LMT rīkotās piegādātāja izvēles procedūras

„Publisko elektronisko sakaru tīkla bāzes staciju kondicionēšanas un ventilatoru iekārtu
apkopes, remonta un teritorijas uzkopšanas darbi”
noteikumi
„Latvijas Mobilais Telefons” SIA, turpmāk – LMT, organizē piegādātāja izvēles procedūru šādam iepirkuma priekšmetam: Publisko
elektronisko sakaru tīkla bāzes staciju kondicionēšanas un ventilatoru iekārtu apkopes, remonta un teritorijas uzkopšanas darbi.
LMT aicina Pretendentu sagatavot un iesniegt LMT tā sadarbības piedāvājumu atbilstoši šajā uzaicinājumā norādītajām
prasībām.

Preču un pakalpojuma piegādātāja izvēles norises kārtība:
Piegādātāja izvēle noris, izmantojot Sarunu metodi.
Pretendenti tiek aicināti iesniegt atbilstoši šajā uzaicinājumā norādītajām prasībām sagatavotus sadarbības piedāvājumus LMT.
Pēc sadarbības piedāvājuma iesniegšanas pretendenti tiks aicināti uz sarunām. Sarunas var norisināties klātienē vai arī
pretendentam elektroniskā veidā tiks uzdoti precizējoši jautājumi par tā sadarbības piedāvājumu.
LMT patur tiesības prasīt no katra Pretendenta individuāli paskaidrojumus par iesniegto piedāvājumu, taču nepieļauj izmaiņas
(izcenojumu palielināšanās) Pretendenta iesniegtajos vienības izcenojumos un kopsummā.
LMT ir tiesības pēc saviem ieskatiem par uzvarētāju atzīt vienu vai vairākus pretendentus, vai izbeigt šo piegādātāja izvēles
procedūru bez rezultāta, bez saistībām informēt pretendentus par šāda lēmuma pieņemšanas iemesliem.
LMT elektroniski paziņos pretendentam savu lēmumu attiecībā uz konkrētā pretendenta iesniegto piedāvājumu.
LMT nav pienākuma paskaidrot, iesaistīties diskusijās vai sarakstē ar Pretendentiem par piegādātāja izvēli un vai sadarbības
piedāvājumu noraidīšanas iemesliem. LMT iepirkuma procedūras laikā pieņemtie lēmumi ir konfidenciāli un LMT nav nekādu citu
pienākumu pret Pretendentu, kā vienīgi un tikai paziņot konkrētā piedāvājuma izskatīšanas rezultātu, ciktāl tas attiecas uz
konkrēto Pretendentu.
Ar LMT izvēlēto piegādātāju par konkrēto darījumu plānots slēgt rakstveida līgumu.

LMT iepirkuma priekšmeta detalizācija:
Sakarā ar LMT, definēto saimniecisko nepieciešamību laika posmā no 2017.gada 01.maija līdz 2019.gada 30.aprīlim LMT
publisko elektronisko sakaru tīkla bāzes stacijās (turpmāk – BS), pildīt šādus pasūtījumus:
laika posmā no 01.jūnija līdz 31.augustam izpildīt BS izvietoto kondicionēšanas un ventilatoru iekārtu (turpmāk –
IEKĀRTAS), profilaktiskās apkopes darbus, atbilstoši aprakstam, kas pievienots kā Pielikums Nr.1, turpmāk – Profilaktiskās
apkopes darbi;
laika posmā no 01.maija līdz 30.septembrim, vienlaicīgi ar Profilaktiskās apkopes darbu izpildi BS, izpildīt BS teritorijas
sakopšanas darbus – teritorijas uzkopšanu un teritorijā esošā zāliena pļaušanu, turpmāk –Teritorijas uzkopšanas darbi;
laika posmā no 2017.gada 01.maija līdz 2019.gada 30.aprīlim pēc atsevišķiem LMT uzdevumiem novērst konkrētu BS
esošo IEKĀRTU avārijas, veikt aukstumaģenta nomaiņu, traucējumu/darbības pārtraukumu diagnostiku un novēršanu,
nodrošinot nepieciešami regulēšanu, remontu un vai detaļu nomaiņu, turpmāk – Remonta darbi.
IEKĀRTĀM veicamo Profilaktiskās apkopes darbu saraksts ir pievienots kā Pielikums Nr.1.
Piegādātājam jānodrošina IEKĀRTU remontam un bojājumu novēršanai nepieciešamās jaunas detaļas, kuru saraksts ietverts
Pielikumā Nr.3.
Citas būtiskās pakalpojuma izpildes prasības:
1.

Profilaktiskās apkopes darbi:

•

Apkopes darbu izpildi plāno, organizē un īsteno patstāvīgi, fiziski piekļūstot katrai IEKĀRTAI tā, lai nodrošinātu visu
apkopes darbu izpildi katrai IEKĀRTAI noteiktajos termiņos.

•

Apkopes darbi ir jāizpilda tā, lai nodrošinātu katras IEKĀRTAS, kurai izpildīti šie darbi, funkcijām atbilstošu, netraucētu
darbību vismaz 90 (deviņdesmit) kalendāra dienas no darbu pabeigšanas dienas. Gadījumā, ja šajā termiņā šī IEKĀRTA
sabojājas vai nestrādā vai darbība ir traucēta, piegādātājam ir pienākums 24(divdesmit četru) astronomisko stundu laikā
no attiecīga pieprasījuma saņemšanas no LMT, uz sava rēķina ierasties Objektā defekta novēršanai, par ko LMT
papildus nemaksā.

•

Ja apkopes darbu gaitā IEKĀRTAI ir akūti nepieciešama kādas detaļas nomaiņa un tam piekrīt LMT pārstāvis,
piegādātājam tas jāveic apkopes darbu ietvaros.
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•

Ar akūtu detaļas nomaiņas nepieciešamību tiek saprasts tikai tāds stāvoklis, kurā, neveicot attiecīgās detaļas nomaiņu,
90 (deviņdesmit) kalendāra dienu laikā no dienas, kad konkrētajai IEKĀRTAI ir pabeigti apkopes darbi, šī IEKĀRTA vai
kāda tās detaļa/sastāvdaļa noteikti sabojāsies vai pārtrauks darboties, vai IEKĀRTA noteikti pārtrauks pildīt savas
funkcijas.

2.
•

Teritorijas uzkopšanas darbi:
Pretendents patstāvīgi plāno, organizē un īsteno Teritorijas uzkopšanas darbu izpildi BS, Teritorijas uzkopšanas darbu
izpildi nodrošinot vienlaicīgi ar Profilaktiskās apkopes darbu izpildi konkrētajā BS.
Pretendentam Teritorijas uzkopšanas darbu izpildes laikā BS jāsavāc un jāizved no BS teritorijas atkritumi (sadzīves
atkritumi, krituši zari un tml.), jāveic BS teritorijā esoša zāliena pļaušana un teritorijas sakopšana.
Atlīdzībā par Teritorijas uzkopšanas darbu izpildi, īpaši neizdalot, ietverta atlīdzība, kā arī visi izdevumi un izmaksas, kas
Pretendentam rodas vai var rasties tiešā vai netiešā sakarā ar Teritorijas uzkopšanas darbu izpildi un to izpildē izmanto
transportu, darba izmaksām, darbaspēku, zāles pļāvējiem nepieciešamo benzīnu un citiem resursiem.

•
•

3. Remonta darbi:
• Gadījumā, ja LMT konstatē kādas IEKĀRTAS avāriju un/vai darbības pārtraukumu, vai nepieciešamību veikt
aukstumaģenta uzpildi, LMT atbildīgais darbinieks dod uzdevumu remonta darbu izpildei, elektroniskā veidā nosūtot to
uz piegādātāja e-pasta adresi.
•

Piegādātājam 24(divdesmit četru) astronomisko stundu laikā no LMT uzdevuma saņemšanas ir jāierodas BS konkrētās
IEKĀRTAS darbspējas pilnā apjomā atjaunošanai.

•

Piegādātājam jāveic visas nepieciešamās darbības, lai iespējami īsākā laika posmā atjaunotu IEKĀRTAS darbspēju
pilnā apjomā un atbilstoši visām tās funkcijām.

•

Remonta darbi ir jāizpilda tā, lai nodrošinātu katras IEKĀRTAS, kurai izpildīti šie darbi, funkcijām atbilstošu, netraucētu
darbību vismaz 90 (deviņdesmit) kalendāra dienas no darbu pabeigšanas dienas. Gadījumā, ja šajā termiņā šī IEKĀRTA
sabojājas vai nestrādā vai darbība ir traucēta, piegādātājam ir pienākums 24(divdesmit četru) astronomisko stundu laikā
no attiecīga pieprasījuma saņemšanas no LMT, uz sava rēķina ierasties Objektā defekta novēršanai, par ko LMT
papildus nemaksā.

•

Ja remontu darbu gaitā IEKĀRTAI ir akūti nepieciešama kādas detaļas nomaiņa un tam piekrīt LMT pārstāvis,
piegādātājam tas jāveic remontu darbu ietvaros.

•

Ar akūtu detaļas nomaiņas nepieciešamību tiek saprasts tikai tāds stāvoklis, kurā, neveicot attiecīgās detaļas nomaiņu,
90 (deviņdesmit) kalendāra dienu laikā no dienas, kad konkrētajai IEKĀRTAI ir pabeigti remontu darbi, šī IEKĀRTA vai
kāda tās detaļa/sastāvdaļa noteikti sabojāsies vai pārtrauks darboties, vai IEKĀRTA noteikti pārtrauks pildīt savas
funkcijas.

Paredzamais minimālais objektu skaits vienam piegādātājam ir ne mazāks kā 50. Objektu sadalījums tiek veikts pēc teritoriālā
principa.

Sadarbības piedāvājuma iesniegšanas termiņš un kārtība:
Pretendentam, ja viņš vēlas piedalīties Piegādātāja izvēles procedūrā, līdz 2017.gada 06.martam, plkst. 12:00 ir jāiesniedz
sadarbības pieteikums pēc noteiktas, šim e-pastam pievienotās Sadarbības pieteikuma formas, nosūtot to uz e-pastu:
LMTiepirkums@lmt.lv.

Paredzamais apmaksas veids:
Pilnīga pēcapmaksa pēc attiecīgo darbu izpildes vai detaļu uzstādīšanas, ko apliecina abpusēji parakstīts nodošanaspieņemšanas akts.
LMT vēlamais apmaksas termiņš ir 45 kalendāra dienas. Gadījumā, ja Jums vēlama ir cita apmaksas kārtība un/vai termiņš,
lūdzam to norādīt Jūsu piedāvājumā.

Piedāvājuma forma un saturs:
Piedāvājums jāiesniedz sagatavots pēc vienotas formas, aizpildot attiecīgās ailes Pielikumā Nr.2, Pielikumā Nr.3. Sadarbības
pieteikumā cenu piedāvājums attiecībā uz IEKĀRTU Profilaktiskās apkopes darbiem jāsniedz, ietverot transporta izmaksas.
Cenām jābūt izteiktām eiro, norādot piedāvājuma cenu, bez PVN.

Piedāvājuma derīguma termiņš
Pretendenta Sadarbības pieteikumam ir jābūt spēkā līdz 2017.gada 01.jūlijam. Pakalpojumu sniegšanai laika periodā no
2017.gada 01.maija līdz 2019.gada 30.aprīlim izvēlētajiem piegādātājiem tiks iesniegts atsevišķs LMT bāzes staciju saraksts
darbu veikšanai.

Papildus informācija
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Jautājumus par sadarbības piedāvājuma sagatavošanu lūdzam sūtīt LMT Iepirkumu speciālistam Raimondam Ronim ne vēlāk kā
līdz 2017.gada 01.martam, plkst.12:00, e-pasts: LMTiepirkums@lmt.lv. Uz jautājumiem, kas saņemti pēc šī termiņa, atbildes
netiks sniegtas.
Jautājumus saistībā ar IEKĀRTU Profilaktiskās apkopes, Remonta un Teritorijas uzkopšanas darbu izpildi lūdzam jautāt LMT
Saimniecības daļas inženierim Edgaram Graudiņam, t.29248534, e-pasts: Edgars.Graudins@lmt.lv

Dažādi
Piedāvājumam jābūt sagatavotam tā, lai piedāvājumā norādītās cenas ietvertu pilnīgi visus Pretendenta tiešos un netiešos
izdevumus un plānotos Pretendenta ienākumus/peļņu par visiem paredzētajiem darbiem un pasākumiem saistībā ar kvalitatīvu
rezultātu, kā arī rezultāta pilnīgu un kvalitatīvu sasniegšanu un nodošanu LMT.
LMT nav pienākuma paskaidrot, iesaistīties diskusijās vai sarakstē ar Pretendentiem par Pretendenta izvēli un vai sadarbības
piedāvājumu noraidīšanas iemesliem. LMT iepirkuma procedūras laikā pieņemtie lēmumi ir konfidenciāli un LMT nav nekādu citu
pienākumu pret pretendentu, kā vienīgi un tikai paziņot konkrētā piedāvājuma izskatīšanas rezultātu, ciktāl tas attiecas uz
konkrēto Pretendentu.
Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. LMT nav atbildīgs, nesegs un
nekompensēs šos izdevumus neatkarīgi no iepirkuma procedūras rezultātiem.
Iesniedzot sadarbības piedāvājumu, Pretendents apliecina, ka visa piedāvājumā un visos tam pievienotajos dokumentos sniegtās
ziņas un informācija ir patiesa un piekrīt, ka jebkāda neatbilstība var būt par iemeslu iesniegtā piedāvājuma neizskatīšanai un/vai
noradīšanai.
Apņemas saskaņot savas darbības ar principiem, kas līdzīgi tiem, kas ietverti:
•
•
•

„Latvijas Mobilais Telefons” SIA grupas piegādātāju uzvedības kodeksā,
„Latvijas Mobilais Telefons” SIA grupas ētikas un uzvedības kodeksā un
„Latvijas Mobilais Telefons” SIA kvalitātes politikā

LMT mājas lapā www.lmt.lv, sadaļā „Par LMT” / „Sadarbības partneriem”.

Pielikumā:

Pielikumi tiek izsūtīti elektroniski, nosūtot pieprasījumu līdz 28.02.2017. plkst. 12:00 uz e-pastu: LMTiepirkums@lmt.lv.

Pateicamies par veltīto uzmanību un gaidīsim Jūsu sadarbības piedāvājumu!

3.lapa no 3

