Apstiprināta Iepirkuma
komisijas 2011.gada 29.jūnija sēdē
protokols Nr.1

Instrukcija pretendentiem
Iepirkumam
„Gaisa kuău lidojumu parametru reăistratoru datu lejupielādes iekārtas un
šo datu animācijas programmatūras iegāde”
TNGIIB 2011/1
Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 81.panta kārtībā
Pasūtītājs:
Pasūtītāja nosaukums:

Transporta nelaimes gadījumu un
incidentu izmeklēšanas birojs

Adrese

Brīvības iela 58, Rīga

Reă. Nr.

90002064522

Kontaktpersona:

Transporta nelaimes gadījumu un
incidentu izmeklēšanas biroja Aviācijas
nelaimes gadījumu un incidentu
izmeklēšanas nodaĜas vadītājs Visvaldis
Trūbs, tālr. 29337440.

Piedāvājumus iesniedz līdz:

Līdz 11.jūlijam plkst.12:00, Transporta
nelaimes gadījumu un incidentu
izmeklēšanas birojā, 2.stāvā, 209.kabinetā,
vai pa pastu.

2. Iepirkuma priekšmets:
2.1. „Gaisa kuău lidojumu parametru reăistratoru datu lejupielādes iekārtas un šo datu
animācijas programmatūras iegāde”.
2.2. Iepirkuma identifikācijas Nr. TNGIIB 2011/1.
2.3. Paredzamā līgumcena: līdz 20 000.00 LVL bez PVN.
2.4. Piedāvājuma vērtēšanas kritērijs – zemākā cena no tehniskajām prasībām atbilstošajiem
piedāvājumiem.
2.5. Preces piegādes laiks – 3 mēneši no līguma parakstīšanas brīža.
2.6. Pretendenti nevar iesniegt piedāvājuma variantus.
2.7. Tehniskā specifikācija – skatīt pielikumu Nr.1.
2.8. Pieteikuma forma – skatīt pielikumu Nr.2.
3. Piedāvājuma noformēšana:
3.1. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā, aizzīmogotā aploksnē vienā eksemplārā ar norādi:
• Iepirkumam „Gaisa kuău lidojumu parametru reăistratoru datu lejupielādes iekārtas
un šo datu animācijas programmatūras iegāde”;
• Iepirkuma identifikācijas Nr. TNGIIB 2011/1;
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• Brīvības iela 58, Rīgā, LV-1011;
• Pretendenta nosaukums, adrese;
3.2. Piedāvājums jāiesniedz rakstveidā, latviešu valodā ar satura rādītāju, lapām jābūt
cauršūtām ar diegu un sanumurētām. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamais
diegs nostiprināms ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu
un pretendenta zīmoga nospiedumu apliecina pretendenta pārstāvis.
3.3. Noformējot piedāvājumu, jāievēro spēkā esošo normatīvo aktu prasības dokumentu
noformēšanai.
3.4. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu paraksta persona, kurai nav
likumiskās pārstāvības tiesības, tiek pievienota pilnvara pārstāvēt pretendentu.
3.5. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un tie netiek atdoti atpakaĜ pretendentiem.
4. Prasības pretendentiem
Nosacījumi dalībai iepirkumā:
4.1. Pretendents, kā arī personas, kurām ir pretendenta pārstāvības tiesības, lēmuma
pieĦemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz pretendentu, ar spēkā stājušos tiesas
spriedumu nav atzīti par vainīgiem koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās
darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekĜu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā
organizācijā.
4.2. Pretendents ar spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas spēkā
stājušos lēmumu nav atzīts par vainīgu normatīvo aktu būtiskā pārkāpumā, tajā skaitā vides
aizsardzības, konkurences un darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas saistīts ar personu
nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas.
4.3. Pretendents netiek likvidēts, nav pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā
darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai uzsākta tiesvedība par kandidāta vai pretendenta
bankrotu.
4.4. Pretendentam nav nodokĜu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi
Latvijā vai valstī, kurā tas reăistrēts.
4.5. Pretendents ir reăistrēts Komercreăistrā.
4.6. Pretendents apĦemas iepazīstināt ar ierīces darbības instrukciju.
5. Iesniedzamie dokumenti:
5.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (pieteikuma forma- pielikums Nr.2.);
5.2. Pieteikumu, kā arī aizpildītos pielikumus paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja
pilnvarota persona. Ja piedāvājumu parakstījusi pilnvarota persona, nepieciešams pievienot
pilnvaru. Pieteikumā norāda pretendenta nosaukumu un rekvizītus, kā arī apliecina:
• ka pretendenta saimnieciskā darbība nav apturēta;
• ka uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39. pantā ietvertie
izslēgšanas nosacījumi;
• ka visas ziĦas par pretendentu ir patiesas.
5.3. Pretendenta reăistrācijas Latvijas Republikas UzĦēmuma reăistra Komercreăistrā
apliecības kopija;
Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt apliecinājumos ietverto ziĦu patiesumu. Ja sniegtā
informācija ir nepatiesa, Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no turpmākās piedāvājumu
vērtēšanas.
6. Apmaksas nosacījumi:
6.1. Priekšapmaksa nav paredzēta.
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6.2. Apmaksa tiek veikta 20 dienu laikā pēc pieĦemšanas - nodošanas akta parakstīšanas
brīža.
7. Garantijas laiks:
Garantijas laiks 2 gadi.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

I.A.Gaveika

4
Pielikums Nr.1
Iepirkumam Nr. TNGIIB2011/1

Tehniskā specifikācija
Iepirkumam
„Gaisa kuău lidojumu parametru reăistratoru datu lejupielādes iekārtas un šo
datu animācijas programmatūras iegāde”
TNGIIB 2011/1
IEKĀRTA Gaisa kuău parametru reăistratoru datu lejupielādei aviācijas nelaimes
gadījumu un incidentu izmeklēšanai
Iekārtas interfeiss ar daudztipu gaisa kuău parametru reăistratoriem:
-L3 Communication (Fairchild, Loral)
-F1000
-FA 2100
-FA2200
-FA2300
-uQAR
Honeywell

- SSUFDR 6
- SSFDR sērija

USB 2.0 Ethernet vai Bluetooth savienojums ar PC un Laptop
Datu lejupielāde un saspiešana tieši no gaisa kuău parametru reăistratora

IEKĀRTAS PROGRAMMATŪRA
Interfeiss ar Microsoft

Windows XPvaiVista
Minimālā RAM 512 MB vai lielāka
Minimālā ekrāna izšėirtspēja1024X768 vai lielāka
Microsoft .NET 2.0 vai 3.0 iekĜauta
USB 2.0 Ethernet vai Bluetooth

PROGRAMMATŪRA parametru reăistratoru datu dekodēšanai un animācijai
Izšėirtspēja 1920X1200
Kadru intensitāte (frame rate) 20fps un lielāka
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Pielikums Nr.2
Iepirkumam Nr. TNGIIB2011/1
Pieteikums iepirkumam
Iepirkuma identifikācijas Nr. TNGIIB 2011/1
Ar šo tiek apliecināts, ka Pretendents ir iepazinies un atzīst par pareiziem iepirkuma
noteikumus, piekrīt piedalīties iepirkumā un garantē iepirkuma prasību izpildi. Iepirkuma
noteikumi ir skaidri un saprotami. Pretendents saprot, ka Pasūtītājs var pieĦemt vai noraidīt
jebkuru piedāvājumu, kā arī noraidīt visus piedāvājumus jebkurā brīdī līdz uzvarētāja
noteikšanai.
Pretendents apstiprina, ka šis piedāvājums paredz tādu derīguma termiĦu, kādu prasa
iepirkuma dokumenti un garantē sniegto ziĦu patiesīgumu un precizitāti.
Pretendents: _________________________________________________________
Reă. nr.: _____________________________________________________________
Juridiskā adrese: _______________________________________________________
Faktiskā adrese: ________________________________________________________
Kontaktpersona :_______________________, tālrunis: ________________________
Bankas rekvizīti
Piedāvājuma kopējā cena LVL ____________________________, bez pievienotā
vērtības nodokĜa (PVN) 22%.
Piedāvājuma kopējā cena ar pievienotās vērtības nodokli PVN 22% ________________

_______________________________________________________________________
(pretendenta, vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs)

