APSTIPRINĀTS
ar Valsts ieņēmumu dienesta
iepirkumu komisijas
2012.gada 21.septembra
sēdes lēmumu, protokols Nr.2

Iepirkuma

“Darba suņu piegāde”
NOLIKUMS
(identifikācijas Nr. FM VID 2012/253)

Rīgā 2012

2

Saturs
1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMU ...................................................................
1.1. IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS ...........................................................................
1.2. PASŪTĪTĀJA NOSAUKUMS, ADRESE UN CITI REKVIZĪTI ..............................................
1.3. PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAS UN ATVĒRŠANAS VIETA, DATUMS, LAIKS UN
KĀRTĪBA ...........................................................................................................................................
1.4.PRASĪBAS PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAI UN IESNIEGŠANAI ……………………...
1.5. PIEDĀVĀJUMĀ IEKĻAUJAMIE DOKUMENTI ………………………………....................
1.6. CITA INFORMĀCIJA………………….......................................................................................
2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU ...............................................................
3. DARBA SUŅA/-U PĀRBAUDE – TESTĒŠANA, GARANTIJAS NOSACĪJUMI UN
NODOŠANAS/PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA…………………………………………………….
4. ATLASES UN KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS PRETENDENTAM UN
PRETENDENTA IESNIEDZAMIE DOKUMENTI.....................................................................
5. TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS………………………………………………………………
6. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS…………………………………………………………………….
7. PIEDĀVĀJUMA VĒRTĒŠANA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJS………….....
8. IEPIRKUMA LĪGUMA PROJEKTS .........................................................................................
PIELIKUMI:
1. PIETEIKUMS .................................................................................................................................
2. TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS...................................................................................................
3. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS..........................................................................................................
4. DARBA SUŅA TESTĒŠANAS TELPĀ UN APVIDŪ PROTOKOLS……………………….
5. DARBA SUŅA TESTĒŠANAS PROTOKOLS MEDĪJUMU DZIŅAS NOTEIKŠANAI……
6. LĪGUMS NR. FM VID 2012/253(PROJEKTS)...................................................................

3
3
3
3
3
4
5
6
6
7
7
9
9
9
11
12
13
16
17
18
19

3

1. Vispārīgā informācija par publisko iepirkumu (turpmāk – Iepirkums)
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs
Nr. FM VID 2012/253
1.2. Ziņas par pasūtītāju
Pasūtītājs ir Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID),
vienotais reģistrācijas numurs 90000069281,
adrese Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1978,
tālr.: 67028703, fakss: 67028704.
Iepirkumu rīko ar VID 2011.gada 7.septembra rīkojumu Nr.1507 izveidota
iepirkumu komisija (turpmāk – Komisija)
1.3. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, laiks un kārtība, piedāvājumu
atvēršanas vieta, laiks un kārtība
1.3.1. Piedāvājumu ieinteresētais piegādātājs var iesniegt līdz 2012.gada
16.oktobra, plkst.11.00 personīgi, iepriekš piesakot ierašanos pa tālr. 67047294
vai 67047334, vai nosūtot pa pastu uz adresi:
VID Finanšu pārvaldes Iepirkumu daļa
Citadeles ielā 1, 102.kabinetā,
Rīgā, Latvija, LV-1010.
Darba laiks darba dienās no plkst.8.30 līdz plkst.12.00. un no plkst.12.30 līdz
plkst.17.00.
1.3.2. Piedāvājumi, kas nav iesniegti noteiktajā kārtībā vai saņemti pēc
Iepirkuma nolikuma (turpmāk – Nolikums) 1.3.1.apakšpunktā norādītā
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiek izskatīti. Pasta sūtījumam
jābūt nogādātam Nolikuma 1.3.1.apakšpunktā noteiktajā adresē līdz
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
1.3.3. Pretendents pirms Nolikuma 1.3.1.apakšpunktā norādītā piedāvājumu
iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.
1.3.4. Ja piedāvājums ir iesniegts pēc Nolikuma 1.3.1.apakšpunktā norādītā
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to neatvērtu atdod vai nosūta atpakaļ
pretendentam.
1.3.5. Iesniegtie piedāvājumi tiek atvērti pēc Nolikuma 1.3.1.apakšpunktā
norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Komisijas rīkotajā
sanāksmē.
1.4. Prasības piedāvājuma noformējumam un iesniegšanai
1.4.1. Aploksnes noformējums
Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē, 1 (vienā) eksemplārā. Uz aploksnes
jābūt šādām norādēm:
Piedāvājums publiskajam iepirkumam “Darba suņu piegāde” (iepirkuma
identifikācijas Nr. FM VID 2012/253);
pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese (juridiskā un faktiskā
adrese) un tālruņa numurs;
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VID Finanšu pārvaldes Iepirkumu daļa Citadeles ielā 1, Rīgā, LV-1010,
Latvija;
Neatvērt līdz piedāvājumu atvēršanas sanāksmei.
1.4.2. Piedāvājuma noformējums
Visiem Iepirkuma piedāvājuma materiāliem ir jābūt iesietiem un cauršūtiem
kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, uz titullapas ir jābūt norādēm:
piedāvājums publiskajam iepirkumam “Darba suņu piegāde” (iepirkuma
identifikācijas Nr. FM VID 2012/253);
pretendenta nosaukums, juridiskā un biroja adrese, reģistrācijas numurs,
tālruņa numurs (-i) un faksa numurs (-i);
datums.
1.4.3. Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti:
1.4.3.1.
pretendenta parakstīts pieteikums par piedalīšanos Iepirkumā
(saskaņā ar Nolikuma 1.pielikumu);
1.4.3.2.
pretendenta atlases dokumenti – dokumenti vai to kopijas, kas
minēti Nolikuma 3.punktā;
1.4.3.3.
pretendenta parakstīts tehniskais piedāvājums (saskaņā ar
Nolikuma 2.pielikumu);
1.4.3.4.
pretendenta parakstīts finanšu piedāvājums (saskaņā ar Nolikuma
3.pielikumu).
1.4.4. Ja pretendents iesniedz dokumentu atvasinājumus − kopijas, katrai
dokumenta kopijai jābūt izstrādātai un apliecinātai atbilstoši Ministru kabineta
2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un
noformēšanas kārtība”:
1.4.4.1. dokumenta kopiju izstrādā, nokopējot vai citādā tehniskā veidā
iegūstot oriģināla faksimilattēlu ar visām oriģināla grafiskajām un citām
īpatnībām;
1.4.4.2. kopijas pirmās lapas augšējā labajā stūrī ar lielajiem burtiem raksta
vārdu “KOPIJA”;
1.4.4.3. ja dokumenta kopiju apliecina organizācija, apliecinājuma uzrakstā
norāda:
ar lielajiem burtiem rakstītus vārdus “KOPIJA PAREIZA”;
dokumenta kopiju apliecinātājas amatpersonas pilnu amata nosaukumu
(ietverot arī pilnu organizācijas nosaukumu), personisko parakstu un tā
atšifrējumu;
apliecinājuma vietas nosaukumu;
apliecinājuma datumu.
1.4.5. Organizācija var apliecināt tādu dokumentu atvasinājumu pareizību:
1.4.5.1. kuru autors tā ir;
1.4.5.2. kurus tā saņēmusi no citām organizācijām un fiziskām personām, ja
normatīvajos aktos nav noteikts, ka nepieciešama dokumenta autora piekrišana;
1.4.5.3. kurus fiziskās personas iesniedz šai organizācijai.
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1.4.6.
Fiziskā persona var apliecināt tāda dokumenta atvasinājuma pareizību,
kura autors ir šī persona.
1.4.7.
Dokumenta atvasinājumam ir juridisks spēks tikai tad, ja attiecīgā
dokumenta oriģinālam ir juridisks spēks.
1.4.8.
Ja normatīvajos aktos dokumenta atvasinājuma pareizības notariāla
apliecināšana nav noteikta kā obligāta, to var apliecināt ne tikai notārs, bet
Dokumentu juridiskā spēka likuma 6.pantā noteiktajos gadījumos arī
organizācija vai fiziskā persona.
1.4.9. Piedāvājumam jābūt rakstītam latviešu valodā. Atsevišķi dokumenti var
tikt iesniegti svešvalodā, taču tādā gadījumā tiem jāpievieno tulkojums latviešu
valodā ar apliecinājumu par tulkojuma pareizību. Pretējā gadījumā Komisija ir
tiesīga uzskatīt, ka attiecīgais dokuments nav iesniegts.
1.4.10. Ja pretendents iesniedz dokumentu tulkojumu, apliecinājumu par
tulkojuma pareizību sagatavo saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada
22.augusta noteikumiem Nr.291“Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu
tulkojumi valsts valodā”.
1.4.11. Visos piedāvājuma dokumentos pretendenta nosaukumam ir jābūt
juridiski pareizam – atbilstoši reģistrācijas apliecībā minētajam. Pretējā
gadījumā Komisijai ir tiesības uzskatīt, ka dokuments, kurā norādīts nepareizs
(neprecīzs) pretendenta nosaukums, nav iesniegts.
1.5. Cita informācija
1.5.1. Nolikums, informācija par Komisijas veiktajiem grozījumiem Nolikumā,
kā arī informācija par ieinteresēto piegādātāju uzdotajiem jautājumiem
Komisijai un Komisijas sniegtās atbildes ieinteresētajiem piegādātājiem par
Nolikumu ir tieši pieejamas, elektroniski lejupielādējot no VID mājas lapas
internetā: www.vid.gov.lv sadaļā “Aktualitātes” (apakšsadaļa “Publiskie
iepirkumi no 01.11.2009.” un attiecīgā tās sadaļa), kā arī ieinteresētais
piegādātājs līdz Nolikuma 1.3.1.apakšpunktā norādītā piedāvājumu iesniegšanas
termiņa beigām var saņemt personīgi Nolikuma apliecinātu kopiju bez maksas
Citadeles ielā 1, Rīgā, 111.kabinetā, iepriekš piesakot ierašanās laiku pa tālr.:
67047294 vai saņemt Nolikumu elektroniskā veidā, nosūtot pieprasījumu VID
Finanšu pārvaldes Iepirkumu daļas galvenajai speciālistei Antrai Vīmane uz
elektroniskā pasta adresi Antra.Vimane@vid.gov.lv, pieprasījumā norādot:
komersanta nosaukumu (fiziskai personai – vārdu, uzvārdu), adresi, tālr. un
faksa numuru, elektroniskā pasta adresi. Nolikums elektroniski tiek nosūtīts 1
(vienas) darba dienas laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Pēc Nolikuma
saņemšanas elektroniskā veidā ieinteresētais piegādātājs nosūta atpakaļ VID
apliecinājumu par Nolikuma saņemšanu elektroniskā veidā.
1.5.2. Papildu informācija un kontaktpersona:
1.5.2.1.
Piedāvājuma gatavošanas laikā iesniedzējam ir tiesības rakstiski
pieprasīt Komisijai papildu informāciju par Nolikumu, savus jautājumus
adresējot VID Finanšu pārvaldes Iepirkumu daļai Rīgā, Citadeles ielā 1,
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111.kab., LV-1010 vai elektroniski nosūtot minētos jautājumus Nolikuma
1.6.1.apakšpunktā noteiktajam Komisijas pārstāvim.
1.5.2.2. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju,
Komisija to sniedz ne vēlāk kā 4 (četras) dienas pirms Nolikuma
1.3.1.apakšpunktā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
1.5.2.3. Pieprasīto papildu informāciju Komisija nosūta ieinteresētajam
piegādātājam, kurš uzdevis jautājumu, un ievieto šo informāciju VID mājas lapā
internetā: www.vid.gov.lv sadaļā “Aktualitātes” (apakšsadaļā “Publiskie
iepirkumi no 01.11.2009.” un attiecīgajās tās sadaļās).
1.5.2.4. Ieinteresētajam piegādātājam jāuzņemas pilna atbildība par
informācijas iegūšanu VID mājas lapā internetā: www.vid.gov.lv, ja Pasūtītājs
informāciju ievietojis Nolikuma 1.5.2.3.apakšpunktā noteiktajā kārtībā.
1.5.2.5. Kontaktpersona, kura sniedz organizatorisku informāciju par
Iepirkumu: VID Finanšu pārvaldes Iepirkumu daļas galvenā speciāliste Antra
Vīmane (tālr.: 67047294, fakss: 67047527, elektroniskā pasta adrese:
Antra.Vimane@vid.gov.lv).
2. Informācija par iepirkuma priekšmetu
2.1. Sešu darba suņu iegāde un nepieciešamības gadījumā piegāde VID
vajadzībām. Pasūtītājs var nepasūtīt visu šajā apakšpunktā norādīto darba suņu
daudzumu un to piegādi.
2.1.1. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par viena, vairāku vai sešu suņu
iegādi un piegādi VID vajadzībām. Iepirkuma priekšmeta paredzamā līgumcena
ir Ls 14 900,00, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, kas izsakot eiro (EUR)
valūtā pēc Latvijas Bankas noteiktā eiro kursa pret latu (1 EUR = 0,702804 Ls)
ir EUR 21200,79 bez PVN;
2.1.2. Suņu iegāde un piegāde tiek veikta ne vēlāk kā līdz 2012.gada
21.decembrim.
2.2. Cita informācija par iepirkuma priekšmetu:
2.2.1. CPV kods: 80512000-6;
2.2.2. Piedāvājuma cena
Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās jāietver visas izmaksas, kas saistītas ar
tehniskajai specifikācijai atbilstošu darba suņa/-u iegādi un piegādi - darba
suņa/-u vērtība, transporta izdevumi, darba suņa/-u mikročipēšana, vakcinēšana
un vakcinēšanas pases izsniegšana, darba suņa/-u kakla siksna/-s un 2 m gara
pavada/-s, pilna garantija, darba suņa/-u aizstāšana ar citu/-iem (t.sk.
transportēšanas izdevumi gan nogādājot aizstājamo suni, gan aizstāto), ja tiek
atklātas iedzimtas slimības, suns/-ņi ir saslimis/-uši pirms iegādes vai neatbilst
iepirkuma līguma noteikumiem, uz darba suni/-ņiem attiecināmie nodokļi,
nodevas un atļaujas no trešajām personām, muitas u.c. maksājumi, kas
nepieciešami iepirkuma līguma pilnīgai un kvalitatīvai izpildei.
2.2.3. Piegādes vieta un veids:
Piegādātājs pēc pasūtītāja pieprasījuma nodrošina darba suņu piegādi vienā no
šādiem veidiem, pēc piegādātāja izvēles:
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ar gaisa transportu līdz Lidostas Muitas kontroles punktam Ziemeļu ielā 16,
Mārupes novadā, pasūtītājam nodrošinot transportēšanas būrus vai
ar sauszemes transportu līdz Rīgas Brīvostas Muitas kontroles punktam,
Uriekstes ielā 16, Rīgā, pasūtītājam nodrošinot transportēšanas būrus.
3.
Darba suņa/-u pārbaude – testēšana, garantijas nosacījumi un
nodošanas/pieņemšanas kārtība
3.1. Lai noteiktu darba suņa/-u atbilstību tehniskajai specifikācijai tiks veikta
darba suņa/-u pārbaude – testēšana, kuras veikšanas kārtība noteikta Nolikuma
7.punktā. Testēšanu veiks trīs iepirkuma komisijas locekļi, no kuriem viens ir
sertificēts speciālists darba suņu apmācībai un tiesāšanai, kā arī var tikt
pieaicināts eksperts.
3.2. Pretendentu, kura piedāvāto darba suni/-ņus testēs, iepirkuma komisija
rakstiski informēs par testēšanas laiku un vietu vismaz 5 (piecas) darba dienas
pirms testēšanas. Paziņojumu par testēšanu iepirkuma komisija nosūtīs
pretendentam pa faksu, kā arī pa pastu.
3.3. Pretendentam vai pretendenta pilnvarotam pārstāvim ir tiesības piedalīties
darba suņa/-u pārbaudē – testēšanā.
3.4. Darba suņa/-u garantijas nosacījumi ir noteikti Nolikuma tehniskajā
specifikācijā (pielikums Nr.2).
3.5. Darba suņa/-u nodošanas/pieņemšanas kārtība ir noteikta iepirkuma
līguma projektā (pielikums Nr.3).
4. Iesniedzamie
atlases
dokumenti
pretendenta
kvalifikācijas
apliecināšanai:
4.1. Ārvalstī reģistrētam pretendentam, kuram būtu piešķiramas Iepirkuma
līguma slēgšanas tiesības, 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Komisijas
pieprasījuma jāiesniedz izziņa (oriģināls vai kopija), ko izsniegusi kompetenta
attiecīgās valsts institūcija, kas apliecina, ka tam nav pasludināts maksātnespējas
process un tas neatrodas likvidācijas stadijā, un izziņu, kas apliecina, ka tam
valstī, kurā tas ir reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta un Latvijā
nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu,
kas kopsummā katrā valstī pārsniedz Ls 100 (vienu simtu latus). (Pretendentam
minētās izziņas ir tiesības ietvert piedāvājumā.)
Komisija šādus dokumentus pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 1
(vienu) mēnesi pirms to iesniegšanas dienas Komisijai.
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā reģistrētam
Pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības 10 (desmit)
darba dienu laikā pēc Komisijas pieprasījuma jāiesniedz Komisijai izziņu, ko
izsniegusi Latvijas kompetenta institūcija, kas apliecina, ka tam nodokļu parādu,
tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas
kopsummā pārsniedz Ls 100 (vienu simtu latus). (Pretendentam šajā
apakšpunktā minēto izziņu ir tiesības ietvert piedāvājumā.)
Komisija patstāvīgi pārbauda, vai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra
Komercreģistrā reģistrētam pretendentam nav pasludināts maksātnespējas
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process un tas neatrodas likvidācijas stadijā. (Pretendentam minēto izziņu ir
tiesības ietvert piedāvājumā.)
Komisija šādus dokumentus pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 1
(vienu) mēnesi pirms to iesniegšanas dienas Komisijai.
4.2. Prasība attiecībā uz Pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai:
Lai Pretendents varētu piedalīties iepirkumā, tam jābūt reģistrētam atbilstoši
attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.
4.3. Dokuments, kas apliecina Pretendenta atbilstību profesionālās darbības
veikšanai:
Latvijas Republikas Komercreģistrā reģistrētiem pretendentam jāiesniedz
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra (ja Pretendents ir juridiska persona)
izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai ārvalstu pretendentam –
kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments (oriģināls vai
kopija), kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts
normatīvo aktu prasībām.
Pretendentam – Latvijā reģistrētam komersantam šajā apakšpunktā minēto
reģistrācijas apliecības kopiju ir tiesības neiekļaut piedāvājumā. Par pretendenta
reģistrāciju minētajā reģistrā Komisija pārliecinās patstāvīgi.

4.4. Prasība attiecībā uz pretendenta minimālajām tehniskām un profesionālām
spējām:
Pretendentam ir pieredze darba suņu pārdošanas pakalpojumu sniegšanā
pakalpojuma saņēmējiem – tiesībsargājošām iestādēm no 2009.gada.
4.5. Dokumenti, kas apliecina Pretendenta atbilstību minimālajām tehniskām un
profesionālām spējām izvirzītajai prasībai:
4.5.1. Informācija par Pretendenta pieredzi darba suņu pārdošanas pakalpojumu
sniegšanā, norādot vismaz 2 (divus) pakalpojuma saņēmējus no 2009.gada,
saskaņā ar šādu paraugu:
Nr.p
.k.

Darba suņu pārdošanas
pakalpojuma saņēmējs

Darba suņu pārdošanas
pakalpojumu saņēmēja
kontakttālrunis,
elektroniskā pasta adrese

Darba suņu pārdošanas
pakalpojumu sniegšanas
laika periods

4.5.2. Vismaz 2 (divas) atsauksmes par sniegto pakalpojumu kvalitāti no
4.5.1.apakšpunktā ietvertajā Pretendenta aizpildāmajā tabulā Pretendenta
norādītajiem darba suņu pārdošanas dažādiem pakalpojumu saņēmējiem – valsts
vai pašvaldības iestādēm, kas izmanto dienesta suņus savu funkciju veikšanai.
4.5.3. Pretendenta rakstveida apraksts par pieredzi darba suņu audzēšanā un
apmācībā.
4.6. Ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu grupa, jāiesniedz
visu iesaistīto pušu parakstīts apliecinājums par kopīgu dalību Iepirkumā.
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4.6. Nolikuma 4.1. un 4.2.apakšpunktā noteiktais attiecīgais dokuments
jāiesniedz visiem personu grupas vai personālsabiedrības dalībniekiem kā
pretendenta dalībniekiem un personālsabiedrībai kā pretendentam.
5.
Tehniskais piedāvājums
Tehnisko piedāvājumu (turpmāk – Tehniskais piedāvājums) Pretendents
sagatavo saskaņā ar Nolikuma 2.pielikumā noteiktajām prasībām un
raksturojumu atbilstoši tehniskā piedāvājuma formai.
6. Finanšu piedāvājums
6.1. Pretendentam Finanšu piedāvājums jāsagatavo par Nolikuma
2.1.apakšpunktā minēto iepirkuma priekšmetu atbilstoši Nolikuma 3.pielikumā
ietvertajai formai un tajā jānorāda piedāvājuma cena, ņemot vērā Nolikuma
2.pielikumā noteikto raksturojumu un prasības.
6.2. Finanšu piedāvājumā cenām jābūt izteiktām latos vai eiro (EUR) valūtā
pēc Latvijas Bankas noteiktā eiro kursa pret latu (1 EUR = 0,702804 Ls) bez
PVN, norādot ne vairāk kā 2 (divas) zīmes aiz komata
7. Piedāvājuma vērtēšana un piedāvājumu izvēles kritēriji
7.1.
Komisija sākotnēji veic Piedāvājuma noformējuma pārbaudi atbilstoši
Nolikuma 1.4.apakšpunktā minētajām prasībām;
7.2.
Pretendenta kvalifikācijas pārbaude.
7.2.1. Pretendenta kvalifikācijas pārbaudes laikā Komisija veic iesniegto
dokumentu pārbaudi, lai pārliecinātos, vai Pretendenta atlases dokumenti atbilst
Nolikuma 4.punktā noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām;
7.2.2. Komisija bez piedāvājuma tālākas izskatīšanas noraida to Pretendentu,
kuru tā atzinusi par neatbilstošu Nolikumā noteiktajām pretendentu
kvalifikācijas prasībām.
7.3. Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude.
7.3.1.
Komisija veic Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi, kuras laikā
izvērtē Tehniskā piedāvājuma atbilstību tehniskajai specifikācijai (Nolikuma
2.pielikumā ietvertās prasības).
7.3.2. Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudei Komisija veic darba suņa/-u
pārbaudi (testēšanu) katram darba sunim atsevišķi.
7.3.3. Lai izpētītu suņa/u iedzimtās un iegūtās īpašības, testējot darba suni/ņus,
tiek noskaidrots suņa/u dziņu līmenis (medījuma dziņa), nervu sistēmas tips un
noturība (suņa izturēšanās apkārtējā vidē, suņa izturēšanās pret cilvēkiem un pret
dzīvniekiem).
7.3.4. .Pretendentam jānodrošina testēšanai nepieciešamos apstākļus telpās un
apvidū. Telpu testam: rūpnieciskas telpas ar flīzētu grīdu un vismaz pieciem
galdiem, tumšu pagrabu, metāla trepes ar režģu (caurspīdīgiem) pakāpieniem,
vismaz 3 m augstas. Apvidus testam: laipu un pļavu vai mežu.
7.3.5. Testēšanas gaita tiek dokumentēta un filmēta. Testēšanas gaitā tiek
aizpildīti darba suņa testēšanas protokoli (forma Nolikuma 4. un 5.pielikumā).
Novērtēšana notiek pēc 6 baļļu sistēmas, kur “6” ir augstākais novērtējums un
“1” - zemākais. Novērtējums tiek veikts un atzīmēts attiecībā uz katru protokola
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punktu. Tests tiek uzskatīts par veiksmīgi izietu, ja pārbaudes testa kopējais
baļļu skaits ir ne mazāks kā “4,40, noapaļojot rezultātu līdz 2 zīmēm aiz
komata”.
7.3.6. Pēc testēšanas gaitas beigām pretendentam ir tiesības iepazīties ar darba
suņa testa protokoliem. Komisija tālāk nevērtē darba suni/ņus, kuri testu nav
izgājuši veiksmīgi.
7.4. Piedāvājuma izvēles kritēriji un to skaitliskās vērtības.
7.4.1. Iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kas
atbilst Nolikuma prasībām un tehniskajai specifikācijai, starp visiem
piedāvātajiem darba suņiem starp visiem Pretendentiem.
7.4.2. Vērtējot katra Pretendenta piedāvājuma katru darba suni, komisija ņem
vērā tā cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.
7.4.3. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji un to skaitliskās
vērtības:
Kritēriji
Maksimālā skaitliskā
vērtība
Katra darba suņa cena (bez PVN)
20
Testa rezultāti
80
Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits
100
7.4.4. Pretendenta piedāvājuma par katru darba suni galīgo vērtējumu aprēķina
pēc formulas:
P=

( max K K 80 ) + ( CC

zc

20

)

pc

kur
P- Pretendenta piedāvājuma skaitliskais vērtējums;
ΣK – Tiesneša vērtējuma par katru kritēriju summa;
maxΣK

– maksimālā tiesneša vērtējuma par katru kritēriju summa starp visiem
darba suņiem, ko piedāvājuši visi Pretendenti;
C zc – viszemākā piedāvātā cena starp visiem darba suņiem, ko piedāvājuši visi

Pretendenti;
C pc – vērtējamā piedāvājuma cena.
7.4.5. Par saimnieciski visizdevīgāko attiecībā uz katru darba suni tiks atzīts
piedāvājums, kurš ieguvis augstāko galīgo vērtējumu saskaņā ar Nolikuma
7.4.4.apakšpunktā noteikto formulu.
8. Iepirkuma līguma projekts
8.1. Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu par Nolikuma 2.1.apakšpunktā minēto
iepirkuma priekšmetu ar izvēlēto Pretendentu/-tiem saskaņā ar tā iesniegto
Piedāvājumu un Nolikuma noteikumiem.
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8.2. Pasūtītājs par darba suni/-ņiem samaksu veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā
pēc nodošanas-pieņemšanas akta, Līguma un pavadzīmes abpusējas
parakstīšanas dienas, pārskaitot naudu Piegādātāja norādītajā bankas norēķinu
kontā.
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1.pielikums
Iepirkuma “Darba suņu piegāde”,
id Nr. FM VID 2012/253, nolikumam

Pieteikums par piedalīšanos Valsts ieņēmumu dienesta
iepirkumā
“Darba suņu piegāde ”
__________________, 2012.gada ___.__________
Vieta

__________________________________, reģ. Nr. ______________________,
reģistrācijas numurs vai personas kods

Pretendents

_______________________________________________________________,
PVN maksātāja kods (ja pretendents ir PVN maksātājs)

________________________________________________________________,
pretendenta bankas rekvizīti

tā __________________________________________________________________ personā
vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds*

(personas kods ______________________) ar šī pieteikuma iesniegšanu:
piesakās piedalīties Valsts ieņēmumu dienesta publiskā iepirkumā “Darba suņu
piegāde”, id Nr. FM VID 2012/253 (turpmāk – Iepirkums);
piekrīt Iepirkuma nosacījumiem;
apņemas Iepirkuma izpildes tiesību piešķiršanas gadījumā pildīt Iepirkuma nolikumā
minētos Iepirkuma līguma nosacījumus;
apliecinna to, ka attiecībā uz pretendentu nepastāv Publisko iepirkumu likuma 8.¹panta
piektās daļas 1. un 2.punktā noteiktie nosacījumi:
pasludināts pretendenta 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;
pretendentam Latvijā un 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
valstī pārsniedz 100 latus.
apliecina, ka visas sniegtās ziņas Iepirkuma piedāvājumā ir patiesas un precīzas.
___________________

______________________________

Pretendenta vārds, uzvārds

Amats*

______________
/Paraksts/

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
pretendenta adrese, tālruņa (faksa) numuri u.c. ziņas
*Pretendents norāda, ja ir juridiska persona
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2.pielikums
Iepirkuma “Darba suņu piegāde”
id Nr. FM VID 2012/253, nolikumam

Tehniskais piedāvājums
Mēs/ Es,

______________________________________________________

atbilstošo pasvītrot

(pretendenta nosaukums, reģ. Nr. vai vārds, uzvārds, personas kods )

piedāvājam nodrošināt darba suni/-ņus VID vajadzībām atbilstoši VID
iepirkuma “Darba suņu piegāde”, id Nr. FM VID 2012/253, nolikuma
obligātajām prasībām un saskaņā ar šādu tehnisko piedāvājumu:
1.tabula
A Prasības, kas raksturo darba suni/-ņus
Prasības, kas raksturo darba
Prasības minimālais līmenis,
suņa/-u spēju veikt noteiktas
standarti
funkcijas
1. Darba suņa šķirnes
2. Izteikta medījuma dziņa

Vācu aitu suņi, beļģu aitu suņi,
labradori vai šo suņu šķirņu jaukteņi

Ir izteikta medījuma dziņa
Ir liela vēlme pēc mantiņas, interese ir
noturīga
Ir spēja aktīvi spēlēties un ilgstoši
meklēt motivācijas priekšmetu
3. Pozitīva vai neitrāla attieksme Labprāt kontaktējas ar svešiem
pret apkārtējo vidi
cilvēkiem, pozitīvi noskaņots
Nekādā gadījumā nav agresīvs/-i vai
bailīgs/-i
4. Stabila un nosvērta nervu
Ir aktīvs/-i, bet vienlaicīgi nosvērts/-i
sistēma
un stabils/-i, kontrolējams/-i
5.Pašpārliecinātība svešā vidē
Ir pašpārliecināts/-i, patstāvīgs/-i, ātri
spēj pielāgoties jaunajai situācijai,
drošs/-i
6. Laba fiziskā forma
Fiziski labi attīstīts/-i, spēj labi izturēt
ilgstošas fiziskas aktivitātes
7. Vienaldzīga attieksme pret
Neizrāda bailes vai agresiju pret
trokšņiem
šāvieniem
8. Darba suņa/-u vecums
10- 24 mēneši
9. Sertificēta veterinārārsta Veikta gūžu un elkoņu displāzijas
klīniski izmeklēts un bez pārbaude un rezultāts ir ne sliktāks par
veselības traucējumiem
B, 1. pakāpi. Uz iepirkuma līguma
slēgšanas dienu iesniedz dokumentāciju
par
rentgenoloģiskajiem
izmeklējumiem
(uzņēmumus
ar
standarta nolasījumu)
Uz darba suņa nodošanas-pieņemšanas
dienu iesniedz dokumentāciju par
mugurkaula
rentgenoloģiskajiem

Piedāvātais
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A Prasības, kas raksturo darba suni/-ņus
Prasības, kas raksturo darba
Prasības minimālais līmenis,
suņa/-u spēju veikt noteiktas
standarti
funkcijas
izmeklējumiem

Piedāvātais

Ir vakcinēts/-i pret trakumsērgu
(saskaņā ar normatīvajiem aktiem
Ievedot
dzīvnieku
citā
Eiropas
Savienības dalībvalstī, tam ir jābūt
vakcinētam vismaz 21 dienu iepriekš,
gadījumā, ja vakcinācija dzīvniekam
veikta pirmo reizi mūžā un arī tad, ja
nav ievērots revakcinācijas režīms
(vienu reizi gadā). Ja vakcināciju veic
derīguma termiņa ietvaros – vienu reizi
gadā (saskaņā ar Veterinārmedicīnas
likuma 59.panta 14.punktu), tad
trakumsērgas vakcināciju uzskata par
derīgu no revakcinācijas dienas)
Ir vakcinēts/-i pret gaļēdāju mēri,
parvovirozi,
infekciozo
hepatītu,
parainfluenci, leptospirozi
Uz darba suņa nodošanas-pieņemšanas
dienu iesniedz Eiropas Savienības
parauga Mājas (istabas) dzīvnieka pasi
ar atzīmēm par vakcināciju pret
trakumsērgu,
gaļēdāju
mēri,
parvovirozi,
infekciozo
hepatītu,
parainfluenci, leptospirozi
Uz darba suņa nodošanas-pieņemšanas
dienu ir mikročipēts/-i ar mikročipu,
kas atbilst ISO 11784 vai 11785
standartam
Uz darba suņa nodošanas-pieņemšanas
dienu
iesniedz
izziņu/-as
no
veterinārārsta par darba suņa/-u
veselības stāvokli
2.tabula
Prasības
1. Komplektācija
2. Garantija

B Papildus prasības
Obligātās (minimālās) prasības
Kakla siksna un 2 m gara pavada.
Piegādātājs
nodrošina
suņa/-u
aizstāšanu ar pasūtītāja prasībām
atbilstošu suni/-ņiem, kā arī sedz
izdevumus, kas radušies saistībā ar
suņa/-u nomaiņu, ja:
1) darba suns/-ņi saslimst vai iet bojā 5

Piedāvātais
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darba dienu laikā pēc tā saņemšanas
un veterinārārsts ar izziņu apstiprina,
ka suns/-ņi ir inficējies/-ušies pirms
tā/-o nodošanas;
2) 60 dienu laikā atklājas iedzimtas
slimības, kas apgrūtina vai padara par
neiespējamu darba suņa/-u turpmāko
apmācību un izmantošanu dienestā vai
pirms nodošanas iegūtas pataloģijas
(gūžas un elkoņa locītavu displāzija C,
D, E, mugurkaulāja pataloģijas, sirds
saslimšanas);
3) 60 dienu laikā atklājas, ka darba
suns/-ņi neatbilst prasībām, kas
noteiktas tehniskajā specifikācijā
___________________
Pretendenta vārds, uzvārds

* Pretendents aizpilda, ja ir juridiska persona

______________________________
Amats*

______________
/Paraksts/
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3.pielikums
Iepirkuma “Darba suņu piegāde”,
id Nr. FM VID 2012/253, nolikumam

Finanšu piedāvājums
Mēs/ Es

______________________________________________________

(atbilstošo pasvītrot)

(pretendenta nosaukums, reģ. Nr. vai vārds, uzvārds, personas kods )

piedāvājam/-u ____________* darba suni/-ņus VID vajadzībām atbilstoši VID
iepirkuma “Darba suņu piegāde”, id Nr. FM VID 2012/253, nolikumā
ietvertajām prasībām.
Cena Ls/EUR**

Transporta
Ls/EUR***

izdevumi

1(viens) darba suns
___________________
Pretendenta vārds, uzvārds

______________________________
Amats** **

______________
/Paraksts/

* Pretendents

norāda darba suņu skaitu, kuri tiek piedāvāti,un atbilst VID iepirkuma “Darba suņu iegāde”, id Nr. FM
VID 2012/253 nolikumā ietvertajām prasībām.
** Pretendents var norādīt cenu pēc izvēles Ls vai EUR
*** darba suņa piegāde ar gaisa transportu līdz Lidostas Muitas kontroles punktam, Ziemeļu ielā 16, Mārupes
novadā vai ar sauszemes transportu līdz Rīgas Brīvostas muitas kontroles pnktam, Uriekstes ielā 16, Rīgā,
Pasūtītājam nodrošinot transportēšanas būrus.
**** Pretendents aizpilda, ja ir juridiska persona.
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4.pielikums
Iepirkuma “Darba suņu piegāde”,
id Nr. FM VID 2012/253, nolikumam

Darba suņa testēšanas telpā un apvidū protokols
Darba suņa vārds____________________________________________
Pretendents_________________________________________________
Vieta_________________________
Izturēšanās pret cilvēkiem
Izturēšanās pret transportu
Izturēšanās pret citiem suņiem
Attieksme pret šāvieniem

Datums__________________

_________
_________
_________
_________

___________________
____________________
____________________
____________________

Testēšana telpā un apvidū
1
Nr.p.k.
1.
2.

2
Testēšanas veids
Slidena grīda

3.
4.

Galda vingrinājums
Laipa

3
Koeficients

4
Novērtējums

5
Piezīmes

Metāliska skaņa

5.

Trepes
6.
Nešanas
vingrinājums
7.
Pagraba trepes
8.
Tumšā telpa
9.
Pašpārliecinātība
Novērtējums kopā:

x5
x5
: 17

=

Komisijas locekļi:
1. Novērtēšanas tiesnesis_______________/______________/
2. ______________/____________/
3.______________/____________/
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5.pielikums
Iepirkuma “Darba suņu piegāde”,
id Nr. FM VID 2012/253, nolikumam

Darba suņa testēšanas protokols medījumu dziņas noteikšanai
Darba suņa vārds________________________________________________________
Pretendents____________________________________________________
Vieta_________________________

Datums___________________________

Medījuma dziņas noteikšana
Nr.p.k.
1.

Testēšanas veids Koeficients Novērtējums
Pakaļdzīšanās

2.

Uzņemšana

3.

Medījuma dziņa

x3

4.

Meklēšana

x2

5.

Nosprostots
priekšmets

x2

Kopā:

:9

Piezīmes

=

Dažādu materiālu akceptēšana:
Stikls __________
Koks __________
Āda ___________
Metāls _________
Plastmasa _______
___ darba suns ir derīgs
___darba suns ir nederīgs

Komisijas locekļi:
1. Novērtēšanas tiesnesis _______________/______________/
2. ______________/____________/
3.______________/____________/
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6.pielikums
Iepirkuma “Darba suņu piegāde”,
id Nr. FM VID 2012/253, nolikumam

PROJEKTS
Līgums Nr. FM VID 2012/253
Par darba suņu piegādi
Rīgā,

2012.gada___.___________

________________, (reģ. Nr. _________vai personas kods _________ , PVN maksātāja kods
(ja pretendents ir PVN maksātājs) _______ (tiek norādīts saskaņā ar pretendenta iesniegto
piedāvājumu) tās ___________ personā, kur_ rīkojas saskaņā ar ____________, (turpmāk –
Piegādātājs), no vienas puses, un
Valsts ieņēmumu dienests, tā pilnvarotā pārstāvja __________________ personā, kur_
rīkojas saskaņā ar pilnvaru Nr. _____________, kas izdota _________________, (turpmāk –
Pasūtītājs), no otras puses, abi kopā saukti arī kā Puses, bet atsevišķi kā Puse, pamatojoties uz
publiskā iepirkuma “Darba suņu piegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. FM VID 2012/253,
rezultātiem, noslēdz šādu publiskā iepirkuma līgumu, (turpmāk – Līgums).
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pasūtītājs uzdod un Piegādātājs apņemas nodrošināt Pasūtītājam kvalitatīvu un
savlaicīgu ______ darba suņa/-u, atbilstoši Līguma pielikumā Nr.1 noteiktajām prasībām,
iegādi un pēc Pasūtītāja nepieciešamības piegādi, sniedzot garantijas, saskaņā ar Līgumu un tā
pielikumiem, kas ir neatņemamas Līguma sastāvdaļas. Piegādātājs pārdod un Pasūtītājs pērk
__________ darba suni/-ņus par Līguma pielikumā Nr.2 norādīto/-ajām darba suņa/-u iegādes
cenu/-ām. Piegādātājs piegādā __________ (tiks papildināts, atbilstoši Pasūtītāja
nepieciešamībai) darba suni/-ņus par Līguma pielikumā Nr.2 norādīto/-ajām darba suņa/-u
piegādes cenu/-ām.
1.2. Darba suns/-ņi pāriet Pasūtītāja valdījumā ar nodošanas-pieņemšanas akta/-u (saskaņā
ar Līguma pielikumā Nr.3 noteikto formu) parakstīšanas dienu, bet īpašumā ar dienu, kad
Pasūtītājs pilnībā samaksā Līguma pielikumā Nr.2 norādītā/-o darba suņa/-u iegādes un
piegādes (gadījumā, ja Piegādātājs nodrošina darba suņa/-u piegādi) cenu. Nodošanaspieņemšanas akts/-i kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Pasūtītāja pilnvarotās persona
neparaksta nodošanas-pieņemšanas aktu, ja Piegādātājs neizsniedz visus Līguma 3.pielikumā
noteiktā nodošanas-pieņemšanas akta parauga 2.punktā noteiktos līdz ar darba suni/-iem
izsniedzamos dokumentus (ciltsrakstu dokumenti, jāizsniedz tikai gadījumā, ja tādi ir).
1.3. Darba suņa/-u īpašās pazīmes norādītas nodošanas-pieņemšanas aktā.
2. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

2.1. Līguma kopējā summa par Līguma 1.1.apakšpunktā minēto darba suņa/-u iegādi un
piegādi ir Ls/EUR (atbilstošā valūta tiek norādīta saskaņā ar pretendenta iesniegto
piedāvājumu. Gadījumā, ja līguma summa tiek norādīta EUR, līgums tiek papildināts ar
norādi par līguma kopējo summu izteiktu Ls, piemērojot Latvijas Bankas noteikto eiro kursu
pret latu (1 EUR=0,702804 Ls)) _____________ (_____________). Pievienotās vērtības
nodokļa (turpmāk - PVN) samaksu budžetā (ja Piegādātājs ir PVN maksātājs, kas nav
reģistrēts Latvijas Republikā) saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem veic
Pasūtītājs. Darba suņa/-u iegādes un piegādes cenas noteiktas Līguma pielikumā Nr.2.
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Līguma pielikumā Nr.2 noteiktajās darba suņa/-u cenās ir ietverta: darba suņa/-u vērtība,
transporta izdevumi, darba suņa/-u mikročipēšana, vakcinēšana un vakcinēšanas pases
izsniegšana, darba suņa/-u kakla siksna/-s un 2m (divus metrus) gara pavada/-s, pilna
garantija, darba suņa/-u aizstāšana ar citu/-iem (t.sk. transportēšanas izdevumi gan nogādājot
aizstājamo suni, gan aizstāto) ja tiek atklātas iedzimtas slimības vai neatbilstība Līguma
pielikumā Nr.1 noteiktajām prasībām vai suns/-ņi ir saslimis/-uši pirms nodošanas
Pasūtītājam, uz darba suni/-ņiem attiecināmie nodokļi (izņemot PVN), nodevas un atļaujas no
trešajām personām, muitas u.c. maksājumi, kas nepieciešami Līguma pilnīgai un kvalitatīvai
izpildei.
2.3. Pasūtītājs par darba suni/-ņiem samaksu veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc nodošanaspieņemšanas akta/-u, Līguma un pavadzīmes abpusējas parakstīšanas dienas, pārskaitot naudu
Piegādātāja norādītajā bankas norēķinu kontā.
3. DARBA SUŅA/-U NODOŠANAS-PIEŅEMŠANAS NOSACĪJUMI
3.1. Piegādātājs nodod darba suni/-ņus nekavējoties pēc Līguma un nodošanas-pieņemšanas
akta/-u saskaņā ar Līguma pielikumā Nr.3 noteikto formu parakstīšanas dienas.
3.2. Darba suņa/-u saņemšanai un atkārtotai darba suņa/-u testēšanai (saskaņā ar Līguma
4.6.apakšpunktu) Pasūtītājs pilnvaro ________________________________________.
4. KVALITĀTE UN GARANTIJA
4.1. Piegādātājs garantē, ka darba suns/-ņi atbildīs publiskā iepirkuma “Darba suņu iegāde”,
valsts iepirkuma identifikācijas Nr. FM VID 2012/253, nolikumā un Līguma pielikumā Nr.1
noteiktajām prasībām.
4.2. Ja Pasūtītājs 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc darba suņa/-u nodošanas-pieņemšanas akta/-u
parakstīšanas dienas darba sunim/-ņiem ir atklājis iedzimtas slimības, vai pirms pārdošanas
iegūtas pataloģijas (gūžas vai elkoņu locītavu displāzija C,D,E, mugurkaulāja pataloģijas,
sirds saslimšanas) un to rakstiski apliecina sertificēts veterinārārsts, kas apgrūtina vai padara
par neiespējamu darba suņa/-u turpmāko apmācību un izmantošanu dienestā Pasūtītāja
vajadzībām, tad Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā nosūta rakstveida pretenziju
Piegādātājam, pievienojot veterinārārsta izsniegtu izziņu.
4.3. Ja Pasūtītājs 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc darba suņa/-u nodošanas-pieņemšanas akta/-u
parakstīšanas dienas darba sunim/-ņiem ir atklājis neatbilstību Līguma pielikuma Nr.1 no 1.
līdz 6.punktā noteiktajām prasībām, kas apgrūtina vai padara par neiespējamu darba suņa/-u
turpmāko apmācību un izmantošanu dienestā Pasūtītāja vajadzībām, tad Pasūtītājs 5 (piecu)
darba dienu laikā nosūta rakstveida pretenziju Piegādātājam.
4.4. Ja 5 (piecu) darba dienu laikā pēc darba suņa/-u nodošanas darba suns/-ņi saslimst vai iet
bojā, un veterinārārsts ar izziņu apstiprina, ka darba suns/-ņi ir inficējies/-ušies pirms tā
nodošanas Pasūtītājam, Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā nosūta rakstveida pretenziju
Piegādātājam, pievienojot veterinārārsta izsniegto izziņu.
4.5. Ja atklājas Līguma 4.2., 4.3. vai 4.4.apakšpunktos minētie fakti, Piegādātājs apņemas pēc
Pasūtītāja rakstveida pretenzijas saņemšanas 3 (trīs) mēnešu laikā veikt darba suņa/-u
nomaiņu pret Līguma un publiskā iepirkuma “Darba suņu iegāde”, publiskā iepirkuma
identifikācijas Nr. FM VID 2012/253, nolikuma prasībām atbilstošu/-iem līdzvērtīgu/-iem
darba suni/-ņiem. Līguma 4.2., kā arī 4.4.apakšpunktā noteiktajā gadījumā Piegādātājs sedz
pilnā apmērā aizstājamā/-o un aizstātā/-o suņa/-u transportēšanas izdevumus. Ja suni/-ņus nav
iespējams aizstāt, tad Piegādātājs apņemas atmaksāt saņemto Līguma pielikumā Nr.2 norādīto
maksu par attiecīgo/-ajiem darba suni/-ņiem un suņa/-u transportēšanas pie Piegādātāja
izdevumus (arī gadījumā, ja darba suņu transportēšanu pie Pasūtītāja nodrošinājis pats
Pasūtītājs). Pasūtītājs neveic papildus samaksu, ja aizstātā/-o darba suņa/-u vērtība pārsniedz
aizstājamā/-o darba suņa/-u vērtību. Darba suņa/-u aizstāšana ar citu ir pieļaujama ne vairāk
kā 2 (divas) reizes.
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4.6. Lai noteiktu aizstātā/-o suņa/-u atbilstību Līguma noteikumiem, Pasūtītājs veic darba
suņa/-u pārbaudi – testēšanu:
4.6.1. 4.2. un 4.4.apakšpunktā noteiktajos gadījumos testēšanu veic Pasūtītāja norādītā vietā
Pasūtītāja Līguma 3.2.apakšpunktā noteiktās pilnvarotās personas, kā arī var tikt pieaicināts
eksperts;
4.6.2. 4.3.apakšpunktā noteiktajā gadījumā testēšanu veic pie Piegādātāja suņa/-u atrašanās
vietā Pasūtītāja Līguma 3.2.apakšpunktā noteiktās pilnvarotās personas, kā arī var tikt
pieaicināts eksperts.
5. LĪDZĒJU SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA
5.1. Piegādātājs ir atbildīgs par darba suņa/-u atbilstību Pasūtītāja noteiktajām prasībām
(Līguma pielikums Nr.1).
5.2. Pasutītājam ir tiesības prasīt no Piegādātāja līgumsodu par Līguma 4.5.apakšpunktā
noteiktā termiņa neievērošanu 0,1% (procenta desmitās daļas) apmērā no aizstājamā darba
suņa/-u vērtības par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 100 % (viens simts procentu)
apmērā no aizstājamā darba suņa/-u vērtības.
5.3. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par darba suni/-ņiem Līgumā noteiktajos termiņos un
kārtībā. Ja Pasūtītājs savlaicīgi neveic samaksu par veikto darba suņa/-u piegādi,
Piegādātājam ir tiesības prasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,1 % (viena desmitā daļa procenta)
apmērā no pieņemtā/-o un neapmaksātā/-o darba suņa/-u vērtības par katru nokavēto
maksājumu dienu, bet ne vairāk kā 100 % (viens simts procentu) apmērā no pieņemtā/-o un
neapmaksātā/-o darba suņa/-u vērtības.
5.4. Pasūtītājs apņemas veikt Piegādātāja darba suņa/-u pieņemšanu saskaņā ar Līguma
nosacījumiem 1 (vienas) darba dienas laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas dienas (darba
suņa/-u, kuru piegādi nodrošina Pasūtītājs) vai 1 (vienas) darba dienas laikā.pēc attiecīgo
darba suņa/-u piegādes ar gaisa transportu līdz Lidostai Muitas kontroles punktam, Ziemeļu
ielā 16, Mārupes novadā, vai ar sauszemes transportu līdz Rīgas Brīvostas Muitas kontroles
punktam, Uriekstes ielā, Rīgā Brīvostas terminālam (darba suņa/-u, kuru piegādi pēc
Pasūtītāja nepieciešamības nodrošina Piegādātājs).
5.5. Pusēm ir pienākums atlīdzināt otrai pusei nodarītos tiešos vai netiešos zaudējumus, ja
tādi ir radušies Puses prettiesiskas darbības vai bezdarbības rezultātā, un ir konstatēts un
pierādīts zaudējumu esamības fakts un zaudējumu apmērs, kā arī cēloniskais sakars starp
attiecīgo darbību vai bezdarbību un nodarītajiem zaudējumiem.
5.6. Puses ir savstarpēji atbildīgas par Līguma nosacījumu godprātīgu un savlaicīgu izpildi.
5.7. Jebkura Līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas
izpildes. Līgumsods netiek ieskaitīts zaudējumu atlīdzībā.
6. IZMAIŅAS LĪGUMĀ, TĀ DARBĪBAS IZBEIGŠANA
6.1. Līgumu var papildināt, grozīt (izņemot Līguma pielikumā Nr.2 norādīto cenu
palielināšanu) vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas vai
papildinājumi, izņemot Līguma 6.2.apakšpunktā noteikto gadījumu, tiek noformēti rakstveidā
un kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām.
6.2. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Pušu amatpersonu paraksta tiesības,
īpašnieki vai vadītāji, vai kādi Līgumā minētie Pušu rekvizīti, tālruņa, faksa numuri, adreses
u.c., tad tā nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski, nosūtot vēstuli,
paziņo par to otrai Pusei. Šāds paziņojums kļūst saistošs otrai Pusei 7. (septītajā) darba dienā
pēc tā nosūtīšanas dienas. Ja Puse neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otra
Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju par otru Pusi. Šajā
apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz Līgumā minētajām Pušu pilnvarotajām
personām un to rekvizītiem.
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6.3. Līgumu var izbeigt, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, vai vienpusēji, ja kāda no
Pusēm nepilda Līgumā noteiktās saistības, paziņojot par to otrai Pusei 10 (desmit) darba
dienas iepriekš.
7. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA
Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiek risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas
tiek attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Puses 30 (trīsdesmit) dienu laikā nespēj vienoties,
strīdu risina Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
8. NEPĀRVARAMA VARA
8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda
neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība
sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie
nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas,
katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes
institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē
uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā. Ja nepārvaramas varas ārkārtēja rakstura
apstākļi ilgst vairāk par 25 (divdesmit piecām) kalendārajām dienām, Puses lemj par Līguma
pagarināšanu vai izbeigšanu.
8.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību,
nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas iestāšanās, par
šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa
uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc
pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, ko izsniegusi kompetenta institūcija un
kas satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.
9. CITI NOTEIKUMI
9.1. Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Piegādātājam, kā arī visām trešajām personām, kas
likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.
9.2. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu saistību
pilnīgai izpildei.
9.3. Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem
ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai
ietekmēt Līguma noteikumu tulkošanu.
9.4. Līgums sastādīts latviešu (gadījumā, ja līgums tiks slēgts ar Latvijas Republikā
nereģistrētu komersantu, līgums tiek papildināts ar norādi uz angļu valodu) valodā 2 (divos)
identiskos eksemplāros, katrs uz __ (_______) lapām, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem
viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie Piegādātāja.
9.5. Strīdu gadījumā noteicošais ir teksts latviešu valodā.
9.6. Puses apliecina, ka tām ir visas nepieciešamās atļaujas un pilnvaras Līguma slēgšanai.
9.7. Puses nosaka šādas kontaktpersonas Līguma izpildes jautājumu risināšanai:
9.7.1. no Pasūtītāja puses: ___________________________________________________;
9.7.2. no Izpildītāja puses: __________________________________________________.
9.8. Līguma neatņemamas sastāvdaļas ir:
9.8.1. Prasības darba sunim/-ņiem uz __ lapām (pielikums Nr.1);
9.8.2. Darba suņa/-u iegādes un piegādes cena/-as uz ____ lapām (pielikums Nr.2);
9.8.3. Nodošanas-pieņemšanas akta paraugs uz ___ lapām (pielikums Nr.3).
10.PUŠU REKVIZĪTI
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Piegādātājs:

Pasūtītājs:
Valsts ieņēmumu dienests
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1978
Reģistrācijas Nr.: 90000069281
Norēķinu rekvizīti:
Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konta Nr.: LV26TREL2130056037000
_______________________________
_______________________________
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Pielikums Nr.1
2012.gada ___.________
Līgumam Nr. FM VID 2012/253

Prasības darba sunim/-ņiem
________________, tās ___________ personā, kur_ rīkojas saskaņā ar ____________,
(turpmāk – Piegādātājs), no vienas puses, un Valsts ieņēmumu dienests, tā pilnvarotā
pārstāvja __________________ personā, kur_ rīkojas saskaņā ar pilnvaru Nr.
_____________, kas izdota _________________, (turpmāk – Pasūtītājs), no otras puses, abi
kopā saukti arī kā Puses, bet atsevišķi kā Puse, pamatojoties uz publiskā iepirkuma “Darba
suņu piegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. FM VID 2012/253, rezultātiem vienojas par
šādām prasībām darba sunim/-ņiem:
Prasības, kas raksturo darba suni/-ņus
Prasības, kas raksturo darba
Prasības līmenis
suņa/-u spēju veikt noteiktas
funkcijas
(tiek norādīts saskaņā ar pretendenta iesniegto
1. Darba suņa/-u šķirne
piedāvājumu)
2. Izteikta medījuma dziņa
Ir izteikta medījuma dziņa
Ir liela vēlme pēc mantiņas, interese ir noturīga
Spēja aktīvi spēlēties un ilgstoši meklēt motivācijas
priekšmetu
3. Pozitīva vai neitrāla attieksme Labprāt kontaktējas ar svešiem cilvēkiem, pozitīvi
pret apkārtējo vidi
noskaņots/-i
Nekādā gadījumā nav agresīvs/-i vai bailīgs/-i
4. Stabila un nosvērta nervu
Ir aktīvs/-i, bet vienlaicīgi nosvērts/-i un stabils/-i,
sistēma
kontrolējams/-i
5.Pašpārliecinātība svešā vidē

Ir pašpārliecināts/-i, patstāvīgs/-i, ātri spēj pielāgoties
jaunajai situācijai, ir drošs/-i

6. Laba fiziskā forma

Fiziski labi attīstīts/-i, spēj labi izturēt ilgstošas fiziskas
aktivitātes

7. Vienaldzīga attieksme pret
trokšņiem
8. Darba suņa/-u vecums

Neizrāda bailes vai agresiju pret šāvieniem

9. Sertificēta veterinārārsta
klīniski izmeklēts un bez
veselības traucējumiem

(tiek norādīts saskaņā ar pretendenta iesniegto
piedāvājumu)
Veikta gūžu un elkoņu displāzijas pārbaude un rezultāts ir
ne sliktāks par B, 1. pakāpi. Uz iepirkuma līguma
slēgšanas
dienu
iesniedz
dokumentāciju
par
rentgenoloģiskajiem izmeklējumiem (uzņēmumus ar
standarta nolasījumu)
Uz darba suņa nodošanas-pieņemšanas dienu iesniedz
dokumentāciju par mugurkaula rentgenoloģiskajiem
izmeklējumiem
Ir vakcinēts/-i pret trakumsērgu (saskaņā ar normatīvajiem
aktiem Ievedot dzīvnieku citā Eiropas Savienības
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10. Papildu prasības

dalībvalstī, tam ir jābūt vakcinētam vismaz 21 dienu
iepriekš, gadījumā, ja vakcinācija dzīvniekam veikta
pirmo reizi mūžā un arī tad, ja nav ievērots revakcinācijas
režīms (vienu reizi gadā). Ja vakcināciju veic derīguma
termiņa ietvaros – vienu reizi gadā (saskaņā ar
Veterinārmedicīnas likuma 59.panta 14.punktu), tad
trakumsērgas vakcināciju uzskata par derīgu no
revakcinācijas dienas)
Ir vakcinēts/-i pret gaļēdāju mēri, parvovirozi, infekciozo
hepatītu, parainfluenci, leptospirozi
Uz darba suņa nodošanas-pieņemšanas dienu iesniedz
Eiropas Savienības parauga Mājas (istabas) dzīvnieka pasi
ar atzīmēm par vakcināciju pret trakumsērgu, gaļēdāju
mēri, parvovirozi, infekciozo hepatītu, parainfluenci,
leptospirozi
Uz darba suņa nodošanas-pieņemšanas dienu ir
mikročipēts/-i ar mikročipu, kas atbilst ISO 11784 vai
11785 standartam
Uz darba suņa nodošanas-pieņemšanas dienu iesniedz
izziņu/-as no veterinārārsta par darba suņa/-u veselības
stāvokli
Komplektācija - kakla siksna un 2 m gara pavada
Pušu paraksti:

Piegādātājs:
____________________________
____________________________

Pasūtītājs:
_______________________________
Pilnvarotais pārstāvis
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Pielikums Nr.2
2012.gada ___.________
Līguma Nr. FM VID 2012/253

Darba suņa/u cena/-as
________________, tās ___________ personā, kur_ rīkojas saskaņā ar ____________,
(turpmāk – Piegādātājs), no vienas puses, un Valsts ieņēmumu dienests, tā pilnvarotā
pārstāvja __________________ personā, kur_ rīkojas saskaņā ar pilnvaru Nr.
_____________, kas izdota _________________, (turpmāk – Pasūtītājs), no otras puses, abi
kopā saukti arī kā Puses, bet atsevišķi kā Puse, pamatojoties uz publiskā iepirkuma “Darba
suņu piegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. FM VID 2012/253, rezultātiem vienojas par
šādām darba suņa/-ņu iegādes un piegādes cenām:

Nr.p.k. un nosaukums

Mikročipa Nr.

Cena par darba
suni, Ls/EUR*
bez PVN

Cena par darba suņa
piegādi**
Ls/EUR* bez PVN

1………………
2………………
……………….

* - atbilstošā valūta tiek norādīta saskaņā ar pretendenta iesniegto finanšu piedāvājumu
** - darba suņa piegāde ar gaisa transportu līdz lidostai Lidostas Muitas kontroles punktā, Ziemeļu ielā 16,
Mārupes novadā vai ar sauszemes transportu līdz Rīgas Brīvostas Muitas kontroles punktam, Uriekstes ielā 16,
Rīgā, Pasūtītājam nodrošinot transportēšanas būrus.

Pušu paraksti:
Piegādātājs:

Pasūtītājs:

____________________________
____________________________

_______________________________
Pilnvarotais pārstāvis
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Pielikums Nr.3
2012.gada ___.________
Līguma Nr. FM VID 2012/253
Nodošanas-pieņemšanas akta forma
Nodošanas-pieņemšanas akts
__________,
Vieta

20__.gada ______________

______________________, turpmāk - Piegādātājs, tās __________________personā,
piegādātāja nosaukums

vārds, uzvārds

kur_ rīkojas saskaņā ar _____________, no vienas puses, un
Valsts ieņēmumu dienests, turpmāk - Pasūtītājs, tā pilnvarotā pārstāvja
_______________________persona, kur_ rīkojas saskaņā ar ____________________izdotu
pilnvaru Nr.______, no otras puses, turpmāk – Puses, bet atsevišķi Puse, paraksta šādu darba
suņa nodošanas-pieņemšanas aktu:
1. Piegādātājs nodod un Pasūtītājs pieņem saskaņā ar Publisko iepirkumu nolikumu
“Darba suņu piegāde” Nr. FM VID 2012/253 Pasūtītāja prasībām atbilstošu darba
suni:
Vērtība,
Darba suns (vārds,
Dzimšanas
Šķirne
Dzimums
Ls/EUR*
mikročipa nr.)
datums
bez PVN
* - atbilstošā valūta tiek norādīta saskaņā ar pretendenta iesniegto finanšu piedāvājumu

2. Darba sunim tiek līdzi izsniegti šādi dokumenti:
izziņa no veterinārārsta par veselības stāvokli;
Eiropas Savienības parauga “Mājas (istabas) dzīvnieka pase” ar atzīmēm par
vakcināciju – pases Nr._____________;
ciltsrakstu dokumenti (ja tādi ir) – Nr.______________;
dokumentācija par gūžu un elkoņu displāzijas rentgenoloģiskiem izmeklējumiem
(uzņēmumi ar standarta nolasījumu);
dokumentācija par mugurkaula rentgenoloģiskiem izmeklējumiem.
Akts sagatavots latviešu vai (gadījumā, ja Piegādātājs ir Latvijas Republikas
nerezidents) latviešu un angļu valodā uz ____ lapām 2 (divos) identiskos eksemplāros,
no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Piegādātāja. Akts tiek pievietos
Līgumam un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu. Strīdu gadījumā noteicošais ir teksts
latviešu valodā.
3. Pušu paraksti:
Pasūtītājs
Piegādātājs
__________________________
_______________________
pilnvarotā persona /_____________/
Piegādātājs:
____________________________
____________________________

_______________________
Pušu paraksti:
Pasūtītājs:
_______________________________
Pilnvarotā persona
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