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NOLIKUMĀ LIETOTIE TERMINI UN SAĪSINĀJUMI

Izpildītājs
Iepirkumā uzvarējušais Pretendents, ar kuru tiek slēgts iepirkuma līgums.


Komisija
Pasūtītāja izveidota pastāvīga iepirkumu komisija.


Nolikums
Pasūtītāja iepirkuma komisijas apstiprināts iepirkuma nolikums.


Piegādātājs
Fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi tirgū piedāvā sniegt pakalpojumus.


Pretendents
Piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu.


PIL
Publisko iepirkumu likums.




1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1.1. Pasūtītājs

Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs
Pasūtītāja rekvizīti:
Reģistrācijas Nr.90000065913 
Adrese: 18.Novembra ielā 354a, Daugavpilī, LV-5413
Tālrunis: 		654 32176
Fakss: 		654 30627
E-pasta adrese: HYPERLINK "mailto:daugavpilspansionats@apollo.lv" daugavpilspansionats@apollo.lv
mājas lapa: HYPERLINK "http://www.dpsatc.lv" www.dpsatc.lv

Iepirkuma procedūru veic ar Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra vadītāja Valentīna Ploņa 2013.gada 1.oktobra rīkojumu Nr.84 izveidota iepirkumu komisija (turpmāk – Iepirkumu komisija).

Iepirkums tiek veikts Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra vajadzībām.	

1.2. Iepirkuma identifikācijas numurs
DPSATC 2013/4
1.3.	 Kontaktpersona
Iepirkuma komisijas noteiktā kontaktpersona:
Irina Samule
Tālrunis:			654 32176
Fakss: 		654 30627
E-pasta adrese:  daugavpilspansionats@apollo.lv
Adrese: 18.Novembra ielā 354a, Daugavpilī, LV-5413

1.4.	Iepirkuma metode
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ pantu.


1.5.	Informācijas apmaiņa un papildus informācijas sniegšana

1.5.1. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju, no vienas puses, un ieinteresētajiem  Piegādātājiem, no otras puses, notiek rakstveidā - pa pastu, faksu un elektroniski. Pieprasījumi jāadresē iepirkuma „Apbedīšanas pakalpojumu sniegšana Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram”, identifikācijas Nr. DPSATC 2013/4, komisijai. 
1.5.2. Ieinteresētajiem Piegādātājiem ir tiesības prasīt papildus informāciju par iepirkumu, tai skaitā prasīt paskaidrojumus par Nolikumu pa pastu, faksu un elektroniski. 
1.5.3. Uz informācijas pieprasījumiem un jautājumiem obligāti jābūt norādei: Iepirkums „Apbedīšanas pakalpojumu sniegšana Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram”, identifikācijas Nr. DPSATC 2013/4, Pasūtītājs nosūta informāciju Piegādātājam, kas pieprasījis informāciju, un vienlaicīgi jautājums un atbilde tiek publicēti Pasūtītāja mājas lapā www.dpsatc.lv internetā, nodrošinot tiešu un brīvu elektronisku pieeju, kā arī nodrošinot, ka netiek publiskota informācija par Piegādātāju, kas uzdevis jautājumu vai pieprasījis informāciju.   
1.5.4. Tiek uzskatīts, ka Piegādātājs ir saņēmis informāciju, ja Pasūtītājs to ir ievietojis Pasūtītāja mājas lapā www.dpsatc.lv internetā. 

1.6.	Iespējas saņemt nolikumu un iepazīties ar to

1.6.1. Ar Nolikumu līdz 1.7.1. punktā minētā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var iepazīties Pasūtītāja mājas lapā www.dpsatc.lv internetā un personīgi ierodoties šī Nolikuma punktā 1.1. minētajā adresē. 
1.6.2.Ieinteresētajiem Piegādātājiem ir pienākums sekot līdzi Nolikumā publicētajai un/vai aktualizētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja. 

1.7.	Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

1.7.1. Piedāvājums jāiesniedz Pasūtītājam darba dienās no plkst. 8:00 līdz 12:00, no plkst.12:30 līdz 16:30, bet ne vēlāk kā līdz 2013.gada 19.novembra plkst. 10:00 Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajā centrā, 1.stāvā, 6.kabinetā, 18.Novembra ielā 354a, Daugavpilī, LV-5413. 
1.7.2. Pretendents atbilstoši 1.10. punktā noteiktajām prasībām noformētu piedāvājumu iesniedz personīgi vai nosūta to pa pastu uz adresi: Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs,  18.Novembra ielā 354a, Daugavpilī, LV-5413. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šī nolikuma 1.7.1. punktā norādītajā adresē līdz minētajam termiņam. 
1.7.3. Pasūtītāja pārstāvis piedāvājumu neatvērtu atdod vai nosūta tā iesniedzējam, ja:
	1.7.3.1. piedāvājums neatbilst nolikuma 1.10.1 un 1.10.2. punktā minētajām prasībām 
	vai
1.7.3.2. piedāvājums tiek iesniegts pēc 1.7.1. punktā norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām
vai
1.7.3.3. piedāvājums tieks iesniegts pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma pārtraukšanu. 
 
1.7.4. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis to reģistrē, norādot piedāvājuma reģistrācijas numuru, Pretendenta nosaukumu, saņemšanas datumu un laiku, tālruņa numuru, faksa numuru un e-pasta adresi. Piedāvājumi tiek glabāti neatvērti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.  

*Piedāvājuma pieņemšanas fakts nekalpo par pierādījumu, ka iesniegtais piedāvājums atbilst visām 1.10.1. un 1.10.2.  punktā minētajām prasībām. 

1.8.	Piedāvājumu atvēršana
1.8.1. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks 2013.gada 19.novembrī Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajā centrā.
1.8.2. Piedāvājumu atvēršana ir slēgta. 


1.9.	Piedāvājuma nodrošinājums
1.9.1.	Piedāvājuma nodrošinājums netiek paredzēts.

1.10.	Piedāvājuma noformējuma prasības

1.10.1. Piedāvājums jāievieto slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā (kastē vai tml.) tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. 
1.10.2. Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:
	1.10.2.1. Pretendenta nosaukums un adrese;
	1.10.2.2. Pasūtītāja nosaukums un adrese;
1.10.2.3. Norāde „Piedāvājums Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra iepirkumam „Apbedīšanas pakalpojumu sniegšana Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram”, identifikācijas Nr. DPSATC 2013/4	
1.10.2.4. norāde „Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes”.
1.10.3. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam. 
1.10.4. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments vai citi piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli vai dokumenti nav latviešu valodā, tiem pievieno apliecinātu tulkojumu atbilstoši Ministru kabineta 2000.g. 22.augusta noteikumu Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” prasībām.   
1.10.5. Pretendents piedāvājuma variantus neiesniedz. 
1.10.6. Piedāvājumā jāietver:
1.10.6.1. Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā, kas sagatavots atbilstoši Nolikuma 1. pielikumā norādītajai formai; ja pieteikumu iesniedz personu grupa, tad visi tās dalībnieki paraksta pieteikumu, kā arī norāda katras personas atbildības apjomu, ka arī norāda personu, kas pārstāv personu apvienību iepirkumā; 
1.10.6.2. Pretendenta atlases dokumenti (atbilstoši nolikuma 4.5. punktam);
1.10.6.3. Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas parakstīts Tehniskais piedāvājums (atbilstoši nolikuma 3. un 4.6. punktam);
1.10.6.4. Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas parakstīts Finanšu piedāvājums (atbilstoši nolikuma 4.7. punktam);
1.10.6.5. Ja pieteikumu, Tehnisko piedāvājumu, Finanšu piedāvājumu vai citus piedāvājumā ietvertos dokumentus paraksta pilnvarota persona, pilnvaras oriģināls.

1.10.7. Pretendents piedāvājumu iesniedz 2 (divos) eksemplāros:
·	1.eksemplārs - oriģināleksemplārs ar norādi ORIĢINĀLS,
·	2.eksemplārs - kopijas ar norādi KOPIJA saskaņā ar 2010.gada 6.maija likuma „Dokumentu juridiskā spēka likums” un 28.09.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām. 
1.10.8. Piedāvājumi, kas iesniegti līdz Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiek atdoti atpakaļ un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.	
1.10.9. Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp oriģinālu un kopiju, noteicošais būs oriģināls. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem. 
1.10.10. Visi iesniedzamie dokumenti jānoformē atbilstoši 2010.gada 6.maija likuma „Dokumentu juridiskā spēka likums” prasībām un 28.09.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām. 
1.10.11. Pretendentam, iesniedzot dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja iepirkuma komisijai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu.
1.10.12. Katram piedāvājuma eksemplāram (gan oriģinālam, gan kopijām) jābūt:
·	Caurauklotam (cauršūtam) tā, lai nebūtu iespējams nomainīt lapas;
·	Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu, uz kuras norādīts cauršūto lapu skaits skaitliskā un vārdiskā izteiksmē, ko ar savu parakstu un Pretendenta zīmoga nospiedumu (ja tāds paredzēts) apliecina pretendenta vadītājs vai viņa pilnvarotā persona, paraksta atšifrējums, amats, institūcijas nosaukums, dokumenta sagatavošanas datums un vieta; 
·	Ar secīgi numurētām visām lapām;
·	Ar pievienotu satura rādītāju.

2.	INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

2.1.	Iepirkuma priekšmeta apraksts

2.1.1.	Iepirkuma priekšmets ir apbedīšanas pakalpojumu sniegšana Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra vajadzību nodrošināšanai. 

2.2.	Iepirkuma priekšmetam atbilstošais CPV kods
CPV kods 98371000-4.

2.3.	Iepirkuma dalījums daļās 
Iepirkums nav sadalīts daļās. Piedāvājums jāiesniedz par pilnu apjomu.

3.	TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

3.1.	Tehniskā specifikācija.
3.1.1.	Minimālās prasības sniegtajiem pakalpojumiem:
Nr. p/k
Pakalpojuma tehniskais apraksts un funkcionālās prasības
Mērvienība
Kopēja vērtība gadā (uz  52 pakalpojumiem)
(bez PVN)*
1.
Drapēts zārks 
1 gab.

2.
Krusts
1 gab.

3.
Mirušā atlieku pārnešana
1 gadījums

4.
Katafalka pakalpojumi
1 gadījums

5.
Mirušā pārvešana no pilsētas morga uz Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra morgu
(gadījumā, ja DPSATC klients miris stacionārā)
1 gadījums

6.
Mozaīkas apmale ar plāksnīti
1 gab.

7.
Apmales uzstādīšana (ieskaitot pārvešanu un aizbēršanu ar zemi)
1 gab.

8.
Burti uz mozaīkas plāksnes
1 burts

9.
Groziņš (mākslīgais)
1 gab.

10.
Katoļu sveces
1 gadījumam 10 gab.

11.
Čības
1 pāris

12.
Šalle (lakats)
1 gab.

13.
Pārklājs
1 gab.

KOPĀ:

Iepriekš neparedzēto apbedīšanas pakalpojumu sortiments un daudzums, 10% no kopējās summas bez PVN

*Gada faktiskais pakalpojuma apjoms var nesasniegt vai pārsniegt tabulā norādīto apjomu, apmaksa notiek tikai atbilstoši faktiski izpildītajam pakalpojuma apjomam. Daudzums var mainīties atkarībā no nepieciešamības.

3.1.2. Piedāvājuma vienības cena paliek nemainīga visu līguma darbības laiku, izņemot gadījumus, ja noslēgtā līguma darbības laikā preču tirgū rodas situācija, kad:
3.1.2.1. palielinājās vai pazeminājās energoresursu, degvielas cenas;
3.1.2.2. tiek mainītas nodokļu likmes, kas ietekmē pakalpojumu cenas;
3.1.2.3. un citi gadījumi,
tad Pretendentam ir jārēķinās ar nepieciešamību jebkuras cenu izmaiņas pamatot rakstiski, iesniedzot Pasūtītajam atbilstošu iesniegumu. Pasūtītājs iesniegumu un tajā minētos argumentus izvērtē atbilstoši esošai tirgus situācijai un pieņem attiecīgu lēmumu. Ja Pasūtītājs uzskata, ka cenas paaugstinājums ir pamatots līgumsummas ietvaros, tad tiek noslēgta papildus vienošanās pie esošā līguma. Ja Pasūtītājs uzskata, ka cenas paaugstinājums ir nepamatots, tad Pasūtītājs pakalpojuma sniedzējam piedāvā atstāt spēkā līgumā noteiktās cenas, un, ja pakalpojuma sniedzējs nepiekrīt, tad atbilstoši līguma nosacījumiem tās tiek vienpusēji lauzts un tiek veikta jauna iepirkuma procedūra.

3.2.	Līguma izpildes laiks un vieta

Līguma izpildes termiņš – 12 mēneši. 

Līguma izpildes vieta – 18.Novembra ielā 354a, Daugavpilī, LV-5413.

4.	PRASĪBAS PRETENDENTAM UN IESNIEGTAJAM PIEDĀVĀJUMAM. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

4.1.	Obligātie nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkumā

4.1.1.	Pretendentam nav 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), nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas nebūs likvidēts;
4.1.2.	Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta,  nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālas apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 100 latus;
4.1.3.	Nolikuma 4.1.1.punktā un 4.1.2.punktā noteiktas prasības attiecas arī uz personu grupas dalībniekiem jebkurā to kombinācijā, kā arī uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām;
4.1.4.	Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata Pretendenta piedāvājumu, ja tas konstatē neatbilstību Nolikuma 4.1.1.punkta un 4.1.2.punktā minētajiem apstākļiem;
4.1.5.	Pretendents ir iesniedzis tikai patiesu informāciju un ir iesniedzis visu pieprasīto informāciju.

4.2.	Prasības attiecībā uz Pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību

4.2.1.	Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.    

4.3.	Pretendenta saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim noteiktās prasības

4.3.1.	Pretendenta saimnieciskais un finansiālais stāvoklis ir atbilstošs konkrētā līguma izpildei - Pretendenta gada finanšu apgrozījums katrā no pēdējiem trīs noslēgtajiem finanšu gadiem ir vismaz trīs reizes lielāks par piedāvātās līgumcenas apjomu. Uzņēmumiem, kas dibināti vēlāk kā 2010.gadā, vidējais apgrozījums katrā no noslēgtajiem finanšu gadiem ir vismaz trīs reizes lielāks par piedāvātās līgumcenas apjomu. 
4.3.2.	Ja Pretendents ir personu grupa, tā saimnieciskais un finansiālais stāvoklis ir atbilstošs konkrēta līguma izpildei – visu personu grupā iesaistīto dalībnieku kopējais gada finanšu apgrozījums katrā no pēdējiem trīs noslēgtajiem finanšu gadiem ir vismaz trīs reizes lielāks par piedāvātas līgumcenas apjomu. Personu grupai, kuras dalībnieki dibināti vēlāk par kā 2010.gadā, kopējais apgrozījums katrā no noslēgtajiem finanšu gadiem ir vismaz trīs reizes lielāks par piedāvātās līgumcenas apjomu.

4.4.	Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām noteiktās prasības

4.4.1.	Pretendents iepriekšējo trīs gadu laikā (no 2010.gada līdz šim brīdim) ir veicis vismaz 2 (divas) līdzīgus  pakalpojumus.

4.5.	Pretendentu iesniedzamie atlases dokumenti

Lai konstatētu atbilstību iepirkuma Nolikuma 4.1., 4.2., 4.3. un 4.4. punktu prasībām, Pretendentam ir jāiesniedz šādi atlases dokumenti:

4.5.1.	Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā un saskaņā ar  pieteikuma formu (pielikums Nr.1);
4.5.2.	Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas reģistrācijas apliecība vai izziņa, kas apliecina, ka Pretendents reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (kopija);
4.5.3.	Pretendenta vai tā pilnvarotās personas parakstīta izziņa uz Pretendenta veidlapas par tā finanšu apgrozījumu pēdējo trīs noslēgto finanšu gadu laikā (oriģināls);
4.5.4.	Pretendenta pieredzes apraksts saskaņā ar nolikuma 4.3.1. punktu, sagatavots atbilstoši 4.pielikumā „Pretendenta pieredzes apraksts” pievienotajai formai (oriģināls, Pretendenta parakstīts).
4.5.5.	Vismaz 2 (divas) atsauksmes no pasūtītājiem, kuru vajadzībām Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir iesniedzis iepirkuma priekšmetam līdzīgus pakalpojumus. Atsauksmes jānoformē atbilstoši likuma “Dokumentu juridiskā spēka likums” prasībām.
 
4.6.	 Prasības Tehniskajam piedāvājumam

4.6.1.	Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam jāatbilst nolikumā 3.punktā norādītajai Tehniskajai specifikācijai un nolikuma 2.pielikumā norādītajai formai;
4.6.2.	Tehniskajam piedāvājumam jābūt Pretendenta vai tā pilnvarotās personas parakstītam uz Pretendenta veidlapas.

4.7.	  Prasības Finanšu piedāvājumam

4.7.1.	Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Nolikuma 3. pielikumā norādītajai formai;
4.7.2.	Finanšu piedāvājumam jābūt Pretendenta vai tā pilnvarotās personas parakstītam uz Pretendenta veidlapas;
4.7.3.	Finanšu piedāvājumā piedāvāto cenu ir jāiesniedz Latvijas valsts latos (LVL) un euro (€) un tajā ir iekļaujamas visas ar Tehniskajā specifikācijā noteikto pakalpojumu sniegšanu saistītās izmaksas, atsevišķi izdalot PVN.
4.7.4.    Pretendenta finanšu piedāvājumā ir jāiekļauj iepriekš neparedzētu apbedīšanas pakalpojumu sortimenta un daudzuma ziņā, kas veido 10% no kopējās summas bez PVN. Līguma darbības laikā, summa, kas veido 10% no kopējās summas bez PVN, kas paredzēta iepriekš minētiem apstākļiem, iespējams, ka paliks neizmantota un pretendentam ir jārēķinās ar minēto nosacījumu. 


5.	VĒRTĒŠANA – PRETENDENTU ATLASE UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLE
5.1.	Vērtēšana
5.1.1.	 Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi, Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājuma izvēli saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju – viszemāko cenu (turpmāk tekstā – Piedāvājumu vērtēšanu) iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē. Komisijas locekļi veic individuālo vērtēšanu, kuras rezultāti tiek apkopoti kopsavilkumā.
5.1.2. Iepirkuma komisija piedāvājumu izvērtēšanu veiks šādos posmos:
	pārbaudīs, vai Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir sagatavots un noformēts atbilstoši nolikuma 1.10.punktā norādītajām prasībām;  
	izvērtēs, vai Pretendenta iesniegtie Pretendentu atlases dokumenti apliecina Pretendenta atbilstību nolikuma 4.5.punktā norādītajām Pretendentu atlases prasībām; 

 izvērtēs, vai Pretendenta iesniegtais Tehniskais piedāvājums atbilst nolikuma 3.punktā un 4.6.punktā un Tehniskajā specifikācijā (2. pielikums) norādītajām prasībām;
izvērtēs, vai Pretendenta iesniegtais Finanšu piedāvājums (3.pielikums) atbilst nolikuma 4.7.punktā norādītajām prasībām, un pārbaudīs, vai Finanšu piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas; gadījumā, ja iepirkuma komisija Pretendenta piedāvājumā konstatēs aritmētiskās kļūdas, tā šīs kļūdas izlabos, par kļūdu labojumu paziņos Pretendentam un turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā izmantos kļūdu labojumus;
noteiks piedāvājumu ar viszemāko piedāvāto līgumcenu (piedāvājuma izvēles kritērijs);
Pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, Komisija: 
	attiecībā uz Latvijā reģistrētu (Latvijā atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendenta informāciju par maksātnespējas un likvidācijas procesu pieprasa no Uzņēmuma reģistra un informāciju par saimnieciskās darbības apturēšanu iegūst no Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu par nodokļu maksātāju saimnieciskās darbības apturēšanu datubāzē;

attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistracijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas) informāciju par Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādiem, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādiem, kas kopsummā pārsniedz 100 latus, iegūst no Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē.
attiecībā uz ārvalstīs reģistrētu (ārvalstīs atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentu pieprasīs, lai tas 10 darbdienu laikā pēc dienas, kad pieprasījums izsniegts vai nosūtīts, iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentas institūcijas izziņu, kas apliecina, ka:

	pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process, tas neatrodas likvidācijas stadijā un tā saimnieciskā darbība nav apturēta;

pretendentam attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

Gadījumā, ja: Piedāvājumu izvērtēšanas laikā Pretendents savu piedāvājumu atsauc vai maina, vai Pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju, vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, vai Piedāvājums neatbilst kādai iepirkuma nolikumā noteiktajai prasībai, vai Piedāvājums tiek atzīts par nepamatoti lētu, iepirkuma komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata un attiecīgo Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkumā.

5.1.3. Iepirkuma komisija var pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu bez līguma noslēgšanas, ja iepirkumam netika iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilda nolikumā noteiktajām prasībām vai pretendenti neatbilst izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, vai pārtraukšanu, nenoslēdzot līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

5.7.	Aritmētiskās kļūdas labošana

5.7.1.	Piedāvājumu izvēles laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas (kļūda, kura ir pieļauta vienīgi aritmētisku jeb matemātisku darbību rezultātā);
5.7.2.	Ja iepirkuma komisija piedāvājumā konstatē aritmētisko kļūdu, tā šo kļūdu izlabo;
5.7.3.	Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu (piedāvāto līgumcenu) iepirkuma komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautā kļūda labota;
5.7.4.	Turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā iepirkuma komisija ņem vērā tikai šajā sadaļā noteiktajā kārtībā veiktos labojumus un laboto piedāvājuma summu.

5.8.	Nepamatoti lēta piedāvājuma noteikšana

5.8.1.	Ja iepirkuma komisija konstatē, ka konkrētais piedāvājums varētu būt nepamatoti lēts, iepirkuma komisija pirms šā piedāvājuma noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteikto kārtību un paredzētās iespējas;
5.8.2.	Ja izvērtējot Pretendenta sniegto skaidrojumu, iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendents nevar pierādīt, ka tam ir pieejami būtiski piedāvājuma nosacījumi, kas ļauj noteikt tik zemu cenu, iepirkuma komisija atzīst piedāvājumu par nepamatoti lētu un turpmāk to neizskata.

LĒMUMA PUBLICĒŠANA, PRETENDENTU INFORMĒŠANA PAR PIEŅEMTO LĒMUMU UN LĪGUMA SLĒGŠANA

6.1.	Lēmuma pieņemšana

6.1.1.	Iepirkuma komisija nosaka atbislstošu Nolikuma prasībām piedāvājumu ar viszemāko cenu un pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu ar Pretendentu, kura piedāvājums atzīts par Pasūtītāja prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu.

6.2.	Lēmuma publicēšana

6.2.1.	Iepirkuma komisija ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, pēc tam kad noslēgts līgums, nosūta informatīvo paziņojumu par noslēgto līgumu publikācijai Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā. Ne vēlāk kā dienā, kad stājas spēkā attiecīgi iepirkuma līgums vai tā grozījumi, Pasūtītājs savā mājaslapā internetā ievieto attiecīgi iepirkuma līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. Iepirkuma līguma un tā grozījumu teksts ir pieejams Pasūtītāja mājaslapā internetā vismaz visā iepirkuma līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 mēnešus pēc līguma spēkā stāšanās dienas.

6.3.	Pretendentu informēšana

6.3.1.	Iepirkuma komisija informē visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu 3 (triju) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas, kā arī 3 (triju) darba dienu laikā pēc pretendenta pieprasījuma saņemšanas izsniedz vai nosūta pretendentam lēmumu, kur tiek noteikts uzvarētājs, kā arī savā mājaslapā www.dpsatc.lv    internetā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju minētajam lēmumam.

6.4.	Iepirkuma līguma slēgšana

6.4.1.	Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar iepirkuma komisijas izraudzīto Pretendentu, kas iesniedzis Pasūtītāja prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu;
6.4.2.	Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar nākamo viszemāko cenu. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar nākamo viszemāko cenu, bet tas atsakās līgumu slēgt, vai arī nākamais Pretendents uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.




7.	IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

7.1.	Piedāvājumu izvērtēšanā iepirkuma komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus. 
7.2.	Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents rakstiski precizē vai izskaidro informāciju par savu piedāvājumu (tiktāl, lai netiktu mainīts piedāvājums un tajā ietvertā informācija pēc būtības).
7.3.	Iepirkuma komisijai ir tiesības pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos.
7.4.	Iepirkuma komisijai ir tiesības normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos izbeigt vai pārtraukt iepirkumu bez līguma noslēgšanas.
7.5.	Iepirkuma komisijas pienākums ir sniegt atbildes uz ieinteresēto piegādātāju uzdotajiem jautājumiem pēc iespējas ātrāk līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ja ieinteresētie piegādātāji laikus pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām ir uzdevuši jautājumus par iepirkuma nolikumu.
7.6.	Iepirkuma komisijas pienākums ir izskatīt Pretendentu piedāvājumus, novērtēt to atbilstību nolikuma prasībām.
7.7.	Iepirkuma komisijas pienākums ir rakstiski informēt visus Pretendentus par iepirkuma rezultātiem pēc lēmuma pieņemšanas. 

8.	PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

8.1.	Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir pienākums ievērot visus nolikumā minētos nosacījumus. 
8.2.	Pretendentam ir pienākums lūgumus pēc jebkāda veida paskaidrojumiem iesniegt Pasūtītājam rakstveidā un laikus, lai iepirkuma komisija atbildi varētu sniegt šī nolikuma 7.7. punktā norādītajā termiņā. 
8.3.	Pretendentam ir pienākums rakstveidā iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt papildu informāciju vai paskaidrojumus par piedāvājumu, ja iepirkuma komisija to pieprasa.
8.4.	 Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir tiesības pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts. 
8.5.	Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu tiesā likumā noteiktajā kārtībā. 


9.	IEPIRKUMA LĪGUMS

9.1.	Pretendents, kura Piedāvājums atzīts par Pasūtītāja prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu, paraksta iepirkuma līgumu.
9.2.	Iepirkuma līgums tiks izstrādāts, pamatojoties uz nolikumu un uzvarētāja piedāvājumu. 
9.3.   Ja uzvarētājs neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā uzvarētāja vainas dēļ, Pasūtītājs to uzskata par atteikumu slēgt līgumu un ir tiesīgs pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums ir nākamais nolikuma prasībām piedāvājums ar zemāko cenu. 


10.	PIELIKUMU SARAKSTS
Šim nolikumam ir pievienoti 5 (pieci) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:
1. pielikums. Pieteikuma par piedalīšanos iepirkumā forma.
2. pielikums. Tehniskā piedāvājuma forma.
3. pielikums. Finanšu piedāvājuma forma. 
4. pielikums. Pretendenta pieredzes apraksta forma.
5.pielikums. Līguma projekts

1. pielikums
Iepirkuma ”Apbedīšanas pakalpojumu sniegšana Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram”, identifikācijas Nr. DPSATC 2013/4 nolikumam

Uz pretendenta veidlapas
Vieta 
Datums 
Daugavpils pensionāru sociālās 
apkalpošanas  teritoriālajam centram,
18.Novembra ielā 354a, Daugavpilī, 
LV-5413

1.pielikums - PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS IEPIRKUMĀ 
 (Iepirkuma nosaukums)
(Iepirkuma identifikācijas numurs)

Pretendents (pretendenta nosaukums), reģ. Nr. (reģistrācijas numurs), (adrese), tā (personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds) personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu: 

1.	Piesakās piedalīties iepirkumā (Iepirkuma nosaukums) (Iepirkuma identifikācijas numurs); 
2.	Apņemas ievērot iepirkuma Nolikuma prasības; 
3.	Apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus;
4.    Apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju un ir iesniedzis visu pieprasīto informāciju.

Pretendents

Reģistrācijas Nr. 

Adrese:

Kontaktpersona

Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts

Bankas nosaukums, filiāle

Bankas kods

Norēķinu konts

Vārds, uzvārds*

Amats

Paraksts

Datums

Zīmogs

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds


2. pielikums
Iepirkuma ”Apbedīšanas pakalpojumu sniegšana Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram”, identifikācijas Nr. DPSATC 2013/4 nolikumam
Uz pretendenta veidlapas
Vieta 
Datums 
Daugavpils pensionāru sociālās 
apkalpošanas teritoriālajam centram,  
18.Novembra ielā 354a, Daugavpilī, 
LV-5413
2.pielikums – TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Iepirkumam 
(„Iepirkuma nosaukums”)
(Iepirkuma identifikācijas Nr.)
Tehniskais piedāvājums atbilstoši tehniskajai specifikācijai:
Nr. p/k
Pakalpojuma tehniskais apraksts un funkcionālās prasības
Mērvienība
Kopēja vērtība gadā (uz  52 pakalpojumiem)
(bez PVN)
1.
Drapēts zārks 
1 gab.

2.
Krusts
1 gab.

3.
Mirušā atlieku pārnešana
1 gadījums

4.
Katafalka pakalpojumi
1 gadījums

5.
Mirušā pārvešana no pilsētas morga uz Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas centra morgu
(gadījumā, ja DPSATC klients miris stacionārā)
1 gadījums

6.
Mozaīkas apmale ar plāksnīti
1 gab.

7.
Apmales uzstādīšana (ieskaitot pārvešanu un aizbēršanu ar zemi)
1 gab.

8.
Burti uz mozaīkas plāksnes
1 burts

9.
Groziņš (mākslīgais)
1 gab.

10.
Katoļu sveces
1 gadījumam 10 gab.

11.
Čības
1 pāris

12.
Šalle (lakats)
1 gab.

13.
Pārklājs
1 gab.

KOPĀ

Iepriekš neparedzēto apbedīšanas pakalpojumu sortiments un daudzums, 10% no kopējās summas bez PVN


Pretendenta vadītāja paraksts:

Vārds, uzvārds:

Amats:

	Z.V
3. pielikums
Iepirkuma ”Apbedīšanas pakalpojumu sniegšana Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram”, identifikācijas Nr. DPSATC 2013/4 nolikumam




Uz pretendenta veidlapas
Vieta 
Datums 
Daugavpils pensionāru sociālās 
apkalpošanas teritoriālajam centram,
18.Novembra ielā 354a, Daugavpilī, 
LV-5413

3.pielikums – FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkumam 
(„Iepirkuma nosaukums”)
(Iepirkuma identifikācijas Nr.)

Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā iekļautas visas pakalpojumu vienības cenas, izdevumi, kas saistīti ar pakalpojumu sniegšanu un saistītās izmaksas. Visas cenas jānorāda latos un eiro, PVN jāizdala atsevišķi.
Nr. p/k
Nosaukums
Mērvienība
Cena par 1 1 pakalpojumu 
        (Ls)
(bez PVN) 

Cena par 1 1 pakalpojumu 
          (€)
   (bez PVN) 

Kopēja vērtība gadā (uz  52 pakalpojumiem) ( Ls
(bez PVN)*
Kopēja vērtība gadā (uz  52 pakalpojumiem) €
(bez PVN)*
1.
Drapēts zārks 
1 gab.




2.
Krusts
1 gab.




3.
Mirušā atlieku pārnešana
1 gadījums




4.
Katafalka pakalpojumi
1 gadījums




5.
Mirušā pārvešana no pilsētas morga uz Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas centra morgu
(gadījumā, ja DPSATC klients miris stacionārā)
1 gadījums




6.
Mozaīkas apmale ar plāksnīti
1 gab.




7.
Apmales uzstādīšana (ieskaitot pārvešanu un aizbēršanu ar zemi)
1 gab.




8.
Burti uz mozaīkas plāksnes
1 burts




9.
Groziņš (mākslīgais)
1 gab.




10.
Katoļu sveces
1 gadījumam 10 gab.




11.
Čības
1 pāris




12.
Šalle (lakats)
1 gab.




13.
Pārklājs
1 gab.




KOPĀ:


Iepriekš neparedzēto apbedīšanas pakalpojumu sortiments un daudzums, 10% no kopējās summas bez PVN


Kopējā piedāvājuma cena


*Gada faktiskais pakalpojuma apjoms var nesasniegt vai pārsniegt tabulā norādīto apjomu, apmaksa notiek tikai atbilstoši faktiski izpildītajam pakalpojuma apjomam. Pakalpojumu daudzums var mainīties atkarībā no nepieciešamības.


Summa vārdiem: ........................................................

Pretendents apliecina, ka Finanšu piedāvājumā ir iekļautas visas ar pakalpojumu, kas tiek sniegtas iepirkuma „Apbedīšanas pakalpojumu sniegšana Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram”, identifikācijas Nr. DPSATC 2013/4, piegādi saistītās izmaksas.  



Pretendenta vadītāja paraksts:

Vārds, uzvārds:

Amats:


Z.V.













4. pielikums
Iepirkuma ”Apbedīšanas pakalpojumu sniegšana Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram”, identifikācijas Nr. DPSATC 2013/4 nolikumam
 
Uz pretendenta veidlapas
Vieta 
Datums 
Daugavpils pensionāru sociālās
apkalpošanas teritoriālajam centram 
18.Novembra ielā 354a, Daugavpilī, 
LV-5413



4.pielikums - PRETENDENTA PIEREDZES APRAKSTS

Pretendenta veikto pakalpojumu saraksts
iepirkumam
(„Iepirkuma nosaukums”)
(Iepirkuma identifikācijas Nr.)



Nr.p.k.
Informācija par pasūtītāju, adrese, kontaktpersona, tālrunis, e-pasta adrese
Sniegtā paklpojuma un/vai pakalpojumu grupas nosaukums   
Sniegto pakalpojumu apraksts, līgumsumma
Līguma izpildes periods
(no gggg.mm.– līdz gggg.mm.)


























Papildus aprakstam Pretendentam ir jāiesniedz vismaz 2 (divas) atsauksmes no pasūtītājiem, kuru vajadzībām Pretendents pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ir sniedzis iepirkuma priekšmetam līdzvērtīgus pakalpojumus.



Pretendenta vadītāja paraksts:

Vārds, uzvārds:

Amats:


Z.V.

5. pielikums
Iepirkuma ”Apbedīšanas pakalpojumu siegšana Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram”, identifikācijas Nr. DPSATC 2013/4 nolikumam


 LĪGUMA PROJEKTS 
Daugavpilī									____.gada ___._____	
________________________ __________, tās reģ. Nr. ___, tās valdes locekļa ____________ personā kurš darbojas pamatojoties uz Statūtiem, turpmāk tekstā “Uzņēmējs”, no vienas puses, un Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs, tās vadītāja Valentīna Ploņa personā, kurš darbojas pamatojoties uz Nolikumu, turpmāk tekstā “Pasūtītājs”, no otras puses, pamatojoties uz Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra iepirkuma komisijas _______. lēmumu iepirkumā „Apbedīšanas pakalpojumu sniegšana Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram”, identifikācijas Nr. DPSATC 2013/4, bez viltus un spaidiem, brīvi paužot savu gribu,  noslēdz sekojošu līgumu: 
1.	Līguma priekšmets
1.1.	“Pasūtītājs” pasūta, bet “Uzņēmējs” apņemas veikt darbus saskaņā ar iepirkuma procedūras „Apbedīšanas pakalpojumu sniegšana Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram”, identifikācijas Nr. DPSATC 2013/4, nosacījumiem un pēc cenām pielikumā Nr.1, kas ir šī līguma neatņemama daļa: apbedīšanas pakalpojumu sniegšana (turpmāk tekstā – darbus). 
1.2.	“Pasūtītājs”, pēc paveiktiem darbiem, apņemas veikt samaksu, vadoties ar šī līguma pielikumā Nr.1 noteiktajām cenām.
1.3.	Darbi tiek veikti no 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.decembrim.

2.	Līguma summa un norēķinu kārtība
2.1. Kopējā līgumsumma ir LVL __(_______) bez PVN,   €____(_________) bez PVN, 
       PVN 21% ir LVL _____(______),€____(______),
        kas kopā sastāda LVL ____(___________), €______(________).
	Līgumsumma bez 10% no kopējas summas bez PVN ir LVL ____(_____), €____(____)bez PVN,
	   PVN 21% ir LVL ________(_______), €____(_________), 
         kas kopā sastāda LVL ________(_______), €_______(___________).
2.2. Līguma reālā summa tiek aprēķināta saskaņā ar pasūtījumiem Līguma darbības laikā pēc faktiski pasūtītiem un izpildītiem darbiem, ņemot vērā „Pasūtītāja” vajadzības un darbu noteiktās cenas.
2.3. „Pasūtītājam” ir tiesības, bet nav pienākums nepieciešamības gadījumā pasūtīt iepriekš neparedzēto darbu (pakalpojumu) sortimentu un daudzumu, uz kuru attiecas 10% no kopējās summas bez PVN, un šajā sakarā “Uzņēmējs” nav tiesīgs celt pretenzijas.
2.4. Darbu sniegšanas izcenojumi ir norādīti šī līguma 2.1.punktā un pielikumā Nr.1 un šīs cena paliek nemainīga visu līguma darbības laiku, izņemot gadījumus, ja noslēgtā līguma darbības laikā preču tirgū rodas situācija, kad:
2.4.1. palielinājās vai pazeminājās energoresursu, degvielas cenas;
2.4.2. tiek mainītas nodokļu likmes, kas ietekmē darbu (pakalpojumu) cenas;
2.4.3. un citi gadījumi,
tad “Uzņēmējam” ir jārēķinās ar nepieciešamību cenu izmaiņas pamatot rakstiski, iesniedzot „Pasūtītājam” atbilstošu iesniegumu. „Pasūtītājs” iesniegumu un tajā minētos argumentus izvērtē atbilstoši esošai tirgus situācijai, un pieņem attiecīgu lēmumu. Ja „Pasūtītājs” uzskata, ka cenas paaugstinājums ir pamatots līgumsummas ietvaros, tad tiek noslēgta papildus vienošanās pie esošā līguma. Ja „Pasūtītājs” uzskata, ka cenas paaugstinājums ir nepamatots, tad „Pasūtītājs” “Uzņēmējam” piedāvā atstāt spēkā līgumā noteiktās cenas, un ja “Uzņēmējs” nepiekrīt, tad atbilstoši līguma nosacījumiem tās tiek vienpusēji lauzts un tiek veikta jauna iepirkuma procedūra.
	2.5. „Pasūtītājs” veic darbu apmaksu 30 /trīsdesmit/ kalendāro dienu laikā no brīža, kad ir uzstādīta pavadzīme.

3.	Pušu pienākumi un tiesības
3.1. “Uzņēmēja” pienākumi un tiesības:
3.1.1.	“Uzņēmējs” apņemas veikt līguma izpildi pienācīgā kvalitātē un ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošas likumdošanas prasības. 
3.1.2. “Uzņēmējam” ir pienākums uz sava rēķina piegādāt nepieciešamus materiālus un tehniku un ar saviem kadriem izpildīt visus Līguma aprunātos darbus.
3.1.3. “Uzņēmējam” ir tiesības uz papildus darba izdevumu atlīdzināšanu tādā gadījumā, ja tas ir bijis iepriekš starp pusēm saskaņots rakstiskā veidā un noformēts kā pielikums.
3.1.4. “Uzņēmējam” ir pienākums ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības, apkārtējās vides aizsardzības instrukcijas, kā arī citus likumdošanas aktus, kas regulē šādu darbu veikšanu.	
3.1.5. “Uzņēmējs” apņemas sniegt “Pasūtītājam” darbus saskaņā ar esošā līguma pielikumā Nr.1 noteiktajām cenām.
3.1.3.	“Uzņēmējs” apņemas izsniegt “Pasūtītājam” pavadzīmi darbu apmaksai.
3.1.4.	“Uzņēmējs” atbild par sava darba kvalitāti atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem dokumentiem.
3.2.	“Pasūtītāja” pienākumi un tiesības:
3.2.1.	“Pasūtītājs” apņemas apmaksāt pavadzīmi 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no pavadzīmes parakstīšanas brīža.
3.2.2. “Pasūtītājs” var grozīt vai atsaukt pasūtījumu atbilstoši šī Līguma 4.p. paredzētājiem noteikumiem.
	3.2.3. “Pasūtītājam” ir pienākums sekmēt veicamo darbu nepieciešamo saskaņojumu un atļauju saņemšanu.

4.	Pasūtījuma atsaukšanas un grozīšana
	4.1. Pēc tam kad šis Līgums ir stājies spēkā, “Pasūtītājs” var atsaukt savu pasūtījumu gadījumā, ja “Uzņēmējs” nav uzsācis darbu.
4.2. Gadījumā, ja “Uzņēmējs” jau ir uzsācis darbu saskaņā ar šo Līgumu un “Pasūtītāja” pasūtījumu, “Pasūtītājs” nevar atteikties no sava pasūtījuma un viņam ir jāpieņem un jāapmaksā pasūtījums atbilstoši šī Līguma noteikumiem, ja vien viņš nevienojas ar “Uzņēmēju” – kompensē “Uzņēmējam” visus zaudējumus, kas radušies viņam sakarā ar pasūtījuma atsaukšanu.
4.3. Pēc šī Līguma stāšanās spēkā “Pasūtītājs” var grozīt savu pasūtījumu ar noteikumu:
4.3.1. Ja “Uzņēmējs” nav uzsācis darbu, puses vienojas par jaunu pasūtījumu, kas tiek noformēts kā pielikums pie Līguma, kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa, šajā gadījumā “Uzņēmējs” sastāda jaunu tāmi – finanšu aprēķinu.
4.3.2. Ja darbs ir uzsākts, “Pasūtītājs” var grozīt savu “Pasūtījumu” ar abpusēji parakstītu vienošanos pie šī Līguma un tāmes – finanšu aprēķinu sastādīšanu.

5. Līguma darbības laiks
5.1. Līgums stājas spēkā no 2014.gada 1.janvāra un ir spēkā līdz 2014.gada 31.decembrim. Savukārt, attiecībā par norēķiniem līdz līgumā noteikto saistību izpildei.
5.2. Ja „Piegādātājs” nepilda līguma nosacījumus (kavē darbu izpildes termiņus, veic nekvalitatīvi darbus, sniegto darbu sortiments neatbilst „Pasūtītāja” pasūtītājam sortimentam, nepamatoti paaugstina cenas un t.t.), tad „Pasūtītājs” tiesīgs vienpusējā kārtā lauzt šo līgumu, vienu mēnesi iepriekš rakstiski brīdinot „Piegādātāju” par līguma laušanu.

 
6. Pušu atbildība un pārējie noteikumi
6.1.	Jebkurām izmaiņām un papildinājumiem šajā līgumā ir juridiskais spēks, ja tie izdarīti rakstiskā formā un to parakstījušas abas līgumslēdzējas puses.
6.2. Ja “Uzņēmējs” nepilda līguma nosacījumus (kavē darbu izpildes termiņus, veic nekvalitatīvus darbus, sniegto darbu sortiments neatbilst “Pasūtītāja” pasūtītajam sortimentam), tad “Pasūtītājs” tiesīgs vienpusējā kārtā lauzt šo līgumu, vienu mēnesi iepriekš rakstiski brīdinot “Uzņēmēju” par līguma laušanu. 
6.3. Ja ir radušies apstākļi, kuru dēļ “Uzņēmējs” nespēs izpildīt šī līguma nosacījumus, t.i., maksātnespējas iestāšanās vai saimnieciskās darbības apturēšana, tad līgums var tikt lauzts pēc viena mēneša notecējuma no brīža, kad “Uzņēmējs” ir rakstiski brīdinājis “Pasūtītāju” par šādu apstākļu esamību. Citu apstākļu rašanās netiek uzskatīta par pamatu līguma laušanai no “Uzņēmēja” puses.
6.4.	Tikai pēc abpusējas rakstiskas vienošanās starp “Uzņēmēju” un “Piegādātāju” darbu sniegšanas kārtība var būt izmainīta.
6.5.	Neviena no pusēm nedrīkst nodot savas tiesības, kas saistītas ar šo līgumu trešajai personai.
6.6.	Gadījumā, ja mainās „Uzņēmēja” juridiskā adrese, rekvizīti vai valdes sastāvs, tad  „Uzņēmējs”  par to apņemas paziņot „Pasūtītājam”  7 (septiņu) dienu laikā.
6.7.	Šis līgums ir sastādīts uz trim lapām un parakstīts divos eksemplāros, no kuriem viens paliek pie “Uzņēmēja”, otrs pie “Pasūtītāja”. Visiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
	6.8.	Puses sedz zaudējumus, ko radījušas otrai Pusei līguma neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā.

7.	Strīdu izskatīšanas kārtība
	7.1.	Visi strīdi, kas starp Pusēm var rasties Līguma izpildes laikā, tiek risināti sarunu ceļā, bet, ja tie beidzas nesekmīgi, tad tiek risināti Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8.	Pielikumi
Pielikums Nr.1:  sniegto apbedīšanas pakalpojumu saraksts, cena, kontaktpersonas  – uz __ lp.

9.	Pušu rekvizīti un paraksti:

___________________				Daugavpils pensionāru sociālās
apkalpošanas teritoriālais centrs
___________________				18.Novembra 354a, Daugavpils
Vien. Reģ.nr. _____________			Reģ.Nr.90000065913
________________________			Nordea Bank Finland Pls, Latvijas fil.
________________________			SWIFT kods NDEALV2X
________________________			IBAN konts LV31NDEA0000082700739



_______________________		                       _________________________



