APSTIPRINĀTS
iepirkumu komisijas
20__. gada __.______ sēdē
protokols Nr.__

ATKLĀTĀ KONKURSA
„Mobilo sakaru pakalpojumi”
Identifikācijas Nr. __________

NOLIKUMS

Vieta, gads

Pasūtītājs un kontaktpersona.

1.

Pasūtītājs
Adrese
Reģ. Nr.
Kontaktpersona
Tālrunis
Fakss
E-pasta adrese
Darba laiks
2.

Iepirkuma priekšmets.

2.1. Mobilo sakaru pakalpojumu sniegšana.
2.2. Paredzamais līguma izpildes laiks – ___ mēneši no līguma noslēgšanas dienas.
2.3. Līguma izpildes vieta – Latvijas Republika, kā arī ārvalstis.
2.4. Iepirkuma CPV kods: 64212000-5 (Mobilo telefonu pakalpojumi).

3. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums un laiks.
3.1. Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 20__.gada __.________, plkst. __:__,
______________(adrese, kabinets), piedāvājumus iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.
Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam
termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums.
3.2. Piedāvājumu, kas iesniegts pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai kura ārējais
iepakojums nenodrošina to, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz
piedāvājumu atvēršanai, Pasūtītājs neizskata un atdod atpakaļ pretendentam.
3.3. Pretendents var iesniegt piedāvājumu tikai par visu iepirkuma priekšmeta apjomu.
3.4. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.
3.5. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nedrīkst grozīt savu
piedāvājumu.
4. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks.
Piedāvājumi tiks atvērti nolikuma 3.1.punktā minētajā datumā, laikā un vietā, uzreiz pēc
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.
5. Informācijas sniegšana.
5.1. Iepirkuma procedūras dokumentācijai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja
Pasūtītāja mājas lapā _____________. Pasūtītājs nodrošina iespēju ieinteresētajiem
piegādātājiem iepazīties ar iepirkuma procedūras dokumentāciju uz vietas,
______________(adrese, kabinets), sākot ar atklātā konkursa izsludināšanas brīdi.
5.2. Ieinteresētais piegādātājs papildu informāciju var pieprasīt pa pastu, faksu vai e-pastu.
Pieprasījumu, ko nosūta pa faksu vai e-pastu, vienlaikus nosūta arī pa pastu. Pieprasījumā
norādāms atklātā konkursa nosaukums un identifikācijas numurs.
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5.3. Papildu informācija par konkursa nolikumu (atbildes uz jautājumiem un skaidrojumi) tiek
sniegta piecu dienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas
termiņa beigām, ja pretendents informāciju pieprasījis laikus.
5.4. Papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar atklāto konkursu, tiks publicēta Pasūtītāja
mājas lapā. Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai.
Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja kāds ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies ar
informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.
6. Piedāvājumu noformēšana.
6.1. Piedāvājums jāiesniedz 2 (divos) eksemplāros (1 (viens) oriģināls un 1 (viena) kopija).
Piedāvājuma sākumā ievieto satura rādītāju un dokumentus tādā kārtībā, kā noteikts šī
nolikuma 8.punktā.
6.2. Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā iepakojumā, uz kura norāda:
a) Pasūtītāja nosaukumu un adresi,
b) Pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi,
c) Pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, tālruņa un faksa numuru, atzīmi
”Piedāvājums iepirkumam „Mobilo sakaru pakalpojumi” (id.Nr.__________).
Neatvērt līdz 20__.gada ___.__________, plkst. __:__”
6.3. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez
labojumiem un dzēsumiem.
6.4. Piedāvājuma lapas numurē un caurauklo, piestiprina auklas galus pēdējā lappusē un
apliecina caurauklojumu. Caurauklojuma apliecinājums ietver:
a) norādi par kopējo cauraukloto lapu skaitu,
b) pretendenta vai ta pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,
c) apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.
6.5. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, pretendents tās apliecina. Kopijas apliecinājums
ietver:
a) norādi „KOPIJA PAREIZA”,
b) pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,
c) apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.
6.6. Piedāvājuma dokumentus paraksta pretendenta paraksttiesīgā amatpersona vai arī pilnvarotā
persona.
7. Prasības pretendentiem.
7.1. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
7.2. Pretendents ir mobilo sakaru tīkla operators un ir tiesīgs sniegt mobilo telekomunikāciju
pakalpojumus.
7.3. Uz pretendentu, kā arī Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minēto
personu neattiecas šā likuma 39.panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi, ņemot
vērā šā likuma 39.panta ceturtajā daļā minētos termiņus.
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8. Iesniedzamie dokumenti.
8.1. Pieteikums dalībai atklātā konkursā:
8.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai atklātā konkursā atbilstoši nolikumā dotajai
veidnei (Pielikums Nr.1);
8.1.2. Dokuments, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās personas
tiesības pārstāvēt pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros.
8.2. Pretendentu atlases dokumenti:
8.2.1. Komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs
izdotas reģistrācijas apliecības kopija;
8.2.2. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izsniegtās elektronisko sakaru
komersanta reģistrācijas apliecības kopija vai līdzvērtīgs dokuments, kas
apliecina, ka pretendents ir tiesīgs sniegt mobilo telekomunikāciju
pakalpojumus Latvijas Republikā;
8.2.3. Ja pretendents līguma izpildē plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo
pakalpojumu vērtība ir 20 (divdesmit) procenti no kopējās līguma vērtības vai
lielāka, vai arī balstās uz citu personu iespējām, lai apliecinātu tā kvalifikācijas
atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, papildus
jāiesniedz:
8.2.3.1.

katras minētās personas apliecinājums, ka uz to neattiecas Publisko
iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas
nosacījumi, ņemot vērā šā likuma 39.panta ceturtajā daļā minētos
termiņus;

8.2.3.2.

katras minētās personas apliecinājums par to gatavību veikt tiem
izpildei nododamo pakalpojumu līguma daļu;

8.2.3.3.

nolikuma 8.2.1.punktā noteiktais dokuments par katru minēto
personu.

8.3. Tehniskais piedāvājums:
Tehniskais piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši nolikumā dotajai veidnei (Pielikums Nr.3).
Tehniskajam piedāvājumam jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām
(Pielikums Nr.2).
8.4. Finanšu piedāvājums:
Finanšu piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši nolikumā dotajai veidnei (Pielikums Nr.4).
Pretendents piedāvājumā norāda visus tarifus, ņemot vērā šādus nosacījumus:
8.4.1. norādītajos tarifos ir iekļautas visas ar pakalpojuma sniegšanu saistītās
izmaksas, kā arī pretendenta piedāvātās atlaides (izņemot PVN);
8.4.2. tarifs par vienu sarunas minūti, vienu īsziņu un datu pārraides pieslēgumu nav
atkarīgs no šo uzskaites vienību apjoma izmaiņām;
8.4.3. cena nevar palielināties, ja reālais pakalpojuma apjoms atšķiras no plānotā
pakalpojuma apjoma.
9.

Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana.

9.1. Iepirkuma komisija pārbauda piedāvājumu atbilstību nolikumā izvirzītajām prasībām,
neatbilstošie piedāvājumi tiek noraidīti. Piedāvājumi, kuri neatbilst nolikumā noteiktajām
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noformējuma prasībām var tikt noraidīti, ja to neatbilstība noteiktajām noformējuma
prasībām ir būtiska.
9.2. No piedāvājumiem, kas atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija izvēlas
piedāvājumu ar viszemāko cenu (bez PVN) par kopējo pakalpojumu apjomu.
9.3. Pirms lēmuma par atklātā konkursa rezultātiem pieņemšanas Pasūtītājs no pretendenta,
kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pieprasīs iesniegt termiņā, kas nav īsāks
par 10 darbdienām šādas izziņas, kas izsniegtas ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas
dienas:
9.3.1. kompetentas institūcijas izziņu, kas apliecina, ka pretendentam un Publisko
iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai nav
pasludināts maksātnespējas process un tie neatrodas likvidācijas stadijā;
9.3.2. izziņu, kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests un kura apliecina, ka
pretendentam un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā
minētajai personai (neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas
to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto
nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu
parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus;
9.3.3. izziņu, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentam un
Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai
(ja tie reģistrēti ārvalstī vai ārvalstī ir to pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā
ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto
iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.
9.4. Ja pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz nolikuma 9.3.punktā minētās izziņas,
Pasūtītājs to izslēdz no dalības atklātā konkursā.
9.5. Lai pārliecinātos, ka uz pretendentu un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas
11.punktā minēto personu nav attiecināms šā likuma 39.panta pirmās daļas 2.punktā
minētais izslēgšanas nosacījums, Pasūtītājs no Valsts darba inspekcijas iegūs informāciju
par to, vai pretendents un šā likuma 39. panta pirmās daļas 11.punktā minētā persona
Latvijā vai ārvalstī nav sodīta par tādiem darba tiesību pārkāpumiem, kas saistīti ar personu
nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas.
9.6. Pasūtītājs triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēs visus pretendentus par
iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu.
9.7. Pasūtītājam ir tiesības pārtraukt atklāto konkursu vai neslēgt iepirkuma līgumu, ja tam ir
objektīvs pamatojums.
10.

Pielikumi.
Pielikums Nr.1 – Pieteikuma dalībai atklātā konkursā veidne
Pielikums Nr.2 – Tehniskā specifikācija
Pielikums Nr.3 – Tehniskā piedāvājuma veidne
Pielikums Nr.4 – Finanšu piedāvājuma veidne
Pielikums Nr.5 – Iepirkuma līguma projekts
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Pielikums Nr.1

Pieteikums dalībai atklātā konkursā
„Mobilo sakaru pakalpojumi”
(identifikācijas Nr. __________)

Pretendenta nosaukums: ______________________________________________________________
Reģistrācijas Nr.: ____________________________________________________________________
Juridiskā adrese: ____________________________________________________________________
Biroja adrese: ______________________________________________________________________
Kontaktpersona: ____________________________________________________________________
(Vārds, uzvārds, amats)

Tālrunis: ___________________________________________________________________________
Fakss: _____________________________________________________________________________

Ar šī piedāvājuma iesniegšanu:
1) piesakām dalību atklātā konkursā „Mobilo sakaru pakalpojumi” (id.Nr.__________);
2) apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlās šo piedāvājumu) noslēgt iepirkuma līgumu un ievērot
visas tehniskās specifikācijas prasības;
3) apliecinām, ka:
a) pretendents vai persona, kurai ir pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma
pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz pretendentu, ar tādu tiesas
spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis
neapstrīdams un nepārsūdzams (no kura spēkā stāšanās dienas, kad tas kļuvis
neapstrīdams un nepārsūdzams līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši
trīs gadi) nav atzīta par vainīgu noziedzīgā nodarījumā par izvairīšanos no
nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, koruptīva rakstura
noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu
līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;
b) pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš
stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams (no kura spēkā stāšanās
dienas, kad tas kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams līdz piedāvājuma
iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi šī punkta i. apakšpunktā minētajā
gadījumā un 18 mēneši šī punkta ii. apakšpunktā minētajā gadījumā) nav atzīts
par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā:
i) 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,
ii) vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas,
ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu
vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas;
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c) pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš
stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams (no kura spēkā stāšanās
dienas, kad tas kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams līdz piedāvājuma
iesniegšanas dienai nav pagājuši 12 mēneši), 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, pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda;
d) nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, tā saimnieciskā darbība nav
apturēta vai pārtraukta, nav uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu, netiek
konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents būs
likvidēts;
e) pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā
dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā),
nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu
parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;
f) visa piedāvājumā ietvertā informācija ir patiesa.

Pretendenta nosaukums
Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds
Paraksttiesīgās personas paraksts
Datums
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Pielikums Nr.2

Tehniskā specifikācija
1. Pretendents nodrošina Pasūtītājam mobilo sakaru pakalpojumu pieejamību, ņemot vērā šādus
nosacījumus:
1.1. pastāvīga mobilo sakaru pakalpojumu pieejamība vismaz Eiropā un NVS valstīs;
1.2. pēc nepieciešamības pieejami datu pārraides pieslēgumi;
1.3. balss pakalpojumiem nav ikmēneša abonēšanas maksas un maksas par savienojumu,
minimālās lietošanas maksas, maksas par numura noteicēja izmantošanu;
1.4. ienākošie zvani un ienākošie SMS Latvijā (Lietuvā un Igaunijā vismaz viena operatora
ietvaros), kā arī savstarpējie zvani starp Pasūtītāja numuriem Latvijā ir bezmaksas.
2. Pretendents nodrošina mobilo sakaru pakalpojumus 24 stundas diennaktī.
3. Pretendents nodrošina GSM tīkla pārklājumu Latvijas Republikas teritorijā ne mazāku par
97% no teritorijas kopējās platības.
4. Pretendents nodrošina mobilo sakaru pakalpojumus ___ Pasūtītāja mobilo tālruņu
abonentiem. Līguma darbības laikā abonentu skaits var tikt mainīts.
5. Pretendents nodrošina iespēju iegādāties subsidētos mobilo tālruņu aparātus atbilstoši šādām
prasībām:
5.1. subsidēto mobilo tālruņu aparātu piedāvājumā jābūt vairākiem mobilo tālruņu aparātu
modeļiem.
5.2. maksimālais līguma termiņš – ___ mēneši;
5.3. līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā pieļaujama tikai līgumsoda samaksa, kas
nepārsniedz tālruņu atlikušo vērtību;
5.4. tālruņu piegāde tiek veikta bez maksas 24 stundu laikā (darbdienās).
6. Pretendents nodrošina ikmēneša telekomunikāciju pakalpojumu rēķina un detalizēta sarunu
saraksta izdrukas nosūtīšanu bez maksas uz Pasūtītāja elektroniskā pasta adresi.
7. Līdzšinējā mobilo sakaru operatora, kura pakalpojumus izmanto Pasūtītājs, maiņas gadījumā
izraudzītais pretendents, ar kuru tiks slēgts iepirkuma līgums, nodrošina visu jau Pasūtītāja
rīcībā esošo mobilo tālruņu abonentu numuru pārreģistrāciju no iepriekšējā mobilo sakaru
operatora bez papildus izdevumiem, kā arī to turpmāku kvalitatīvu darbību savā tīklā.
8. Līdzšinējā mobilo sakaru operatora, kura pakalpojumus izmanto Pasūtītājs, maiņas gadījumā
izraudzītais pretendents, ar kuru tiks slēgts iepirkuma līgums, kompensē Pasūtītājam radušās
izmaksas par mobilo tālruņu aparātu līgumu pirmstermiņa izbeigšanu. Pasūtītājs turpina
maksāt izraudzītajam pretendentam ikmēneša maksu par mobilo tālruņu aparātiem līdz tiek
sasniegta izraudzītā pretendenta samaksātā līgumsoda summa.
9. Pretendents nodrošina Pasūtītājam tiešsaistes režīmā attālinātu piekļuvi tekošai informācijai
par saviem pieslēguma numuriem un iespējas operatīvi administrēt pieslēgumus un
izmantoto pakalpojumu konfigurāciju izmaiņas.
10. Pasūtītājs jebkurā brīdī (bez maksas) var pārliecināties par izmantotā pakalpojuma (rēķina)
apjomu.
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Pielikums Nr.3

Tehniskais piedāvājums
Nr.
Pasūtītāja prasības
1. Pretendents nodrošina Pasūtītājam mobilo
sakaru pakalpojumu pieejamību, ņemot
vērā šādus nosacījumus:
- pastāvīga mobilo sakaru pakalpojumu
pieejamība vismaz Eiropā un NVS
valstīs;
- pēc nepieciešamības pieejami datu
pārraides pieslēgumi;
- balss pakalpojumiem nav ikmēneša
abonēšanas maksas un maksas par
savienojumu, minimālās lietošanas
maksas, maksas par numura noteicēja
izmantošanu;
- ienākošie zvani un ienākošie SMS
Latvijā (Lietuvā un Igaunijā vismaz
viena operatora ietvaros), kā arī
savstarpējie zvani starp Pasūtītāja
numuriem Latvijā ir bezmaksas.
2. Pretendents nodrošina mobilo sakaru
pakalpojumus 24 stundas diennaktī.
3. Pretendents
nodrošina
GSM
tīkla
pārklājumu Latvijas Republikas teritorijā
ne mazāku par 97% no teritorijas kopējās
platības.
4. Pretendents nodrošina mobilo sakaru
pakalpojumus ___ Pasūtītāja mobilo
tālruņu abonentiem. Līguma darbības laikā
abonentu skaits var tikt mainīts.
5. Pretendents nodrošina iespēju iegādāties
subsidētos mobilo tālruņu aparātus
atbilstoši šādām prasībām:
- subsidēto mobilo tālruņu aparātu
piedāvājumā jābūt vairākiem mobilo
tālruņu aparātu modeļiem;
- maksimālais līguma termiņš – __
mēneši;
- līguma pirmstermiņa izbeigšanas
gadījumā pieļaujama tikai līgumsoda
samaksa, kas nepārsniedz tālruņu
atlikušo vērtību;
- tālruņu piegāde tiek veikta bez maksas
24 stundu laikā (darbdienās).
6. Pretendents
nodrošina
ikmēneša
telekomunikāciju pakalpojumu rēķina un
detalizēta sarunu saraksta izdrukas
nosūtīšanu bez maksas uz Pasūtītāja

Pretendenta piedāvājums
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7.

elektroniskā pasta adresi.
Līdzšinējā mobilo sakaru operatora, kura
pakalpojumus izmanto Pasūtītājs, maiņas
gadījumā izraudzītais pretendents, ar kuru
tiks slēgts iepirkuma līgums, nodrošina
visu jau Pasūtītāja rīcībā esošo mobilo
tālruņu abonentu numuru pārreģistrāciju no
iepriekšējā mobilo sakaru operatora bez
papildus izdevumiem, kā arī to turpmāku
kvalitatīvu darbību savā tīklā.

8.

Līdzšinējā mobilo sakaru operatora, kura
pakalpojumus izmanto Pasūtītājs, maiņas
gadījumā izraudzītais pretendents, ar kuru
tiks slēgts iepirkuma līgums, kompensē
Pasūtītājam radušās izmaksas par mobilo
tālruņu aparātu līgumu pirmstermiņa
izbeigšanu. Pasūtītājs turpina maksāt
izraudzītajam pretendentam ikmēneša
maksu par mobilo tālruņu aparātiem līdz
tiek sasniegta izraudzītā pretendenta
samaksātā līgumsoda summa.

9.

Pretendents
nodrošina
Pasūtītājam
tiešsaistes režīmā attālinātu piekļuvi
tekošai informācijai par saviem pieslēguma
numuriem un iespējas operatīvi administrēt
pieslēgumus un izmantoto pakalpojumu
konfigurāciju izmaiņas.
Pasūtītājs jebkurā brīdī (bez maksas) var
pārliecināties par izmantotā pakalpojuma
(rēķina) apjomu.

10.

Pretendenta nosaukums
Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds
Paraksttiesīgās personas paraksts
Datums
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Pielikums Nr.4

Finanšu piedāvājums

Nr.

Tarifs

1

2

I.
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
II.
3.
4.
5.
III.
6.
7.
8.
9.
IV.
10.

11.

Plānotais
iepirkuma
apjoms mēnesī
visiem
Pasūtītāja
pieslēgumiem
kopā

Vienas
vienības
(1min, 1 sms
vai 1
pieslēgums)
cena ar trīs
zīmēm aiz
komata

Kopsumma
(LVL bez
PVN) mēnesī
(3. x 4.
kolonna) ar
trīs zīmēm
aiz komata

3

4

5

Sarunu tarifi
Uz fiksēto sakaru tīklu Latvijā
___ min
Uz mobilo sakaru tīkliem Latvijā:
Uz LMT sakaru tīklu
___ min
Uz TELE2 sakaru tīklu
___ min
Uz BITE LATVIA sakaru tīklu
___ min
Starptautisko sarunu tarifi (zvans no Latvijas uz ārvalstīm)
Uz Baltijas valstīm
___ min
Uz Eiropas Ekonomikas zonas valstīm
___ min
(izņemot Baltijas valstis)
Uz NVS valstīm
___ min
Īsziņu tarifi
Savstarpējām īsziņām (sūtot īsziņu
___ sms
citam Pasūtītāja abonentam)
Uz LMT tīklu
___ sms
Uz TELE2 tīklu
___ sms
Uz BITE LATVIA tīklu
___ sms
Datu parraides tarifi
Datu pārraides mēneša maksa 1
pieslēgumam par ___ MB datu
___ pieslēgumi
pārraidi tālrunī Latvijas teritorijā
Mēneša maksa par neierobežota
apjoma datu pārraidi ar modemu
___ pieslēgumi
Latvijas teritorijā
Kopā 1 mēnesim bez PVN
Kopā ___ mēnešiem bez PVN
PVN 21%
Kopā ar PVN

(Pasūtītājs, sagatavojot Finanšu piedāvājuma formu, norāda minūšu, īsziņu un pieslēgumu
skaitu mēnesī atbilstoši Pasūtītāja vajadzībām)
Pretendenta nosaukums
Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds
Paraksttiesīgās personas paraksts
Datums
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Pielikums Nr.5

Līguma projekts
Mobilo sakaru pakalpojumi
Vieta,

20___.gada __.__________

Pasūtītājs, reģistrācijas numurs__________, juridiskā adrese__________, tā <pilnvarotās
personas amats, vārds un uzvārds> personā, kurš rīkojas saskaņā ar <pilnvarojošā dokumenta
nosaukums>, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un
Pretendents, reģistrācijas numurs ___________, juridiskā adrese__________, tā <pilnvarotās
personas amats, vārds un uzvārds> personā, kurš rīkojas saskaņā ar <pilnvarojošā dokumenta
nosaukums>, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses,
abi kopā un katrs atsevišķi līguma tekstā saukti „Puse” vai „Puses”, ievērojot atklātā konkursa
„Mobilo sakaru pakalpojumi” (id.Nr.__________) nolikumu, rezultātu un Izpildītāja iesniegto
piedāvājumu, izsakot savu brīvo gribu, bez viltus, maldības vai spaidiem, noslēdz savā starpā
šādu līgumu, turpmāk – Līgums, par sekojošo:
1. Līguma priekšmets
Pasūtītājs izmanto, bet Izpildītājs nodrošina Pasūtītāja mobilo tālruņu lietotājus ar mobilo
sakaru pakalpojumiem, t.sk. datu pārraides pakalpojumiem (turpmāk - Pakalpojumi), saskaņā
ar Līguma noteikumiem, Līguma pielikumu Nr.1, Līguma pielikumu Nr.2 un Latvijas
Republikas normatīvajiem aktiem.
2. Līguma kopējā summa un norēķinu kārtība
2.1. Līguma kopējā summa ir LVL _____ (________________________), ieskaitot pievienotās
vērtības nodokli (PVN) 21% LVL _____ (____________________).
2.2. Izpildītājs iesniedz apmaksai rēķinu par Pasūtītājam sniegtajiem pakalpojumiem iepriekšējā
kalendārā mēnesī līdz katra mēneša ____.datumam.
2.3. Pasūtītājs par Līguma 1.punktā minētajiem Pakalpojumiem
(_________________) dienu laikā pēc Izpildītāja rēķina saņemšanas.

norēķinās

_____

2.4. Par rēķina apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā Pasūtītājs veicis bezskaidras naudas
pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu bankā.
3. Izpildītāja saistības un pienākumi
3.1. Izpildītājs apņemas:
3.1.1. līdzšinējā mobilo sakaru operatora, kura pakalpojumus izmanto Pasūtītājs, maiņas
gadījumā kompensēt Pasūtītājam radušās izmaksas par mobilo tālruņu aparātu
līgumu pirmstermiņa izbeigšanu. Pasūtītājs turpina maksāt Izpildītājam ikmēneša
maksu par mobilo tālruņu aparātiem līdz tiek sasniegta Izpildītāja samaksātā
līgumsoda summa;
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3.1.2. nodrošināt kvalitatīvus Pakalpojumus atbilstoši Līguma noteikumiem;
3.1.3. piemērot Pakalpojumu tarifus atbilstoši Līguma pielikumam Nr.2;
3.1.4. ne retāk kā reizi gadā pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma pārskatīt piedāvāto
tarifu samazināšanas iespējas, Pusēm savstarpēji vienojoties.
3.2. Izpildītājs garantē sniegto Pakalpojumu kvalitātes atbilstību Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām attiecībā uz Pakalpojumiem un atbilstību
Līgumam visā tā spēkā esamības periodā.
4. Pasūtītāja saistības un pienākumi
4.1. Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam par atbilstoši Līgumam sniegtiem Pakalpojumiem
Līguma 2.punktā noteiktajā kārtībā.
4.2. Pasūtītājs apņemas ievērot Izpildītāja sniegto Pakalpojumu lietošanas noteikumus.
4.3. Pasūtītāja pienākums ir savlaicīgi sniegt Izpildītājam visu informāciju, kas nepieciešama
Līguma saistību izpildei.
5. Pušu atbildība
5.1. Puses ir atbildīgas viena otrai par Līgumā paredzēto saistību neizpildi vai nepienācīgu
izpildi un tās apņemas atlīdzināt viena otrai visus šajā sakarā radušos zaudējumus, izņemot
gadījumus, kas tieši paredzēti Līgumā.
5.2. Neviena no Pusēm nav atbildīga par zaudējumiem vai saistību neizpildi, vai izpildes
aizturējumu, ja tas saistīts ar nepārvaramas varas apstākļiem. Puses par nepārvaramas varas
apstākļiem uzskata dabas stihijas (zemestrīces, plūdus, orkānus u.tml.), ugunsgrēkus,
jebkāda veida karadarbību, epidēmiju, okupāciju, terora aktus, blokādes, embargo, streikus
(izņemot Pušu darbinieku streikus).
5.3. Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības šī Līguma 5.2.punktā minēto apstākļu dēļ, 5
(piecu) darba dienu laikā paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos.
6. Līguma spēkā stāšanās, tā grozīšanas un izbeigšanas kārtība
6.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījušas abas Puses, un ir spēkā līdz Līguma
kopējās summas (Līguma 2.1.punkts) sasniegšanai, bet ne ilgāk kā ___ (__________)
mēnešus no Līguma spēkā stāšanās dienas.
6.2. Pusēm ir tiesības grozīt vai papildināt šo Līgumu, noformējot par to rakstveida pielikumu.
Visi Līguma rakstiski noformētie grozījumi un papildinājumi ir šī Līguma neatņemamas
sastāvdaļas un stājas spēkā ar abpusējas parakstīšanas brīdi.
6.3. Līgums var tikt izbeigts, Pusēm rakstveidā vienojoties.
6.4. Ja viena Puse nepilda vai nepienācīgi pilda līgumsaistības, otrai Pusei ir tiesības izbeigt šo
Līgumu, rakstiski brīdinot par to 5 (piecas) darba dienas iepriekš. Šādā gadījumā Pusei, kas
nepilda vai nepienācīgi pilda līgumsaistības, ir pienākums 10 (desmit) darba dienu laikā
atlīdzināt otrai Pusei visus zaudējumus, kas tai radušies līgumsaistību neizpildes vai
nepienācīgas izpildes rezultātā.
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7. Citi nosacījumi
7.1. Strīdus, kuri rodas saistībā ar Līgumu, Puses risina savstarpējo sarunu ceļā. Ja vienošanās
netiek panākta, strīda izskatīšana tiek nodota Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā.
7.2. Apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20 (divdesmit) procenti no
kopējās līguma vērtības vai lielāka un kurus Izpildītājs ir norādījis iesniegtajā piedāvājumā,
kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai
apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām
prasībām, drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja raktveida piekrišanu, ievērojot Publisko
iepirkumu likuma 68.panta trešajā daļā paredzētos nosacījumus.
7.3. Pusēm ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt vienai otru par izmaiņām Līgumā
norādītajos rekvizītos, sakaru līdzekļu numuru nomaiņu, adrešu un kredītiestāžu rekvizītu
maiņu. Ja kāda Puse nav sniegusi informāciju par izmaiņām, tā uzņemas atbildību par
zaudējumiem, kas šajā sakarā radušies otrai Pusei.
7.4. Līguma izpildi koordinējošā persona no Pasūtītāja puses ir____________ _______________
(tālr.: __________, e-pasts: _______________).
7.5. Līguma izpildi koordinējošā persona no Izpildītāja puses ir ___________ _______________
(tālr.: __________, e-pasts: _______________).
7.6. Līguma 7.4. un 7.5.punktā noteiktajām Pušu kontaktpersonām ir tiesības attiecīgās Puses
vārdā parakstīt trūkumu aktus un citus dokumentus, kā arī risināt citus ar Līguma izpildi
saistītus organizatoriskus jautājumus.
7.7. Līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) oriģinālos eksemplāros, abi eksemplāri ir ar vienādu
juridisko spēku. Viens no Līguma eksemplāriem atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie
Izpildītāja.
7.8. Līgumam pievienotas šādas tā neatņemamas sastāvdaļas – Pielikums Nr.1 (Izpildītāja
Tehniskais piedāvājums) un Pielikums Nr.2 (Izpildītāja Finanšu piedāvājums).
8. Pušu rekvizīti
PASŪTĪTĀJS:

IZPILDĪTĀJS:

/amats/ __________________ /v.uzvārds/
z.v.

/amats/ __________________ /v.uzvārds/
z.v.
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Līguma pielikums Nr.1
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
(saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu)

Līguma pielikums Nr.2
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
(saskaņā ar Izpildītāja iesniegto piedāvājumu)
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