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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 kopētāju piegādi 
Daugavpils novada domes vajadzībām. 
 
1.1. Iepirkuma priekšmeta raksturojums 

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

1.2. Iepirkuma dokumentācija ir pieejama interneta adresē 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 2011/32. 
4. Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 30121430-6 
5. Pretendenti un iesniedzamie dokumenti  
 
Pretendenta iesniegtā piedāvājuma sastāvs: 

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

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

5.2. Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendents darbojas kopētāju piegādes nozarē 
vismaz 3 gadus; 

5.3. Pretendenta servisa centra/-u saraksts ar adresēm Daugavpils pilsētas teritorijā. 
5.4. Ražotāja firmas vai autorizēta  produktu izplatītāja sertifikāts vai tā apliecināta kopija, 

ka Piegādātājs ir autorizēts zīmola biroja tehnikas ražotāja servisa nodrošinātājs un 
izplatītājs. 

5.5. Pretendenta reģistrācijas apliecības kopija. 
5.6. Pretendenta rakstisks apliecinājums, kurā norāda, ka attiecībā uz to nepastāv šādi 

nosacījumi: 
5.6.1. 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; 

5.6.2. 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. 

5.7. 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. 
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: 21.10.2011. 
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. 
9.3. Piegādātāja pienākums: 
9.4. veikt digitālā kopētāja piegādi un uzstādīšanu ne vēlāk kā 30 dienu laikā no līguma 

noslēgšanas dienas; 
9.5. apmācīt vismaz divus administrācijas darbiniekus darbam ar digitālo kopētāju, tā 

uzstādīšanas dienā; 
9.6. nodrošināt tehniskai specifikācijai atbilstoša digitālā kopētāja garantijas termiņu ne 

mazāku kā 3 gadus. 
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 "Kopētāju piegāde” Iepirkuma 
identifikācijas numurs DND 2011/32. 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. 
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, uzstādīšanu un darbinieku apmācību. 
Garantijas laikā garantējam bezmaksas remontu vai tehnikas apmaiņu pret jaunu, ja iekārtas defektus nav iespējams novērst.  
Reakcijas laiks uz servisa pieprasījumu ne ilgāk kā 2 stundas.  

  

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

1   1  
2   1  

Pavisam kopā  bez PVN:   
PVN (22 %)   

Pavisam kopā  ar PVN:   
 

 

_______________________________     ______________ __________________ 

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

____________________________  

(dokumenta aizpildīšanas datums) 



 

pielikums Nr.2. 

Tehniskā specifikācija 
Digitālais krāsu kopētājs – 1gab. 
Kopētāja tehniskie 
parametri 

Nepieciešamie parametri vai nosacījumi 

Kopētāja marka un modelis jānorāda 
Tips Digitālais krāsu kopētājs 
Kopēšanas, tīkla drukas un tīkla   
skanēšanas funkcijas standartā 

jābūt  

Kopēšanas formāts  A5R-A3 
Automātiskais divpusējais 
dokumentu padevējs 

jābūt 

Dokumentu padevēja ietilpība vismaz 100 lapas 
Kopēšanas ātrums A4/A3 vismaz 25-A4/ 13-A3 kopijas minūtē  
Divpusēja kopēšana / drukāšana jābūt 
Papīra padeve no kasetēm vismaz 2 x 500 lapām 
Vismaz divas atvilktnes papīram jābūt 
Rokas padeve  vismaz 100 lapām 
Mērogmaiņa 25-400% 
Pirmās kopijas laiks ne lielāks kā 6.5 sekundes melnbalti 

ne lielāks kā 8.5 sekundes krasās 
Kopiju skaits vienā ciklā 1 līdz 999 
Kopētāja atmiņas apjoms  ne mazāk 2048 MB + 80 GB HDD 
Drukas ātrums 25 A4 / 13 A3 melnbalts / pilnkrāsu lapas minūtē vai vairāk 
Procesors 600 MHz vai jaudīgāks
Saderīgas operētājsistēmas Visas patreizējās MS Windows, Mac OS X Version 10.2 vai 

augstākas, UNIX, LINUX u.c. pēc nepieciešamības 
Printera interfeiss - 10BaseT/100BaseTx Fast Ethernet 

- USB 2.0 (Hi-speed) 
- CF slot 

Skenēšanas režīmi foto, teksts, foto/teksts, OCR 
Skenera failu formāti - TIFF 

- PDF (augsta kompresija/kriptēšana) 
- JPEG 
- XPS 

Skenera funkcionalitāte - Scan-to-PC 
- scan-to-mail 
- scan-to-FTP 
- network TWAIN 
- scan-to-SMB 
- scan-to-BOX 
- scan-to-USB 

Skenera tīkla protokoli TCP/IP 
Skenera interfeiss 10BaseT/100BaseTx  
Pamatne  jābūt 
Tonera resurss vismaz 20 000 kopijām pie 5% pārklājuma- melnais toneris 

vismaz 12 000 kopijām –katra krāsas toneris  



 
Gaismas jūtīgā ruļļa resurss vismaz 300 000 kopijām 
Izejmateriālu komplekts iekārtas 
darbības uzsākšanai 

Jābūt 
(starta tonera komplekts ne mazāk, kā paredzēta tonera 
resurss)   

Kopētāja paliktnis Jābūt 
 

Melnbaltā daudzfunkciju iekārta -1 gab. 
Kopētāja tehniskie 
parametri 

Nepieciešamie parametri vai nosacījumi 

Kopētāja marka un modelis jānorāda 
Tips melnbaltā daudzfunkciju iekārta  
Kopēšanas, tīkla drukas un tīkla   
skanēšanas funkcijas standartā 

jābūt  

Kopēšanas formāts  A6R-A3+ 
Automātiskais divpusējais 
dokumentu padevējs 

jābūt 

Dokumentu padevēja ietilpība vismaz 100 lapas 
Kopēšanas ātrums A4/A3 vismaz 35-A4/ 17-A3 kopijas minūtē  
Divpusēja kopēšana / drukāšana Jābūt 
Papīra padeve no kasetēm vismaz 2 x 500 lapām 
Vismaz divas atvilktnes papīram Jābūt 
Rokas padeve  vismaz 150 lapām 
Mērogmaiņa 25-400% 
Pirmās kopijas laiks ne lielāks kā 5.6 sekundes 
Kopiju skaits vienā ciklā 1 līdz 999 
Kopētāja atmiņas apjoms  ne mazāk 1024 MB + 160 GB HDD 
Procesors 600 MHz vai jaudīgāks  
Saderīgas operētājsistēmas Visas patreizējās MS Windows, Mac OS X Version 10.4 vai 

augstākas, UNIX, LINUX u.c. pēc nepieciešamības 
Printera interfeiss - 10BaseT/100BaseTx/1000BaseT 

- USB 2.0 (Hi-speed) 
- CF slot 

Skenēšanas režīmi foto, teksts, foto/teksts, OCR 
Skenera failu formāti - TIFF 

- PDF (augsta kompresija/kriptēšana) 
- JPG 
- XPS 

Skenera funkcionalitāte - Scan-to-PC, scan-to-mail, scan-to-FTP, network 
TWAIN, scan-to-SMB, scan-to-BOX, scan-to-USB 

Skenera tīkla protokoli TCP/IP 
Skenera interfeiss 10BaseT/100BaseTx  
Pamatne  jābūt 
Tonera resurss vismaz 35 000 kopijām pie 6%  
Gaismas jūtīgā ruļļa resurss vismaz 600 000 kopijām 
Izejmateriālu komplekts iekārtas 
darbības uzsākšanai 

Jābūt (starta tonera komplekts ne mazāk, kā paredzēta tonera 
resurss)   

Piegāde, uzstādīšana, lietotāju 
instruktāža 

jānodrošina 

Kopētāja paliktnis Jābūt 
  


