pretendentam
par nepieciešamību pagarināt piedāvājuma derīguma un piedāvājuma nodrošinājuma
termiņu, viņam 5 (piecu) darba dienu laikā jāiesniedz pasūtītājam nodrošinājuma devēja
rakstisks apliecinājums par piedāvājuma nodrošinājuma termiņa pagarinājumu (oriģināls).
Iesniedzot minēto dokumentu pretendents apliecina, ka tas piekrīt pagarināt nodrošinājuma
termiņu. Ja netiek iesniegts nodrošinājuma devēja rakstisks apliecinājums par piedāvājuma
nodrošinājuma termiņa pagarinājumu (oriģināls), uzskatāms, ka pretendenta piedāvājums ir
bez nodrošinājuma un pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākas dalības konkursā.
Piedāvājuma nodrošinājuma termiņš nedrīkst pārsniegt 6 (sešus) mēnešus.
Piedāvājuma nodrošinājumu pasūtītājs pēc pieprasījuma saņemšanas atdod pretendentiem
šādā kārtībā:
13.8.1. Pretendentam, ar kuru pasūtītājs ir parakstījis iepirkuma līgumu, - pēc līguma
nodrošinājuma iesniegšanas;
13.8.2. Pretendentam, kurš nepiekrīt sava piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanai, pēc piedāvājuma derīguma termiņa izbeigšanās;
13.8.3. Pārējiem pretendentiem, - pēc līguma stāšanās spēkā;
13.8.4. Visiem pretendentiem, - ja konkursa procedūra tiek pārtraukta vai izbeigta bez
rezultātiem.
Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu jebkurā no
šādiem gadījumiem:
13.9.1. Ja pretendents atsauc savu piedāvājumu laikā, kamēr ir spēkā piedāvājuma
nodrošinājums;
13.9.2. Ja pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles
kritēriju, pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis iepirkuma procedūras
dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto līguma nodrošinājumu;
13.9.3. Ja pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles
kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.
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PRETENDENTU ATLASE UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
14. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā
14.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, ja tiek konstatēts, ka tas
atbilst jebkuram no Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā iekļautajiem
pretendenta izslēgšanas nosacījumiem.
14.2. Pasūtītājs neizslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, ja:
14.2.1. no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums, prokurora
priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā
ar Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmās daļas 1.punktā un 7.punkta „a”
apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir
pagājuši trīs gadi;
14.2.2. no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas
kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar Publisko iepirkumu likuma
42.panta pirmās daļas 6.punktā un 7.punkta „b” apakšpunktā minētajiem
pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.
14.3. Uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, nedrīkst attiekties
Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6. vai 7.punktā minētie
nosacījumi.
14.4. Uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka
tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos
noteiktajām prasībām, nedrīkst attiekties Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmās daļas
1., 2., 3., 4., 5., 6. vai 7.punktā minētie nosacījumi.
14.5. Uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10
procenti no kopējās publiska būvdarbu, pakalpojuma vai piegādes līguma vērtības, nedrīkst
attiekties Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmās daļas 2., 3., 4., 5., 6. vai 7. punkta
nosacījumi;
14.6. Pasūtītājs pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā iekļauto
pretendenta izslēgšanas gadījumu esamību veic saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma
42.pantā noteikto kārtību.
14.7. Ja pretendents vai personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, atbilst
Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmās daļas 1., 3., 4., 5., 6. vai 7.punktā minētajam
izslēgšanas gadījumam, pretendents norāda to piedāvājumā un, ja tiek atzīts par tādu,
kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iesniedz skaidrojumu un pierādījumus
par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma
atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem,
organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un
novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē.
14.8. Ja pretendents neiesniedz skaidrojumu un pierādījumus, Pasūtītājs izslēdz attiecīgo
pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā kā atbilstošu Publisko iepirkumu likuma 42.
panta pirmās daļas 1., 3., 4., 5., 6. vai 7.punktā minētajam izslēgšanas gadījumam.
14.9. Pasūtītājs izvērtē pretendenta vai personālsabiedrības biedra, ja pretendents ir
personālsabiedrība, veiktos pasākumus un to pierādījumus, ņemot vērā noziedzīga
nodarījuma vai pārkāpuma smagumu un konkrētos apstākļus. Pasūtītājs var prasīt attiecīgā
noziedzīgā nodarījuma vai pārkāpuma jomas kompetentām institūcijām atzinumus par
pretendenta veikto pasākumu pietiekamību uzticamības atjaunošanai un tādu pašu un
līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē. Atzinumu nepieprasa, ja pasūtītājam ir pieejams vai
arī pretendents ir iesniedzis attiecīgā noziedzīgā nodarījuma vai pārkāpuma jomā
kompetentas institūcijas atzinumu par konkrētā pretendenta veikto pasākumu pietiekamību
uzticamības atjaunošanai un tādu pašu un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē.
7

14.10. Ja Pasūtītājs veiktos pasākumus uzskata par pietiekamiem uzticamības atjaunošanai un
līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē, tas pieņem lēmumu neizslēgt attiecīgo pretendentu
no dalības iepirkuma procedūrā. Ja veiktie pasākumi ir nepietiekami, Pasūtītājs pieņem
lēmumu izslēgt pretendentu no tālākas dalības iepirkuma procedūrā.
14.11. Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus vai apakšuzņēmēju
apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10
procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam
apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu. Apakšuzņēmēja veicamo
būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja
un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vai
sniedzamo pakalpojumu vērtību. Šā punkta izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata
kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem
apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai
kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir
izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.
14.12. Ja attiecināms, pretendents piedāvājumam pievieno informāciju saskaņā ar Publisko
iepirkumu likuma 43. panta otro daļu. Izslēgšanas noteikumu pārbaudi Pasūtītājs veiks
Publisko iepirkumu likuma 42.panta devītajā, desmitajā, vienpadsmitajā, divpadsmitajā
un trīspadsmitajā daļā noteiktajā kārtībā.
15. Pretendentu atlases prasības un iesniedzamie dokumenti
Punkts
Prasība
Iesniedzamais dokuments
15.1.
Pretendenta
apliecinājums Pretendenta pieteikums dalībai Konkursā (pielikums
par piedalīšanos Konkursā, Nr.1).
ko paraksta pretendenta Ja piedāvājumu paraksta persona, kas atšķiras no
pārstāvis
ar
pārstāvības Latvijas Republikas (turpmāk – LR) Uzņēmumu
tiesībām vai tā pilnvarota reģistrā norādītās personas ar pārstāvniecības
persona.
tiesībām, tad jāiesniedz personas ar pārstāvības
tiesībām izdota pilnvara (oriģināls vai apliecināta
kopija) citai personai parakstīt piedāvājumu.
Ja pretendents ir reģistrēts ārvalstīs – dokumentācija,
kas atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu
noteikumiem apstiprina personas pārstāvniecības
tiesības.
Ja pretendents ir personu apvienība un sabiedrības
līgumā nav atrunātas pārstāvības tiesības, pieteikuma
oriģinālu paraksta katras personas, kas iekļauta
personu apvienībā, pārstāvis ar pārstāvības tiesībām.
Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tai
papildus jāiesniedz dalībnieku vienošanās protokols,
ko parakstījušas dalībniekus pārstāvošas personas ar
pārstāvības tiesībām, kurā norādīts atbildīgais
apvienības dalībnieks un pārstāvis, kurš pilnvarots
iesniegt piedāvājumu, pārstāvēt personu apvienību
iepirkuma procedūras ietvaros, personu apvienības
dalībnieku vārdā parakstīt piedāvājuma dokumentus
(norādīt kādus), parakstīt piegādes līgumu, ja personu
apvienība uzvarēs iepirkuma procedūrā, norādot,
kādus pakalpojumus un kādā apjomā sniegs katrs
personu apvienības dalībnieks.
15.2.
Pretendents ir reģistrēts LR Pretendenta, kas reģistrēts LR Uzņēmumu reģistra
Uzņēmumu
reģistra Komercreģistrā, reģistrācijas faktu iepirkuma
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Komercreģistrā vai Valsts
ieņēmumu
dienesta
saimniecisko darbību veicēju
reģistrā fiziskām personām,
vai
līdzvērtīgā
reģistrā
ārvalstīs, atbilstoši attiecīgās
valsts
normatīvo
aktu
prasībām.

15.3.

15.4.

komisija pārbauda Uzņēmumu reģistra mājaslapā.
Pretendents, kas reģistrēts Valsts ieņēmumu dienesta
saimniecisko darbību veicēju reģistrā fiziskām
personām – iesniedz Nodokļa maksātāja reģistrācijas
apliecības kopiju.
Pretendents, kas reģistrēts ārvalstīs – iesniedz
komersanta reģistrācijas apliecības kopija vai
līdzvērtīgas iestādes izdotu dokumentu, kas ir
atbilstošs attiecīgās valsts normatīviem aktiem. Ja
tādas nav (reģistrācijas valsts normatīvais regulējums
neparedz reģistrācijas apliecības izdošanu) tad
iesniedz informāciju par pretendenta reģistrācijas nr.
un reģistrācijas laiku, kā arī norāda kompetento
iestādi reģistrācijas valstī, kas nepieciešamības
gadījumā var apliecināt reģistrācijas faktu.
Apliecinājums par finanšu apgrozījumu (bez PVN)
jebkādu piegāžu veikšanā pēdējo 3 (trīs) noslēgto
finanšu gadu laikā.
Ja pretendents šīs prasības izpildei balstās uz citas
personas finansiālajām iespējam, tad tam un
attiecīgajai personai ir jāiesniedz apliecinājums, ka tie
atbildību par iepirkuma līguma izpildi uzņemas kopā
solidāri.
Ja pretendents ir personu apvienība, tad visu personu
apvienības dalībnieku, uz kuru saimnieciskajām un
finansiālajām iespējām pretendents balstās, vidējam
finanšu apgrozījumam jebkādu piegāžu veikšanā
kopā jābūt ne mazākam kā norādīts prasībās.
Apvienības dalībniekiem, uz kuru saimnieciskajām
un finansiālajām iespējām pretendents nebalstās,
apliecinājums par finanšu apgrozījumu nav
jāiesniedz.
Ja pretendents ir dibināts vēlāk, tad tā darbības
perioda vidējam finanšu apgrozījumam jebkādu
piegāžu veikšanā jāatbilst iepriekš vidējā apgrozījuma
prasībai, ko pretendents apliecina iesniedzot
informācija par finanšu apgrozījumu nostrādātajā
periodā.

Pretendenta vidējais finanšu
apgrozījums (EUR bez PVN)
jebkādu piegāžu veikšanā
pēdējo
3 (trīs)
noslēgto
finanšu gadu laikā (par
noslēgto
finanšu
gadu
uzskata gadu, par kuru ir
sastādīts un normatīvajos
aktos
noteiktajā
kārtībā
apstiprināts gada pārskats) ir
vismaz:
- Iesniedzot piedāvājumu
par 1.daļu vismaz 43 000,EUR bez PVN apmērā;
- Iesniedzot piedāvājumu
par 2.daļu vismaz 16 000,EUR bez PVN apmērā;
- Iesniedzot piedāvājumu
par 3.daļu vismaz 34 000,EUR bez PVN apmērā;
- Iesniedzot piedāvājumu
par 4.daļu vismaz 26 000,EUR bez PVN apmērā;
Ja
pretendents
iesniedz
piedāvājumu par vairākām
daļām, tad uz pretendentu
attiecināmais
minimālais
vidējais apgrozījumus tiek
noteikts
summējot
attiecīgajām daļām noteiktos
minimālos vidējos finanšu
apgrozījumus.
Pretendents, kas dibināts
vēlāk, apliecina finanšu
apgrozījumu par nostrādāto
periodu.
Pretendenta rīcībā ir visi Prasība
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tiek

izpildīta

iesniedzot

pretendenta

nepieciešamie
resursi pieteikumu (pielikums Nr.1).
savlaicīgai un kvalitatīvai
līguma izpildei atbilstoši
Tehniskajai
specifikācijai.
Pretendents ir spējīgs veikt
Pasūtītāja
personāla
apmācīšanu
un
Preces
garantijas nodrošināšanu.
15.5.
Pretendents var balstīties uz Ja pretendents balstās uz citu uzņēmēju, pretendenta
citu uzņēmēju iespējām, ja un attiecīgā uzņēmēja vienošanos vai attiecīgā
tas nepieciešams konkrētā uzņēmēja apliecinājums par nepieciešamo resursu
līguma izpildei, neatkarīgi no nodošanu pretendenta rīcībā.
savstarpējo attiecību tiesiskā
rakstura.
15.6. Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (jāaizpilda Eiropas
Komisijas 2016.gada 5.janvāra īstenošanas regulas Nr.2016/7 2.pielikums) kā sākotnējo
pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos
noteiktajām pretendentu atlases prasībām (pieejams aizpildīšanai Eiropas Komisijas
tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/tools/espd; jāizdrukā un jāpievieno piedāvājumam). Ja
piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai
apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos
noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu,
uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā
par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto
apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10
procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas
vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. Pretendents var
Pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis
iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.
15.7. Pretendentam jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums atbilstoši Nolikuma 13.punkta
prasībām.
16. Tehniskais piedāvājums
16.1. Tehnisko piedāvājumu sagatavo un iesniedz saskaņā ar Tehniskās specifikācijas prasībām,
atbilstoši nolikuma pielikumā Nr.3 „Tehniskais un finanšu piedāvājums” dotajai veidnei.
16.2. Tehniskajā piedāvājumā pretendentam obligāti jānorāda un jāiekļauj:
16.2.1. informāciju par piedāvātās Preces nosaukumu, Preces ražotāja un modeļa
nosaukumus, daudzumu, precīzus tehniskos parametrus atbilstoši Tehniskajā
specifikācijā iekļautajām prasībām;
16.2.2. ražotāja izdota tehniskā dokumentācija piedāvātajai Precei vai tīmekļvietnes adrese,
pēc kuras var pārliecināties par piedāvātās Preces parametru atbilstību Tehniskās
specifikācijas prasībām. Pretendentam iesniegtās tehniskās dokumentācijas saturā
konkrēti jānorāda vieta, no kuras var objektīvi pārliecināties par attiecīgā Preces
parametra atbilstību izvirzītajām prasībām. Tehniskai dokumentācijai ir jābūt
latviešu vai angļu valodā;
16.2.3. informācija par piedāvāto garantijas termiņu.
16.3. Pretendents nav tiesīgs interpretēt, grozīt vai sašaurināt Pasūtītāja minimālās prasības, kas
noteiktas Tehniskajās specifikācijās.
16.4. Ja Tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita
norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var
piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst Tehniskās
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specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina Tehniskajā specifikācijā prasīto
darbību.
17. Finanšu piedāvājums
17.1. Finanšu piedāvājumu sagatavo un iesniedz, atbilstoši nolikuma pielikumā Nr.3 „Tehniskais
un finanšu piedāvājums” dotajai veidnei.
17.2. Finanšu piedāvājumā cena jānorāda eiro (EUR) ar divām zīmēm aiz komata.
17.3. Sagatavojot finanšu piedāvājumu, pretendents iekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar Preču
piegādi, uzstādīšanu un/vai sagatavošanu darbam, Pasūtītāja personāla apmācību un
garantijas nodrošināšanu.
17.4. Iepirkuma līgumcena netiks pārskatīta, ja, slēdzot iepirkuma līgumu vai iepirkuma līguma
laikā, izrādīsies, ka pretendents cenā nav iekļāvis kādas no izmaksām kvalitatīvai līguma
izpildei, vai radīsies jebkādu iemeslu dēļ radīts sadārdzinājums.
PRETENDENTU ATLASE, PIEDĀVĀJUMU ATBILSTĪBAS
PĀRBAUDE UN IZVĒLE
18. Pretendentu atlase, piedāvājumu atbilstības pārbaude un izvēle
18.1. Pretendentu atlasi un piedāvājumu atbilstības pārbaudi un izvēli Komisija veic saskaņā ar
spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un iepirkuma procedūras
nolikumā izvirzītajām prasībām.
18.2. Komisija lēmumus pieņem slēgtā sēdē, pamatojoties uz informāciju, kas pieprasīta un
iesniegta līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.
18.3. Ja Komisija konstatē, ka atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 42., 44., 45. un 46. panta
noteikumiem iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, tā
pieprasa, lai pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina šajos
dokumentos ietverto informāciju. Komisija termiņu nepieciešamās informācijas
iesniegšanai nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas sagatavošanai
un iesniegšanai.
18.4. Komisija pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā noteikto
pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību veic atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
18.5. Komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus tehniskā piedāvājuma izvērtēšanai. Ekspertu
viedoklim ir rekomendējošs raksturs.
18.6. Ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa
pretendentam iesniegt vai uzrādīt dokumenta oriģinālu.
18.7. Komisija izslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, ja piedāvājums neatbilst
nolikumā izvirzītajām prasībām.
18.8. Piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu.
Ja Komisija konstatē šādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto
piedāvājuma summu Komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas.
Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus.
18.9. Komisija atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 53.pantā noteiktajai kārtībai izvērtē, vai
pretendenta iesniegtais piedāvājums nav atzīstams par nepamatoti lētu.
18.10. Komisijai ir tiesīga pieprasīt papildus informāciju par tehniskajā piedāvājumā iesniegto
aprīkojumu, ja tā konstatē ka iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra
vai nepilnīga, pieprasot, lai pretendents izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto
informāciju. Komisija termiņu nepieciešamās informācijas iesniegšanai nosaka samērīgi
ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas sagatavošanai un iesniegšanai.
18.11. Katrā iepirkuma priekšmeta daļā no piedāvājumiem, kas atbilst nolikumā noteiktajām
prasībām, Komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, un attiecīgo piedāvājumu
iesniegušais pretendents tiek atzīts par uzvarētāju.
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18.12. Ja komisija konstatēs, ka vismaz divu piedāvājumu cenas ir vienādas, tā par izšķirošo
piedāvājuma izvēles kritēriju uzskatīs garāko pretendentu norādīto preces garantijas
termiņu. Ja arī šis kritērijs būs vienāds, par izšķirošo uzskatīts īsāko preces piegādes
termiņu.
18.13. Ja pretendents, kurš atzīts par iepirkuma procedūras uzvarētāju, atsauc piedāvājumu, vai
nenoslēdz līgumu Pasūtītāja norādītajā termiņā, Komisija lemj par līguma slēgšanas
tiesību piešķiršanu pretendentam ar nākamo zemāko piedāvāto līgumcenu, vai iepirkuma
procedūras pārtraukšanu.
LĪGUMA SLĒGŠANA
19. Līguma slēgšana
19.1. Ar izraudzīto Pretendentu tiks slēgts līgums Publisko iepirkumu likuma 60.pantā noteiktajā
kārtībā saskaņā ar nolikuma noteikumiem un nolikumam pievienoto iepirkuma līguma
projektu (nolikuma pielikums Nr.5 „Iepirkuma līguma projekts”) un ievērojot pretendenta
piedāvājumu. Līguma nosacījumi var tikt precizēti tiktāl, lai tie nebūtu pretrunā līguma
projekta nosacījumiem.
19.2. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā akceptē iepirkuma līguma projektu.
Pretendenta iebildumi par nolikumam pievienotā līguma projekta nosacījumiem jāizsaka
piedāvājumu sagatavošanas laikā Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā. Slēdzot
līgumu, iebildumi par līguma projekta nosacījumiem netiek pieņemti.
19.3. Pretendents nodrošina piedāvātās līgumcenas nemainīgumu 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.
19.4. Ja par iepirkuma procedūras uzvarētāju tiks atzīta personu apvienība, tai līdz līguma
noslēgšanai ir jāreģistrējas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai attiecīgās ārvalsts
reģistrā, atbilstoši attiecīgās ārvalsts normatīvo aktu regulējumam.
19.5. Izraudzītajam pretendentam jāiesniedz līguma izpildes spējas garantija (līguma
nodrošinājums) atbilstoši nolikuma 4.pielikuma „Garantijas noteikumi” prasībām 15
(piecpadsmit) dienu laikā pēc līguma parakstīšanas. Līgums stājas spēkā pēc abpusējas
līguma parakstīšanas un pēc nolikuma prasībām atbilstošas līguma izpildes spējas
garantijas saņemšanas.
20. Pielikumi:
Nolikumam ir šādi pielikumi, kuri ir nolikuma neatņemama sastāvdaļa:
Pielikums Nr.1
- Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā
Pielikums Nr.2
- Tehniskā specifikācija
Pielikums Nr.3
- Tehniskais un Finanšu piedāvājums
Pielikums Nr.4
- Garantijas noteikumi
Pielikums Nr.5
- Iepirkuma līguma projekts
Pielikums Nr.6
- Piedāvājuma nodrošinājuma veidnes
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Pielikums Nr.1
Atklātā konkursa ar id.Nr.
RTK 2018/9 nolikumam

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ
Fizikas laboratorijas aprīkojuma iegāde
(id.Nr. RTK 2018/9)
Informācija par pretendentu
Pretendenta nosaukums:
Reģistrācijas numurs un datums:
Juridiskā adrese:
Pasta adrese:
Tālrunis:
E-pasta adrese:

Fakss:

Finanšu rekvizīti
Kredītiestādes nosaukums:
Kredītiestādes kods:
Konta numurs:
Informācija par pretendenta kontaktpersonu
Vārds, uzvārds:
Ieņemamais amats:
Tālrunis:
E-pasta adrese:

Fakss:

Ar šī pieteikuma iesniegšanu apliecinām savu dalību atklātā konkursa “Fizikas laboratorijas
aprīkojuma iegāde” (id.Nr RTK 2018/9) šādās daļās:
_________________________________________________.
Apliecinām, ka:
1. esam iepazinušies ar iepirkuma procedūras dokumentāciju, tajā skaitā arī ar iepirkuma līguma
projektu, un piekrītam visiem tajā minētajiem noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu
un pretenziju pret tiem nav;
2. ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu, apņemamies slēgt iepirkuma līgumu un pildīt visus
līguma nosacījumus;
3. mūsu rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei atbilstoši
Tehniskajai specifikācijai;
4. mēs esam spējīgi veikt Pasūtītāja personāla apmācīšanu un Preces garantijas nodrošināšanu;
5. visa iesniegtā informācija ir patiesa.
Mūsu uzņēmums atbilst 1______________ uzņēmuma statusam (ja attiecināms)
Paraksttiesīgās personas paraksts:

________________________________

Pretendentam jānorāda - uzņēmums atbilst mazā uzņēmuma statusam vai vidējā uzņēmuma statusam.
Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā
nepārsniedz 10 miljonus euro.
Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada
apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.
1

13

Vārds, uzvārds:
Ieņemamais amats:
Datums:

________________________________
________________________________
________________________________
Z.V.

Ja pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā paraksta pretendenta pilnvarotā persona, tad piedāvājumam jāpievieno
pilnvaras oriģināls vai apliecināta kopija.
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Pielikums Nr.2
Atklātā konkursa ar id.Nr.
RTK 2018/9 nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
1. Vispārīgie noteikumi.
1.1. Visām tehniskajā specifikācijā minētajām precēm jābūt jaunām.
1.2. Ja tehniskajā specifikācijā (visām daļām) norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu
vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un
nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību.
1.3. Iekārtu un aprīkojuma svaram ir pieļaujama novirze +/- 5% un gabarītu izmēriem ir pieļaujama novirze +/- 5% katrā asī, bet tas neattiecas uz jau norādītām
piegādājamo preču parametru amplitūdām.
1.4. Garantijas laiks piegādātajām iekārtām un aprīkojumam vismaz 24 mēneši (divdesmit četri mēneši).
1.5. Piegādātājs veic apmācību darbā ar iekārtām un aprīkojumu un nodrošina iekārtu un aprīkojuma uzstādīšanas procesu.

Fizikas praktisko darbu veikšanas aprīkojums
Nr.

Preces nosaukums

Vienība

Vienības Summa
daudzums

Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības

1. Daļa. Fizikas praktisko darbu veikšanas aprīkojuma (vispārējs) iegāde, uzstādīšana un lietotāju apmācība
CPV kods: 38400000-9 Fizikālo rādītāju pārbaudes instrumenti. 21 655.00 EUR
1 Momentu noteikšanas
aprīkojums
38400000-9 Fizikālo
rādītāju pārbaudes
instrumenti.

kompl.

1

688.00

Eksperimentu gaitā iespējams apgūt sekojošus principus – momenti, savienojumi, vienādojumi, statika,
svira, kopējie spēki.
Eksperimentu aprīkojums sastāv vismaz no sekojošiem elementiem:
- Statīva pamatne – 2 gab., trijkāju statīva pamatne, kas piemērota stieņiem ar diametru no 6 līdz 14 mm,
iespējams regulēt līmeni.
- Statīva stienis – 2 gab., garums vismaz 400 mm, taču nepārsniedz 500 mm. Statīva stienis ir
kvadrātveida.
- Atsperu svari – 1 gab., nomināls 1 N, iedaļas vērtības ir 0,01 mN un 0,1 N, precizitāte ne sliktāka par ±
0,5 %, nulles iestatīšanas funkcija.
- Atsvari – 4 gab., nomināls 10 g, diametrs nav mazāks par 25 mm, taču nepārsniedz 30 mm.
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- Atsvari – 1 gab., nomināls 50 g, diametrs nav mazāks par 25 mm, taču nepārsniedz 30 mm.
- Atsvaru turētājs – 1 gab., iespējams iekarināt diegā.
- Statīva leņķa skava – 1 gab., iespējams nostiprināt materiālus trīs dažādos veidos: caurejoši, T veidā vai
paralēli.
- Momentu disks – 1 gab., metāla disks kurā vienā pusē ir leņķa skalas, diska diametrs ir vismaz 250 mm,
taču nepārsniedz 300 mm.
- Eksperimentu literatūra ar darbu veikšanas izklāstu, piemēriem un teorijas aprakstu angļu un latviešu
valodā.
2 Elastības moduļa
noteikšanas aprīkojums
38400000-9 Fizikālo
rādītāju pārbaudes
instrumenti.

kompl.

3 Mehāniskās histerēzes
noteikšanas aprīkojums
38400000-9 Fizikālo
rādītāju pārbaudes
instrumenti.

kompl.

1

1100.00 Eksperimentu gaitā iespējams apgūt sekojošus principus – Junga moduli, elastības moduli, spriegumus,
deformāciju, Puasona sadalījumu, Huka likumu.
Eksperimentu aprīkojums sastāv vismaz no sekojošiem elementiem:
- Metāla lokšņu komplekts – 1 gab., komplektā vismaz 7 dažāda biezuma, garuma un platuma metāla
loksnes. Materiāls – alumīnijs, tērauds, varš.
- Pārvietojuma mērierīce – 1 gab., mērīšanas skalas diapazons vismaz 10 mm, iedaļas vērtība ir 0,01 mm,
ciparnīcas diametrs ir vismaz 50 mm. Komplektā turētājs kuram ir iespējams regulēt nostiprināšanas
attālums.
- Statīva pamatne – 2 gab., trijkāju statīva pamatne, kas piemērota stieņiem ar diametru no 6 līdz 14 mm,
iespējams regulēt līmeni.
- Statīva stienis – 1 gab., garums vismaz 630 mm, taču nepārsniedz 650 mm. Statīva stienis ir
kvadrātveida.
- Statīva stienis – 2 gab., garums vismaz 250 mm, taču nepārsniedz 280 mm. Statīva stienis ir
kvadrātveida.
- Atsperu svari – 1 gab., nomināls 1 N, iedaļas vērtības ir 0,01 mN un 0,1 N, precizitāte ne sliktāka par ±
0,5 %, nulles iestatīšanas funkcija.
- Bīdmērs – 1 gab., mērīšanas diapazons 0 – 160 mm, iedaļas vērtība 1/10, nerūsējošā tērauda.
- Atsvari – 10 gab., nomināls 10 g, diametrs nav mazāks par 25 mm, taču nepārsniedz 30 mm.
- Atsvari – 5 gab., nomināls 50 g, diametrs nav mazāks par 25 mm, taču nepārsniedz 30 mm.
- Atsvaru turētājs – 1 gab., iespējams iekarināt diegā.
- Statīva leņķa skava – 5 gab., iespējams nostiprināt materiālus trīs dažādos veidos: caurejoši, T veidā vai
paralēli.
- Eksperimentu literatūra ar darbu veikšanas izklāstu, piemēriem un teorijas aprakstu angļu un latviešu
valodā.

1

890.00

Eksperimentu gaitā iespējams apgūt sekojošus principus – mehāniskā histerēze, elastība, plastiskums,
griezes moments, grieze, Huka likums.
Eksperimentu aprīkojums sastāv vismaz no sekojošiem elementiem:
- Griezes momenta stienis - tērauds ar garumu vismaz 500 mm, diametrs vismaz 2 mm;
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- Griezes momenta stienis – alumīnijs ar garumu vismaz 500 mm, diametrs vismaz 2 mm;
- Griezes momenta stienis – alumīnijs ar garumu vismaz 400 mm, diametrs vismaz 2 mm;
- Griezes momenta stienis – alumīnijs ar garumu vismaz 300 mm, diametrs vismaz 2 mm;
- Griezes momenta stienis – alumīnijs ar garumu vismaz 500 mm, diametrs vismaz 3 mm;
- Griezes momenta stienis – alumīnijs ar garumu vismaz 500 mm, diametrs vismaz 4 mm;
- Griezes momenta stienis – misiņš ar garumu vismaz 500 mm, diametrs vismaz 2 mm;
- Griezes momenta stienis – varš ar garumu vismaz 500 mm, diametrs vismaz 2 mm;
- Atsperu svari – 1 gab., nomināls 1 N, iedaļas vērtības ir 0,01 mN un 0,1 N, precizitāte ne sliktāka par ±
0,5 %, nulles iestatīšanas funkcija.
- Atsperu svari – 1 gab., nomināls 2.5 N, iedaļas vērtības ir 0,025 mN un 0,25 N, precizitāte ne sliktāka
par ± 0,5 %, nulles iestatīšanas funkcija.
- Griezes iekārta griezes momenta stieņu nostiprināšanai – sviras garums ir vismaz 350 mm, skalas
diametrs ir vismaz 300 mm, skalas iedalījums ir ± 180°.
- Statīva pamatne – 1 gab., trijkāju statīva pamatne, kas piemērota stieņiem ar diametru no 6 līdz 14 mm,
iespējams regulēt līmeni, iespējams sešas dažādas stieņu nostiprināšanas pozīcijas.
- Statīva stienis – 1 gab., garums vismaz 630 mm, taču nepārsniedz 650 mm. Statīva stienis ir
kvadrātveida.
- Statīva stienis – 1 gab., garums vismaz 250 mm, taču nepārsniedz 280 mm. Statīva stienis ir
kvadrātveida.
- Statīva leņķa skava – 2 gab., iespējams nostiprināt materiālus trīs dažādos veidos: caurejoši, T veidā vai
paralēli.
- Hronometrs, digitāls.
- Eksperimentu literatūra ar darbu veikšanas izklāstu, piemēriem un teorijas aprakstu angļu un latviešu
valodā.
4 Huka likuma noteikšanas
aprīkojums ar datu
apstrādes moduli
38400000-9 Fizikālo
rādītāju pārbaudes
instrumenti.

kompl.

1

1097.00 Eksperimentu gaitā iespējams apgūt sekojošus principus –Huka likums, atsperes konstante, elastības
robeža, elastīga histerēze.
Eksperimentu aprīkojums sastāv vismaz no sekojošiem elementiem:
- Statīva pamatne – 1 gab., trijkāju statīva pamatne, kas piemērota stieņiem ar diametru no 6 līdz 14 mm,
iespējams regulēt līmeni.
- Statīva stienis – 1 gab., garums vismaz 1000 mm, taču nepārsniedz 1200 mm. Statīva stienis ir
kvadrātveida.
- Statīva leņķa skava – 1 gab., iespējams nostiprināt materiālus trīs dažādos veidos: caurejoši, T veidā vai
paralēli.
- Atsvari – 4 gab., nomināls 10 g, diametrs nav mazāks par 25 mm, taču nepārsniedz 30 mm.
- Atsvari – 3 gab., nomināls 50 g, diametrs nav mazāks par 25 mm, taču nepārsniedz 30 mm.
- Atsvaru turētājs – 1 gab., iespējams iekarināt diegā.
- Atspere vismaz 3 N/m.
- Atspere vismaz 20 N/m.
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- Lineāls vismaz 1000 mm ar kursoriem, kas nostiprināms pamatnē.
- Datu uzkrājējs ar krāsu displeju:
1) Augstas veiktspējas mēriekārtas ar datu uzkrāšanas funkciju.
2) Datu uzkrājējā ir iebūvēts paātrinājuma sensors.
3) Vismaz 2,4” krāsu displejs.
4) Krāsu displejam ir orientācijas jutības funkcija, kas ļauj displeju novietot horizontāli vai vertikāli.
5) Grafiska mērījumu datu attēlošana uz displeja.
6) Tastatūra intuitīvai darbībai.
7) SD karte mērījumu datu saglabāšanai.
8) USB interfeiss bateriju uzlādei un datu pārvadei uz datoru tiešsaistē.
9) Datu pārraides ātrums ar SD karti vismaz 1 kHz.
10) Datu pārraides ātrums ar USB pieslēgumu datoram vismaz 2 kHz.
11) Iespējams ievietot SD kartes ar ietilpību vismaz 32 GB.
10) Iebūvētā paātrinājuma sensoram ir vismaz sekojoši mērīšanas diapazoni +/- 2 g, +/- 4 g, +/- 8 g, +/16 g.
- Taimera/ skaitītāja sensors:
1) Iespējams pieslēgt vismaz 4 gaismas barjeras, vienu mikrofonu, pārvietojuma sensoru, krītošās lodītes
iekārtu.
2) Papildus iespējams pieslēgt ārējo ierosmes iekārtu mērījumu aktivizēšanai (slēdzi, palaidēju u.c.).
3) Sensora elektrobarošanu nodrošina interfeisa modulis.
4) Strāvas patēriņš nepārsniedz 300 mA.
5) Izšķirtspēja ne sliktāka par 1 µs.
- Gaismas barjera ar apgriezienu ratu. Gaismas barjeras izmērs ir vismaz 40 x 40 mm, taču nepārsniedz
45 x 45 mm.
- Eksperimentu literatūra ar darbu veikšanas izklāstu, piemēriem un teorijas aprakstu angļu un latviešu
valodā.
5 Brīvās krišanas
noteikšanas aprīkojums
ar taimeri
38400000-9 Fizikālo
rādītāju pārbaudes
instrumenti.

kompl.

1

998.00

Eksperimentu gaitā iespējams apgūt sekojošus principus – lineāra kustība, krītošu ķermeņu fizikālie
likumi, gravitācija, paātrinājums.
Eksperimentu aprīkojums sastāv vismaz no sekojošiem elementiem:
- Statīva pamatne – 1 gab., trijkāju statīva pamatne, kas piemērota stieņiem ar diametru no 6 līdz 14 mm,
iespējams regulēt līmeni, iespējams sešas dažādas stieņu nostiprināšanas pozīcijas.
- Statīva stienis – 1 gab., garums vismaz 1000 mm, taču nepārsniedz 1200 mm. Statīva stienis ir
kvadrātveida.
- Statīva leņķa skava – 2 gab., iespējams nostiprināt materiālus trīs dažādos veidos: caurejoši, T veidā vai
paralēli.
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- Lineāls vismaz 1000 mm ar kursoriem, kas nostiprināms pamatnē.
- Lodītes palaišanas slēdzis – aprīkots ar spraudņu ligzdām taimera pieslēgšanai.
- Sadursmes slēdzis – regulējams kontaktslēdzis, aprīkots ar spraudņu ligzdām taimera pieslēgšanai.
- Savienotājvadi, 1000 mm, 4 mm spraudņi – 4 gab., dažādās krāsās.
- Taimeris
1) Paredzēts darbam ar gaismas barjerām.
2) Vismaz četri dažādi darba režīmi, kas ļauj veikt darbus ar demonstrācijas ceļu, brīvo krišanu un
svārstiem.
3) Vismaz 4 ciparu LED displejs ar ciparu augstumu vismaz 19 mm.
4) Laika mērījumu diapazons vismaz no 0.000 līdz 9.999 s.
5) Laika mērījumu izšķirtspēja ir 1 ms.
6) Impulsu skaitīšanas diapazons vismaz no 0 līdz 9999 impulsiem.
7) Aptumšojuma impulsu laiks mazāks par 500 µs.
8) Stabilizēts 5V DC izejas spriegums gaismas barjerai.
- Eksperimentu literatūra ar darbu veikšanas izklāstu, piemēriem un teorijas aprakstu angļu un latviešu
valodā.
6 Inerces momenta un
griezes svārstību
noteikšanas aprīkojums
38400000-9 Fizikālo
rādītāju pārbaudes
instrumenti.

kompl.

1

1400.00 Eksperimentu gaitā iespējams apgūt sekojošus principus – inerces moments, rotācijas ass, griezes
svārstības, dažādu ķermeņu inerces moments.
Eksperimentu aprīkojums sastāv vismaz no sekojošiem elementiem:
- Statīva pamatne – 1 gab., trijkāju statīva pamatne, kas piemērota stieņiem ar diametru no 6 līdz 14 mm,
iespējams regulēt līmeni.
- Apaļa statīva pamatne.
- Atsperu svari – 1 gab., nomināls 2.5 N, iedaļas vērtības ir 0,025 mN un 0,25 N, precizitāte ne sliktāka
par ± 0,5 %, nulles iestatīšanas funkcija.
- Rotācijas ass – atsperes konstante vismaz 2.5 Ncm/rad., ass nostiprināma statīvu pamatnē.
- Gaismas barjera
1) 4 ciparu digitāls displejs.
2) Vismaz četri darbības režīmi.
3) BNC ligzda.
4) TTL izeja.
5) Barjeras atvērums vismaz 70 mm.
6) Regulējama jutība.
7) Laika mērīšanas diapazons vismaz no 0.000 līdz 9.999 s.
8) Impulsu skaitīšanas diapazons vismaz no 0 līdz 9999 impulsiem.
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9) Barošanas spriegums 5 V DC.
- Dažādu rotācijas ķermeņu komplekts – sfēra, disks, tukšs cilindrs, pildīts cilindrs, stienis ar
pārvietojamiem atsvariem.
- Eksperimentu literatūra ar darbu veikšanas izklāstu, piemēriem un teorijas aprakstu angļu un latviešu
valodā.
7 Sadursmju un impulsu
nezūdamības likumu
noteikšanas aprīkojums
ar taimeri
38400000-9 Fizikālo
rādītāju pārbaudes
instrumenti.

kompl.

1

2890.00 Eksperimentu gaitā iespējams apgūt sekojošus principus – momenti, enerģija, lineāra kustība, ātrums,
elastīgas sadursmes.
Eksperimentu aprīkojums sastāv vismaz no sekojošiem elementiem:
- Demonstrācijas ceļš:
1) Alumīnija ceļš ar lineālu un līmeņa regulējamām kājām.
2) Viegli nostiprināt palīglīdzekļus.
3) Nav nepieciešama gaisa padeve, lai realizētu kustību bez berzes.
4) Ceļa garums vismaz 1,5 m.
5) Ceļa platums vismaz 235 mm.
6) Ceļa biezums vismaz 100 mm.
7) Ceļa svars ne lielāks par 4 kg.
- Mašīna – 2 gab.:
1) Mašīna pa demonstrācijas ceļu pārvietojas bez berzes.
2) Mašīnai ir safīra gultņi, kas nodrošina tās kustību bez berzes.
3) Ritenīši ir aizsargāti no sāniem pret bojājumiem ar papildus uzlikām.
4) Iespējams nostiprināt dažādus palīglīdzekļus, ir 4 mm ligzdas vadu pieslēgšanai.
5) Svars ne lielāks par 365 g.
- Mašīnas palaišanas un procesu izpildes mehānismi:
1) Palaišanas mehānisms, kas nodrošina vienmērīgu mašīnas kustības sākumu. Ir iespējams elektriski
saslēgt ar laika uzņemšanas komplektu, lai sāktu laika atskaiti. Darbības pamatā ir katapulta ar
spirālveida tipa atsperi. Nostiprināms uz ceļa.
2) Magnēts ar spraudni, kas paredzēts saslēgšanai ar palaišanas mehānismu un nodrošina mašīnas miera
stāvokli uzsākot kustību.
3) Mehānisms elastīgām sadursmēm, kas ir nostiprināms uz mašīnas ar 4 mm spraudni.
4) Gaismas pārtraucējs, vismaz 100 mm liels, kas ir nostiprināms uz mašīnas, lai veiktu ātruma
mērījumus.
5) Turētāji gaismas vārtiem – 4 gab. Ir nostiprināmi tieši pie demonstrācijas ceļa un nav vajadzīgi
papildus statīvi.
6) Atsvari ir viegli nostiprināmu uz mašīnas tādejādi izmainot to masas.
7) Demonstrācijas ceļa gala turētājs, kas paredzēts, lai nobremzētu mašīnas beigu kustību un ir
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nostiprināms tieši uz demonstrācijas ceļa.
8) Atsvaru komplekts nostiprināšanai uz mašīnas:
1 g – 20 gab;
10 g – 8 gab;
50 g – 4 gab.
9) Savienotājvadu ar 4 mm spraudņiem komplekts:
sarkani, garums 100 cm – 4 gab.,
zili, garums 100 cm – 4 gab.,
sarkani, garums 100 cm – 4 gab.,
dzeltens, garums 200 cm – 1 gab.,
melns, garums 200 cm – 1 gab.
- Gaismas vārti – 2 gab.
1) Iespēja nostiprināt gaismas ratu ar kalibrētiem atvērumiem, kuru skaits ir vismaz 20.
2) Gaismas barjeras barošanas spriegums 5 V.
3) Gaismas barjeras atvērums vismaz 35 mm.
4) Minimālais izslēgšanās laiks ne lielāks par 20 µs.
- Svari
1) Svēršanas diapazons vismaz 2000 g.
2) Nolasījums – 1 g.
3) Stabilizācijas laiks – ne lielāks kā 5 sekundes.
5) Svēršanas platformas izmēri vismaz 130 mm diametrā.
6) Barošana – baterijas.
- Eksperimentu literatūra ar darbu veikšanas izklāstu, piemēriem un teorijas aprakstu angļu un latviešu
valodā.
8 Ņūtona gredzenu
noteikšanas aprīkojums
38400000-9 Fizikālo
rādītāju pārbaudes
instrumenti.

kompl.

1

4880.00 Eksperimentu gaitā iespējams apgūt sekojošus principus – koherenta gaisma, fāzu nobīde, interference,
Nūtona gredzeni.
Eksperimentu aprīkojums sastāv vismaz no sekojošiem elementiem:
- Barošanas avots spektrālām lampām:
1) Palaišanas poga.
2) Termiskās pārslodzes aizsardzība.
3) Augsta spiediena dzīvsudraba lampas pieslēgums.
4) Drošības ligzda lampas pieslēgšanai.
- Augstspiediena dzīvsudraba lampa:
1) Metāla apvalks.
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2) Lampas augstuma un virziena regulēšana.
3) Kondensatoru pieslēgšanas vieta.
4) Lampas darbības spriegums ir vismaz 42 V.
5) Lampas gaismas plūsma ir vismaz 2000 lm.
6) Gaismas blīvums ir vismaz 30000 cd/cm2.
7) Lampas jauda vismaz 50 W.
- Optiskais galds ar stiprinājumiem:
1) Metāla sakausējums.
2) Garums vismaz 1000 mm.
3) Aprīkots ar lineālu attālumu mērījumiem.
4) Galda kājas nodrošina augstuma un līmeņa regulēšanu.
5) Optisko elementu stiprinājumi – 5 gab., nodrošina elementu pārvietošanu pa optisko galdu.
- Ņūtona gredzenu iekārta uz statīva – lēcas diametrs vismaz 40 mm, regulējama skala ar mm gradāciju,
metāla korpusā un ar trīs regulēšanas skrūvēm.
- Lēcu turētājs nostiprināšanai uz optiskā galda – 2 gab.
- Lēca, f= + 50 mm.
- Kondensators, f = 60 mm.
- Interferences filtri – 3 gab.
- Balts ekrāns vismaz 250 x 250 mm.
- Eksperimentu literatūra ar darbu veikšanas izklāstu, piemēriem un teorijas aprakstu angļu un latviešu
valodā.
9 Cietu un šķidru vielu
termiskās izplešanās
noteikšanas aprīkojums
38400000-9 Fizikālo
rādītāju pārbaudes
instrumenti.

kompl.

1

4122.00 Eksperimentu gaitā iespējams apgūt sekojošus principus – lineārā izplešanās, šķidrumu izplešanās,
termiskā ietilpība.
Eksperimentu aprīkojums sastāv vismaz no sekojošiem elementiem:
- Dilatometrs:
1) Dilatometrs ar ciparnīcas mērinstrumentu, kas nostiprināts uz pamata plates, kuras izmērs ir vismaz
700 x 50 x 25 mm, un ir paredzēts cietu ķermeņu lineārās izplešanās noteikšanai atkarībā no to garuma,
materiāla un temperatūras.
2) Metāla un stikla caurules tiek nostiprinātas uz dilatometra pamatnes un tiek sildītas ar cauri plūstošu
ūdeni.
3) Lineārās izplešanās lielums tiek noteikts, metāla caurulītei spiežot uz stieni, kas ir savienots ar
ciparnīcas mēriekārtu pārvietojuma mērījumiem.
4) Maināmas turētāja vietas ar trim dažādiem attālumiem.
5) Ciparnīcas pārvietojuma mēriekārtas diapazons vismaz no 0 līdz 10 mm un izšķirtspēja 0,01 mm.
6) Trīs dažādas caurules lineārās izplešanās koeficienta noteikšanai – misiņa, alumīnija un stikla, ar
garumu vismaz 640 mm un diametru 8 mm.
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- Immersijas cirkulators:
1) Iegremdēšanas cirkulators.
2) Analoga temperatūras regulēšana.
3) Sūknis, kas nodrošina vienmērīgu temperatūras apmaiņu visā vannā.
4) Termo aizsardzība.
5) Kontroles termometrs ar stiprinājumu.
6) Sildītāja jauda – vismaz 1 kW.
7) Temperatūras precizitāte – ne sliktāka kā ± 0,04 K.
8) Darba temperatūra no 25 °C līdz 90 °C.
9) Stiprinājumu komplekts piestiprināšanai pie ūdens vannas.
- Ūdens vanna:
1) Caurspīdīga materiāla, izgatavota no organiskā stikla;
2) Vannas izmēri ne mazāki kā 430 x 140 x 160 mm (garums x platums x augstums).
3) Paredzēts nostiprināt immersijas cirkulatoru.
- Laboratorijas svari:
1) Mērīšanas diapazons vismaz 600 g.
2) Nolasījums – 1 mg.
3) Svēršanas platformas diametrs vismaz 150 mm.
4) Linearitāte vismaz ± 0.002 g.
5) Atkārtojamība vismaz ± 0.003 g.
6) Kalibrēšanas atsvars.
7) Stabilizācijas laiks ne lielāks par 3 s.
- Gumijas caurule ar iekšējo diametru 6 mm – 2 m.
- Piknometrs ar šlifa savienojumu 19/26; caurulītes iekšējais diametrs 4 mm ±0,1 mm; mērījumu skalas
garums 300 mm un mērījumu iedaļa 1 mm – 4 gab.
- Strūklene, 250 ml, plastmasa.
- Apaļkolba ar plakanu dibenu, 100 ml, IGJ 19/26 – 2 gab.
- Vārglāze, 100 ml, garā forma.
- Olīveļa, tīra, 100 ml.
- Glicerols, 250 ml.
- Destilēts ūdens, 5 litri.
- Eksperimentu literatūra ar darbu veikšanas izklāstu, piemēriem un teorijas aprakstu angļu un latviešu
valodā.
10 Metālu siltumietilpības
eksperimentu aprīkojums

kompl.

1

1514.00 Eksperimentu gaitā iespējams apgūt sekojošus principus – iekšējā enerģija, vārīšanas koeficients,
siltumietilpība, dažādu metālu siltumietilpība.
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38400000-9 Fizikālo
rādītāju pārbaudes
instrumenti.

11 Holla efekta n-germānijā
un p-germānijā
noteikšanas aprīkojums
38400000-9 Fizikālo
rādītāju pārbaudes
instrumenti.

Eksperimentu aprīkojums sastāv vismaz no sekojošiem elementiem:
- Statīva pamatne – 1 gab., trijkāju statīva pamatne, kas piemērota stieņiem ar diametru no 6 līdz 14 mm,
iespējams regulēt līmeni, iespējams sešas dažādas stieņu nostiprināšanas pozīcijas.
- Statīva stienis – 2 gab., garums vismaz 600 mm, taču nepārsniedz 800 mm.
- Statīva leņķa skava – 2 gab.
- Universālā skava – atvēruma platums no 0 līdz 80 mm, skavas garums vismaz 230 mm.
- Kalorimetra trauks, 500 ml.
- Statīva riņķis ar skavu, riņķa diametrs vismaz 10 cm.
- Butāna deglis ar gāzes kārtridžu vismaz 180 g.
- Tērauda metāla ķermenis, 60 g, vismaz 20 x 20 mm, iekarināms diegā.
- Misiņa metāla ķermenis, 60 g, vismaz 20 x 20 mm, iekarināms diegā.
- Alumīnija metāla ķermenis, 60 g, vismaz 20 x 20 mm, iekarināms diegā.
- Temperatūras mērīšanas iekārta, digitāla, temperatūras mērīšanas diapazons vismaz līdz + 200 °C,
izšķirtspēja ir 0,1 °C.
- Hronometrs.
- Eksperimentu literatūra ar darbu veikšanas izklāstu, piemēriem un teorijas aprakstu angļu un latviešu
valodā.
kompl.

1

2076.00 Eksperimentu gaitā iespējams apgūt sekojošus principus – pusvadītāji, joslas, aizliegtās zonde,
vadītspējas josla, Lorenca spēks, magnētiskā pretestība, Holla koeficients.
Eksperimentu aprīkojums sastāv vismaz no sekojošiem elementiem:
- Plates ar n-tipa un plate ar p-tipa germānija paraugiem.
1) Paraugu biezums ne mazāks par 1 mm.
2) Parauga garums ne mazāks par 18 mm un lielāks par 22 mm.
3) Parauga platums ne mazāks par 8 mm un ne lielāks par 12 mm.
4) Maksimālā parauga strāva ne mazāka 28 mA un temperatūra ne mazāka par 170 °C.
5) Sildīšanas spriegums 6 V un strāva 5 A.
6) Pt100 zonde temperatūras mērīšanai.
7) Plates garums ne mazāks par 150 mm un ne lielāks par 170 mm.
8) Plates platums ne mazāks par 90 mm un ne lielāks par 110 mm.
9) Atbilstošs modulis, kurā ievietojams germānija paraugus un kurš nodrošina parauga temperatūras
maiņu.
- Datu uzkrājējs ar krāsu displeju:
1) Augstas veiktspējas mēriekārtas ar datu uzkrāšanas funkciju.
2) Datu uzkrājējā ir iebūvēts paātrinājuma sensors.
3) Vismaz 2,4” krāsu displejs.
4) Krāsu displejam ir orientācijas jutības funkcija, kas ļauj displeju novietot horizontāli vai vertikāli.
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5) Grafiska mērījumu datu attēlošana uz displeja.
6) Tastatūra intuitīvai darbībai.
7) SD karte mērījumu datu saglabāšanai.
8) USB interfeiss bateriju uzlādei un datu pārvadei uz datoru tiešsaistē.
9) Datu pārraides ātrums ar SD karti vismaz 1 kHz.
10) Datu pārraides ātrums ar USB pieslēgumu datoram vismaz 2 kHz.
11) Iespējams ievietot SD kartes ar ietilpību vismaz 32 GB.
10) Iebūvētā paātrinājuma sensoram ir vismaz sekojoši mērīšanas diapazoni +/- 2 g, +/- 4 g, +/- 8 g, +/16 g
- Magnētiskā lauka sensoru modulis, savietojams ar augstāk minēto datu uzkrājēju:
1) Mērījumu diapazoni vismaz ± 10 mT, ± 100 mT, ± 1 T.
2) Maksimālā izšķirtspēja ne mazāka par 0,01 mT.
3) Datu iegūšanas ātrums vismaz 5 Hz.
4) Zondes garums ne mazāks par 70 mm un platums ne mazāks par 5 mm.
- Spoles (2 gab.) un U veida serdene magnētiskā lauka parametru maiņai:
1) Vismaz 600 vijumi.
2) Maksimālā strāva vismaz 2 A.
3) Pretestība vismaz 2 Ω.
4) Induktivitāte vismaz 9 mH.
5) Serdenes šķērsgriezums vismaz 20 x 20 mm.
- Digitālais multimetrs:
1) Sprieguma diapazoni:
0,2/2/20/200/1000 V DC;
2/20/200/700 V AC.
2) Strāvas diapazoni:
0,2/2/20/200 mA 20 A AC DC.
3) Pretestības diapazoni:
0 – 200 Ω;
2/20/200 kΩ;
2/20 MΩ.
4) Iekšējā pretestība – 10 MΩ.
- Savienotājvadi, 4 mm spraudņi, dažāda garuma, kopā vismaz 5 gab.
- Eksperimentu literatūra ar darbu veikšanas izklāstu, piemēriem un teorijas aprakstu angļu un latviešu
valodā.

Kopā: 21655.00
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2. Daļa. Fizikas praktisko darbu veikšanas aprīkojuma (šķidrumi un gāzes) iegāde, uzstādīšana un lietotāju apmācība.
CPV kods: 38420000-5 Instrumenti šķidrumu un gāzu plūsmas, līmeņa un spiediena mērīšanai. 8028.00 EUR
1 Aprīkojums virsmas
spraiguma noteikšanai ar
gredzena atraušanas
metodi
38420000-5 Instrumenti
šķidrumu un gāzu
plūsmas, līmeņa un
spiediena mērīšanai.

1

kompl.

1937.00 Eksperimentu gaitā iespējams apgūt sekojošus principus – virsmas enerģija, virsmas spraigums, kritiskais
punkts.
Eksperimentu aprīkojums sastāv vismaz no sekojošiem elementiem:
- Griezes dinamometrs:
1) Priekšējās skalas diapazons ir vismaz 10 mN.
2) Sānu skalas diapazons ir vismaz ± 3 mN.
3) Dinamometra rupjā iedaļas vērtība ir 1 mN.
4) Dinamometra smalkā iedaļas vērtība ir 0,1 mN.
5) Maksimālā sviras slodze ir 0,2 N.
6) Dinamometra skalas diametrs ir vismaz 170 mm, taču nepārsniedz 200 mm.
7) Sviras pleca garums ir vismaz 240 mm, taču nepārsniedz 260 mm.
- Magnētiskais maisītājs ar sildīšanu:
1) Sildvirsmas diametrs ir robežās no 120 līdz 200 mm.
2) Sildītāja jauda ir robežās no 500 līdz 1500 W.
3) Sildītāja temperatūras regulēšanas diapazons vismaz no + 20 līdz + 200 °C.
4) Sildvirsmas temperatūras precizitāte ir ± 5 K.
5) Magnētiskā maisītāja regulēšanas diapazons no 100 līdz 1200 apgr./min.
6) Ātruma regulēšanas precizitāte ne mazāka par 2 %.
7) Maksimālais maisīšanas tilpums ir 5 litri (ūdens).
8) Sildvirsmas aizsardzība tās temperatūrai pārsniedzot 50 °C no uzstādītās temperatūras.
9) Iespējams pieslēgt elektronisku temperatūras kontroli.
10) Temperatūras sensors Pt1000.
- Virsmas spraiguma mērīšanas gredzens - gredzena diametrs robežās no 19 līdz 20 mm.
- Statīvs ar pamatni vismaz 230 x 130 mm un stieņa augstumu 500 mm.
- Statīva 90° skavas – 3 gab.
- Universālā skava ar stiprinājuma diapazonu līdz 80 mm – 2 gab.
- Statīva stienis, M10, 500 mm.
- Rokas vakuumsūknis.
- Kristalizatora trauks, boro3.3, 560 ml – 2 gab.
- Kristalizatora trauks, boro3.3, 1000 ml – 2 gab.
- Stikla caurulīte, taisna, 150 mm – 10 gab.
- Stikla pipešu novietošanas trauks ar izmēru 220 x 300 mm.
- Pipetors, kas paredzēts stikla pipetēm ar tilpumu līdz 100 ml.
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- Stikla krāns, taisns.
- Mērcilindrs, stikla, 100 ml.
- Mērpipete, 10 ml.
- Mērpipete, 20 ml.
- Olīveļļa, tīra, 100 ml.
- Etilspirts, 500 ml.
- Destilēts ūdens, 5 litri.
- Eksperimentu literatūra ar darbu veikšanas izklāstu, piemēriem un teorijas aprakstu angļu un latviešu
valodā.
2 Ideālo gāzu likumu
noteikšanas aprīkojums
ar datora interfeisu
38420000-5 Instrumenti
šķidrumu un gāzu
plūsmas, līmeņa un
spiediena mērīšanai.

kompl.

1

2486.00 Eksperimentu gaitā iespējams apgūt sekojošus principus – termiskās izplešanās koeficients, gāzu
konstante, ideālo gāzu likums.
Eksperimentu aprīkojums sastāv vismaz no sekojošiem elementiem:
- Termodinamikas sensors:
1) Paredzēts pieslēgšanai pozīcijā 4 minētajam Datu uzkrājējs ar krāsu displeju.
2) Spiediena mērīšanas diapazons vismaz no 0 hPa līdz 2000 hPa.
3) Spiediena mērījuma izšķirtspēja vismaz 0.1 hPa.
4) Divi temperatūras mērīšanas pieslēgumi.
5) Temperatūras mērīšanas diapazons vismaz līdz + 120 °C.
6) Temperatūras izšķirtspēja vismaz 0.1 °C.
7) Datu iegūšanas ātrums vismaz 5 Hz.
8) Datorprogramma mērījumu apstrādei.
- Ierīce, kurā iespējams mainīt gāzes temperatūru, tilpumu, spiedienu. Ierīce sastāv no stikla čaulas ar
šļirci un sildītāja.
Stikla čaula ar šļirci:
- Stikla čaula, cilindriskas formas, ar skrūvējamiem stiprinājumiem, kuros var nostiprināt dažāda veida
stikla ieliktņus. Čaulu var izmantot kā dzesējošu vai sildošu vidi.
- Stikla šļirce – tilpums vismaz 100 ml, ar gradāciju 1 ml.
- Spiediena un tilpuma izmaiņas rada spiežot uz šļirci, kura ievietota stikla čaulā.
Sildītājs:
- Sildvirsma ir ieliektas formas, kas ir piemērota cilindriskas formas elementu sildīšanai horizontālā
stāvoklī.
- Sildvirsmas maksimālā temperatūra vismaz 450 °C.
- Jauda ne mazāka par 450 W un ne lielāka par 520 W.
- Sildvirsma piemērota cilindra formas ierīcēm ar garumu ne mazāku par 130 mm un lielāku par 160 mm.
- Sildvirsma piemērota cilindra formas ierīcēm ar diametru ne mazāku par 35 mm un lielāku par 110 mm.
- Komplektā iekļauts jaudas regulators.
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- Statīva pamatne – 1 gab., trijkāju statīva pamatne, kas piemērota stieņiem ar diametru no 6 līdz 14 mm,
iespējams regulēt līmeni, iespējams sešas dažādas stieņu nostiprināšanas pozīcijas.
- Statīva stienis – 3 gab., garums vismaz 200 mm, taču nepārsniedz 300 mm.
- Statīva leņķa skava – 6 gab.
- Eksperimentu literatūra ar darbu veikšanas izklāstu, piemēriem un teorijas aprakstu angļu un latviešu
valodā.
3 Gāzu adiabātiskais
koeficienta –
Flammersfelda
oscillatora aprīkojums
38420000-5 Instrumenti
šķidrumu un gāzu
plūsmas, līmeņa un
spiediena mērīšanai.

kompl.

1

3605.00 Eksperimentu gaitā iespējams apgūt sekojošus principus – gāzu stāvokļu maiņa, gāzu termiskā ietilpība,
adiabātiskais koeficients.
Eksperimentu aprīkojums sastāv vismaz no sekojošiem elementiem:
- Gāzu oscilators, Flammersfelda:
1) 1 litra stikla trauks.
2) Precīzijas caurulīte 12 mm.
3) Svārstošais objekts.
- Mērcilindrs:
1) Tilpums - 1000 ml.
2) Iedaļas vērtība – 10 ml.
- Aspirācijas pudele, 1000 ml.
- Adatveida vārsts gaisa regulēšanai.
- Gaismas barjera
1) 4 ciparu digitāls displejs.
2) Vismaz četri darbības režīmi.
3) BNC ligzda.
4) TTL izeja.
5) Barjeras atvērums vismaz 70 mm.
6) Regulējama jutība.
7) Laika mērīšanas diapazons vismaz no 0.000 līdz 9.999 s.
8) Impulsu skaitīšanas diapazons vismaz no 0 līdz 9999 impulsiem.
9) Barošanas spriegums 5 V DC.
- Mikrometrs, 0 līdz 25 mm, iedaļas vērtība 0.01 mm.
- Akvārija sūknis.
- Gāzu baloni:
1) Savienotājs atbilstoši DIN EN 629 daļa 1 vai analogām prasībām. Lietojami kopā ar spiediena
reducēšanas vārstu, kas iekļauts komplektācijā.
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2) CO2 balons – 10 litri.
3) Slāpekļa balons – 10 litri.
- Trīskāju balsts – ar regulējamām kājām, piemērots stieņiem ar diametru no 6 līdz 14 mm.
- Statīva stienis – kvadrātveida, garums vismaz 400 mm, izmēri vismaz 12 mm x 12 mm, piemērots
iestiprināšanai trīskāju balstā.
- Statīva skava – 2 gab., paredzēta augstākminētā statīva stieņa stiprinājumiem.
- Universālā skava – atvēruma platums no 0 līdz 80 mm, skavas garums vismaz 230 mm.
- Eksperimentu literatūra ar darbu veikšanas izklāstu, piemēriem un teorijas aprakstu angļu un latviešu
valodā.

Kopā: 8028.00

3. Fizikas praktisko darbu veikšanas aprīkojums (elektrība) iegāde, uzstādīšana un lietotāju apmācība
CPV kods: 38341300-0 Elektrisko lielumu mērīšanas instrumenti. 17197.00 EUR
1 Metālu termiskās un
elektrovadītspējas
aprīkojums
38341300-0 Elektrisko
lielumu mērīšanas
instrumenti

kompl.

1

3273.00 Eksperimentu gaitā iespējams apgūt sekojošus principus – elektrovadītspēja, Lorenca skaitlis,
temperatūras gradients, siltuma plūsma, četru punktu mērījumi.
Eksperimentu aprīkojums sastāv vismaz no sekojošiem elementiem:
- Kalorimetra trauks ar siltuma vadītspējas savienojumu, 500 ml.
- Kalorimetra trauks.
- Statīva stienis – garums vismaz 1000 mm, taču nepārsniedz 1200 mm.
- Statīva stienis - garums vismaz 600 mm, taču nepārsniedz 700 mm.
- Statīva skava – 6 gab., paredzēta augstākminētā statīva stieņa stiprinājumiem.
- Universālā skava – 4 gab., atvēruma platums no 0 līdz 80 mm, skavas garums vismaz 230 mm.
- Temperatūras mērīšanas iekārta:
1) Temperatūras mērīšanas diapazons vismaz līdz + 200 °C.
2) Temperatūras izšķirtspēja – 0.1 °C.
3) Divi temperatūras sensoru pieslēgumi.
4) Virsmas temperatūras zondes – 2 gab.
- Temperatūras mērīšanas iekārta:
1) Temperatūras mērīšanas diapazons vismaz līdz + 200 °C.
2) Temperatūras izšķirtspēja – 0.1 °C.
3) Divi temperatūras sensoru pieslēgumi.
4) Iegremdējamas temperatūras zondes – 2 gab.
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- Magnētiskais maisītājs:
1) Maksimālais maisīšanas tilpums vismaz 3 l.
2) Maisīšanas ātruma regulēšana vismaz no 100 – 1500 apgr./min.
3) Virsmas diametrs vismaz 130 mm.
- Digitālais multimetrs:
1) Sprieguma diapazoni:
0,2/2/20/200/1000 V DC;
2/20/200/700 V AC.
2) Strāvas diapazoni:
0,2/2/20/200 mA 20 A AC DC.
3) Pretestības diapazoni:
0 – 200 Ω;
2/20/200 kΩ;
2/20 MΩ.
4) Iekšējā pretestība – 10 MΩ.
- Reostats:
1) Pretestība vismaz 10 Ω, taču nepārsniedz 20 Ω.
2) Slodzes kapacitāte vismaz 5,7 A.
3) Metāla apvalks ar ventilācijas spraugām.
4) Izmērs vismaz 420 x 90 x 150 mm.
- Eksperimentu literatūra ar darbu veikšanas izklāstu, piemēriem un teorijas aprakstu angļu un latviešu
valodā.
2 Mazu pretestību
mērījumi
38341300-0 Elektrisko
lielumu mērīšanas
instrumenti

kompl.

1

620.00

Eksperimentu gaitā iespējams apgūt sekojošus principus – Oma likums, pretestība, kontaktu pretestība,
vadītspēja, četru vadu metode.
Eksperimentu aprīkojums sastāv vismaz no sekojošiem elementiem:
- Universālais mērījumu pastiprinātājs:
1) Līdzsprieguma un maiņsprieguma pastiprināšanai;
2) Ieejas pretestība ne lielāka par 10 Ω;
3) Dreifs ne lielāks par 10 kΩ;
4) Ieejas spriegums vismaz no –10 līdz +10 V;
5) Izejas spriegums vismaz no –10 līdz +10 V;
6) Pastiprinājuma faktori 1,101,102,103,104,105;
7) Sprieguma pielaide ne lielāka par 3 %;
8) Izlādes poga augstas pretestības ieejai;
9) Nobīdes sprieguma regulēšana ar potenciometru.
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- Vadītspējas mērīšanas stienis, varš, garums vismaz 420 mm, diametrs vismaz 22 mm.
- Vadītspējas mērīšanas stienis, alumīnijs, garums vismaz 420 mm, diametrs vismaz 22 mm.
- Savienotājelements.
- Digitālais multimetrs – 2 gab.:
1) Sprieguma diapazoni:
0,2/2/20/200/1000 V DC;
2/20/200/700 V AC.
2) Strāvas diapazoni:
0,2/2/20/200 mA 20 A AC DC.
3) Pretestības diapazoni:
0 – 200 Ω;
2/20/200 kΩ;
2/20 MΩ.
4) Iekšējā pretestība – 10 MΩ.
- Savienotājvadi, 4 mm spraudņi, dažāda garuma no 100 mm līdz 2000 mm, kopā vismaz 12 gab.
- Eksperimentu literatūra ar darbu veikšanas izklāstu, piemēriem un teorijas aprakstu angļu un latviešu
valodā.
3 Oma likuma noteikšana
ar funkciju ģeneratoru
38341300-0 Elektrisko
lielumu mērīšanas
instrumenti

kompl.

1

1860.00 Eksperimentu gaitā iespējams apgūt sekojošus principus – Oma likums, pretestība, kontaktu pretestība,
strāva, spriegums.
Eksperimentu aprīkojums sastāv vismaz no sekojošiem elementiem:
- Barošanas avots:
1) Stabilizēts barošanas avots, kas īpaši piemērots skolēnu praktiskiem darbiem.
2) Līdzsprieguma izejas diapazons regulējams vismaz no 1 – 12 V DC.
3) Maiņstrāvas izejas 6 V un 12 V AC.
4) Līdzstrāvas izejas diapazons regulējams vismaz no 0 līdz 2 A.
5) Trokšņu diapazons ne vairāk kā 1 mV.
6) Iekārtas izmēri vismaz 190 x 140 x 130 mm, taču nepārsniedz 200 x 150 x 140 mm.
- Digitālais funkciju ģenerators:
1) Iespējams vadīt manuāli vai pieslēdzot pie datora.
2) Izmantojams kā programmējams barošanas avots.
3) Apgaismots grafiskais displejs.
4) Iekārta aprīkota ar vadības pogu un funkciju pogām.
5) Zems trokšņu līmenis, kas nodrošina iekārtas piemērojamību akustikas un audio eksperimentiem.
6) Frekvenču regulēšanas diapazons vismaz no 0.1 Hz līdz 1 MHz.
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7) Frekvenču regulēšanas solis ne lielāks par 0,1 Hz.
8) Vismaz sekojošas signālu ģenerēšanas formas – sinuss, trīsstūra, kvadrāta, frekvenču rampa, sprieguma
rampa.
9) Austiņu pieslēgums ar 3.5 mm ligzdu un izejas spriegumu vismaz 0 līdz 1 Vpp.
10) Funkciju ģeneratora vadības programma ir integrēta augstāk minētā bezvadu interfeisa moduļa
datorprogrammā.
- Savienotājelements.
- Rezistors, vismaz 220 Ω.
- Rezistors, vismaz 330 Ω.
- Rezistors, vismaz 1 Ω
- Rezistors, vismaz 2 Ω.
- Pretestības makets ar vadiem kuriem ir dažādi šķērsgriezumi, vadu garums vismaz 1000 mm.
- Digitālais multimetrs – 2 gab.:
1) Sprieguma diapazoni:
0,2/2/20/200/1000 V DC;
2/20/200/700 V AC.
2) Strāvas diapazoni:
0,2/2/20/200 mA 20 A AC DC.
3) Pretestības diapazoni:
0 – 200 Ω;
2/20/200 kΩ;
2/20 MΩ.
4) Iekšējā pretestība – 10 MΩ.
- Savienotājvadi, 4 mm spraudņi, dažāda garuma, kopā vismaz 5 gab.
- Eksperimentu literatūra ar darbu veikšanas izklāstu, piemēriem un teorijas aprakstu angļu un latviešu
valodā.
4 Kondensatoru uzlādes
raksturlīkņu un
induktivitātes
ieslēgšanas aprīkojums
ar datu apstrādes
interfeisu
38341300-0 Elektrisko
lielumu mērīšanas
instrumenti

kompl.

1

1437.00 Eksperimentu gaitā iespējams apgūt sekojošus principus – uzlāde, izlāde, induktivitāte, laika konstante,
eksponenciālā funkcija.
Eksperimentu aprīkojums sastāv vismaz no sekojošiem elementiem:
- Datu apstrādes interfeiss ar datora pieslēgumu:
1) Vismaz 4 mērījumu ieejas.
2) Vismaz divas spriegumu ieejas, kas ir galvaniski izolētas, TrueRMS mērījumi vismaz 7,5 MHz,
mērījumu diapazons vismaz no 10 µV līdz 30 V, automātiska diapazona noteikšana.
3) Vismaz divas strāvas ieejas, TrueRMS mērījumi vismaz 1,5 MHz, mērījumu diapazons vismaz no 0,2
µA līdz 10 A, automātiska diapazona noteikšana.
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4) Vismaz divas trigera ieejas.
5) Vismaz viena trigera izeja.
6) Iespējams izmatot kā barošanas avotu ar 5 V, 0,3 A.
7) Kontrolējams relejs vismaz 30 V/ 2 A.
8) Vismaz divi papildus sensoru pieslēgumi, kur iespējams pieslēgt pozīcijā 15 minēto Termodinamikas
sensoru.
9) Iespējams veikt sprieguma un strāvas mērījumus bez papildus aprīkojuma.
10) Iespējams izmantot kā digitālo osciloskopu ar joslas platumu vismaz 10 MHz.
11) Automātiska sensoru atpazīšana.
12) USB interfeiss.
13) Datorprogramma mērījumu apstrādei.
- Savienotājelements.
- Rezistors, vismaz 1 kΩ.
- Rezistors, vismaz 47 kΩ.
- Kondensators, vismaz 47 µF.
- Kondensators, vismaz 10 µF..
- Spole, tinumu skaits vismaz 900, divas 4 mm spraudņu ligzdas.
- Savienotājvadi, 4 mm spraudņi, dažāda garuma, kopā vismaz 5 gab.
- Eksperimentu literatūra ar darbu veikšanas izklāstu, piemēriem un teorijas aprakstu angļu un latviešu
valodā.
5 Dažādu diožu un
pretestību atkarība no
temperatūras
noteikšanas aprīkojums
38341300-0 Elektrisko
lielumu mērīšanas
instrumenti

kompl.

1

863.00

Eksperimentu gaitā iespējams apgūt sekojošus principus – temperatūras ietekme uz pretestību,
temperatūras ietekme uz spriegumu, dažādu pusvadītāju pētījumi.
Eksperimentu aprīkojums sastāv vismaz no sekojošiem elementiem:
- Iegremdējami elektronikas komponenti:
1) Sastāv no desmit dažādiem elektronikas elementiem, kas izkārtoti uz plates, kurai ir aizsargapvalks
iegremdēšanai termostatā. Galos ir desmit atsevišķi 4 mm savienojumi.
2) Vismaz sekojoši elementi - CuNi vads, vara vads, oglekļa rezistors, metāliskais rezistors, PTC rezistors,
NTC rezistors, germānija diode, silīcija diode, Zēnera diode 2,7 V, Zēnera diode 6,8 V.
- Barošanas avots:
1) Stabilizēts barošanas avots, kas īpaši piemērots skolēnu praktiskiem darbiem.
2) Līdzsprieguma izejas diapazons regulējams vismaz no 1 – 12 V DC.
3) Maiņstrāvas izejas 6 V un 12 V AC.
4) Līdzstrāvas izejas diapazons regulējams vismaz no 0 līdz 2 A.
5) Trokšņu diapazons ne vairāk kā 1 mV.
6) Iekārtas izmēri vismaz 190 x 140 x 130 mm, taču nepārsniedz 200 x 150 x 140 mm.
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- Digitālais multimetrs – 1 gab.:
1) Sprieguma diapazoni:
0,2/2/20/200/1000 V DC;
2/20/200/700 V AC.
2) Strāvas diapazoni:
0,2/2/20/200 mA 20 A AC DC.
3) Pretestības diapazoni:
0 – 200 Ω;
2/20/200 kΩ;
2/20 MΩ.
4) Iekšējā pretestība – 10 MΩ.
- Savienotājelements.
- Rezistors, vismaz 47 kΩ.
- Savienotājvadi, 4 mm spraudņi, dažāda garuma, kopā vismaz 5 gab.
- Eksperimentu literatūra ar darbu veikšanas izklāstu, piemēriem un teorijas aprakstu angļu un latviešu
valodā.
6 Dažādu materiālu
dielektriskās
caurlaidības noteikšanas
aprīkojums
38341300-0 Elektrisko
lielumu mērīšanas
instrumenti

kompl.

1

3264.00 Eksperimentu gaitā iespējams apgūt sekojošus principus – Maksvela vienādojums, elektriskā konstante,
plākšņu kondensatora kapacitāte, izlāde, dielektriskā konstante.
Eksperimentu aprīkojums sastāv vismaz no sekojošiem elementiem:
- Universālais mērījumu pastiprinātājs:
1) Līdzsprieguma un maiņsprieguma pastiprināšanai;
2) Ieejas pretestība ne lielāka par 10 Ω;
3) Dreifs ne lielāks par 10 kΩ;
4) Ieejas spriegums vismaz no –10 līdz +10 V;
5) Izejas spriegums vismaz no –10 līdz +10 V;
6) Pastiprinājuma faktori 1,101,102,103,104,105;
7) Sprieguma pielaide ne lielāka par 3 %;
8) Izlādes poga augstas pretestības ieejai;
9) Nobīdes sprieguma regulēšana ar potenciometru.
- Augstsprieguma barošanas avots:
1) 0-10 kV – trīs regulējamu sprieguma izejas izolētas no zemes;
2) Divi spriegumi ir savienoti virknē no 0 līdz 5 kV;
3) Iespējama pozitīvas un negatīvas polaritātes izvēle;
4) 3 ciparu LED displejs;
5) Izejas ir īsslēguma drošas;
6) Iekšējā pretestība vismaz 5 M;
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7) Trokšņi mazāki par 0,5 %.
- Dielektriskās caurlaidības mērīšana:
1) Ierīces un papildelementi, kas nodrošina elektriskā lādiņa mērīšanu un sprieguma mērīšanu starp
kondensatora platēm.
2) Plašu diametrs ne mazāks par 200 mm un ne lielāks par 350 mm.
3) Starp kondensatora platēm iespējams secīgi ievietot vismaz divas atbilstoša izmēra plāksnes, kurām ir
atšķirīgas dielektriskās caurlaidības (piem., plastmasa un stikls).
- Voltmetrs:
1) Analogās skalas.
2) Mērīšanas diapazons vismaz no 0 līdz 300 V DC, un no 10 līdz 300 V AC.
3) Līdzsprieguma režīmā ieejas pretestība ne mazāka par 30 kΩ.
4) Maiņsprieguma režīmā ieejas pretestība ne mazāka par 10 kΩ.
- Rezisotrs, 10 MΩ;
- Kondensators, G2, 220 nF, 250 V;
- Savienotājvads, 50 cm – 2 gab.;
- BNC vads, 75 cm;
- Pāreja BNC uz 4 mm ligzdu.
- Eksperimentu literatūra ar darbu veikšanas izklāstu, piemēriem un teorijas aprakstu angļu un latviešu
valodā.
7 Solenoīdu indukcijas
noteikšanas aprīkojums
ar datu apstrādes
interfeisu
38341300-0 Elektrisko
lielumu mērīšanas
instrumenti

kompl.

1

2890.00 Eksperimentu gaitā iespējams apgūt sekojošus principus – Lenca likums, pašindukcija, solenoīdi,
transformators, svārstības, rezonanse, slāpētas svārstības.
Eksperimentu aprīkojums sastāv vismaz no sekojošiem elementiem:
- Datu apstrādes interfeiss ar datora pieslēgumu:
1) Vismaz 4 mērījumu ieejas.
2) Vismaz divas spriegumu ieejas, kas ir galvaniski izolētas, TrueRMS mērījumi vismaz 7,5 MHz,
mērījumu diapazons vismaz no 10 µV līdz 30 V, automātiska diapazona noteikšana.
3) Vismaz divas strāvas ieejas, TrueRMS mērījumi vismaz 1,5 MHz, mērījumu diapazons vismaz no 0,2
µA līdz 10 A, automātiska diapazona noteikšana.
4) Vismaz divas trigera ieejas.
5) Vismaz viena trigera izeja.
6) Iespējams izmatot kā barošanas avotu ar 5 V, 0,3 A.
7) Kontrolējams relejs vismaz 30 V/ 2 A.
8) Vismaz divi papildus sensoru pieslēgumi, kur iespējams pieslēgt pozīcijā 15 minēto Termodinamikas
sensoru.
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9) Iespējams veikt sprieguma un strāvas mērījumus bez papildus aprīkojuma.
10) Iespējams izmantot kā digitālo osciloskopu ar joslas platumu vismaz 10 MHz.
11) Automātiska sensoru atpazīšana.
12) USB interfeiss.
13) Datorprogramma mērījumu apstrādei.
- Indukcijas spole, 300 vijumi, diametrs ne mazāks par 38 mm.
- Indukcijas spole, 300 vijumi, diametrs ne mazāks par 30 mm.
- Indukcijas spole, 300 vijumi, diametrs ne mazāks par 25 mm.
- Indukcijas spole, 200 vijumi, diametrs ne mazāks par 38 mm.
- Indukcijas spole, 100 vijumi, diametrs ne mazāks par 38 mm.
- Indukcijas spole, 150 vijumi, diametrs ne mazāks par 22 mm.
- Indukcijas spole, 75 vijumi, diametrs ne mazāks par 22 mm.
- Spole, 1200 vijumi.
- Savienotājvadi, 4 mm spraudņi, dažāda garuma, kopā vismaz 5 gab.
- Eksperimentu literatūra ar darbu veikšanas izklāstu, piemēriem un teorijas aprakstu angļu un latviešu
valodā.
8 RLC ķēdes parametru
noteikšanas aprīkojums
ar datu apstrādes
interfeisu
38341300-0 Elektrisko
lielumu mērīšanas
instrumenti

kompl.

1

2990.00 Eksperimentu gaitā iespējams apgūt sekojošus principus – periodiskas svārstības, slāpētas svārstības,
uzspiestas svārstības, Kirhofa likums, pretestība, kapacitāte, induktivitāte, fāzu nobīde.
Eksperimentu aprīkojums sastāv vismaz no sekojošiem elementiem:
- Datu apstrādes interfeiss ar datora pieslēgumu:
1) Vismaz 4 mērījumu ieejas.
2) Vismaz divas spriegumu ieejas, kas ir galvaniski izolētas, TrueRMS mērījumi vismaz 7,5 MHz,
mērījumu diapazons vismaz no 10 µV līdz 30 V, automātiska diapazona noteikšana.
3) Vismaz divas strāvas ieejas, TrueRMS mērījumi vismaz 1,5 MHz, mērījumu diapazons vismaz no 0,2
µA līdz 10 A, automātiska diapazona noteikšana.
4) Vismaz divas trigera ieejas.
5) Vismaz viena trigera izeja.
6) Iespējams izmatot kā barošanas avotu ar 5 V, 0,3 A.
7) Kontrolējams relejs vismaz 30 V/ 2 A.
8) Vismaz divi papildus sensoru pieslēgumi, kur iespējams pieslēgt pozīcijā 15 minēto Termodinamikas
sensoru.
9) Iespējams veikt sprieguma un strāvas mērījumus bez papildus aprīkojuma.
10) Iespējams izmantot kā digitālo osciloskopu ar joslas platumu vismaz 10 MHz.
11) Automātiska sensoru atpazīšana.
12) USB interfeiss.
13) Datorprogramma mērījumu apstrādei.
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- Digitālais funkciju ģenerators:
1) Iespējams vadīt manuāli vai pieslēdzot pie datora.
2) Izmantojams kā programmējams barošanas avots.
3) Apgaismots grafiskais displejs.
4) Iekārta aprīkota ar vadības pogu un funkciju pogām.
5) Zems trokšņu līmenis, kas nodrošina iekārtas piemērojamību akustikas un audio eksperimentiem.
6) Frekvenču regulēšanas diapazons vismaz no 0.1 Hz līdz 1 MHz.
7) Frekvenču regulēšanas solis ne lielāks par 0,1 Hz.
8) Vismaz sekojošas signālu ģenerēšanas formas – sinuss, trīsstūra, kvadrāta, frekvenču rampa, sprieguma
rampa.
9) Austiņu pieslēgums ar 3.5 mm ligzdu un izejas spriegumu vismaz 0 līdz 1 Vpp.
10) Funkciju ģeneratora vadības programma ir integrēta augstāk minētā bezvadu interfeisa moduļa
datorprogrammā.
- Savienotājelements.
- Rezistors, vismaz 470 Ω.
- Rezistors, vismaz 47 Ω.
- Rezistors, vismaz 100 Ω
- Kondensators, vismaz 10 nF.
- Kondensators, vismaz 47 nF..
- Kondensators, vismaz 100 nF..
- Kondensators, vismaz 470 nF..
- Spole, tinumu skaits vismaz 900, divas 4 mm spraudņu ligzdas.
- Savienotājvadi, 4 mm spraudņi, dažāda garuma, kopā vismaz 5 gab.
- Eksperimentu literatūra ar darbu veikšanas izklāstu, piemēriem un teorijas aprakstu angļu un latviešu
valodā.

Kopā: 17197.00

4. Daļa. Fizikas praktisko darbu veikšanas aprīkojums (optika) iegāde, uzstādīšana un lietotāju apmācība.
CPV kods: 38000000-5 Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles). 13120 EUR
1 Gaismas ātruma
mērīšanas aprīkojums
38000000-5
Laboratorijas, optiskās
un precīzijas ierīces
(izņemot brilles).

kompl.

1

3740.00 Eksperimentu gaitā iespējams apgūt sekojošus principus – refrakcijas indekss, viļņu garums, frekvence,
fāze, modulācija.
Eksperimentu aprīkojums sastāv vismaz no sekojošiem elementiem:
- Gaismas izplatīšanās ātruma mēriekārta:
1) Gaismas uztvērējs ar reflektoru;
2) Barošanas spriegums 12 V DC;
3) Iebūvēts diožu lāzers ar viļņu garumu 635 nm, II lāzeru klase;
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3) 3 ciparu LED displejs ar ciparu augstumu ne mazāku par 20 mm;
4) USB interfeiss savienojumam ar datoru.
- Palīgmateriāli un stiprinājumi:
1) Iekārtas lineāri izmēri nedrīkst pārsniegt 2 m;
2) Organiskā stikla cilindrs;
3) Cilindra veida kivete
- Digitālais osciloskops:
1) Divu kanālu;
2) Frekvenču joslas platums 30 MHz vai lielāka;
3) Krāsains vismaz 15 cm LCD displejs ar izšķirtspēju vismaz 800 x 600 pikseļi;
4) Paraugu ņemšanas ātrums katram kanālam 120 MS/s vai lielāks;
5) Jutība no 2 mV/div …. 5V/div vai lielāka;
6) Ieejas pretestība 1 MΩ;
7) Izšķirtspēja vertikālā ne mazāka par 8 biti;
8) USB interfeiss/
- Eksperimentu literatūra ar darbu veikšanas izklāstu, piemēriem un teorijas aprakstu angļu un latviešu
valodā.
2 Prizmas un
spektroskopa
izšķirtspējas
noteikšanas aprīkojums
38000000-5
Laboratorijas, optiskās
un precīzijas ierīces
(izņemot brilles).

kompl.

1

4303.00 Eksperimentu gaitā iespējams apgūt sekojošus principus – dispersija, polarizācija, refrakcijas indekss,
prizma, spektrometrs, goniometrs.
Eksperimentu aprīkojums sastāv vismaz no sekojošiem elementiem:
- Spektrometrs
1) Apgaismojuma iekārta ar teleskopu.
2) Prizmas galdiņš ar prizmas turētāju.
3) Palielinājuma lēcas.
4) Fokusa attālums ir vismaz 160 mm.
5) Diska gradācija no 0 līdz 360° ar iedaļas vērtību vismaz 0.5°.
6) Metāla pamatne.
7) Stikla prizma, 60°, refrakcijas indekss vismaz ir 1.620.
- Spektrālo lampu barošanas avots ar lampu un lampas turētāju:
1) Barošanas avots ir aprīkots ar Pico 9 pieslēgumu.
2) Aizdedzināšanas spriegums no 15 līdz 60 V.
3) Elektropieslēgums – 230 V AC.
4) Spektrālo lampu turētājs ar Pico 9 pieslēgumu.
5) Metāla vāks ar spraugu.
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6) Dzīvsudraba spektrālā lampa ar Prico 9 spraudni, spriegums 50 V un spilgtumu vismaz 50 cd/cm2.
- Statīva pamatne – 1 gab., trijkāju statīva pamatne, kas piemērota stieņiem ar diametru no 6 līdz 14 mm,
iespējams regulēt līmeni, iespējams sešas dažādas stieņu nostiprināšanas pozīcijas.
- Statīva stienis – 1 gab., garums vismaz 200 mm, taču nepārsniedz 300 mm. Statīva stienis ir
kvadrātveida.
- Statīva leņķa skava – 1 gab., iespējams nostiprināt materiālus trīs dažādos veidos: caurejoši, T veidā vai
paralēli.
- Apaļa statīva pamatne.
- Regulējama sprauga – spraugas atvērums regulējams vismaz līdz 6 mm, spraugas garums vismaz 30 mm,
sprauga nostiprināta turētājā.
- Difrakcijas režģis, vismaz 4 līnijas/mm.
- Difrakcijas režģis, vismaz 8 līnijas/mm.
- Difrakcijas režģis, vismaz 600 līnijas/mm.
- Difrakcijas režģis, vismaz 80 līnijas/mm.
- Palielinājuma lupa ar turētāju, vismaz 4 reizes un diametrs vismaz 50 mm.
- Eksperimentu literatūra ar darbu veikšanas izklāstu, piemēriem un teorijas aprakstu angļu un latviešu
valodā.
3 Malusa likuma
noteikšanas aprīkojums
38000000-5
Laboratorijas, optiskās
un precīzijas ierīces
(izņemot brilles).

kompl.

1

2547.00 Eksperimentu gaitā iespējams apgūt sekojošus principus – gaismas teorija, polarizācija, polarizators,
Malusa likums.
Eksperimentu aprīkojums sastāv vismaz no sekojošiem elementiem:
- Lāzers:
1) He – Ne, 1 mW, 230 V AC.
2) Ar atslēgu ieslēgšanai un atslēgšanai.
- Polarizācijas filtrs:
1) Uz statīva.
2) Maināms leņķis no - 90° līdz +90°.
3) Leņķa gradācija – 0,1°.
4) Filtra diametrs vismaz – 32 mm.
- Digitālais multimetrs:
1) Sprieguma diapazoni:
0,2/2/20/200/1000 V DC;
2/20/200/700 V AC.
2) Strāvas diapazoni:
0,2/2/20/200 mA 20 A AC DC.
3) Pretestības diapazoni:
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0 – 200 Ω;
2/20/200 kΩ;
2/20 MΩ.
4) Iekšējā pretestība – 10 MΩ.
- Optiskais galds:
1) Optiskais galds – garums vismaz 60 cm.
2) Regulējamas kājas optiskajam galdam.
3) Slīdošie balsti 3 gab. – iespējams uzlikt uz optiskā galda un mainīt attālumu slidinot tos pa galda
virsmu.
4) Metāla sakausējums.
- Eksperimentu literatūra ar darbu veikšanas izklāstu, piemēriem un teorijas aprakstu angļu un latviešu
valodā.
4 Aprīkojums lēcu un
optisko instrumentu
izpētei
38000000-5
Laboratorijas, optiskās
un precīzijas ierīces
(izņemot brilles).

kompl.

1

2530.00 Eksperimentu gaitā iespējams apgūt sekojošus principus – lēcu likumi, palielinājums, fokusa garums,
objektu attālums, teleskops, mikroskops, lēcas, stara ceļš, attēls.
Eksperimentu aprīkojums sastāv vismaz no sekojošiem elementiem:
- Optiskais galds ar stiprinājumiem:
1) Metāla sakausējums.
2) Garums vismaz 1000 mm.
3) Aprīkots ar lineālu attālumu mērījumiem.
4) Galda kājas nodrošina augstuma un līmeņa regulēšanu.
5) Optisko elementu stiprinājumi – 6 gab., nodrošina elementu pārvietošanu pa optisko galdu.
- Barošanas avots:
1) Stabilizēts barošanas avots, kas īpaši piemērots skolēnu praktiskiem darbiem.
2) Līdzsprieguma izejas diapazons regulējams vismaz no 1 – 12 V DC.
3) Maiņstrāvas izejas 6 V un 12 V AC.
4) Līdzstrāvas izejas diapazons regulējams vismaz no 0 līdz 2 A.
5) Trokšņu diapazons ne vairāk kā 1 mV.
6) Iekārtas izmēri vismaz 190 x 140 x 130 mm, taču nepārsniedz 200 x 150 x 140 mm.
- Lampa uz statīva:
1) Lampas regulēšanas poga.
2) Sprauga vismaz 18 mm.
3) Halogēns gaismas avots, 12 V/ 10 W.
4) 4 mm spraudņu ligzdas.
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- Lēcu turētājs nostiprināšanai uz optiskā galda – 2 gab.
- Kondensatora turētājs.
- Lēca, f = + 50 mm.
- Lēca, f = + 20 mm.
- Lēca, f = + 100 mm.
- Lēca, f = + 300 mm.
- Lēca, f = - 50 mm.
- Lēca, f = - 200 mm.
- Diafragmas turētājs ar ± 90° skalu.
- Kondensators, f = 60 mm.
- Objekts ar bultu.
- Stikla ekrāns.
- Mikroskopu slaids.
- Eksperimentu literatūra ar darbu veikšanas izklāstu, piemēriem un teorijas aprakstu angļu un latviešu
valodā.

Kopā: 13120.00
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Pielikums Nr.3
Atklātā konkursa ar id.Nr.
RTK 2018/9 nolikumam

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS __. DAĻAI
(jāaizpilda par katru daļu atsevišķi)
Pretendenta nosaukums:
Reģistrācijas numurs un datums:
Juridiskā adrese:

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Ar šī piedāvājuma iesniegšanu apliecinām, ka nodrošināsim Preču piegādi atbilstoši atklātā konkursa “Fizikas laboratorijas aprīkojuma iegāde” Id.Nr. RTK
2018/9 nolikumā izvirzītajām prasībām, tai skaitā, Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.

Nr.

Preces nosaukums
/ modeļa
nosaukums /
preces ražotājs

Daudzums

Detalizēts Preces tehniskais un funkcionālais apraksts
atbilstoši nolikuma pielikumā Nr.2 norādītajām
minimālajām tehniskajām un funkcionālajām prasībām, kā
arī vieta, kur pārliecināties par tehnisko prasību izpildi.

Garantija
mēnešos

Cena EUR bez
PVN 21%
(vienai
vienībai)

Kopējā cena EUR
bez PVN 21%

1.
…
Kopējā līgumcena bez PVN
PVN 21%
Kopējā līgumcena ar PVN

Ražotāja izdota tehniskā dokumentācija piedāvātajām Precēm uz ____lp.

Piedāvājuma kopēja līgumcena vārdos bez PVN:
vārdos PVN 21% apmērā:
Kopā summa vārdos ar PVN 21% apmērā:

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Apliecinām, ka piedāvātajā līgumcenā ir iekļautas visas ar Preču piegādi saistītās izmaksas (tai skaitā, iespējamie sadārdzinājumi līguma darbības laikā), lai nodrošinātu
kvalitatīvu līguma izpildi pilnā apmērā saskaņā ar Pasūtītāja izvirzītajām prasībām.
Paraksttiesīgās personas paraksts:
Vārds, uzvārds:
Ieņemamais amats:
Datums:

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
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Z.V.

Pielikums Nr.4
Atklātā konkursa ar id.Nr.
RTK 2018/9 nolikumam

Pasūtītājs ir noteicis šādus garantiju veidus un attiecīgajā garantijā obligāti iekļaujamos
nosacījumus un noteikumus:
1. Līguma izpildes garantijai (līguma nodrošinājums) jābūt kredītiestādes, tās filiāles, vai ārvalsts
kredītiestādes filiāles, kas ir tiesīga sniegt pakalpojumus Latvijas Republikā, izdotai garantijai, vai
apdrošināšanas sabiedrības, kas ir tiesīgas sniegt pakalpojumus Latvijas Republikā izsniegtai
apdrošināšanas polisei, ja tā izsniegta saskaņā ar tiem pašiem iepirkuma procedūras dokumentos
noteiktajiem nosacījumiem kā kredītiestādes garantija . Garantijā obligāti jābūt iekļautiem šādiem
noteikumiem un nosacījumiem:
1.1. garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītāja pieprasīto summu garantijas summas robežās, pēc
pirmā rakstiskā Pasūtītāja pieprasījuma, kurā Pasūtītājs norādījis, ka Izpildītājs nav izpildījis
noslēgtā Līguma saistības;
1.2. garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītājam visu garantijas summu, ja Izpildītājs nav
pagarinājis šo garantiju līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā;
1.3. garantija ir spēkā 10 (desmit) darba dienas pēc visu līgumā norādīto preču piegādes un
uzstādīšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
1.4. garantijas summa ir 5 (pieci) % apmērā no līgumcenas bez PVN attiecīgajā iepirkuma
priekšmeta daļā;
1.5. garantija ir neatsaucama;
1.6. Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas garantijas
devējam;
1.7. garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi „The ICC Uniform Rules
for Demand Guarantees”, ICC Publication No.758, bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē
minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas
Republikas normatīvie akti. Apdrošināšanas sabiedrības izsniegtai garantijai ir piemērojami Latvijas
Republikas normatīvie tiesību akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi
Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
2. Garantijas laika garantija jāiesniedz 10 dienu laikā pēc tam, kad Pasūtītājs ir parakstījis Aktu par
preču pieņemšanu un tai jābūt kredītiestādes, tās filiāles, vai ārvalsts kredītiestādes filiāles, kas ir
tiesīga sniegt pakalpojumus Latvijas Republikā, izdotai garantijai, vai apdrošināšanas sabiedrības,
kas ir tiesīgas sniegt pakalpojumus Latvijas Republikā izsniegtai apdrošināšanas polisei, ja tā izsniegta
saskaņā ar tiem pašiem iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem nosacījumiem kā kredītiestādes
garantija. Garantijā obligāti jābūt iekļautiem šādiem noteikumiem un nosacījumiem:
2.1. garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītājam garantijas summu defektu novēršanas izmaksu
apmērā, ja Izpildītājs nepilda līgumā noteiktās garantijas saistības;
2.2. garantijas summa ir 2 (divi) % apmērā no līgumcenas bez PVN attiecīgajā iepirkuma priekšmeta
daļā;
2.3. garantija ir spēkā līdz garantijas termiņa beigām;
2.4. garantija ir neatsaucama;
2.5. Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas garantijas
devējam;
2.6. garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi „The ICC Uniform Rules
for Demand Guarantees”, ICC Publication No.758, bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē
minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas
Republikas normatīvie akti. Apdrošināšanas sabiedrības izsniegtai garantijai ir piemērojami Latvijas
Republikas normatīvie tiesību akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi
Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
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3. Garantijas var iesniegt par īsāku termiņu, un iesniegt Pasūtītājam garantiju pagarinājumu ne vēlāk
kā 28 (divdesmit astoņas) dienas pirms garantijas beigu termiņa.
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Pielikums Nr.5
Atklātā konkursa ar id.Nr.
RTK 2018/9 nolikumam

(IEPIRKUMA LĪGUMA PROJEKTS)
Iepirkuma līgums Nr. _______
Rīga, 2018.gada _____________.
<Pasūtītāja nosaukums>, turpmāk Pasūtītājs, ________________________, kurš darbojas saskaņā ar
nolikumu, no vienas puses un ______________________________, turpmāk Izpildītājs, tās
________________________________ personā, kas darbojas uz ____________ pamata, no otras
puses, kopā saukti „Puses” saskaņā ar Iepirkuma procedūras “Fizikas laboratorijas aprīkojuma iegāde”
Id.Nr. RTK 2018/9 rezultātiem, bez maldības, viltus un spaidiem noslēdz šādu līgumu 2014.2020.gada struktūrfondu plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.4.
specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā
medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās" līdzfinansētā projekta “Rīgas
Tehniskās koledžas infrastruktūras attīstība” ietvaros” (Nr. 8.1.4.0/17/I/001) ietvaros, par turpmāk
minēto:
Definīcijas
Akts: pieņemšanas-nodošanas akts, kas apliecina, ka Prece vai kāda tās daļa ir piegādāta un vajadzības
gadījumā uzstādītas saskaņā ar Līguma noteikumiem vai tiek konstatēti Defekti. Akts tiek sagatavots
atbilstoši Līguma pielikumā Nr.4 norādītajai formai.
Defekti: Piegādes, Preces apjomu vai kvalitātes neatbilstība Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem, Nolikumam, Izpildītāja iesniegtajam piedāvājumam vai Līgumam.
Iepirkuma procedūra: atklāts konkurss “Fizikas laboratorijas aprīkojuma iegāde” Id.Nr. RTK
2018/9.
Līgums: šis līgums ar visiem tā pielikumiem, iespējamajiem papildinājumiem un grozījumiem.
Līguma summa: maksimāli iespējamā maksa par Preču Piegādi Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.
Nolikums: Iepirkuma procedūras nolikums ar visiem tā pielikumiem, papildinājumiem,
precizējumiem un grozījumiem, tajā skaitā tehniskās specifikācijas.
Pārstāvis: Pasūtītāja vai Izpildītāja pilnvarota persona, kas Līguma ietvaros kontrolēs līgumsaistību
izpildi, pieņems vai nodos Preci un būs tiesīgs parakstīs Aktus.
Prece: iekārtas, ierīces, aprīkojums, piederumi, par kuru piegādi un uzstādīšanu saskaņā ar Nolikumu,
Izpildītāja iesniegto piedāvājumu tiek slēgts Līgums.
Piegāde: Preces piegāde, uzstādīšana un Pasūtītāja personāla apmācīšana saskaņā ar Līguma
noteikumiem.
Pavadzīme: spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem atbilstoša pavadzīme, ko Izpildītājs iesniedz
Pasūtītājam par Preču piegādi Līgumā noteiktajā kārtībā.
Tehniskā specifikācija: Izpildītāja piedāvātā prece, kas atbilst Nolikuma prasībām un ir uzskaitīta
Izpildītāja iesniegtajā Tehniskajā un finanšu piedāvājumā, kas ir Līguma pielikums Nr.1.
Vienošanās: 2017.gada 3. jūlijā noslēgtā vienošanās par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta
„Rīgas Tehniskās koledžas infrastruktūras attīstība” īstenošanu Nr. 8.1.4.0/17/I/001, ieskaitot visus tās
pielikumus un turpmākos grozījumus.
Līguma saturā lietots vienskaitlis (pēc nepieciešamības) ietvers arī daudzskaitli un otrādi;
lietvārds, lietots sieviešu dzimtē, (pēc nepieciešamības) ietvers arī vīriešu dzimti un otrādi.
1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs pasūta, bet Izpildītājs par Līgumā noteiktu samaksu piegādā Preci un Pasūtītājs
apņemas pirkt, saņemt, un apmaksāt Preci Līgumā noteiktajā termiņā, kartībā un apmērā.
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1.2. Prece tiek piegādāta atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, Līguma noteikumiem un Latvijas
Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
1.3. Izpildītājs garantē, ka Prece atbilst spēkā esošiem valsts standartiem vai citos normatīvajos aktos
noteiktajām Preces kvalitātes un atbilstības prasībām, kā arī Preces izgatavotāja sniegtajai
informācijai (Preces marķējums, pievienotā instrukcija, uzglabāšanas noteikumi u.tml.), kā arī
garantē, ka tiks piegādātas jaunas, nelietotas Preces oriģināliepakojumā.
2. Līguma summa un norēķinu kārtība
2.1. Līgumcena par Preces Piegādi bez PVN ir EUR ___________ (summa vārdiem). Pievienotās
vērtības nodoklis 21% ir EUR _______ (……….). Līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa
summa ir EUR ______ (………………). Līguma summa visā Līguma darbības laikā nav
maināma.
2.2. Tehniskajā piedāvājumā iekļautās vienību cenas ir nemainīgas visā Līguma darbības laikā.
Pasūtītājs maksā Izpildītājam tikai par faktiski piegādāto Preci.
2.3. Samaksu par veiktajām Piegādēm Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Preces Piegādes
Pavadzīmes un/vai rēķina saņemšanas no Izpildītāja, Akta abpusējas parakstīšanas, un pēc Preces
garantijas laika nodrošinājuma, kas iesniegts atbilstoši Līguma pielikumam Nr.2 noteikumiem,
saņemšanas, pārskaitot naudu Izpildītāja norādītājā bankas kontā. Ja piegāde tiek veikta pa
daļām, garantijas laika nodrošinājums iesniedzams pie pirmās piegādes daļas, attiecīgi
nodrošinot garantijas laika nodrošinājuma spēkā esamību visā Preces garantijas laikā.
2.4. Maksājums skaitās izdarīts brīdī, kad Pasūtītājs veicis maksājumu no sava norēķinu konta.
2.5. Izpildītājs, sagatavojot Pavadzīmi un Aktu, tajā iekļauj informāciju ar projekta pilnu
nosaukumu un numuru (norādīts Līguma preambulā), kā arī Līguma datumu un numuru. Ja
Izpildītājs nav iekļāvis šajā Līguma punktā noteikto informāciju Pavadzīmē un Aktā, Pasūtītājam
ir tiesības prasīt Izpildītājam veikt atbilstošas korekcijas un līdz brīdim, kamēr Izpildītājs nav
novērsis nepilnības – neparakstīt Aktu.
3. Preces piegādes noteikumi un termiņi
3.1. Izpildītājs Preces Piegādi veic _______dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas un rakstiska
Pasūtītāja pieprasījuma, Preču piegādi saskaņojot ar Pasūtītāju. Preču Piegāde, ja Pasūtītājs ir
tam piekritis, var tikt veikta pa daļām.
3.2. Preces Piegādes adrese ir Braslas iela 16a, Rīga
3.3. Ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms attiecīgas Preces Piegādes, Izpildītājam ir pienākums
saskaņot ar Pasūtītāju Preces piegādes laiku. Preču piegādes adreses maiņas gadījumā Pasūtītājs
Izpildītāju rakstiski informē 10 darba dienas iepriekš.
3.4. Izpildītājs Preču Piegādi Pasūtītāja Pārstāvja norādītajā telpā veic uz sava rēķina, un par to
Pasūtītājam nav jāmaksā.
3.5. Līgums stājas spēkā pēc abpusējas parakstīšanas un nolikuma prasībām atbilstošas līguma
izpildes spējas garantijas saņemšanas un ir spēkā līdz abpusējai saistību izpildei. Līguma izpildes
garantija Izpildītājam jāiesniedz 15 (piecpadsmit) dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas.
3.6. Ja objektīvu un iepriekš neparedzamu iemeslu dēļ Līguma izpildi nav iespējams veikt Līguma
3.1.punktā noteiktajā termiņā un Līguma izpildes termiņš tiek pagarināts, Izpildītājam ne vēlāk
kā 7 (septiņas) dienas pirms sākotnēji iesniegtās Līguma izpildes garantijas termiņa beigām, ir
jāiesniedz līguma izpildes garantijas pagarinājums.
4. Preces pieņemšanas kārtība
4.1. Izpildītājs Preces Pasūtītājam nodod kopā ar dokumentāciju, kas satur Preces raksturojumu,
īpašības, uzglabāšanas un lietošanas noteikumus – instrukcijas, rokasgrāmatas papīra formātā vai
CD latviešu, krievu vai angļu valodā, ja vien Iepirkuma procedūras tehniskajā specifikācijā,
attiecībā uz konkrētu Preci, nav noteikts citādi. Preces atbilstību Pavadzīmē norādītajam
Pasūtītājs apstiprina ar savu parakstu uz Pavadzīmes. Preces nodošana Pasūtītājam tiek fiksēta ar
Pavadzīmi, kuru paraksta abu Pušu pārstāvji. Pie Preces nodošanas tiek pārbaudīts tās sortiments
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4.2.

4.3.
4.4.

4.5.

4.6.
4.7.

un daudzums. Kopā ar Pavadzīmi Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam no savas puses parakstītu Aktu
par Preces piegādi.
Pasūtītājs Preces un Piegādes atbilstību Līguma noteikumiem pārbauda 15 (piecpadsmit) darba
dienu laikā pēc Preces nodošanas un attiecīga Akta no Izpildītāja saņemšanas dienas. Minētajā
termiņā Pasūtītājam ir tiesības izteikt pretenzijas par Preces vai Piegādes neatbilstību Līguma
noteikumiem. Ja šajā punktā noteiktajā termiņā Defekti netiek konstatēti, Pasūtītājs paraksta
Aktu.
Pasūtītājs, parakstot Aktu, atzīst, ka Prece ir Piegādāta atbilstoši Līguma noteikumiem.
Ja Pasūtītājs, pieņemot Preci vai Piegādes atbilstību, konstatē Defektus, vai Izpildītājs Līgumā
noteiktajā piegādes termiņā piegādājis Preces daļu no Preču kopējā apjoma, tiek noformēts
Defektu akts un nosūtīts Izpildītājam, norādot Defektu būtību. Pasūtītājs nepieņem Preci, kas
neatbilst Līguma noteikumiem.
Izpildītājs uz sava rēķina novērš konstatētos Defektus Pušu saskaņotā termiņā, bet, ja Puses
nespēj vienoties, ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstveida iebildumu
saņemšanas dienas. Pēc Defektu novēršanas izdarāma atkārtota Preces un Piegādes pieņemšana
Līgumā noteiktajā kārtībā.
Ja Defektu aktā minētie Defekti radušies Izpildītāja darbības vai bezdarbības rezultātā, izdevumi
šo neatbilstību novēršanai pilnībā ir jāapmaksā Izpildītājam.
Ja Pasūtītājs ir konstatējis Preču neatbilstības, tas ir tiesīgs pieaicināt ekspertu, lai novērtētu
Preču atbilstību Līgumam, un, ja eksperta slēdziens apstiprina par pamatotu Pasūtītāja viedokli,
Izpildītājs ne tikai novērš konstatētos trūkumus Pušu saskaņotā termiņā, bet, ja Puses nespēj
vienoties, ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā, bet arī Pasūtītāja noteiktajā termiņā un
kārtībā sedz eksperta pieaicināšanas izmaksas, ko Pasūtītājs regresa kārtībā piedzen no
Izpildītāja.

5. Pasūtītāja tiesības un pienākumi
5.1. Pasūtītājs apņemas veikt maksājumu par Preci Līgumā noteiktajā termiņā un apmērā. Pasūtītājs
veic tikai tās Preces vai tās daļas apmaksu, kas Piegādāta Līgumā noteiktajā kārtībā.
5.2. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt un ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no Izpildītāja saņemt
informāciju par Līguma izpildes gaitu, Piegādes laiku vai apstākļiem, kas varētu kavēt Piegādi.
5.3. Pasūtītājam ir pienākums parakstīt Aktu, ja Prece ir piegādāta saskaņā ar Līguma noteikumiem.
6. Izpildītāja tiesības, pienākumi un garantijas
6.1. Izpildītājs apņemas veikt kvalitatīvu savlaicīgu un atbilstošu Preču piegādi Līgumā noteiktajā
kārtībā saskaņā Tehnisko piedāvājumu, Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.
6.2. Izpildītājs, veicot Piegādi, apņemas ievērot ražotāja un normatīvo aktu noteiktās Preču
transportēšanas, uzstādīšanas un nodošanas ekspluatācijā prasības.
6.3. Izpildītājs, veicot Piegādi, apņemas nodrošināt Preču iepakojuma utilizāciju videi draudzīgā
veidā par saviem līdzekļiem.
6.4. Izpildītājam ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, rakstveidā sniegt
informāciju par Līguma izpildes gaitu, Piegādes laiku vai apstākļiem, kas varētu kavēt Piegādi.
6.5. Izpildītājs apņemas veikt Pasūtītāja darbinieku instruktāžu darbam ar piegādātajām Precēm
atbilstoši Tehniskajai specifikācijai. Personas, kurām veicama instruktāža, nosaka Pasūtītāja
Pārstāvis, un instruktāžas veikšanas fakts tiek fiksēts Aktā, norādot darbinieku, kuram tā veikta,
instruktāžas datumu un vietu.
6.6. Izpildītājam Pasūtītāja darbinieku instruktāžai jāizmanto kvalitatīva, pilnvērtīga, kompetenta un
uzskatāma informācija par Precēm (darbs ar Preci, funkcionālās īpašības, iespējas u.c.).
6.7. Izpildītājs pēc instruktāžas veikšanas iesniedz Pasūtītājam Izpildītāja parakstītu apmācību
veikšanu apliecinošu dokumentu.
6.8. Izpildītājs, pildot Līgumu Pasūtītāja telpās vai teritorijā, ievēro Pasūtītāja iekšējās kārtības un
ugunsdrošības noteikumus, ar kuriem Izpildītājs tiek iepazīstināts pirms piegādāto Preču
uzstādīšanas uzsākšanas.
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6.9. Izpildītājam nav tiesību nodot Līguma vai tā daļas izpildi trešajām personām, kas nav atrunātas
Līgumā un kas ir pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzēto tiesību un
saistību pārņemšanu komercsabiedrību reorganizācijas vai uzņēmuma pārejas gadījumā.

7.1.

7.2.
7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7. Preces garantijas nosacījumi
Izpildītājs apliecina, ka Līguma izpildē tam ir saistošs Nolikums un, Līgumā noteiktie
nosacījumi, tai skaitā Tehniskā specifikācija, attiecībā uz garantijas nodrošināšanu Preces
garantijas laikā.
Precēm to ekspluatācijas vietā garantijas laiks ir 24 (divdesmit četri) mēneši no Preces Piegādes
Akta abpusējas parakstīšanas dienas.
Garantijas laikā Izpildītāja pienākums ir par saviem līdzekļiem Preces Defekta gadījumā veikt
bojātās daļas nomaiņu vai remontu 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā pēc Defekta pieteikšanas,
vai Pusēm vienojoties, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja Defekta
pieteikuma nosūtīšanas dienas. Servisa reakcijas laiks 2 (divu) darba dienu laikā pēc izsaukuma
saņemšanas. Ja Defektu novēršanas termiņš ir ilgāks par 20 (divdesmit) darba dienām,
Izpildītājam bez atlīdzības ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma uz Defektu novēršanas laiku
aizvietot Defektīvo Preci ar tādu pašu vai funkcionalitātes ziņā ekvivalentu preci.
Ja attiecīgai Precei Pasūtītājs konstatē Defektu vairāk kā 2 (divas) reizes, Pasūtītājam ir tiesības
pieprasīt Izpildītājam un Izpildītājam uz sava rēķina Pušu saskaņotā termiņā, bet, ja Puses nespēj
vienoties, ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma nosūtīšanas,
nomainīt attiecīgo Preci pret jaunu.
Pasūtītājs defektus var pieteikt pa tālruni ___________ darba dienās no 9:00 – 17:00, vai pa epastu _________@_____________. Defekti, kuri iesniegti pēc plkst. 17:00, uzskatāmi par
iesniegtiem nākamajā dienā plkst.9:00.
Domastarpības, kas rodas Pusēm nosakot Defekta atbilstību Preces garantijas prasībai tiek
risinātas pieaicinot ražotāja vai tā oficiālā pārstāvja ekspertus, vai arī Latvijas likumdošanā
noteiktajā kārtībā.

8. Nepārvarama vara
8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde
radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc
Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst.
8.2. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties
(ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīgo apstākļu uzzināšanas dienas) par šādiem
apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir
iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam
ziņojumam ir jāpievieno dokuments, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur
ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.
8.3. Ja šie apstākļi turpinās ilgāk nekā divus mēnešus, jebkura no Pusēm ir tiesīga atteikties no savām
līgumsaistībām. Šajā gadījumā neviena no Pusēm nav atbildīga par zaudējumiem, kuri radušies
otrai Pusei laika posmā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās.
9. Pušu atbildība
9.1. Par katru nokavēto Preces piegādes, Defektu novēršanas dienu Pasūtītājam ir tiesības no
Izpildītāja prasīt līgumsodu 0,5% (piecas desmitdaļas procenta) apmērā no Līguma summas, bet
ne vairāk par 10% (desmit procenti) no Līguma summas.
9.2. Ja Pasūtītājs Līguma paredzētajā termiņā un apjomā neveic maksājumu par Preci, Izpildītājam ir
tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,5% (piecas desmitdaļas procenta) apmērā no laikā
nesamaksātās summas par katru nokavēto maksājuma dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit
procenti) no pamatparāda.
9.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes.
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9.4. Gadījumā, ja Pasūtītājam rodas tiesības uz Līguma pamata pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu vai
jebkuru citu maksājumu, Pasūtītājam, iepriekš rakstveidā brīdinot Izpildītāju, ir tiesības ieturēt
līgumsodu vai jebkuru citu maksājumu no Izpildītājam izmaksājamajām summām.
9.5. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem, ja tie radušies
vienas Puses, tā darbinieku vai trešo personu darbības vai bezdarbības (tai skaitā rupjas
neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības) rezultātā.
10. Konfidencialitāte
10.1. Puses apņemas ievērot konfidencialitāti savstarpējās attiecībās, tajā skaitā:
10.1.1. nodrošināt Līgumā minētās informācijas neizpaušanu no trešo personu puses, kas
piedalās Līguma izpildē, izņemot valsts un pašvaldību institūcijas, kas tiesību aktos
noteiktā kārtībā pieprasa atklāt šādu informāciju;
10.1.2. aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas neizpaust
trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu
saturu, kā arī tehniskas, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par otras Puses
darbību, kas kļuvusi tiem pieejama līgumsaistību izpildes gaitā, izņemot Latvijas
Republikas normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos;
10.1.3. Puses vienojas, ka šīs nodaļas ierobežojumi neattiecas uz publiski pieejamu informāciju,
kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem vai spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem ir paredzēts darīt zināmu trešajām personām.
10.2. Puses vienojas, ka konfidencialitātes noteikumu neievērošana ir rupjš Līguma pārkāpums, kas
cietušajai Pusei dod tiesības prasīt no vainīgās Puses konfidencialitātes noteikumu neievērošanas
rezultātā radušos zaudējumu atlīdzināšanu.
10.3. Līguma nodaļas noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma darbības
termiņš.

11.1.

11.2.
11.3.

11.4.

11. Līguma grozīšana un izbeigšana
Visi grozījumi, papildinājumi pie Līguma, kā arī citas Pušu vienošanās, kas saistītas ar Līguma
izpildi un darbību, noformējamas rakstveidā. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi un
vienošanās ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
Ir pieļaujami tikai Līguma nebūtiski grozījumi.
Būtiski grozījumi iepirkuma līgumā pieļaujami tikai Publisko iepirkumu likuma 61.pantā
minētajos gadījumos:
11.3.1. Pasūtītājam ir nepieciešamas papildu piegādes, kas nebija iekļauti sākotnējā iepirkumā,
un piegādātāja maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu, un to nevar veikt tādu
ekonomisku vai tehnisku iemeslu dēļ kā aizvietojamība vai savietojamība ar jau sākotnējā
iepirkumā iegādāto aprīkojumu, pakalpojumiem vai iekārtām, vai piegādātāja maiņa
radītu ievērojamas grūtības;
11.3.2. iepirkuma līguma grozījumi ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus pasūtītājs iepriekš
nevarēja paredzēt;
11.3.3. iepirkuma procedūrā izraudzīto pretendentu (līgumslēdzēju pusi) aizstāj ar citu
piegādātāju atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu
reorganizāciju un uzņēmuma pāreju, un šis piegādātājs atbilst paziņojumā par līgumu vai
iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām kvalifikācijas prasībām, un uz to
neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā paredzētie izslēgšanas
noteikumi, kā arī tie Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrajā daļā paredzētie
izslēgšanas noteikumi, kurus pasūtītājs sākotnēji ietvēris paziņojumā par līgumu vai
iepirkuma procedūras dokumentos.
Izpildītājs var aizstāt līgumā norādīto Preci ar citu tās modeli, ja Izpildītāja piedāvājumā norādītā
Preces modeļa ražošana ir pārtraukta pēc Izpildītāja piedāvājuma iesniegšanas un to apliecina
attiecīgās Preces ražotājs vai izplatītājs (šādā gadījumā iesniedzot Pasūtītājam dokumentu, kas
pierāda konkrētā izplatītāja tiesības sniegt apliecinājumu Preces ražotāja vārdā) vai attiecīgajai
Precei ir pieejams jaunāks modelis, kas atbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.
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11.5.

11.6.

11.7.

11.8.
11.9.

Izpildītājs var aizstāt Līgumā norādīto Preci ar citu tās modeli, kas ir ekvivalents vai labāks par
Tehniskajā specifikācijā noteiktajām tehniskajām prasībām attiecīgajai Precei un ja Līguma
grozījumi ir noformēti rakstiski kā pielikums Līgumam, ko parakstījušas abas Puses. Preces cena
paliek nemainīga. Pasūtītājam ir tiesības, bet nav pienākums apstiprināt Preces modeļa
aizstāšanu.
Pēc Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot Līguma izpildi,
Izpildītājs iesniedz pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt)
sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo
personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī piegādātāja apakšuzņēmēju
apakšuzņēmējus. Līguma izpildes laikā Izpildītājam ir pienākums paziņot Pasūtītājam par
jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildināt sarakstu ar informāciju par
apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts pakalpojumu sniegšanā.
par Tehniskajā specifikācijā norādītās Preces modeļa ražošanas pārtraukšanu nav atzīstams
gadījums, kad konkrētais Preces modelis vairs netiek piedāvāts Latvijas vai Baltijas valstu
tirgum, taču vienlaikus konkrētā Preces modeļa ražošana faktiski nav pārtraukta un tas tiek
piedāvāts citos tirgos.
Izpildītājs un Pasūtītājs, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi pagarināt Līguma izpildes termiņu ne
vairāk kā par 1 (vienu) mēnesi, ja attiecīgās Preces ražotājs kavē attiecīgās preces piegādes
termiņu Izpildītājam un ja minēto kavēšanos apliecina attiecīgās Preces ražotājs. Izpildītājs
iesniedz minēto Preču ražotāja apliecinājumu Pasūtītājam.
Līgumu pirms termiņa var izbeigt Pusēm savstarpēji rakstveidā, par to vienojoties.
Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, nosūtot Izpildītājam rakstisku paziņojumu
vismaz 10 (desmit) darba dienas iepriekš, šādos gadījumos:
11.9.1. ja Izpildītājs nav iesniedzis Pasūtītājam Līguma izpildes garantiju Līgumā noteiktajā
termiņā;
11.9.2. ir zaudējusi spēku vai kļuvusi nerealizējama Līguma nodrošinājums, kas iesniegts
ievērojot ar Līguma pielikumu Nr.2, un tā pēc Pasūtītāja pieprasījuma nav aizstāta ar citu
līdzvērtīgu nodrošinājumu uz Pasūtītājam pieņemamiem noteikumiem;
11.9.3. iestājušies apstākļi, kas liedz vai liegs Izpildītājam turpināt Līguma izpildi saskaņā ar
Līguma noteikumiem vai kas negatīvi ietekmē Pasūtītāja tiesības, kuras izriet no Līguma;
11.9.4. ja Izpildītājs atkārtoti nepilda Līgumā noteiktās prasības;
11.9.5. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā
darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz Līguma
izpildes beigu termiņam Izpildītājs būs likvidēts.
11.9.6. Ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistīta iestāde ir noteikusi ārvalstu finanšu
instrumenta finansēta projekta izmaksu korekciju 25% vai lielākā apmērā no Līgumcenas,
un minētā korekcija izriet no Izpildītāja pieļauta Līguma pārkāpuma;
11.9.7. Ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistītā iestāde ir konstatējusi normatīvo aktu
pārkāpumus Līguma noslēgšanas vai izpildes gaitā, un to dēļ tiek piemērota Līguma
izmaksu korekcija 100 % apmērā;
11.9.8. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā sniedzis nepatiesas ziņas vai
apliecinājumus;
11.9.9. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā pārkāpis normatīvo aktu
prasības attiecībā uz Līguma slēgšanu vai izpildi;
11.9.10. Izpildītājs Pasūtītājam nodarījis zaudējumus;
11.9.11. Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, tai skaitā Izpildītājs nav sasniedzams
juridiskajā adresē vai deklarētajā dzīvesvietas adresē;
11.9.12. Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par attiecīgā struktūrfondu plānošanas perioda
prioritāšu pārskatīšanu, un tādēļ Pasūtītājam ir būtiski samazināts vai atcelts ārvalstu
finanšu instrumenta finansējums, ko Pasūtītājs gribēja izmantot Līgumā paredzēto
maksājuma saistību segšanai.
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11.10. Lai novērstu neatbilstoši veiktu izmaksu risku Eiropas Reģionālās attīstības fondu finansētā
projektā, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, nosūtot Izpildītājam rakstisku
paziņojumu vismaz 20 (divdesmit) darba dienas iepriekš, šādos gadījumos:
11.10.1. ja Ministru kabinetā ir ierosināta attiecīgā Eiropas Savienības fondu plānošanas
perioda prioritāšu un aktivitāšu pārskatīšana, kā rezultātā Pasūtītājam var tikt
samazināts vai atsaukts Eiropas Savienības fondu finansējums, ko Pasūtītājs bija
paredzējis izmantot Līgumā paredzēto maksājuma saistību segšanai;
11.10.2. pēc Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītas kompetentās iestādes vai Ministru
kabineta lēmuma.
11.11. Līguma izbeigšana Līguma 11.9.12.apakšpunktā un 11.10.punktā minētajos gadījumos nav
pamats zaudējumu atlīdzības vai cita veida kompensācijas izmaksai Izpildītājam vai jebkādu
sankciju piemērošanai Pasūtītājam.
11.12. Ja Izpildītājs nepilda ar Līgumu uzņemtās saistības vai ja Līgums tiek pārtraukts Izpildītāja
vainas dēļ, Izpildītājam ir pienākums maksāt līgumsodu 10 % apmērā no Līguma summas.
11.13. Līguma darbība tiek izbeigta, ja turpmāku Līguma izpildi padara neiespējamu vai apgrūtina
nepārvarama vara.
12. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna personāla un
apakšuzņēmēju piesaiste
12.1. Piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai Līgumā noteikumos norādītajā kārtībā
un gadījumos. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai Līgumā norādītajos
gadījumos un gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos
personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā
personālam, kas tika vērtēts.
12.2. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem
nosacījumiem:
12.2.1. Piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem
izvirzītajām prasībām;
12.2.2. Tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais
pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras
dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas
pašas kvalifikācijas, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies,
apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst
Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas
gadījumiem;
12.2.3. Piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība
ir vismaz 10 procenti no kopējās Līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.
panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
12.2.4. Apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā,
kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma
procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
12.3. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu
veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma
procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
12.4. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 42.
panta noteikumus.
12.5. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta Līgumā
minētā personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma
izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu
informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā Publisko iepirkumu
likuma 62.panta noteikumiem.
13. Nobeiguma nosacījumi
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13.1. Līguma nodaļu virsraksti ir lietoti vienīgi ērtībai un nevar tikt izmantoti Līguma noteikumu
interpretācijai.
13.2. Puses nosaka šādus Pārstāvjus:
13.2.1. no Pasūtītāja puses ____________, tālrunis __________, mobilais tālrunis
____________, e-pasts: ___________________;
13.2.2. no Izpildītāja puses ____________, tālrunis __________, mobilais tālrunis
____________, e-pasts: ___________________.
13.3. Pusēm ir jāinformē vienai otra nedēļas laikā par savu rekvizītu (nosaukuma, adreses, norēķinu
rekvizītu un tml.) maiņu rakstiski, apstiprinot ar paraksttiesīgo personu parakstu.
13.4. Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties sakarā ar Līguma izpildi, Puses centīsies
atrisināt sarunu ceļā. Gadījumā, ja 20 (divdesmit) dienu laikā sarunu ceļā strīds netiks atrisināts,
Puses vienojas strīdus risināt tiesā, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām
Latvijas Republikas tiesā.
13.5. Līgums sastādīts latviešu valodā, divos eksemplāros. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds
juridiskais spēks. Viens no eksemplāriem glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Izpildītāja.
13.6. Visos citos jautājumos, ko neregulē Līguma noteikumi, Puses ievēro spēkā esošajos Latvijas
Republikas normatīvajos aktos noteikto kārtību.
13.7. Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs, nozīme un sekas, tie
atzīst Līgumu par pareizu, savstarpēji izdevīgu, un labprātīgi vēlas to pildīt.
13.8. Līgumam pievienoti šādi pielikumi:
13.8.1. Pielikums Nr.1 - Tehniskā un Finanšu piedāvājuma kopija;
13.8.2. Pielikums Nr.2 - Garantijas noteikumi;
13.8.3. Pielikums Nr.3 - Nolikuma, tajā skaitā tehniskās specifikācijas kopija;
13.8.4. Pielikums Nr.4 - Preču nodošanas – pieņemšanas akta veidlapa.
13. Pušu rekvizīti
Pasūtītājs
SIA „___________”
Reģ.Nr. _______________
__________________________
__________________________
Konts:________________________
Tālrunis: ______________, fakss: _________
e-pasts: __________________

Izpildītājs
SIA „___________”
Reģ.Nr. _______________
__________________________
__________________________
Konts:________________________
Tālrunis: ______________, fakss: _________
e-pasts: __________________

14. Pušu paraksti
Pasūtītājs
_______________________
(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

Izpildītājs
______________________
(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)
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Līguma pielikums Nr.4
Preces nodošanas–pieņemšanas akta veidlapa
201_. gada ___. ____ līgumam Nr. _______
______vieta
2018.gada __.____________
Saskaņā ar ____________________ līgumu Nr. ___________ (turpmāk saukts – Līgums) par
______________________________
(turpmāk
–
Preces)
piegādi,
atbilstoši
iepirkuma
_______________________________________________rezultātiem, piedaloties:
<pasūtītāja nosaukums, reģ.Nr.>, tās pārstāvja __________________ personā, kura rīkojas saskaņā ar līguma
___ punktiem, turpmāk tekstā saukts – Pasūtītājs, no vienas puses, un
_________________, reģ. nr. ____________ _________________personā, turpmāk – saukts Izpildītājs, no
otras puses, tiek sagatavots šādas nodošanas – pieņemšanas akts.
Nodošanas – pieņemšanas akts sagatavots par to, ka:
Izpildītājs, atbilstoši Līgumam, nodod un Pasūtītājs pieņem šādas Preces (__. iepirkuma priekšmeta daļa) –
____________________________, kurā ietilpst:___________________
Preces
nosaukums

Piedāvātās Preces tehniskie rādītāji

Piegādātās Preces tehniskie rādītāji

1. Izpildītājs iekārtas kopā ar to uzglabāšanas noteikumiem un lietošanas instrukcijām latviešu/angļu/krievu
valodā ir piegādājis šādā Pasūtītāja noteiktajā adresē -________________, <pilsētā>.
2. Nodošanas- pieņemšanas aktam ir pievienota Preču piegādes apliecinoša dokumenta - pavadzīme
Nr._____________ kopija.
3. Ar nodošanas – pieņemšanas akta abpusēju parakstīšanu Pasūtītājs un Izpildītājs apliecina, ka Līgumā
noteiktās Preces piegādes ir veiktas Līgumā noteiktā apjomā, termiņā un pienācīgā kvalitātē.
4. Pasūtītājam nav iebildumu par piegādāto Preču kvalitāti un Izpildītāja Līgumā noteikto saistību izpildi.
5. Kopējā Līguma summa par Līgumā noteikto Preču piegādi ir EUR ____________(ar vārdiem) bez PVN.
6. Ņemot vērā Pasūtītāja atbilstoši Līgumam Izpildītājam veikto avansa maksājumu 20% no Līguma summas
apmērā – _____________ bez PVN, atlikusī Līguma summas daļa, ko Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 30
dienu laikā pēc šī preču Nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas, atbilstoša Izpildītāja rēķina
saņemšanas dienas un pēc Preces garantijas laika nodrošinājuma, kas iesniegts atbilstoši Līguma pielikuma
Nr.2 noteikumiem, saņemšanas, ir EUR ______ bez PVN.
7. Izpildītājs (datums) ir veicis instruktāžu darbam ar Precēm un tās piederumiem šādam Pasūtītāja
personālam:____________ (vārds, uzvārds); _____________(vārds, uzvārds); _____________(vārds,
uzvārds).

Nodošanas – pieņemšanas akts par līguma izpildi sagatavots uz _ lapām, 2 eksemplāros, no kuriem viens
glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie Izpildītāja.

Pakalpojumu nodeva:

Pakalpojumu pieņēma:

IZPILDĪTĀJS

PASŪTĪTĀJS

Pārstāvis_________________/___________/

Pārstāvis__________________/__________/
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Pielikums Nr.6
Atklātā konkursa ar id.Nr.
RTK 2018/9 nolikumam

Piedāvājuma nodrošinājuma veidnes
A: Bankas garantijas veidne

Profesionālās izglītības kompetences centrs Rīgas Tehniskā koledža
Reģistrācijas Nr.: LV 90000022223
Adrese: Braslas iela 16 Rīga LV-1084

PIEDĀVĀJUMA GARANTIJA
Iepirkumam “Fizikas laboratorijas aprīkojuma iegāde” id. Nr. RTK 2018/9
Rīgā, 2018.gada ____._____________
Ievērojot to, ka
_______________________________________________________________________________
(Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona),
_______________________________(reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska
persona), _________________________________________(adrese) (turpmāk – Pretendents)
iesniedz savu piedāvājumu Profesionālās izglītības kompetences centra Rīgas Tehniskā koledža,
reģistrācijas numurs Nr.: LV 90000022223, adrese: Braslas iela 16 Rīga LV-1084 (turpmāk –
Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa „Fizikas laboratorijas aprīkojuma iegāde” id. Nr. RTK 2018/9
ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,
mēs,_________________________________________________(Bankas/bankas
filiāles/ārvalsts
bankas
filiāles
nosaukums,_________________________(reģistrācijas
numurs),_________________________________________________(adrese),
neatsaucami
apņemamies ____ dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka:
a. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,
b. Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā
nenoslēdz iepirkuma līgumu,
c. Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz
līguma izpildes nodrošinājumu,
saņemšanas dienas, <neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu>, izmaksāt Pasūtītājam _________
EUR (summa vārdiem euro), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.
Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā 20___.gada ____._____________1 un ir spēkā līdz
20___.gada ____.____________. Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē
ne vēlāk kā šajā datumā.

1

Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām!
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Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums
iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās
personas parakstu apliecina banka.
Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi
par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC
Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies
saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas
Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
Paraksttiesīgās personas amats

________________________________________

Vārds, Uzvārds

________________________________________

Paraksts

________________________________________

Z.V.
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B: Apdrošināšanas sabiedrības garantijas veidne

Profesionālās izglītības kompetences centrs Rīgas Tehniskā koledža
Reģistrācijas Nr.: LV 90000022223
Adrese: Braslas iela 16 Rīga LV-1084
PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS
Iepirkumam „Fizikas laboratorijas aprīkojuma iegāde” id. Nr. RTK 2018/9
Rīgā, 2018.gada _______. _______________
Ievērojot to, ka
__________________________________________________________________________
(Pretendenta
nosaukums
vai
vārds
un
uzvārds
(ja
Pretendents
ir
fiziska
persona),
_______________________________(reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska
persona), _________________________________________(adrese) (turpmāk – Pretendents)
iesniedz savu piedāvājumu Profesionālās izglītības kompetences centra Rīgas Tehniskā koledža, reģistrācijas
numurs Nr.: LV 90000022223, adrese: Braslas iela 16 Rīga LV-1084 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā
konkursa „Fizikas laboratorijas aprīkojuma iegāde” id. Nr. RTK 2018/9 ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma
procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,
mēs_____________________________________________________________________________________
__________
(Apdrošināšanas
sabiedrības/ārvalsts
apdrošināšanas
filiāles
nosaukums),
______________________________(reģistrācijas
numurs),
________________________________________________(adrese) apņemamies gadījumā, ja:
a. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,
b. Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz
iepirkuma līgumu,
c. Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz līguma
izpildes nodrošinājumu,
par ko Pasūtītājs mūs ir informējis, uz iepriekš minēto adresi nosūtot paziņojumu, kurā norādīts, ka ir iestājies
kāds no iepriekš minētajiem gadījumiem un kurš tieši gadījums ir iestājies, izmaksāt Pasūtītājam _________
EUR (_________________summa vārdiem euro), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu
kontu.
Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā 20____.gada _____.______________1 un ir spēkā līdz 20___.gada
____._____________ Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā šajā
datumā.
Mēs apņemamies nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par apdrošināšanas līguma, kas noslēgts starp
mums un Pretendentu, izbeigšanu, darbības apturēšanu un atjaunošanu.
Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar
piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem
tiesību aktiem.
Paraksttiesīgās personas amats ________________________________________
Vārds, Uzvārds

________________________________________

Paraksts

________________________________________

Z.V.

1

Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām!
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