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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

 

1.1. Pasūtītājs 

 

Latvijas Mākslas akadēmija 

Pasūtītāja rekvizīti: 

Vienotais reģistrācijas Nr. 90000029965 

Adrese: Kalpaka bulvāris 13, Rīga, LV-1050 

Tel. +371 67332202; fakss: 67334640, e-pasts ; info@lma.lv  

 

 

1.2. Iepirkuma priekšmets: 

               LMA Plānotājs 2019 

  CPV kods: 22100000-1 

1.2.1 Līguma izpildes laiks –līdz 14.12.2018 

1.2.2. Līguma izpildes vieta – O.Kalpaka bulv.13, Rīga, LV 1050 

1.2.3. Piedāvājumu izvēles kritērijs – nolikumā izvirzītajām prasībām atbilstošs saimnieciski 

izdevīgākais piedāvājums  

 

1.3. Iepirkuma identifikācijas numurs 

 

LMA 2018/15 

 

1.4. Kontaktpersona 

Iepirkumu komisijas noteiktā kontaktpersona  par nolikumu Ramona Lesničenoka 

Tālrunis: 29355838 

e-pasts: ramona.lesnicenoka@lma.lv ;  

Iepirkumu komisijas noteiktā kontaktpersona par iepirkuma tehnisko specifikāciju 

Elīna Ģibiete, tālr.26396046, e-pasts; elina.gibiete@lma.lv  
Adrese: O.Kalpaka bulv.13, Rīga, LV1050 

 

1.5. Iepirkuma pamats un kārtība 

 

1.5.1. Iepirkums tiek organizēts Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā. 

 

1.6. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība. 

 

1.6.1. Piedāvājums jāiesniedz Pasūtītājam darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00, no plkst. 

13.00 līdz 17.00, bet ne vēlāk kā līdz 2018. gada 16. novembris_,plkst. 12.00 

Latvijas mākslas akadēmijā, Kalpaka bulv. 13, Rīgā, LV 1050. 

1.6.2. Pretendents piedāvājumu iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu. Pasta sūtījumam 

jābūt nogādātam līdz šī nolikuma 1.6.1. punktā norādītajam laikam minētajā adresē. 

1.6.3. Pasūtītāja pārstāvis piedāvājumu neatvērtu atdod vai nosūta tā iesniedzējam, ja 

piedāvājums tiek iesniegts pēc 1.6.1. punktā norādītā piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa beigām. 

1.6.4.  Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis to reģistrē, norādot piedāvājuma 

reģistrācijas numuru, Pretendenta nosaukumu, saņemšanas datumu un laiku. 

Piedāvājumi tiek saglabāti neatvērti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām un 

piedāvājumu atvēršanas sanāksmei. 

 

1.7. Piedāvājuma derīguma termiņš  

 

1.7.1. Piedāvājuma derīguma termiņš – vismaz 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 
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1.7.2. Gadījumā, ja līdz šim termiņam netiek noslēgts iepirkuma līgums, Pasūtītājs var lūgt 

piedāvājuma derīguma termiņu pagarināt. 

 

1.8. Piedāvājuma noformējuma prasības 

1.8.1. Piedāvājums jāievieto necaurspīdīgā slēgtā iepakojumā tā, lai tajā iekļautā 

informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. 

Piedāvājumam jābūt parakstītam. 

1.8.2. Uz iepakojuma jānorāda: 

1.8.2.1.  

IEPIRKUMAM 

„ LMA plānotājs 2019” 

id.nr. LMA 2018/15 

Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes. 

2018. gada 16. novembris,  plkst.12.00 

1.8.2.2. Pasūtītāja nosaukums un adrese; 

1.8.2.3. Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese. 

1.8.3. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments piedāvājumā ir 

svešvalodā, tam jāpievieno pretendenta vai pretendenta pārstāvja apliecināts 

tulkojums latviešu valodā.  

1.8.4. Piedāvājuma pielikumi iesniedzami oriģinālā veidā vai noteiktā kārtā apliecinātu 

kopiju veidā. 

1.8.5. Pretendentam ir tiesības visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu 

pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir caurauklots. 

1.8.6. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un 

iesniegšanu Pasūtītājam.  

1.8.7.  Pretendents neiesniedz piedāvājuma variantus.  

1.8.8. Piedāvājumā jāietver: 

1.8.8.1. Apliecinājums dalībai iepirkumā, pielikums Nr.1; 

1.8.8.2.  Finanšu piedāvājums. (euro bez PVN un ar PVN), Pielikums Nr. 3 

1.8.8.3. Tehniskais piedāvājums (tehniskā specifikācija), pielikums Nr.2. 

1.8.8.4. Iesniegto iespieddarbu paraugu saraksts – pielikums nr.4 

1.8.9. Pretendents piedāvājumu iesniedz 1 (vienā) eksemplārā ar norādi ”ORIĢINĀLS”. 

1.8.10. Piedāvājumi, kas iesniegti līdz Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiek 

atdoti atpakaļ un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.  

1.8.11. Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem 

pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja 

pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem 

un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.  

1.8.12. Pretendentam, iesniedzot dokumentu kopijas, pasūtītājs var lūgt uzrādīt dokumentu 

oriģinālus. 

 

2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU 

 

2.1. Līguma priekšmets: LMA plānotājs 2019 

2.1.1. Paredzamais iepirkuma apjoms: saskaņā ar šā nolikuma 2. Pielikumu Tehniskais 

piedāvājums (Tehniskā specifikācija).  

2.1.2. Pakalpojuma izpildē ir jāņem vērā Pasūtītāja noteiktie uzdevumi un jāievēro LR 

normatīvajos aktos noteiktās prasības. 

 

2.2. Pretendenta atlases dokumenti un prasības pretendentam
 

 

2.2.1. Lai apliecinātu savu kompetenci un atbilstību izvirzītajām prasībām, Pretendentam 

jāiesniedz šādi atlases dokumenti:  

2.2.1.1.Pretendenta apliecināta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas 

komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdota Komersanta reģistrācijas 



apliecības kopija, kas apliecina, ka pretendents ir atbilstoši reģistrēts, atbilstoši 

attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām; Dokuments nav jāiesniedz, ja 

pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajos 

reģistros; 

2.2.1.2. Kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments (kopija), kas 

apliecina, ka pretendents (t.sk. arī apakšuzņēmēji, piegādātāju apvienības vai 

personālsabiedrības dalībnieki) ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā. Dokuments 

nav jāiesniedz, ja pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu 

reģistra vestajos reģistros 

2.2.2Apliecinājums dalībai iepirkumā – pielikums Nr.1 

2.2.3. Aizpildīts finanšu piedāvājums (Pielikums Nr.3) un tehniskais piedāvājums (Pielikums 

Nr.2)  

2.2.3.1. Finanšu piedāvājumā cenu norāda euro, kurā ietverti visi normatīvajos aktos 

paredzētie uz minētajiem pakalpojumiem attiecināmie nodokļi un nodevas, visas 

tiešās un netiešās izmaksas saskaņā ar Tehnisko specifikāciju. 

2.2.4. Vismaz divas pozitīvas atsauksmes no pakalpojuma saņēmējiem par līdzvērtīga 

pakalpojuma nodrošināšanu no pretendenta puses. 

2.2.5. Pretendenta pieredzes apraksts darbā ar līdzīgiem projektiem. 
2.2.6. Jāiesniedz vismaz 2 (divas) grāmatas, vai katalogi ar līdzvērtīga rakstura tipogrāfijas 

iespieddarbiem. (pēc iepirkuma beigām tos varēs saņemt atpakaļ.) atbilstoši pielikumā nr.3 

uzrādītajām. 

2.2.7.Komisijai ir tiesības no pretendenta pieprasīt papildus informāciju, lai iegūtu 

pierādījumus par pretendenta atbilstību visām atlases prasībām. 

 

 

3. Piedāvājuma vērtēšana un izvēles kritēriji 

3.1.Piedāvājuma noformējuma pārbaude: komisija pārbauda pretendenta piedāvājuma 

atbilstību nolikumā noteiktajām piedāvājuma iesniegšanas un noformējuma prasībām 

vai pretendenta piedāvājums iesniegts saskaņā ar nolikuma 1.8. sadaļu „Piedāvājuma 

noformējuma prasības” noteiktajiem nosacījumiem. Ja pretendenta piedāvājums 

neatbilst kādai no nolikumā noteiktajām prasībām, komisija attiecīgā pretendenta 

piedāvājumu no turpmākās dalības iepirkumu procedūrā izslēdz un tā piedāvājumu 

tālāk neizskata. 

3.2.Pretendentu atlase: komisija pārbauda pretendentu atlases dokumentus, lai pārliecinātos, 

vai pretendents atbilst iepirkuma nolikuma 2.2. sadaļā „Pretendenta atlases dokumenti 

un prasības pretendentam” noteiktajām pretendentu atlases prasībām, t.sk. komisija 

pārbauda, vai pretendenta iesniegtajā pieteikumā ir ietverts pretendenta parakstīts 

pieteikums par dalību iepirkumā ar apliecinājumu. Ja pretendenta piedāvājumā 

iesniegtie dokumenti neatbilst kādai no pretendentu atlases prasībām, komisija lemj par 

attiecīgā pretendenta piedāvājuma izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkuma 

procedūrā. 

3.3. Tehniskā piedāvājuma pārbaude: komisija pārbauda pretendenta Tehniskā 

piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikuma 2. pielikumā „Tehniskā specifikācija” 

norādītajām prasībām. Ja pretendenta piedāvājums neatbilst nolikuma 2. pielikumā 

„Tehniskā specifikācija” norādītajām prasībām, komisija lemj par attiecīgā pretendenta 

piedāvājuma izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā. 

3.4. Finanšu piedāvājuma pārbaude:  

3.4.1. komisija pārbauda vai pretendenta iesniegtais Finanšu piedāvājums atbilst 

nolikuma prasībām, vai Finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu. Ja 

komisija Finanšu piedāvājumā konstatē aritmētiskās kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo 

un rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 56. panta trešo daļu. 

Turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā, komisija ņem vērā tikai šajā nolikuma 

sadaļā noteiktajā kārtībā labotās kļūdas; 

3.4.2. Komisija pārbauda, vai pretendenta piedāvājums nav nepamatoti lēts, un 

rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 48. panta noteikumiem. Ja 



komisija konstatē, ka konkrētais piedāvājums varētu būt nepamatoti lēts, tad 

pirms šī piedāvājuma noraidīšanas rakstveidā pieprasa pretendentam detalizētu 

paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem. Ja, izvērtējot 

pretendenta sniegto paskaidrojumu, komisija konstatē, ka pretendents nav 

pierādījis, ka tam ir pieejami tādi piedāvājuma nosacījumi, kas ļauj noteikt tik 

zemu cenu, komisija atzīst piedāvājumu par nepamatoti lētu un tālāk to 

neizskata. 

3.5. Komisija piešķir tiesības slēgt iepirkuma līgumu pretendentam, kurš iesniedzis 

nolikuma noteikumiem un iepirkuma Tehniskajai specifikācijai atbilstošu saimnieciski 

izdevīgāko piedāvājumu ( pielikums nr.5).  

 

4. Publisko iepirkumu likuma izslēgšanas nosacījumu pārbaude un 

lēmuma pieņemšana 

4.1. Pirms galīgā lēmuma pieņemšanas par iepirkuma rezultātiem, komisija pārbauda, vai 

uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, neattiecas Publisko 

iepirkumu likuma 9.pantā minētie izslēgšanas nosacījumi: 

4.2. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu ar Pasūtītāju, komisija pieņem lēmumu 

slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko 

piedāvājumu. Ja nākamais izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu, komisija 

pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.  

4.3. Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu bez līguma 

noslēgšanas, ja netika iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilda 

nolikuma, tajā skaitā iepirkuma Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām, kā arī 

citos gadījumos saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu. Paziņojums par pieņemto 

lēmumu tiks paziņots pretendentiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un publicēts 

Latvijas Mākslas akadēmijas mājas lapā www.lma.lv.  

 

5. Pielikumu saraksts  

Šim nolikumam ir pievienoti 5 pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas: 

5.1. Apliecinājums dalībai iepirkumā – pielikums Nr.1 

5.2. Tehniskais piedāvājums /Tehniskā specifikācija – pielikums Nr.2 

5.3. Finanšu piedāvājums – pielikums Nr.3 

5.4. Iesniegto iespieddarbu paraugu saraksts – pielikums nr.4 

5.5. saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma izvēles kritērija – pielikums nr.5 

5.6. līguma projekts- pielikums nr. 6 

 

 

http://www.lma.lv/


Latvijas Mākslas Akadēmijas  

iepirkuma „ “LMA plānotājs2019” 

iepirkuma identifikācijas Nr.: LMA 2018/15_ 

pielikums nr.1  

Apliecinājums dalībai iepirkumā 

„____________________________” 

Identifikācijas Nr. ________________ 

 

Saskaņā ar cenu aptaujas noteikumiem, apakšā parakstījies apliecinu, ka: 

1. ___________(pretendenta nosaukums) Piekrīt iepirkuma nolikuma noteikumiem ar 

visiem pielikumiem un garantē nolikuma prasību izpildi. Nolikums ir skaidrs un 

saprotams; 

2. Atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību līdz nolikumā noteiktajam piedāvājuma 

derīguma termiņam (30 kalendārās dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas), bet 

gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju - līdz attiecīgā līguma noslēgšanai; 

3. pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos; 

4. visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu un piedāvājumu ir patiesas; 

5. Pretendents apņemas (ja pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un pildīt visus 

līguma nosacījumus; 

6. Pretendentam ir pietiekami finanšu un tehniskie resursi pakalpojuma sniegšanai. 

7. Pretendenta pilnvarotā kontaktpersona: ______________tel.nr. _____e-pasts:_______ 

8. pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu un tas sastāv no ________ lapām; 

9. šis piedāvājums ir spēkā līdz_______________. 

 

 

 

 

Pretendenta nosaukums: 

Reģistrēts (kur, kad, reģistrācijas Nr.) 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 

Juridiskā adrese: 

Biroja adrese: 

Bankas rekvizīti: 

Kontaktpersona: (vārds, uzvārds, amats) 

Telefons: 

Fakss: 

E-pasta adrese: 

Ar šo apstiprinu sniegto ziņu patiesumu. 

 

Datums: 

 

Uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaru) paraksts, tā atšifrējums, 

zīmogs 

 

 

 

 

 



Latvijas Mākslas Akadēmijas  

iepirkuma “LMA plānotājs 2019“ 

iepirkuma identifikācijas Nr.: LMA 2018/15 

pielikums nr.2 

 

Tehniskā specifikācija/piedāvājums 

 

LMA Plānotājs 2019 

 

 (iespiešana un apstrāde) 

Formāts: 130 x 190 mm. 

Kabatas formāts izklājumā: 310 x 240 mm. 

Apjoms: 176 lpp. + priekšlapas + vāki + kabata + šķirlenta + gumija. 

 

Vāki un priekšlapas bez apdrukas. 

Krāsas lappusēm: 4 (CMYK) + 4 (CMYK). 

 

Vāks  
Vāka materiāls aplīmēšanai: Natural Netral Laminated. 

Papīrs priekšlapām / pēclapām: Pop'set Black 170 g/m
2
. 

Papīrs lappusēm: Munken Pure 120 g/m
2
. Papīra ražotājs nodrošina 2000 loksnes. 

Papīrs aizmugures vāka kabatai: Pop'set Black 120 g/m
2
. 

 

Gumija 
Gumijas krāsa: melna, platums: 6mm 

 

Šķirlenta 
Šķirlentas krāsa: melna, blīvā, platums: 6mm 

 

Sējuma tips 
Flexi Cover. Apaļa muguriņa. 

 

Pēcapstrāde 
Pie 3. vāka pielīmēta gumija, kura izvijas cauri diviem taisnstūra iecirtumiem vākā uz 

ārpusi, t.i. uz 4. vāku. Tā paredzēta plānotāja aizvēršanai un saturēšanai. 

Pie 3. vāka pielīmēta kabata ar atvērumu uz iekšpusi muguriņas virzienā. 

Pakošana. 

 

Tirāža: 2000 eksemplāru 

 

Piegāde: Latvijas Mākslas akadēmija, O.Kalpaka bulvāris 13, Rīga. 

 

Materiāli  izpildītājam tiks iesniegti digitālā formātā , trīs dienu laikā pēc līguma 

noslēgšanas. 
 

Pretendenta nosaukums: 

Reģistrēts (kur, kad, reģistrācijas Nr.) 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 

Juridiskā adrese: 

Biroja adrese: 

Bankas rekvizīti: 



Kontaktpersona: (vārds, uzvārds, amats) 

Telefons: 

Fakss: 

E-pasta adrese: 

Ar šo apstiprinu sniegto ziņu patiesumu. 

 

Datums: 

 

Uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaru) paraksts, tā atšifrējums, 

zīmogs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Latvijas Mākslas Akadēmijas 

iepirkuma „ “LMA plānotājs 2019” 

iepirkuma identifikācijas Nr.: LMA 2018/15 

pielikums nr.3 

 

Finanšu piedāvājums 

 

 

Iepazinušies ar iepirkuma  nolikumu, mēs ____________________________ piedāvājam 

sniegt tipogrāfijas  

 

pakalpojumus atbilstoši Tehniskajai specifikācijai par šādu cenu: 

 

Iepirkuma priekšmeta nosaukums Cena bez PVN vienam eksempl. Cena bez PVN 

Visam apjomam (2000 

eksemplāru) 

    

 Kopā bez PVN  

 

 

 

Mūsu piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar pasūtījuma izpildi, tai 

skaitā piegādi. 

 

Mēs apliecinām, ka nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkuma procedūrā un 

pildīt iepirkuma tehniskajā un finanšu piedāvājumā norādītās prasības. 

 

 

Pretendenta nosaukums: 

Reģistrēts (kur, kad, reģistrācijas Nr.) 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 

Juridiskā adrese: 

Biroja adrese: 

Bankas rekvizīti: 

Kontaktpersona: (vārds, uzvārds, amats) 

Telefons: 

Fakss: 

E-pasta adrese: 

Ar šo apstiprinu sniegto ziņu patiesumu. 

 

Datums: 

 

Uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaru) paraksts, tā atšifrējums, 

zīmogs 

 

 

 

 

 



 

 
Latvijas Mākslas Akadēmijas  

iepirkuma „LMA plānotājs 2019” 

iepirkuma identifikācijas Nr.: LMA 2018/15 

pielikums nr.4 

 
Iesniegto iespieddarbu (grāmatu, katalogu ) saraksts. 

 

 

Nr.p.k. Nosaukums Izdošanas gads Izdevuma Pasūtītājs 

    

    

    

    

 

 

 

 

Pretendenta nosaukums: 

Reģistrēts (kur, kad, reģistrācijas Nr.) 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 

Juridiskā adrese: 

Biroja adrese: 

Bankas rekvizīti: 

Kontaktpersona: (vārds, uzvārds, amats) 

Telefons: 

Fakss: 

E-pasta adrese: 

Ar šo apstiprinu sniegto ziņu patiesumu. 

 

Datums: 

 

Uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaru) paraksts, tā 

atšifrējums, zīmogs 

 
 

 

 



 

 

 

 
Latvijas Mākslas Akadēmijas  

iepirkuma „ LMA plānotājs 2019” 

iepirkuma identifikācijas Nr.: LMA 2018/15 

pielikums nr.5 

 

 

 

 

SAIMNIECISKI VISIZDEVĪGĀKĀ PIEDĀVĀJUMA NOTEIKŠANAS KĀRTĪBA 

 

 

Iepirkumu komisija nosaka saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu un Pretendentu, 

kura piedāvājums tiek atzīts par saimnieciski visizdevīgāko, atzīst par uzvarētāju.  

 

Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums tiek noteikts, salīdzinot aprēķinātos 

punktus katram piedāvājumam atsevišķi par šādiem kritērijiem:  

 

1. Vērtēšanas kritēriju tabula: 

 

Nr. Vērtēšanas kritērijs Maksimālais punktu skaits 

 

1. 
Piedāvājuma cena bez PVN 

 

50 punkti  

2. 

Iesniegto līdzvērtīgo paraugu kvalitātes izvērtējums 

(to atbilstība tehniskā specifikācijā izvirzītajām 

izdevuma tehnoloģiskajām prasībām ) 

 

50 punkti 

 

 

 Kopā  100 punkti 

 

 

2. Punktu piešķiršanas metodoloģija: 

 

2.1. Punktus aprēķina, izmantojot šādu formulu: 

 Cn = [cenas īpatsvars] x (Fmin/F), kur 

 Cn – cenas novērtējuma rezultāts; 

[Cenas īpatsvars] – cenai noteiktais maksimālais iespējamais punktu skaits; 

 

Fmin – lētākā piedāvātā līgumcena; 

F – vērtējamā piedāvājuma līgumcena. 

Pretendents, kuram ir viszemākā piedāvājuma cena, saņem max 80 punktus, bet 

pārējie proporcionāli mazāk. 

 

2.2. Iesniegto līdzvērtīgo paraugu kvalitātes izvērtējums tiks veikts vērtējot iesniegtos 

paraugus.  



 

2.3. Punktus piešķir, Iepirkumu komisijas locekļi  katrs individuāli, pamatojot savu 

izvērtējumu: 

Maksimālo punktu skaitu - 50 punktus saņems Pretendents, kura iesniegtie 

paraugi ir pēc iepirkumu komisijas ir izpildīti augstā kvalitātē un izpildīti 

sekojoši nosacījumi -izdevums šūts, apaļa muguriņa ( Flexi Cover vai līdzvērtīgi 

apvilkti) ,pēcapstrāde- gumijas vai citu materiālu lente , kas apņem un satur 

bloku paredzēts grāmatas aizvēršanai, ielīmēta kabata pie  vāka, fotogrāfiju 

reprodukcijas izpildītas augstā kvalitātē. 

- 35 punktus saņems Pretendents, kura iesniegtie paraugi pēc iepirkumu 

komisijas viedokļa, izpildīti labā kvalitātē un ir daļēji izpildīti sekojoši 

nosacījumi - izdevums šūts, apaļa muguriņa ( Flexi Cover vai līdzvērtīgi 

apvilkti) ,pēcapstrāde- gumijas vai citu materiālu lente , kas apņem un satur 

bloku paredzēts grāmatas aizvēršanai, ; ielīmēta kabata pie vāka , fotogrāfiju 

reprodukcijas izpildītas labā kvalitātē. 

- 10 punktu saņems Pretendents, kura iesniegtie paraugi pēc iepirkumu 

komisijas ir izpildīti labā kvalitātē un vismaz viens no izvirzītajiem 

nosacījumiem- izdevums šūts, apaļa muguriņa ( Flexi Cover vai līdzvērtīgi 

apvilkti), pēcapstrāde- gumijas vai citu materiālu lente , kas apņem un satur 

bloku paredzēts grāmatas aizvēršanai; ielīmēta kabata pie vāka, , fotogrāfiju 

reprodukcijas izpildītas labā kvalitātē. 

- 0 punktu - saņems Pretendents, kura iesniegtie paraugi pēc iepirkumu 

komisijas ir izpildīti vājā kvalitātē un kvalitātē un vismaz viens no izvirzītajiem 

nosacījumiem- izdevums šūts, apaļa muguriņa ( Flexi Cover vai līdzvērtīgi 

apvilkti), pēcapstrāde- gumijas vai citu materiālu lente , kas apņem un satur 

bloku paredzēts grāmatas aizvēršanai; ielīmēta kabata pie  vāka , fotogrāfiju 

reprodukcijas izpildītas vājā kvalitātē. 

 

2.4. Kopējais punktu skaits katram piedāvājumam tiks noteikts, izmantojot šādu 

formulu: 

 

R = Cn+Tn, kur: 

R – piedāvājuma gala novērtējums (punktos);  

Cn– cenas novērtējuma rezultāts; 

Tn- Iesniegto paraugu tipogrāfijas kvalitātes  izvērtējums 

 

2. Maksimālais punktu skaits ir 100. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu 

Iepirkumu komisija atzīs piedāvājumu, kurš iegūs visaugstāko galīgo vērtējumu 

(punktu skaitu). 

 

3. Novērtēšanā tiks izmantota Pretendenta piedāvājumā ietvertā informācija, kas tiks 

novērtēta, iepirkuma komisijas locekļiem to vērtējot individuāli. Pretendenta 

piedāvājuma kvalitātes punkti tiek noteikti kā vidējais aritmētiskais no visiem 

iepirkuma komisijas locekļu vērtējumos norādītajiem piedāvājuma kvalitātes 

vērtēšanas punktiem. Iepirkuma komisijas locekļi, individuāli vērtējot, pamato 

savu lēmumu, kur tas ir nepieciešams. 

 

 

 



Latvijas Mākslas Akadēmijas  

iepirkuma „ LMA plānotājs 2019” 

iepirkuma identifikācijas Nr.: LMA 2018/15 

pielikums nr.6 

 
Līguma projekts 

 

Rīgā 2018. gada __......... 

Latvijas Mākslas akadēmija, turpmāk saukta – „LMA”, rektora prof. Kr. Zariņa personā, 

kurš rīkojas atbilstoši LMA Satversmei 

un 

_____, turpmāk saukts „Izpildītājs”, ........................ _____________personā, kurš rīkojas 

atbilstīgi Statūtiem, no otras puses 

 

pamatojoties uz LMA iepirkumu komisijas lēmumu par pakalpojuma izpildītāja izvēli 

iepirkuma procedūrā, identifikācijas noslēdz šo līgumu (turpmāk tekstā – LĪGUMS) par 

iespieddarbu veikšanu: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs atbilstoši šī Līguma noteikumiem apņemas sniegt 

tipogrāfijas pakalpojumus _________________eksemplāru izdošanai, saskaņā ar 

tehnisko specifikāciju, kas ir šī Līguma pielikums Nr. 1.(Viss izpildāmais darbs kopā  

turpmāk tekstā – iespieddarbs).  

1.2. Izpildītājs apņemas veikt iespieddarbu līdz _______________ 

1.3. Izpildītājs pirms darba nodošanas iespiešanai paraugnovilkumus saskaņo ar Pasūtītāju. 

Pasūtītājs nosaka savu pārstāvi Līguma izpildes laikā: _________, e-pasts:  

1.4. Izpildītāja pārstāvis šī Līguma izpildē ir : ________(vārds uzvārds,telefons, Epasts). 

 

2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

2.1. LĪGUMA summa kopā sastāda ar PVN12% ____________________atbilstoši finanšu 

piedāvājumam, kas ir šī Līguma pielikums Nr.2. Līguma summu veido: 

2.1.1. Iespieddarbu izmaksas bez PVN ir _____________); 

2.1.2. PVN 12 % apmērā ir __________  

2.2. Līguma summa ietver visas darba, materiālu, mehānismu, transporta, nodokļu u.c. 

izmaksas, kas nepieciešamas iespieddarbu veikšanai, saskaņā ar šī Līguma 

nosacījumiem. Izpildītājs apliecina, ka Līguma summa ir galīga un pietiekama šajā 

Līgumā norādīto iespieddarbu savlaicīgai un kvalitatīvai izpildei. 

2.3. Pasūtītājs maksā Līguma summu Izpildītājam 10 dienu laikā pēc iespieddarbu 

pieņemšanas no Pasūtītāja puses šajā Līgumā noteiktajā kārtībā un Izpildītāja rēķina 

saņemšanas. 

3. PIEGĀDES NOSACĪJUMI 

3.1. Izpildītājs ar savu transportu piegādā iespieddarba tirāžu šī Līguma p.1.1. noteiktajā 

apjomā pēc šādas Pasūtītāju piegādes adreses – Latvijas Mākslas akadēmija, Rīgā, 

Kalpaka bulvārī 13. (Pārstāvis piegādes laika saskaņošanai ar Pasūtītāju un 

iespieddarbu pieņemšanai Pēc iespieddarbu piegādes Izpildītājs nodod Pasūtītājam 

preču pavadzīmi, kurā tiek uzskaitīts piegādāto iespieddarbu eksemplāru skaits. Šajā 

iespieddarbu pieņemšanas stadijā Pasūtītāja pilnvarots pārstāvis pieņem izpilddarbus 

pēc fakta un nevis pēc kvalitātes.  

3.2. Visi ar iespieddarbu transportēšanu saistītie izdevumi ir iekļauti Līguma 2.punktā 

norādītajā Līguma summā. 

3.3. Izpildītājs uzņemas materiālo atbildību par saviem un apakšuzņēmēju veiktajiem 

darbiem, to izpildes termiņiem un kvalitāti. Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājiem visus 

zaudējumus, ja tādi radušies piegādes laikā, piegādes termiņu nokavējumu rezultātā 

vai sakarā ar Darba uzdevumam neatbilstošu iespieddarbu piegādi. 



3.4. Izpildītājs un Pasūtītājs sniedz viens otram informāciju, kas saistīta ar Līguma 

savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi, kā arī izpilda Līgumā noteiktās saistības ar atbilstošu 

rūpību un kvalitāti. 

3.5.  Izpildītājam ir jāizpilda, jāpabeidz iespieddarbi saskaņā ar šo Līgumu, tā 

dokumentiem (Pielikumiem), Pasūtītāju sniegtajiem rīkojumiem, kas vērsti uz šā 

Līguma izpildi un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un jānovērš jebkuras 

nepilnības, kuras radušās Izpildītāja vainas dēļ (tajā skaitā arī vieglas neuzmanības 

dēļ). 

 

4. IESPIEDDARBU PIEŅEMŠANAS-NODOŠANAS AKTS UN KVALITĀTES 

PĀRBAUDE 

4.1. Jautājumus, kas iespieddarbu izdošanas un piegādes laikā rodas par to kvalitātes 

novērtēšanu vai par atbilstību Līguma prasībām, izskata Pasūtītāja pārstāvis.  

4.2.  Pēc izpilddarbu piegādes Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis 10(desmit) dienu laikā 

izskata iespieddarbu un, ja tie izpildīti pilnā apjomā, labā kvalitātē atbilstoši šī Līguma 

nosacījumiem, kopīgi paraksta darbu pieņemšanas nodošanas aktu. Tikai Pasūtītāja 

pilnvarotā pārstāvja parakstīts pieņemšanas nodošanas akts ir pamats rēķinu 

izrakstīšanai. 

4.3. Ja piegādāto iespieddarbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti trūkumi vai defekti, vai 

atkāpes no Līguma noteikumiem, Pasūtītājs sastāda atteikumu pieņemt darbus, kurā 

tiek uzskaitīti visi konstatētie defekti vai atkāpes no Līguma, kā arī noteikts termiņš, 

kuros Izpildītājam jānovērš minētos trūkumus par saviem līdzekļiem. Pēc trūkumu 

novēršanas Izpildītājs piegādā un atkārtoti nodod iespieddarbus šī Līguma 3. un 4. 

nodaļā noteiktajā kārtībā. 

 

5. GARANTIJAS NOTEIKUMI UN KONFIDENCIALITĀTE 

5.1. Izpildītājs garantē, ka izdotie iespieddarbi būs izpildīti augstā kvalitātē atbilstoši šī 

Līguma noteikumiem un tā pielikumu nosacījumiem, kā arī atbilstoši Latvijas 

Republikas normatīvo aktu prasībām, kas uz tiem attiecas.  

5.2. Normatīvajos aktos noteiktajā garantijas laikā Izpildītājs garantē atklāto vai slēpto 

tehnisko brāķu novēršanu, kas nepārprotami radušies iespieddarbu izpildes procesā.  

5.3. P.5.2.noteiktajā gadījumā Pasūtītājs sastāda Defektu aktu, nepieciešamības gadījumā 

pieaicinot neatkarīgu ekspertu.  

5.4. Defektu aktu Pasūtītājs nosūta šajā Līgumā norādītajam Izpildītāja pārstāvim 

elektroniski nosakot termiņu, kurā defekts jānovērš Izpildītājam par saviem 

līdzekļiem. Defekta pieteikuma laiks tiek fiksēts no Pasūtītāja e-pasta nosūtīšanas 

brīža un tas ir pietiekams pamats iespējamo soda sankciju aprēķināšanai/noteikšanai 

pret Izpildītāju. 

5.5. Garantijas laikā Izpildītājam Pasūtītāja noteiktajos termiņos ir pienākums novērst visus 

Defektu aktā konstatētos trūkumus, defektus, nepilnības, kas radušies iespieddarbu 

izpildes procesā, tajā skaitā arī vieglas neuzmanības dēļ.  

5.6. Nekvalitatīva iespieddarba gadījumā, ja konstatētie defekti nav novēršami un tie 

radušies Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs garantē 100% izlietoto finanšu līdzekļu 

kompensāciju t.sk. tādu zaudējumu atlīdzību, kas Pasūtītājam radušies sakarā ar 

nepieciešamību piesaistīt citu pakalpojuma sniedzēju. 

5.7. Līdzēji atzīst par konfidenciālu visu ar šo līgumu un iespieddarbiem saistīto 

informāciju, sagatavošanas darbu skices, PDF formāta failus un paraugnovilkumu 

komplektus, ko Līguma slēgšanā un Līguma izpildes gaitā Līdzēji savstarpēji nodevuši 

viena otrai (saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu par komercnoslēpumu). 

 

6. LĪDZĒJU ATBILDĪBA 

6.1. Izpildītājs maksā līgumsodu 0,5 % apmērā no savlaicīgi neveiktās piegādes apjoma par 

katru nokavēto dienu. 

6.2. Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0.5% apmērā par savu savlaicīgi neveikto 

rēķina apmaksu, no savlaicīgi neveiktā maksājuma summas par katru nokavēto dienu. 



6.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no saistību izpildes. 

6.4. Līdzēji pilnā apmērā atbild viens otram par zaudējumiem, ja tādi radīti otram Līdzējam 

ļaunprātības vai neuzmanības dēļ. 

 

7. NEPĀRVARAMA VARA 

7.1. Līdzēji nav atbildīgi par šī Līguma saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi force majeure 

(neparedzētu apstākļu) rašanās dēļ, ko tās nevarēja ne paredzēt, ne ietekmēt, ne 

novērst. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmas stihijas nelaimes, plūdi, zemestrīces, kara 

darbība, blokādes u. c., kas tiešā un no Līdzēja darbības neatkarīgā veidā ietekmē 

Līguma saistību izpildi un nav novēršami ar saprātīgiem līdzekļiem.  

7.2. Nepārvaramas varas iestāšanās gadījumā katram Līdzējam jāpaziņo par to pārējiem 

rakstiskā veidā 3 (trīs) dienu laikā no brīža, kad tā ir konstatējusi vai varēja konstatēt 

šādu apstākļu iestāšanos. Pēc nepārvaramas varas seku novēršanas Līdzējiem jāturpina 

pildīt šajā Līgumā noteiktās saistības.  

 

8. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

8.1. Līdzēji grozījumus Līgumā veic, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61. panta 

noteikumus. 

8.2. Par Līguma grozījumiem un papildinājumiem Līdzēji vienojas rakstiski. Rakstiskās 

vienošanās pievienojamas Līgumam un tās kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

8.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu par to vienu nedēļu iepriekš rakstiski 

brīdinot, ja: 

1. Izpildītāja izpildītais iespieddarbs neatbilst kvalitātei, kas ir noteikta Līgumā un 

Izpildītājs atsakās novērst trūkumus vai kavē trūkumu novēršanu ilgāk kā par 10 

dienām; 

2. Izpildītājs bez attaisnojoša iemesla ir aizkavējis piegādi vairāk kā par 10 dienām; 

3. Izpildītājs kļūst maksātnespējīgs vai tā darbība tiek izbeigta, vai pārtraukta kādu 

citu svarīgu iemeslu dēļ. 

8.4. Līdzēju domstarpības, kas saistītas ar Līgumā paredzēto saistību izpildi, risina sarunu 

ceļā. Ja Līdzēji nevar vienoties, strīdu nodod izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā 

likumā noteiktajā kārtībā. 

8.5. Līgums sastādīts latviešu valodā un parakstīts 2 (divos) eksemplāros uz 

............(...........) lapām ar 2 (diviem pielikumiem - 1.pielikums "Tehniskā 

specifikācija" un 2.pielikums "Finanšu piedāvājums".). Visiem Līguma eksemplāriem 

ir vienāds juridisks spēks. 

 

9. LĪDZĒJU JURIDISKĀS ADRESES UN NORĒĶINU REKVIZĪTI 

 

PASŪTĪTĀJS 

 

Latvijas Mākslas akadēmija 

Reģ.Nr. 90000029965 

Adrese Kalpaka bulv. 13, Rīga 

Valsts kase 

Valsts kase, kods TRELLV22 

Konta nr. LV12TREL 9220052000000 

 

 IZPILDĪTĀJS 

 

_______________________ 

Reģ.Nr. ___________________ 

__________________________ 

__________________________ 

Kods: _____________________ 

Konts: _____________________ 

 

   

Rektors prof. Kristaps Zariņš 

 

  

_________________________________ 

Z.V.  Z.V. 

 

 

 

 

http://likumi.lv/doc.php?id=133536#p67.1


Pielikums nr.1 

Pie līguma nr 

 

Tehniskais piedāvājums 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASŪTĪTĀJS 

 

 

 IZPILDĪTĀJS 

 

 

   

Rektors prof.Kr. Zariņš 

 

  

_________________________________ 

Z.V.  Z.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pielikums nr.2 

Pie līguma nr 

 

 

Finanšu piedāvājums 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASŪTĪTĀJS 

 

 

 IZPILDĪTĀJS 

 

 

   

Rektors prof.Kr. Zariņš 

 

  

_________________________________ 

Z.V.  Z.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


