Par atklātā konkursa “Civilstāvokļa aktu reģistrācijas
apliecību veidlapu piegāde Elektronisko iepirkumu
sistēmas dalībniekiem (Iepirkuma identifikācijas Nr.
TM 2017/50)” nolikumu
Atklātā konkursa “Civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecību veidlapu piegāde Elektronisko
iepirkumu sistēmas dalībniekiem”, (TM 2017/50) (turpmāk – konkurss) iepirkuma komisija
(turpmāk – komisija) pateicas par Jūsu interesi par konkursa nolikumu un informē, ka no
ieinteresētā piegādātāja ir saņemti šādi jautājumi, lūdzot sniegt papildu informāciju:
1. Lūdzam informēt, kādas ir iespējas iegūt fiziskus paraugus šādām veidlapām: 1. preču

grupa “Dzimšanas apliecība”; 2. preču grupa “Laulības apliecība”; 3. preču grupa
“Miršanas apliecība”; 4. preču grupa “Pie garīdznieka reģistrētas laulības apliecības
veidlapa”. Vai Jūs varētu atsūtīt šādus paraugus mūsu uzņēmumam?
2. 1. pielikumā/ 1.veidlapā ir minēts: “Vienības cena (EUR bez PVN)”. Taču nav teikts,
vai “Vienības cenā (EUR bez PVN)” ir jāiekļauj veidlapu piegādes izmaksa Rīgas,
Kurzemes, Latgales, Vidzemes vai Zemgales teritorijā. Lūdzam sniegt skaidru atbildi
par šo jautājumu.
3. 1. pielikumā/ 1.veidlapā ir minēts: “Vienības cena (EUR bez PVN)”. Taču vispār nav
sniegta informācija par katras dokumentu veidlapas pozīcijas kopējo skaitu. Bez šādas
informācijas mēs nevaram aprēķināt “Vienības cenu (EUR bez PVN)”. Šajā sakarā
lūdzam Jūs:
a) norādīt, kāds ir 1. preču grupas “Dzimšanas apliecība” plānotais skaits, kas
pretendentiem jāizmanto, lai aprēķinātu sava izstrādājuma vienības izmaksas.
b) norādīt, kāds ir 2. preču grupas “Laulības apliecība” plānotais skaits, kas
pretendentiem jāizmanto, lai aprēķinātu sava izstrādājuma vienības izmaksas.
c) norādīt, kāds ir 3. preču grupas “Miršanas apliecība” plānotais skaits, kas
pretendentiem jāizmanto, lai aprēķinātu sava izstrādājuma vienības izmaksas.
d) norādīt, kāds ir 4. preču grupas “Pie garīdznieka reģistrētas laulības apliecības
veidlapa” plānotais skaits, kas pretendentiem jāizmanto, lai aprēķinātu sava
izstrādājuma vienības izmaksas.
4. 1.14. punktā ir minēts: “1.14. Piegādes vieta. Preces piegāde ir paredzēta visā Latvijas
Republikas teritorijā, pamatojoties uz EIS noslēgto darījumu.” Taču šajā punktā nav
sniegta pat aptuvena informācija par katras dokumentu veidlapas pozīcijas kopējo
skaitu, ko jāpiegādā katrā reģionā un katram saņēmējam. Sakarā ar to, ka piegādes
izmaksas katrā Latvijas reģionā ir atšķirīgas, svarīgi iegūt papildu informāciju, kas
mums nepieciešama, lai aprēķinātu “Vienības cenu (EUR bez PVN)”. Šajā sakarā
lūdzam Jūs:
a) sniegt būtisku informāciju, aizpildot zemāk norādīto tabulu:
Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas atbilde:
Piegādājamo
veidlapu
plānotais/vēsturiskais skaits
mēnesī:
Piegādājamo
veidlapu
plānotais/vēsturiskais skaits
gadā:

Plānotais skaits 1. preču
grupai “Dzimšanas apliecība”,
kas jāpiegādā mēnesī:
Plānotais skaits 2. preču
grupai “Laulības apliecība”,
kas jāpiegādā mēnesī:
Plānotais skaits 3. preču
grupai “Miršanas apliecība”,
kas jāpiegādā mēnesī:
Plānotais skaits 4. preču
grupai
“Pie
garīdznieka
reģistrētas laulības apliecības
veidlapa”, kas jāpiegādā
mēnesī:
Saņēmēju skaits Rīgā
Saņēmēju skaits Kurzemē
Saņēmēju skaits Latgalē
Saņēmēju skaits Vidzemē
Saņēmēju skaits Zemgalē
b) sniegt potenciālo pircēju sarakstu, kuri ir pilnvaroti iepirkt 1. preču grupu
“Dzimšanas apliecība”; 2. preču grupu “Laulības apliecība”; 3. preču grupu
“Miršanas apliecība” un 4. preču grupu “Pie garīdznieka reģistrētas laulības
apliecības veidlapa”.
5. 7.1. punktā ir minēts: “7.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaude: 7.1.1. Iepirkuma
komisija sākotnēji veic piedāvājuma noformējuma pārbaudi atbilstoši nolikumā
noteiktajām piedāvājuma noformēšanas prasībām.”
a) Lūdzam apstiprināt, vai esam pareizi sapratuši, ka pretendentiem ir jāiesniedz
grafiskā dizaina priekšlikums PDF failā 1. preču grupai “Dzimšanas apliecība”;
2. preču grupai “Laulības apliecība”; 3. preču grupai “Miršanas apliecība” un
4. preču grupai “Pie garīdznieka reģistrētas laulības apliecības veidlapa”.
b) Lūdzam apstiprināt, vai esam pareizi sapratuši, ka pretendentiem nav jāiesniedz
apliecību fiziski paraugi.
6. 1. pielikumā/ 1.veidlapā ir minēts “Paraugs”. Lūdzam komentēt, vai tam ir jābūt ofseta
drukā, jāietver UV druka vai nepieciešamā ūdenszīme.
7. Iepazīstoties ar “TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA ‒ TEHNISKĀ UN FINANŠU
PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA (iepirkuma priekšmeta pirmajā daļā, iepirkuma
priekšmeta otrajā daļā, iepirkuma priekšmeta trešajā daļā un iepirkuma priekšmeta
ceturtajā daļā), nav skaidrs, kādas dokumenta drošības pazīmes ir jāizmanto 1. preču
grupai “Dzimšanas apliecība”; 2. preču grupai “Laulības apliecība”; 3. preču grupai
“Miršanas apliecība” un 4. preču grupai “Pie garīdznieka reģistrētas laulības apliecības
veidlapa”. Lūdzam sniegt nepieciešamo drošības pazīmju sarakstu, kas jāiestrādā
dokumentos.
8. 1.7. punktā ir minēts: “Piegādes termiņš tiek aprēķināts pirkuma pieprasījuma
izdarīšanas brīdī, ņemot vērā laiku, kāds atvēlēts pasūtījuma saskaņošanai – 4 (četras)
darbdienas, kas sevī ietver 2 (divas) darbdienas piegādātāja apstiprinājumam un 2
(divas) darbdienas pircēja apstiprinājumam, un piegādes laiku saskaņā ar Preču

piegādes darījumu vispārīgo noteikumu (2. pielikums) 2.2. punktu. Preču piegādes
termiņš tiek norādīts pirkuma pieprasījumā un pasūtījumā”. Taču nolikuma
dokumentos nekur nav norādīts piegādes periods. Lūdzam norādīt nepieciešamo
piegādes periodu.
Komisija 2018. gada 16. janvāra sēdē (protokols Nr. 2) pieņēma lēmumu sniegt šādu
atbildi uz Jūsu uzdotajiem jautājumiem:
„ Komisija informē, ka:
1. Saskaņā ar nolikuma 1.11.1. apakšpunktā noteikto ieinteresēto piegādātāju sanāksme
notiks 2018.gada 25. janvārī plkst.14.00 Tieslietu ministrijā, Brīvības bulvārī 36, Rīgā,
kuras laikā būs iespējams apskatīt veidlapu paraugus. Papildus informējam, ka ir iespējams
iepazīties ar veidlapu paraugiem A. Čaka ielā 38a, Rīgā, iepriekš saskaņojot jums ērtāko
laiku ar Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta Dzimtsarakstu nodaļas juristi
Zani Golovacku (tālr. 67830681, Zane.Golovacka@tm.gov.lv).
2. Nolikuma 6.2. apakšpunktā ir noteikts, ka finanšu piedāvājumā norāda vienas pārdošanas
vienības maksimālo cenu euro un centos bez PVN ar 2 (divām) zīmēm aiz komata atsevišķi
katrai Precei Vienošanās darbības laikā. Cenā ietver Preces un piegādes izmaksas,
bojājumu novēršanu preces garantijas laikā un visus iespējamos riskus, kas saistīti ar tirgus
cenu svārstībām, tai skaitā arī ārvalstīs maksājamos nodokļus un nodevas.
3. Informējam, ka Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā publicētajā paziņojumā par
līgumu ir norādīts, ka vispārīgās vienošanās paredzamā līgumcena nepārsniedzot ir
134 000 EUR (viens simts trīsdesmit četri tūkstoši euro un 00 centi), t.i. katras atklātā
konkursa iepirkuma priekšmeta daļas maksimālā paredzamā līgumcena ir nepārsniedzot
33 500 EUR (trīsdesmit trīs tūkstoši pieci simti euro un 00 centi). Vispārīgā vienošanās
tiks slēgta uz 48 (četrdesmit astoņi) mēnešiem. Saskaņā ar nolikuma 2.1. apakšpunktā
noteikto minimālais piegādes apjoms ir EUR 25,00 (divdesmit pieci euro) bez pievienotās
vērtības nodokļa vērtībā vienam Pircējam uz vienas piegādes adresi. Saistībā ar to, ka
veidlapu pasūtīšana no 2014. gada 31. marta tiek organizēta izmantojot Elektronisko
iepirkumu sistēmas e-pasūtījumu apakšsistēmu, vēsturiskais veidlapu pasūtīšanas apjoms
Tieslietu ministrijai ir zināms tikai par tās apstiprinātajiem pasūtīšanas apjomiem t.i.
veiktas 3 piegādes par kopējo summu 2595, 45 EUR (divi tūkstoši pieci simti deviņdesmit
pieci euro un 45 centi).
4. Atbilde attiecībā uz minimālo pasūtījumu apjomu vienam Pircējam uz vienu piegādes
adresi ir sniegta vēstules 3. punktā. Papildus, informējam, ka saskaņā ar nolikuma
1.4. apakšpunktu pircēji ir Valsts pārvaldes vai pašvaldību iestādes, pašvaldības, citas
atvasinātas publiskas personas vai tās institūcijas, kuras ir uzskatāmas par pasūtītāju
Publisko iepirkumu likuma vai Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma
izpratnē un kuras ir reģistrētas Elektronisko iepirkumu sistēmā kā e-pasūtījumu
apakšsistēmas izmantotāji. Ar potenciālo pircēju sarakstu ir iespējams iepazīties :
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/9751, sadaļā Pasūtītājs/ faktiskais
saņēmējs.
5. Nolikuma 4., 5. un 6. punktos ir sniegta informācija, kādi dokumenti ir iesniedzami atklātā
konkursā, t.i. pieteikums dalībai konkursā (nolikuma 4.2. apakšpunkts), pieredzes
apraksts, atbilstoši nolikuma IV nodaļas 2. veidlapai (nolikuma 4.7. apakšpunkts), izziņa
par Pretendenta finanšu apgrozījumu iepirkuma priekšmetā ietilpstošo preču vai
līdzvērtīgu preču piegāžu jomā (nolikuma 4.9. apakšpunkts), tehniskais piedāvājums
atbilstoši Nolikuma II nodaļas „Tehniskā specifikācija – tehniskā un finanšu piedāvājuma
veidlapa” attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā, aizpildot kolonnas „Tehniskais un
finanšu piedāvājums” atbilstošās tehniskā piedāvājuma ailes ( nolikuma 5.1. apakšpunkts)
un finanšu piedāvājums atbilstoši nolikuma II nodaļas „Tehniskā specifikācija – tehniskā

un finanšu piedāvājuma veidlapa” attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā, aizpildot
kolonnas „Tehniskais un finanšu piedāvājums” atbilstošās finanšu piedāvājuma ailes
(nolikuma 6.1. apakšpunkts).
Sagatavojot tehnisko piedāvājumu Pretendentam ir
jāidentificē piedāvātā Prece atbilstoši nolikuma II nodaļas „Tehniskā specifikācija –
tehniskā un finanšu piedāvājuma veidlapa” attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā
noteiktajam. Papildus vēršam jūsu uzmanību, ka saskaņā ar nolikuma 1.9. apakšpunktu
piedāvājumi iesniedzami EIS e-konkursu apakšsistēmā. Ārpus EIS iesniegtie piedāvājumi
tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām.
6. Prasības veidlapām ir noteiktas nolikuma II nodaļā „Tehniskā specifikācija – tehniskā un
finanšu piedāvājuma veidlapa” (attiecīgi iepirkuma priekšmeta pirmajai, otrajai, trešajai,
ceturtajai daļai). Ja nolikuma II nodaļā pievienotais attiecīgās veidlapas paraugs nav
saskatāms informējam, ka ir iespējams aplūkot veidlapu paraugus klātienē.
7. Prasības veidlapām ir noteiktas nolikuma II nodaļā „Tehniskā specifikācija – tehniskā un
finanšu piedāvājuma veidlapa” (attiecīgi iepirkuma priekšmeta pirmajai, otrajai, trešajai,
ceturtajai daļai).
8. Saskaņā ar nolikuma III nodaļā “Vispārīgās vienošanās projekts” 3.pielikuma
2.2. apakšpunktā noteikto vispārīgās vienošanās 2. pielikumā (Preču piegādes darījuma
vispārīgie noteikumi) 2.2. apakšpunktā paredzētais piegādes termiņš piegādātājam ir 2
(divas) darbdienas visā Latvijas Republikas teritorijā.”

