
APSTIPRINĀTS 
Iepirkumu komisijas 

2015. gada 25. oktobra sēdē 

protokols Nr. 1-7.11/26. 

 

Iepirkuma 

 

„Mobilo plauktu iegāde Turaidas muzejrezervāta krājuma vajadzībām” 

 

Nolikums 
Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta noteiktajā kārtībā 

 
1. Pasūtītājs 

Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis – Turaidas muzejrezervāts (turpmāk – Turaidas 

muzejrezervāts)  

reģistrācijas Nr.90000012776;  

juridiskā adrese - Turaidas ielā 10, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150; 

mājaslapa: www.turaida-muzejs.lv 

 

2. Kontaktpersonas 
Par iepirkuma priekšmetu – Ivo Spila, tālrunis 29252427, e-pasts: ivo.spila@turaida-muzejs.lv 

Par iepirkuma norisi – Inta Mikanovska-Mikalovska, tālrunis 67971402, e-pasts – 

inta.mikanovska@turaida-muzejs.lv. 

 

3. Iepirkuma priekšmets 

3.1. Mobilo plauktu iegāde Turaidas muzejrezervāta krājuma izvietošanas vajadzībām saskaņā ar 

tehnisko specifikāciju (2.pielikums). 

3.2. Līguma izpildes termiņš – 2016. gada 20. decembrim. 

3.3. Līguma izpildes vieta – Turaidas muzejrezervātā (krājuma ēkā), Turaidas iela 10, Sigulda, 

Siguldas novads.  

3.4. CPV kods 39131100-0 

3.5. Pretendents iesniedz vienu Piedāvājumu par visu iepirkuma apjomu. Piedāvājuma variantu 

iesniegšana nav pieļaujama. 

 

4. Iepirkuma identifikācijas Nr.TMR2016/11 

 

5. Informācijas apmaiņas kārtība 

5.1. Informāciju par iepirkumu Pasūtītājs publicē savā mājaslapā internetā http://www.turaida-

muzejs.lv sadaļā „Muzejrezervāts/ Iepirkumi”.  

5.2. Informācijas apmaiņa starp pasūtītāju un interesentiem notiek rakstveidā: pa e-pastu vai pa pastu, 

kas minēti nolikuma 1. un 2. punktā. 

5.3. Skaidrojumi par Nolikumā noteiktajām prasībām tiek sniegti rakstveidā uz rakstiski saņemta 

pieprasījuma pamata, kas iesniegts ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa beigām, un ievietoti pasūtītāja mājaslapā internetā http://www.turaida-

muzejs.lv sadaļā „Muzejrezervāts”/ „Iepirkumi”. 

 

6. Piedāvājums iesniedzams: 

6.1. Iesniegšanas laiks – līdz 2016. gada 7. novembra plkst. 10:00. 

6.2. Piedāvājuma iesniegšanas vieta – Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis - Turaidas 

muzejrezervāts, adrese - Turaidas ielā 10, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150. Piedāvājums 

jāiesniedz personīgi vai, nosūtot pa pastu. 

6.3. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam nolikuma 6.2. punktā norādītajā adresē līdz nolikuma 

6.1.punktā noteiktajam termiņam un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs. 

http://www.turaida-muzejs.lv/
mailto:inta.mikanovska@turaida-muzejs.lv
http://www.turaida-muzejs.lv/
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6.4. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, tiks neatvērts atdots vai nosūtīts atpakaļ 

iesniedzējam. 

6.5. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt. 

6.6. Piedāvājumi tiks atvērti Turaidas muzejrezervāta administrācijas telpās 2016. gada 7. novembrī 

plkst.11.00. 

 

7. Piedāvājuma noformēšana  

7.1. Piedāvājumu iesniedz slēgtā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras norāda: 

7.1.1. pasūtītāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi; 

7.1.2. pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi; 

7.1.3. atzīmi „Piedāvājums iepirkumam „Mobilo plauktu iegāde un uzstādīšana Turaidas 

muzejrezervāta krājuma vajadzībām” Identifikācijas Nr. TMR2016/10. Neatvērt līdz 2016. 

gada 7. novembra plkst.11.00”. 

7.2. Piedāvājums sastāv no: 

7.2.1. pretendenta atlases dokumentiem; 

7.2.2. tehniskā un finanšu piedāvājuma. 

7.3. Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem. Piedāvājumu sagatavo 

latviešu valodā. Citā valodā sagatavotiem dokumentiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno 

pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.  

7.4. Visiem piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem ir jābūt cauršūtiem, ar norādītu lappušu skaitu. 

Gadījumā, ja pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, tā jāapliecina atbilstoši normatīvo 

aktu prasībām. 

7.5. Piedāvājumā ietilpstošos dokumentus paraksta persona, kurai ir paraksta tiesības vai tās 

pilnvarotā persona, kuras paraksta tiesības apliecina pilnvara. 

 

8. Prasības pretendentiem  

8.1. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā komercreģistrā vai līdzvērtīgā 

reģistrā ārvalstīs. 

8.2. Attiecībā uz pretendentu nepastāv Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1. vai 

2.punktā noteiktie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, t.i., pasūtītājs izslēdz pretendentu no 

dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem: 

8.2.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas 

procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz 

parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai 

pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts; 

8.2.2. pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir 

nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas 

kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 EUR. 

8.3. Pretendents pēdējo divu gadu (2014., 2015.) un šā gada periodā līdz piedāvājumu atvēršanas 

dienai ir realizējis vismaz divas iepirkuma priekšmetam līdzvērtīgas piegādes. Par iepirkuma 

priekšmetam līdzvērtīgu piegādi Pasūtītājs uzskatīs tādu piegādi, kuras ietvaros Pretendents ir 

veiksmīgi aprīkojis ar mobilo plauktu iekārtām muzeja krājuma vai arhīva telpas. Darbi ir veikti 

kvalitatīvi un pretendenta dēļ nav kavēti darbu izpildes termiņi, kā arī, nepieciešamības gadījumā 

pretendents ir novērsis konstatētos preces defektus garantijas periodā. Par iepriekšminētajiem 

līgumiem ir saņemtas pozitīvas pasūtītāju atsauksmes. 

8.4. Pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei, tajā 

skaitā garantijas servisa nodrošināšanai un mobilo plauktu tehniskajai apkopei. 

 

9. Piedāvājuma derīguma termiņš 

9.1. Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 60 (sešdesmit) dienas no 

piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.   

 

10. Iesniedzamie dokumenti 

10.1. Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā:  



10.1.1.  pieteikumu par piedalīšanos iepirkumā sagatavo, aizpildot iepirkuma nolikuma 1. pielikuma 

veidlapu.  

 

10.2.  Pretendenta kvalifikācijas dokumenti: 

10.2.1. par Latvijas Republikā reģistrēto Pretendentu reģistrāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām (ja 

normatīvie akti to paredz), Iepirkuma komisija pārbaudīs publiski pieejamās datubāzēs vai 

attiecīgajā reģistra iestādē. Pretendentam, kas nav reģistrēts Latvijas Republikas 

Komercreģistrā, jāiesniedz dokuments, kas apliecina reģistrāciju. Ārvalstīs reģistrētam 

Pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas 

apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām. 

10.2.2. pretendenta pēdējo divu gadu (2014., 2015.) un šā gada periodā līdz piedāvājumu atvēršanas 

dienai sniegto pakalpojumu saraksts, kas apliecina pretendenta kvalifikācijas atbilstību 

nolikuma 8.3.punktā noteiktajām prasībām (3.pielikums). Pretendentam jāpievieno vismaz 

viena pozitīva pasūtītāja atsauksme, kas satur informāciju par līguma izpildi. 

 

10.3. Tehniskais un finanšu piedāvājums 

10.3.1.  Tehniskais piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar tehniskajā specifikācijā (2. pielikums) 

izvirzītajām prasībām.  Tehniskajam piedāvājumam pievieno informatīvo materiālu, kas sniedz 

vizuālo priekšstatu par piedāvāto preci. 

10.3.2. Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma formai (5. pielikums). 

10.3.3. Piedāvājuma cenā ir jāparedz un jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar paredzamā līguma 

izpildi, ieskaitot ar mobilo plauktu piegādi, uzstādīšanu, garantijas nodrošināšanu utt. saistītās 

izmaksas. Pievienotās vērtības nodokļa likmi cenā neiekļauj, pievienotās vērtības nodoklis tiek 

piemērots saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

 

11. Piedāvājuma vērtēšana, izvēles kritēriji un līguma slēgšana 

11.1. Iesniegto piedāvājumu vērtēšana notiek saskaņā ar šajā Nolikumā izvirzītajām prasībām un 

Publisko iepirkumu likumu. 

11.2. Iepirkuma komisija:  

11.2.1. Pārbaudīs piedāvājuma atbilstību šī Nolikuma 7., 8. un 10. punktā norādītajām prasībām. Par 

atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām norādītajām prasībām.  

11.2.2. Pārbaudīs tehniskā un finanšu piedāvājuma atbilstību Tehniskajā specifikācijā noteiktajām 

prasībām. 

11.2.3. Pārbaudīs, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja tiek konstatētas šādas kļūdas, 

iepirkuma komisija tās izlabos. Vērtējot finanšu piedāvājumus, iepirkuma komisija ņems vērā 

tās veiktos labojumus.  

11.2.4. No piedāvājumiem, kas atbilst visām šajā Nolikumā izvirzītajām prasībām, izvēlēsies 

piedāvājumu ar zemāko cenu.  

11.3. Iepirkuma komisija izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā jebkurā no šādiem 

gadījumiem:  

11.3.1. attiecībā uz Pretendentu ir iestājies kāds no Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā 

noteiktajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;  

11.3.2. Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav 

sniedzis pieprasīto informāciju, kurai ir būtiska nozīme kvalifikācijas apliecināšanai;  

11.3.3. Pretendents nav iesniedzis kādu no iepirkuma nolikumā prasītajiem dokumentiem, vai 

dokuments nesatur nolikumā prasīto informāciju, vai iesniegtā dokumenta oriģinālam nav 

juridiska spēka. 

11.3.4. Pretendenta piedāvājumā norādītā pieredze līdzīgu piegāžu veikšanā nav atbilstoša nolikuma 

8.3. punkta prasībām; 

11.4. Iepirkumu komisija ir tiesīga: 

11.4.1. pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams 

piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājuma novērtēšanai; 

11.4.2. pieaicināt ekspertu piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei un piedāvājumu 

atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai; 



11.4.3. noraidīt piedāvājumu, ja tiek konstatēts, ka pretendents piedāvājumā sniedzis nepatiesu 

informāciju; 

11.4.4. izvēlēties nākamo piedāvājumu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar 

pasūtītāju vai arī noslēgtais iepirkuma līgums tiek pārtraukts iesniegto piedāvājumu spēkā 

esamības laikā. 

11.5. Ja iepirkumam nav iesniegti piedāvājumi vai piedāvājumi neatbilst Nolikuma prasībām, komisija 

pieņem lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

11.6. Iepirkumu komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar Pretendentu, kurš atbilst visām 

Nolikumā izvirzītajām prasībām, t.sk. kvalifikācijas prasībām, un iesniegtais piedāvājums ir ar 

viszemāko cenu. 

11.7. Iepirkuma komisija, ne vēlāk kā 5 (piecas) darbdienas pēc tam, kad noslēgts līgums, publicē 

informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā. 

Ne vēlāk kā dienā, kad stājas spēkā attiecīgi iepirkuma līgums vai tā grozījumi, iepirkuma 

komisija Pasūtītāja mājaslapā internetā ievieto attiecīgi iepirkuma līguma vai tā grozījumu 

tekstu. 

11.8. Pretendentam jāparaksta un jāiesniedz Pasūtītājam iepirkuma līgums 5 (piecu) darba dienu laikā 

no brīža, kad Pasūtītājs ir uzaicinājis parakstīt iepirkuma līgumu. 

11.9. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju 11.8. punktā norādītajā 

termiņā, iepirkumu komisija ir tiesīga izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu. 

 

Pielikumi: 

1. pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā /veidlapa/ - 1 lpp. 

2. pielikums – Tehniskā specifikācija – 3 lpp. 

3. pielikums – Profesionālās pieredzes apliecinājums /veidlapa/ - 1 lpp. 

4. pielikums – Tehniskais piedāvājums /veidlapa/ - 1 lpp. 

5. pielikums – Finanšu piedāvājums /veidlapa/ - 1 lpp. 

6. pielikums – Līguma projekts – 3 lpp. 

 

 

 

 

Iepirkumu komisijas             

priekšsēdētāja       Inta Mikanovska-Mikalovska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.pielikums 

Iepirkuma „ Mobilo plauktu iegāde un uzstādīšana muzeja krājuma vajadzībām” nolikumam 

Iepirkuma identifikācijas Nr. TMR 2016/11  

 

 
P I E T EI K UM S  

Dalībai iepirkumā „Mobilo plauktu iegāde un uzstādīšana muzeja krājuma vajadzībām” 

Iepirkuma identifikācijas Nr. TMR 2016/11 

 
 

Pretendenta nosaukums: 

 

Vienotais reģistrācijas numurs: 

 

Juridiskā adrese:   

Biroja adrese:    

 

Bankas rekvizīti:  

Bankas kods       Konta numurs 

     

Telefons:  Fakss:    E-pasta adrese: 

   

     

 

Saskaņā ar iepirkuma nolikuma nosacījumiem: 

 
1. piesaku ____________(pretendenta nosaukums) dalībai iepirkumā „Mobilo plauktu iegāde un 

uzstādīšana muzeja krājuma vajadzībām”, identifikācijas numurs TMR 2016/11; 

2. ____________(pretendenta nosaukums) piekrīt nolikuma noteikumiem, tai skaitā, tehniskajai 

specifikācijai, un garantē nolikuma prasību izpildi. Iepirkuma nolikuma noteikumi ir skaidri un 

saprotami.  

3. apliecinu, ka uz pretendentu nepastāv Publisko iepirkumu likuma 82. panta 5. daļā minētie 

nosacījumi;  

4. apliecinu, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.  

5. apliecinu, ka iesniegtais piedāvājums ir spēkā 60 (sešdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas 

termiņa beigām, ja gadījumā, tiks atzīts par uzvarētāju – visu līguma darbības laiku. 

6. apliecinu, ka piedāvājuma cenā ir ietvertas visas izmaksas, nodokļu maksājumi un visi iespējamie 

riski.  

 

 

Piedāvājuma dokumentu kopums sastāv no _____________ cauršūtām lapām. 
 
Datums 

Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums 

 

 

 

 



 

2.pielikums 

Iepirkuma „ Mobilo plauktu iegāde un uzstādīšana Turaidas muzejrezervāta krājuma vajadzībām” nolikumam 

Iepirkuma identifikācijas Nr. TMR 2016/11  

 
 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
 

Iepirkumam „ Mobilo plauktu iegāde un uzstādīšana muzeja krājuma vajadzībām” 

Iepirkuma identifikācijas Nr. TMR 2016/11 

 

1) Attālumu starp plauktiem regulē pēc vajadzības.  

2) Plauktu sliedēm jābūt novietotām uz grīdas izgatavotām no metāla. Tām ir jābūt ar līmeņošanas 

iespējām, lai vienmēr varētu panākt plaukta horizontālu novietojumu. Attālumam starp sliedēm 

jābūt tikpat lielam kā plaukta moduļa platumam, sliežu skaits jāatbilst sānu sienu skaitam. 

3) Plauktiem jābūt aprīkotiem ar ķēdes piedziņu, piedziņas mehānismam jābūt ar reduktoru, 

piedziņas mehānismam jābūt nosegtam ar metāla paneli visā plaukta sekcijas augstumā  

4) Papildus jāparedz iespēja uzstādīt slēdzamas durvis un jebkuru plauktu moduli aprīkot ar 

slēgšanas mehānismu.  

5) Jābūt lēzenai pārejai no telpas grīdas uz sliežu pacēlumu.  

6) Piegādātājam ir jānodrošina serviss garantijas laikā, nodrošinot mobilo plauktu remontu vai 

nomaiņu 5 (piecu) darba dienu laikā no pretenzijas paziņošanas brīža. Pēc veiktā garantijas 

remonta vai apkopes Piegādātājs iesniedz Aktu, kurā norāda preces vai pakalpojuma 

nosaukumu, atzīme par Preces vai Pakalpojuma atbilstību Līguma noteikumiem un Līguma 

numurs. Aktu iesniedz divos eksemplāros, pa vienam katrai Pusei. 

 

Nr.p.k. Prasības Plauktu raksturojums 

1. Pielietojuma veids - telpai ar šādiem 

parametriem: 

4900 mm x 3490 mm 

A4 formāta reģistru uzglabāšana 

mapēs arhīva telpā. 

2. Metāla divpusējie mobilie plauktu parametri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Attēls informatīvs) 

 Kopējais moduļa augstums: līdz 2465 mm 

 Atstarpe starp plauktiem ne mazāk par 330 mm 

 Dubultās rindas platums līdz 650 mm 

 Plaukta dziļums: ne mazāk par 320 mm 

 Plauktu sistēmas pārvietošana: Manuāla, ar pagriežamu rokturi 

 Plaukta līmeņu skaits: 6 

 Mobilo plauktu sliedes: metāla, novietotas uz grīdas, ar 

iespēju līmeņot, lai vienmēr varētu 

panākt plauktu horizontālu 

novietojumu 



 Plauktu regulēšanas solis: Ne mazāk par 33 mm  

 Plauktiem ir jāatbilst šādiem sertifikātiem 

(Pretenedents tos pievieno, iesniedzot 

piedāvājumu)  

ISO 9001:2008 

   

3. Metāla vienpusējā stacionārā (pie sienas 

stāvoša) plaukta parametri 

 

 Kopējais moduļa augstums: līdz 2465 mm 

 Atstarpe starp plauktiem: ne mazāk par 330 mm 

 Vienpusējās rindas platums līdz 350 mm 

 Plaukta dziļums: ne mazāk par 320 mm 

 Plaukta līmeņu skaits: 6 

 Plauktu regulēšanas solis: Ne mazāk par 33 mm  

 Plauktiem ir jāatbilst šādiem sertifikātiem 

(Pretenedents tos pievieno, iesniedzot 

piedāvājumu)  

ISO 9001:2008 

   

4. Plauktu pamataprīkojums:  

 Plauktu sānu sienas rokturu pusē: ir noslēgtas ar dekoratīvu sānu 

paneli 

 Plauktu fiksācija: uz āķiem + drošības skava pret 

netīšu izkrišanu 

 Materiāls:  Cinkots metāls 

 Plauktu piedziņas mehānisms: ar reduktoru, slodze uz rokturi ne 

vairāk kā 0.1% no plauktu rindas 

kopsvara.  

Plauktu piedziņas mehānisma 

attiecība 4:1 

5. Garantija: 36 mēneši  

 

  



 

Telpas plāns. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3.pielikums 

Iepirkuma „ Mobilo plauktu iegāde un uzstādīšana Turaidas muzejrezervāta krājuma vajadzībām” nolikumam 

Iepirkuma identifikācijas Nr. TMR 2016/11  

 

  

Profesionālās pieredzes apliecinājums  /veidlapa/ 

 

Iepirkumam „ Mobilo plauktu iegāde un uzstādīšana muzeja krājuma vajadzībām” 

Iepirkuma identifikācijas Nr. TMR 2016/11 

 

 
____________________________________ apliecina: 
(pretendenta nosaukums)  
 

 profesionālo pieredzi mobilo plauktu piegādē un uzstādīšanā pēdējo 2 (divu) gadu laika periodā 

līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai; 

 ka tā rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei, tajā skaitā 

garantijas servisa nodrošināšanai. 

 

 

Pretendenta veikto piegāžu saraksts  
atbilstoši nolikuma 8.3.p. 

  

Nr. 

p.k. 
Piegādes saņēmējs 

Pasūtītāja kontaktpersonas 

vārds, uzvārds, tālruņa Nr. 

Veiktās piegādes 

sākuma un beigu laiks 

(norādot gadus un 

mēnešus) 

 

Veiktā pakalpojuma 

apraksts, norādot piegādes 

apjomu EUR bez PVN un 

veidu 

1.     

2.     

…     

 

Pievienot vismaz vienu pozitīvu atsauksmi, saskaņā ar nolikuma 8.3., 10.2.2. punktu. 

 

 

Datums 

Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

4.pielikums 

Iepirkuma „ Mobilo plauktu iegāde un uzstādīšana Turaidas muzejrezervāta krājuma vajadzībām” nolikumam 

Iepirkuma identifikācijas Nr. TMR 2016/11  

 
Tehniskais piedāvājums / veidlapa/ 

 

Iepirkumam „ Mobilo plauktu iegāde un uzstādīšana Turaidas muzejrezervāta krājuma vajadzībām” 

Iepirkuma identifikācijas Nr. TMR 2016/11 

 

 

 

________________________________________ apņemas piegādāt un uzstādīt mobilos plauktus  
( Pretendenta nosaukums)

  

 

Turaidas muzejrezervāta krājuma vajadzībām atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām: 

 

…. 

 

 

 

 

 

Datums 

Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.pielikums 

Iepirkuma „ Mobilo plauktu iegāde un uzstādīšana Turaidas muzejrezervāta krājuma vajadzībām” nolikumam 

Iepirkuma identifikācijas Nr. TMR 2016/11  

 
Finanšu piedāvājums / veidlapa/ 

 

Iepirkumam „ Mobilo plauktu iegāde un uzstādīšana muzeja krājuma vajadzībām” 

Iepirkuma identifikācijas Nr. TMR 2016/11 

 

 

___________________ piedāvā piegādāt un uzstādīt mobilos plauktus atbilstoši  
(pretendenta nosaukums) 
 

tehniskās specifikācijas prasībām par šādu cenu: 

 
Nr.p. k. Preču nosaukums Daudzums Cena kopā, 

EUR bez PVN 

…    

…    

…    

Kopējā vērtējamā summa, EUR bez PVN  

PVN  

Kopējā summa ar PVN  

 

Apliecinām, ka piedāvātajā cenā ietvertas visas izmaksas un nodokļi, kas saistīti ar mobilo 

plauktu piegādi, uzstādīšanu un garantijas nodrošināšanu. 

 
 

 

 

Datums 

Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.pielikums 

Iepirkuma „Mobilo plauktu iegāde un uzstādīšana Turaidas muzejrezervāta krājuma vajadzībām” nolikumam 

Iepirkuma identifikācijas Nr. TMR 2016/11  

 

 

(projekts) 

 

Līgums Nr. TMR2016/10/1-5.1/___  

 
 

Siguldā                                                                                               2016.gada ___._________ 

 
Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis - Turaidas muzejrezervāts, reģ. Nr. 90000012776, 

adrese: Turaidas iela 10, Sigulda, LV-2150, turpmāk šā līguma tekstā saukts Pasūtītājs, direktora 

vietnieka pieminekļu saglabāšanas un infrastruktūras jautājumos Daiņa Linmeijera personā, kurš 

darbojas uz Ministru kabineta 18.12.2012. noteikumu Nr. 932 “Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa 

– Turaidas muzejrezervāta nolikums” pamata, no vienas puses un  

__________________________________, reģ. Nr. _____________________, adrese: 

______________________________________, turpmāk tekstā – Piegādātājs, kuru saskaņā ar 

____________ pārstāv tās __________________________, no otras puses, turpmāk saukti katrs 

atsevišķi – Puse, abi kopā - Puses, pamatojoties uz Pasūtītāja iepirkuma komisijas 2016. gada 

___.________ pieņemto lēmumu iepirkumā „Mobilo plauktu iegāde un uzstādīšana Turaidas 

muzejrezervāta krājuma vajadzībām”, identifikācijas Nr. TMR2016/11, Puses noslēdz šādu līgumu, 

turpmāk - Līgums: 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs pasūta, bet Piegādātājs par Līgumā minēto samaksu apņemas piegādāt un uzstādīt 

mobilos plauktus Turaidas muzejrezervāta krājuma (turpmāk – Muzeja krājums) izvietošanai 

(turpmāk tekstā – Prece/Pakalpojums) un vajadzības gadījumā veikt mobilo plauktu garantijas 

remontu. 

1.2. Piegādātājs Preci piegādā un uzstāda Turaidas muzejrezervāta krājuma ēkas telpā, kas atrodas 

Turaidas ielā 10, Siguldā, atbilstoši Līgumam pievienotajai tehniskajai specifikācijai 

(1.pielikums) un Piegādātāja finanšu piedāvājumam (2.pielikums).  

1.3. Līguma izpildes laiks – 2016. gada 20. decembris. 

 

2. Līgumcena un norēķinu kārtība 

2.1. Līgumcena ir EUR ___________ (summa vārdiem), pievienotās vērtības nodoklis 21% EUR 

________ (summa vārdiem), kas kopā sastāda EUR __________ (summa vārdiem), turpmāk 

tekstā Līguma summa. 

2.2. Līguma 2.1.punktā norādīto kopējo Līguma summu Pasūtītājs apmaksā 30 (trīsdesmit) dienu 

laikā pēc mobilo plauktu piegādes un uzstādīšanas, ko apliecina Pušu parakstīts pieņemšanas 

nodošanas akts, pārskaitot naudu Piegādātāja norādītajā bankas kontā atbilstoši Piegādātāja 

izrakstītajam rēķinam. 

2.3. Visā Līguma darbības laikā Līgumcena nedrīkst mainīties. Pasūtītājs maksā Piegādātājam par 

faktiski piegādātajiem un uzstādītajiem mobilajiem plauktiem. 

 

3. Preces/pakalpojuma pieņemšanas kārtība 

3.1. Preces nodošana Pasūtītājam notiek pēc tās uzstādīšanas un tiek fiksēta ar pieņemšanas 

nodošanas aktu. Preces nodošanas procesā tiek pārbaudīta Preces/Pakalpojuma kvalitāte un 

atbilstība Līguma noteikumiem. 

3.3. Ja Pasūtītājs, pieņemot Preci vai pārbaudot piegādes atbilstību, konstatē trūkumus vai 

neatbilstības Līguma noteikumiem, rakstiski tiek noformēts defektu akts un nosūtīts 



Piegādātājam, norādot novēršamās neatbilstības un trūkumus. Pasūtītājs nepieņem Preci, kas 

neatbilst Līguma noteikumiem. 

3.4. Piegādātājs uz sava rēķina novērš konstatētās neatbilstības un trūkumus Pušu saskaņotā termiņā, 

bet, ja Puses nespēj vienoties, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstveida 

iebildumu saņemšanas dienas. Pēc iepriekšminēto trūkumu novēršanas tiek veikta atkārtota 

mobilo plauktu pieņemšana Līgumā noteiktajā kārtībā. 

3.5. Ja defektu aktā minētās neatbilstības radušās Piegādātāja darbības vai bezdarbības rezultātā, 

izdevumi šo neatbilstību novēršanai pilnībā ir jāapmaksā Piegādātājam, un tas nedod tiesības uz 

Līgumā noteiktā termiņa pagarinājumu. 

3.6. Pasūtītājs, parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu, atzīst, ka mobilo plauktu piegāde un 

uzstādīšana ir veikta atbilstoši tehniskajai specifikācijai un Līguma noteikumiem. 

  

4. Pasūtītāja tiesības un pienākumi 

4.1. Pasūtītājs apņemas veikt maksājumu par Preci Līgumā noteiktajā apmērā, termiņā un atbilstoši 

Piegādātāja izrakstītajam rēķinam. 

4.2. Pasūtītājam ir pienākums: 

4.2.1. pirms Preces piegādes atbrīvot telpu, lai Piegādātājs varētu uzsākt Preces piegādi un 

uzstādīšanu;  

4.2.2. iepazīstināt Izpildītāju ar muzeja krājuma glabātavas iekšējās kārtības noteikumiem, ja tas 

nepieciešams pakalpojuma izpildei; 

4.2.3. nodrošināt Izpildītāja darbiniekiem pakalpojuma sniegšanas laikā piekļuvi telpai, kurā tiks 

piegādāti un uzstādīti mobilie plaukti; 

4.2.4. parakstīt pieņemšanas – nodošanas aktu, ja mobilo plauktu piegāde un uzstādīšana ir veikta 

saskaņā ar Līgumu un tehnisko specifikāciju;  

4.3. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Piegādātājam sniegt informāciju par piegādes laiku un 

apstākļiem, kas varētu kavēt piegādi, kā arī izvirzīt Izpildītājam pamatotas pretenzijas par 

piegādāto mobilo plauktu uzstādīšanas kvalitāti.  

4.4.  Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Piegādātājam Preces/Pakalpojuma remontu garantijas laikā, ja 

Preces/ Pakalpojuma bojājums nav noticis Pasūtītāja vainas dēļ. 

  

5. Piegādātāja tiesības, pienākumi un garantijas 

5.1. Piegādātājam ir pienākums: 

5.2.2. piegādāt Preci un kvalitatīvi veikt Preces uzstādīšanu Līgumā noteiktajā apmērā un termiņā; 

5.2.3. pirms piegādes saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi Preces piegādes un uzstādīšanas faktisko 

datumu ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms piegādes;  

5.2.3. ievērot Pasūtītāja norādījumus par muzeja krājuma glabātavas iekšējās kārtības noteikumiem 

un telpas pieejamību Preces uzstādīšanas laikā, ja tas nepieciešams pakalpojuma izpildei; 

5.2.3. 3 (trīs) dienu laikā pēc Pasūtītāja pārstāvja pieprasījuma, rakstveidā sniegt informāciju par 

Preces piegādes gaitu un apstākļiem, kas traucē Preces piegādi; 

5.2.4. pēc Preces uzstādīšanas apmācīt Preces uzstādīšanas vietā esošos Pasūtītāja darbiniekus 

lietot Preci, ja tas nepieciešams. 

5.3. Piegādātājs garantē: 

5.3.1. piegādātās Preces kvalitāti, atbilstību Pasūtītāja noteiktajām tehniskajām prasībām un ražotāja 

dotajām garantijām un standartiem; 

5.3.2. piesaistīt kvalificētus speciālistus, lai Līguma izpilde tiktu veikta Līgumā noteiktajā termiņā, 

apjomā un kvalitātē. 

5.4. Piegādātājs uzņemas atbildību par Preces uzstādīšanā iesaistīto personu rīcību laikā, kad tie 

atrodas Muzeja krājuma telpās, kā arī apņemas nodrošināt, lai informācija, kas iesaistītajām 

personām kļuvusi zināma Preces uzstādīšanas laikā, netiktu izpausta trešajām personām. 

 

6.  Pušu atbildība 

6.1.  Pasūtītājs maksā Piegādātājam līgumsodu, ja tiek novilcināti maksājumi par Preci/Pakalpojumu 

saskaņā ar līguma 2.2.punktu, 0,1% apmērā no kavētā maksājuma summas par katru nokavēto 

dienu, nepārsniedzot 10 % no nesamaksātās Līguma cenas. 



6.2.  Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu, ja tiek novilcināts līguma 1.3. punktā noteiktais 

mobilo plauktu piegādes un uzstādīšanas termiņš, 0,1% apmērā no Līguma cenas par katru 

nokavēto dienu, nepārsniedzot 10 % no Līguma cenas. 

 

 

7. Līguma termiņš un izbeigšanas kārtība 

7.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. 

7.2.  Līgums var tikt izbeigts: 

7.2.1.   Pusēm savstarpēji vienojoties; 

7.2.2.   pastāvot nepārvaramas varas apstākļiem;  

7.2.3.  ja Piegādātājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīts par maksātnespējīgu vai pieņemts 

lēmums par Piegādātāja likvidāciju. 

7.3.  Jebkurā līguma izbeigšanas gadījumā Puses veic savstarpējos norēķinus atbilstoši piegādātās 

preces un sniegtā pakalpojuma apjomam. 

 
8. Citi noteikumi 
8.1. Līgumu var papildināt vai grozīt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuri līguma grozījumi vai 

papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šā līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

8.2. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdus, kas rodas starp Pusēm Līguma izpildes laikā, 

Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja strīdu nav iespējams atrisināt savstarpēju pārrunu ceļā, 

to izšķir tiesa Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

8.3. No Pasūtītāja puses Preci/Pakalpojumu pieņems un pieņemšanas – nodošanas aktu 

parakstīs_________________________. 

8.4. No Piegādātāja puses Preci/Pakalpojumu pieņems un pieņemšanas – nodošanas aktu 

parakstīs_________________________. 

8.5. Puses ir izskatījušas Līgumu, piekrīt tā nosacījumiem un apstiprina to ar saviem parakstiem. 

8.6. Līgums sastādīts uz 3 (trīs) lapām, 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem 

viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs - pie Izpildītāja. 

 

  

9. Līdzēju juridiskās adreses un citi rekvizīti 

 

 

  Pasūtītājs: 

 

Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis 

– Turaidas muzejrezervāts  
Reģ. Nr. 90000012776 

Adrese: Turaidas iela 10, Sigulda, Siguldas 

novads, LV-2150, tel.67971402, fakss: 

67973628 

e-pasts: turaida.muzejs@apollo.lv 

Norēķinu rekvizīti: Valsts kase  

Konta Nr. LV81TREL2220544006000  

Kods: TRELLV22 

 

________________________ 

__________________________ 

 

 

Izpildītājs: 

 

_______________________ 

Reģ. Nr. _________________ 

 

Adrese: _____________________ 

Banka:  _____________________ 

Konta Nr. ___________________ 

 

 

 

 

 

______________________________ 

________________________ 

 
 


