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1. Iepirkuma priekšmets 
Daugavpils novada dome, reģistrācijas Nr. 90009117568, adrese Rīgas iela 2, Daugavpils, 
LV-5401, kā Pasūtītājs, uzaicina piedalīties iepirkumā par tiesībām veikt servera 
programmatūras licenču piegādi. 
 
1.1. Iepirkuma priekšmeta raksturojums 

Servera programmatūras licenču piegāde Daugavpils novada domes vajadzībām, 
atbilstoši specifikācijai. Darbu apjomi un specifikācijas tiek norādīti nolikuma pielikumā 
Nr.2. 

1.2. Iepirkuma dokumentācija ir pieejama internetā  adrese  www.dnd.lv. Jautājumus 
par iepirkuma priekšmetu un dokumentāciju vēlams nosūtīt rakstiski uz e-pasta adresi: 
ruslans.aizbalts@dnd.lv.  

1.3. Kontaktpersona Daugavpils novada domes Pašvaldības IT kompetences centra vadītājs 
Ruslans Aizbalts (ruslans.aizbalts@dnd.lv , tālr. 65476740),  

2. Iepirkuma mērķis – izvēlēties piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst nolikuma un 
specifikācijas prasībām. 

3. Identifikācijas numurs – DND 2011/31. 
4. Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 48600000-4 
5. Pretendenti un iesniedzamie dokumenti  
 
Pretendenta iesniegtā piedāvājuma sastāvs: 

Iepirkumā var piedalīties juridiskas personas vai vairāku juridisku personu izveidotas 
pilnsabiedrības, kuras nodarbojas ar serveru programmatūras piegādi. Atlasei jāiesniedz 
šādi dokumenti: 

5.1. Pretendenta finanšu piedāvājums pēc parauga (1. pielikums) atbilstoši Tehniskai 
specifikācijai (2.pielikums). Finanšu piedāvājumu paraksta un apliecina ar zīmogu 
pretendenta vadītājs vai tā pilnvarota persona. 

5.2. Pretendenta tehniskais piedāvājums atbilstoši Tehniskai specifikācijai (2. pielikums). 
5.3. Pretendenta reģistrācijas apliecības kopija. 
5.4. Pretendenta rakstisks apliecinājums, kurā norāda, ka attiecībā uz to nepastāv šādi 

nosacījumi: 
5.4.1. pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā 

tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz 
parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai 
pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma 
izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts; 

5.4.2. tam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav 
reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā 
skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā pārsniedz 
100 latus. 

5.5. Apliecinājums, ka iesniegtais piedāvājums ir spēkā, t.i. saistošs tā iesniedzējam līdz 
iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas, 
termiņu skaitot no piedāvājumu atvēršanas brīža. 

 
6. Piedāvājumu skaits. 
6.1. Katrs Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu. 
6.2. Visi piedāvājumi, kuros viens un tas pats Pretendents piedalās vairāk kā ar vienu 

piedāvājumu (arī iesaistoties pilnsabiedrības piedāvājumos) tiek noraidīti un visi 
iepriekš minētie piedāvājumi netiek izskatīti. 

7. Iepirkuma un Piedāvājuma sagatavošanas izmaksas. 
7.1. Izdevumus, kas saistīti ar iepirkuma organizēšanu, sedz Pasūtītājs. 
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7.2. Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un 

iesniegšanu. Pasūtītājs nav atbildīgs, nesedz un nekompensē šos izdevumus neatkarīgi 
no iepirkuma norises un iznākuma. 

8. Līguma izpildes vieta un laiks. 
8.1. Līguma izpildes vieta: Latvijas Republika, Daugavpils, Rīgas ielā 2, Daugavpils novada 

domē. 
8.2. Paredzamais līguma izpildes laiks: 10.10.2011. 
8.3. Iepirkuma līguma projekts 3. pielikumā. 
9. Pretendenta pienākumi 
9.1. Pretendenta pienākums ir rūpīgi iepazīties ar iepirkuma nolikumu un citiem 

dokumentiem, kā arī izdarītajiem grozījumiem tajos (ja ir bijuši grozījumi). 
9.2. Pretendentam ir pienākums pārbaudīt un pārliecināties, ka visi iepirkuma dokumenti ir 

saņemti. 
10. Iepirkuma dokumentu izskaidrojums.  
10.1. Pretendentam, kas vēlas jebkuru iepirkuma dokumentu skaidrojumu, jānosūta 

pieprasījums uz ruslans.aizbalts@dnd.lv, adresējot to Pasūtītājam līdz pēdējai 
iesniegšanas termiņa dienai. 

11. Piedāvājuma valoda. 
11.1. Visi iepirkuma piedāvājuma dokumenti izpildāmi latviešu valodā. 
12. Likumdošana. 
12.1. Tiek uzskatīts, ka Pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, ir iepazinušies ar visiem 

Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var 
attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām. 

12.2. Darbi jāizpilda saskaņā ar LR normatīviem aktiem un ES normatīviem aktiem. 
13. Piedāvājuma naudas vienības. 
13.1. Piedāvātā līguma cena ir jānorāda LVL (Latvijas latos) bez PVN. 
13.2. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar preču piegādi Pasūtītājam. 
13.3. Iespējamais sadārdzinājums līguma realizācijas laikā netiks papildus apmaksāts. 
14. Piedāvājuma spēkā esamība. 
14.1. Piedāvājuma derīguma termiņš ir 90 dienas. 
14.2. Ārkārtējos gadījumos iepirkuma organizētājs var pieprasīt, lai Pretendenti pagarina 

spēkā esamības termiņu par konkrētu papildus periodu. Pieprasījums un Pretendentu 
atbildes noformējamas rakstiski. Pretendentam, kurš piekrīt šai prasībai, nav atļauts 
izmainīt savu piedāvājumu. 

15. Iepirkuma dalībnieku alternatīvie piedāvājumi – Netiek pieņemti. 
16. Piedāvājuma forma un tās sagatavošana. 
16.1. Pretendents sagatavo vienu Piedāvājumu veidojošu dokumentu oriģinālu. Dokumenti 

jānoformē atbilstoši MK noteikumiem Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un 
noformēšanas kārtība”. Piedāvājums tiek adresēts Daugavpils novada domei ( adrese: ar 
sekojošu norādi: piedāvājums iepirkumam "Servera programmatūras licenču iegāde” 
Iepirkuma identifikācijas numurs DND 2011/31. Uz iepakojumiem jābūt norādītam 
Pretendenta nosaukumam un adresei, lai gadījumā, ja piedāvājums ir nokavēts, to 
neatvērtā veidā varētu nosūtīt atpakaļ. 

16.2. Ja Piedāvājums nav pienācīgi noformēts un/vai aizzīmogots, iepirkuma rīkotājs nav 
atbildīgs par piedāvājuma nonākšanu pie nepareiza adresāta un tā priekšlaicīgu 
atvēršanu. 

16.3. Piedāvājums nedrīkst saturēt grozījumus vai papildinājumus, izņemot tos, kuri atbilst 
Pasūtītāja izdotajiem norādījumiem, vai kuri nepieciešami Pretendenta pieļauto kļūdu 
labošanai, šajā gadījumā šādus labojumus apstiprina persona vai personas, kuras ir 
parakstījušas piedāvājumu. 
 

17. Piedāvājumu iesniegšana. 
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17.1. Piedāvājumu jāiesniedz Daugavpils novada domei (adrese: Rīgas ielā 2, 

Daugavpils LV-5401) līdz 2011.gada 12.septembrim plkst.10.00. 
17.2.  Piedāvājumu Pasūtītājs var pagarināt piedāvājuma iesniegšanas termiņu, kurā visas 

pasūtītāja un pretendenta tiesības un pienākumi paliek spēkā un ir jāizpilda. 
17.3. Piedāvājumi var tikt iesniegti personīgi vai nosūtot pa pastu. Iesniegšanai personīgi – 

piedāvājumi iesniedzami Daugavpils novada domē. 
17.4. Saņemot piedāvājumu Daugavpils novada domē darbinieks uz ārējā iepakojuma norāda 

datumu un laiku, kad piedāvājums ir saņemts, un apstiprina to ar savu parakstu.  
17.5. Piedāvājumus, kuri saņemti pēc iepirkuma nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa beigām, darbinieks reģistrē un marķē ar uzrakstu „NOKAVĒTS”. 
18. Pretendenta tiesības un pienākumi. 
18.1. Piedalīšanās iepirkumā ir ieinteresēto piegādātāju brīvas gribas izpausme, iesniedzot 

piedāvājumu dalībai iepirkumā. Pretendents pieņem un apņemas ievērot visus šā 
nolikuma nosacījumus. 

18.2. Pretendents nedrīkst izdarīt tādas darbības, kas varētu tieši ietekmēt Pasūtītāja lēmumus 
attiecībā uz iepirkuma norisi. Ja Pretendents veic darbības ar mērķi tieši vai netieši 
ietekmēt procesu, viņa piedāvājumu tālāk neizskata. 

18.3. Pretendentam ir pienākums pēc pasūtītāja pieprasījuma izskaidrot savu piedāvājumu. Ja 
Pretendents nesniedz šādus paskaidrojumus, Pasūtītājs ir tiesīgs noraidīt Pretendenta 
piedāvājumu. 

19. Pretendentu atlase un tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude. 
19.1. Pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu 

veic Pasūtītājs. 
19.2. Pasūtītājs izvērtē Pretendenta tehniskās un profesionālās spējas, kā arī tehnisko prasību 

un finansiālā piedāvājuma atbilstību, vadoties no iepirkuma nolikumā noteiktajām 
prasībām. 

19.3. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt no Pretendenta, kas izturējis Pretendentu 
atlasi, atkārtotu apliecinājumu, ka viņa kvalifikācija joprojām atbilst šī nolikuma 
noteiktajām prasībām. Gadījumā, ka Pretendents to nespēj vai nedara, vai atklājas, ka 
viņš iesniedzis nepatiesas vai neprecīzas ziņas, Pasūtītājs noraida viņa piedāvājumu. 

19.4. Ja Pasūtītājs pieprasa, lai pretendents precizē informāciju par savu piedāvājumu, tā 
nosaka termiņu, līdz kuram pretendentam jāsniedz atbilde. 

19.5. Pirms lēmuma pieņemšanas, komisija pieprasa no pretendenta, kuram būtu piešķiramas  
līguma slēgšanas tiesības, izziņu, ko izsniegusi Latvijas  kompetenta institūcija, kas 
apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšana iemaksu 
parādu, kas pārsniedz 100 latus. Šo izziņu pretendentam  jāiesniedz 10 darba dienu laikā, 
izziņai jābūt izdotai ne agrāk kā vienu mēnesi pirms tās iesniegšanas dienas. 

20. Piedāvājuma vērtēšana un izvēle 
20.1. Par iepirkuma uzvarētāju tiek atzīts tas pretendents, kura piedāvājums ir ar viszemāko 

cenu un tas atbilst visām nolikumā un specifikācijā izvirzītajām prasībām. 
 
 
 
 

 



Pielikums Nr.1 
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

 
________________________________________________________________________ 

(pretendenta nosaukums) 

Apliecinām, ka mūsu iesniegtā piedāvājumā cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar preces piegādi.   
  

N.p.k. Nosaukums   Summa (Ls, bez 
PVN) Daudzums Summa (Ls, bez PVN) 

1   1  
Pavisam kopā  bez PVN:   

PVN (22 %)   
Pavisam kopā  ar PVN:   

 

 

_______________________________     ______________ __________________ 

(Pretendenta pārstāvja ieņemamais amats)       (paraksts)       (vārds, uzvārds) 

____________________________  

(dokumenta aizpildīšanas datums) 

 z.v.



pielikums Nr.2. 

Tehniskā specifikācija 
 

Programmatūra: 
Microsoft SQL Server 2008 standarta versija 1 (vienam) procesoram (SQLSvrStd 2008R2 OLP NL 
Gov 1Pro vai ekvivalenta)* - 1 gab. 
Lietotāju skaits:  
neierobežots  
Instalācijas avots: 
Instalācijas disks vai iespēja lejupielādēt instalāciju no interneta. 
 
 
* Piedāvājot ekvivalentu preci Piegādātājam jāpierāda tās ekvivalentums. 
Par pieprasītajai programmatūrai ekvivalentu tiek uzskatīta programmatūra ar ekvivalentu 
funkcionalitāti, lietotāja saskarni, programmistiskajām saskarnēm (Application Programming 
Interface, datņu formāti, ieraksti sistēmas reģistrā u.tml.). Piedāvātajai programmatūrai jābūt arī 
ekonomiski ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties programmatūras ieviešanas un 
lietošanas laikā. Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai 
programmatūrai tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās programmatūras 
funkcionalitāti pilnā apjomā). 
*Visām programmatūras versijām jābūt angļu valodā. 
*Visām pieprasītajām licencēm jābūt beztermiņa lietošanas licencēm. 
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Pielikums Nr.3. 
 

PPrroojjeekkttss  
LLĪĪGGUUMMSS  

 
Daugavpilī          2011.gada „____”.____________________ 
 

Daugavpils novada dome, reģ. Nr. 90009117568, juridiskā adrese: Rīgas iela 2, 
Daugavpils, Latvija, turpmāk tekstā –  „PIRCĒJS ”, tās izpilddirektores Vandas Kezikas 
personā, kura rīkojas uz nolikuma pamata, no vienas puses, un  
_____________________________________________________________________ 

(pretendenta nosaukums) 

reģistrācijas Nr._________________, juridiskā adrese: ________________________, 
turpmāk līguma tekstā „PĀRDEVĒJS ”, tās ___________________________personā, 
kurš/a rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses, abi kopā turpmāk līguma teksta saukti 
Līdzēji, atsevišķi - Līdzējs, noslēdz šādu līgumu: 
 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 
 
1.1.  PĀRDEVĒJS apņemas piegādāt PIRCĒJAM, ņemot vērā PĀRDEVĒJA iesniegto 

piedāvājumu PIRCĒJA rīkotajam iepirkumam  (iepirkuma identifikācijas Nr. DND 
2011/31), preces, kas atbilst tehniskajai specifikācijai 1.pielikumā (pielikums tiks 
izstrādāts, ņemot vērā iepirkuma procedūrai klāt pievienoto tehnisko specifikāciju), kas 
ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.  

1.2.  Preces daudzums, sortiments un cenas tiek noteikts 2.pielikumā (pielikums tiks 
izstrādāts, ņemot vērā iesniegto piedāvājumu), kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa. 

 
2. MAKSĀJUMU KĀRTĪBA 

 
2.1. Līguma kopējā summa ir Ls ____ (________________________) bez  PVN 22 %. 
           (summa vārdiem) 

2.2. Samaksa par Precēm tiek veikta 2 (divu) nedēļu laikā pēc Preču piegādes, ievērojot šī 
līguma 3.2.punktā noteikto Preču piegādes kārtību. 

2.3.  PIRCĒJS maksā par Precēm, pārskaitot naudu PĀRDEVĒJA noradītajā bankas kontā. 
2.4. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad PĀRDEVĒJA bankas kontā tiek ieskaitīta 

apmaksai paredzētā summa . 
/ 

3. PIEGĀDES NOTEIKUMI, VIETA UN TERMIŅI 
 
3.1. PĀRDEVĒJS bez maksas piegādā Preci PIRCĒJAM pēc adreses - Rīgas ielā 2, 

Daugavpils; 
3.2. Visa Prece tiek piegādātā un nodota PIRCĒJA pilnvarotajai personai līdz 2011. gada 30. 

septembrim. Preces nodošana tiek noformēta ar pieņemšanas-nodošanas aktu, kas 
kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.  

3.3.  Par Preces piegādes datumu tiks uzskatīts datums, ar kuru tiks parakstīts Preču 
pieņemšanas-nodošanas akts. 

 
 

4. PRETENZIJAS 
 
4.1. PIRCĒJAM 3 (trīs) darba dienu laikā no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas 

brīža ir tiesības iesniegt rakstveida pretenzijas PĀRDEVĒJAM par iegādātās Preces 
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neatbilstību daudzumam un kvalitātei. 

4.2. Ja pieņemšanas laikā tiek konstatētā nekvalitatīvā vai bojātā Prece, tā tiek atgriezta 
PĀRDEVĒJAM, kurš to apmaina pret citu. 

4.3. Pretenzijas, kas saistītas ar līgumsaistību izpildi, Līdzējiem jāizskata ne ilgāk kā 5 
(piecu) dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas.  
 
 

5. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA UN ATBILDĪBA 
 
5.1. Visus strīdus un domstarpības, kas rodas starp Līdzējiem līguma izpildes gaitā, Līdzēji 

cenšas atrisināt savstarpēji vienojoties sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdi 
tiek risināti Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kartībā tiesu instancēs. 

5.2. Par Preces piegādes termiņa nokavējumu PĀRDEVĒJS maksā PIRCĒJAM līgumsodu 
1% apmēra no līguma kopējas summas par katru nokavēto dienu. 

5.3. Par Preces apmaksas nokavējumu PIRCĒJS maksā PĀRDEVĒJAM līgumsodu 0,1% 
apmērā no līguma neapmaksātās summas par katru nokavēto dienu. 

5.4. Līdzēji ir atbrīvoti no dotā Līguma saistību izpildes, ja to izpilde ir kļuvusi neiespējama 
no Līdzējiem neatkarīgu nepārvaramas varas apstākļu dēļ. 

 
 

6. CITI NOTEIKUMI 
6.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Līdzēju saistību izpildei. 
6.2. Visi šī Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai gadījumā, ja tie izdarīti 

rakstveidā un Līdzēju parakstīti. Tie pievienojami līgumam un kļūst par neatņemamu tā 
sastāvdaļu.  

6.3. Ar Līguma parakstīšanu zaudē spēku visas iepriekšējās vienošanās un sarakste  
6.4. Līgums sastādīts uz 2 (divām) lapām 2 (divos) eksemplāros, pa vienam katram no 

Līdzējiem. 
7. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

 
 
 


