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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

 

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs 

LU MII 2019/08-M. Publiskais iepirkums tiek organizēts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9. 

pantam. 

 

1.2. Informācija par pasūtītāju 

Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts (saīsinājumā - LU MII). 

Adrese: Raiņa bulvāris 29, Rīga, LV–1459, Latvija 

PVN reģ.nr.: LV90002111761 

 

1.3. Publiskā iepirkuma vadība 

1.3.1. Publiskā iepirkuma Nolikuma izstrādi un piedāvājumu izvērtēšanu veic pasūtītāja 

izveidotā Iepirkuma komisija (turpmāk tekstā - Komisija), kas izveidota ar LU MII direktora 

2018.gada 29.augusta rīkojumu Nr.31-v. 

1.3.2. Komisijas tiesības un pienākumi ir aprakstīti šī Nolikuma 5.sadaļā. 

1.3.3. Informācijas apmaiņa starp Komisiju un ieinteresēto personu, un pretendentu notiek pa 

pastu, faksu, elektroniski, nolikumā norādītajā kārtībā. Visi paskaidrojumu pieprasījumi un 

atbildes uz Komisijas pieprasījumiem iesniedzami rakstiskā veidā pa faksu (fakss +371-

67820153), pastu vai elektroniski uz elektroniskā pasta adresi iepirkumi@lumii.lv . Elektroniski 

veiktā saziņa uzskatāma par oficiālu saraksti, ja tā veikta, izmantojot elektronisko parakstu vai 

pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu. 

 

1.4. Nolikuma saņemšanas kārtība 

1.4.1.Nolikums ir brīvi un tieši elektroniski pieejams LU MII publiskā tīmekļa mājaslapas adresē 

http://www.lumii.lv/resource/show/55 un Elektronisko iepirkumu sistēmā 

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/. Ieinteresētais piegādātājs Elektronisko iepirkumu 

sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā konkursa sadaļā var reģistrēties kā Nolikuma saņēmējs, ja 

tas ir reģistrēts Elektronisko iepirkumu sistēmā kā piegādātājs.  

1.4.2.Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par Nolikuma saņēmēju 

skatīt adresē https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883. 

1.4.3. Ieinteresētās personas ar nolikumu personīgi LU MII telpās var iepazīties un/vai to saņemt 

darba dienās no 2019. gada 8. novembra no plkst.10:00 līdz 12:00 un no plkst.14:00 līdz 16:00 

līdz 2019. gada 20. novembrim, plkst.11:00 Raiņa bulvārī 29, Rīga, LV–1459, Latvijā, 226. vai 

202. kabinetā, tel. + 371 67229213. 

 

1.5. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, laiks un kārtība 

 

1.5.1. Piedāvājumi jāiesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas www.eis.gov.lv 

e-konkursu apakšsistēmā, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot 

šī Iepirkuma dokumentu sadaļā ievietotās formas. 

 Visi piedāvājumi iesniedzami līdz 2019. gada 20.novembrim plkst.11:00. Pēc šī termiņa 

piedāvājumi netiks pieņemti.  

 Iesniegto piedāvājumu Pretendents var papildināt vai grozīt tikai līdz piedāvājuma 

iesniegšanas termiņa beigām. 

 Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegti 

piedāvājumi netiks pieņemti un neatvērti tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējam. 

 Iesniegtie piedāvājumi tiks atvērti Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu 

apakšsistēmā 2019. gada 20.novembrī pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Iesniegto 

http://www.lumii.lv/resource/show/55
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/
https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883
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piedāvājumu atvēršanas procesam Pretendenti var sekot līdzi tiešsaistes režīmā Elektronisko 

iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā. 

 Piedāvājumu pārbaudi komisija veic slēgtās sēdēs. 

 

1.6. Pretendentu piedalīšanās ierobežojumi 

Piedāvājumu var iesniegt jebkura fiziskā vai juridiskā persona, vai šādu personu apvienība jebkurā 

to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū piegādāt iepērkamās preces, un kura iesniegusi 

iepirkuma procedūras piedāvājumu atbilstoši 1.5.punkta prasībām 

 

1.7. Papildus informācijas pieprasīšana 

1.7.1. Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras 

dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai 

Pretendentu atlasi, Pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas 

pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām; 

1.7.2. Pasūtītājs un ieinteresētie piegādātāji vai Pretendents ar informāciju apmainās Publisko 

iepirkumu likumā (turpmāk – PIL) noteiktajā kārtībā, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, 

t.sk. ar elektronisko parakstu parakstīto dokumentu sūtīšanai un saņemšanai; 

1.7.3. Paziņojumu par iepirkuma dokumentācijas grozījumiem u.c. izmaiņām ieinteresētās 

personas, kas reģistrējušās Elektronisko iepirkumu sistēmā kā Nolikuma saņēmēji, saņem uz 

norādītājām e-pasta adresēm. 
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2. INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA PRIEKŠMETU 

 

2.1. Līguma priekšmets 

Programmatūras licenču piegāde Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta 

vajadzībām saskaņā ar aprakstu, kas norādīts pielikumā B (Tehniskā specifikācija). 

 

Nosaukums CPV kods 

Dokumentu izveides, zīmēšanas, attēlveidošanas, 

plānošanas un darba grupu uzturēšanas program-

matūras pakotne 

48300000-1 

 

2.2. Līguma apjoms 

 

2.2.1. Paredzamā līgumcena līdz EUR 2100,00 (divi tūkstoši simts eiro un 00 centi), neskaitot 

pievienotās vērtības nodokli. 

2.2.2. Piegādājamo programmatūras licenču skaits ir norādīts pielikumā B (Tehniskā 

specifikācija).  

 

2.3.  Līguma izpildes laiks un vieta 

 

2.3.1. Programmatūras licenču (turpmāk – preces) piegāde jānodrošina ne vēlāk kā 20 (divdesmit) 

kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas un pasūtījuma saņemšanas dienas. Pretendents bez 

maksas novērš Pasūtītāja konstatētas problēmas programmatūras instalēšanā 3 (trīs) dienu laikā no 

problēmas pieteikšanas dienas. 

2.3.2. Līguma izpildes vieta - Raiņa bulvāris 29, Rīga, LV–1459, Latvija.  

 

2.4.Preču apmaksas kārtība 

Pasūtītājs veic gala norēķinu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Preču nodošanas - pieņemšanas akta 

parakstīšanas, pamatojoties uz izrakstīto rēķinu. 

 

2.5. Piedāvāto preču kvalitāte un ar to saistītās prasības. 

Programmatūras licenču pārdošanu veic pretendents. 
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3. PIEDĀVĀJUMA SATURS UN NOFORMĒJUMS 

 

3.1. Prasības attiecībā uz piedāvājuma variantiem 

Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. Iepirkuma apjoms nav dalāms, un 

piedāvājums jāiesniedz tikai par visu tehniskajā specifikācijā noteikto licenču apjomu. 

 

3.2. Vispārīgās prasības piedāvājuma noformējumam 

3.2.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu 

apakšsistēmā, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos 

rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā ievietotās formas. 

3.2.2. Elektroniski sagatavoto piedāvājumu var šifrēt ar datu aizsardzības rīkiem (aizsargājot ar 

elektronisku atslēgu un paroli). Šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par dokumenta atvēršanas 

un nolasīšanas iespējām – Pretendentam noteiktajā laikā (ne vēlāk kā 15 minūšu laikā pēc 

piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas) jāiesniedz Pasūtītājam derīga elektroniska atslēga un parole 

šifrētā dokumenta atvēršanai. 

3.2.3. Iesniedzamie dokumenti: 

3.2.3.1. Pretendenta pieteikums dalībai Konkursā saskaņā ar Elektronisko iepirkumu 

sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā publicēto formu – Pielikums A 

(Pretendenta pieteikuma paraugs); 

3.2.3.2. Atlases dokumenti (nolikuma 3.4.punkts); 

3.2.3.3. Tehniskais piedāvājums atbilstoši Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu 

apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā publicēto formu – Pielikums B (Tehniskā specifikācija); 

3.2.3.4. Finanšu piedāvājums atbilstoši Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu 

apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā publicēto cenu piedāvājuma formu – Pielikums C (Cenu 

piedāvājums). 

3.2.4. Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka: 

3.2.4.1. Pretendenta pieteikums, Tehniskais un Cenu piedāvājums jāaizpilda elektroniski, 

atsevišķos dokumentos, ar Microsoft Office rīkiem lasāmā formātā. 

3.2.4.2. Ja Pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, to apliecina atbilstoši 

Dokumentu juridiskā spēka likumam. Ja dokumenta kopija nav apliecināta atbilstoši šī 

normatīvā akta prasībām, Pasūtītājs, ja tam rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas 

autentiskumu, PIL 41.panta piektās daļas kārtībā var pieprasīt, lai Pretendents uzrāda 

dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju. 

3.2.4.3. Informāciju, kas ir komercnoslēpums atbilstoši Komerclikuma 19.pantam vai tā 

uzskatāma par konfidenciālu informāciju, Pretendents atsevišķi norāda savā piedāvājumā. 

Komercnoslēpums vai konfidenciāla informācija nevar būt informācija, kas PIL ir noteikta 

par vispārpieejamu informāciju. 

3.2.4.4. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents paraksta piedāvājumu ar EIS piedāvāto 

elektronisko parakstu. Pieteikumu paraksta Pretendentu pārstāvēt tiesīgā persona. 

Gadījumā, ja piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarota persona, piedāvājumam 

jāpievieno pilnvara. 

3.2.4.5. Citus dokumentus Pretendents pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs iesniegt 

elektroniskā formā, gan parakstot ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu, gan parakstot ar 

drošu elektronisko parakstu. 

3.2.4.6. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā atzīst visus Nolikumā (t.sk. tā 

pielikumos un formās, kuras ir ievietotas Elektronisko iepirkumu sistēmā e-konkursu 

apakšsistēmas šā iepirkuma sadaļā) ietvertos nosacījumus. 

3.2.4.7. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Elektronisko 

iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve 

piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un 
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citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā 

punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts. 

 

3.3. Pretendenta pieteikuma saturs  

Pretendenta pieteikumam (paraugs pielikumā A) jāsatur: 

3.3.1. Apliecinājums par gatavību slēgt piegādes līgumu un piegādāt programmatūras licences 

saskaņā ar visiem šī nolikuma noteikumiem; 

3.3.2. Apliecinājums par to, ka pretendents neatbilst šādiem Publisko iepirkumu likuma 9. panta 

astotās daļas nosacījumiem: 

3.3.2.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad 

maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts 

pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts; 

3.3.2.2. ir konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad 

pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendentam 

Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, 

tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no 

valstīm pārsniedz 150 euro; 

3.3.2.3. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai 

apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu 

vai iepirkuma nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir 

personālsabiedrība, ir attiecināmi 3.3.2.1. un 3.3.2.2. punktu nosacījumi; 

3.3.2.4. pretendents ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai persona apvienība. 

 3.3.3. Apliecinājums par to, ka uz pretendentu nav attiecināmas sankcijas, kas varētu ietekmēt 

līguma izpildi atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta 

pirmās un otrās daļas izslēgšanas nosacījumiem. 

 

 

3.4. Pretendenta atlases dokumenti 

 

3.4.1. Ārvalstu pretendentiem jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts 

dokuments, kas apliecina, ka Pretendentam ir juridiskā rīcībspēja un tiesībspēja slēgt iepirkuma 

līgumu, ja attiecīgās valsts normatīvie akti šāda apliecinājuma izsniegšanu paredz. 

3.4.2. Latvijas valsts Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīga ārvalstu reģistra izziņa par pretendenta 

amatpersonām, kurām ir paraksta tiesības. 

3.4.3. Pretendenta apliecināta informācija par pretendenta pieredzi programmatūras licenču 

piegādē ne agrāk kā pēdējo 3 (trīs) kalendāro gadu laikā par vismaz 2 (divām) licenču skaita ziņā 

šī iepirkuma apjomam līdzvērtīgām piegādēm, norādot pasūtītāju, programmatūras licenču 

nosaukumus un to skaitu, kā arī saņēmēja kontaktpersonu. Informācija jāiesniedz šāda parauga 

tabulā: 

N
.p

.k
. 

Pasūtītājs 
Programmatūras 

licenču apraksts 

Kopējais 

licenču 

skaits 

Pasūtītāja 

kontaktpersona, tās 

tālruņa Nr. 

1.     

2.     

...     
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3.5. Pretendenta tehniskais/finanšu piedāvājums 

3.5.1. Piedāvāto programmatūras licenču apraksts (tehniskais piedāvājums) atbilstoši Tehniskajā 

specifikācijā uzrādītajām prasībām saskaņā ar šī nolikuma pielikumā B iekļauto “Tehniskā 

specifikācija” formātu, norādot programmatūras nosaukumu un licences veidu, tās ražotāju, 

ražošanas valsti vai citus datus, kas ļauj identificēt Preces.  

3.5.2. Cenu piedāvājums saskaņā ar šī nolikuma pielikumā C norādīto “Cenu piedāvājuma 

formātu”. 
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4. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA 

 

4.1. Vispārīgie noteikumi 

4.1.1. Komisija par atbilstoši šajā nolikuma sadaļā aprakstītajai metodikai par iepirkuma 

procedūras uzvarētāju nosaka piedāvājumu, kas pilnībā atbilst visām šajā nolikumā noteiktajām 

prasībām un ir ar viszemāko kopīgo cenu. 

4.1.2. Ja kāds no izraudzītajiem pretendentiem atsakās slēgt vienošanos ar Pasūtītāju, Komisija 

ir tiesīga izvēlēties piedāvājumu ar nākamo zemāko kopējo cenu.  

 

4.2. Piedāvājuma noformējuma pārbaude  

4.2.1. Piedāvājuma noformējuma pārbaudes laikā Komisijas locekļi izskata katra piedāvājuma 

atbilstību Nolikuma 3.1. un 3.2. punktu prasībām. Komisijas locekļi balso par piedāvājumu 

atbilstību. 

4.2.2. Ja kādā no vērtējuma pozīcijām Komisijas locekļu vērtējumi atšķiras, Komisija ņem vērā 

vairākuma vērtējumu. Ja Komisijas locekļu vērtējumi sadalās vienādi, izšķirošais ir Komisijas 

priekšsēdētāja vērtējums.  

4.2.3. Ja pretendents neatbilst kādai no Nolikumā noteiktajām piedāvājumu noformējuma 

prasībām un šī neatbilstība būtiski apgrūtina saņemtā piedāvājuma vērtēšanu, Komisija 

pretendentu var izslēgt no turpmākās dalības publiskajā iepirkumā. 

 

4.3. Pretendentu atlase 

4.3.1. Pretendentu atlasē Komisija pārbauda, vai pretendents atbilst pretendentu atlases prasībām 

šī pasūtījuma izpildei saskaņā ar šī Nolikuma 3.3. un 3.4. punktiem. 

4.3.2. Komisijai ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt no pretendentiem apstiprinājumu, ka tas atbilst 

šī Nolikuma 3.3. un 3.4. punktu prasībām. Ja pretendents to nespēj vai nedara, vai arī atklājas, ka 

tas sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju, Komisija to izslēdz no pretendentu saraksta. 

4.3.3. Komisija pārbauda pretendentu atbilstību Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas 

izslēgšanas nosacījumiem. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā, 

Komisija:  

4.3.3.1. attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un 3.3.2.3. 

punktā minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, 

Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju: 

4.3.3.1.1. par 3.3.2.1. un 3.3.2.4. punktos minētajiem faktiem — no Uzņēmumu 

reģistra, 

4.3.3.1.2. par 3.3.2.2. punktā minētajiem faktiem — no Valsts ieņēmumu dienesta 

un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs attiecīgo informāciju no Valsts ieņēmumu 

dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un 3.3.2.3. 

punktā minētās personas piekrišanu; 

4.3.3.2. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un 3.3.2.3. 

punktā minēto personu pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas 

izziņu, kas apliecina, ka uz to un uz 3.3.2.3. punktā minēto personu neattiecas šā 3.3.2. 

punktā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 

darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais 

pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības 

iepirkumā. 

4.3.4. atkarībā no 4.3.3.1. punktā veiktās pārbaudes rezultātiem Komisija: 

4.3.4.1. neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru 

kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam un 3.3.2.3. 

punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas 

obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro; 
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4.3.4.2. informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās 

nodokļu parādnieku datubāzes vai Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas 

pēdējās datu aktualizācijas datumā Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā 

ievietoto informāciju tam vai 3.3.2.3. punktā minētajai personai piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa pēdējā dienā ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 

iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 dienas pēc 

informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas —, līdz kuram iesniedzams 

apliecinājums, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā nebija 

nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas 

kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā apliecinājums nav iesniegts, 

pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā. 

4.3.5. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un 3.3.2.3. punktā minētajai personai nav nodokļu 

parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā 

pārsniedz 150 euro, 4.3.4.2. punktā minētajā termiņā iesniedz: 

4.3.5.1. attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu 

dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par to, 

ka attiecīgajai personai nebija attiecīgo nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas iemaksu parādu; 

4.3.5.2. pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai nebija nekustamā 

īpašuma nodokļa parādu; 

4.3.5.3. līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējai dienai - kopiju no Valsts 

ieņēmumu dienesta lēmuma vai pašvaldības kompetentas institūcijas izdota lēmuma par 

nodokļu samaksas termiņa pagarināšanu vai atlikšanu vai kopiju no vienošanās ar Valsts 

ieņēmumu dienestu par nodokļu parāda nomaksu, vai citus objektīvus pierādījumus par 

nodokļu parādu neesību. 

4.3.6. Ja tādi dokumenti, ar kuriem ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents var 

apliecināt, ka uz to neattiecas 3.3.2. punktā noteiktie gadījumi, netiek izdoti vai ar šiem 

dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz šo pretendentu neattiecas 3.3.2. punktā noteiktie 

gadījumi, minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts 

normatīvie akti neparedz, — ar paša pretendenta vai 3.3.2.3. punktā minētās personas 

apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai 

kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī. 

4.3.7. Komisijas locekļi pārbauda pretendenta atbilstību attiecībā uz pretendenta pieredzi 

profesionālās darbības veikšanā. Pretendentus, kas neatbilst 3.4.punkta prasībām, no turpmākās 

dalības iepirkumā izslēdz.  

4.3.8. Komisijas locekļi balso par piedāvājumu atbilstību. Ja kādā no vērtējuma pozīcijām 

Komisijas locekļu vērtējumi atšķiras, Komisija ņem vērā vairākuma vērtējumu. Ja Komisijas 

locekļu vērtējumi sadalās vienādi, izšķirošais ir Komisijas priekšsēdētāja vērtējums. 

4.3.9. Ja pretendents neatbilst kādai no Nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām, 

Komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības publiskajā iepirkumā. 

 

4.4. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude 

4.4.1. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudē Komisija pārbauda, vai pretendenta 

piedāvājums atbilst pielikuma B (Tehniskā piedāvājuma formāts) prasībām. Komisijas locekļi 

pārbauda, vai tiek piedāvātas aprakstam atbilstošas preces visās pielikuma B pozīcijās un vai šo 

piedāvāto preču raksturojums atbilst prasītajam. 

4.4.2. Komisijas locekļi balso par piedāvājumu atbilstību tehniskajai specifikācijai. Ja kādā no 

vērtējuma pozīcijām Komisijas locekļu vērtējumi atšķiras, Komisija ņem vērā vairākuma 

vērtējumu.  
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4.4.3. Ja Komisijas locekļu vērtējumi sadalās vienādi, izšķirošais ir Komisijas priekšsēdētāja 

vērtējums. 

4.4.4. Ja pretendenta piedāvājums atbilst ne visiem nolikumā norādītajiem Tehniskās 

specifikācijas noteikumiem un prasībām, Komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības 

iepirkuma procedūrā. 

 

4.5. Finanšu piedāvājumu vērtēšana un iepirkuma uzvarētāja noteikšana 
 

4.5.1. Piedāvājumu vērtēšanā Komisija pārbauda un salīdzina to piedāvājumu cenas, kuri 

izturējuši piedāvājuma noformējuma, pretendentu atlases un tehniskā piedāvājuma atbilstības 

pārbaudes. 

4.5.2. Ja kādā finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiska kļūda, tad Komisija šīs kļūdas izlabo. 

Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu pasūtītājs paziņo pretendentam, kura pieļautās 

kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumus, pasūtītājs ņem vērā labojumus. 

4.5.3. Komisijas sekretārs, ņemot vērā konstatēto aritmētisko kļūdu labojumu, sarindo 

piedāvājumus no piedāvājuma ar zemāko kopējo cenu līdz piedāvājumam ar augstāko kopējo 

cenu. 

4.5.4. Komisija novērtē finanšu piedāvājumu atbilstību pasūtītāja noteiktajiem publiskā 

iepirkuma cenu griestiem, ja tādi tikuši noteikti. 

4.5.5. Ja piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija konstatē, ka pretendents piedāvā piegādāt preces 

par ievērojami zemāku cenu, nekā piedāvā pārējie pretendenti, tā pārbauda, vai pretendenta 

piedāvājums nav nepamatoti lēts, Komisija pirms šā piedāvājuma iespējamās noraidīšanas 

rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem. Ja 

piedāvājums tiek atzīts par nepamatoti lētu, tad pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības 

iepirkuma procedūrā. 

4.5.6. Ja pretendenta finanšu piedāvājums neatbilst šīs sadaļas punktu 4.5.4. un/vai 4.5.5. 

prasībām, Komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā. 

4.5.7. Komisija par potenciālo publiskā iepirkuma uzvarētāju katrā iepirkuma daļā izvēlas 

piedāvājumu ar viszemāko kopējo cenu no tiem Piedāvājumiem šajā iepirkuma daļā, kas nav tikuši 

izslēgti no dalības publiskajā iepirkumā visu šajā nolikumā minēto pārbaužu rezultātā. 

4.5.8. Pēc potenciālo uzvarētāju noteikšanas Komisija pārbauda potenciālo uzvarētāju atbilstību 

Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas 2. punkta izslēgšanas nosacījumiem.  

4.5.8.1. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā, Komisija 

attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un 3.3.2.3. punktā minēto 

personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta 

noteiktajā kārtībā iegūst informāciju par 3.3.2.2. punktā minētajiem faktiem — no Valsts 

ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs attiecīgo informāciju no Valsts 

ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un 3.3.2.3. 

punktā minētās personas piekrišanu; 

4.5.8.2. Atkarībā no 4.3.8.1. punktā veiktās pārbaudes rezultātiem Komisija: 

4.5.8.2.1. neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar 

Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam un 

3.3.2.3. punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro; 

4.5.8.2.2. informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta 

publiskās nodokļu parādnieku datubāzes vai Nekustamā īpašuma nodokļa 

administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā Ministru kabineta 

noteiktajā informācijas sistēmā ievietoto informāciju tam vai 3.3.2.3. punktā minētajai 

personai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas 

tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 
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iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu - 10 dienas pēc 

informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas -, līdz kuram iesniedzams 

apliecinājums, ka pretendentam dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma 

līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nebija nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja 

noteiktajā termiņā apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no 

dalības iepirkumā. 

4.5.8.3. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un 3.3.2.3. punktā minētajai personai dienā, kad 

pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nav nodokļu 

parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā 

pārsniedz 150 euro, 4.3.22.2.2. punktā minētajā termiņā iesniedz: 

4.5.8.3.1. attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts 

ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai Valsts ieņēmumu dienesta 

izziņu par to, ka attiecīgajai personai nebija attiecīgo nodokļu parādu, tai skaitā valsts 

sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu; 

4.5.8.3.2. pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai nebija nekustamā 

īpašuma nodokļa parādu; 

4.5.8.3.3. līdz dienai, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma 

slēgšanas tiesību piešķiršanu - kopiju no Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma vai 

pašvaldības kompetentas institūcijas izdota lēmuma par nodokļu samaksas termiņa 

pagarināšanu vai atlikšanu vai kopiju no vienošanās ar Valsts ieņēmumu dienestu par 

nodokļu parāda nomaksu, vai citus objektīvus pierādījumus par nodokļu parādu 

neesību. 

4.5.9. Komisija, ņemot vērā kopējās vērtēšanas rezultātus, pieņem lēmumu slēgt līgumu vai izbeigt 

publisko iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 
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5. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

 

5.1. Komisijas sēdes un sanāksmes protokolē Komisijas sekretārs. Protokolu paraksta Komisijas 

priekšsēdētājs, locekļi un sekretārs. Ja kāds no Komisijas locekļiem nepiekrīt protokolā fiksētajiem 

secinājumiem un lēmumiem, viņam ir tiesības rakstveidā izteikt savu īpašo viedokli, kas tiek 

pievienots protokolam. 

 

5.2. Komisija savas kompetences ietvaros slēgtās sēdēs pieņem lēmumus, kā arī veic citas darbības 

saskaņā ar šo Nolikumu. 

 

5.3. Ja ieinteresētā persona vai pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma 

nolikumā iekļautajām prasībām, Komisija to sniedz triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras 

dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Papildu informāciju Komisija nosūta 

ieinteresētajai personai vai pretendentam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo 

informāciju vietnē, kur ir pieejams iepirkuma nolikums, norādot arī uzdoto jautājumu (nenorādot 

jautājuma iesniedzēju). 

 

5.4. Komisijas sēdes sasauc Komisijas priekšsēdētājs vai viņa prombūtnes laikā priekšsēdētāja 

vietnieks. Komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas no Komisijas locekļiem. 

Komisija, kuras sastāvā ir pieci Komisijas locekļi, ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vismaz četri 

Komisijas locekļi. Komisija lēmumus pieņem balsojot. Lēmums skaitās pieņemts, ja par to nobalso 

vismaz puse no sēdes dalībnieku skaita. Ja balsis ‘par’ un ‘pret’ sadalās vienādi, tad izšķiroša ir 

Komisijas priekšsēdētāja balss. 

 

5.5. Komisijai ir tiesības pieaicināt Komisijas darbā ekspertus ar padomdevēja tiesībām, kuri 

paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti 

konkrēta kandidāta vai pretendenta izvēlē vai darbībā vai ka viņi ir saistīti ar tiem Publisko 

iepirkumu likuma 25. panta pirmās daļas izpratnē, kā to paredz šī panta trešā daļa. 

 

5.6. Pēc potenciālā uzvarētāja noteikšanas Komisija potenciālā uzvarētāja atbilstību Publisko 

iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas izslēgšanas nosacījumiem pārbauda atbilstoši šī panta 

devītajai un desmitajai daļai. 

 

5.7. Komisija pēc visu pārbaužu veikšanas pieņem vienu no šādiem lēmumiem: 

5.7.1. par uzvarētāju atzīšanu iepirkumā; 

5.7.2. par motivētu atteikšanos no visiem piedāvājumiem. 

 

5.8. Uzvarētājam tiek piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības. 

 

5.10. Ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas Pasūtītājs paziņojumu par 

Komisijas lēmumu rakstiski nosūta visiem piedāvājumus iesniegušajiem pretendentiem, kā arī 

savā mājaslapā internetā un pircēja profilā nodrošina brīvu un tiešu pieeju šim lēmumam. 

 

5.11. Ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienas pēc tam, kad noslēgts līgums, Pasūtītājs sagatavo un 

Iepirkumu uzraudzības biroja publikāciju vadības sistēmā publicē informatīvu paziņojumu par 

noslēgto līgumu. 

 

5.12.  Ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā pēc tam, kad stājas spēkā iepirkuma līgums vai 

tā grozījumi, pasūtītājs savā pircēja profilā ievieto attiecīgi iepirkuma līguma vai tā grozījumu 

tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības 
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prasības. Iepirkuma līguma un tā grozījumu teksts ir pieejams pircēja profilā vismaz visā 

iepirkuma līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 mēnešus pēc iepirkuma līguma spēkā stāšanās 

dienas. 

 

6. PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

 

6.1. Piedalīšanās publiskajā iepirkumā ir pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu 

piedāvājumu dalībai, pretendents visā pilnībā pieņem un gatavs pildīt visas Nolikumā ietvertās 

prasības, normas un noteikumus. Pretendents apzinās, ka jebkurš piedāvājumā iekļautais 

nosacījums, kas ir pretrunā ar Nolikumu vai neatbilst tā noteikumiem, var būt par iemeslu 

piedāvājuma noraidīšanai. 

 

6.2. Katram pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Komisijas pieņemto lēmumu likumā noteiktajā 

kārtībā. 

 

6.3. Pretendents var izmainīt vai atsaukt piedāvājumu pēc tā iesniegšanas ar nosacījumu, ka 

pretendents iesniedz Komisijai rakstisku paziņojumu par izmaiņām vai atsaukšanu līdz 

piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.  

 

6.4. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām piedāvājumi nav grozāmi vai papildināmi, 

izņemot Nolikuma paredzētos gadījumus. 

 

6.5. Pretendentam pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. 

Pasūtītājs neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no publiskā iepirkuma 

rezultāta. Pretendenta iesniegtais piedāvājums pēc publiskā iepirkuma noslēguma netiek atdots 

atpakaļ Pretendentam. 

 

PIELIKUMĀ: 

A. Pretendenta pieteikuma paraugs 

B. Tehniskā specifikācija 

C. Cenu piedāvājums 
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PIELIKUMS A - PRETENDENTA PIETEIKUMA PARAUGS 

 

Pieteikums par piedalīšanos Publisko iepirkumu likuma 9. pantam atbilstošā iepirkumā  

“Programmatūras licenču piegāde” 

(Iepirkuma identifikācijas Nr. LU MII 2019/08-M) 

Pretendents _____________________(pretendenta nosaukums)______________________,  

reģ.Nr. ____________________,  

tā _____________________________________(vadītāja vai pilnvarotās personas vārds uzvārds) 

personā ar šī pieteikuma iesniegšanu piesakās piedalīties publiskajā iepirkumā “Programmatūras 

licenču piegāde”. 

Ar šo pieteikumu pretendents _________________(pretendenta nosaukums) ____________ : 

 

1. apliecina gatavību slēgt piegādes līgumu un piegādāt preci saskaņā ar publiskā iepirkuma 

nolikuma noteikumiem; 

2. informē, ka piedāvājumu iesniegušā Pretendenta (personu grupas gadījumā – katra dalībnieka) 

uzņēmums vai tā piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmums atbilst mikro, mazā vai vidējā uzņēmuma 

statusam : 

Persona 

(norādīt nosaukumu 

un lomu 

(pretendents, 

personu apvienības 

dalībnieks), 

apakšuzņēmējs) 

iepirkumā) 

Mikro uzņēmums  

ir uzņēmums, kurā 

nodarbinātas mazāk 

nekā 10 personas un 

kura gada apgrozījums 

un/vai gada bilance 

kopā nepārsniedz 2 

miljonus euro 

(atbilst/neatbilst) 

Mazais uzņēmums  

ir uzņēmums, kurā 

nodarbinātas mazāk 

nekā 50 personas un 

kura gada 

apgrozījums un/vai 

gada bilance kopā 

nepārsniedz 10 

miljonus euro 

(atbilst/neatbilst) 

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 

(atbilst/neatbilst) 

<  >  <  > <  > 

 

3. apliecina, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu un piedāvāto preci ir patiesas; 

4. apliecina, ka nav pasludināts ___________________________ (pretendenta nosaukums) 

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), nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, nav uzsākta 

tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts; 

5. apliecina, ka __________________________ (pretendenta nosaukums) Latvijā vai valstī, kurā tas 

reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), tam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu 

publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts, kopsummā  kādā 

no valstīm pārsniedz 150 euro. 

6. apliecina, ka uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai 

apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām 

prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, nav attiecināmi 

4. un 5. punktā minētie izslēgšanas nosacījumi.  

7. apliecina, ka pretendents nav ārzonā reģistrēta juridiska persona vai personu apvienība. 
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8. apliecina, ka uz pretendentu nav attiecināmas sankcijas, kas varētu ietekmēt līguma izpildi 

atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta trešās daļas 

izslēgšanas nosacījumiem. 

(Visiem personālsabiedrības biedriem, ja pretendents ir personālsabiedrība, un visām pretendenta 

norādītajām personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst 

paziņojumā par līgumu vai publiskā iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, ir atsevišķi 

jāapliecina, ka tās neatbilst attiecīgajiem šī pieteikuma 4., 5. un 7. punktā minētajiem 

ierobežojumiem) 

 

  

Pretendenta adrese: _____________________________________________________________ 

Pretendenta tālruņa, faksa numuri, e-pasta adrese ______________________________________ 

Bankas rekvizīti: _______________________________________________________________ 

 

Vārds, uzvārds: _________________________  

(pretendenta vadītājs vai piedāvājuma iesniegšanai un pārstāvniecībai iepirkumā pilnvarotais 

pārstāvis) 

Amats: __________________________________________ 

Paraksts: _________________________________________ 

Z.v. 
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PIELIKUMS B - TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 

 

Programmatūra I 
Nr.p.k. Apraksts Licenču skaits Piedāvātās licences apraksts 

apraksts atbilstoši Nolikuma 

3.5.1. punktam 

1.1.  Inforgram Business Team 

abonomenta pagarinājums 

6 gab.  
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PIELIKUMS C - CENU PIEDĀVĀJUMA PARAUGS 

 

1. Cenas jānorāda saskaņā ar C pielikuma 4.punktā sniegto formātu. 

2. Cenas jānorāda, ieskaitot visus ar programmatūras instalāciju un licenču piegādi saistītos 

izdevumus. 

3. Cenās iekļaujami visi nodokļi. 

4. Cenu formāts: 

Mūsu piedāvājums ir: 

 

 

1.daļa 
Nr. Nosaukums Licences  

cena bez  

PVN (EUR) 

Skaits Kopā cena  

piegādes vietā 

 bez PVN (EUR) 

PVN (EUR) Kopā cena  

piegādes vietā  

ar PVN (EUR) 

1.1. Inforgram 

Business Team 

abonomenta 

pagarinājums 

 6 gab.    

  Kopā 

(EUR): 

    

 

Kopējā cena (bez PVN) ……………………………EUR (summa vārdiem) 

 

 

 

 


