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1. Vispārīgā informācija 

 

1.1. Iepirkuma identifikācijas Nr. LPR/2010/6/WJ. 

1.2. Pasūtītājs: 

 

1.3. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība. 

1.3.1. Atklāta konkursa (turpmāk tekstā “konkursa”) nolikumā norādītajā vietā un laikā 

pretendents iesniedz piedāvājumu, kas sagatavots konkursa nolikumā norādītajā veidā.  

 

Piedāvājumu 

iesniegšanas vieta: 

Latgales plānošanas reģiona Daugavpils birojs, Saules iela 

15 (3.st.), Daugavpils, LV – 5401  

Piedāvājumu 

iesniegšanas laiks 

(termiņš): 

Līdz 2010.gada 2.jūlija plkst.9.00 

Piedāvājumu 

atvēršanas vieta: 

Latgales plānošanas reģiona Daugavpils birojs, Saules iela 

15 (3.st.), Daugavpils, LV – 5401  

Piedāvājumu 

atvēršanas laiks: 

2010.gada 2.jūlija plkst.9.00 

 

1.3.2. Uz aploksnes jānorāda: pretendenta nosaukums, adrese, norāde: Atklātam konkursam 

„Mārketinga kampaņa Sanktpēterburgā Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības 

programmas 2007.-2013. gadam projekta LLI-050 „Joint water-based tourism offering in 

Latgale region and Utena county” ietvaros” (iepirkuma identifikācijas Nr.LPR/2010/6/WJ). 

1.3.3. Piedāvājumi, kuri tiks iesniegti pēc piedāvājumu iesniegšanas noteiktā termiņa, netiks 

atvērti un izskatīti, bet tiks atgriezti atpakaļ iesniedzējam neatvērti. 

1.3.4. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt 

iesniegto piedāvājumu. Piedāvājuma grozījumi vai atsaukums jāiesniedz rakstiskā formā līdz 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, nodrošinot, lai grozījumi vai atsaukums tiktu 

saņemts nolikuma 1.3.1.punktā norādītājā laikā un vietā, aizlīmētā aploksnē. Uz aploksnes jābūt 

1.3.2. punktā norādītai informācijai un papildu norādei – “GROZĪJUMI” vai “ATSAUKUMS”. 

1.3.5. Atsaukumam ir bezierunu raksturs un tas izslēdz pretendenta tālāku līdzdalību konkursā. 

1.3.6. Saņemot piedāvājumu, pasūtītājs reģistrē pretendentu piedāvājumus to iesniegšanas 

secībā. 

Pasūtītāja nosaukums Latgales plānošanas reģions 

Adrese Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV 4600 

Reģistrācijas Nr. 90002181025 

Kontaktpersona Tatjana Kozačuka, Projekta vadītāja 

Tālruņa nr. 654 28111, 26395176 

Faksa nr. 654 28111 

E – pasta adrese Tatjana.Kozacuka@latgale.lv  

Darba laiks 9.00 - 12.00 un 13.00 - 17.00 
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1.3.7. Ja tiek grozīti iepirkuma procedūras dokumenti vai arī ir citi pamati piedāvājuma 

termiņa pagarinājumam, Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā noteikto, 

paziņojot arī tiem zināmajiem pretendentiem, kuri ir saņēmuši nolikumus vai iesnieguši 

piedāvājumus. 

1.3.8. Piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visas ieinteresētās personas vai to pārstāvji, 

uzrādot pilnvaras. 

1.3.9. Sanāksmes laikā komisija nolasa nolikuma saņēmēju sarakstu un pretendentu sarakstu. 

1.3.10. Pēc iepriekš minēto sarakstu nolasīšanas pretendenta – juridiskās personas – pārstāvis 

paziņo pretendenta nosaukumu, savu vārdu, uzvārdu un amatu, kā arī uzrāda pilnvaru vai citu 

dokumentu, kas apliecina tiesības pārstāvēt pretendentu, kā arī personu apliecinošu dokumentu. 

1.3.11. Pretendenti un to pārstāvji reģistrējas komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā, kur 

norāda pretendenta nosaukumu, tā adresi un tālruņa numuru. Pretendentu pārstāvji papildus 

minētajām ziņām norāda arī savu vārdu, uzvārdu un amatu. 

1.3.12.  Pēc pretendentu paziņošanas katrs komisijas loceklis paraksta apliecinājumu, ka nav 

tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai 

darbībā. 

1.3.13. Pēc iepriekš minēto apliecinājumu parakstīšanas komisija atver piedāvājumus to 

iesniegšanas secībā. 

1.3.14. Pēc piedāvājuma atvēršanas komisija nosauc pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas 

datumu, laiku, piedāvāto cenu bez pievienotās vērtības nodokļa. 

1.3.15. Kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz. 

 

1.4. Piedāvājuma derīguma termiņš. 

1.4.1. Piedāvājuma derīguma termiņam jābūt spēkā 90 dienas pēc piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa beigām. 

1.4.2. Piedāvājuma derīguma termiņš var tikt pagarināts pēc Pasūtītāja rakstiska lūguma.  

 

1.5. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu, finanšu 

piedāvājuma formu, informācija par valodu (valodām), kādā piedāvājums ir iesniedzams 

1.5.1. Pretendents sagatavo un iesniedz piedāvājumu saskaņā ar šī Nolikuma prasībām, 

ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus. 

1.5.2. Pretendenta piedāvājums sastāv no sekojošiem dokumentiem: 

1.5.2.1. Pieteikuma, kas sagatavots un aizpildīts uz Pretendenta veidlapas, atbilstoši 

Nolikumam pievienotajai formai (Pielikums Nr.2) un ko parakstījis Pretendents, 

Pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām (ja piedāvājumu iesniedz juridiska persona) 

vai Pretendenta pilnvarotā persona. Gadījumā, ja pieteikuma vēstuli paraksta Pretendenta 

pilnvarotā persona, nepieciešams pievienot pilnvaru vai tās apliecinātu kopiju. 

1.5.2.2. Tehniskā piedāvājuma, kas sagatavots un aizpildīts uz Pretendenta veidlapas 

atbilstoši Nolikumam pievienotajai tehniskajai specifikācijai (Pielikums Nr.3) un kuru 

paraksta tā pati persona, kas parakstījusi pieteikumu. 

1.5.2.3. Finanšu piedāvājuma, kas sagatavots un aizpildīts uz Pretendenta veidlapas 

atbilstoši Nolikumam pievienotajai formai (Pielikums Nr.4) un kuru paraksta tā pati 

persona, kas parakstījusi pieteikumu. 

1.5.2.4. Pretendentu atlases dokumentiem atbilstoši Nolikuma 4.1.punkta prasībām. 



 5 

1.5.3. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu par visu apjomu. Pretendents nevar 

iesniegt piedāvājuma variantus. 

1.5.4. Pretendentu atlases dokumentus sagatavo atbilstoši konkursa nolikumā 3. un 4.punktā 

izvirzītajām prasībām. 

1.5.5. Pieteikumā jābūt norādītiem Pretendenta bankas rekvizītiem. 

1.5.6. Pretendenta finanšu piedāvājumā piedāvātajai cenai ir jābūt norādītai latos (LVL). 

Pievienotās vērtības nodokļa summas un procenti, ja Pretendents ir pievienotās vērtības nodokļa 

maksātājs, piedāvātajai cenai jānorāda atsevišķi.  

1.5.7. Visām Pretendenta izmaksām, kas saistītas ar iepirkuma priekšmetu, jābūt iekļautām 

veiktajos aprēķinos. Papildus izmaksas, kas nav iekļautas un norādītas piedāvātajā cenā, netiks 

ņemtas vērā, noslēdzot iepirkuma līgumu. 

1.5.8. Piedāvājums ir jāiesniedz latviešu valodā. Piedāvājums ir cauršūts (caurauklots), lai 

dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, lapas ir numurētas, un tas ir ievietojams aploksnē, uz 

kuras ir norādīta 1.3.2. punktā noteiktā informācija. Dokumentiem jāatbilst pievienotajam satura 

rādītājam. Iesniegto dokumentu kopijām jābūt apliecinātām tādā kārtībā un veidā, kā noteikts 

LR normatīvajos aktos. Ja kāds no iesniedzamajiem dokumentiem sastādīts citā valodā, tam 

jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā. 

1.5.9. Piedāvājumu ir jāiesniedz vienā eksemplārā ar atzīmi „Oriģināls”.  

1.5.10. Piedāvājumu Pretendents iesniedz aizlīmētā aploksnē personīgi šī Nolikuma 

1.3.1.punktā norādītajā vietā un termiņā vai nosūta pa pastu uz Nolikuma 1.3.1. punktā minēto 

adresi, nodrošinot, lai piedāvājums tiktu saņemts ne vēlāk kā līdz 1.3.1. punktā noteiktajam 

termiņam. Ja aploksne ar piedāvājumu nav aizlīmēta vai nav noformēta atbilstoši 1.3.2. punktā 

minētajām prasībām, piedāvājums netiek vērtēts. 

 

1.6. Cita vispārīgā informācija. 

1.6.1. Atklātais konkurss notiek atbilstoši Publisko iepirkumu likumam, kā arī citiem 

normatīvajiem aktiem un šim Nolikumam. 

1.6.2. Konkursa piedāvājumā sniegto ziņu parakstītāji atbild par sniegto ziņu patiesīgumu un 

precizitāti. 

1.6.3. Pretendentiem jāsedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājumu sagatavošanu un 

iesniegšanu pasūtītājam. 

1.6.4. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem. 

1.6.5. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

1.6.6. Iesniegtie konkursa piedāvājumi, izņemot Nolikuma 1.3.3. punktā noteikto gadījumu, ir 

pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem. 

1.6.7. Iepirkuma komisijai ir tiesības lūgt pretendentam vai kompetentai institūcijai izskaidrot 

iesniegtos dokumentus, kā arī pieprasīt pretendentam uzrādīt iesniegto dokumentu kopiju 

oriģinālus. 

1.6.8. Ar Nolikumu visas ieinteresētās personas var iepazīties Pasūtītāja mājas lapā 

www.latgale.lv un Daugavpils biroja telpās - Saules ielā 15 (3.stāvs), Daugavpils, LV 5401, 

darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 17.00.  

1.6.9. Pasūtītājs un Pretendents ar informāciju apmainās rakstveidā. 

http://www.latgale.lv/
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1.6.10. Atbildīgais par saraksti ar Pretendentiem un dokumentu kārtošanu ir Tatjana 

Kozačuka, Projekta vadītāja. 

1.6.11. Izsniedzot Nolikumu, Pasūtītājs reģistrē Nolikuma saņēmēju, norādot: nosaukumu 

(juridiskai personai) vai vārdu, uzvārdu (fiziskai personai), tās adresi, e-pasta adresi, tālruņa un 

faksa numuru, kā arī nolikuma izsniegšanas datumu un laiku. 

1.6.12. Ja Pretendents vēlas Nolikumu ar visiem pielikumiem saņemt elektroniski vai pa 

pastu, viņam pa faksu (faksa Nr.+371 65428111) vai uz e-pasta adresi: 

Tatjana.Kozacuka@latgale.lv jānosūta Pasūtītājam pieprasījums izsniegt Nolikumu ar visiem 

pielikumiem elektroniski vai izsūtīt to pa pastu, norādot nosaukumu (juridiskai personai) vai 

vārdu, uzvārdu (fiziskai personai), tās adresi, e-pasta adresi, tālruņa un faksa numuru. Pasūtītājs 

nosūta Nolikumu ar visiem pielikumiem uz norādīto pasta vai e-pasta adresi divu darba dienu 

laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums 

iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

1.6.13. Iepirkuma komisija saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma nosacījumiem var izdarīt 

grozījumus konkursa nolikumā, par tiem nosūtot paziņojumus LR Iepirkumu uzraudzības 

birojam un informējot par to visus līdz tam brīdim zināmos pretendentus. 

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu 

2.1. Iepirkuma priekšmets: Mārketinga kampaņa Sanktpēterburgā Latvijas - Lietuvas 

pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013. gadam projekta LLI-050 „Joint water-based 

tourism offering in Latgale region and Utena county” ietvaros (iepirkuma identifikācijas Nr. 

LPR/ 2010/6/WJ). 

2.2. Iepirkuma apjoms ir noteikts šim Nolikumam pievienotajā tehniskajā specifikācijā 

(Pielikums Nr.1), kas ir neatņemama šī Nolikuma sastāvdaļa.  

2.3. Līguma izpildes vieta un laiks: Sanktpēterburga, līdz 2010. gada 15. oktobrim. Līguma 

izpildes termiņš var tikt pagarināts. 

3. Konkursa pretendenti un pretendentu atlases prasības  

3.1.Par pretendentu šī atklātā konkursa ietvaros var būt jebkura Uzņēmumu Reģistrā (vai 

līdzvērtīgās citu valstu institūcijās) reģistrēta persona vai personu apvienība, vai 

personālsabiedrība, kura ir iesniegusi visus nepieciešamos dokumentus nolikuma noteiktajā 

kartībā. 

3.2.Ja piedāvājumu atklātajam konkursam iesniedz personu apvienība, tad: 

3.2.1. visi grupas dalībnieki paraksta piedāvājumu (tajā skaitā piedāvājuma pieteikumu, 

tehnisko piedāvājumu, finanšu piedāvājumu); 

3.2.2. piedāvājuma pieteikumā norāda personu, kura pārstāv personu grupu atklātajā konkursā, 

kā arī katras personas atbildības apjomu. Šo informāciju paraksta visi personu 

apvienības dalībnieki. 

3.3.Visiem pretendentiem piemēro vienādus noteikumus. 

3.4.Lai iesniegtais piedāvājums tiktu vērtēts, pretendentam jāatbilst šādiem atlases 

nosacījumiem:  

3.4.1. reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs; 

3.4.2. ar spēkā stājušos tiesas spriedumu nav atzīts par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos 

nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu 

legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā (noteikums attiecas gan uz pašu 

pretendentu, gan uz fiziskajām un juridiskajām personām, tajā skaitā personām, kurām ir 

pārstāvības tiesības, un personām, kurām ir lēmumu pieņemšanas un uzraudzības 

tiesības attiecībā uz šo pretendentu);  

3.4.3. ar spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas spēkā stājušos 

lēmumu nav atzīts par vainīgu normatīvo aktu būtiskā pārkāpumā, tajā skaitā vides 
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aizsardzības, konkurences un darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas saistīts ar personu 

nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas;  

3.4.4. netiek likvidēts, pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība nav apturēta 

vai pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu;  

3.4.5. nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai 

valstī, kurā tas reģistrēts; 

3.4.6. Prasības, kas noteiktas 3.4.1. – 3.4.5. punktā, attiecas arī uz personu apvienības vai 

personālsabiedrības dalībniekiem, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība vai 

personālsabiedrība.   

3.5.Pretendents ir iesniedzis patiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai. 

3.6.Pretendents nav piedalījies kādā no iepriekšējiem attiecīgā iepirkuma projekta posmiem vai 

iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā un minētie apstākļi šim Pretendentam dod 

priekšrocības šajā iepirkuma procedūrā. 

3.7.Minimālās prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām:  

3.7.1. Sniegti līdzīga rakstura pakalpojumi (pēc pakalpojumu apjoma un specifikas) un / vai 

iegūta pieredze Iepirkuma priekšmeta jomā pēdējo 3 gadu laikā (2007., 2008., 2009.g.), 

tajā skaitā, pieredze mārketinga kampaņu izstrādē un realizācijā Krievijas medijos 

– vismaz 2 izstrādātas un realizētas mārketinga kampaņas (pievienot 2 pozitīvas 

atsauksmes, kurās norādīts laiks, summa, saņēmējs, un kampaņu realizācijas aprakstus). 

3.7.2. Pretendenta rīcībā ir eksperts Iepirkuma priekšmeta nodrošināšanai: 

3.7.2.1.Mārketinga kampaņas realizācijas eksperts, kura profesionālā kvalifikācija atbilst 

šādām prasībām: 

3.7.2.1.1.augstākā izglītība ekonomikas vai sociālo zinātņu jomā; 

3.7.2.1.2.valodu zināšanas (angļu, krievu);  

3.7.2.1.3.pieredze vismaz 2 līdzvērtīgu mārketinga kampaņu vadīšanā; 

3.7.2.1.4.teicama izpratne par Sanktpēterburgas reklāmas tirgu, mārketinga kampaņu 

organizāciju. 

3.8.Uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi pretendents ir izstrādājis un iesniedz piedāvātā eksperta 

konkrētu pienākumu, atbildības un sasniedzamo rezultātu aprakstu, raksturo savstarpējo 

mijiedarbību un sadarbību ar Pasūtītāju. 

3.9.Piedāvājumi, kuru iesniedzēji neatbilst 3. punktā norādītajām pretendentu atlases prasībām, 

netiek izskatīti un turpmākajā konkursa procedūrā nepiedalās. 

4. Pretendenta atlases dokumenti 

4.1.Pretendenta piedāvājums sastāv no sekojošiem dokumentiem Pretendentu atlasei: 

4.1.1. pilnvara (oriģināls vai kopija), ja pretendents ir pilnvarojis kādu personu pretendenta 

vārdā parakstīt šim konkursam iesniedzamo dokumentāciju; 

4.1.2. reģistrācijas apliecības vai komersanta reģistrācijas apliecības apliecināta kopija 

(juridiskām personām un individuālajam komersantam) vai izziņa (vai tās kopija), ko 

izsniedzis LR Uzņēmumu reģistrs vai līdzvērtīga iestāde citā valstī, kur Pretendents 

reģistrēts, un kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā; 

apliecinātu pases kopiju (fiziskām personām); 

4.1.3. pretendenta vai tā pilnvarotās personas parakstīts apliecinājums, ka uz pretendentu 

neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas noteikumi un ka nav tādu 

apstākļu, kuri pretendentam liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko 

iepirkumu likuma prasībām; 

4.1.4. Pretendenta apliecināta izziņa uz pretendenta veidlapas par vidējo finanšu apgrozījumu 

pēdējo 3 gadu (2007. - 2009.gadi) laikā (ja Pretendents dibināts vai kā individuālā darba 
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veicējs vai nodokļu maksātājs reģistrējies vēlāk par 2007.gadu – izziņu par gada kopējo 

finanšu vidējo apgrozījumu nostrādātajā periodā); 

4.1.5. Derīga ISO 9001:2008 sertifikāta apliecināta kopija. Pasūtītājs atzīst ekvivalentus 

sertifikātus, ko izdevušas institūcijas citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, kā arī akceptē 

citus piegādātāja iesniegtos pieradījumus par kvalitātes nodrošinājuma pasākumiem. 

4.1.6. Pretendenta pieredzes apraksts uz pretendenta veidlapas par atbilstību 3.8.punktā 

minētajām prasībām (atbilstoši nolikuma pielikumam Nr.7); 

4.1.7. pakalpojuma sniegšanā iesaistītā eksperta pašrocīgi parakstīts CV, kurā ietvertas ziņas 

saskaņā ar nolikuma 3.8.2.punkta prasībām, saskaņā ar šī nolikuma pielikumu Nr.5; 

4.1.8. piedāvātā eksperta CV pielikumi: 

4.1.8.1. izglītības un kvalifikācijas dokumentu kopijas, kas apliecina pakalpojuma sniegšanā 

(Iepirkuma priekšmeta nodrošināšanā) iesaistītā eksperta izglītību un kvalifikāciju; 

4.2.Pretendents, kurš ir uzvarējis, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc paziņojuma par iepirkuma 

procedūras rezultātiem publicēšanas Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā 

www.iub.gov.lv dienas iesniedz Pasūtītājam Publisko iepirkumu likuma 39.panta piektajā 

daļā minētās izziņas (oriģinālus vai kopijas), kuras izdotas ne agrāk kā trīs mēnešus pirms to 

iesniegšanas dienas Pasūtītājam.  

4.3.Pasūtītājs neizskata Pretendenta piedāvājumu vai arī izslēdz Pretendentu no turpmākas 

dalības iepirkuma procesā jebkurā piedāvājumu izvērtēšanas stadijā, ja: 

4.3.1. Pretendents nav reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrā (vai līdzvērtīgās citu 

valstu institūcijās); 

4.3.2. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmo daļu, komisija izslēdz 

pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata pretendenta 

piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem: 

4.3.2.1.pretendents ar spēkā stājušos tiesas spriedumu atzīts par vainīgu koruptīva rakstura 

noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu 

līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;  

4.3.2.2.pretendents ar spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas spēkā 

stājušos lēmumu atzīts par vainīgu normatīvo aktu būtiskā pārkāpumā, tajā skaitā vides 

aizsardzības, konkurences un darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas saistīts ar personu 

nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas;  

4.3.2.3.pretendents tiek likvidēts, pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība ir 

apturēta vai pārtraukta, vai ir uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu; 

4.3.2.4. pretendentam ir nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi 

Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts; 

4.3.2.5.pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār 

nav sniedzis pieprasīto informāciju; 

4.3.3. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, 

ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos 

noteiktajām prasībām, ir attiecināmi nolikuma 4.3.1. – 4.3.2.apakšpunktā minētie 

nosacījumi; 

4.3.4. Pretendents ir iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu. 

4.3.5. Pretendents ir piedalījies kādā no iepriekšējiem attiecīgā iepirkuma projekta posmiem 

vai iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā un minētie apstākļi šim Pretendentam 

dod priekšrocības šajā iepirkuma procedūrā. 

4.3.6. Pretendents nav izpildījis šī Nolikuma 3.punkta vai kāda cita punkta prasību. 

5. Tehniskais piedāvājums 

5.1.Tehniskajā piedāvājumā Pretendentam jāiekļauj detalizēta informācija par visām 

nepieciešamajām aktivitātēm, kuras Pretendents plāno veikt, lai izpildītu konkursa nolikuma 

2. punktā un 1. pielikumā „Tehniskā specifikācija” norādīto pakalpojuma apjomu.  

http://www.iub.gov.lv/
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5.2.Pretendentam Tehniskajā piedāvājumā jāietver 3. pielikumā „Tehniskā piedāvājuma forma” 

norādītā informācija. 

6. Finanšu piedāvājums 

6.1. Finanšu piedāvājumu veido piedāvājuma cena par visu iepirkuma apjomu pēc Pasūtītāja 

paredzētās tehniskās specifikācijas (1. pielikums), kas būs slēdzamā iepirkuma līguma cena.  

6.2. Paredzētais pakalpojuma orientējošais kvantitatīvais un kvalitatīvais raksturojums dots 

tehniskajā specifikācijā. 

6.3. Pretendentam jāiekļauj finanšu piedāvājuma cenā visas nodevas, nodokļi, izņemot 

pievienotās vērtības nodokli, un pārējās izmaksas, kuras ir nepieciešamas un saistošas 

uzņēmējam. Cenā jāiekļauj arī pieskaitāmie izdevumi un pārējās izmaksas, lai nodrošinātu visa 

darba procesa izpildi. Visām vienību cenām un izmaksām sarakstā jābūt norādītām latos. 

6.4. Kopējā finanšu piedāvājuma cena tiks ierakstīta protokolā un kalpos par pamatu 

piedāvājuma izvērtēšanai. 

7. Atklāta konkursa piedāvājumu vērtēšanas kārtība  

 

7.1. Piedāvājumu izvērtēšanu komisija veic 4 (četros) posmos: 

 

7.1.1. 1.posms – Piedāvājumu noformējuma pārbaude: 

7.1.1.1. Pēc piedāvājumu atvēršanas Komisija novērtē, vai piedāvājums sagatavots un 

noformēts atbilstoši nolikuma 1.3.1., 1.3.2., 1.3.4., 1.4.1., 1.5.2., 1.5.3., 1.5.5., 1.5.6., 

1.5.7., 1.5.8., 1.5.9., 1.5.10., 1.6.4., 1.6.5. punkta prasībām;  

7.1.1.2. Ja piedāvājums atbilst izvirzītajām prasībām, iepirkuma komisija lemj par 

piedāvājuma tālāku izskatīšanu. Pretējā gadījumā piedāvājums tiek izslēgts no 

turpmākās dalības iepirkumu procedūrā. 

7.1.2. 2.posms – Pretendentu atlase  

7.1.2.1.Komisija pārbauda, vai pretendents atbilst nolikuma 3. sadaļā noteiktajiem 

kvalifikācijas kritērijiem un iesniedzis visus nolikuma 4.sadaļā pieprasītos 

dokumentus 

7.1.2.2.Komisija izvērtē katru piedāvājumu kā norādīts zemāk pievienotajā tabulā:  

 

Nolikuma 

punkta 

numurs 

 

Kvalifikācijas kritērija apraksts 

Atzīme par 

dokumenta vai 

informācijas 

iesniegšanu 

(iesniegts/ nav 

iesniegts) 

Atzīme par 

dokumenta vai 

informācijas 

atbilstību 

konkursa 

noteikumiem 

(atbilst/neatbilst) 

(ir komentāri / 

nav komentāru) 

3.2.1 Ja piedāvājumu atklātajam konkursam iesniedz 

personu apvienība, tad visi grupas dalībnieki paraksta 

piedāvājumu (tajā skaitā piedāvājuma pieteikumu, 

tehnisko piedāvājumu, finanšu piedāvājumu)* 

  

3.2.2. Ja piedāvājumu atklātajam konkursam iesniedz 

personu apvienība, tad piedāvājuma pieteikumā 

norāda personu, kura pārstāv personu grupu atklātajā 

konkursā, kā arī katras personas atbildības apjomu. 

Šo informāciju paraksta visi personu grupas 

dalībnieki)* 
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Nolikuma 

punkta 

numurs 

 

Kvalifikācijas kritērija apraksts 

Atzīme par 

dokumenta vai 

informācijas 

iesniegšanu 

(iesniegts/ nav 

iesniegts) 

Atzīme par 

dokumenta vai 

informācijas 

atbilstību 

konkursa 

noteikumiem 

(atbilst/neatbilst) 

(ir komentāri / 

nav komentāru) 

4.1.1. Pilnvara (oriģināls vai kopija), ja pretendents ir 

pilnvarojis kādu personu pretendenta vārdā parakstīt 

šim konkursam iesniedzamo dokumentāciju** 

  

4.1.2. Reģistrācijas apliecības vai komersanta reģistrācijas 

apliecības apliecināta kopija (juridiskām personām 

un individuālajam komersantam) vai izziņa (vai tās 

kopija), ko izsniedzis LR Uzņēmumu reģistrs vai 

līdzvērtīga iestāde citā valstī, kur Pretendents 

reģistrēts, un kas apliecina, ka Pretendents ir 

reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā; apliecinātu pases 

kopiju (fiziskām personām) 

  

4.1.3. Pretendenta vai tā pilnvarotās personas parakstīts 

apliecinājums, ka uz pretendentu neattiecas Publisko 

iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas noteikumi 

un ka nav tādu apstākļu, kuri pretendentam liegtu 

piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko 

iepirkumu likuma prasībām 

  

4.1.4. Pretendenta apliecināta izziņa uz pretendenta 

veidlapas par vidējo finanšu apgrozījumu pēdējo 3 

gadu (2007. - 2009.gadi) laikā (ja Pretendents 

dibināts vai kā individuālā darba veicējs vai nodokļu 

maksātājs reģistrējies vēlāk – izziņu par gada kopējo 

finanšu vidējo apgrozījumu nostrādātajā periodā) 

  

4.1.5. Derīga ISO 9001:2008 sertifikāta apliecināta kopija. 

Pasūtītājs atzīst ekvivalentus sertifikātus, ko 

izdevušas institūcijas citās Eiropas Savienības 

dalībvalstīs, kā arī akceptē citus piegādātāja 

iesniegtos pieradījumus par kvalitātes nodrošinājuma 

pasākumiem. 

  

4.1.6. Pretendenta pieredzes apraksts uz pretendenta 

veidlapas par atbilstību 3.8.punktā minētajām 

prasībām 

  

4.1.7. Pakalpojuma sniegšanā iesaistīto ekspertu pašrocīgi 

parakstīts CV, kurā ietvertas ziņas saskaņā ar 

nolikuma 3.8.2.punkta prasībām, saskaņā ar šī 

nolikuma pielikumu Nr.5 

  

4.1.8. Piedāvāto ekspertu CV pielikumi: 

4.1.8.1. izglītības un kvalifikācijas dokumentu 

kopijas, kas apliecina pakalpojuma sniegšanā 

(Iepirkuma priekšmeta nodrošināšanā) 

iesaistītā eksperta izglītību un kvalifikāciju 

  

* - ja Pretendents nav personu apvienība, šo kritēriju nevērtē un vērtējuma ailēs ieraksta „Nav 

attiecināms” 
** - ja Pretendents nav pilnvarojis kādu personu pretendenta vārdā parakstīt šim konkursam 

iesniedzamo dokumentāciju, šo kritēriju nevērtē un vērtējuma ailēs ieraksta „Nav attiecināms” 
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7.1.2.3.Ja piedāvājums atbilst šā konkursa nolikuma 3. un 4. sadaļā izvirzītajām pretendentu 

atlases prasībām, iepirkuma komisija lemj par piedāvājuma tālāku izskatīšanu. Pretējā 

gadījumā piedāvājums tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkumu procedūrā. 

7.1.3.  3.posms – Tehnisko piedāvājumu vērtēšana 

7.1.3.1. Pēc Pretendentu atlases Komisija veic tehnisko piedāvājumu vērtēšanu, kurā Komisija 

novērtē, vai tehniskais piedāvājums atbilst šajā konkursa nolikumā noteiktajām 

iepirkuma priekšmeta un citām prasībām.   

7.1.3.2.  Pretendentu piedāvājumi, kuru tehniskos piedāvājumus Komisija atzīst par 

atbilstošiem, piedalās finanšu piedāvājumu vērtēšanā (4.posmā). Pretendentu 

piedāvājumi, kuri neatbilst nolikumā noteiktajām prasībām, tiek izslēgti no turpmākās 

dalības iepirkumu procedūrā. 

7.1.4. 4.posms – Finanšu piedāvājumu vērtēšana 

7.1.4.1.Pēc tam, kad komisija pārbaudījusi, vai piedāvājumos nav aritmētiskās kļūdas un tie 

nav nepamatoti lēti, komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu. 

7.1.4.2. Komisija pārbauda, vai piedāvātā cena atbilst pasūtītāja budžeta iespējām 

(plānotajam finansējumam). Gadījumos, kad piedāvātā cena pārsniedz plānotās 

budžeta iespējas, iepirkuma Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par iepirkuma 

procedūras pārtraukšanu vai iesniegto piedāvājumu ar viszemāko cenu kārtībā 

turpināt sarunas, lai vienotos ar pārējiem pretendentiem par pakalpojuma sniegšanu 

pieejamo finanšu līdzekļu ietvaros. 

7.1.4.3. Ja nav iesniegts neviens atbilstošs piedāvājums, iepirkuma komisija pieņem lēmumu 

par iepirkuma procedūras izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

7.1.4.4.Publisko iepirkumu likumā noteiktajā termiņā paziņojums par komisijas lēmumu slēgt 

iepirkumu līgumu vai izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, tiek 

nosūtīts katram atklātā konkursa pretendentam, kā arī attiecīgs paziņojums tiek 

nosūtīts Iepirkuma uzraudzības birojam. Informācija tiek publicēta arī pasūtītāja mājas 

lapā internetā. 

8. Iepirkuma līgums, tā sagatavošanas un noslēgšanas kārtība 

8.1.Iepirkuma līguma projekts pievienots nolikuma pielikumā Nr.6. 

8.2.Komisijas lēmums un tās paziņojums par konkursa uzvarētāju, ar kuru tiks slēgts iepirkuma 

līgums, ir pamats līguma sagatavošanai. 

8.3.Pretendentam, kurš atzīts par konkursa uzvarētāju, pēc konkursa rezultātu paziņojuma 

saņemšanas un Nolikuma 4.2. punktā minētās informācijas iesniegšanas pasūtītājam 

jāierodas pie pasūtītāja uz iepirkuma līguma slēgšanas pārrunām. 

8.4.Ja 10 dienu laikā no dienas, kad paziņojams par lēmuma pieņemšanu izziņots Iepirkumu 

uzraudzības biroja Internet tīklā, par konkursa rezultātiem Iepirkumu uzraudzības birojs 

nesaņem sūdzības par pasūtītāja darbu attiecībā uz konkursa likumību, pasūtītājs slēdz 

līgumu ar izraudzīto pretendentu. 

8.5.Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu ar pasūtītāju, komisija izvēlas nākamo 

piedāvājumu ar viszemāko cenu. 

8.6.Ja 8.4.punktā norādītajā termiņā tiek saņemts Iepirkumu uzraudzības biroja aizliegums slēgt 

līgumu, pasūtītājs rīkojas saskaņā ar tā norādījumiem. 

8.7.Līgums ietvers visas vienošanās starp pasūtītāju un izraudzīto pretendentu atbilstoši 

konkursa nolikumā paredzētajiem līguma noteikumiem.  
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8.8.Līgumā starp pasūtītāju un izraudzīto pretendentu var paredzēt atsevišķu līguma noteikumu 

maiņu, ja tam piekrīt abas līgumslēdzēju puses. 

 

9. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi 

9.1.Iepirkuma komisija ir tiesīga: 

9.1.1. pieprasīt no pretendentiem, kas piedalās konkursā, rakstiskus precizējumus par 

iesniegtajiem dokumentiem un piedāvājumu, ja tas nepieciešams pretendentu atlasei, tehnisko 

piedāvājumu atbilstības pārbaudei, finanšu piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai; 

9.1.2. likumā noteiktajā kārtībā veikt pārbaudi vai lūgt pasūtītājam, vai kompetentai institūcijai 

tās vārdā veikt pārbaudi, lai konstatētu pretendenta kvalitātes kontroles nodrošināšanas 

pasākumus konkrētā iepirkuma izpildē; 

9.1.3. veikt labojumus pretendentu piedāvājumos, ja tajos konstatētas aritmētiskas kļūdas; 

9.1.4. noteikt termiņu, līdz kuram pretendentam jāsniedz atbilde, ja komisija pieprasa, lai 

pretendents precizē informāciju par savu piedāvājumu; 

9.1.5. pieaicināt komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēju tiesībām; 

9.1.6. neizskatīt un noraidīt piedāvājumus, ja pretendents nav iesniedzis šim nolikumam 

atbilstošus pretendenta novērtēšanas dokumentus vai piedāvājuma dokumenti neatbilst šajā 

nolikumā noteiktajām prasībām, ja iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums; 

9.1.7. lemt par konkursa termiņa pagarināšanu; 

9.1.8. likumā paredzētajos gadījumos izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu; 

9.1.9. noteikt konkursa uzvarētāju; 

9.1.10. izvērtējot iesniegtos pretendentu piedāvājumus /piedāvāto cenu/ un pieejamos finanšu 

resursus, lemt par iepirkuma procedūras pārtraukšanu vai iesniegto piedāvājumu ar viszemāko 

cenu kārtībā turpināt sarunas, lai vienotos ar pārējiem pretendentiem par pakalpojuma sniegšanu 

pieejamo finanšu līdzekļu ietvaros pirms iepirkuma līguma parakstīšanas.  

9.1.11. citas tiesības saskaņā ar nolikumu un normatīvajiem aktiem.  

9.2.Iepirkuma komisijai ir pienākumi: 

9.2.1. izskatīt un izvērtēt saskaņā ar konkursa nolikumu iesniegtos pretendentu piedāvājumus; 

9.2.2. likumā paredzētajos gadījumos sniegt paskaidrojumus pretendentiem par pieņemtajiem 

lēmumiem; 

9.2.3. citi pienākumi saskaņā ar nolikumu un normatīvajiem aktiem. 

 

 10. Pretendenta tiesības un pienākumi 

10.1.Katram pretendentam likumā paredzētajā kārtībā un termiņā ir tiesības pieprasīt 

pasūtītājam un iepirkuma komisijai sniegt paskaidrojumus par konkursa nolikumu, komisijas 

pieņemtajiem lēmumiem, pārsūdzēt pasūtītāja un iepirkuma komisijas rīcību vai pieņemto 

lēmumu, kā arī citas tiesības un pienākumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citiem 

normatīvajiem aktiem. 

10.2.Katrs pretendents, līdz ar piedāvājuma iesniegšanu, piekrīt visiem konkursa nolikumā 

minētajiem nosacījumiem un apņemas ievērot visus konkursa nolikumā minētos nosacījumus kā 

pamatu iepirkuma izpildei. 
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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
 

Iepirkuma priekšmets „Mārketinga kampaņa Sanktpēterburgā Latvijas - 

Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013. gadam projekta 

LLI-050 „Joint water-based tourism offering in Latgale region and Utena 

county” ietvaros” 
 

1. Vispārēja informācija 
 

Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar Latgales reģiona attīstības aģentūru un Utenas apriņķa 

vadītāja administrāciju laikā periodā no 2009.gada 7.janvāra līdz 2011.gada 6.janvārim īsteno 

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.–2013. gadam projektu “Uz ūdens 

resursiem balstītā kopējā tūrisma piedāvājuma radīšana Latgales reģionā un Utenas apriņķī” 

(akronīms: WATER JOY; numurs: LLI-050; nosaukums angļu valodā: „Water based tourism 

offering in Latgale region and Utena county”).  

 

Projekta WATER JOY LLI-050 vispārējais mērķis ir veicināt Latgales un Utenas reģionu 

ekonomisko attīstību, attīstīt tūrisma nozari, pozicionējot abus reģionus kā vienotu tūrisma 

galamērķi un nodrošinot ilgtspējīgu ūdens resursu izmantošanu.    

 

2. Iepirkuma priekšmeta „Mārketinga kampaņa Sanktpēterburgā Latvijas - 

Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013. gadam projekta LLI-

050 „Joint water-based tourism offering in Latgale region and Utena county” 

ietvaros” apraksts 

 
Sadarbojoties ar Pasūtītāju, Izpildītājam jāsniedz pakalpojums - mārketinga kampaņa 

Sanktpēterburgā atbilstoši norādītājam: 

 

1. Jāveic reklāmas maketu izveide, saskaņošana ar Pasūtītāju un druka atbilstoši sekojošām 

prasībām: 

a. Ģeometriskie izmēri: makets tiek izgatavots mērogā 1:10, izmēri atbilstoši 2. 

punktā doto izvietošanas vietu izmēriem, maketa būtiskajiem elementiem jābūt 

atkāpei no malas ne mazāk kā 4 mm. 

b. Maketēšana: makets jāizgatavo EPS vai TIFF formātā. EPS formāta prasības: 

visiem objektiem maketā jābūt krāsu formātā CMYK, tekstiem jābūt attēlotiem 

„outlines” veidā. Rastra attēliem jāatbilst drukas prasībām (punkts c) un jābūt 

ievietotiem maketā mērogā 1:1, kā arī pievienotiem atsevišķi. Makets visā 

laukumā nedrīkst būt caurspīdīgs. TIFF formāta prasības: krāsu modelis CMYK, 

bez slāņiem, maskām un ceļiem, bez kompresijas. Maketos labajā augšējā stūrī 

(ar atkāpi no malas 40mm) jāatstāj no informācijas brīva vieta metropolitēna 

1. pielikums  
pie atklātā konkursa nolikuma „Mārketinga kampaņa 

Sanktpēterburgā Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības 

programmas 2007.-2013. gadam projekta LLI-050 „Joint water-

based tourism offering in Latgale region and Utena county” 

ietvaros” 

(Iepirkuma identifikācijas Nr. LPR/2010/6/WJ ) 
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reklāmas kontroles etiķetei (57x30mm). Maketam jāatbilst „Federālā likuma par 

reklāmu” prasībām. 

c. Drukas tehnoloģija: Platformāta druka uz pašlīmējošās plēves – summārais 

krāsas daudzums punktā (Total Ink Amount) ne vairāk kā 250%, visi melnās 

krāsas šriftu un vektorobjekti „jāsapilda” ar kompozīto krāsu 

CMYK=760/50/40/100. Overprint opcijai jābūt izslēgtai. Rastra objektiem 

izšķirtspējai jābūt 720-1000 dpi. 

d. Krāsas identifikācija: Lai iegūtu gaidāmo krāsu, jāizmanto Pantone Solid to 

Process, kas dod priekšstatu par Pantone krāsu druku CMYK formātā. Lai 

nodrošinātu krāsu atbilstību platformāta drukā, nepieciešama izmēģinājuma 

nospieduma izgatavošana. 

e. Maketu iesniegšana: CD, DVD, Flash datu nesēji vai izvietošana uz ftp servera. 

f. Papildus informācija: visiem oriģinālmaketiem jāpievieno krāsu izdruka ar 

norādītu faila nosaukumu, ģeometrisko izmēru, drukas veidu un izmantoto 

maketēšanas programmu, kā arī JPEG formāta paraugs ar apjomu ne vairāk kā 

200 Kb. 

 

2. Jāveic reklāmas izvietošana Sanktpēterburgā, t.i., plānošana, reklāmas laukumu 

pirkšana, darbu un informācijas koordinēšana, atskaišu sniegšana u.c. darbības 

saskaņojot ar Pasūtītāju atbilstoši sekojošām prasībām: 

a. Reklāmas izvietošana uz metro vagoniem „abpusēja stikera formā” (0,35x0,15m) 

Sanktpēterburgas metro līnijās kopskaitā 1000 vietās. Reklāmas izvietošanas 

laiks augusts-septembris. Piezīme: Reklāmas izvietošanas laika pieļaujamā 

nobīde ir 15 dienas. 

a. Reklāmas izvietošana uz „stendiem” (4x2m) Sanktpēterburgas metro stacijās 

atbilstoši skicei un norādītajam orientējošajam reklāmas izvietošanas laikam un 

vietai (lai neradītu pārpratumus, dots staciju nosaukums krievu valodā). Piezīme: 

Reklāmas izvietošanas laika pieļaujamā nobīde ir 15 dienas. 

 
 

Stacija Izvietošanas laiks 

Владимирская к Девяткино  Augusts-Septembris  

Техн.Инст.-2 к Пр.Ветеранов  Augusts-Septembris  

Техн.Инст.-2 к Девяткино  Augusts-Septembris  

Сенная Пл. к Парнасу  Augusts-Septembris  

Невский пр. к Купчино  Augusts-Septembris  

Пионерская к Купчино  Augusts-Septembris  

Озерки к Купчино  Augusts-Septembris  

Приморская к Рыбацкое  Augusts-Septembris  

Достоевская к Спасской  Augusts-Septembris  

Садовая к Комендантскому пр.  Augusts-Septembris  
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Девяткино  Augusts-Septembris  

Комендантский пр.  Augusts-Septembris  

Ладожская  Augusts-Septembris  

Ленинский пр. к Ветеранов  Augusts-Septembris  

Ленинский пр. к Девяткино  Augusts-Septembris  

Чкаловская  Augusts-Septembris  

Спортивная  Augusts-Septembris  

Сенная пл. к Купчино  Augusts-Septembris  

Техн.Инст.-1 к Сенной  Augusts-Septembris  

Садовая к Волковской  Augusts-Septembris  
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PIETEIKUMS DALĪBAI ATKLĀTAJĀ KONKURSĀ 
„Mārketinga kampaņa Sanktpēterburgā Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības 

programmas 2007.-2013. gadam projekta LLI-050 „Joint water-based tourism offering in 

Latgale region and Utena county” ietvaros” 

 (Iepirkuma Identifikācijas Nr. LPR/ 2010/6/WJ) 

Pretendents (nosaukums) iesniedz savu pieteikumu dalībai iepirkumu procedūrā un saskaņā ar 

iepirkuma noteikumiem, es, apakšā parakstījies, (amats, vārds, uzvārds) , apliecinu, ka: 

1. Pretendents (nosaukums) piekrīt iepirkuma noteikumiem un garantē iepirkuma prasību 

izpildi. Iepirkuma noteikumi ir skaidri un saprotami. 

2. Visas piedāvājumā sniegtās ziņas par Pretendents (nosaukums) ir patiesas un precīzas. 

3. Pretendents (nosaukums) apzinās un saprot, ka Pasūtītājs var pieņemt vai noraidīt jebkuru 

piedāvājumu, kā arī noraidīt visus piedāvājumus jebkurā brīdī līdz uzvarētāja noteikšanai. 

4. Ja Pretendenta (nosaukums) piedāvājums tiks pieņemts, Pretendents (nosaukums) apņemas 

nodrošināt prasību izpildi, kas noteiktas prasībās attiecībā uz iepirkumu priekšmetu un piekrīt 

samaksas nosacījumiem, kas noteikti Finanšu piedāvājumā. 
 

Pretendents   

Reģistrācijas  Nr.   

Juridiskā adrese  

Faktiskā adrese  

Kontaktpersona  

Kontaktpersonas 

tālr./fakss, e-pasts 
 

Bankas nosaukums, 

filiāle 
 

Bankas kods  

Norēķinu konts  

 

 Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, datums, zīmogs 

 

 

2. pielikums  
pie atklātā konkursa nolikuma „Mārketinga kampaņa 

Sanktpēterburgā Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības 

programmas 2007.-2013. gadam projekta LLI-050 „Joint water-

based tourism offering in Latgale region and Utena county” 

ietvaros” 

(Iepirkuma identifikācijas Nr. LPR/2010/6/WJ ) 
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TTEEHHNNIISSKKĀĀ  PPIIEEDDĀĀVVĀĀJJUUMMAA  FFOORRMMAA  
(atbilstoši tehniskajai specifikācijai) 

„Mārketinga kampaņa Sanktpēterburgā Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības 

programmas 2007.-2013. gadam projekta LLI-050 „Joint water-based tourism offering in 

Latgale region and Utena county” ietvaros” 

 (Iepirkuma Identifikācijas Nr. LPR/ 2010/6/WJ) 

 

Tehniskajā piedāvājumā iekļaujamā informācija: 

1. Konkursa nolikumā minēto pakalpojumu apjoma sniegšanas metodika, kas ietver metožu 

aprakstu, kādas tiks pielietotas, izstrādājot un realizējot mārketinga kampaņu;  

2. Pakalpojuma sniegšanai plānoto aktivitāšu apraksts atbilstoši tehniskajā specifikācijā 

(1. pielikums) risināmajiem uzdevumiem, norādot katras aktivitātes realizācijas gaitu (laika 

grafiku), saturu, metodes, problēmjautājumus, iespējamos risinājumus un plānoto rezultātu; 

3. Informācija par Pretendenta piedāvātajiem resursiem pakalpojuma sniegšanai.  

 

Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, datums, zīmogs 

 

3. pielikums  
pie atklātā konkursa nolikuma „Mārketinga kampaņa 

Sanktpēterburgā Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības 

programmas 2007.-2013. gadam projekta LLI-050 „Joint water-

based tourism offering in Latgale region and Utena county” 

ietvaros” 

(Iepirkuma identifikācijas Nr. LPR/2010/6/WJ ) 
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FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA 
„Mārketinga kampaņa Sanktpēterburgā Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības 

programmas 2007.-2013. gadam projekta LLI-050 „Joint water-based tourism offering in 

Latgale region and Utena county” ietvaros” 

 (Iepirkuma Identifikācijas Nr. LPR/ 2010/6/WJ) 

 

Pretendents (nosaukums) iesniedz savu piedāvājumu un piedāvā nodrošināt pakalpojumu 

sniegšanu saskaņā ar iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām par šādu līgumcenu:  

 

Nr.  Iepirkuma priekšmets Cena, LVL 

1 Mārketinga kampaņa Sanktpēterburgā  

Cena bez pievienotās vērtības nodokļa, LVL  

Pievienotās vērtības nodokļa (norādīt %) summa, LVL  

Summa kopā ar PNV, LVL  

 

Piedāvājuma summa vārdiem: (jāuzraksta piedāvājuma cena bez pievienotās vērtības nodokļa, 

pievienotās vērtības nodokļa % un summa un summa kopā ar pievienotās vērtības nodokli).  

 

Finanšu piedāvājumā piedāvātā cena ietver visus ar pakalpojuma sniegšanu saistītos 

izdevumus, ieskaitot transporta izdevumus, visa veida sakaru izmaksas un izmaksas, kas 

saistītas ar tehniskās dokumentācijas izstrādi, t.sk., kancelejas preču un materiālu izmaksas un 

pakalpojumu kvalitātes un garantijas nodrošinājumu. Finanšu piedāvājuma cenās jābūt 

iekļautiem visiem nodokļiem un nodevām, ja tādas ir paredzētas. 
 

 

 

Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, datums, zīmogs 

 

 

4. pielikums  
pie atklātā konkursa nolikuma „Mārketinga kampaņa 

Sanktpēterburgā Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības 

programmas 2007.-2013. gadam projekta LLI-050 „Joint water-

based tourism offering in Latgale region and Utena county” 

ietvaros” 

(Iepirkuma identifikācijas Nr. LPR/2010/6/WJ ) 
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CURRICULUM VITAE (CV) FORMA 

EKSPERTAM 
 

Vārds, uzvārds:            

Piedāvātā loma projektā:____________________________________________________ 

Kontaktinformācija: _______________________________________________________ 

 

IZGLĪTĪBA: 

Pievienojiet augstākās izglītības diplomu apliecinātas kopijas 

Laika 

periods 

Izglītības iestādes 

nosaukums 

Izglītība, iegūtais grāds 

   

   

 

PAPILDUS IZGLĪTĪBA: 

Kvalifikācijas celšana, kursi, apmācības. Pievienojiet kvalifikāciju apliecinošu sertifikātu, 

apliecību vai līdzvērtīgu dokumentu apliecinātas kopijas  

Laika 

periods 

Izglītības iestādes 

nosaukums 

Apmācību nosaukums, iegūtā kvalifikācija 

   

   

 

DARBA PIEREDZE: 
Sākot ar pašreizējo amatu, uzskaitiet pretējā secībā katru darba vietu. Uzskaitiet visus amatus 

un veiktos pienākumus, kas attiecas uz pieprasīto līdzvērtīgu kvalifikāciju un pieredzi, norādot 

datumus, darba vietu nosaukumus, ieņemamos amatus, veiktos pienākumus. Noteikti norādiet 

pieredzi piedāvātājā lomā projektā.  

Laika 

periods 

Darba vieta Amats Veiktie pienākumi 

    

    

    

 

Norādiet darba pieredzi līdzvērtīga rakstura projektu ieviešanā 

Nr.

p.k. 

Programma, projekta 

nosaukums, eksperta 

veiktie pienākumi, 

sasniegtie rezultāti 

Projekta 

īstenotājs 

Finansētājs, 

finansējuma 

apjoms 

Kontaktpersona, 

kontaktpersonas 

telefons 

     

 

VALODAS: 
Katrai valodai norādiet zināšanu līmeni: teicami, labi, viduvēji vai vāji. 

5. pielikums  
pie atklātā konkursa nolikuma „Mārketinga kampaņa 

Sanktpēterburgā Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības 

programmas 2007.-2013. gadam projekta LLI-050 „Joint water-

based tourism offering in Latgale region and Utena county” 

ietvaros” 

(Iepirkuma identifikācijas Nr. LPR/2010/6/WJ ) 
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Valoda Zināšanu līmenis 

Runāt 

prasme 

Rakstīt 

prasme 

Lasīt prasme 

    

 

APLIECINĀJUMS: 
 

Es, apakšā parakstījies (-usies):  

- apliecinu, ka šī informācija pareizi raksturo mani, manu kvalifikāciju un pieredzi,  

piekrītu manu personas datu izmantošanai iepirkumā „Mārketinga kampaņa Sanktpēterburgā 

Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013. gadam projekta LLI-050 

„Joint water-based tourism offering in Latgale region and Utena county” ietvaros” (Iepirkuma 

identifikācijas Nr. LPR/2010/6/WJ) kandidāta pieteikuma izvērtēšanai,  

- apliecinu, ka apņemos piedalīties līguma izpildē, gadījumā, ja kandidātam [nosaukums] 

iepirkuma procedūras rezultātā tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, 

- manam Curriculum Vitae ir pievienoti sekojoši pielikumi: 

 

Vārds, uzvārds:  

Paraksts:  

Datums:  
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LĪGUMS  

Nr.________ (līguma projekts) 

 

Daugavpilī,                      2010. gada ____________ 

 
Latgales plānošanas reģions, saīsinājums LPR, reģ.nr. 90002181025, Atbrīvošanas aleja 95, 

Rēzekne, LV-4600, turpmāk tekstā saukts PASŪTĪTĀJS, tā administrācijas vadītājas Ivetas 

Maļinas-Tabūnes personā, kura rīkojas saskaņā ar Nolikumu, un pamatojoties uz LPR veikto 

iepirkuma procedūru par mārketinga kampaņu Sanktpēterburgā Latvijas - Lietuvas pārrobežu 

sadarbības programmas 2007.-2013. gadam projekta LLI-050 „Joint water-based tourism 

offering in Latgale region and Utena county” ietvaros (iepirkuma identifikācijas Nr. 

LPR/2010/6/WJ); lēmums _____.2010. par tiesībām slēgt līgumu) no vienas puses, un 

__________, reģistrācijas numurs _________, adrese ___________________________, 

turpmāk tekstā „IZPILDĪTĀJS”, no otras puses, turpmāk tekstā – Puses, noslēdz šo 

pakalpojumu līgumu (turpmāk tekstā – LĪGUMS) un ir vienojušies par sekojošo:  

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS apņemas, saskaņā ar šī līguma noteikumiem un 

pamatojoties uz iepirkuma procedūras rezultātiem, sniegt pakalpojumu – Mārketinga 

kampaņa Sanktpēterburgā Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-

2013. gadam projekta LLI-050 „Joint water-based tourism offering in Latgale region and 

Utena county” ietvaros, par pilnu apjomu (turpmāk tekstā - PAKALPOJUMS), LĪGUMA 

izpildes laiks ir līdz 2010. gada 25. jūnijam. Līguma izpildes termiņš netiks pagarināts. 

1.2. Puses apstiprina, ka IZPILDĪTĀJS sniedz PAKALPOJUMU atbilstoši iepirkuma 

procedūras Nr. LPR/2010/6/WJ iepirkuma nolikumam un piedāvājumam (līguma pielikums 

Nr.1.). 

1.4. PAKALPOJUMS tiek sniegts, nodrošinot PAKALPOJUMA savlaicīgumu un augstu 

kvalitāti. PAKALPOJUMA sniegšanas vieta ir Latgales reģions. 

 

2. LĪGUMA SUMMA UN APMAKSAS KĀRTĪBA. 

2.1. Līguma kopējā summa ir LVL ________ (summa vārdiem___________), tai skaitā 

pievienotās vērtības nodoklis ___ % PVN LVL ___________, summa bez PVN __% 

LVL________( Finanšu piedāvājumā piedāvātā cena) . 

2.2. IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs pēc līguma parakstīšanas saņemt no PASŪTĪTĀJA avansa 

maksājumu ____% apmērā no paredzamās līguma summas pēc attiecīgā rēķina iesniegšanas 

IZPILDĪTĀJAM. 

2.3. Apmaksa par PAKALPOJUMU tiek veikta, pamatojoties uz IZPILDĪTĀJA iesniegto 

rēķinu, un pēc nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas. 

2.4. Galīgais norēķins ____% apmērā no kopējās līgumsummas tiek veikts pēc tam, kad 

IZPILDĪTĀJS šajā līgumā paredzēto pakalpojumu ir izpildījis pilnā apjomā, noformējis 

attiecīgo dokumentāciju - izpildīto darbu nodošanas – pieņemšanas aktu.    

6. pielikums  
pie atklātā konkursa nolikuma „Mārketinga kampaņa 

Sanktpēterburgā Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības 

programmas 2007.-2013. gadam projekta LLI-050 „Joint water-

based tourism offering in Latgale region and Utena county” 

ietvaros” 

(Iepirkuma identifikācijas Nr. LPR/2010/6/WJ ) 
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2.5. Par samaksas veikšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad PASŪTĪTĀJA banka veikusi atzīmi 

uz attiecīgā maksājuma dokumenta. 

 

3. LĪGUMA IZPILDE UN KONTROLE. 

3.1. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs veikt kontroli par LĪGUMA izpildi, pieaicinot neatkarīgus 

ekspertus un jebkurā laikā pieprasīt informāciju par PAKALPOJUMA sniegšanas un izpildes 

gaitu. 

3.2. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums izpildīt LĪGUMU saskaņā ar iepirkuma procedūras tehnisko 

specifikāciju un savu iesniegto piedāvājumu. Izpildes kontrolei IZPILDĪTĀJS iesniedz 

PASŪTĪTĀJAM nodošanas – pieņemšanas aktu, kurā ir raksturots sniegtais pakalpojums. 

3.3. Pirms pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas PASŪTĪTĀJS pārliecinās, ka sniegtais 

PAKALPOJUMS atbilst līguma noteikumiem un iepirkuma procedūras tehniskajai 

specifikācijai, prasībām, apjomam un termiņam un ir atbilstošā kvalitātē. Ja PASŪTĪTĀJAM ir 

iebildumi, komentāri, prasības vai papildinājumi attiecībā uz PAKALPOJUMU, tā kvalitāti vai 

kvalitātes neatbilstību, termiņu, apjomu vai neatbilstību jebkurai citai tehniskajā specifikācijā 

norādītājai prasībai, PASŪTĪTĀJAM ir pienākums to nekavējoties paziņot IZPILDĪTĀJAM 

rakstveidā. PASŪTĪTĀJA norādītos iebildumus IZPILDĪTĀJS novērš savstarpēji saskaņotos 

termiņos uz sava rēķina.  

 

4. PUŠU PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA. 

4.1. PASŪTĪTĀJS apņemas: 

4.1.1. Ievērot līguma noteikumus. 

4.1.2. Savlaicīgi iesniegt IZPILDĪTĀJAM nepieciešamos dokumentus un informāciju 

PAKALPOJUMA veikšanai. 

4.1.3. Savlaicīgi veikt samaksu par PAKALPOJUMU. 

4.1.4. Nozīmēt par savu atbildīgo kontaktpersonu:  

Latgales plānošanas reģiona projektu vadītāja Tatjana Kozačuka, tālrunis/fakss: 654 28111, e-

pasts: Tatjana.Kozačuka@latgale.lv 

4.2. IZPILDĪTĀJS apņemas: 

4.2.1. Ievērot līguma noteikumus un sniegt PAKALPOJUMU profesionāli, kvalitatīvi, 

savlaicīgi un noteiktajā apjomā. 

4.2.2. Pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma ziņot PASŪTĪTĀJAM par PAKALPOJUMA sniegšanas 

gaitu. 

4.2.3. Nekavējoties rakstiski informēt PASŪTĪTĀJU par nepieciešamajām izmaiņām 

PAKALPOJUMA izpildē un pamatot izmaiņu nepieciešamību. 

4.3. Katra Puse ir atbildīga par LĪGUMA neizpildīšanu vai par tā nepienācīgu izpildi saskaņā ar 

Latvijas Republikas likumdošanu. Vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei radušos zaudējumus. 

4.4. Ja IZPILDĪTĀJS nenodrošina PAKALPOJUMA atbilstību šī LĪGUMA 1.2. punktā 

noteiktajām prasībām, kavē noteikto PAKALPOJUMA sniegšanas grafiku, PASŪTĪTĀJAM ir 

tiesības samazināt LĪGUMA summu par 50%, pamatojot samazinājuma iemeslus. 

4.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pusi no saistību izpildes. 

 

5. NEPĀRVARAMA VARA. 

5.1. Puses apņemas labticīgi pildīt LĪGUMU, taču jebkura no Pusēm var tikt atbrīvota no 

atbildības par LĪGUMA saistību neizpildi, ja pierāda, ka šāda LĪGUMA saistību neizpilde 

radusies no Pusēm neatkarīgu apstākļu dēļ - notiekot stihiskām nelaimēm, ugunsgrēkiem, 

plūdiem, ekoloģiskām katastrofām, karadarbībai un citiem nepārvaramas varas apstākļiem, kas 

tiešā veidā ietekmē LĪGUMA izpildi, un kuru iestāšanos nebija iespējams paredzēt un novērst. 

Puses apņemas nekavējoties informēt viena otru par šādu apstākļu iestāšanos un veic visus 

nepieciešamos apstākļus, lai nepieļautu zaudējumu rašanos. 

 

6. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS 
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6.1. Šis LĪGUMS stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei. 

PAKALPOJUMA sniegšana jānodrošina līdz 2010. gada 10.oktobrim un līdz visu ar 

PAKALPOJUMA sniegšanu saistīto pienākumu un saistību izpildei- pieņemšanas- nodošanas 

akta parakstīšanai.  

6.2. LĪGUMA laušana vai tā darbības pārtraukšana neatbrīvo puses no jau uzņemto saistību 

izpildes. 

 

7. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA. 

7.1. Puses vienojas, ka strīdi tiek risināti pārrunu ceļā. Nepieciešamības gadījumā tiek sastādīta 

rakstiska vienošanās, kas, pēc tam, kad tos parakstījušas abas Puses, kļūst par neatņemamu šī 

LĪGUMA sastāvdaļu. 

7.2. Šis LĪGUMS pilnībā apliecina Pušu vienošanos un gribu, un ir saistošs Pušu tiesību un 

saistību pārņēmējiem. 

7.3. Ja LĪGUMA darbības laikā kādi no LĪGUMA noteikumiem kļūst pretrunā ar spēkā 

esošajiem likumiem un citiem normatīvajiem aktiem, vai tiesas nolēmumiem, tas neaptur un/vai 

nepadara par spēka neesošiem citus šī LĪGUMA noteikumus. 

 

8. CITI NOTEIKUMI. 

8.1. Personas, kas parakstījušas šo LĪGUMU, apliecina, ka tām ir visas ar likumu noteiktās 

pilnvaras uzņēmuma vārdā uzņemties pienākumus un saistības, kā arī personīgi uzņemas pilnu 

materiālo atbildību par sekām, kas iestājas vai var iestāties sakarā ar šo ziņu neatbilstību 

patiesībai. 

8.2. LĪGUMS sastādīts un parakstīts divos eksemplāros uz _____(______) lapām, ar vienādu 

juridisko spēku, latviešu valodā un pa vienam atrodas pie katras no pusēm. 

8.3. LĪGUMA ietvaros PAKALPOJUMS tiek sniegts, pamatojoties uz un saistībā ar iepirkuma 

procedūras tehnisko specifikāciju un IZPILDĪTĀJA iesniegto piedāvājumu. IZPILDĪTĀJA 

tehniskais piedāvājums tiek vienots LĪGUMAM kā tā sastāvdaļa. 

 

IZPILDĪTĀJS     PASŪTĪTĀJS 

                                            

Z.V.       Z.V. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Pretendenta pieredzes apraksts 

 

Nr. 

Informācija par 

pakalpojumu 

saņēmēju, norādot, 

nosaukumu, adresi, 

kontaktpersonu un 

tās kontakttālruni 

Sniegtā pakalpojuma satura, mērķu un rezultātu 

apraksts / Programmas un projekta nosaukums un 

numurs (ja attiecināms) 

Pakalpojuma summa 

latos (LVL)  

 

Pakalpojuma 

sniegšanas laiks 

(no mm.gggg. līdz 

mm.gggg.) 

 

Veikto 

pienākumu 

uzskaitījums 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      
Pievienotas atsauksmes 

 

 

Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, datums, zīmogs. 

7. pielikums  
pie atklātā konkursa nolikuma „Mārketinga kampaņa 

Sanktpēterburgā Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības 

programmas 2007.-2013. gadam projekta LLI-050 „Joint water-

based tourism offering in Latgale region and Utena county” 

ietvaros” 

(Iepirkuma identifikācijas Nr. LPR/2010/6/WJ ) 



 


