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VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

1. Iepirkuma identifikācijas numurs 

 Iepirkumu identifikācija Nr.ANP2014/48 

 

2. Pasūtītājs 
 ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

 Adrese: Dārza ielā 11, Alūksnē, LV 4301 

 Reģistrācijas numurs: 90000018622 

 Tālruņa numurs:64381496, 64381501  

 Faksa numurs: 64381150 

 e-pasta adrese: dome@aluksne.lv 

 

 Alūksnes novada pašvaldības iepirkuma komisija (turpmāk tekstā – Komisija) izveidota ar 

Alūksnes novada domes 2013.gada 27.jūnija lēmumu Nr.266 (sēdes protokols Nr.11, 3.p).  

 Kontaktpersona par iepirkuma kārtību Alūksnes novada pašvaldības iepirkumu speciāliste 

Ilona Kalniņa, tālr.26385501, faksa numurs 64381150, e-pasta adrese 

ilona.kalnina@aluksne.lv. 

 Kontaktpersona par iepirkuma priekšmetu Alūksnes novada pašvaldības iepirkumu 

komisijas priekšsēdētājs Laimonis Sīpols, tālrunis 26431206. 

 

3.  Iepirkuma metode 

Iepirkums tiek organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.panta sešpadsmito daļu 

un šajā nolikumā noteikto kārtību. 

 

4. Iepirkuma priekšmets 

4.1.  Iepirkums paredz aviobiļešu un ieejas biļešu uz starptautisko izstādi BAU 2015 Minhenē 

(Vācijā) nodrošināšana un ceļojuma apdrošināšanu 20 cilvēku grupai saskaņā ar iepirkuma 

tehnisko specifikāciju (skatīt 1.pielikumu). 

4.2. CPV kods: 63512000-1 (ceļojumu biļešu un komplekso ceļojumu pakalpojumi). 

4.4.  Iepirkuma līguma izpildes laiks  - no 22.01.2015. līdz 24.01.2015. 

4.5.  Pakalpojuma apmaksas nosacījumi saskaņā ar tehnisko specifikāciju.  

4.6. Darbu izpildes vieta – Latvija, Vācija. 

4.7.  Iepirkuma līgumcena paredzēta līdz 6300,00 EUR (seši tūkstoši trīs simti euro 00 santīmi) 

bez pievienotās vērtības nodokļa. 

 

5. Pretendenta iespēja iepazīties ar iepirkuma nolikumu un tā saņemšana 

5.1.  Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties darba dienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 

16.00 Alūksnes novada pašvaldībā, 410.kab., Dārza ielā 11, Alūksnē līdz 6.1.apakšpunktā 

minētā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.  

5.2. Elektroniskā veidā visi iepirkuma dokumenti bez maksas pieejami pasūtītāja mājas lapā 

www.aluksne.lv sadaļā „Pašvaldības iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma. 

5.3.  Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, 

kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja. 

mailto:dome@aluksne.lv
mailto:ilona.kalnina@aluksne.lv
http://www.aluksne.lv/
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6. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība 

6.1.  Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014.gada 12.decembrim, plkst.10.00, Alūksnes novada 

pašvaldības kancelejā, 306.kabinetā, Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301. Piedāvājumam jābūt 

nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz iepriekš minētajam termiņam.  

6.2.  Visi piedāvājumi, kas Alūksnes novada pašvaldībā tiks saņemti pēc 6.1.punktā norādītā 

laika, netiek skatīti un tiek neatvērti atgriezti atpakaļ iesniedzējam.  

6.3. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt. 

 

7. Piedāvājuma noformēšana 

7.1. Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā aploksnē ar norādi „Piedāvājums Alūksnes novada 

pašvaldības iepirkumam “Alūksnes novada pašvaldības delegācijas pieredzes apmaiņas 

brauciena uz starptautisko izstādi “BAU 2015” kompleksā pakalpojuma nodrošināšana” 

(identifikācijas Nr.ANP2014/48). Neatvērt līdz 2014.gada 12.decembra, plkst.10.00”. 

Aploksnes aizmugurē jāuzrāda pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese. 

7.2.  Piedāvājums jāiesniedz par iepirkuma vienu vai abām daļām. Katrs pretendents var iesniegt 

vienu piedāvājuma variantu. 

7.3.  Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, skaidri salasāmam, bez labojumiem un 

dzēsumiem, tam jābūt ar piedāvājumā iekļauto dokumentu atbilstošu satura rādītāju, lapām 

jābūt cauršūtām un sanumurētām. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamais 

diegs nostiprināms ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, datums, vietas 

nosaukums, uzņēmuma zīmoga nospiedums un ko ar savu parakstu apliecina pretendenta 

pārstāvis, paraksta atšifrējums un amata nosaukums. 

7.4.  Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, kopijas lapas augšējā labajā stūrī jābūt 

attiecīgam uzrakstam ar lielajiem burtiem “KOPIJA”. Piedāvājumā iekļauto kopiju pareizību 

apliecina ar vienu apliecinājumu, kurā norādīts apliecinājums par kopiju autentiskumu 

oriģinālam, kopiju lapas numuri, un kuru ar zīmogu un parakstu apliecina paraksttiesīga 

persona.  

7.5.  Pretendenta atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja 

tiem ir pievienots pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas 

radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos 

noteiktajā kārtībā. Tulkojuma apliecinājums ietver: 

7.5.1.  norādi „TULKOJUMS PAREIZS”; 

7.5.2.  pretendenta vai tā pārstāvja parakstu, paraksta atšifrējumu, amatu un zīmoga 

nospiedumu; 

7.5.3.  apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. 

 

8. Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti 

8.1.  Pretendents ir fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to 

kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū nodrošināt šādu pakalpojumu  un ir iesniegusi 

piedāvājumu. 

8.2. Pretendenta kvalifikācijas prasības un iesniedzamie dokumenti 

8.2.1.  Pretendentam jāiesniedz piedāvājums iepirkumam saskaņā ar nolikuma 

3.pielikumu “Piedāvājums iepirkumam”.  

8.2.2.  Pretendentam jābūt reģistrētam Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā 

ārvalstīs, atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. Par reģistrāciju 

Komercreģistrā pasūtītājs pārliecinās Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 
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mājas lapā http://www.ur.gov.lv/. Ārvalstīs reģistrētām Pretendentam 

jāiesniedz dokumenta kopija, kas apliecinātu reģistrāciju attiecīgajā reģistrā. 

8.2.3.  Pretendentam jābūt reģistrētam Tūrisma aģentūru tūrisma operatoru  (TATO) 

datu bāzē vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo 

aktu prasībām. Par reģistrāciju TATO datu bāzē pasūtītājs pārliecināsies 

Ekonomikas ministrijas mājas lapā http://tato.em.gov.lv. Ārvalstīs reģistrētām 

Pretendentam jāiesniedz dokumenta kopija, kas apliecinātu reģistrāciju 

attiecīgajā reģistrā. 

8.2.4.  Pretendentam jābūt starptautiskās gaisa pārvadātāju asociācijas (IATA) 

sertifikācijai. Jāiesniedz sertifikāta kopiju. 

8.2.5.  Pretendentam iepriekšējo trīs gadu laikā jābūt starptautiska mēroga pieredzei 

vismaz 2 (divu) līdzvērtīgu pakalpojumu sniegšanā. Par līdzvērtīgiem 

pakalpojumiem uzskatāmi tūristu grupu (ar vairāk kā 20 cilvēkiem) ceļojumu 

ar starptautiskiem lidojumiem nodrošināšana. Sniegto nolikuma prasībām 

atbilstošu pakalpojumu saraksts noformējams saskaņā ar 2.pielikumu. Par 

sarakstā minētiem sniegtiem pakalpojumiem jāiesniedz pasūtītāju atsauksmes. 

8.2.6. Visi dokumenti jāparaksta pretendenta paraksttiesīgajai personai. Pretendentam 

jāiesniedz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izziņa vai līdzvērtīgas 

iestādes ārzemēs izziņa (izsniegta ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas 

dienas) par paraksttiesīgām personām (ja piedāvājumu paraksta pilnvarota 

persona, jāpievieno normatīvajos aktos noteiktajām prasībām atbilstošs 

pilnvarojums). 

8.3. Tehniskais piedāvājums 

Tehniskajam piedāvājumam jāatbilst nolikuma tehnisko specifikāciju prasībām 

(1.pielikums). Tehnisko piedāvājumu sagatavo brīvā aprakstošā formā. 

8.4. Finanšu piedāvājums  

8.4.1.  Finanšu piedāvājumu sagatavo un norāda Nolikuma 3.pielikuma “Piedāvājums 

iepirkumam” 3.2.punktā.  

8.4.2.  Piedāvājumam jābūt izteiktam euro bez PVN, atsevišķi jānorāda piedāvājuma 

cena ar PVN. 

8.4.3.  Piedāvājuma cena ir jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata. 

8.4.4. Finanšu piedāvājumā jānorāda kopējā līgumcena euro bez pievienotās vērtības 

nodokļa, par kādu piedāvājumā noteiktais pakalpojums tiks veikts pilnā 

apjomā. Finanšu piedāvājumā norādītā līgumcena bez pievienotās vērtības 

nodokļa visā līguma izpildes laikā ir nemainīga un tā nav pakļaujama nekādām 

izmaiņām.  

8.4.5. Vērtējot piedāvājumu, komisija ņems vērā piedāvājuma kopējo līgumcenu bez 

pievienotās vērtības nodokļa. 

 

9. Informācijas sniegšana  

9.1.  Tiek uzskatīts, ka pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, ir iepazinušies ar visiem 

Latvijā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var 

attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām. 

9.2. Visi jautājumi par piedāvājumu iesniegšanas kārtību adresējami Alūksnes novada 

pašvaldības iepirkuma komisijai rakstiski pa pastu, adrese Alūksnes novada pašvaldība, 

Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301, pa e-pastu dome@aluksne.lv, vienlaicīgi tos nosūtot pa 

faksu 64381150. 

 

http://www.ur.gov.lv/
http://tato.em.gov.lv/
mailto:dome@aluksne.lv
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10. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana 

10.1. Iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikuma 6. un 7.punktā 

norādītajām prasībām. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst 

visām nolikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi var tikt noraidīti bez 

tālākas vērtēšanas. 

10.3. Iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikuma 8.2.punktā 

norādītajām prasībām (kvalifikācijas prasībām) atbilstošai iepirkuma daļai. Par 

atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām nolikumā norādītajām 

prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi tiks noraidīti bez tālākas vērtēšanas.  

10.4. Iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājuma atbilstību nolikuma 8.3.punkta un Tehnisko 

specifikāciju prasībām. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tie piedāvājumi, kuri atbilst Tehnisko 

specifikāciju prasībām un nolikuma 8.3.punktā norādītajām prasībām. Neatbilstošie 

piedāvājumi tiks noraidīti bez tālākas vērtēšanas. 

10.5. Finanšu piedāvājuma vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājumu 

atbilstību iepirkuma nolikuma 8.4.punktā noteiktām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi 

tiks noraidīti bez tālākas vērtēšanas. Atbilstošiem piedāvājumiem pārbaudīs vai 

piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja šādas kļūdas tiks konstatētas, iepirkuma komisija 

šīs kļūdas izlabos. Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņems vērā labojumus. 

10.6. No piedāvājumiem, kas atbilst visām nolikuma prasībām, izvēlēsies piedāvājumu ar 

viszemāko cenu (bez pievienotās vērtības nodokļa). 

10.7. Ja iepirkumu komisija nepieciešamo informāciju par pretendentu, kura ir pamats 

pretendenta izslēgšanai no turpmākās dalības iepirkumā, iegūst tieši no kompetentās 

institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu 

dokumentu par attiecīgo faktu gadījumos, kad pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst 

faktiskajai situācijai. 

10.8.  Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par 

komisijas pieņemto lēmumu. 

10.9. Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas PIL 8.² panta 

noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību 

aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā 

Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

11. Līguma slēgšana un apmaksas nosacījumi 

Ar iepirkuma uzvarētāju tiks slēgts iepirkuma līgums atbilstoši iepirkuma nolikuma 

nosacījumiem un pretendenta piedāvājumam. 

12. Lēmums par iepirkuma izbeigšanu bez līguma noslēgšanas  

 Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums. 
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1.pielikums 
 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA  

IEPIRKUMAM “ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS DELEGĀCIJAS PIEREDZES 

APMAIŅAS BRAUCIENA UZ STARPTAUTISKO IZSTĀDI “BAU 2015” KOMPLEKSĀ 

PAKALPOJUMA NODROŠINĀŠANA” 

(IDENTIFIKĀCIJAS NR.ANP2014/48) 

 

1. Iepirkuma priekšmeta apraksts: paredz aviobiļešu un ieejas biļešu uz starptautisko izstādi 

BAU 2015 Minhenē (Vācijā) nodrošināšana un ceļojuma apdrošināšanu 20 cilvēku grupai. 

2. Pakalpojuma sniegšanas termiņš: 2015.gada 22.- 24.janvāris. 

3. Aviobiļešu rezervēšana darījuma braucienam – 20 cilvēku grupas lidojumam Rīga – Minhene 

– Rīga. 

4. Lidojuma biļešu rezervācija uz datumiem (ar tiešo reisu): 

4.1.  22.01.2015. Rīga – Minhene (galamērķī jābūt no 09:00 līdz 10:.00). 

4.2.  24.01.2015. Minhene – Rīga (galamērķī jābūt no 13:00 līdz 14:00).  

Aviobiļešu cenā jābūt katram braucējam iekļautai rokas bagāžai un nododamajai bagāžai. 

5. Katram braucējam jānodrošina ceļojuma apdrošināšana 3 dienām (22.01.2015. - 24.01.2015.). 

6. Katram braucējam jānodrošina 2 dienu (22.01.2015.–23.01.2015.) ieejas biļete uz 

arhitektūras, būvmateriālu un būvsistēmu izstādi “BAU 2015” Minhenē.  

7. Piedāvātajā cenā jābūt iekļautiem visiem tiesību aktos paredzētajiem nodokļiem un nodevām.  

8. Pretendentam jānodrošina Pasūtītāja pilnvarotai personai iespēja operatīvi sazināties ar viņu 

norīkoto kontaktpersonu jebkurā diennakts laikā pa norādīto tālruni, steidzamu jautājumu 

risināšanai vai svarīgu ar braucienu organizēšanu vai norisi saistītās informācijas saņemšanai. 

9. Ceļojuma laikā informēt Pasūtītāju par jebkādām izmaiņām kā pirms ceļojuma, tā arī ceļojuma 

laikā.  

10. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniedz informāciju par citu transporta veidu savienojumiem un 

sabiedriskā transporta (autobusa, vilciena, metro u.c.) izmantošanas iespējām darījuma 

brauciena galamērķa sasniegšanai. 

11. Pakalpojuma apmaksas nosacījumi: 100% priekšapmaksa 5 (piecu) darba dienu laikā pēc  

līguma noslēgšanas un rēķina saņemšanas. 
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2.pielikums 

 

PRETENDENTA PIEREDZES APRAKSTS 

 

Nr. p.k. Pasūtītājs, kuram 

sniegti pakalpojumi 

Pakalpojumu 

sniegšanas periods 

Pretendenta veiktie pienākumi 

Pretendents norāda, kāda veida 

pakalpojumi sniegti, piem., aviobiļešu 

rezervēšana, ceļojumu apdrošināšanas 

nodrošināšana, u.c. 

1.    

2.    

 

 

 

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona: 

Paraksttiesīgās personas paraksts un zīmogs: z.v. 

Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds un amats:  

Uzņēmuma nosaukums:  
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3.pielikums 

PIEDĀVĀJUMS IEPIRKUMAM 

“ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS DELEGĀCIJAS PIEREDZES APMAIŅAS BRAUCIENA 

UZ STARPTAUTISKO IZSTĀDI “BAU 2015” KOMPLEKSĀ PAKALPOJUMA 

NODROŠINĀŠANA” 

(IDENTIFIKĀCIJAS NR.ANP2014/48) 

  

1. IESNIEDZA 

Pretendenta nosaukums Rekvizīti  

(reģistrācijas numurs, juridiskā adrese,  

bankas norēķinu konta rekvizīti) 

  

 

2. KONTAKTPERSONA 

Vārds, uzvārds  

Adrese  

Tālr. / Fax  

e-pasta adrese  

 

3. PIEDĀVĀJUMS 

3.1. Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma “Alūksnes novada pašvaldības delegācijas pieredzes 

apmaiņas brauciena uz starptautisko izstādi “BAU 2015” kompleksā pakalpojuma nodrošināšana” 

(identifikācijas Nr.ANP2014/48) dokumentāciju, mēs piesakāmies piedalīties iepirkumā. Piekrītam 

iepirkuma nolikuma noteikumiem, apliecinām gatavību sniegt pakalpojumus saskaņā ar tā 

nosacījumiem, kā arī garantējam nodrošināt piedāvātā pakalpojuma izpildi. Iepirkuma noteikumi ir 

skaidri un saprotami. 

3.2.  Mūsu finanšu piedāvājums ir:  

Nr.p.k. 
Piedāvājuma detalizēts 

apraksts  
Daudzums 

Cena kopā, 

EUR bez 

PVN 

 

 

PVN 

 Kopējā 

summa ar 

PVN 

1. Lidojuma biļetes Rīga – 

Minhene – Rīga 

20 cilv.    

2. Ceļojuma apdrošināšana 3 (trīs) 

dienām  

20 cilv.    

3.  2 (divu) dienu  ieejas biļete uz 

starptautisko izstādi “BAU 

2015” Minhenē 

20 cilv.    

4. Pakalpojuma nodrošinājums X    

Kopā:    

3.3.  Apliecinām, ka visa mūsu piedāvājumā iekļautā informācija un dokumenti ir pilnīgi un patiesi un 

nepastāv nekādi šķēršļi mūsu dalībai šajā iepirkumā. 

3.4.  Visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir patiesi. 

 

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona: 

Paraksttiesīgās personas paraksts un zīmogs: z.v. 

Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds un amats:  

Uzņēmuma nosaukums:  

 


