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1. Vispārīga informācija par Valsts iepirkumu 
 
1.1. Iepirkuma metode: Cenu aptauja 

1.2. Identifikācijas Nr. IZM, LiepU 2009/14 

1.3. Informācija par iepirkuma organizētāju 

• pasūtītājs: Liepājas Universitāte ( turpmāk tekstā „LiepU”); 

• nodokĜu maksātāja reăistrācijas Nr.90000036859; 

• adrese: Lielā ielā 14, Liepājā, LV – 3401; 

• telefons: 3423568 

Cenu aptauju organizē LiepU Iepirkumu komisija, kas apstiprināta ar Liepājas Universitātes 

rektora 2005. gada 1.septembra rīkojumu Nr. 72 - v un 2005. gada 7. septembra rīkojumu Nr. 75 - v.  

(turpmāk tekstā „Komisija”), pamatojoties uz Centrālās finanšu un līgumu aăentūras, Izglītības un 

zinātnes ministrijas un Liepājas Universitātes noslēgto sadarbības līgumu Nr.LV0063 par individuālā 

projekta „Jauno mediju mākslas izglītības nodibināšana un attīstība Liepājā” īstenošanu.  

Kontaktpersona cenu aptaujas jautājumos ir LiepU iepirkumu speciāliste Velta Čiževiča, tālrunis: 

63425208 vai 29489519, e-pasts: velta.cizevica@liepu.lv. 

1.4. Nolikuma saĦemšana 

 Cenu aptaujas nolikumu var saĦemt LiepU, Lielā ielā 14, Liepājā, 121. kabinetā,katru dienu no 

plkst. 09.00 līdz plkst. 16.00, pusdienas pārtraukums no plkst. 12.00 līdz 13.00, līdz 2009. gada 

28.septembrim plkst. 1000., pirms tam informējot Pasūtītāja kontaktpersonu. Nolikumu un tā pielikumus 

iespējams saĦemt CD vai papīra formātā. 

 Nolikumu var saĦemt uzĦēmuma pilnvarota persona  iesniedzot pilnvaru 

 
2. Informācija par iepirkuma priekšmetu 

 
2.1 Iepirkuma priekšmets: 

- skaĦas studijas telpu Nr. 2 un Nr. 3 akustiskā apdare un akustisko mēbeĜu izgatavošana un 

iebūvēšana, ( saskaĦā ar Kūrmājas prospekta 13 pagraba telpu akustiskās apdares projektu Nr. 

173/2009-KM2.1) atbilstoši norādītajai specifikācijai punktā 2.1, 

- mēbeĜu izgatavošana un piegāde Jauno mediju centra izveidei Kūrmājas prospektā 13, pagraba stāva 

telpām atbilstoši norādītajai specifikācijai punktā 2.1, 

2.1.1. CVP kods: 39100000-3; 

2.1.2. Līguma izpildes laiks un vieta: Pretendentam jānodrošina darba izpildes termiĦš 1 (viena) mēneša 

laikā no līguma parakstīšanas brīža, Kūrmājas prospektā 13, Liepājā. 

Iepirkums sastāv no divām daĜām. 



 

Pretendents var iesniegt piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmetu kopā, vai atsevišėi pa 

minētajām daĜām.  

 

2.2 Tehniskās prasības, jeb specifikācija 

Pretendents iesniedz apliecinājumu un garantijas saistību apliecinošu dokumentu.  

Telpu akustiskās apdares un piegādājamo mēbeĜu specifikācija: 

1.daĜa. 

SkaĦu studijas telpu Nr. 2 un Nr. 3 akustiskā apdare un akustisko mēbeĜu izgatavošana un iebūvēšana 

saskaĦā ar Kūrmājas prospekta 13 pagraba telpu akustiskās apdares projektu Nr. 173/2009-KM2.1  

1) Pielikums Nr. 2 – Kūrmājas prospekta 13, pagrabu telpu akustiskās apdares projekts Nr. 173/2009-

KM2.1;  

2)  Pielikums Nr. 3 - akustisko mēbeĜu specifikācija skaĦu studijas telpām Nr. 2 un Nr. 3. saskaĦā ar 

projektu Nr. 173/2009-KM2.1;  

3) Pielikums Nr. 4 - tāmes telpām Nr. 2 un Nr. 3. saskaĦā ar projektu Nr. 173/2009-KM2.1: 

- Pielikums Nr. 4.1.- tāme Nr.1; 

- Pielikums Nr. 4.2.- tāme Nr. 1a; 

- Pielikums Nr. 4.3.- tāme Nr. 2; 

- Pielikums Nr. 4.4.- tāme Nr. 2a; 

- Pielikums Nr. 4.5.- koptāme. 

2.daĜa.  

1) Dokumentu skapis ar bīdāmām durvīm un rullo durvīm uz riteĦiem – 2 gab. 

Laminēta plātne – krāsa balta, 2 mm ABS mala, rullo durvis- ar metālisku pārklājumu, metāla kājiĦas 

Alum., pulverkrāsojums RAL 9006 ( skat. pielikums Nr. 6.) 

izmērs: 1200x420x1271 (h) mm 

2) Dokumentu skapis ar bīdāmām durvīm uz riteĦiem – 2 gab. 

Laminēta plātne – krāsa balta, 2 mm ABS mala, metāla kājiĦas Alum, pulverkrāsojums RAL 9006 (skat. 

pielikums Nr. 6) 

izmērs: 1200x420x1271 (h) mm 

3) VaĜējs dokumentu plaukts uz riteĦiem – 4 gab. 

izmērs: 1200x420x1271 (h) mm 

Laminēta plātne – krāsa balta, 2 mm ABS mala, metāla kājiĦas Alum., pulverkrāsojums RAL 9006 (skat. 

pielikums Nr. 6) 

4) VaĜējs dokumentu plaukts uz riteĦiem – 2 gab. 

izmērs: 800x 420x 1271 (h) mm  



 

Laminēta plātne – krāsa balta, 2 mm ABS mala, metāla kājiĦas Alum., pulverkrāsojums RAL 9006 (skat. 

pielikums Nr. 4) 

5) Galds uz riteĦiem – 8 gab. 

izmērs: 1430x600x720 mm 

Laminēta plātne – krāsa balta, 2 mm ABS mala, metāla kājiĦas Alum., pulverkrāsojums RAL 9006 (skat. 

pielikums Nr. 6) 

6) Biroja galds uz regulējamām metāla rāmja kājām – 4 gab. 

izmers: 1600x800x680-760 (h) mm 

Laminēta plātne – krāsa balta, 2 mm ABS mala, metāla kājiĦas Alum., pulverkrāsojums RAL 9006 (skat. 

pielikums Nr. 6) 

7) Biroja galds uz regulējamām metāla rāmja kājām – 4 gab. 

izmērs: 1800x800x680-760 (h) mm 

Laminēta plātne – krāsa balta, 2 mm ABS mala, metāla kājiĦas Alum., pulverkrāsojums RAL 9006 (skat. 

pielikums Nr. 6) 

8) Divvietīgs dīvāns – 2 gab. 

izmērs: platums 1540 mm 

             dziĜums 940 mm 

             augstums 780 mm 

apdare: audums ar plašu krāsu izvēles iespēju, nodilumizturība – min. 40 000 Martindeila ciklu (skat. 

pielikums Nr. 6) 

 9). Krēsli – 20 gab.  

izmērs:  

sēdes platums – 415 mm 

          dziĜums – 420 mm 

atzveltnes augstums h – 840 mm 

 krēsls izgatavots no liekti līmēta bērza saplākšĦa. Pieejams dažādos krāsu risinājumos. Krēslus var 

novietot vienu uz otra.  

Apdare: Līmēts bērza saplāksnis, krāsa- balta, metāla kājas – hromētas (skat. pielikums Nr. 6). 

Pretendentam jānodrošina telpu apdarei un mēbelēm 3 (trīs) gadi garantija no pieĦemšanas – 

nodošanas akta parakstīšanas.  

 

2.3. Finanšu prasības 

          2.3.1. Finanšu piedāvājumā jāaizpilda finanšu piedāvājums ( 5; 8; 9 pielikums), piedāvāto 

izmaksu sadalījums darba veidu tāmēs - ( pielikums – 4.1; 4.2; 4.3; 4.4), ( koptāme - 4. pielikums) 



 

2.3.2. Cena jānosaka latos (LVL) bez pievienotās vērtības nodokĜa (PVN), atsevišėi norādot PVN 

un kopējo līguma summu, ieskaitot PVN. 

2.3.3. Cenā jāietver visi nodokĜi, nodevas un maksājumi, kas ir saistoši pretendentam. 

2.3.4. Vienības cenas tiek fiksētas uz visu darba izpildes laiku un netiks pārrēėinātas. Katrā 

vienības cenā iekĜaujamas visas paredzamās ar konkrētā darba vienības izpildi saistītās izmaksas 

(materiālu uzskaite, izmaksas, piegāde, transporta pakalpojumi). 

2.3.5. Līgumu par mēbeĜu  piegādi var slēgt par visu iepirkuma priekšmetu, vai šī nolikuma p.2.2. 

minētajām daĜām atsevišėi. 

 

3. Informācija pretendentiem 
 

 
3.1. Cenu aptaujā var piedalīties Latvijas Republikas vai ārvalstīs līdz piedāvājuma 

iesniegšanas dienai reăistrētas juridiskas personas, kuras iesniegušas šī nolikuma 5. punktā minētos 

dokumentus; 

3.2.  Iepirkuma komisija ir tiesīga noraidīt Pretendenta piedāvājumu, ja: 

3.2.1. pretendents nav iesniedzis šī nolikuma 5. punktā minētos dokumentus; 

3.2.2. pretendentam ir nodokĜu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 

parādi; 

3.2.3. pretendents nav reăistrēts LR tiesību aktos noteiktajos gadījumos vai ir pasludināts 

par maksātnespējīgu, atrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība ir 

apturēta vai pārtraukta, vai ir uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības 

izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu; 

3.2.4. uzĦēmumam tiek piemērots tiesiskās aizsardzības process saskaĦā ar 

Maksātnespējas likumu; 

3.2.5. pret Pretendentu ir vērstas juridiskas sankcijas, kas saskaĦā ar spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem var beigties ar pilnīgu vai daĜēju tiesību zaudēšanu pārvaldīt 

vai rīkoties ar savu īpašumu; 

3.2.6. pretendenta piedāvājums nenodrošina darba uzdevumā izvirzīto prasību izpildi; 

3.2.7. ja pretendentu iesniegtajos pielikumos ( 4; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 7; 9.) nebūs norādītas 

izmaksas katram (nedrīkst apvienot) darbu veidam vai izmaksu posteĦiem visās 

nolikumos norādītajās ailēs; 

3.2.8. ir konstatēts, ka konkursa dalībnieks ir iesniedzis iepirkuma komisijai nepatiesu 

informāciju; 

3.3. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt visiem nolikuma 

un līguma projekta ( 10. pielikums ) nosacījumiem. 



 

3.4. Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un 

iesniegšanu Pasūtītājam. 

3.5.Cita informācija 
 

3.5.1. Pasūtītājs un pretendents ar informāciju apmainās rakstveidā; 

3.5.2. Pasūtītājs nodrošina to, lai piedāvājumā ietvertā informācija nav pieejama līdz tā 

atvēršanas brīdim; 

3.5.3. laikā no piedāvājuma iesniegšanas līdz to atvēršanai pasūtītajam un iepirkuma 

komisijai aizliegts sniegt informāciju par citu piedāvājumu esamību; piedāvājumu 

izvērtēšanas laikā līdz rezultātu paziĦošanai pasūtītājam un iepirkuma komisijai aizliegts 

sniegt informāciju par piedāvājumu vērtēšanas procesu; 

3.5.4. katrs Pretendents kā galvenais uzĦēmējs drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu. 

3.5.5. personām, kuras pašas vai kuru pārstāvji piedalījušies cenu aptaujas nolikuma vai 

tā daĜas sagatavošanā, aizliegts piedalīties cenu aptaujā. 

 3.6. Cenu aptaujas nolikuma grozījumi un papildinformācija 

3.6.1. iepirkuma nolikuma grozījumus un papildus informāciju nosūta visiem iespējamiem 

pretendentiem, kuri saĦēmuši nolikumu, kā arī tiem pretendentiem, kuri jau 

iesnieguši piedāvājumus.  

 

4. Valsts iepirkuma piedāvājuma iesniegšana un noformēšana 
 

4.1. TermiĦš un vieta 

 

  4.1.1. Pretendentu piedāvājumi konkursam jāiesniedz līdz 2009. gada 28. septembrim plkst. 

1000 Liepājas Universitātē, 121. telpā, Lielā ielā 14, Liepājā, Latvija, LV - 3401, (tālrunis 3425208), 

darba laiks darba dienās no plkst. 900 līdz 1600 (pārtraukums no plkst. 1200 līdz 1300). . Piedāvājumi, kas 

nav iesniegti iepirkuma nolikumā noteiktajā kārtībā vai saĦemti pēc konkursa nolikumā norādītā termiĦa, 

neizskata un tos neatvērtus nosūta atpakaĜ piedāvājuma iesniedzējam. 

4.1.2. Piedāvājumi, kas nav iesniegti iepirkuma nolikumā noteiktajā kārtībā vai saĦemti pēc 

konkursa nolikumā norādītā termiĦa, neizskata un tos neatvērtus nosūta atpakaĜ piedāvājuma 

iesniedzējam. 

  

4.1.3. Ja Pretendents izvēlas nosūtīt piedāvājumu pa pastu, tad visu atbildību par iespējamu 

pasta sūtījumu aizkavēšanos vai citiem apstākĜiem, kas var traucēt piedāvājuma savlaicīgu nogādāšanu 

norādītajā adresē uzĦemas konkursa Pretendents. 

4.1.4. Iesniegto piedāvājumu pretendents var atsaukt, grozīt un labot vai papildināt tikai līdz 

piedāvājumu iesniegšanas termiĦa beigām. 



 

 

4.2. Piedāvājuma noformējums 

4.2.1. Cenu aptaujai tiks pieĦemti un izskatīti piedāvājumi no tiem Pretendentiem, kuri būs 

noformējuši un iesnieguši piedāvājumus atbilstoši normatīvo aktu un nolikuma prasībām. 

 4.2.2. Visiem Pretendenta iesniegtajiem dokumentiem jābūt latviešu valodā. Ja kāds no 

Pretendenta iesniegtajiem dokumentiem nav latviešu valodā, tiem pievieno notāra vai zvērināta  

( sertificēta) tulka apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. 

 4.2.3. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājuma dokumentus paraksta 

pilnvarotā persona, piedāvājumam pievieno pilnvaru vai tās apliecinātu kopiju.  

4.2.4. Piedāvājuma sākumā aiz titullapas jābūt piedāvājuma satura rādītājam ar uzrādītiem 

lappušu numuriem, aiz kura seko visi šī nolikuma 5. punktā minētie dokumenti norādītajā secībā, kam 

seko nolikuma 3.2.7. punktā norādītie pielikumi. 

4.2.5. Visas piedāvājuma lapas jāsanumurē un jācaurauklo (auklu gali jāpārlīmē un 

jāapzīmogo), ievietojot piedāvājumu aploksnē, to aizlīmējot un apzīmogojot. 

Uz piedāvājuma aploksnes jābūt norādei: 

Liepājas Universitātei 

Cenu aptaujai 

MēbeĜu iegāde Kūrmājas prospektā 13, Liepājā, pagraba stāva telpām 

Nr. IZM, LiepU 2009/14 

Aploksnes otrā pusē jānorāda informācija par pretendentu (uzĦēmuma nosaukums, juridiskā 

adrese, tālruĦa un faksa numurs). 

           4.2.6. Pretendentam rakstiski jāiesniedz visa nolikumā noteiktā informācija. Iesniedzot cenu 

aptaujas piedāvājumā ietilpstošos dokumentus, pretendents var izmantot nolikuma pielikumus vai to 

kopijas.  

 
4.3. Piedāvājuma iesniedzēja saistības 

 

4.3.1. Iesniegtais pretendenta piedāvājums apliecina pilnīgu Atklāta konkursa nolikuma 

noteikumu akceptēšanu un ir saistošs līdz iepirkuma rezultātu pasludināšanai, uzvaras gadījumā - līdz 

līguma noslēgšanai.  

4.3.2. Līdz cenu aptaujas piedāvājuma iesniegšanas termiĦa beigām ikviens Pretendents var 

mainīt vai atsaukt savu piedāvājumu. Atsaukšanai ir bezierunu raksturs, un tā izslēdz tālāku līdzdalību 

iepirkuma procedūrā. Katrs Pretendents cenu aptaujā var piedalīties tikai ar vienu piedāvājumu par visu 

apjomu kopumā vai par atsevišėām daĜām. 



 

4.3.3. Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar viĦa piedāvājuma sagatavošanu un 

iesniegšanu, iepirkuma organizētājs nav atbildīgs par šādiem Pretendenta izdevumiem un tie netiek 

atmaksāti. 

 
5. Valsts iepirkuma piedāvājuma saturs 

 
Lai piedalītos iepirkuma procedūrā pretendentam ir jāiesniedz šāda informācija un dokumenti: 

 
5.1. Pretendenta apstiprinošie dokumenti. Lai piedalītos iepirkuma procedūrā pretendentam 

ir jāiesniedz šāda informācija un dokumenti: 

5.1.1. iestādes vadītāja vai pilnvarotas personas parakstīts pieteikums par gatavību piedalīties 

un izpildīt cenu aptaujas nolikumā noteiktās prasības un apliecinājums, ka visa iepirkuma piedāvājumā 

sniegtā informācija atbilst patiesībai (iepirkuma nolikuma 1. pielikums); 

5.1.2. izziĦa (oriăināls vai notariāli apliecināta kopija), kuru ne agrāk kā mēnesi pirms 

piedāvājuma iesniegšanas izsniedzis Valsts ieĦēmuma dienests un kura apliecina, ka piedāvājuma 

iesniegšanas brīdī pretendentam nav nodokĜu maksājumu parādu; 

5.1.3. izziĦa (oriăināls vai notariāli apliecināta kopija) no UzĦēmuma reăistra, ka pretendents 

nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav 

apturēta vai pārtraukta, ka nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju 

vai bankrotu; 

5.1.4. komersanta reăistrācijas apliecības kopija un citi dokumenti, kas apliecina, ka 

UzĦēmums (komersants) ir Latvijas Republikā vai ārvalstīs reăistrēta uzĦēmējsabiedrība. 

5.1.5. apliecinājums, ka Pretendents nav uzsācis tiesiskās aizsardzības procesu. 

 

5.2. Piedāvājumu raksturojošie dokumenti 

 
5.2.1. Pieteikums par piedalīšanos cenu aptaujā –  pielikums Nr. 1 

5.2.2. Finanšu piedāvājums – pielikums Nr. 5; 8; 9 

5.2.3. Tāmes -  pielikumi Nr. 4; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 7 

5.2.4. Līguma projekts – pielikums Nr.10 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Cenu aptaujas norise 
 

6.1. Piedāvājumu atvēršana 

6.1.1. Par visiem ar iepirkuma organizēšanu un norisi saistītiem jautājumiem ir atbildīga 

Liepājas Universitātes Iepirkumu komisija. Iepirkumu komisijas uzdevums ir izvēlēties pretendentu, kura 

piedāvājums atbilst šī nolikuma prasībām. 

6.1.2. Piedāvājumu atvēršana un izskatīšana 2009. gada 28. septembrī plkst. 1000 

Liepājas Universitātes 121. telpā Liepājā, Lielā ielā 14.  

6.1.3. Atvēršanas sanāksmē piedalās Iepirkumu komisijas locekĜi un komisijas pieaicināti 

speciālisti. Sanāksmē var piedalīties pretendentu pilnvaroti pārstāvji, iesniedzot komisijai rakstiskas 

pilnvaras.  

6.1.4. Sākot piedāvājumu atvēršanas sanāksmi, tiek paziĦots komisijas sastāvs. Pēc komisijas 

sastāva paziĦošanas tiek nolasīts nolikuma saĦēmēju saraksts un Pretendentu saraksts. 

6.1.5. Pēc sarakstu nolasīšanas Pretendenta pārstāvji paziĦo Pretendenta nosaukumu, savu 

vārdu, uzvārdu un amatu, kā arī iesniedz pilnvaru, kas apliecina tiesības pārstāvēt Pretendentu. 

Pretendenti un to pārstāvji reăistrējas Komisijas sagatavotajā reăistrācijas lapā, kur norāda Pretendenta 

nosaukumu, tā adresi un tālruĦa numuru. Pretendentu pārstāvji papildus minētajām ziĦām norāda arī 

savu vārdu, uzvārdu un amatu. 

6.1.6. Pēc Pretendentu paziĦošanas, katrs komisijas loceklis paraksta apliecinājumu, ka nav 

tādu apstākĜu, kuru dēĜ varētu uzskatīt, ka viĦš ir ieinteresēts konkrēta Pretendenta izvēlē vai darbībā. 

6.1.7. Pēc apliecinājumu parakstīšanas Komisija atver Pretendentu piedāvājumus to 

iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku un finanšu 

piedāvājumu, atbilstoši Valsts iepirkuma nolikumā norādītajam piedāvājuma vērtēšanas kritērijam un 

visi Komisijas locekĜi parakstās uz piedāvājuma oriăināliem. 

6.1.8. Kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz. 
  

Piedāvājumus izvērtē un lēmumu par iepirkuma uzvarētāju pieĦem viena mēneša laikā pēc 

piedāvājumu iesniegšanas termiĦa beigām. Iesniegtie piedāvājumi un tiem klāt pievienotie materiāli 

pretendentiem atpakaĜ netiek atdoti. 

 
6.2. Piedāvājumu vērtēšana 
 

      6.2.1. Iepirkumu komisija izvērtē, vai piedāvājums noformēts un saturiski sagatavots 

atbilstoši nolikuma prasībā, tai skaitā norādītajām tehniskajām un finanšu prasībām. Ja Pretendents 

neatbilst kādai no konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām, un nav iesniedzis visas konkursa nolikumā 

prasītās ziĦas un dokumentus vai ja tehniskais piedāvājums neatbilst konkursa nolikuma, tehnisko 



 

specifikāciju vai tehniskā projekta prasībām, komisijai ir tiesības izslēgt Pretendentu no turpmākās 

dalības konkursa procedūrā. 

 6.2.2. Komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kĜūdu. Ja piedāvājumā konstatēta 
aritmētiskas kĜūdas, komisija labo pretendenta piedāvājumā pieĜautās aritmētiskās kĜūdas. 

6.2.3. Par visiem aritmētisko kĜūdu labojumiem komisija triju darba dienu laikā paziĦo 

pretendentam, kura piedāvājumā labojumi izdarīti. Pretendents triju darba dienu laikā 

pēc paziĦojuma saĦemšanas paziĦo savu piekrišanu komisijas izdarītajiem 

labojumiem. Ja pretendents minētajā termiĦā nav paziĦojis par savu piekrišanu 

komisijas izdarītajiem labojumiem, komisija uzskata, ka pretendents piekrīt labojumiem. 

Ja pretendents nepiekrīt aritmētisko kĜūdu labojumiem, komisija pieĦem lēmumu par 

pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības konkursa procedūrā. 

6.2.4. Novērtējot un salīdzinot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskas kĜūdas, komisija Ħem 

vērā tikai tās cenas, kas ir izlabotas atbilstoši šī nolikuma prasībām. 

6.2.5. Pēc aritmētisko kĜūdu labošanas komisija pārbauda vai piedāvājums par viszemāko 

cenu nav nepamatoti lēts. 

6.2.6. Izvērtējot piedāvājumus, komisija neĦem vērā nekādus Pretendenta piedāvātos 

papildinājumus, kas nav prasīti konkursa nolikumā vai pārsniedz nolikumā noteikto 

prasību minimumu. 

6.3. Vērtēšanas kritērijs:  

Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 46. panta pirmās daĜas 2.punktam, Iepirkumu komisija 

izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu, kas nav atzīts par nepamatoti lētu Likuma 48.panta 

noteiktajā kārtībā un uz kuru attiecas nolikuma 6.4.3. punktā minētie nosacījumi. 

6.4.  Citi noteikumi:     

6.4.1. Ja komisija konstatē, ka diviem vai vairākiem Pretendentiem ir līdzvērtīgi piedāvājumi, 

komisija izvēlēsies tā Pretendenta piedāvājumu, kura veiktās vidējās darba devēja sociālās iemaksas 

apmērs uz vienu nodarbināto pēdējo sešu mēnešu laikā ir vislielākais. Šajā gadījumā pasūtītājs 

pieprasīs Pretendentiem informāciju par pēdējo sešu mēnešu laikā veikto vidējo sociālās 

apdrošināšanas iemaksu apmēru un vidējo nodarbināto skaitu. 

           6.4.2. Gadījumā, ja visu kvalificējušos Pretendentu piedāvātās līgumcenas pārsniedz iepirkumam 

paredzēto līgumcenu (konkursa priekšmetam kopā), komisija pieprasīs Pretendentiem samazināt 

kopējās izmaksas, nemainot darbu apjomus un garantējot kvalitāti un noteiktos tehniskos parametrus. 

Ja Pretendents atsakās pildīt šo nosacījumu, viĦš tiek noraidīts. 

          6..4.3. Ja komisija konstatē, ka Pretendents iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu, komisija 

rīkojas Publisko iepirkumu likuma 48. panta noteiktajā kārtībā. 

        

 



 

 

 

7. Iepirkumu komisijas tiesības un pienākumi 

7.1. Komisijas tiesības: 

• pieprasīt papildu informāciju no pretendentiem, kas piedalās cenu aptaujā; 

• atteikties no visiem iesniegtajiem piedāvājumiem; 

• lemt par cenu aptaujas termiĦa pagarināšanu; 

• komisijai ir tiesības noraidīt piedāvājumus, ja tie neatbilst konkursa nolikuma prasībām; 

• komisijai ir tiesības noraidīt visus piedāvājumus , ja tie pārsniedz Liepājas Universitātes 

budžetā izdalītos līdzekĜus un ja pretendenti atsakās no šī nolikuma 6.4.2. punkta izpildes 

• Iepirkumu komisija patur sev tiesības nekomentēt konkursa norises gaitu. 

 
7.2. Komisijas pienākumi: 
 

• izskatīt visus pretendentu piedāvājumus; 

• rakstiski informēt iepirkuma pretendentus par iesniegto materiālu vērtēšanas gaitā 

konstatētām aritmētiskām kĜūdām; 

• lemt par iepirkuma dokumentu atdošanu pretendentam gadījumos, kad nav ievērota šajā 

nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas kārtība; 

• noteikt cenu aptaujas uzvarētāju; 

• 3 (trīs) darba dienu laikā rakstiski informēt visus cenu aptaujas pretendentus, kas iesnieguši 

piedāvājumu, par cenu aptaujas rezultātu pēc tam, kad ir pieĦemts lēmums. 

 

8. Pretendentu tiesības un pienākumi 
 
8.1. Pretendenta pienākumi: 
 

• iesniedzot piedāvājumu, pieĦem visas cenu aptaujas nolikumā noteiktās prasības; 

• pieprasītajā termiĦā rakstiski atbildēt uz  Iepirkuma komisijas jautājumiem par pretendenta 

iesniegto piedāvājumu. 

 
8.2. Pretendenta tiesības: 
 

• piedāvājuma sagatavošanas laikā pretendentam ir tiesības rakstveidā vērsties pie 

Iepirkumu komisijas neskaidro jautājumu precizēšanai; 



 

• līdz iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas termiĦa beigām pretendents ir tiesīgs atsaukt vai 

mainīt savu piedāvājumu. Atsaukumam ir bezierunu raksturs, un tas izbeidz dalībnieka 

turpmāko līdzdalību Atklātā konkursā. Piedāvājums atsaucams vai maināms, pamatojoties 

uz rakstveida iesniegumu, kas saĦemts līdz pieteikumu iesniegšanas termiĦa beigām un 

apstiprināts ar uzĦēmuma zīmogu un vadītāja vai vadītāja pilnvarotas personas parakstu 

 
9. Līguma parakstīšana un finansēšanas kārtība 

 

9.1. Ja pēc iepirkumu piedāvājumu izvērtēšanas Pretendents tiek pasludināts par uzvarētāju, 

Pasūtītājs ar to slēdz līgumu saskaĦā ar uzvarētāja piedāvājumu un cenu aptaujas nolikumu, bet ne 

ātrāk kā vienpadsmitajā dienā no dienas, kad atbilstošs paziĦojums par lēmuma pieĦemšanu publicēts 

LR Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā. 

9.2. Līgumā ietvert garantijas ilgumu 3 (trīs) gadi un apmaksas termiĦu 1 mēneša laikā. Līgumu 

var slēgt par visu iepirkuma priekšmetu vai šī nolikuma p.2.1. minētajām daĜām atsevišėi.   

9.3. Līgums stājas spēkā, kad to ir parakstījušas abas līgumslēdzēju puses.  

9.4. Līgumā var tikt paredzēts avansa maksājums, bet ne vairāk kā 20% no līguma summas. 

Avansa nepieprasīšana vai pieprasīšana mazākā apjomā nedos nekādas priekšrocības pretendentiem. 

9.5. Samaksa par izpildīto darbu tiek veikta pēc pilnīgas pabeigšanas un pieĦemšanas – 

nodošanas akta parakstīšanas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
                     

1.pielikums 
Cenu aptaujas 

Nr. IZM, LiepU 2009/14 nolikumam 
 

Pieteikums par piedalīšanos cenu aptaujā 
 

Indiduālā projekta „Jauno mediju mākslas izglītības nodibināšana un attīstība Liepājā” 
( sadarbības līgums Nr. LV0063) 

 
skaĦas studijas telpu Nr. 2 un Nr. 3 akustiskā apdare un akustisko mēbeĜu izgatavošana un 

iebūvēšana,  mēbeĜu izgatavošana un piegāde Jauno mediju centra izveidei pagraba stāva telpās 

Kūrmājas prospektā 13, Liepājā 

Pretendents, 

 
____________________________________, reă. Nr._______________________,uzĦēmuma nosaukums  
        reăistrācijas numurs 

 
 

nodokĜu maksātāja kods 
 
 

uzĦēmuma bankas rekvizīti 
 

tā                       personā          

          amats                                                                  vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds 
 

 
ar šī pieteikuma iesniegšanu  
 
      1) piesakās piedalīties  cenu aptaujā „SkaĦas studijas telpu Nr. 2 un Nr. 3 akustiskā apdare un 

akustisko mēbeĜu izgatavošana un iebūvēšana,  mēbeĜu izgatavošana un piegāde Jauno mediju 

centra izveidei pagraba stāva telpās Kūrmājas prospektā 13. Liepājā” 

 
2) apĦemas ievērot cenu aptaujas nolikuma prasības; 
3) atzīst sava pieteikuma un piedāvājuma spēkā esamību līdz iepirkumu komisijas  lēmuma pieĦemšanai par 

pasūtījuma piešėiršanu, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju, tad līdz attiecīgā līguma noslēgšanai. 
 4) garantē, ka visas sniegtās ziĦas ir patiesas.   

 
__________________________________________________________________________ 
                     UzĦēmuma adrese, tālruĦa ( faksa) numuri 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 

_______________________ 
                                                                                              paraksts 

                                                                                     Z.V. 
 
*Pieteikums ir jāaizpilda drukātiem burtiem vai datorsalikumā. Pieteikums jāparaksta uzĦēmuma vadītājam vai viĦa 
pilnvarotai personai 
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2. pielikums 

Cenu aptaujas 
Nr. IZM, LiepU 2009/14 nolikumam 

 
 

Projekts Nr. 173/2009-KM2.1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











































 

3. pielikums 
Cenu aptaujas 

Nr. IZM, LiepU 2009/14 nolikumam 
 

 
 
 

1.daĜa 
MēbeĜu specifikācija 

SkaĦu studijas telpām Nr.2 un Nr.3. 
saskaĦā un pamatojoties uz 
projektu Nr.173/2009-KM2.1 

 
 

Telpa Nr.2 
 

 

 
Galda plātĦu biezums 30mm. 
Krāsa –  gaiša, pirms mēbeĜu izgatavošanas saskaĦot ar Pasūtītāju 
Materiāls – var pielietot koka metāla, alumīnija 
Skapja korpuss noslēgts, ar slīdošām vērtnēm. Iekšpusē proporcionāli iebūvēti divi plaukti ar 
maināmu augstumu (izvietojumu). 
Komplekta skaits – 1 gab. 
 



 

 
Telpa Nr.2 

 
 
 

 
 
 
Aparatūras statne ar aizmugures sienu. Sānu un plauktu biezums 30mm. 
 
Krāsa –  gaiša, pirms mēbeĜu izgatavošanas saskaĦot ar Pasūtītāju 
  
Materiāls – var pielietot koka metāla, alumīnija 
 
Komplekts – 1 gab. 
 
 
 
 



 

Telpa Nr.3 
 
 

 
 
 
 
 
 
Galds ar divām slēgta tipa atvilktĦu statnēm ar vērtnēm, iekšpusē 4 atvilktnes. 
 
Krāsa –  gaiša, pirms mēbeĜu izgatavošanas saskaĦot ar Pasūtītāju 
 
Materiāls – var pielietot koka metāla, alumīnija 
 
Galda virsmas biezums – 30mm. 
 
Komplekts – 1 gab.



 

 
Telpa Nr.3 

 
 

 
 
Galda virsmas projekcija 



 

Telpa Nr.3 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aparatūras statne ar galda virsmu. Konstrukcijas biezums 30mm. Galds piestiprināms 
aparatūras statnei un telpas sienām.  
Komplektu skaits – 2 gab. apgriezti proporcionāli. 
Materiāls – var pielietot koka metāla, alumīnija 
Krāsa –  gaiša, pirms mēbeĜu izgatavošanas saskaĦot ar Pasūtītāju 

 
 
 



 

Telpa Nr.3 
 
 
 
 

Akustiskie krēsli  - 11 gab., ar akustiskiem parametriem, saskaĦā ar projektu Nr. 173/2009-KM2.1 
 
Krāsa –  gaiša, pirms mēbeĜu izgatavošanas saskaĦot ar Pasūtītāju. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Nr pk

1.
2.

Pielikums Nr.4

Pasūtītājs: Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, Latvija, LV - 3401
Koptāme 

Tiešās izmaksas kopā

PVN 21%:
Pavisam kopā:

PeĜĦa 7%
Darba devēja sociālais nodoklis 24,09%

Kopā:

Transporta izmaksas 5%
Virsizdevumi 12%

MēbeĜu aprīkojums

Būve: SkaĦu studijas telpu Nr.2 un Nr.3 iekārtošana Kūrmājas prospektā

Objekts: apdare

Izmaksas Ls bez 
PVN

Objekta nosaukums

Apdare



Tāme Nr 1

Laika 
norma c/h

Darba 
samaksas 
likme Ls/h

Darba 
alga Ls

Materiāli 
Ls

Mehanism
i Ls

Kopā Ls
Darbietilpī
ba c/h

Darba 
alga Ls

Materiāli 
Ls

Mehanism
i Ls

Summa 
Ls

1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Grīdas

1 Izolējošās 
kārtas 
izlikšana m2 17,85

2
Linoleja 

ieklāšana m2 17,85
Sienas  

Apdares 
2.6.4. 
uzstādīša
na m2 13,2
Materiāls m2 13,2
Apdares 
2.6.5. 
uzstādīša
na m2 29,9
Materiāls m2 29,9
Griesti
Apdares 
2.6.3. 
uzstādīša
na m2 17,69
Materiāls m2 17,69
Kopā

Pielikums 4.1.

Kopā uz visu apjomu

Nr pk

Tāme sastādīta _______________________________

Darba 
nosaukum

s

Vienības izmaksas

Daudzums
Mērvie
nība

Pasūtītājs: Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, Latvija, LV - 3401

3

4

5.

Būve: ēkas Kūrmājas prospektā 13, telpu Nr.2 akustiskā apdare 
Objekts: apdare



Iekārtas 
Nr.

Mērvienība Daudzums
Cena Ls 
bez PVN

Summa 
Ls bez 
PVN

1 gab 1

2 gab 1

3 gab 1

4 gab 4

Pielikums 4.2.

Kopā:
21% PVN:
Kopā ar PVN:

Lokālā tāme Nr.1-a
Mēbeles telpā Nr.2

Objekta nosaukums: SkaĦu producēšanas telpas Nr.2 iekārtošana

SaskaĦā ar specifikāciju pie 
projekta Nr.173/2009-KM2.2

Objekta adrese: Kūrmājas prospekts 13

Gabarītizmēri mmNosaukums

Aparatūras un iekārtu statne Nr.1
SaskaĦā ar specifikāciju pie 
projekta Nr.173/2009-KM2.1

Aparatūras un iekārtu statne Nr.2

Galds
SaskaĦā ar specifikāciju pie 
projekta Nr.173/2009-KM2.3
SaskaĦā ar specifikāciju pie 
projekta Nr.173/2009-KM2.4Krēsli ar akustiskiem parametriem



Laika 
norma c/h

Darba 
samaksas 
likme Ls/h

Darba 
alga Ls

Materiāli 
Ls

Mehanism
i Ls

Kopā Ls
Darbietilpī
ba c/h

Darba 
alga Ls

Materiāli 
Ls

Mehanism
i Ls

Summa 
Ls

1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Grīdas

1 Izolējošās 
kārtas 
izlikšana m2 33,90

2

Lamināta 
uzklāšana

m2 33,90
Sienas  

Apdares 
2.9.3. 
uzstādīša
na m2 16,95
Materiāls m2 16,95
Apdares 
2.9.5. 
uzstādīša
na m2 31,3
Materiāls m2 31,3
Griesti
Apdares 
2.9.4. 
uzstādīša
na m2 31,7
Materiāls m2 31,70
Kopā

Būve: ēkas Kūrmājas prospektā 13, telpu Nr.3 akustiskā apdare 
Objekts: apdare

Pasūtītājs: Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, Latvija, LV - 3401

Tāme sastādīta _______________________________

Pielikums 4.3.

5.

Tāme Nr 2

Vienības izmaksas Kopā uz visu apjomu

3

4

Nr pk
Darba 

nosaukum
s

Mērvie
nība

Daudzums



Iekārtas 
Nr.

Mērvienība Daudzums
Cena Ls 
bez PVN

Summa 
Ls bez 
PVN

1 gab 1

2 gab 2

3 gab 1

4 gab 2

5 gab 5
Kopā:
21% PVN:
Kopā ar PVN:

Pielikums Nr.4.4.
Lokālā tāme Nr.2-a
Mēbeles telpā Nr.3

Objekta nosaukums: Digitālās skaĦas apstrādes un vides telpas Nr.3 iekārtošana
Objekta adrese: Kūrmājas prospekts 13

Nosaukums Gabarītizmēri mm

Aparatūras statne Nr.1

Aparatūras statne Nr.2

SaskaĦā ar specifikāciju pie 
projekta Nr.173/2009-KM2.1
SaskaĦā ar specifikāciju pie 
projekta Nr.173/2009-KM2.2

SaskaĦā ar specifikāciju pie 
projekta Nr.173/2009-KM2.5

Darbagalds Nr.1

Darbagalds Nr.2

Krēsli ar akustiskiem parametriem

SaskaĦā ar specifikāciju pie 
projekta Nr.173/2009-KM2.3
SaskaĦā ar specifikāciju pie 
projekta Nr.173/2009-KM2.4



 

 
5. pielikums 

Cenu aptaujas 
Nr. IZM, LiepU 2009/14  nolikumam 

 
 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
 

1.daĜa 
 
Pretendents_________________________________________________________ 
 
piedāvā veikt skaĦu studijas telpu Nr. 2 un Nr. 3 akustisko apdari un akustisko mēbeĜu 

izgatavošanu un iebūvēšanu Kūrmājas prospektā 13, Liepājā  

 
 
           _________________             ___________________________________   bez PVN; 
                 cena cipariem LVL                                       cena vārdiem LVL 
 
 
            _____________________                  _________________________________________    21 % PVN; 
              cena cipariem LVL                                         cena vārdiem LVL 
 
 
 
 
Pavisam kopā: 
 
             _________________            ___________________________________ 
                        
                   cena cipariem  LVL                                          cena vārdiem LVL 
 
 
 
 
 
 

 .   
Pretendents:   

Parakstītāja amats, vārds, 
uzvārds: 

  

Paraksts:   

Datums:   

   

Zīmoga vieta: 

  

 
  



2. daļa

Nr.p.k. Nosaukums: Izmēri Tehniskais apraksts Skaits

1

1200x420x1271 (h) mm

2

Apdare: Laminēta plātne - krāsa BALTA, 2mm ABS mala

Rullo durvis - ar metālisku ALUMĪNIJA pārklājumu

Metāla kājiņas Alum. Pulverkrāsojums RAL 9006

2

1200x420x1271 (h) mm

2

Apdare: Laminēta plātne - krāsa BALTA, 2mm ABS mala

Rullo durvis - ar metālisku ALUMĪNIJA pārklājumu

Metāla kājiņas Alum. Pulverkrāsojums RAL 9006

Skapis 3 mapju augstumā ar bīdāmām durvīm apakšējiem 2 

plauktiem un horizontāli veramām rullo durvīm augšējam 

plauktam, slēdzams. Rokturi stiprināmi vertikāli- 

cilindraveida. Korpuss sadalīts ar iekšējo starpsienu 

konstrukcijas stabilitātes nodrošināšanai. Balstās uz 

kvadrātveida kājām uz riteņiem h=100 mm,  riteņi fiksējami 

ar bremzi, paredzēti cietam grīdas segumam. 

Skapis 3 mapju augstumā ar bīdāmām durvīm visā augstumā, 

slēdzams. Rokturi stiprināmi vertikāli- cilindraveida. Korpuss 

sadalīts ar iekšējo starpsienu konstrukcijas stabilitātes 

nodrošināšanai. Balstās uz kvadrātveida kājām uz riteņiem 

h=100 mm,  riteņi fiksējami ar bremzi, paredzēti cietam 

grīdas segumam. 

Dokumentu skapis ar bīdāmām durvīm un rullo durvīm uz riteņiem

Dokumentu skapis ar bīdāmām durvīm uz riteņiem

Pielikums Nr.6.

 Specifikācija pagraba telpu mēbelēm Kūrmājas prospektā 13.



3 Vaļējs dokumentu plaukts  uz riteņiem

1200x420x1271 (h) mm

4

Apdare: Laminēta plātne - krāsa BALTA, 2mm ABS mala

Metāla kājiņas Alum. Pulverkrāsojums RAL 9006

4 Vaļējs dokumentu plaukts  uz riteņiem

800x420x1271 (h) mm

2

Apdare: Laminēta plātne - krāsa BALTA, 2mm ABS mala

Metāla kājiņas Alum. Pulverkrāsojums RAL 9006

5 Galds uz riteņiem

1430x600x720 mm

8

Apdare: Laminēta plātne - krāsa BALTA, 2mm ABS mala

Metāla kājas Alum. Pulverkrāsojums RAL 9006

Vaļējs plaukts 3 mapju augstumā.  Balstās uz kvadrātveida 

kājām uz riteņiem h=100 mm,  riteņi fiksējami ar bremzi, 

paredzēti cietam grīdas segumam. 

Galda virsma balstās uz kvadrātveida kājām uz riteņiem, 

riteņi fiksējami. Virsmas stūri noapaļoti ar R=55 mm.

Vaļējs plaukts 3 mapju augstumā. Korpuss sadalīts ar iekšējo 

starpsienu konstrukcijas stabilitātes nodrošināšanai,  katrā 

pusē 3 plaukti. Balstās uz kvadrātveida kājām uz riteņiem 

h=100 mm,  riteņi fiksējami ar bremzi, paredzēti cietam 

grīdas segumam. 



6 Biroja galds uz regulējamām metāla rāmja kājām

1600x800x680-760(h) mm 4

Apdare: Laminēta plātne - krāsa BALTA, 2mm ABS mala

Metāla kājas Alum. Pulverkrāsojums RAL 9006

7 Biroja galds uz regulējamām metāla rāmja kājām

1800x800x680-760(h) mm 4

Apdare: Laminēta plātne - krāsa BALTA, 2mm ABS mala

Metāla kājas Alum. Pulverkrāsojums RAL 9006

8 Divvietīgs dīvāns
platums - 1540 mm 2

dziĜums - 940 mm
augstums - 780 mm

Apdare: Audums ar plašu krāsu izvēles iespēju.

nodilumizturība - min. 40 000 Martindeila ciklu

Galda virsma balstās uz kvadrātveida metāla rāmja kājām ar 

regulējamu augstumu no 680-760 mm. Zem virsmas pa 

perimetru metāla kāju rāmis.

Galda virsma balstās uz kvadrātveida metāla rāmja kājām ar 

regulējamu augstumu no 680-760 mm. Zem virsmas pa 

perimetru metāla kāju rāmis.

Dīvāna sēdē atsperu bloks, muguras atzveltne ar ļoti 

mīkstiem, šķiedrām pildītiem 2 lieliem spilveniem. 

Aizmugures kājas ir klātas ar bērza nažfinieri. Priekšējo kāju 

vietā ritenīši, ar to palīdzību  dīvānu var viegli pārvietot. 



9 Krēsls 
platums - 415 mm
dziĜums - 420 mm
Atzveltnes h - 840 mm

20

Apdare: Līmēts bērza saplāksnisn, krāsa - BALTA.

Metāla kājas - hromētas

Krēsls izgatavots no liekti līmēta bērza saplākšņa. Pieejams 

dažādos krāsu risinājumos. Krēslus var novietot vienu virs 

otra.



Iekār

tas 

Nr.

Mērvienī

ba

Daudzum

s

Cena Ls 

bez PVN

Summa 

Ls bez 

PVN

1 gab 2

2 gab 2

3 gab 4

4 gab 2

5 gab 8

6 gab 4

7 gab. 4

8 gab. 2

9 gab. 20

Kopā:

Pielikums Nr.7.

Biroja galds uz regulējamām metāla rāmja kājām 1800x800x680-760(H) mm

Divvietīgs dīvāns pl.1540xdz.940xh780 mm

Vaļējs dokumentu plaukts uz riteņiem 800x420x1271 (H) mm

Galds uz riteņiem 1430x600x720 mm

Dokumentu skapis ar bīdāmām durvīm uz riteņiem 1200x420x1271(H)mm

Vaļējs dokumentu plaukts uz riteņiem 1200x420x1271(H)mm

Nosaukums Gabarītizmēri mm

Dokumentu skapis ar bīdāmām durvīm un rullo durvīm uz 

riteņiem
1200x420x1271(H)mm

Lokālā tāme
Pagrabstāva mēbeles

Objekta nosaukums: Kūrmājas prospekta 13 pagrabstāva iekārtošana

Objekta adrese: Kūrmājas prospekts 13

1600x800x680-760(H) mmBiroja galds uz regulējamām metāla rāmja kājām

Kopā ar PVN:

21% PVN:

Krēsli pl1540xdz420xatzveltneh 840mm



 

 
 

8. pielikums 
Cenu aptaujas 

Nr. IZM, LiepU 2009/14  nolikumam 
 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
 

2. daĜa 
 
 

Pretendents_________________________________________________________ 
 
piedāvā veikt mēbeĜu izgatavošanu un piegādi Jauno mediju centra izveidei pagraba stāva telpās 

Kūrmājas prospektā 13, Liepājā  

 
 par 
 
 
           _________________             ___________________________________   bez PVN; 
                      cena cipariem LVL                                       cena vārdiem LVL 
 
 
            _____________________                  _________________________________________    21% PVN; 
                 cena cipariem LVL                                         cena vārdiem LVL 
 
 
 
 
Pavisam kopā: 
 
             
          _________________            ___________________________________ 
                         
               cena cipariem  LVL                                          cena vārdiem LVL 
 
 
 
 
 
 

 .   

Pretendents:   

Parakstītāja amats, vārds, 
uzvārds: 

  

Paraksts:   

Datums:   

   

Zīmoga vieta: 

  



 

 
9. pielikums 

Cenu aptaujas 
Nr. IZM, LiepU 2009/14  nolikumam 

 
Kopsavilkuma tāmes forma, ja pretendents piedāvājumu iesniedz par vairākām 

daĜām 
 
 

 

Nosaukums 

Kopā bez Ls 

 bez 21 % PVN,  

Ls 21 % PVN, 

 

Pavisam kopā 

Ls ar 21 % PVN 

    

    

    

 .   
Pretendents:   

Parakstītāja amats, vārds, uzvārds:   

Paraksts:   

Datums:   

   
 

Zīmoga vieta: 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10.pielikums 

Cenu aptaujas 
Nr. IZM, LiepU 2009/14 nolikumam 

 

Līgums Nr.2009/00 
 

Liepājā 2009.gada ____.________ 

 

Liepājas Universitāte (reă. Nr.90000036859), kuras vārdā saskaĦā ar Liepājas Universitātes Satversmi 

rīkojas tās rektors Oskars Zīds - turpmāk līguma tekstā PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, un 

_______________ , kuras vārdā __________________________ - turpmāk līguma tekstā Izpildītājs, no otras 

puses, abas kopā sauktas Puses, katra atsevišėi Puse, noslēdz šo līgumu, ar saistošo spēku Pušu tiesību un 

saistību pārĦēmējiem, pārmantotājiem un pilnvarniekiem, par sekojošo (turpmāk tekstā līgums): 
 
 
 

1.1.1.1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 
 
1.1. Pasūtītājs pasūta un apmaksā, un Izpildītājs veic skaĦas studijas telpu Nr.2 un Nr.3 akustisko apdari un 
akustisko mēbeĜu izgatavošanu un iebūvēšanu un mēbeĜu izgatavošanu un piegādi pagraba stāva telpām 
Kūrmājas prospektā 13, Liepājā , atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem un šī līguma pielikumiem (turpmāk tekstā 
–mēbeles). 
1.2. Šī līguma pielikumi un tā neatĦemamas sastāvdaĜas ir: 
Tehniskās specifikācijas atbilstoši cenu aptaujai individuālā projekta „Jauno mediju mākslas izglītības 
nodibināšana un attīstība Liepājā” (sadarbības līgums Nr.LV0063) mēbeĜu iegāde Kūrmājas prospektā 13, 
Liepājā” (identifikācijas Nr. IZM, LiepU 2009/14)  
1.2.1. Lokālās tāmes; 
1.2.2. Koptāme. 

 
 

2.2.2.2. MĒBEěU PIEGĀDES UN UZSTĀDĪŠANAS NOTEIKUMI 
 
 
2.1. Mēbeles jāpiegādā, jāuzstāda un telpu apdare jāveic ievērojot šādus termiĦus: 

2.1.1. SkaĦu studijas telpu Nr. 2 un Nr. 3 akustiskā apdare un akustisko mēbeĜu izgatavošana, 
iebūvēšana un uzstādīšana veicama līdz 2009. gada _____________ 
2.1.2. Pagraba stāva telpu mēbeĜu izgatavošana un piegāde veicama līdz 2009. gada 
______________ 

2.2. Izpildītājs veic telpu akustisko apdari un izgatavo un uzstāda Mēbeles Kūrmājas prospektā13 , Liepājā.  
2.3. Pēc MēbeĜu piegādes un telpu apdares, Izpildītājs nodod izpildītos darbus Pasūtītājam ar nodošanas – 
pieĦemšanas aktu, kuru paraksta Pasūtītāja un Izpildītāja pilnvarotās personas. 
2.4. Pirms MēbeĜu nodošanas un telpu apdares, Izpildītājam jāveic būvgružu un citu gružu 
aiztransportēšana, kas radušies MēbeĜu piegādes un uzstādīšanas un telpu apdares rezultātā. 
2.5. Ja Izpildītājs nav izpildījis kādus ar piegādi un apdari saistītos darbus vai arī tos izpildījis nepilnīgi, 
Pasūtītājs var atteikties parakstīt nodošanas – pieĦemšanas aktu līdz brīdim, kamēr visi trūkumi netiek 
novērsti. 
2.6. MēbeĜu un materiālu transportēšanai uz to piegādes vietu Izpildītājam ir tiesības izmantot trešo personu 
sniegtos pakalpojumus, uzĦemoties risku par visiem iespējamajiem zaudējumiem. 
2.7. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā jāsniedz rakstiska informācija 
Pasūtītājam par piegādes darbu gaitu. 



 
 

3.3.3.3. PIRKUMA CENA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA 
 
3.1. Pirkuma kopējā līgumsumma par MēbeĜu piegādi un to uzstādīšanu ir LVL ________ (summa vārdiem), 
pievienotās vērtības nodoklis 21% LVL _________ (summa vārdiem), kas kopā ir LVL ____________ 
(summa vārdiem).  
3.2. Pirkuma cenas paaugstinājums nav pieĜaujams. 
3.3. Apmaksa par telpu apdari un MēbeĜu piegādi un uzstādīšanu tiek veikta kā avansa maksājums un 
galīgais norēėins. 
3.4. Pasūtītājs veic avansa maksājumu Izpildītājam 20% (divdesmit procenti) apmērā no līguma 3.1.punktā 
minētās kopējās līgumsummas 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc līguma noslēgšanas un attiecīga 
rēėina saĦemšanas. 
3.5. Pasūtītājs veic galīgo norēėinu Izpildītājam par mēbeĜu piegādi un uzstādīšanu 30 (trīsdesmit) kalendāro 
dienu laikā pēc nodošanas – pieĦemšanas akta parakstīšanas un attiecīga rēėina saĦemšanas, līguma 
3.1.punktā minētās kopējās līgumsummas apmērā, atskaitot avansa maksājumu. 
3.6. Maksājumi tiek veikti ar bezskaidras naudas pārskaitījumu, veicot pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto 
kontu. 
3.7. Maksājums uzskatāms par izdarītu dienā, kad uz maksājuma uzdevuma izdarīta bankas atzīme par 
maksājuma veikšanu. 
 

4.4.4.4. GARANTIJA 
 
4.1. Garantija telpu apdarei, mēbelēm un to montāžas darbiem tiek noteikta 3 (trīs) gadi, skaitot no 
pieĦemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienas. 
4.2. Izpildītāja mēbeĜu bojājuma vai nefunkcionēšanas gadījumā garantijas perioda laikā jānodrošina 
tehniskā dienesta ierašanās Kūrmājas propektā 13, Liepājā, lai konstatētu nepieciešamību servisa 
apkalpošanai 2 (divu) stundu laikā pēc pirmā pieprasījuma.  
4.3. Par konstatētajiem defektiem Puses sastāda aktu un vienojas par defektu novēršanu. 
4.4. Garantijas laikā nepieciešamos remontdarbus, transportēšanas, mēbeĜu montāžas un demontāžas 
izdevumus sedz Izpildītājs. 
4.5. Garantijas noteikumi nav spēkā, ja defekts radies nepareizas ekspluatācijas vai vandālisma rezultātā. 
 
 
 

5.5.5.5. ZAUDĒJUMU ATLĪDZĪBAS PIENĀKUMS 
 
5.1. Puses ir atbildīga par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, kuri radušies līguma saistību neizpildes vai 
nepienācīgas izpildes rezultātā. 
5.2. Puse nevar prasīt zaudējumu atlīdzību, ja pati varēja zaudējumus novērst, ievērojot pienācīgu rūpību. 
5.3. Zaudējumu atlīdzība neatbrīvo Pusi no līgumsaistību pienācīgas izpildes. 
 
 
 

6.6.6.6. NEPĀRVARAMA VARA 
 
6.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daĜēju vai pilnīgu līguma saistību neizpildīšanu, ja tam par 
iemeslu ir nepārvaramas varas apstākĜi, kā militāras darbības (neatkarīgi no tā, bija vai nebija pieteikts karš), 
militārs iebrukums, citi valstij kaitnieciski akti, sacelšanās, streiki, revolūcijas, varas maiĦa vai pilsoĦu karš, 
dabas stihijas, piemēram, plūdi, radiācija vai radioaktīvais piesārĦojums, citi, no pušu gribas neatkarīgi 
apstākĜi, kuri aizkavē līgumā paredzēto darbu izpildīšanu vai dara to izpildīšanu neiespējamu.  



6.2. Puse, kurai ir iestājušies nepārvaramas varas apstākĜi, kuri aizkavē līgumā paredzēto darbu izpildi 5 
(piecu) kalendāro dienu laikā, ja vien tas ir iespējams, paziĦo otrai Pusei par šo apstākĜu sākšanos un 
beigšanos, vienlaicīgi iesniedzot otrai Pusei kompetentas valsts vai pašvaldības iestādes izsniegtu izziĦu, kas 
apliecina nepārvaramas varas apstākĜu iestāšanos un izbeigšanos.   
6.3. Gadījumā, ja līguma izpildīšana aizkavēta nepārvaramas varas apstākĜu dēĜ, Pasūtītājam ir tiesības 
līgumu izbeigt, par to informējot Izpildītāju. 
 
 
 

7.7.7.7. PUŠU ATBILDĪBA 
 
7.1. Puses ir atbildīgas par šā līguma izpildi saskaĦā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem 
aktiem.  
7.2. Ja Pasūtītājs nokavē kādu no līgumā noteiktajiem maksājuma termiĦiem Izpildītājam, tad tas maksā 
Izpildītājam līguma sodu 0,1% apmērā no līgumā noteiktās pirkuma kopējas summas par katru nokavējuma 
dienu. 
7.3. Ja Izpildītājs nokavē šī līgumā 2.1.punktā minētos piegādes un apdares darbu  termiĦus, tad tas maksā 
Pasūtītājam līguma sodu 0,1% apmērā no līgumā noteiktās pirkuma kopējās summas par katru nokavējuma 
dienu. 
 
 
 

8.8.8.8. STRĪDU IZSKATĪŠANA 
 
8.1. Visus strīdus un domstarpības par šī līguma saistību izpildi Izpildītājs un Pasūtītājs risina savstarpējo 
pārrunu ceĜā. 
8.2. Strīdus un domstarpības, kuras neizdodas atrisināt savstarpējo pārrunu ceĜā, Puses risina Latvijas 
Republikas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
 
 
 

9.9.9.9. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA 
 
 
9.1. Šis līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz brīdim, kad Puses pilnībā izpildījušas 
savas saistības. 
9.2. Grozījumi un papildinājumi šajā līgumā izdarāmi Pusēm vienojoties un noformējami rakstiski. Tie kĜūst 
par neatĦemamām šī līguma sastāvdaĜām. 
9.3. Līguma izbeigšana iespējama tikai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un pēc Pušu vienošanās. 
 
 
 

10.10.10.10. PĀRSTĀVJI UN KONTAKTINFORMĀCIJA 
 
10.1 Pasūtītāja kontaktpersona ar šo līgumu saistītu jautājumu risināšanā ir 
_________________________tālr.________, fakss ____________  
10.2. Izpildītāja kontaktpersona ar šo līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz darbu izpildi un 
pabeigšanu ir__________________________, tālr._________, fakss _________,  
10.3. Puses vienojas, ka otrai Pusei ir tiesības jebkurā laikā mainīt savu Līgumā norādīto kontaktpersonu. 

Puses nekavējoties rakstiski informē otru Pusi par pārstāvju nomaiĦu. Rakstiski paziĦoto pārstāvju 
pilnvaras ir spēkā līdz to atsaukumam. 

 



 
 
 
 

11. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 
 
11.1.Šis līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 
Pie katras no Pusēm glabājas viens līguma eksemplārs. 
11.2.Puses apĦemas neizpaust trešajai personai jebkuru informāciju, kas tai kĜuvusi zināma saistībā ar šī 
līguma izpildi, izĦemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. 
 
 
 
 

12. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 
 
Pasūtītājs:                                                                      Izpildītājs: 
 
Liepājas Universitāte  
Reă. Nr 90000036859  
Lielā iela 14, Liepāja, LV – 3401, Latvija  
Valsts kase  
Norēėinu konts: Nr. LV86TREL9150195000000  
Kods: TRELLV22  
Projekta Nr. LV0063  
Tālr 63423568, fax. 63424223  
e-pasts: liepu@liepu.lv  

  
 
 
 
 
Rektors                                          O. Zīds               __________                                        _________ 
 
 
 
Z. v.                                                                          Z. v. 
 




