id. nr. CSDD 2017/09

APSTIPRINĀTS
ar iepirkuma komisijas
2017.gada 6.februāra sēdes lēmumu
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1.

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1.1.

Iepirkuma veids - saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu.

1.2.

Iepirkuma identifikācijas numurs – CSDD 2017/09.

1.3.

Pasūtītāja nosaukums, adrese un citi rekvizīti – VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija”
(turpmāk – CSDD), adrese – S.Eizenšteina iela 6, Rīga, LV-1079, vienotais
reģ.Nr.LV40003345734.

1.4.

Iepirkuma komisija – iepirkumu organizē pasūtītāja apstiprināta iepirkuma komisija
(turpmāk – Komisija).

1.5. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība.
1.5.1. Piedāvājumu iesniedz Ceļu satiksmes drošības direkcijā, S.Eizenšteina ielā 6, Rīgā LV1079, līdz 2017.gada 17.februārim plkst.1000.
1.5.2. Ja piedāvājumu iesniedz pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa, šādu piedāvājumu
piereģistrē un neatvērtu nosūta atpakaļ pretendentam.
1.5.3. Saņemtie piedāvājumi tiek reģistrēti to iesniegšanas secībā. Pretendentu sarakstā norāda
pretendentu nosaukumu, adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi, kā arī piedāvājuma
iesniegšanas datumu un laiku.
1.6. Informācijas sniegšana par iepirkumu:
1.6.1. Papildu informācijas pieprasījumi ir jānosūta pa pastu uz adresi S.Eizenšteina iela 6, Rīga,
LV-1079, vai uz e-pastu iepirkumi@csdd.gov.lv.
1.6.2. Ja ieinteresētais pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju, komisija to sniedz ne
vēlāk kā divas darbadienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.
1.6.3. Komisijas sagatavotā papildu informācija tiks ievietota CSDD mājas lapā www.csdd.lv pie
šī iepirkuma publikācijas.
1.7.
1.7.1.
1.7.2.
1.7.3.
1.7.4.
1.7.5.
1.7.6.
1.7.7.

1.7.8.
1.7.9.

Prasības piedāvājuma iesniegšanai un noformējumam
Piedāvājuma dokumenti iesniedzami datora izdrukas veidā vienā eksemplārā.
Piedāvājuma dokumentiem ir jābūt latviešu valodā.
Piedāvājumam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.
Piedāvājuma lapām ir jābūt sanumurētām un uzrādītām satura rādītājā.
Piedāvājumam jābūt cauršūtam un sagatavotam tādā veidā, kas izslēdz atsevišķu lapu
nomaiņas iespējas.
Piedāvājuma dokumentiem ir jābūt parakstītiem un dokumentu kopijām ir jābūt
apliecinātām atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumā noteiktajām prasībām.
Iesniedzot piedāvājumu, piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un
tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai
caurauklots.
Uz piedāvājuma pēdējās lapas aizmugures jābūt norādei par cauršūto lapu skaitu.
Piedāvājums jāiesniedz vienā slēgtā, aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, uz kuras ir
jānorāda:
VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija”
S.Eizenšteina iela 6, Rīga, LV-1079
Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, tālruņa numurs
Iepirkumam „IP videonovērošanas kameru piegāde”
Id.Nr. CSDD 2017/09
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1.7.10. Pasūtītājs neuzņemas atbildību par vēstules nesaņemšanu vai pirmstermiņa atvēršanu, ja
aploksne nav noformēta atbilstoši Nolikuma 1.7.9.punktam.
1.7.11. Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām, tad pretendents var tikt
izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā.
1.8. Cita vispārīgā informācija
1.8.1. Neviens dokuments, kas tiek iesniegts šajā iepirkumā, netiek atdots atpakaļ. Par jebkuru
informāciju, kas ir konfidenciāla, jābūt īpašai norādei.
1.8.2. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu par visu apjomu. Piedāvājumi tikai par
daļu no apjoma tiek uzskatīti par neatbilstošiem un netiek izskatīti.
1.8.3. Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas.
Pasūtītājs un komisija neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no
iepirkuma rezultāta.
1.8.4. Komisijas kontaktpersonas – Informātikas (IT) daļas informācijas sistēmu administrators
Aivars Pētersons, tālr.67025837; e-pasts: Aivars.Petersons@csdd.gov.lv, un iepirkuma
komisijas sekretāre juriste Ance Bigača, tālruņa numurs 67025727, e-pasta adrese
iepirkumi@csdd.gov.lv.
2.

INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

2.1.

Iepirkuma priekšmets ir IP videonovērošanas kameru piegāde saskaņā ar tehnisko
specifikāciju Nolikuma 1.pielikumā (turpmāk – IP videonovērošanas kameras).

2.2. Pretendentam ir jānodrošina:
2.2.1. jaunu IP videonovērošanas kameru piegāde;
2.2.2. piegādāto videonovērošanas kameru garantijas nodrošināšana ražotāja noteikto termiņu
ietvaros;
2.2.3. IP videonovērošanas kameras jāpiegādā 1 mēneša laikā no līguma noslēgšanas dienas.
3.
3.1.

PRASĪBAS PRETENDENTAM
Pretendentu atlases prasības ir obligātas visiem pretendentiem, kas vēlas piedalīties
iepirkumā un iegūt tiesības slēgt publisko iepirkuma līgumu.

Komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata
pretendenta piedāvājumu, ja:
3.2.1. 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 tas tiek likvidēts;
3.2.2. ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu
aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto
līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai arī dienā, kad pieņemts
lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas
reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts
sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz
150 euro;
3.2.3. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka
tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos
3.2.
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noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir
personālsabiedrība, ir attiecināmi 3.2.1. un 3.2.2.punktā minētie nosacījumi.
3.3.

Pretendenta tehniskās un profesionālās spējas:
Pretendents pēdējo trīs gadu (2014., 2015., 2016. un vēlāk) laikā ir nodrošinājis 3 (trīs) IP
videonovērošanas kameru piegādes ar kopējo šo piegāžu apjomu ne mazāku kā 70
videonovērošanas kameras un ir nodrošinājis to garantiju.

4.

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

4.1.
4.2.

Piedāvājumam jāatbilst visām šajā Nolikumā un tā pielikumos noteiktajām prasībām.
Pretendentu atlases dokumenti un tehniskais un finanšu piedāvājums ir jāiesniedz vienā
sējumā.

4.3. Pretendentu atlasei ir jāiesniedz:
4.3.1. personas ar pretendenta pārstāvības tiesībām parakstīta pieteikuma vēstule (Nolikuma
2.pielikums):
4.3.2. informācija par pretendenta pēdējo trīs (2014., 2015., 2016. un vēlāk) gadu laikā veiktajām
piegādēm atbilstoši Nolikuma 3.3.punktam saskaņā ar Nolikuma 3.pielikumu, pievienojot
konkrētā pasūtītāja parakstītu pozitīvu atsauksmi par katru norādīto piegādi.
4.4. Komisija neizskata pretendenta piedāvājumu un izslēdz pretendentu no turpmākās dalības
jebkurā piedāvājuma izvērtēšanas stadijā, ja:
4.4.1. ir iestājušies Nolikuma 3.2.punktā minētie gadījumi;
4.4.2. pretendenta tehniskās un profesionālās spējas neatbilst Nolikuma 3.3.punkta prasībām;
4.4.3. pretendents nav iesniedzis kādu no Nolikuma 4.3.punktā minētajiem dokumentiem.
4.5. Tehniskā piedāvājuma pārbaudei ir jāiesniedz:
4.5.1. Tehniskais piedāvājums atbilstoši specifikācijai Nolikuma 1.pielikumā.
4.5.2. Tehnisko piedāvājumu atbilstības vērtējuma laikā komisija var pieprasīt pretendentam 3
(trīs) darba dienu laikā iesniegt piedāvāto IP videonovērošanas kameru paraugu, lai
pārbaudītu tā atbilstību iepirkuma tehniskās specifikācijas prasībām.
4.5.3. Parauga pārbaude notiks CSDD ēkā, Rīgā, S.Eizenšteina ielā 6 3 (trīs) darba dienu laikā pēc
parauga saņemšanas. Iesniegtais paraugs pretendentam tiks atdots ne vēlāk kā nākamajā
darba dienā pēc paraugu pārbaudes.
4.5.4. Ja pieprasītais paraugs netiks iesniegts vai tas neatbildīs tehniskās specifikācijas prasībām,
pretendents var tikt izslēgts no turpmākās dalības piedāvājuma izvērtēšanā.
4.6.

Pretendents piedāvājuma cenu norāda finanšu piedāvājumā Nolikuma 4.pielikumā, kurā
norāda preces cenu eiro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa. Cenā jābūt ietvertiem
visiem ar iepirkuma līguma izpildi saistītiem izdevumiem.

5.

PIEDĀVĀJUMU NOVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA

5.1.

Pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu
komisija veic slēgtā sēdē.

5.2.

Pretendentu atlases laikā komisija noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību
paredzamā līguma izpildes prasībām. Atlase notiek pēc iesniegtajiem pretendentu atlases
dokumentiem, pārbaudot pretendenta atbilstību Nolikumā izvirzītajām prasībām.

5.3.

Ja pretendents neatbilst kādai no Nolikumā izvirzītajām prasībām vai nav iesniedzis visus
pieprasītos dokumentus vai ziņas, tas tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā.
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5.4.

Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudē komisija izvērtē tehnisko piedāvājumu
atbilstību Nolikumā izvirzītajām prasībām, kā arī veic paraugu pārbaudi, ja pieprasīti
paraugi.

5.5.

Komisija pēc tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes vērtē finanšu piedāvājumus.

5.6.

Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu.
Ja pasūtītājs konstatē šādas kļūdas, tad šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto
piedāvājuma summu pasūtītājs paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot
finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņem vērā labojumus.

5.7.

Ja komisijai rodas šaubas par pretendenta piedāvāto cenu, tā ir tiesīga pārbaudīt, vai
iesniegtais piedāvājums nav nepamatoti lēts.

5.8.

Ja piedāvātā līgumcena pārsniedz pasūtītāja budžetā plānotās izmaksas, komisija pieņem
lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

5.9.

Ja komisija iepirkuma norises laikā konstatē, ka pretendents, iesniedzot piedāvājumu, ir
sniedzis nepatiesas ziņas, tas tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā.

5.10. Salīdzināti un vērtēti tiek tie piedāvājumi, kuri ir atzīti par atbilstošiem pretendentu atlasē
un tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudē.
5.11. Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar viszemāko cenu.
6.

LĒMUMA PAR IEPIRKUMA REZULTĀTIEM PIEŅEMŠANA

Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā Nolikuma 3.2.punktā
minēto apstākļu dēļ, pasūtītājs:
6.1.1. attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un uz pretendenta
norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija
atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā
arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, pasūtītājs izmanto
Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā
iegūstot informāciju;
6.1.2. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un uz pretendenta
norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija
atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā
arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, pieprasa, lai
pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un
pretendenta norādīto personu, uz kuru tas balstās, kā arī uz personālsabiedrības biedru,
neattiecas Nolikuma 3.2.punktā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai pasūtītājs
nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas.
Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz
no dalības iepirkumā.
6.1.

6.2.

Ja iepirkumam nav iesniegti piedāvājumi, iesniegtie piedāvājumi vai paraugi neatbilst
Nolikuma prasībām, komisija pieņem lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu
piedāvājumu.

6.3.

Motivētu lēmumu slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu
piedāvājumu, komisija pieņem ar balsu vairākumu, ja sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas
no komisijas locekļiem.
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6.4.

Pasūtītājs pēc tam, kad pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt iepirkumu,
neizvēloties nevienu piedāvājumu, Publisko iepirkumu likuma paredzētajā termiņā nosūta
paziņojumu visiem pretendentiem.

7.

IEPIRKUMA LĪGUMA NOSLĒGŠANAS KĀRTĪBA

7.1.

Ja pretendents tiek pasludināts par uzvarētāju, ar to tiek noslēgts iepirkuma līgums. Līgums
stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas.

7.2.

Līguma ar uzvarētāju nenoslēgšanas gadījumā komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar
nākamo viszemākās cenas piedāvājuma iesniedzēju, kas atbilst Nolikumā izvirzītajām
prasībām.

7.3.

Ja pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, tiek izslēgts no dalības
iepirkumā nolikuma 3.2.punktā minēto apstākļu dēļ, komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu
ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis nākamo viszemākās cenas piedāvājumu, un kurš
nav izslēdzams nolikuma 3.2.punktā minēto apstākļu dēļ, vai pārtraukt iepirkumu,
neizvēloties nevienu piedāvājumu.
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1.pielikums
CSDD iepirkuma nolikumam,
publiskā iepirkuma identifikācijas
Nr. CSDD 2017/09

Tehniskā specifikācija
Prasības videokamerai

Pretendenta
piedāvājums
(norādot
raksturlielumus)

Āra IP videokamera DS-2CD2042WD-I vai ekvivalents

Nosaukums

Skaits:
Kameras atbilstība
videonovērošanas sistēmas
Videonet prasībām
Tips:

100

Attēla sensors:

1/3” Progressive Scan CMOS
4 mm 830, F2.0, autofokuss, automātiskais
dienas/nakts režīms
Krāsu režīmā 0.01 lux,
melnbaltais režīms 0lux ar IR
1/10 000 sek līdz 1/3 sek
H.264, M-JPEG, H.264+
Ne zemāka par 2688×1520

Objektīvs:
Minimālais apgaismojums
Diafragmas slēdža laiks
Video saspiešana
Maksimālā izšķirtspēja:
Iespējamās izšķirtspējas
(vismaz):
Kadru skaits sek. ne mazāk
par

http://www.videonet.ru/ip.php
Krāsu diena/nakts videokamera

2688×1520, 1920x1080, 1280x720

Video straumēšana

20 pie maksimālās izšķirtspējas (50Hz) un 25 pie
1920 × 1080
120 dB WDR, automātiski un manuāli
uzstādāmas kompresijas, slēdža laika, krāsu,
spožuma, asuma, baltās gaismas balansa,
ekspozīcijas kontroles un zonas un privātuma
maskas vērtības, attēla spoguļošana un pagriešana,
3D DNR
Vismaz divu kanālu, individuāli uzstādāma

Papildu video iespējas

Kustības atrašana, trauksme iejaukšanās gadījumā

Saskarne API
Korpuss
Barošana

ONVIF profile S,profile G
IP66; metāla korpuss baltā krāsā
PoE (802.3af), max 5W

Darba temperatūra

-30 - +60 0C

Stiprinājums
Svars, ne vairāk kā
Garantija

Pie sienas uzstādīšanas kronšteins
0,5 kg
2 gadi

Attēla uzstādījumi

Pretendents/ Pretendenta pilnvarotā persona: ____________________________
Paraksts:____________________________
Datums: ______________
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2.pielikums
CSDD iepirkuma nolikumam,
publiskā iepirkuma identifikācijas
Nr. CSDD 2017/09

Pieteikuma vēstule
Ar šo ________________________ (pretendenta nosaukums) apliecina, ka ir iepazinies ar
iepirkuma „IP videonovērošanas kameru piegāde” (id.nr. CSDD 2017/09) nolikumu, piekrīt
nolikuma noteikumiem, apņemas tos ievērot un izpildīt, piekrīt piedalīties iepirkumā un garantē
iepirkuma prasību izpildi, iepirkuma noteikumi ir skaidri un saprotami, pieteikumā iesniegtā
informācija savas kvalifikācijas novērtēšanai ir patiesa.
Pretendents apstiprina, ka šis piedāvājums ir derīgs līdz iepirkuma līguma noslēgšanai ar
iepirkuma uzvarētāju, un garantē sniegto ziņu patiesumu.
Pretendentam apliecina, ka tam ir iespēja nodrošināt tehniskajā specifikācijā prasīto preču
garantiju tās noteiktajā apmērā.
Pretendenta piedāvātā cena ____________ EUR bez PVN.

Pretendenta nosaukums:
Kontaktpersona:

Pretendenta rekvizīti:

Vienotais reģ.nr.:
Korespondences adrese:
Telefons:
e-pasts:
Banka:
Bankas kods:
Bankas konts:

Pretendents/ pretendenta
pilnvarotā persona
Parakstītāja ieņemamais amats:
Datums:
Paraksts:
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3.pielikums
CSDD iepirkuma nolikumam,
publiskā iepirkuma identifikācijas
Nr. CSDD 2017/09

Informācija par pretendenta
iepriekšējo trīs gadu
pieredzi atbilstoši Nolikuma 3.3.punktam
Nr.

Piegādāto IP
videonovērošanas
kameru īss apraksts

Piegādes
apjoms

Pasūtītājs, kontakti

Piegādes
gads

1.
2.
3.

Pretendents/ Pretendenta pilnvarotā persona: ____________________________
Paraksts:____________________________
Datums: ______________
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4.pielikums
CSDD iepirkuma nolikumam,
publiskā iepirkuma identifikācijas
Nr. CSDD 2017/09

Finanšu piedāvājums
Nr.
p.k.

Nosaukums

1

Āra IP
videokamera

Marka,
modelis

Daudzums

Vienas iekārtas
cena bez PVN

Visu iekārtu
kopējā cena bez
PVN

100

Pretendents/ Pretendenta pilnvarotā persona: ____________________________
Paraksts:____________________________
Datums: ______________
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