
APSTIPRINĀTS 

Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-  

Turaidas muzejrezervāta  

iepirkuma komisijas 

2018. gada 21. jūnija sēdē 

protokols Nr.1-7.11/7. 

IEPIRKUMA 

„Audioiekārtu piegāde, uzstādīšana un integrēšana muzeja ekspozīcijas multimediālajā 

sistēmā” 

 

 (iepirkuma identifikācijas Nr. TMR2018/2) 

 

NOLIKUMS 
Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 9. panta noteiktajā kārtībā 

 

1. Pasūtītājs 

Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis – Turaidas muzejrezervāts (turpmāk – Pasūtītājs)  

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

reģistrācijas Nr.90000012776; mājaslapa: www.turaida-muzejs.lv 

 

2. Kontaktpersona 
Par iepirkuma priekšmetu: 

Ralfs Miķelsons, tālrunis 26764192, e-pasts ralfs.mikelsons@turaida-muzejs.lv 

 

3. Informācija par iepirkuma priekšmetu 

3.1. Audioiekārtu piegāde, uzstādīšana un integrēšana muzeja ekspozīcijas multimediālajā sistēmā 

saskaņā ar tehnisko specifikāciju (nolikuma 1.pielikums). 

3.2. CPV kods 32300000-6, 32340000-8 

3.3. Līguma izpildes termiņš – piegāde viena mēneša laikā no līguma noslēgšanas brīža un uzstādīšana 

saskaņā ar ekspozīcijas iekārtošanas grafiku. 

3.4. Vērtēšanas un izvēles kritērijs – nolikuma prasībām atbilstošs piedāvājums ar zemāko cenu (EUR 

bez PVN) saskaņā ar Publiskā iepirkuma liekuma 51. panta 4.daļu. 

 

4. Iepirkuma identifikācijas Nr.TMR2018/2 

 

5. Informācijas apmaiņas kārtība 

5.1. Informāciju par iepirkumu Pasūtītājs publicē tīmekļa vietnē 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. Ja Pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par nolikumā iekļautajām prasībām, 

Pasūtītājs to sniedz 3 (triju) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 4 (četras) dienas pirms piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa beigām.  

5.4. Papildu informāciju Pasūtītājs nosūta Pretendentam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto 

šo informāciju Pasūtītāja tīmekļa vietnē http://www.turaida-muzejs.lv sadaļā „Muzejrezervāts”/ 

„Iepirkumi”, norādot arī uzdoto jautājumu. Pasūtītājs ar iepirkumu saistītās informācijas apmaiņu 

nodrošina saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38. pantu. 

 
6. Piedāvājums iesniedzams: 

6.1. Iesniegšanas laiks – līdz 2018. gada 4. jūlijā plkst. 11:00. 

6.2. Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai, nosūtot pa pastu. 

6.3. Iesniegšanas vieta – Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis - Turaidas muzejrezervāts, adrese - 

Turaidas ielā 10, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150. 

6.4. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam nolikuma 6.3. punktā norādītajā adresē līdz nolikuma 6.1.punktā 

noteiktajam termiņam un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs. 

http://www.turaida-muzejs.lv/
http://www.turaida-muzejs.lv/
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6.5. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, tiks neatvērts atdots vai nosūtīts atpakaļ 

iesniedzējam. 

6.6. Iesniegtais piedāvājums, izņemot Noteikumu 6.5. punktā noteikto gadījumu, ir Pasūtītāja īpašums 

un netiek atdots atpakaļ pretendentam. 

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

 

7. Piedāvājuma noformēšana 

7.1. Piedāvājums sastāv no Nolikuma 8. punktā noteiktajiem dokumentiem. Piedāvājums jāsagatavo 

latviešu valodā. Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem. 

7.2. Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem tā, lai tos nebūtu iespējams atdalīt, lapām jābūt 

sanumurētām.  

7.3. Sagatavojot piedāvājuma dokumentus, jāievēro LR Ministru kabineta noteikumos Nr. 916 

“Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktās prasības attiecībā uz dokumentu 

noformēšanu, rekvizītiem un juridisko spēku: 

7.3.1. Dokumentu kopijas jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, 

piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu pareizību apliecināt ar vienu 

apliecinājumu, ja visas piedāvājuma lapas ir numurētas, cauršūtas vai caurauklotas. 

7.3.2. Svešvalodā iesniegtiem dokumentiem - oriģināliem vai kopijām, saskaņā ar Valsts valodas 

likuma 10. panta trešo daļu un Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumiem Nr.291 

"Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā", jāpievieno apliecināts 

tulkojums latviešu valodā. 

7.3.3. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta piegādātāja pārstāvis ar 

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta 

tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstošas pilnvaras oriģinālu vai 

apliecinātu kopiju. 

7.3.4. Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem tā, lai tos nebūtu iespējams atdalīt, lapām jābūt 

sanumurētām.  

7.4. Piedāvājums drukātā veidā kopā ar elektronisko datu nesēju (CD – R vai USB Flash Drive), kurā 

ir iekopēts finanšu piedāvājums un tāme (MS Excel formātā), jāiesniedz slēgtā aploksnē, uz kuras 

jānorāda: 

7.4.1. Pasūtītāja nosaukums un adrese; 

7.4.2. Pretendenta nosaukums, adrese un reģistrācijas Nr.; 

7.4.3. atzīme - Piedāvājums iepirkumam “Audioiekārtu piegāde, uzstādīšana un integrēšana muzeja 

ekspozīcijas multimediālajā sistēmā” (iepirkuma identifikācijas Nr. TMR2018/2) 

7.4.4. atzīme - Neatvērt līdz 2018. gada 4. jūlija plkst. 11:00. 

 

8. Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti 

 

Prasība Iesniedzamais dokuments 

8.1. Pretendents ir piegādātājs, kurš ir 

iesniedzis piedāvājumu. Piegādātājs var būt 

fiziskā vai juridiskā persona vai piegādātājs, 

šādu personu apvienība jebkurā to 

kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū 

piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus.  

 
 

Pieteikums dalībai iepirkumā (nolikuma 1. 

pielikums).  

  

Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad 

tiek iesniegta visu apvienības dalībnieku parakstīta 

vienošanās, ko paraksta visi apvienības dalībnieki 

par kopīga piedāvājuma iesniegšanu. Vienošanās 

dokumentā jānorāda katra apvienības dalībnieka 

līguma daļa, tiesības un pienākumi iesniedzot 

piedāvājumu, kā arī attiecībā uz iespējamo līguma 

slēgšanu. 

Pilnvara vai cits dokuments, kas ļauj parakstīt 

piedāvājumu un uzņemties saistības Pretendenta 

vārdā. 
8.2. Piegādātājs var balstīties uz citu personu 

tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas 

ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma 

Pretendents pierāda, ka tā rīcībā būs nepieciešamie 

resursi, iesniedzot šo personu/apakšuzņēmēju 

sarakstu un apliecinājumu vai vienošanos par 

nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā. 



izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību 

tiesiskā rakstura. 

Piegādātājs, lai apliecinātu profesionālo 

pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša 

personāla pieejamību, var balstīties uz citu 

personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks 

Preces piegādi vai sniegs pakalpojumus, kuru 

izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas 

konkrētā iepirkuma līguma izpildei 

 

 

8.3. Pretendents vai tā piesaistītais 

apakšuzņēmējs ir reģistrēts Latvijas Republikas 

Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai 

līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, licencēts vai 

sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo 

aktu prasībām. 

Par reģistrācijas faktu Pasūtītājs pārliecināsies 

Uzņēmumu reģistra mājaslapā www.ur.gov.lv. 

Ja Pretendents ir reģistrēts ārvalstīs, tam ir 

jāiesniedz komercreģistra vai līdzvērtīgas 

komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs 

izdotas reģistrācijas apliecības kopija. 

8.4. Pretendents iepriekšējo 3 (triju) gadu laikā 

līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir  veicis 

vismaz 3 (trīs) iepirkuma priekšmetam līdzīgu 

pēc rakstura aprīkojuma piegādes  un 

uzstādīšanas, t.sk. veicis vismaz vienu piegādi, 

uzstādīšanu un integrēšanu muzeja 

ekspozīcijā. 

Pretendentam ir jāiesniedz informācija par savu 

vai apakšuzņēmēja pieredzi (tabula Nolikuma 5. 

pielikumā “Pretendenta pieredze”. 

Pretendentam ir jāiesniedz vismaz divu pasūtītāju 

pozitīvas atsauksmes. 

Ja pretendents ir pieaicinājis apakšuzņēmējus, tad 

Nolikuma 5. pielikumā iekļauj informāciju arī par 

apakšuzņēmēju pieredzi. 

8.5. Pretendentam ir jānodrošina vismaz 2 

(divi) sertificēti un vai profesionāli speciālisti 

piedāvājumā iekļauto būtisko audioiekārtu 

uzstādīšanai un integrēšanai muzeja 

ekspozīcijas multimediālajā sistēmā.  

 

 

Pretendenta speciālista sertifikāta kopija (vai 

apliecinājumu) ar atsauci uz piedāvājumā 

iekļautajiem būtiskajiem audioiekārtu modeļu 

uzstādīšanas prasmēm un profesionalitāti to 

integrēšanai muzeja ekspozīcijas multimediālajā 

sistēmā. 

8.4. Uz pretendentu neattiecas Publisko 

iepirkumu likuma 9. panta astotajā daļā 

noteiktie izslēgšanas nosacījumi 

Komisija pārbauda Publisko iepirkumu likuma 9. 

panta astotajā daļā noteiktajā kārtībā 

 

9. Tehniskais piedāvājums 

9.5. Tehnisko piedāvājumu pretendents sagatavo saskaņā ar tehniskajā specifikācijā (nolikuma 1. 

pielikums) noteiktajām prasībām un atbilstoši tehniskā piedāvājuma veidlapai (4. pielikums).  

9.6. Pretendentam jāiesniedz piedāvājumu par visām tehniskajās specifikācijās norādītājām pozīcijām, 

ja pretendents nepiedāvās kādu iepirkuma pozīciju, tā piedāvājums tiks noraidīts 

9.7. Tehnisko prasību atbilstības apliecināšanai pretendents piedāvājumam var pievienot piedāvāto 

iekārtu tehnisko parametru ražotāja tehnisko dokumentāciju (brošūras, specifikāciju lapas vai 

lietošanas instrukcija) oriģinālvalodā vai angļu valodā, pievienojot tulkojumu latviešu valodā. 

 

10. Finanšu piedāvājums 

10.5. Finanšu piedāvājumu pretendents sagatavo ņemot vērā tehnisko specifikāciju, aizpildot finanšu 

piedāvājuma veidlapu (nolikuma 5. pielikums).  

10.6. Finanšu piedāvājuma cenās jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar Preču piegādi (tajā 

skaitā iekārtu piegāde, uzstādīšana, apmācība un garantijas laika apkalpošana, ceļa izdevumi utt.), 

kā arī visi tiešie un netiešie izdevumi, kas saistīti ar Preču piegādi saskaņā ar iepirkuma tehnisko 

specifikāciju. 

10.7. Finanšu piedāvājumā norādītajām izmaksām jābūt nemainīgām visā līguma darbības laikā. 

Finanšu piedāvājumā cenas tiek norādītas euro ar ne vairāk kā diviem cipariem aiz komata. 

 

11. Papildus prasības pieteikumam:  

http://www.ur.gov.lv/


11.1. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā pieņem iepirkuma nolikumā un iepirkuma 

priekšmeta aprakstā ietvertos noteikumus. Jebkura Pretendenta piedāvātā norma, kas ir pretrunā 

ar iepirkuma prasībām, var būt par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai. 

11.2. Gadījumā, ja Pretendents iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu, Pasūtītājs pieprasa sniegt 

rakstisku paskaidrojumu un dokumentāli pierādīt zemās cenas veidošanās pamatotību, jo 

Pasūtītājs vēlas saņemt kvalitatīvus pakalpojumus saskaņā ar Tehnisko specifikāciju. Ja 

Pretendents 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas nespēj dokumentāli pierādīt 

zemās cenas veidošanos, Pasūtītājs pieņem lēmumu par Pretendenta izslēgšanu no turpmākās 

dalības iepirkumā.   

 

12.  Piedāvājuma vērtēšana, lēmuma pieņemšana 

12.1. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, iepirkumu komisija izvērtē iesniegtos 

piedāvājumus, veic pretendentu atlasi saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 41. punktā noteikto 

un pieņem lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. 

12.2. Iepirkuma komisija:  

12.2.1. veic piedāvājumu noformējuma pārbaudi atbilstoši Nolikuma 7. punktā noteiktajām prasībām. 

Gadījumā, ja piedāvājums neatbilst kādai noformējuma prasībai, iepirkumu komisija vērtēs 

pārkāpuma būtiskumu, un tai ir tiesības lemt par šī piedāvājuma tālāku izskatīšanu vai 

neizskatīšanu. 

12.2.2. pārbauda vai Pretendents ir iesniedzis visus Nolikuma 8. punktā prasītos dokumentus, un vai 

attiecīgie dokumenti atbilst Nolikuma pielikumos pievienotajām formām. Par atbilstošiem tiks 

uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuros būs iesniegti visi dokumenti un tajos sniegta visa prasītā 

informācija, kā arī sniegtā informācija apliecinās Pretendenta atbilstību Nolikuma 8. punktā 

izvirzītajām kvalifikācijas prasībām. Piedāvājumi, kuros nebūs iesniegti visi minētie 

dokumenti, vai nebūs norādīta visa prasītā informācija, vai informācija nebūs pārbaudāma, tiks 

noraidīti un tālāk netiks vērtēti. 

12.2.3. pārbauda, vai Pretendenta iesniegtā Tehniskās specifikācija atbilst nolikumam. Ja tiks 

konstatēts, ka Pretendenta Tehniskais piedāvājums neatbilst Tehniskās specifikācijas 

prasībām, un ja trūkumi ir būtiski, kas nepieļauj pienācīgi izvērtēt piedāvājumu, iepirkumu 

komisija izslēdz Pretendentu no iepirkuma un tā piedāvājumu nevērtē. 

12.2.4. pārbauda, vai Finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja šādas kļūdas konstatēs, tad tās 

tiks izlabotas. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu tiks paziņots Pretendentam, 

kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot piedāvājumu, iepirkumu komisija ņems vērā laboto 

piedāvājuma summu.  

12.2.5. par Pretendentu, kuram, atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām un piedāvājuma izvēles 

kritērijam, būtu piešķiramas Līguma slēgšanas tiesības, veic pārbaudi par Publisko iepirkumu 

likuma 9. panta astotajā daļā noteikto izslēgšanas gadījumu esamību. Pārbaude tiek veikta 

atbilstoši 9. panta devītajā daļā noteiktajam. 

12.3. Iepirkuma komisija saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 51. panta ceturtajā daļā paredzēto 

piedāvājuma izvēles kritēriju – cenu, izvēlas piedāvājumu, kas pilnībā atbilst nolikumā 

izvirzītajām prasībām un ir ar zemāko piedāvāto cenu bez pievienotās vērtības nodokļa. 

12.4. Gadījumā, ja iepirkumam tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbildīs Nolikuma 

prasībām un paredzētajiem finanšu līdzekļiem, Pretendents, kas iesniedzis šo piedāvājumu, var 

tikt atzīts par iepirkuma uzvarētāju. 

12.5. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt iepirkuma līgumu, ja tam ir objektīvs 

pamatojums: nav iesniegti piedāvājumi, iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma nolikuma vai 

tā pielikumos noteiktajām prasībām, ja pasūtītājam nav pietiekami finanšu resursi, vai nav vairs 

nepieciešamības pēc preču piegādes, kā arī citos gadījumos saskaņā ar normatīvajiem aktiem. 

12.6. Visi Pretendenti tiek rakstveidā informēti par iepirkuma rezultātiem 3 (trīs) darba dienu laikā 

pēc lēmuma pieņemšanas par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. 

 

13. Iepirkuma līguma noslēgšana 

13.1. Pasūtītājs saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 60. panta pirmās, otrās, trešās, ceturtās un 

piektās daļas prasībām slēdz Līgumu ar iepirkumu komisijas izraudzīto Pretendentu, 

pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu, 5 darba dienu laikā no iepirkuma rezultātu 

paziņošanas. 



13.2. Ja uzvarējušais pretendents šajā termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu, pasūtītājs tiesīgs to 

uzskatīt par atteikšanos slēgt iepirkuma līgumu un ir tiesīgs slēgt līgumu ar pretendentu, kurš 

piedāvājis nākamo zemāko cenu. 

13.3. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9. panta astoņpadsmitajai daļai šā iepirkuma rezultātā 

noslēgtā līguma vai tā grozījumi teksts tiks publicēts Pasūtītāja mājaslapā internetā 

(www.turaida-muzejs.lv sadaļā Muzejrezervāts/Publiskie iepirkumi). Ja pretendenta ieskatā 

kāda no piedāvājuma sastāvdaļām ir uzskatāma par komercnoslēpumu, pretendents to norāda 

savā piedāvājumā. Par komercnoslēpumu nevar tikt atzīta informācija, kas saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem ir vispārpieejama, t.sk. nolikumā iekļautā informācija. 

 

14. Pretendenta pienākumi un tiesības 

14.1. Iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem 

par papildus informāciju. 

14.2. Segt visas un jebkuras izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu 

neatkarīgi no iepirkuma rezultāta. 

14.3. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. 

14.4. Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā iepirkuma komisijas lēmumu 

Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā. Administratīvā procesa likumā noteiktajā 

kārtībā mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas. Administratīvās rajona tiesas nolēmumu 

var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma 

pārsūdzēšana neaptur tā darbību. 

14.5. Pretendenta tiesības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, nolikumu un Latvijas Republikā 

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

 

15. Iepirkuma komisijas pienākumi un tiesības 

15.1. Nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem. 

15.2. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzē vai 

citos publiski pieejamos avotos, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti 

iepirkuma komisijai. 

15.3. Pārbaudīt Pretendentu sniegto informāciju, tai skaitā kontaktējoties arī ar Pretendentu pieredzes 

aprakstā norādītajām kontaktpersonām, informācijas patiesuma pārbaudīšanai un atsauksmju 

iegūšanai. 

15.4. Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta piedāvājumā, informējot par to pretendentu. 

15.5. Pieaicināt atzinuma sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām. 

15.6. Iepirkuma komisijas tiesības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un Latvijas Republikas 

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

 

 
Pielikumā: 

1.pielikums – Tehniskā specifikācija uz 11 (vienpadsmit) lapām; 

2.pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā (veidne) uz 1 (vienas) lapas; 

3.pielikums – Pretendenta pieredze (veidne) uz 1 (vienas) lapas; 

4.pielikums – Tehniskais piedāvājums (veidne) uz 2 lapām; 

5.pielikums – Finanšu piedāvājums (veidne) uz 1 (vienas) lapas; 

 

 

Iepirkuma komisijas  

priekšsēdētāja     Inta Mikanovska-Mikalovska 

 

 
 

 

 

 

 

 



2.pielikums nolikumam 

(ID Nr. TMR2018/2) 

 

 

Pieteikums dalībai iepirkumā  

„Muzeja ekspozīcijas audioiekārtu piegāde, uzstādīšana un garantijas uzturēšana” 
(iepirkuma identifikācijas Nr. TMR2018/2) 

 

Pretendents: 

 

1. Nosaukums: 

2. Reģistrācijas numurs: 

3. Adrese: 

4. Kontaktpersona : 

5. Telefons: 

6. E-pasts: 

7. 

Uzņēmuma statuss (izvēlēties atbilstošo:  

Mazais uzņēmums  

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  

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 gada bilance kopā nepārsniedz 43 

miljonus euro.  

 

8. Finanšu rekvizīti: 

Bankas nosaukums: 
 

 

Bankas kods:  

Konta numurs:  

 

ar šī pieteikuma iesniegšanu:  

 Piesakās piedalīties iepirkumā „ Muzeja ekspozīcijas audioiekārtu piegāde, 

uzstādīšana un garantijas uzturēšana” iepirkuma identifikācijas Nr. TM 2018/2. 

 Apņemas ievērot iepirkuma nolikuma prasības, tajā skaitā apņemas izpildīt visas 

tehniskajā specifikācijā izvirzītās prasības. 

 Apņemas pasūtījuma piešķiršanas gadījumā slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju atbilstoši 

iesniegtajam piedāvājumam; 

 Apliecina, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.  

 

2018. gada ___._____________ 
 
 

 _________________________________________________________________________________________________________ 

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaru) paraksts, tā atšifrējums) 

 

 

 

 
 



3.pielikums nolikumam 

(ID Nr. TMR2018/2) 

 

Iepirkums 

„Muzeja ekspozīcijas audioiekārtu piegāde, uzstādīšana un garantijas uzturēšana” 

(iepirkuma identifikācijas Nr. TMR2018/2) 

 

Pretendenta pieredze  

 

Nr. 

p.k. 

Pasūtītāja 

nosaukums, reģistrācijas 

numurs, adrese, 

kontaktpersona, tālruņa 

numurs 

Līguma 

darbības 

laiks 

 

 

Līguma nosaukums, piegādātā 

aprīkojuma veidi un apraksts 

Līgumcena 

bez PVN 

(EUR) 

Pašu spēkiem 

izpildītais līguma 

apjoms  

%  

      

      
      

 

Pretendents pievieno vismaz divas pozitīvas pasūtītāja/-u pozitīvas atsauksmes par norādīto līgumu izpildi.  

 

 

Pielikumā: Atsauksmes uz ________ lpp. 

 

 

  

   

2018. gada ___._____________ 

 

_________________________________________________________________________ 
(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, 

tā atšifrējums) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
4.pielikums nolikumam 

(ID Nr. TMR2018/2) 

 

Iepirkums 

„Muzeja ekspozīcijas audioiekārtu piegāde, uzstādīšana un garantijas uzturēšana” 

(iepirkuma identifikācijas Nr. TMR2018/2) 

Tehniskais piedāvājums 

Nr. Iepirkuma priekšmeta nosaukums/ apraksts Pretendenta piedāvājums (tehniskais 

apraksts/tips/marka) 

1. Stends Nr.6  

1.1 Vērstas darbības skaļrunis ar pastiprinātāju   
1.2 Stiprinājuma kronšteins  
1.3 Papildus stiprinājuma kronšteins  
1.4 Audioatskaņotājs  
1.5 Atmiņas karte  
1.6 Spiedpoga  
1.7 Gaismu iluminācijas vadība  

1.8 Vadi un savienotāji, palīgmateriāli  
1.9 Montāžas izmaksas  

2. Stends Nr.9  
2.1 Virsmas skaļrunis  
2.2 Jaudas pastiprinātājs  
2.3 Audio atskaņotājs  
2.4 Klātbūtnes sensors  
2.5 Atmiņas karte  
2.6 Vadi un savienotāji, palīgmateriāli  
2.7 Montāža  
3. Stends Nr.11.  

3.1 Austiņu pastiprinātājs, atskaņotājs  
3.2 Audio klausule  

3.3 Atmiņas karte  
3.4 Vadi un savienotāji, palīgmateriāli  
3.5 Montāžas izmaksas  
4. Stends Nr.14  

4.1 Austiņu pastiprinātājs, atskaņotājs  
4.2 Audio klausule  

4.3 Atmiņas karte  
4.4 Vadi un savienotāji, palīgmateriāli  
4.5 Montāžas   

5. Stends Nr.19  

5.1 Pie sienas montējama skanda  
5.2 Jaudas pastiprinātājs  
5.5 Vadi un savienotāji, palīgmateriāli  
5.6 Montāža   
6. Stends Nr.20  

6.1 Virsmā montējams skaļrunis  
6.2 Jaudas pastiprinātājs  
6.3 Vadi un savienotāji, palīgmateriāli  



6.4 Montāža  
7. Stends Nr.28  

7.1 Austiņu pastiprinātājs, atskaņotājs  
7.2 Audio klausule  
7.3 Atmiņas karte  
7.4 Vadi un savienotāji, palīgmateriāli  
7.5 Montāža  
8. Stends “Negaisa mākonis”  

8.1 Pie virsmas stiprināmas platjoslas skandas  
8.2 Virsmā montējama subbasu skanda  
8.3 Apvalks un stiprinājumu komplekts vienotas 

akustiskās sistēmas izveidei 
 

8.4 Jaudas pastiprinātājs  
8.5 Audio atskaņotājs  
8.6 Klātbūtnes sensors  
8.7 Atmiņas karte  
8.10 Vadi un savienotāji, palīgmateriāli  
8.11 Montāža  
9. Projekcijas telpa (Nr.36)  

9.1 Pie sienas montējama skanda  
9.2 Subbasu skanda  
9.3 Jaudas pastiprinātājs ar DSP  
9.6 Vadi un savienotāji, palīgmateriāli  
9.7 Montāža  

 

2018. gada ___._____________ 

 

_________________________________________________________________________ 
(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, 

tā atšifrējums) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.pielikums nolikumam 

(ID Nr. TMR2018/2) 

 

Iepirkums 

„Muzeja ekspozīcijas audioiekārtu piegāde, uzstādīšana un garantijas uzturēšana” 

(iepirkuma identifikācijas Nr. TMR2018/2) 

 

Finanšu piedāvājums (veidne) 

Nr. Iepirkuma 

priekšmeta 

nosaukums 

tips/marka Mērv. skaits Cena 

EUR bez 

PVN 

Summa 

EUR bez 

PVN 

PVN 

likme 

Summa 

EUR ar 

PVN 

1. Stends Nr.6        
1.1.  …        

 …        

 …        

 

Finanšu piedāvājumā preču vienības cenās ir iekļautas visas izmaksas. Piedāvātā cena būs 

nemainīgām visā līguma izpildes laikā 

 

 

2018. gada ___._____________ 

 

_________________________________________________________________________ 
(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, 

tā atšifrējums) 

 


