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1. Vispārīgā informācija.
1.1. Iepirkuma identifikācijas Nr.:AND/2015/09.
1.2. Pasūtītājs:
Pasūtītāja nosaukums

Alojas novada dome

Adrese

Jūras iela 13, Alojas, Alojas novads, LV-4064

Reģistrācijas Nr.

90000060032

Tālrunis

64023925

Bankas konts

LV12HABA0551026085817

E-pasta adrese

dome@aloja.lv

Mājas lapa

www.aloja.lv

Kontaktpersona, tālr. Nr., e-pasts

Dace Reizniece, iepirkumu speciāliste
Tālr. 26694477, e-pasts: dace.reizniece@aloja.lv

1.3. Iepirkuma procedūra – iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma
8.2 pantu.
1.4. Iepirkuma dokumentu saņemšana.
1.4.1. Ieinteresētās personas ar iepirkuma nolikumu var iepazīties Alojas novada domē (Jūras
ielā 13, Alojā, Alojas novadā, LV-4064) darba dienās no plkst. 8:30-12:00 un 12:30-16:00 vai
Pasūtītāja mājas lapā internetā www.aloja.lv, sadaļā Iepirkumi.
1.5. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība.
1.5.1. Piedāvājums iepirkumam jāiesniedz līdz 2015.gada 27.martam plkst.10:00, nogādājot
to personīgi (darba dienās no plkst. 8:30-12:00 un 12:30-16:00) vai nosūtot pa pastu uz šādu
adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Alojas novads, LV-4064.
1.5.2. Piedāvājumi, kas piegādāti pēc nolikuma 1.5.1. punktā minētā termiņa, netiek pieņemti,
un piedāvājumi, kas saņemti pa pastu pēc nolikuma 1.5.1. punktā minētā termiņa, neatvērti
tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.
1.5.3. Pretendents var iesniegt vienu piedāvājuma variantu.
1.5.4. Piedāvājumu atvēršana notiks 2015.gada 27.martā plkst.10:00 Alojas novada domē,
Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā, LV-4064.
1.6. Piedāvājuma noformēšana un sagatavošana.
1.6.1. Piedāvājums jāievieto slēgtā aploksnē vai cita veida slēgtā iepakojumā tā, lai tajā
iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim. Uz aploksnes
(iepakojuma) jānorāda:
 Pretendenta nosaukums;
 Pasūtītāja nosaukums un adrese;
 Norāde:
Iepirkumam
„Skaņu aparatūras iegāde Vilzēnu tautas namam”,
identifikācijas Nr. AND/2015/09.
Neatvērt pirms 2015.gada 27.marta plkst.10:00
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1.6.2. Pretendents sagatavo un iesniedz vienu piedāvājumu veidojošu dokumentu oriģinālu.
Piedāvājumam jābūt sagatavotam atbilstoši Nolikuma prasībām un dotajiem pielikumiem.
1.6.3. Piedāvājumam pilnībā jāatbilst iepirkuma nolikumam un darba uzdevumam.
1.6.4. Pretendents piedāvājumu iesniedz arī CD/DVD datu diskā (1 eksemplārā), Dokumentu
formāti: .xls; .xlsx; .doc; .docx; .pdf. Dati nedrīkst būt šifrēti un tiem jābūt lasāmiem.
1.6.5. Visas piedāvājuma daļas un pieteikums dalībai iepirkumā ir cauršūtas tā, lai
dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 15.oktobra
noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. Dokumentiem
jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura radītājam. Piedāvājumā iekļautajiem
dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.
1.6.6. Pretendents var papildināt vai labot savu Piedāvājumu, par to rakstiski paziņojot ne
vēlāk kā līdz 1.5.1. punktā minētā termiņa beigām.
1.6.7. Pēc Piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām ir aizliegts izdarīt jebkādus labojumus
piedāvājumā.
1.6.8. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, citā valodā sagatavotiem dokumentiem
jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.
1.6.9. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, piedāvājumam jāpievieno viens
apliecinājums, kas apliecina, ka piedāvājumā iekļautās dokumentu kopijas atbilst dokumentu
oriģināliem.
1.6.10. Iepirkuma procedūrai iesniegtie piedāvājumi ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti
atpakaļ pretendentiem, izņemot gadījumu, ja pretendents savu piedāvājumu atsauc.
2. Informācija par iepirkuma priekšmetu.
2.1. Iepirkuma priekšmets ir skaņu aparatūras iegāde Vilzēnu tautas namam saskaņā ar
tehnisko specifikāciju (3.pielikums)
2.2.Paredzamais līguma darbības laiks: 2 kalendārie mēneši no līguma noslēgšanas.
2.3.Pretendentam nav tiesību iesniegt piedāvājuma variantus.
2.4.CPV kods: 32340000-8
2.5. Piedāvājuma izvēles kritērijs - zemākā cena par iepirkuma nolikuma noteikumiem
atbilstošu piedāvājumu.
2.6. Vērtēšana notiek secīgi četros posmos:
a) piedāvājumu noformējuma pārbaude;
b) pretendenta atbilstība atlases prasībām;
c) piedāvājuma atbilstība tehnisko specifikāciju prasībām;
d) piedāvājuma ar zemāko cenu noteikšana.
3.Finanšu piedāvājums.
3.1. Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši nolikuma 4.pielikumā pievienotajai finanšu
piedāvājuma formai un saskaņā ar tehnisko specifikāciju (3.pielikums), cenu norādot euro
(EUR). Finanšu piedāvājumā jānorāda piedāvātā cena par vienu vienību bez PVN, 21% PVN
un kopējā summa.
3.2. Līgumcenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma veikšanu. Līgumcena
tiek fiksēta uz visu līguma izpildes laiku un netiks pārrēķināta.

4. Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā.
4.1. Attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilstoši
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noteiktajām prasībām un kritērijiem, pasūtītājs pārbauda PIL 8.2 panta piektās daļas 1. un
2.punktā minēto apstākļu esamību.
4.2. Atkarībā no atbilstoši PIL 8.2 panta septītās daļas 1.punkta „b” apakšpunktam (nolikuma
9.6.1.punkta „b” apakšpunkts) veiktās pārbaudes rezultātiem pasūtītājs:
4.2.1.neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta
noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam nav nodokļu parādu, tajā
skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150
(viens simts piecdesmit) euro;
4.2.2.informē pretendentu par to, ka tam konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 (viens simts
piecdesmit) euro, un nosaka termiņu – 10 (desmit) darbdienas pēc informācijas izsniegšanas
vai nosūtīšanas dienas – konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma
iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts
sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 (viens simts
piecdesmit) euro, iesniedz attiecīgi pretendenta vai tā pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts
ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai pašvaldības izdotu izziņu par to,
ka attiecīgajai personai laikā pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav
nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas
kopsummā pārsniedz 150 (viens simts piecdesmit) euro. Ja noteiktajā termiņā minētie
dokumenti nav iesniegti, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.
5. Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām.
5.1. Pretendentam (personu grupas gadījumā vismaz vienam no grupas dalībniekiem)
iepriekšējo 3 (triju) gadu laikā (2012., 2013., 2014. gadā) un 2015. gadā līdz piedāvājuma
iesniegšanai jābūt pieredzei skaņu aparatūras piegādē – vismaz 2 (diviem) izpildītiem
līgumiem šajā jomā, ko apliecina vismaz 2 (divas) pozitīvas pasūtītāju atsauksmes.
5.2. Pretendents iesniedz iepriekšējos trijos gados veikto piegāžu līgumu sarakstu, kas
apliecina pretendenta atbilstību nolikuma 5.1. punktā izvirzītajai prasībai un, kas noformējams
atbilstoši nolikumam pievienotajai formai (pielikums Nr.2.).
5.3. Pretendents var balstīties uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, ka pretendenta
kvalifikācija atbilst prasībām tikai gadījumā, ja šīs personas tiek piesaistītas līguma izpildei
un pretendents pierāda, ka viņa rīcībā, izpildot līgumu, būs nepieciešamie resursi.
5.4. Ja pretendents līguma izpildē ir plānojis piesaistīt apakšuzņēmēju un balstās uz
apakšuzņēmēja iespējām, lai pierādītu savu tehnisko un profesionālo spēju atbilstību
nolikumā noteiktajām prasībām, tiem ir jānoslēdz savstarpēja vienošanās par apņemšanos
nodot resursus un veikt pakalpojumus iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā, norādot
nododamos resursus un pakalpojuma apjomus.
6. Pretendentu kvalifikācijas prasības un atlases dokumenti.
6.1. Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu
iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz
personu apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja pretendents Pakalpojuma sniegšanai plāno
piesaistīt apakšuzņēmējus) normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti
komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.
6.2. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (1.pielikums). Pieteikumu paraksta pretendenta
vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona. Ja piedāvājumu kā pretendents iesniedz personu
grupa, tad pieteikumu paraksta visas personas, kas iekļautas grupā un pieteikumā norāda
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personu, kura pārstāv personu grupu iepirkumā, kā arī norāda katras personas atbildības
(veicamo darbu kontekstā) apjomu.
6.3. Komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija (tikai
ārvalstniekam). Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem informāciju pārbauda Uzņēmumu reģistra
mājas lapā.
6.4. Nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad
maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas
vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta
vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai
pretendents tiek likvidēts.
6.5. Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā
dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu
parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 (viens simts piecdesmit) euro.
6.6. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 20.panta nosacījumiem pretendentam savā
piedāvājumā jānorāda visi tie apakšuzņēmēji, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20% no
kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei
nododamā pakalpojuma līguma daļa.
6.7. Ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus – informācija par konkrētajiem
apakšuzņēmējiem un tiem nododamo pakalpojumu apjoms, kā arī rakstisks apakšuzņēmēju
apliecinājums par piedalīšanos iepirkuma procedūrā, kā arī apakšuzņēmēju gatavība veikt
apakšuzņēmējiem nododamos pakalpojumus, ja ar pretendentu tiek noslēgts iepirkuma
līgums.

7. Iepirkuma līguma slēgšana.
7.1. Pasūtītājs informē visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu triju
darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas. Informācija par rezultātiem tiks nosūtīta
elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, uz pretendenta norādīto e-pasta adresi.
7.2. Pasūtītājs ar izraudzīto pretendentu noslēdz iepirkuma līgumu, pamatojoties uz
pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar nolikumam pievienoto iepirkuma līguma projektu
(5.pielikums).
7.3. Ja iepirkuma uzvarētājs atsakās no līguma noslēgšanas vai atsauc savu piedāvājumu,
Iepirkumu komisija var atzīt par uzvarētāju pretendentu, kurš iesniedzis nākamo lētāko
piedāvājumu vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
7.4. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs
pamatojums. Pasūtītājs pieņem lēmumu izbeigt iepirkumu, ja nav iesniegts neviens
piedāvājums, vai, ja piedāvājumi neatbilst nolikuma prasībām.
8. Iepirkumu komisijas tiesības.
informāciju no pretendentiem, apsekot

8.1. Pieprasīt papildus
iepriekš veiktos
pakalpojumus.
8.2. Pieaicināt komisijas darbā ekspertus ar padomdevēja tiesībām.
8.3. Pārbaudīt piedāvājumu cenu veidošanos un noskaidrot, vai nav iesniegti piedāvājumi ar
nepamatoti zemu cenu.
8.4. Noteikt iepirkuma uzvarētāju, vai lemt par iepirkuma izbeigšanu neizvēloties nevienu
piedāvājumu.
8.5. Izslēgt no dalības iepirkumā pretendentu:
8.5.1. kurš neatbilst iepirkuma noteikumos izvirzītajām pretendentu atlases prasībām;
8.5.2. kurš iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu;
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8.5.3. ja pretendents nav iesniedzis pretendenta kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst
pretendenta kvalifikācijas prasībām;
8.5.4. ja piedāvājumā ietvertais Finanšu piedāvājums neatbilst iepirkuma noteikumos
noteiktajām prasībām;
8.5.5. ja piedāvājumā ir ietverta nepatiesa informācija par pretendentu vai personu, uz kuras
iespējām pretendents balstās;
8.5.6. ja pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz izziņas, kas apliecina to atbilstību
nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā.
8.6. Piedāvājumi, kuri neatbilst kādai no nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām var
tikt noraidīti, ja to neatbilstība nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska.
8.7. Iepirkumu komisijai ir tiesības veikt citas Publisko iepirkumu likumā noteiktās darbības.
8.8. Atbilstoši Publisko iepirkumu likumam pieprasīt nepieciešamās izziņas vai citu iesniegto
informāciju apstiprinošos dokumentus.
9. Iepirkumu komisijas pienākumi.
9.1. Izskatīt un izvērtēt pretendentu piedāvājumus.
9.2. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret
tiem.
9.3. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.
9.4. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt
informāciju par nolikumu.
9.5. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu
likumu, citiem normatīvajiem aktiem un iepirkuma noteikumiem, izvēlēties piedāvājumu vai
pieņemt lēmumu par iepirkuma procedūras pārtraukšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
9.6. Pārbaudīt, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu
likuma (turpmāk – PIL) 8.2 panta piektās daļas 1. vai 2.punktā minēto apstākļu dēļ:
9.6.1. attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās
dzīvesvietas), izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta
noteiktajā kārtībā iegūt informāciju: a) par PIL 8.2 panta piektās daļas 1.punktā minētajiem
faktiem – no Uzņēmumu reģistra, b) par PIL 8.2 panta piektās daļas 2.punktā minēto faktu –
no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītāja iepirkumu komisija minēto
informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīga saņemt, neprasot
pretendenta piekrišanu;
9.6.2. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu papildus pieprasīt, lai
tas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to
neattiecas PIL 8.2 panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai komisija
nosaka ne īsāku par 10 (desmit) darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas
dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, iepirkumu
komisija to izslēdz no dalības iepirkumā.
9.7. Vienlaikus informēt visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz līguma
slēgšanu saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā noteikto kārtību.
9.8. Veikt citas Publisko iepirkumu likumā noteiktās darbības.
10. Pretendenta tiesības un pienākumi
Iesniegt savu piedāvājumu iepirkumam:
10.1. Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu.
10.2. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts.
10.3. Līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt savu piedāvājumu.
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10.4. Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē un pēc pieprasījuma saņemt sanāksmes
protokolu.
10.5. Pieprasīt un saņemt rakstisku informāciju par iepirkuma norisi.
10.6. Saņemt informāciju par iepirkuma procedūras rezultātiem.
10.7. Pieprasīt izskaidrot lēmumu, kas pieņemts par pretendenta izslēgšanu no turpmākās
dalības iepirkuma procedūrā.
10.8. Veikt citas Publisko iepirkumu likumā noteiktās darbības.
Pielikumā:
1. Pieteikums dalībai iepirkumā uz 1 (vienas) lapas;
2. Pretendneta veikto piegāžu saraksts uz 1 (vienas) lapas;
3. Tehniskā specifikācija - tehniskā piedāvājuma forma uz 7 (septiņām) lapām;
4. Finanšu piedāvājums uz 1 (vienas) lapas;
5. Līguma projekts uz 3 (trīs) lapām.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

Māris Možvillo
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1.pielikums
Iepirkuma nolikumam
„Skaņu aparatūras iegāde Vilzēnu tautas namam”
Identifikācijas Nr.AND/2015/09

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ
Pretendents (nosaukums) iesniedz savu pieteikumu dalībai iepirkumā „Skaņu aparatūras
iegāde Vilzēnu tautas namam” un saskaņā ar iepirkuma nolikuma noteikumiem apliecina, ka:
1. atzīst sev par saistošām un apņemas ievērot iepirkuma nolikuma prasības;
2. tā piedāvājums ir spēkā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai vai paziņojumam par
iepirkuma izbeigšanu bez rezultāta. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā
piedāvājums ir spēkā visu līguma darbības laiku;
3. līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā apņemas veikt līguma izpildi saskaņā
ar tā iesniegto piedāvājumu un pilnībā ievērojot iepirkumā noteiktās prasības;
4. nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā un nepiedalāmies nevienā
citā piedāvājumā, kas iesniegti šajā iepirkumā;
5. visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir precīzas un patiesas.
Pretendenta nosaukums
Reģistrācijas Nr.
Juridiskā adrese
Faktiskā adrese
Pretendenta e-pasta adrese
Kontaktpersona
Kontaktpersonas
tālr./fakss, e-pasts
Bankas nosaukums, filiāle
Bankas kods
Norēķinu konts

2015. gada ___. ______________
___________________________________________________________________________
Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums
Z.v.
Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, pieteikums jāaizpilda par katru personu apvienības
dalībnieku un pieteikums jāparaksta visiem dalībniekiem. Papildus jāiesniedz pilnvara ar informāciju
par personu apvienības vārdā izvirzīto atbildīgo juridisko personu un dokumentu parakstīšanai
attiecīgi pilnvaroto fizisko personu, kā arī papildus jānorāda katras personas atbildības apjoms.
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2.pielikums
Iepirkuma nolikumam
„Skaņu aparatūras iegāde Vilzēnu tautas namam”
Identifikācijas Nr.AND/2015/09

PRETENDENTA VEIKTO PIEGĀŽU SARAKSTS
iepirkumam
„Skaņu aparatūras iegāde Vilzēnu tautas namam”
ID Nr.AND/2015/09

Nr.
p.k.

Līguma Nr.,
datums, līguma
darbības laiks

Līguma ietvaros veikto
piegāžu apjoms, EUR

Pasūtītājs

Pasūtītāja
kontaktpersona,
tālrunis

1.
2.

Pielikumā: ____ atsauksmes uz ____lp.

2015. gada ___. ______________
___________________________________________________________________________
Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums
Z.v.
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3.pielikums
Iepirkuma nolikumam
„Skaņu aparatūras iegāde Vilzēnu tautas namam”
Identifikācijas Nr.AND/2015/09

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – tehniskā piedāvājuma forma
iepirkumam
„Skaņu aparatūras iegāde Vilzēnu tautas namam”
ID Nr.AND/2015/09

Raksturlielums

Pasūtītāja prasības

Divjoslu pasīvā akustiskā sistēma (4 gab.)
Pārklājums horizontāli
Pārklājums vertikāli
Frekvenču josla (vismaz)
Zemo frekvenču komponente
Augsto frekvenču komponente
Impedance
Maksimālais spiediens (vismaz)
Konektori:
Pozīcijas
Svars (ne vairāk)
Krāsa

50o
100 o
60Hz-19kHz
12"
1"
8Ω
127 dB
2 x Neutrik NL4 paralēli
savienoti
Vertikāla un monitora
(450)
24kg
Melna

Pasīvā akustiskā SUB sistēma (2 gab.)
Frekvenču josla
Komponente
Impedance
Maksimālais spiediens
Jūtīgums (1w/1m)
Konektori
Krāsa
Svars (ne vairāk)

38Hz - 160Hz
18"
8Ω
139 dB
105dB
2 x Neutrik NL4 paralēli
savienoti
Melna
60kg

Jaudas pastiprinātājs (1 gab.)
Izejas jauda:
4x 1250W
Frekvenču josla:
8 Hz ... 30 kHz
Pastiprinājuma koeficients:
23 - 44 dB (pārslēdzams)
Kropļojumi (THD)
< 0.05%
Signāls/trokšņi (SNR)
>111 dB
Pastiprinātājiem nepieciešamas XLR ieejas pieslēgvietas un
Speakon izejas ligzdas, ieslēdzama clip limiter un VPL funkcija,
automātiska ventilatora ieslēgšana
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Pretendenta
piedāvājums

Raksturlielums

Pasūtītāja prasības

Signāla procesors (1 gab.)
Ieejas
Izejas
Apstrādes algoritmi

4 XLR
8XLR
signāla maršrutētājs vai
summators,
parametriskie filtri vismaz 8 uz katru ieeju un
izeju,
divi joslu filtri no 6 līdz 48
dB/okt,
divi fāzu filtri uz katru
izeja
aiztures līnija līdz 40 ms,
polaritātes pārslēgšana uz
katru ieeju un izeju.
24 biti, 96 kHz

Signāla rezolūcija (vismaz)
Attiecība signāls/trokšņi (SNR) ne
mazāks par
115 dB
sistēmas minimālā aizture ( ne
vairāk)
1,5ms
Vadības elementi uz priekšējā paneļa un no datora caur USB un
seriālo portu.

Digitālā audio mikspults (1 gab.)
16 mikrofonu ieejas, 3 stereo ieejas, 24 avoti uz „mix”, 12
izejas, 4 efektu kanāli.
Motorizēti „feideri”, skārienjūtīgs ekrāns, visi skaņas
procesēšanas elementi tiek papildināti uz ekrāna.
Balansēts, XLR un 1/4"
TRS jack
Mikrofonu/ līniju ieejas
-60 pie +5dBu / -50 pie
Jūtīgums (XLR / TRS)
+15dBu
Analogais pieaugums
-5 pie +60dB, 1dB solis
Maksimālais ieejas līmenis (XLR /
TRS)
+19dBu / +29dBu
Ieejas impedance (XLR / TRS)
>5kΩ / >10 kΩ
Ieeju impendance
>7kΩ
Balansēts, XLR
Izejas
Izejas Impedance
<75Ω
Nominālā izeja
+4dBu
Maksimālais izejas līmenis
+22dBu
Stereo alternatīvā izeja un
Balansēt, 1/4" TRS jack
2.TRK izejas
Izejas Impedance
<75Ω
Nominālā izeja
+4dBu
Maksimālais izejas līmenis
+22dBu
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Pretendenta
piedāvājums

Raksturlielums
AES digitālā izeja
Izejas Impedance
Nominālā izeja
Maksimālais izejas līmenis
Saskarsne
„Feideri”
Skārienjūtīgs ekrāns
„MUTE” grupas
„DCA” grupas
„Softkeys”
Sistēma
Dinamiskais diapazons (Dynamic
range)
„Sampling Rate”
Latentums
ADC, DAC
USB audio
Stereo ieraksts
Stereo atskaņošana
Daudzkanālu ieraksts
Daudzkanālu atskaņošana
Ieeju apstrāde
Stereo sasaistīšana
Polaritāte
Augstfrekvenču filtrs (HPF)
„INSERT”
Aizture
„Gate” :

Pasūtītāja prasības
2.kanālu, 48kHz sampling
rate, XLR
<75Ω
+4dBu
+22dBu
100mm motorizēti
Vismaz 5" TFT, 800x480
Vismaz 4
4
4

112 dB
48kHz +/-100PPM
1.2 ms (no XLR ieejas uz
XLR izeju)
24-bit
2.kanālu, WAV, 48kHz,
24-bit
2 kanālu, WAV, 44.1 vai
48kHz
18.kanālu, WAV, 48kHz,
24-bit
18.kanālu, WAV, 48kHz,
24-bit
Blakusesošu kanālu
sasaistīšana ar vienādiem
parametriem.
Normāla/apgriezta
12dB/octave 20Hz –
2kHz
Asignē efektus 1-4 ieejas
kanālos
Līdz 85ms

-72dBu līdz +18dBu / 0
Slieksnis/dziļums līdz 60dB
50us līdz 300ms / 10ms
Aizvēršana/turēšana/palaišana līdz 5s / 10ms līdz 1s
4.grupu parametrisks, 20Parametriskais ekvalaizers (PEQ)
20kHz, +/-15dB
Kompresors:
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Pretendenta
piedāvājums

Raksturlielums

Pasūtītāja prasības

-46dBu līdz 18dBu / 1:1
Slieksnis/attiecība līdz bezgalībai
300us – 300ms / 100ms Aizvēršana/palaišana 2s
Izeju apstrāde
Asignē efektus 1-4 izejas
„INSERT”
kanālos
Aizture
Līdz 170ms
28 grupas 31Hz-16kHz,
Grafiskais ekvalaizers (GEQ)
+/-12dB jūtīgums
4.grupu parametrisks, 20Parametriskais ekvalaizers(PEQ)
20kHz, +/-15dB
Kompresors
-46dBu līdz 18dBu / 1:1
Slieksnis/attiecība līdz bezgalībai
300us – 300ms / 100ms Aizvēršana/palaišana 2s
Efekti
Reverbs, Delays, Gated
Reverb, ADT, Chorus,
Symphonic Chorus,
Tipi
Phaser, Flanger
Fader, Pan, Mute,
Routing to Mix/LR, 44 Stereo FX returns
Band PEQ
PAFL, Talkback, Signal
Generator, RTA
Audio rīki

Radiomikrofonu sistēma (2 gab.)
Komplektā divi rokas mikrofoni (raidītāji), divi uztvērēji ar
barošanas blokiem, 2 statīvu stiprinājumi, uztvērēju RACK
stiprinājumi
Devēja tips
Dinamiskais
Frekvenču diapazons mikrofonam
80 - 18000 Hz
THD
< 0,9 %
SPL
154 dB
Raidītāja darbības laiks
>6h
Polārais veids:
kardioids
Mikrofona jūtība
2,5 mV/Pa
Svars ne vairāk
470 g
Antenas konektors
BNC, 50 Ω
Radiofrekvences diapazons
516...865 MHz
Radiofrekvences izejas jauda
10/30 mW
Audio izejas līmenis (balansēts)
+18 dBu maks.
Audio izejas līmenis (nebalansēts)
+10 dBu maks.

Vokālais mikrofons (6 gab.)
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Pretendenta
piedāvājums

Raksturlielums

Pasūtītāja prasības

Devēja tips
Dinamiskais
Frekvenču diapazons:
40–18,000 Hz
Pretestība:
1000Ω
Polārais veids:
kardioids
Mikrofona jūtība
1 kHz 2.8mV/Pa
XLR pieslēgums, Izgatavots speciāli profesionālam skatuves
darbam, Izturīgs metāla korpuss, Komplektā ar mikrofona
turētāju, Svars nepārsniedz 340g

Kondensatormikrofons (5 gab.)
Devēja tips
Kondensatora
Frekvenču diapazons:
20-20000Hz
Pretestība:
<100 Ω
Polārais veids:
kardioids
Mikrofona jūtība
6mV/PA
Fantoma barošana
48V
Kropļojumi (THD)
135dB 0.5%
Izmērs mazāks par
80mm x 25mm
Katram mikrafonam statīva turētājs un uzliekams aizsargs vēja
slāpēšanai.

Dinamiskais mikrofons mūzikas
instrumentiem (2 gab.)
Devēja tips
Frekvenču diapazons:
Pretestība
Polārais veids:

Dinamiskais
40-15000Hz
300Ω
kardioids

Aktīvais līnijas transformators (2 gab.)
Vienkanāla aktīvais D.I. Box nesimetriska signāla pārveidošanai
simetriskā signālā
1 mΩ (vājinājums 0dB),
47 kΩ
(vājinājums -20dB vai Ieejas impendance
40dB)
+9dBu (vājinājums 0dB),
+29dBu (vājinājums 20dB),
+49dBu (pvājinājums Maksimālā ieejas jauda
40dB)
Divi paralēli 1/4" jack, 1
Ieejas konektori
XLR (nebalansēts)
Izeja
Balansēts signāls
+8dBu pie 600 Ω vai
Maksimālā izejas jauda
vairāk
Izejas konektors
XLR
THD
< 0.005% pie 1khz
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Pretendenta
piedāvājums

Raksturlielums
Fantoma barošana

Pasūtītāja prasības
48V

Pasīvais līnijas transformators (2 gab.)
Divas paralēlas ieejas
Balansēta izeja
„Groundlift” funkcija
Vājinātājs

1/4" jack
1 XLR
20dB un 40dB

Audio failu atskaņotājs (1 gab.)
Failu formāti

MP3
WAV
AAC
AIFF
Atskaņošanas iespēja no
USB
sekojošiem datu nesējiem:
CD
Izejas
XLR analoga, XLR
AES/EBU
Konektori
RS-232c
LED displejs, vadība uz priekšējā paneļa, atskaņotājs
iemontējams standarta 19" statnē, CD kopēšana uz USB (WAV
formātā)

Garie mikrofonu statīvi (3 gab.)
Statīvi ar teleskopisku bāzi (regulējamu 90 ... 160 cm), stabilu pamatni,
vismaz 3.2 kg smagu. Statīvam komplektā nepieciešami aksesuāri
kabeļa stiprināšanai

Vidēja garuma mikrofonu statīvi (2 gab.)
Statīvi ar teleskopisku bāzi 87-150cm, stabilu pamatni, vismaz
3kg smagu. Statīvam komplektā nepieciešami aksesuāri kabeļa
stiprināšanai

Skandu/gaismu statīvs (4 gab.)
Augstums
Celtspēja
Diametrs
Augstuma uzstādīšana
Krāsa

No 130cm līdz 200cm
>49kg
35mm
Skrūve (savilcējs) un tapa
ar atsperi
Melns

Akustisko sistēmu kabeļi un savienojumi

100m (2x2,5) kabelis

50m (4x2,5) kabelis

Augstas kvalitātes,
izturības, lokans, melns
kabelis, kas paredzēts
profesionālai
apskaņošanai
Augstas kvalitātes,
izturības, lokans, melns
kabelis, kas paredzēts
profesionālai
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Pretendenta
piedāvājums

Raksturlielums
Audio signāla kabelis Jack-Jack 3m
NL4FX
NL4MMX
XLR Male konektori
XLR female konektori

Pasūtītāja prasības

Pretendenta
piedāvājums

apskaņošanai
6 gab.
20 gab.
4 gab.
5 gab.
5 gab.

Papildus prasības
Jaudas pastiprinātājs ar skaņas procesoru sakomutēti, iemontēti vienā
augstas kvalitātes izturīgā 19’’ statnē. Statnes aizmugurējā vākā
ventilācijas lūkas ar putekļu aizsardzību. Visa komutācija no statnes
uz akustiskajām sistēmām kā arī audio ieejas pieejamas priekšējā
panelī apakšā, tāpat barošana caur priekšējo paneli ar attiecīgi
piemērotu sprieguma aizsardzības automātu.
Mikspults iemontēta augstas kvalitātes triecienizturīgā statnē.
Radiomikrofonu uztvērēji un audio failu atskaņotājs iebūvēti atsevišķā
19’’ statnē ar vēl divām brīvām „1U” standarta vietām.

2015.gada __.___________________
__________________________________________________________________________
Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums
Z.v
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4.pielikums
Iepirkuma nolikumam
„Skaņu aparatūras iegāde Vilzēnu tautas namam”
Identifikācijas Nr.AND/2015/09

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
iepirkumam
„Skaņu aparatūras iegāde Vilzēnu tautas namam”
ID Nr.AND/2015/09

Cena bez
PVN

Daudzums

Summa bez
PVN

4
2
1
1
1
2
6
5
2

Divjoslu pasīvā akustiskā sistēma
Pasīvā akustiskā SUB sistēma
Jaudas pastiprinātājs
Signāla procesors
Digitālā audio mikspults
Radiomikrofonu sistēma
Vokālais mikrofons
Kondensatormikrofons
Dinamiskais mikrofons mūzikas
instrumentiem

2
2
1
3
2
4
1

Aktīvais līnijas transformators
Pasīvais līnijas transformators
Audio failu atskaņotājs
Garie mikrofonu statīvi
Vidēja garuma mikrofonu statīvi
Skandu/gaismu statīvs
Akustisko sistēmu kabeļi un savienojumi,
komplekts

Kopā bez PVN:
PVN:
Kopā:

2015.gada __.___________________
__________________________________________________________________________
Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums
Z.v
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5.pielikums
Iepirkuma nolikumam
„Skaņu aparatūras iegāde Vilzēnu tautas namam”
Identifikācijas Nr.AND/2015/09

LĪGUMA PROJEKTS Nr._______________

Aloja

2015. gada ____________

Alojas novada dome (vienotais reģistrācijas Nr.90000060032), adrese: Jūras iela 13,
Aloja, Alojas novads, LV-4064, turpmāk tekstā saukts „Pasūtītājs”, Alojas novada domes
priekšsēdētāja Valda Bārdas personā, kurš rīkojas pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”
un novada domes nolikuma pamata, no vienas puses,
un
„_____________”, ____________iela __________, __________ LV_____________, reģ.
Nr. LV_________________, turpmāk „Piegādātājs”, valdes locekļa _____________
personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi saukti
Puses un Puse, ievērojot Pasūtītāja Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā organizētā
iepirkuma „Skaņu aparatūras iegāde Vilzēnu tautas namam”, ident.Nr.AND/2015/09,
rezultātus, turpmāk tekstā saukts - Iepirkums, noslēdz šāda līgumu, turpmāk tekstā – Līgums:
1.LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pasūtītājs Līgumā noteiktā kārtībā pasūta, bet Piegādātājs apņemas piegādāt
noteikto skaņu aparatūru (turpmāk – Prece), atbilstoši Pasūtītāja izsludinātās iepirkuma
procedūras nolikuma tehniskajai specifikācijai un Piegādātāja iesniegtajam piedāvājumam,
kā arī (ja konkrētajai precei ir piemērojams) veikt Preces garantijas apkalpošanu.
1.2. Piegādātājs Preci piegādā Pasūtītājam, iepriekš saskaņojot piegādes laikus un vietas,
bet ne vēlāk kā 2 (divu) kalendāro mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
2.LĪGUMA SUMMA
2.1.Saskaņā ar iepirkuma procedūrā iesniegto Piegādātāja piedāvājumu Līguma summa
bez PVN ir ____ EUR (summa vārdiem), 21 % PVN ir ____ EUR (summa vārdiem). Līguma
kopējā summa ir ____ EUR (summa vārdiem).
2.2.Līguma summā ir iekļautas visas ar preces piegādi saistītās izmaksas.
3.SAMAKSAS KĀRTĪBA
Samaksu par Preci Pasūtītājs veic 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Preču
pieņemšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas, veicot pārskaitījumu Piegādātāja norādītajā
bankas kontā.
4.PREČU PIEŅEMŠANA
4.1. Precei jābūt jaunai, nelietotai, pilnībā funkcionējošai, atbilstošai iepirkuma
tehniskajai specifikācijai un Pasūtītāja definētajām prasībām.
4.2.Vienlaicīgi ar Preci Piegādātājs nodod Pasūtītājam visu Preci pavadošo
dokumentāciju – lietošanas instrukcijas, preces izmantošanas nosacījumus un garantijas
dokumentāciju, ja tā attiecināma uz konkrēto preci.
4.3.Saņemot Preci, Pasūtītājs veic nodotās Preces vizuālo (sākotnējo) pārbaudi. Ja tiek
konstatēti vizuāli defekti vai nodotās Preces neatbilstība Līguma noteikumiem un tehniskajai
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specifikācijai, Pasūtītājs Piegādātāja iesniegto preču pavadzīmi – rēķinu neparaksta līdz
nepilnību novēršanai. Ja sākotnējās pārbaudes laikā netiek konstatētas nepilnības, Pasūtītājs
nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienas dienas laikā paraksta preču pavadzīmi-rēķinu.
5.PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
5.1 Pasūtītājs apņemas veikt maksājumu par Preci Līgumā noteiktajā termiņā un
apmērā. Pasūtītājs veic tikai tās Preces vai tās daļas apmaksu, kas piegādāta Līgumā
noteiktajā kārtībā.
5.2.Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt un ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā no Piegādātāja
saņemt informāciju par piegādes laiku un apstākļiem, kas varētu kavēt piegādi.
5.3.Pasūtītājam ir pienākums pieņemt preci, ja tā ir piegādāta saskaņā ar Līguma
nosacījumiem.
6.PIEGĀDĀTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
6.1.Piegādātājam Līguma saistības jāveic patstāvīgi, un tas nedrīkst nodot pienākumu
izpildi trešajām personām, iepriekš nesaskaņojot to ar Pasūtītāju.
6.2.Līguma izpildē Piegādātājam ir jāievēro Līguma noteikumi un Pasūtītāja tiešie
norādījumi un prasības.
6.3.Piegādātājam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt informāciju par
Preces piegādes gaitu un apstākļiem, kas traucē Preces piegādi.
6.4.Piegādātājs garantē Preces kvalitāti un atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām
tehniskajām prasībām.
6.5.Piegādātājs apliecina, ka Līguma izpildē tam ir saistoši iepirkuma nolikumā
minētie nosacījumi attiecībā uz Preces piegādi, garantijas apkalpošanu, u.c.
6.6.Garantijas laikā Piegādātāja pienākums ir par saviem līdzekļiem veikt Preces
tehnisko apkopi un Preces bojājuma gadījumā veikt bojātās daļas nomaiņu vai remontu
Līgumā noteiktajā kārtībā.
7.PRECES GARANTIJA
Precēm to ekspluatācijas vietā garantijas laiks (ja uz konkrēto preci ir attiecināms) ir 2
(divi) gadi no preces pieņemšanas dienas. Preces garantijas serviss jānodrošina ekspluatācijas
vietā.
8.NEPĀRVARAMA VARA
8.1.Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda
neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība
sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst.
8.2.Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību,
nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā
termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde,
un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta
institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.
8.3.Ja šie apstākļi turpinās ilgāk nekā divus mēnešus, jebkura no Pusēm ir tiesīga
atteikties no savām līgumsaistībām un neviena no Pusēm nav tiesīga prasīt zaudējumu
atlīdzināšanu.
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9.PUŠU ATBILDĪBA
9.1.Par katru nokavēto Preces piegādes dienu Piegādātājs maksā Pasūtītājam
līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no Līguma summas.
9.2.Ja Pasūtītājs Līguma 3.punktā paredzētajā termiņā un apjomā neveic maksājumu
par Preci, viņš maksā Piegādātājam līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no
Līguma summas par katru nokavēto maksājuma dienu.
9.3.Gadījumā, ja Pasūtītājam rodas tiesības uz Līguma pamata pieprasīt no
Piegādātāja līgumsodu vai jebkuru citu maksājumu, Pasūtītājam iepriekš rakstveidā brīdinot
Piegādātāju ir tiesības ieturēt līgumsodu vai jebkuru citu maksājumu no Piegādātājam
izmaksājamajām summām.
10.LĪGUMA SPĒKĀ ESAMĪBA
10.1.Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Piegādātājam, kā arī visām trešajām personām,
kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.
10.2.Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu
saistību pilnīgai izpildei.
11.NOBEIGUMA NOSACĪJUMI
11.1.Līgums var tikt lauzts, abām Pusēm par to rakstiski vienojoties.
11.2.Pusēm ir savlaicīgi jāpaziņo par savu norēķinu rekvizītu, juridisko adrešu
izmaiņām.
11.3.Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties sakarā ar līgumsaistību izpildi,
Puses centīsies atrisināt sarunu ceļā. Gadījumā, ja 20 (divdesmit) dienu laikā sarunu ceļā
strīds netiks atrisināts, Puses vienojas strīdus risināt tiesā, atbilstoši LR normatīvo aktu
prasībām.
11.4.Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē citus
Līguma noteikumus.
11.5.Līgums sastādīts latviešu valodā, divos eksemplāros, uz 4 (četrām) lapām. Abiem
Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Viens no eksemplāriem glabājas pie
Pasūtītāja, otrs – pie Piegādātāja.
11.6.Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs, nozīme
un sekas, tie atzīst Līgumu par pareizu, savstarpēji izdevīgu un labprātīgi vēlas to apliecināt.
12.PUŠU REKVIZĪTI
PASŪTĪTĀJS

IZPILDĪTĀJS
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