APSTIPRINĀTS
ar 2016.gada 13.jūlija
Iepirkumu komisijas sēdes
protokolu Nr.2016/07-ZS
ar 28. jūlija grozījumiem
Cenu aptaujas
„Infrasarkanā diapazona iekārtu iegāde”
(ID Nr.1.LATO-ZS 2016/01, CPV kods 38632000-4)
Nolikums
1. Iepirkuma priekšmets:
1.1. Preces, iegāde atbilstoši tehniskajai specifikācijai un nolikumam;
1.1.1. Termālā infrasarkanā diapazona tēmēšanas ierīce triecienšautenei (12 gab.);
1.1.2. Termālā infrasarkanā diapazona novērošanas kamera (4 gab.);
1.1.3. Tuvā infrasarkanā diapazona nakts redzamības brilles – monoklis (12 gab.).
1.2. Preču piegāde – Alberta iela 13, Rīga, Latvija.
2. Piedāvājumu sagatavošana un iesniegšana:
2.1. piedāvājumu iesniegšanas vieta – Latvijas Transatlantiskā Organizācija (LATO) (turpmāk pasūtītājs), Alberta iela 13 (ieeja no Stēlnieku ielas), Rīga, LV-1010 6. stāvs (P.,O.,T.,C.,Pk.: 10:0017:00), līdz 2016.gada 2. augustam, plkst.15:00. Pretendentu piedāvājumi, kas iesniegti pēc šī
termiņa, netiek atvērti, un neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam;
2.2. piedāvājumu var iesniegt personīgi, nosūtīt pa pastu (piedāvājuma iesniegšanas laiks tiks
fiksēts tad, kad piedāvājums tiks saņemts LATO birojā Alberta ielā 13), vai elektroniski uz e-pasta
adresi lato@lato.lv. Iesniedzot piedāvājumu fiziskā veidā, tam jābūt aizlīmētā un aizzīmogotā
aploksnē, uz kuras jānorāda pretendenta nosaukums un adrese, pasūtītāja nosaukums un adrese, kā
arī norāde „Piedāvājuma pieteikums iepirkumam „Infrasarkanā diapazona iekārtu iegāde” ID
Nr.1.LATO-ZS 2016/01”. Iesniedzot piedāvājumu elektroniskā veidā, tam jābūt parakstītam ar
drošu elektronisku parakstu un laika zīmogu. E-pasta temata līnijā jānorāda „Piedāvājuma
pieteikums iepirkumam „Infrasarkanā diapazona iekārtu iegāde” (piedāvājuma iesniegšanas
laiks tiks fiksēts tad, kad uz tiks nosūtīta atbildes ziņa, ka piedāvājums saņemts);
2.3. piedāvājums jāiesniedz par pilnu apjomu;
2.4. pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu;
2.5. piedāvājums jāiesniedz papīra formā, noformēts datorrakstā;
2.6. iesniedzamā piedāvājuma dokumenti:
2.6.1.piedāvājuma pieteikuma oriģināls (aizpildīts nolikuma pielikums Nr.2), ko parakstījis
pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarota persona;
2.6.2.preces apraksts (atbilstoši pielikumam Nr.1), kas raksturo tās atbilstību tehniskās
specifikācijas prasībām; Pārkopēta tehniskā specifikācija nevar būt piedāvātās preces apraksts.

Aprakstā jānorāda konkrēta prece (preces nosaukums, modelis, ražotājs u.c. preci identificējoša
informācija), kā arī tās īpašības (neizmantot tādus apzīmējumus kā „vismaz”, „+/-”, „vai
ekvivalents”, “ne vairāk kā” un līdzīgus);
2.6.3. īpaši piedāvātās preces glabāšanas vai lietošanas noteikumi, ja tādus ražotājs ir noteicis;
2.7. piedāvājuma dokumenti jāiesniedz latviešu vai citā valodā ar apstiprinātu tulkojumu latviešu
valodā. Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem un dzēsumiem;
2.8. visiem papīra formā iesniegtajiem piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem ar izturīgu
diegu vai auklu. Diegiem jābūt stingri nostiprinātiem. Šuvuma vietai jābūt apstiprinātai ar
pretendenta zīmogu un pretendenta vai ar pretendenta pārstāvja paraksta tiesībām parakstu, jānorāda
atšifrēts lappušu skaits. Ja piedāvājumu iesniedz pretendenta ar paraksta tiesībām pilnvarotā
persona, tad papildus ir jāiesniedz pilnvaras oriģināls vai apstiprināta kopija. Piedāvājumam ir jābūt
noformētam tā, lai novērstu iespēju nomainīt lapas, nesabojājot nostiprinājumu;
2.9. iesniedzamo dokumentu kopijām ir jābūt apstiprinātām atbilstoši 28.09.2010. MK noteikumiem
Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”;
2.10. piedāvājuma derīguma termiņš – vismaz līdz 2016.gada 30.septembrim.
3. Kontaktpersonas:
3.1. par organizatoriskajiem jautājumiem – E.Gaide, tālrunis: 22424220;; e-pasts: evita@lato.lv;
3.2.par iepirkuma priekšmetu – J.Ķiploks, tālrunis: 28310044; e-pasts: Juris.Kiploks@rtu.lv.
4. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, apliecina, ka:
4.1 Tam nav nodokļu parādu tā rēgistrācijas valstī, kas pārsniegtu EUR 150, piedāvājuma
iesniegšanas dienā;
4.2 Pretendents, tā amatpersonas nav atzīti par vainīgiem vainīgu no šādiem noziedzīgiem
nodarījumiem:
4.2.1 kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta
labumu pieņemšana vai komerciāla uzpirkšana,
4.2.2 krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana,
4.2.3 izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas,
4.2.4 terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas
vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai;
4.3 pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un
kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā:
4.3.1 viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas
Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā
uzturas nelikumīgi,

2

4.3.2 personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos
noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darba ņēmējiem, kas
iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu;
4.4 pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un
kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas
izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas
cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot
konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros pretendentu ir
atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi;
4.5 nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta
saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai pretendents tiek likvidēts
5. Preces kvalitātei izvirzāmās prasības:
5.1.

preces stāvoklis – jauns;

5.2. preces apjoms atbilstoši piedāvājuma pieteikumam (pielikums Nr.2) un īpašības atbilstoši
tehniskajai specifikācijai (pielikums Nr.1);
5.3. pretendents piedāvājuma cenā iekļauj arī piegādes, garantijas un citus izdevumus, kas saistīti
ar piedāvājuma sagatavošanu, iesniegšanu un līguma izpildi;
5.4. preces piegāde ne vēlāk kā 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā no līguma spēkā stāšanās
dienas;
5.5. preces garantija ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no preču pavadzīmes – rēķina
abpusējas parakstīšanas dienas;
5.6. garantijas laikā nekvalitatīvas vai līguma noteikumiem neatbilstošas preces nomaiņa pret
kvalitatīvu un atbilstošu līguma noteikumiem – ne ilgāk kā 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā no
akta par neatbilstošu preci noformēšanas dienas;
6. Piedāvājuma cena un valūta: Piedāvātā cena EUR (atsevišķi norādot piedāvājuma cenu bez
PVN un PVN summu), kurā ietilpst visi valsts un pašvaldību noteiktie nodokļi un nodevas.
Piedāvājuma pieteikuma cena un summa ir jānorāda Microsoft Office Excel vai tai līdzīgā
programmā ar piemērotu noapaļošanas (ROUND) funkciju un noapaļošanas precizitāti 2
(divas) zīmes aiz komata (ROUND (...;2)).
7. Apmaksas noteikumi:
7.1 pēcapmaksa 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc preces saņemšanas un preču pavadzīmes
– rēķina abpusējas parakstīšanas dienas, un rēķina saņemšanas;
7.2. iepirkumam paredzamā līgumcena var mainīties atkarībā no budžeta atvēruma, t.i.,
Zemessardzes atbalsta labdarības kampaņas laikā saziedotās summas pirkšanas brīdī;
7.3. visus izdevumus, kas saistīti ar iepirkuma piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu, apmaksā
pretendents.
7.4. pieļaujams avansa maksājums – līdz 20% (divdesmit procentiem), ja pretendents spēj objektīvi
pierādīt tā nepieciešamību. Šādā gadījumā pretendentam savā piedāvājumā jāsniedz detalizēts
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skaidrojums par priekšapmaksas nepieciešamību un apmēru. Ja iepirkumu komisija pieņems
lēmumu par priekšapmaksas piešķiršanu, minētais lēmums un priekšapmaksas apmērs, kā arī
apmaksas noteikumi tiks noteikti iepirkuma līgumā. Priekšapmaksas apmaksas termiņš 10 (desmit)
darba dienu laikā no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas un rēķina saņemšanas no piegādātāja
(iepirkuma uzvarētāja, ar kuru tiks noslēgts iepirkuma līgums). Avansa maksājums, kas ir lielāks
par 20% (divdesmit procentiem) ir pieļaujams tikai tad, ja pasūtītāja budžetā tam ir pieejami
atbilstoši finanšu resursi un pretendents, papildus šajā punktā noteiktajam, pierāda, ka ar mazāka
avansa maksājuma veikšanu nav iespējams izpildīt iepirkumā prasīto.
8. Piedāvājumu vērtēšana:
8.1 iepirkuma komisija:
8.1.1.pārbaudīs piedāvājumu atbilstību nolikuma prasībām. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie
piedāvājumi, kas atbilst visām norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi no turpmākās
vērtēšanas tiks izslēgti;
8.1.2.no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem, izvēlēsies ekonomiski izdevīgāko piedāvājumu
(cena 70%, garantijas termiņš, ja garāks par specifikācijā prasīto 10%, par katru parametru, kas
labāks par specifikācijā prasīto 1%, bet ne vairāk kā 20%);
8.2. piedāvājumi, kas iesniegti pēc norādītā termiņa, netiks vērtēti;
8.3.līgums tiks noslēgts un izpildīts atbilstoši tām cenām, kuras pretendents būs norādījis
Piedāvājuma pieteikumā (pielikums Nr.2);
8.4. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par
iepirkumu komisijas pieņemto lēmumu.
9. Iepirkumu komisijas tiesības un pienākumi:
9.1 iepirkuma komisijas tiesības:
9.1.1. rakstiski pieprasīt precizēt iesniegto informāciju un detalizētus paskaidrojumus;
9.1.2. pārbaudīt visu pretendenta sniegto ziņu patiesumu;
9.1.3. pieaicināt komisijas darbā ekspertus ar padomdevēja tiesībām;
9.1.4. pieprasīt pretendentam 7 dienu laikā iesniegt preces paraugus (paraugs tiks atgriezts
pretendentam pēc iepirkuma uzvarētāja noteikšanas);
9.1.5. noraidīt:
9.1.5.1. nepamatoti lētu piedāvājumu;
9.1.5.2. noraidīt pretendenta piedāvājumu, ja tas nav iesniegts atbilstoši nolikuma prasībām, ja tā
saturs neatbilst nolikuma prasībām, ja pretendents iesniedzis nepatiesu informāciju sava
piedāvājuma novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, tajā skaitā, nav sniedzis
iepirkuma komisijas pieprasīto precizējošo informāciju iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā;
9.1.5.3. pretendenta piedāvājumu, ja pretendents maina piedāvājumā norādīto informāciju jebkurā
piedāvājuma vērtēšanas posmā;
4

9.2. komisijas pienākumi:
9.2.1. izskatīt pretendentu iesniegtos piedāvājumus;
9.2.2. pieņemt lēmumu par Iepirkuma rezultātiem;
10. Iepirkuma uzvarētājam Līgums jāparaksta 5 (piecu) darba dienu laikā no lēmuma par līguma
slēgšanas tiesību piešķiršanas pieņemšanas dienas. Ja norādītajā termiņā uzvarētājs neparaksta
Līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt Līgumu.
11. Pārējie noteikumi:
11.1. Iepirkuma komisija un pretendents ar informāciju apmainās šādi:
11.1.1. līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām par organizatoriskiem jautājumiem un
iepirkuma priekšmetu pretendents ar pasūtītāju ar informāciju var apmainīties gan telefoniski, gan
elektroniski – nosūtot e-pastu uz nolikuma 3.punktā norādītajiem e-pastiem, gan rakstiski – nosūtot
korespondenci uz nolikuma 2.1.punktā norādīto adresi;
11.1.2. pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents ar pasūtītāju ar informāciju, kas
saistīta ar iesniegto piedāvājumu izvērtēšanu un lēmuma par iepirkuma tiesību piešķiršanu
pieņemšanu, apmainās rakstiski – nosūtot korespondenci uz adresāta juridisko adresi vai to nododot
personīgi adresātam;
11.2. nosūtot vēstules, paziņojumus vai citu korespondenci ierakstītā vēstulē uz Pretendenta
piedāvājumā norādīto juridisko adresi, tiks uzskatīts, ka Pretendents to ir saņēmis 7. (septītajā)
dienā pēc to izsūtīšanas, savukārt elektroniski nosūtītie paziņojumi tiks uzskatīti par saņemtiem ne
vēlāk kā nākamajā darba dienā;
11.3. visi izdevumi, kas saistīti ar Iepirkuma piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu, jāapmaksā
pretendentam;
12. Nolikums sagatavots latviešu valodā uz 24 (divdesmit četrām) lapām, no kurām:
12.1. nolikuma pamatteksts uz 5 (piecām) lapām;
12.2. nolikuma 1.pielikums „Tehniskā specifikācija” uz 5 (piecām) lapas;
12.3. nolikuma 2.pielikums „Piedāvājuma pieteikuma veidlapa” uz 9 (deviņām) lapām;
12.4. nolikuma 3.pielikums piegādes līguma „ Infrasarkanā diapazona iekārtu iegāde” projekts uz 5
(piecām) lapām.
Komisijas priekšsēdētājs

Toms Baumanis
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1. Pielikums
Cenu aptaujas
ID Nr.1.LATO-ZS 2016/01
nolikumam
Tehniskā specifikācija
„Nakts redzamības iekārtu iegāde”
1. Prasības iepirkumam termālā infrasarkanā diapazona ( viļņa garums λ 3-15 µm)
tēmēšanas ierīcei triecienšautenei.
(Tēmēšanas ierīcei jānodrošina atklātu un maskētu mērķu atklāšana un precīza tēmēšana
diennakts gaišajā laikā un ierobežotas redzamības apstākļos)
1. Prasības ierīces optikai.
 Attēla maiņas frekvence 50 Hz un vairāk, (tas nozīmē, ka sekundes laikā tiek nomainīti 50
attēli, nodrošinot iespēju novērot objektus ātrā kustībā)
 Optiskais palielinājums ne mazāk kā 1.5X.
 Nepieciešamais darbības attālums ne mazāk kā 900m ( figūrai 1,7 x 0,5 m), kas pārsniedz
ieroča efektīvo tēmēšanas attālumu (G3 – 600m, G36-800m ) un nepieciešams mērķa izvēles
un pavadīšanas nodrošināšanai.
 Optiskā pieregulēšana ne mazāk kā +/-3 m-1 (dioptrijas) , lai nodrošinātu tēmēkļa pieregulēšana
atbilstoši katra cilvēka acs optiskajām īpatnībā arī cilvēkiem ar nelielām redzes problēmām.
2. Prasības ierīces tehniskajam izpildījumam.
 Ierīcei jābūt ūdensdrošai (Waterprof) - aizsargātai no apkārtējās vides nelabvēlīgās ietekmes
putekļu un nokrišņu ūdens iekļūšanas ierīcē.
 Ierīcei jāspēj darboties temperatūru diapazonā no -20 C° līdz + 40 C° (Latvijas klimatiskajos
apstākļos reti ir temperatūras, kuras pārsniedz šīs temperatūras robežas. Minimālās
temperatūras pazemināšana zem –20 C° elektroniskās ierīcēs prasa papildus korpusa sildīšanu,
kas savukārt palielina enerģijas patēriņu ierīces gabarītus un svaru, kas savukārt ievērojami
sadārdzina tās izmaksas)
 Ierīces mehāniskajai stiprībai ir jāatbilst uzstādīšanas iespējai uz medību karabīnes ar patronu
ne mazāku kā 7,62X51 (Tas nodrošinās iespēju izmantot ne vien triecienšauteni G36, bet arī
triecienšauteni G3 šaujot savrūpšavieniem. Šīs triecienšautenes tiek izmantotas izlūkvados kā
tuvās distances snaiperšautenes)
 Ierīces masai bez barošanas elementiem jābūt mazākai par 0.8 kg (0,8 kg sver triecienšautenes
G-3 optiskais tēmēklis)
3. Prasības ierīces savietojamībai.
 Iespēja fiksēt uz pikatini sliedes, kas nodrošinātu fiksāciju uz triecienšautenes G36 un citiem
ieročiem kuriem ir uzstādīta pikatini sliede.
 Barošanas elementi universālie AAA; AA; CR 123 vai citas, kuras ir plaši izplatītas un brīvi
pieejamas tirdzniecībā (tiek izmantotas lukturīšos, pārnēsājamos radioaparātos, fotoaparātos
u.c.).
4. Papildus prasības.
 Iespēja veikt attēla ierakstu uzskatāma par priekšrocību (Nodrošina iespēju ierakstīt video
informāciju un to pārsūtīt reālajā laikā).
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Iespēja pieslēgt papildus barošanas avotu (Nodrošina iespēju uzturēt ilgstošu darbaspēju
stacionārās pozīcijās).
Digitālais palielinājums ne mazāk kā 2x (Nodrošina iespēju veikt precīzu tēmēšanu un mērķa
identifikāciju ar augstu ticamības pakāpi).

5. Citas prasības.
 Ierīces komplekta (Futlāris vai somiņa glabāšanai + tēmēklis ar stiprinājumu pikaini sliedei)
cena nedrīkst pārsniegt 3,500 EUR.
 Ierīces garantijas laiks nedrīkst būt mazāks kā 2 gadi.
 Iespēja veikt garantijas remontu un apkopi jānodrošina NATO dalībvalstī.
 Pozitīvas atsauksmes no lietotājiem (izmantošana militāru konfliktu vietās ir uzskatāma par
priekšrocību).
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2. Prasības iepirkumam termālā infrasarkanā diapazona ( viļņa garums λ 3-15 µm)
novērošanas kamerai.
(Termālā diapazona novērošanas kamerai jānodrošina atklātu un maskētu mērķu atklāšana
un ilgstoša novērošana diennakts gaišajā laikā un ierobežotas redzamības apstākļos)
1. Prasības ierīces optikai.
 Attēla maiņas frekvence ne mazāka par 9 Hz (tas nozīmē, ka sekundes laikā tiek nomainīti
vismaz 9 attēli)
 Optiskais palielinājums ne mazāk kā 2.8 X.
 Nepieciešamais darbības attālums ne mazāk kā 1250 m ( figūrai 1,7 x 0,5 m), kas ievērojami
pārsniedz ieroča efektīvo tēmēšanas attālumu (G3 – 600m, G36-800m) un atrodas ārpus
potenciālā pretinieka vieglo strēlnieku ieroču efektīvā šaušanas attāluma (SVD tēmēšanas
attālums 1200m efektīvais šaušanas attālums 800m), tādejādi, ņemot vērā ierīces darbības
pasīvo raksturu, ļauj veikt pretinieka novērošanu no relatīvi droša attāluma.
 Optiskā pieregulēšana ne mazāk kā +/-3 m-1 (dioptrijas) , lai nodrošinātu novērošanas kameras
pieregulēšana atbilstoši katra cilvēka acs optiskajām īpatnībā arī cilvēkiem ar nelielām redzes
problēmām.
2. Prasības ierīces tehniskajam izpildījumam.
 Ierīcei jābūt ūdensdrošai (Waterprof) - aizsargātai no apkārtējās vides nelabvēlīgās ietekmes
putekļu un nokrišņu ūdens iekļūšanas ierīcē.
 Ierīcei jāspēj darboties temperatūru diapazonā no -20 C° līdz + 40 C° (Latvijas klimatiskajos
apstākļos reti ir temperatūras, kuras pārsniedz šīs temperatūras robežas. Minimālās
temperatūras pazemināšana zem –20 C° elektroniskās ierīcēs prasa papildus korpusa sildīšanu,
kas savukārt palielina enerģijas patēriņu ierīces gabarītus un svaru, kas savukārt ievērojami
sadārdzina tās izmaksas)
 Ierīces masai bez barošanas elementiem jābūt mazākai par 0.5 kg
3. Prasības ierīces savietojamībai.
 Iespēja fiksēt kameru uz standarta foto/videokameras statīva.
 Barošanas elementi universālie AAA; AA; CR 123 vai citas kuras ir plaši izplatītas un brīvi
pieejamas tirdzniecībā (tiek izmantotas lukturīšos, pārnēsājamos radioaparātos, fotoaparātos
u.c.).
6. Papildus prasības.
 Kamerai ir jābūt papildus video vai digitālajai izejai, lai nodrošinātu ieraksta vai/un papildus
monitora pieslēgšanas iespēju.
 Iespēja pieslēgt papildus barošanas avotu (Nodrošina iespēju uzturēt ilgstošu nepārtrauktu
darbaspēju stacionārās pozīcijās).
 Digitālais palielinājums ne mazāk kā 2x (Nodrošina iespēju veikt precīzu objektu identifikāciju
ar augstu ticamības pakāpi lielā attālumā ).
7. Citas prasības.
 Ierīces komplekta (Futlāris vai somiņa glabāšanai + tēmēklis ar stiprinājumu pikaini sliedei)
cena nedrīkst pārsniegt 3,500 EUR.
 Ierīces garantijas laiks nedrīkst būt mazāks kā 2 gadi.
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Iespēja veikt garantijas remontu un apkopi jānodrošina NATO dalībvalstī.
Pozitīvas atsauksmes no lietotājiem (izmantošana militāru konfliktu vietās ir uzskatāma par
priekšrocību).

3. Prasības iepirkumam tuvā infrasarkanā diapazona ( viļņa garums λ = 0,75 – 3 µm) nakts
redzamības brillēm.
(Tuvā infrasarkanā diapazona nakts redzamības brilles paredzētas, lai nodrošinātu slēptu
pārvietošanos un novērošanu diennakts tumšajā laikā, kad apgaismojums cilvēka acij ir
nepietiekams, lai izšķirtu apkārtējos priekšmetus.),
1. Prasības ierīces optikai.
 Optiskais palielinājums 1X.
 Redzes leņķis ne mazāks par 36°
 Izšķirtspējā ne mazāka kā 42 līnijas milimetrā
 Minimālais fokusēšanās attālums ne tālāks par 1m (izstieptas rokas attālums, lai varētu lasīt
karti)
 Maksimālais darbības attālums ne mazāks par 90m (lai nodrošinātu iespēju vadīt transporta
līdzekli)
 Optiskā pieregulēšana ne mazāk kā +/-3 m-1 (dioptrijas), lai nodrošinātu briļļu pieregulēšana
atbilstoši katra cilvēka acu optiskajām īpatnībā arī cilvēkiem ar nelielām redzes problēmām.
2. Prasības ierīces tehniskajam izpildījumam.
 Izpildījums – monoklis (monokulārā uzbūve)
 Ierīcei jābūt ūdensdrošai (Waterprof) - aizsargātai no apkārtējās vides nelabvēlīgās ietekmes
putekļu un nokrišņu ūdens iekļūšanas ierīcē.
 Ierīcei jāspēj darboties temperatūru diapazonā no -20 C° līdz + 40 C° (Latvijas klimatiskajos
apstākļos reti ir temperatūras, kuras pārsniedz šīs robežas. Minimālās temperatūras
pazemināšana zem –20 C° elektroniskās ierīcēs prasa papildus korpusa sildīšanu, kas savukārt
palielina enerģijas patēriņu, kopējo svaru un ievērojami sadārdzina tās izmaksas)
 Ierīces pilnai masai (ar stiprinājumu un barošanas elementiem) jābūt ne lielākai par 0.85 kg.
3. Prasības ierīces savietojamībai.
 Stiprinājums universāls, kas nodrošina iespēju fiksēt pie dažāda veida ķiverēm un tieši uz galvas
(ar vai bez galvassegas)
 Barošanas elementi universālie AAA; AA; CR 123 vai citas kuras ir plaši izplatītas un brīvi
pieejamas tirdzniecībā (tiek izmantotas lukturīšos, pārnēsājamos radioaparātos, fotoaparātos
u.c.).
4.




Papildus prasības.
Ierīcei jābūt izveidotai atbilstoši vismaz 2+ paaudzes tehnoloģijai
Iespēja pieslēgt papildus apgaismojumu
Ierīcei jābūt aizsardzībai no optoelektroniskā pastiprinātāja pārgaismošanas

5. Citas prasības.
 Ierīces komplekta (Futlāris vai somiņa glabāšanai + nakts redzamības brilles + universālais
stiprinājums) cena nedrīkst pārsniegt 580 EUR.
 Ierīces garantijas laiks nedrīkst būt mazāks kā 2 gadi.
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Iespēja veikt garantijas remontu un apkopi jānodrošina NATO dalībvalstī.
stiprinājums sliedei "Umarex Picatinny Rail" (iespēja piestiprināt pie ieroča G-36)
Pozitīvas atsauksmes no lietotājiem (izmantošana militāru konfliktu vietās ir uzskatāma par
priekšrocību).

IAA (Iepirkuma atbildīgā persona): RTU Aizsardzības un militāro tehnoloģiju pētījuma centra
Vadītājs. J.Ķiploks
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2. Pielikums
Cenu aptaujas
ID Nr.1.LATO-ZS 2016/01
nolikumam
PIEDĀVĀJUMA PIETEIKUMS
Iepirkums: „GPS iekārtu iegāde”
Identifikācijas: Nr.1.LATO-ZS 2016/01
Kam: Latvijas Treansatlantiskajai Organizācijai (LATO) Rīgā, Alberta ielā 13, LV-1010
1. Saskaņā ar nolikumu mēs, apakšā parakstījušies, apliecinām, ka piedāvājam veikt infrasarkanā
diapazona iekārtu piegādi par šādiem izcenojumiem (piedāvājuma pieteikumā norāda piedāvātās
preces nosaukumu un ražotāju):
Nr.p
.k
1.

2.

3.

Prece
Termālā infrasarkanā
diapazona tēmēšanas ierīce
triecienšautenei
(norādīt nosaukumu, ražotāju)
Termālā infrasarkanā
diapazona novērošanas
kamera
(norādīt nosaukumu, ražotāju)
Tuvā infrasarkanā diapazona
nakts redzamības brilles –
monoklis
(norādīt nosaukumu, ražotāju)

Skaits,
gab.

Cena par 1 gab.
EUR (bez PVN)

Summa kopā
EUR (bez PVN)

12

4

12
Kopā:
PVN 21%:
Kopā ar PVN 21%:

Kopējā piedāvājuma cena vārdos EUR (bez PVN):
____________________________________________________________________
2. Preces stāvoklis - jauns: IR/NAV (piedāvāto pasvītrot).
3. Preces piegāde par pilnu apjomu vienā piegādes reizē _____ kalendāro dienu laikā no līguma
spēkā stāšanās dienas.
4.

Preces garantija ______ mēneši no preču pavadzīmes – rēķina abpusējas parakstīšanas dienas.

5.

Garantijas laikā nekvalitatīvas vai līguma noteikumiem neatbilstošas preces nomaiņa pret jaunu
______ kalendāro dienu laikā no akta par neatbilstošu preci noformēšanas dienas.

6. Mēs apliecinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā līdz ______. ________. 2016.
7. Mēs apliecinām, ka pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu.
11

8.

Apliecinām, ka esam iepazinušies ar līguma projektu un tajā iekļautajiem nosacījumiem
piekrītam. Piekrītam, ka līgums stājas spēkā pēc abpusējas parakstīšanas, saskaņā ar Jūsu
noteikumiem.

Pretendenta nosaukums: ____________________________________________
Reģistrēts ar Nr.: _________________________________________________
Juridiskā adrese: __________________________________________________
Biroja adrese: ____________________________________________________
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: __________________________________
Banka: _________________________________________________________
Kods: __________________________________________________________
Konts: __________________________________________________________
Kontaktpersona: __________________________________________________
(Vārds, Uzvārds, amats)
Telefons: _______________________________________________________
Fakss: __________________________________________________________
E-pasta adrese: ___________________________________________________
Ar šo uzņemos pilnu atbildību par piedāvājumā iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto
informāciju, noformējumu, atbilstību uzaicinājuma prasībām. Visas iesniegto dokumentu kopijas
atbilst oriģinālam. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.
Piedāvājuma dokumentu pakete sastāv no _____ (______________________) lapām.
(vārdos)
Pieteikums sagatavots un parakstīts ____. gada "___". ____________________
Amats: _________________________________________________________
Vārds, uzvārds: __________________________________________________
Paraksts: ________________________________________________________
(Persona ar paraksta tiesībām)
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Z.V

Tehniskais apraksts “Infrasarkanā diapazona iekārtu iegādei”
Pasūtītājam nepieciešamās 1. preces tehniskā specifikācija
Funkcija/pielietojum Ierīces var izmantot izmantot _______________________.
s.
Funkcionālās
1. Prasības ierīces optikai.
prasības
1.1 Attēla maiņas frekvence 50 Hz un vairāk,

Pretendenta piedāvātās 1. preces tehniskais apraksts
1. Prasības ierīces optikai.
1.1 Attēla maiņas frekvence ______________,

1.2 Optiskais palielinājums ne mazāk kā 1.5X

1.2 Optiskais palielinājums____________________

1.3 Nepieciešamais darbības attālums ne mazāk kā 900m

1.3 Nepieciešamais darbības _________ m

1.4 Optiskā pieregulēšana ne mazāk kā +/-3 m-1 (dioptrijas)

1.4 Optiskā pieregulēšana ____________ m-1 (dioptrijas)

2. Prasības ierīces tehniskajam izpildījumam.

2. Prasības ierīces tehniskajam izpildījumam.

2.1 Ierīcei jābūt ūdensdrošai (Waterprof)

2.1 Ierīcei ir/nav (pasvītrot atbilstošo) ūdensdroša

2.2 Ierīcei jāspēj darboties temperatūru diapazonā no -20 C° līdz
+ 40 C°

2.2 Ierīce spēj darboties temperatūru diapazonā no ___ C°
līdz ___ C°

2.3 Ierīces mehāniskajai stiprībai ir jāatbilst uzstādīšanas iespējai
uz medību karabīnes ar patronu ne mazāku kā 7,62X51mm

2.3 Ierīces mehāniskajā stiprība atbilst/neatbilst (pasvītrot
atbilstošo) uzstādīšanas iespējai uz medību karabīnes ar
patronu ne mazāku kā 7,62X51 mm

2.4 Ierīces masai bez barošanas elementiem jābūt mazākai par
0.8 kg
3. Prasības ierīces savietojamībai.
3.1 Iespēja fiksēt uz pikatini sliedes
3.2 Barošanas elementi universālie AAA; AA; CR 123 vai citas,
kuras ir plaši izplatīti

2.4 Ierīces masai bez barošanas elementiem _______ kg
3. Prasības ierīces savietojamībai.
3.1 Ir/nav (pasvītrot atbilstošo) iespēja fiksēt uz pikatini
sliedes
3.2 Barošanas elementi ___________________________

4. Papildus prasības.

4. Papildus prasības.

4.1 Iespēja veikt attēla ierakstu reāllaikā uzskatāma par
priekšrocību.

4.1 I Ir/nav (pasvītrot atbilstošo) iespēja veikt attēla
ierakstu reāllaikā.

4.2 Iespēja pieslēgt papildus barošanas avotu.

4.2 Iespēja
pieslēgt
_______________

4.3 Digitālais palielinājums ne mazāk kā 2x

papildus

barošanas

-

4.3 Digitālais palielinājums _______________
5. Citas prasības.
5.1 Ierīces komplektācija: futlāris vai somiņa glabāšanai +
tēmēklis ar stiprinājumu pikaini sliedei

5. Citas prasības.
5.1 Ierīces komplektācija: ________________________

5.2 Krāsa: melna, pelēka, sūnu zaļa vai kāda cita neuzkrītoša
krāsa

5.2 Krāsa:_________________

5.3 Ierīces garantijas laiks nedrīkst būt mazāks kā 2 gadi.
5.4 Iespēja veikt garantijas remontu un apkopi jānodrošina NATO
dalībvalstī.

5.4 Iespēja veikt garantijas remontu un apkopi
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

5.5 Pozitīvas atsauksmes no lietotājiem (izmantošana militāru
konfliktu vietās ir uzskatāma par priekšrocību).

5.5 Atsauksmes no lietotājiem:

Paraugs
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5.3 Ierīces garantijas laiks _____________ gadi.

Pasūtītājam nepieciešamās 2. preces tehniskā specifikācija

Pretendenta piedāvātās 2. preces tehniskais apraksts

Prece
Termālā infrasarkanā diapazona novērošanas kamera
Funkcija/pielietojum Ierīces var izmantot izmantot _______________________.
s.
Funkcionālās
1. Prasības ierīces optikai.
prasības
1.1 Attēla maiņas frekvence 9 Hz un vairāk,

1. Prasības ierīces optikai.
1.1 Attēla maiņas frekvence ______________,

1.2 Optiskais palielinājums ne mazāk kā 2.8X

1.2 Optiskais palielinājums____________________

1.3 Nepieciešamais darbības attālums ne mazāk kā 1250m

1.3 Nepieciešamais darbības _________ m

1.4 Optiskā pieregulēšana ne mazāk kā +/-3 m-1 (dioptrijas)

1.4 Optiskā pieregulēšana ____________ m-1 (dioptrijas)

2. Prasības ierīces tehniskajam izpildījumam.

2. Prasības ierīces tehniskajam izpildījumam.

2.1 Ierīcei jābūt ūdensdrošai (Waterprof)

2.1 Ierīcei ir/nav (pasvītrot atbilstošo) ūdensdroša

2.2 Ierīcei jāspēj darboties temperatūru diapazonā no -20 C° līdz
+ 40 C°

2.2 Ierīce spēj darboties temperatūru diapazonā no ___ C°
līdz ___ C°

2.3 Ierīces masai bez barošanas elementiem jābūt mazākai par
0.8 kg

2.3 Ierīces masai bez barošanas elementiem _______ kg

3. Prasības ierīces savietojamībai.
3.1 Iespēja fiksēt uz standarta foto/videokameras statīva
3.2 Barošanas elementi universālie AAA; AA; CR 123 vai citas,
kuras ir plaši izplatīti
4. Papildus prasības.

3. Prasības ierīces savietojamībai.
3.1 Ir/nav (pasvītrot atbilstošo) iespēja fiksēt uz standarta
foto/videokameras statīva
3.2 Barošanas elementi ___________________________
4. Papildus prasības.
4.1 Kamerai ir papildus __________________ izeja.

4.1 Kamerai ir jābūt papildus video vai digitālajai izejai, lai
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nodrošinātu ieraksta vai/un papildus monitora pieslēgšanas
iespēju.
4.2 Iespēja pieslēgt papildus barošanas avotu.

4.2 Iespēja
pieslēgt
papildus
_______________ (kādu?)

4.3 Digitālais palielinājums ne mazāk kā 2x

4.3 Digitālais palielinājums _______________

5. Citas prasības.

barošanas

-

5. Citas prasības.

5.1 Ierīces komplektācija: futlāris vai somiņa glabāšanai +
tēmēklis ar stiprinājumu
5.2 Krāsa: melna, pelēka, sūnu zaļa vai kāda cita neuzkrītoša
krāsa
5.3 Ierīces garantijas laiks nedrīkst būt mazāks kā 2 gadi.
5.4 Iespēja veikt garantijas remontu un apkopi jānodrošina NATO
dalībvalstī.
5.5 Pozitīvas atsauksmes no lietotājiem (izmantošana militāru
konfliktu vietās ir uzskatāma par priekšrocību).

Paraugs
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5.1 Ierīces komplektācija: ________________________
5.2 Krāsa___________________________
5.3 Ierīces garantijas laiks _____________ gadi.
5.4 Iespēja veikt garantijas remontu un apkopi
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
5.5 Atsauksmes no lietotājiem:

Pasūtītājam nepieciešamās 3. preces tehniskā specifikācija

Pretendenta piedāvātās 3. preces tehniskais apraksts

Prece
Tuvā infrasarkanā diapazona nakts redzamības brilles – monoklis
Funkcija/pielietojum Ierīces var izmantot izmantot _______________________.
s.
Funkcionālās
1. Prasības ierīces optikai.
prasības
1.1. Optiskais palielinājums ne mazāk kā 1.0 X

1. Prasības ierīces optikai.
1.1. Optiskais palielinājums____________________

1.2. Redzes leņķis ne mazāks kā 36°

1.2. Redzes leņķis ________________°

1.3. Izšķirtspējā ne mazāka kā 42 līnijas milimetrā

1.3. Izšķirtspēja _____________ līnijas milimetrā

1.4. Minimālais fokusēšanās attālums ne tālāks par 1m

1.4. Minimālais fokusēšanās _________m

1.5. Maksimālais darbības attālums ne mazāks par 90m

1.5. Maksimālais darbības attālums ________m

1.6. Optiskā pieregulēšana ne mazāk kā +/-3 m-1 (dioptrijas)

1.6. Optiskā pieregulēšana ____________ m-1 (dioptrijas)
2. Prasības ierīces tehniskajam izpildījumam.

2. Prasības ierīces tehniskajam izpildījumam.
2.1. Uzbūve - monokulārā

2.1. Uzbūve - ___________

2.2. Ierīcei jābūt ūdensdrošai (Waterprof)

2.2. Ierīcei ir/nav (pasvītrot atbilstošo) ūdensdroša

2.3. Ierīcei jāspēj darboties temperatūru diapazonā no -20 C° līdz
+ 40 C°

2.3. Ierīce spēj darboties temperatūru diapazonā no ___ C°
līdz ___ C°

2.4. Ierīces pilnai masai (ar stiprinājumu un barošanas
elementiem) jābūt ne lielākai par 0.85 kg.

2.4. Ierīces pilna masa (ar stiprinājumu un barošanas
elementiem) ir ___________ kg.
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3. Prasības ierīces savietojamībai.

3. Prasības ierīces savietojamībai.
3.1. Stiprinājums universāls, kas nodrošina iespēju fiksēt pie
dažāda veida ķiverēm un tieši uz galvas (ar vai bez
galvassegas)
3.2. Barošanas elementi universālie AAA; AA; CR 123 vai citas,
kuras ir plaši izplatīti
4. Papildus prasības.
4.1. Ierīcei jābūt izveidotai atbilstoši vismaz 2+ paaudzes
tehnoloģijai
4.2. Iespēja pieslēgt papildus apgaismojumu
4.3. Ierīcei jābūt aizsardzībai no optoelektroniskā pastiprinātāja
pārgaismošanas
5. Citas prasības.

3.1. Stiprinājums ir/nav (pasvītrot atbilstošo) universāls,
kas nodrošina iespēju fiksēt pie dažāda veida ķiverēm
un tieši uz galvas (ar vai bez galvassegas)
3.2. Barošanas elementi ___________________________
4. Papildus prasības.
4.1. Ierīcei ir izveidota atbilstoši _____ paaudzes
tehnoloģijai
4.2. Ierīcei ir/nav (pasvītrot atbilstošo) iespēja pieslēgt
papildus apgaismojumu __________(kādu?)
4.3. Ierīcei ir/nav (pasvītrot atbilstošo) aizsardzība no
optoelektroniskā pastiprinātāja pārgaismošanas
_____________(kāds?)
5. Citas prasības.

5.1. Ierīces komplektācija: futlāris vai somiņa glabāšanai + nakts
redzamības brilles + universālais stiprinājums

5.1. Ierīces komplektācija: ________________________

5.2. Krāsa: melna, pelēka, sūnu zaļa vai kāda cita neuzkrītoša
krāsa

5.3. Ierīces garantijas laiks _____________ gadi.

5.3. Ierīces garantijas laiks nedrīkst būt mazāks kā 2 gadi.
5.4. Iespēja veikt garantijas remontu un apkopi jānodrošina
NATO dalībvalstī.
5.5. Pozitīvas atsauksmes no lietotājiem (izmantošana militāru
konfliktu vietās ir uzskatāma par priekšrocību).
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5.2. Krāsa___________________________

5.4. Iespēja veikt garantijas remontu un apkopi
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
5.5. Atsauksmes no lietotājiem:

Paraugs

Pretendenta nosaukums: ____________________________________________

Amats: _________________________________________________________
Vārds, uzvārds: ___________________________________________________
Paraksts: ________________________________________________________
(Persona ar paraksta tiesībām)
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3. Pielikums
Cenu aptaujas
ID Nr.1.LATO-ZS 2016/01
nolikumam
(Projekts)
LĪGUMS
Infrasarkanā diapazona iekārtu iegāde
(iepirkuma identifikācijas Nr.1.LATO-ZS 2016/01)
Rīgā,

2016.gada _____._______________

Biedība “Latvijas Transatlantiskā organizācija (LATO)”, reģ. Nr. 40008049937, tās
valdes priekšsēdētāja Toma Baumaņa personā, Statūtu pamata nolikuma pamata, turpmāk –
PIRCĒJS no vienas puses, un
___________________ (________) „______________”, kas _______.gada __________ reģistrēta
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas numuru
___________, tās _____________ personā, kurš rīkojas uz ___________ pamata, turpmāk –
PIEGĀDĀTĀJS no otras puses,
kopā saukti kā „Līdzēji” un katrs atsevišķi – „Līdzējs”,
pamatojoties uz LATO Iepirkuma komisijas (kas izveidota ar _______.gada ____________,
________.gada __________ iepirkumu komisijas lēmumu sēdes protokolā Nr.___________, LATO
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja ____________ ziņojumu Nr.__________ un saskaņā ar
PIEGĀDĀTĀJA __________.gada _____________ iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu,
turpmāk – tekstā Līgums:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. PIRCĒJS pērk un samaksā, bet PIEGĀDĀTĀJS pārdod, piegādā un izkrauj atbilstoši Līgumam
un Līguma pielikumiem Nr.1 „Tehniskā specifikācija” (turpmāk – Pielikums Nr.1) ______
(____________________________________) Infrasarkanā diapazona iekārtas (turpmāk –
Preces).
1.2. Preces, to apraksts, cena un izpildes noteikumi atbilst PIEGĀDĀTĀJA iesniegtajam
tehniskajam un finanšu piedāvājumam iepirkumā.
2. PRECES CENA UN LĪGUMA KOPĒJĀ SUMMA
2.1. Vienas Preces vienības cena ir noteikta saskaņā ar PIEGĀDĀTĀJA 2016.gada
___.____________ iesniegto piedāvājumu un tā ir:
2.1.1. Termālā infrasarkanā diapazona tēmēšanas ierīcei triecienšautenei EUR ______
(_______________) bez PVN 21%. Preces cenu nedrīkst paaugstināt Līguma darbības
laikā;
2.1.2. Termālā
infrasarkanā
diapazona
novērošanas
kamerai
EUR
______
(_______________) bez PVN 21%. Preces cenu nedrīkst paaugstināt Līguma darbības
laikā;
2.1.3. Tuvā infrasarkanā diapazona nakts redzamības brilles – monoklis EUR ______
(_______________) bez PVN 21%. Preces cenu nedrīkst paaugstināt Līguma darbības
laikā.
2.2. Līguma kopējā summa par piegādāto Precēm bez PVN 21% ir EUR ___
(______________). Līguma kopējā summa par piegādāto Preci ar PVN 21% ir EUR ___
(______________).
2.3. Preces cenā ir iekļauta Preces vērtība, iepakojuma, visas piegādes un izkraušanas izmaksas,
garantijas izmaksas, kā arī visi valsts un pašvaldības noteiktie nodokļi un nodevas, kā arī citas
izmaksas, kas saistītas ar Līguma izpildi.
3. LĪDZĒJU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
3.1. PIEGĀDĀTĀJS:
3.1.1. nodrošina Preces atbilstību Pielikumā Nr.1 noteiktajai tehniskajai specifikācijai,

normatīvajiem aktiem un ražotāja noteiktajiem kvalitātes standartiem;
3.1.2. piegādā jaunu, nelietotu Preci ražotāja standarta iepakojumā un marķējumā, nodrošinot
pilnīgu Preces drošību pret iespējamajiem bojājumiem to transportējot;
3.1.3. iepazīstina un iesniedz PIRCĒJAM patiesu un pilnīgu informāciju par Preces kvalitāti,
drošumu, lietošanas un glabāšanas noteikumiem;
3.1.4. Līguma prasībām neatbilstošas un/vai nekvalitatīvas Preces piegādes gadījumā uz sava
rēķina apmaina to pret jaunu, kvalitatīvu un Līguma noteikumiem atbilstošu, saskaņā ar Preces
garantijas noteikumiem;
3.1.5. nav tiesīgs nodot ar Līgumu nolīgtās tiesības un pienākumus trešajai personai.
3.2. PIRCĒJS:
3.2.1. savlaicīgi pieņem PIEGĀDĀTĀJA piegādāto kvalitatīvo un Līguma noteikumiem atbilstošo
Preci, ja tā piegādāta saskaņā ar Līguma noteikumiem;
3.2.2. atbilstoši Līgumā noteiktajai kārtībai, samaksā par piegādāto Preci, kas atbilst Līguma
noteikumiem, t.sk., Pielikumā Nr.1 noteiktajiem tehniskajiem rādītājiem;
3.2.3. ir tiesīgs pirms Preces pavadzīmes parakstīšanas pārbaudīt piegādāto Preci. Ja Prece
neatbilst Līguma prasībām, tajā skaitā, ja Prece nav kvalitatīva, neatbilst vai nav piegādāta
atbilstoši Līguma noteikumiem, Pielikumam Nr.1, PIRCĒJAM ir tiesības nepieņemt to un
neparakstīt Preces pavadzīmi, 2 (divu) darba dienu laikā iesniedzot PIEGĀDĀTĀJAM
rakstveida pretenziju, nosūtot to uz Līgumā norādīto PIEGĀDĀTĀJA juridisko adresi vai
personīgi to nododot PIEGĀDĀTĀJAM, un papildus informēt mutiski (telefoniski) vai
elektroniski (izmantojot e-pastu vai faksu). Šajā gadījumā PIEGĀDĀTĀJAM ir pienākums
piegādāt Līguma noteikumiem atbilstošu PRECI, nepārkāpjot Līguma 4.2.punktā norādīto
termiņu, un pildīt uzliktās piegādes termiņa nokavējuma sankcijas, ja termiņš ir nokavēts.
3.2.4. nodrošina PIEGĀDĀTĀJA darbinieku iekļūšanu PIRCĒJA telpās un/vai teritorijā Preces
piegādei un izkraušanai ar PIRCĒJU iepriekš saskaņotā laikā un kārtībā;
3.2.5. nodrošina Preces uzglabāšanu atbilstoši Preces uzglabāšanas noteikumiem.
4.
PRECES PIEGĀDES VIETA UN KĀRTĪBA
4.1. PIEGĀDĀTĀJS pārdod un vienā piegādes reizē piegādā Līguma prasībām atbilstošu,
pienācīgas kvalitātes jaunu, nelietotu Preci ar savu transportu uz adresi: Alberta iela 13, Rīgā,
un izkrauj PIRCĒJA atbildīgās amatpersonas norādītajā vietā un klātbūtnē.
4.2. PIEGĀDĀTĀJS piegādā visu Preci pilnā apjomā vienā piegādes reizē ___
(_________________) kalendāro dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas un veic tās
izkraušanu ar savu darbaspēku Līguma 4.1.punktā norādītajā Līguma izpildes vietā. Par
Preces piegādes dienu un laiku PIEGĀDĀTĀJA un PIRCĒJA atbildīgās personas vienojas
telefoniski.
4.3. PIEGĀDĀTĀJS Preces pavaddokumentos norāda Līguma numuru un datumu, Preces
nosaukumu, tehniskās specifikācijas, daudzumu, cenu, Preces piegādes vietu un citu
informāciju, kas saistīta ar Preces lietošanu un glabāšanu.
4.4. Preci nodod un pieņem Līdzēju atbildīgās personas, kas norādītas Līguma 11.4. un
11.5.punktā, parakstot Preces pavadzīmi. Prece uzskatāma par piegādātu ar brīdi, kad Preces
pavadzīme ir abpusēji parakstīta un saņemta pie PIRCĒJA.
4.5. PIEGĀDĀTĀJS atbild par Preces nejaušu bojāeju vai bojājumiem līdz Preces pavadzīmes
abpusējas parakstīšanas brīdim.
4.6. Pēc Preces pavadzīmes parakstīšanas Līguma 4.4.punktā noteiktajā kārtībā brīža, jautājumi
par Preces kvalitāti tiek risināti saskaņā ar garantijas noteikumiem.
4.7. Pirms Preces iegādes PIRCĒJS ir tiesīgs prasīt, lai PIEGĀDĀTĀJS iesniedz ticamus šīs
Preces iegādes dokumentus.
5.

NORĒĶINU KĀRTĪBA
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5.1. PIRCĒJS samaksā par atbilstoši Līguma noteikumiem piegādāto Preci bankas pārskaitījuma
veidā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Preces pavadzīmes parakstīšanas Līguma
4.4.punktā noteiktajā kārtībā un rēķina saņemšanas dienas pie PIRCĒJA.
5.2. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad PIRCĒJS veicis pārskaitījumu uz
PIEGĀDĀTĀJA norādīto norēķinu kontu.
5.3. Līguma noteikumiem neatbilstošas un/vai nekvalitatīvas Preces piegādes gadījumā samaksa
tiek veikta pēc Preces apmaiņas pret Līguma prasībām atbilstošu un kvalitatīvu.
5.4. Līdzēji apmaksā savus izdevumus par banku pakalpojumiem, kas saistīti ar naudas
pārskaitījumiem.
5.5. PIRCĒJAM ir tiesības veikt grozījumus Līgumā paredzētajā norēķinu kārtībā atkarībā no
budžeta atvēruma.
5.6. PVN tiek maksāts saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto samaksas kārtību un likmi.
6. PRECES KVALITĀTE UN ATBILSTĪBA LĪGUMA NOTEIKUMIEM
Ar Līguma prasībām atbilstošu un kvalitatīvu Preci šī Līguma ietvaros saprotama Prece, kas atbilst
Līguma noteikumiem, tajā skaitā Pielikumā Nr.1 norādītajai tehniskajai specifikācijai, Preces
ražotāja standartiem un noteikumiem, un citiem tiesību aktos noteiktiem noteikumiem.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7. GARANTIJAS SAISTĪBAS
PIEGĀDĀTĀJS nodrošina, ka piegādātā Prece saglabā pienācīgu kvalitāti, drošumu un
pilnīgas lietošanas īpašības ____ (_____________________) mēnešus no preču pavadzīmes
abpusējas parakstīšanas dienas.
Ja Līguma 7.1.punktā noteiktajā termiņā PIRCĒJS vai tā tiesību un pienākumu pārmantotājs
konstatē, ka Prece neatbilst Līguma prasībām, nesaglabā pienācīgu kvalitāti, drošumu un/vai
lietošanas īpašības, tad PIRCĒJS rakstveidā paziņo par to PIEGĀDĀTĀJAM, uzaicinot
PIEGĀDĀTĀJU noformēt divpusēju aktu par konstatētajiem trūkumiem. PIEGĀDĀTĀJA
pārstāvim pēc paziņojuma saņemšanas 1 (vienas) darba dienas laikā (no plkst. 8:30-17:00)
jāierodas PIRCĒJA norādītajā Preces atrašanās vietā. PIEGĀDĀTĀJA pārstāvja neierašanās
gadījumā PIRCĒJAM ir tiesības noformēt aktu bez PIEGĀDĀTĀJA piedalīšanās un
noformētais akts kļūst saistošs PIEGĀDĀTĀJAM.
PIEGĀDĀTĀJS uz sava rēķina apmaina Līguma 7.2.punktā noteiktajā kārtībā konstatēto
neatbilstošo un/vai nekvalitatīvo Preci pret jaunu, kvalitatīvu un Līguma prasībām atbilstošu
ne vēlāk kā ___ (____________) kalendāro dienu laikā no akta par neatbilstošu Preci
noformēšanas dienas.
PIEGĀDĀTĀJAM nav pienākums apmainīt nekvalitatīvo Preci, ja tā zaudējusi kvalitāti
tāpēc, ka PIRCĒJS nav ievērojis Preces pavaddokumentos norādītos glabāšanas un lietošanas
noteikumus.
Ja Līdzējiem rodas domstarpības Preces kvalitātes novērtējumā, tās, savstarpēji vienojoties, ir
tiesīgas pieaicināt neatkarīgus ekspertus (speciālistus), kuru slēdziens par Preces kvalitāti būs
saistošs Līdzējiem. Ja ekspertu (speciālistu) slēdzienā konstatēti Preces kvalitātes trūkumi,
PIEGĀDĀTĀJS apmaksā visus izdevumus par slēdziena sagatavošanu.

8. LĪDZĒJU MANTISKĀ ATBILDĪBA
8.1. Ja PIEGĀDĀTĀJS nepiegādā Preci Līguma 4.2.punktā noteiktā termiņā, PIRCĒJAM ir
tiesības piemērot līgumsodu 0,5% (vienas puses procenta) apmērā no termiņā nepiegādātās
Preces summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentu) no Līguma
kopējās summas un pieprasīt atlīdzināt visus PIRCĒJAM radušos zaudējumus.
8.2. Ja PIEGĀDĀTĀJS ir piegādājis nekvalitatīvu un/vai Līguma noteikumiem neatbilstošu Preci
un nav to apmainījis Līguma 7.3.punktā noteiktajā termiņā, PIRCĒJAM ir tiesības piemērot
līgumsodu 0,5% (vienas puses procenta) apmērā no termiņā neapmainītās Preces summas par
katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līguma kopējās summas un
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.
9.5.

pieprasīt atlīdzināt PIRCĒJAM radušos zaudējumus.
Ja PIEGĀDĀTĀJS atsakās no Līguma izpildes, PIRCĒJAM ir tiesības piemērot
PIEGĀDĀTĀJAM līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma kopējās summas.
Par atteikšanos no Līguma izpildes šī punkta izpratnē tiek uzskatīta atteikšanās no Preces
piegādes.
PIRCĒJAM ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt PIEGĀDĀTĀJAM samaksājamo naudas
summu par piegādāto Līguma noteikumiem atbilstošo Preci tādā apmērā, kāda ir Līguma 8.1.,
8.2. un 8.3. punktā noteiktajā kārtībā aprēķinātā līgumsoda summa un Līguma izpildes gaitā
PIRCĒJAM radīto zaudējumu summa. Ja ieskaita kārtībā Līgumsodu nav iespējams ieturēt Līgumsoda samaksas termiņš ir 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas no līgumsoda rēķina
nosūtīšanas dienas (pasta zīmogs). Līgumsoda samaksa neatbrīvo no saistību izpildes.
Ja PIRCĒJS nesamaksā par Līguma noteikumiem atbilstošo piegādāto Preci Līguma
5.1.punktā noteiktajā termiņā, tad PIEGĀDĀTĀJAM ir tiesības piemērot PIRCĒJAM
līgumsodu 0,5% (vienas puses procenta) apmērā no neapmaksātās Preces cenu summas par
katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līguma kopējās summas.
Līgumsoda samaksas termiņš ir 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas no līgumsoda rēķina
nosūtīšanas dienas (pasta zīmogs). Līgumsoda samaksa neatbrīvo no saistību izpildes.
Līguma 8.1., 8.2. un 8.3.punktos minētajos gadījumos līgumsodu PIEGĀDĀTĀJAM var
piemērot pavisam kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līguma kopējās summas.
9. NEPĀRVARAMA VARA
Neviens no Līdzējiem nav atbildīgs par Līguma saistību neizpildi, ja saistību izpilde nav bijusi
iespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas, ja Līdzējs
par šādu apstākļu iestāšanos ir rakstiski informējis (nosūtot ierakstītu vēstuli uz Līguma
12.punktā norādīto adresi) otru Līdzēju 5 (piecu) darba dienu laikā no šādu apstākļu rašanās
dienas. Šajā gadījumā Līgumā noteiktais izpildes un samaksas termiņš tiek pagarināts attiecīgi
par tādu laika periodu, par kādu šie nepārvaramas varas apstākļi ir aizkavējuši līguma izpildi,
bet ne ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām.
Ar nepārvaramas varas apstākļiem jāsaprot dabas stihijas (plūdi, vētras postījumi), valdības
izraisītās akcijas, politiskās un ekonomiskās blokādes un citi no Līdzējiem pilnīgi neatkarīgi
radušies ārkārtēja rakstura negadījumi, ko Līdzējiem nebija iespējas ne paredzēt, ne novērst.
Līdzējam, kurš atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem ir jāpierāda, ka tam nebija iespēju
ne paredzēt, ne novērst radušos apstākļus, kuru sekas par spīti īstenotajai pienācīgajai rūpībai,
nav bijis iespējams novērst.
Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas,
katrs no Līdzējiem ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no līguma, par to rakstveidā brīdinot otru
Līdzēju 5 (piecas) darba dienas iepriekš.
Ja Līdzējs neievēro Līguma 9.1.punktā norādīto termiņu un neinformē rakstiski (nosūtot
ierakstītu vēstuli uz Līguma 12.punktā norādīto adresi) otru Līdzēju 5 (piecu) darba dienu
laikā no nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dienas vai nepilda Līguma 9.3.punktā
norādītās prasības, otrs Līdzējs ir tiesīgs uzskatīt, ka nav bijuši nepārvaramas varas apstākļi un
pieprasīt pildīt uzliktās soda sankcijas, atbilstoši Līguma 8.punktam.

10. STRĪDU IZSKATĪŠANA UN LĪGUMA IZBEIGŠANA
10.1. Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Līguma izpildes rezultātā vai sakarā ar Līgumu, Līdzēji
atrisina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja Līdzēji nevar panākt vienošanos, tad domstarpības
risināmas Latvijas Republikas tiesā.
10.2. PIRCĒJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez PIEGĀDĀTĀJA piekrišanas, ja
PIEGĀDĀTĀJS:
10.2.1. nepiegādā Preci Līgumā noteiktajā termiņā;
10.2.2. nepilda Līgumā noteiktās garantijas saistības;
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10.2.3. nepilda Līguma saistības un Līguma 8.1., 8.2. un 8.3.punktā norādītais līgumsods
sasniedzis maksimālo apmēru, t.i., 10% (desmit procentus).
10.3. Līguma 10.2.punktā noteiktajos gadījumos Līgums uzskatāms par izbeigtu 7. (septītajā) dienā
pēc PIRCĒJA paziņojuma par atkāpšanos (ierakstīta vēstule) izsūtīšanas dienas. Izbeidzot
Līgumu saskaņā ar 10.2.punktu, PIEGĀDĀTĀJS maksā PIRCĒJAM Līgumā noteikto
līgumsodu un atlīdzina visus radušos zaudējumus.
10.4. Līdzēji var izbeigt Līgumu pirms Līguma termiņa beigām, savstarpēji rakstveidā vienojoties.
11. CITI NOTEIKUMI
11.1. Līgums stājas spēkā ar visu tā eksemplāru abpusēju parakstīšanu un iereģistrēšanas brīdi
PIRCĒJA reģistrēšanas sistēmā, un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei.
11.2. Visi Līguma grozījumi vai papildinājumi tiek izdarīti rakstiski, Līdzējiem tos parakstot, un tie
ir spēkā no to reģistrēšanas PIRCĒJA reģistrācijas sistēmā, ja grozījumos vai papildinājumos
nav noteikts cits to spēkā stāšanās termiņš, un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
11.3. Ja kādi no Līguma noteikumiem zaudē juridisku spēku, tas nerada pārējo noteikumu spēkā
neesamību. Šādus spēkā neesošus noteikumus aizstāj ar citiem Līguma mērķiem un saturam
atbilstošiem noteikumiem.
11.4. No PIEGĀDĀTĀJA puses kontaktpersona:______________________, tālr.: __________, epasts: ________________, fakss __________.
11.5. No PIRCĒJA puses par iepirkumu atbildīgā amatpersona:_________________,
tālr.:__________, e-pasts: _____________________, fakss __________.
11.6. Līdzēji 3 (trīs) darba dienu laikā informē viens otru par adreses, bankas rēķinu vai citu
rekvizītu izmaiņām, nosūtot paziņojumu ierakstītā sūtījumā. Šajā apakšpunktā minētie
noteikumi attiecas arī par Līguma 11.4. un/vai 11.5.punktos norādīto personu maiņu un to
rekvizītu izmaiņām.
11.7. Paziņojumi par atkāpšanos no Līguma vai cita veida korespondence, kas attiecas uz Līgumu
(izņemot Līgumā atrunātos faksa sūtījumus), ir jānosūta ierakstītā sūtījumā uz Līgumā
norādītajām Līdzēju juridiskajām adresēm vai jānodod tieši adresātam. Uzskatāms, ka pastā
nodotie sūtījumi tiek saņemti 7. (septītajā) dienā pēc to izsūtīšanas dienas.
11.8. Līgums sagatavots latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz __ (______) lapām, no kurām:
11.8.1. Līguma pamatteksts uz __ (______) lapām;
11.8.2. Līguma pielikums Nr.1 „Tehniskā specifikācija” uz __ (______) lapām;
11.9. Viens Līguma eksemplārs glabājas pie PIRCĒJA, otrs - pie PIEGĀDĀTĀJA.
12. LĪDZĒJU REKVIZĪTI
PIRCĒJS:
Latvijas Transatlantiskā organizācija
(LATO)
Reģistrācijas Nr.
Adrese: Alberta iela 13, Rīga, LV-1010
Tālrunis: (+371) 27768171
Banka: Swedbank
Kods: HABA LV22
Konta Nr.: LV35HABA000140J045270

PIEGĀDĀTĀJS:
__________________________

LATO valdes priekšsēdētājs

(amats)

z.v.

z.v.

_____________________
/Toms Baumanis /

Reģistrācijas Nr.
Adrese:
Tālrunis:
Banka:
Kods:
Konta Nr.:
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______________________
/V.Uzvārds/

