Uzaicinājums piedalīties LMT rīkotajā piegādātāja izvēles procedūrā „Automātisko vārtu un
karuseļtipa ārdurvju profilaktiskās apkopes un remonta darbi”
„Latvijas Mobilais Telefons” SIA, turpmāk – LMT, organizē piegādātāja izvēles procedūru šādam
iepirkuma priekšmetam:
- automātisko vārtu un karuseļtipa ārdurvju, turpmāk – Iekārtas, profilaktiskās apkopes darbu
izpilde;
- pēc atsevišķiem LMT uzdevumiem veikt atsevišķu Iekārtu darbības traucējumu / darbības
pārtraukumu diagnostiku un novēršanu, nodrošinot tam nepieciešamo regulēšanu, remontu
un/vai detaļu nomaiņu, turpmāk – Remonta darbi.
Piegādātāja izvēles metode un norises kārtība:
Sadarbības partnera izvēle noris, izmantojot cenu aptaujas metodi. Nepieciešamības gadījumā,
piedāvājuma precizēšanai ar atbilstošo pretendentu var tikt rīkotas sarunas, kas var notikt klātienē
vai elektroniskās sarakstes veidā.
LMT aicina Pretendentu iesniegt atbilstoši šajā uzaicinājumā norādītajām prasībām sagatavotu
sadarbības piedāvājumu.
LMT patur tiesības prasīt no Pretendenta paskaidrojumus par iesniegto piedāvājumu, taču nepieļauj
izmaiņas (izcenojumu palielināšanās) Pretendenta iesniegtajos vienības izcenojumos.
LMT patur tiesības pieņemt lēmumu par piegādātāja izvēles procedūras pabeigšanu bez rezultāta.
LMT ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām
elektroniski paziņos Pretendentam par Piegādātāja izvēles procedūras rezultātiem.
Piegādātāja izvēles kritērijs: LMT atbilstošs un saimnieciski izdevīgākais piedāvājums.
Sadarbības piedāvājuma iesniegšanas termiņš un kārtība:
Jūsu sadarbības piedāvājumu dalībai piegādātāja izvēles procedūrā gaidīsim līdz 2015. gada
24.septembrim, plkst. 9:00, nosūtot to uz e-pastu: LMTiepirkums@lmt.lv vai nosūtot pa pastu uz
LMT juridisko adresi: Ropažu iela 6, Rīga, LV-1039, adresātā norādot: LMT Iepirkumu daļai.
LMT nepieciešamā iepirkuma priekšmeta apraksts un detalizācija:
Iekārtu saraksts, atrašanās vieta, skaits un apkopes darbu periodiskums ir fiksēts šī uzaicinājuma
Pielikumā Nr.2.
Iekārtu profilaktiskās tehniskās apkopes darbu apraksts ir fiksēts šī uzaicinājuma Pielikumā Nr.3.
Termiņš:
Paredzamais piegādātāja izvēles termiņš ir 2 (divi) gadi, sākot no 2016.gada 1.janvāra līdz
2017.gada 31.decembrim.
Iepirkuma izpildes laikā LMT ir tiesības vienpusēji atkāpties no vienošanās par šī iepirkuma izpildi,
paziņojot par to izvēlētajam piegādātājam rakstveidā 30 kalendāra dienas iepriekš.
Paredzamais apmaksas veids:
Pilnīga pēcapmaksa pēc atbilstoša darbu nodošanas – pieņemšanas akta vai pavadzīmes abpusējas
parakstīšanas.
Prasības pretendentam:
Pretendentiem ir jāsniedz informācija par kvalifikāciju un pieredzi, t.i. jānorāda vai personāls ir
apmācīts veikt minētos darbus, kā arī kur pretendents ar savu darbaspēku ir veicis līdzīgu Iekārtu
profilaktiskās apkopes un Remonta darbus.
Piedāvājuma forma un saturs:
Sadarbības piedāvājums pretendentam jāsagatavo, aizpildot šim uzaicinājuma
Sadarbības pieteikuma veidlapu, kas pievienota šim uzaicinājumam Pielikumā Nr.1.

pievienoto

Piedāvājuma derīguma termiņš:
Sadarbības piedāvājumā ietvertajam cenu piedāvājumam ir jābūt spēkā līdz 30.11.2015. Šajā laikā
LMT ir tiesības pieņemt pretendenta piedāvājumu, un pretendentam ir pienākums nodrošināt tā
izpildi, ievērojot piedāvājumā norādīto cenu un noteikumus.
Papildus informācijas saņemšana:

Pretendentam ir iespējams saņemt papildus informāciju telefoniskās konsultācijās, objekta un iekārtu
apskates laikā (individuālas vizītes, nepieciešamības gadījumā lūdzu sazināties un vienoties par
konkrētu laiku), kā arī uzdodot papildus jautājumus e-pastā. Par funkcionāliem iepirkuma
jautājumiem lūdzu sazināties ar LMT Saimniecības daļas inženieri Andreju Krasiļņikovu, t. 29248649,
e-pasts Andrejs.Krasilnikovs@lmt.lv.
Jautājumus
par sadarbības
LMTIepirkums@lmt.lv.
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UZMANĪBU PRETENDENTAM! Sadarbības pieteikumam 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 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.
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 Pretendenta apņemas saskaņot savas darbības ar principiem,
kas līdzīgi tiem, kas ietverti „Latvijas Mobilais Telefons” SIA grupas ētikas un uzvedības kodeksā, kā
arī LMT grupas piegādātāju uzvedības kodeksā (www.lmt.lv/Par LMT/Sadarbības partneriem).
Pielikumā:
1) Piedāvājuma forma:
2) Iekārtu saraksts, atrašanās vieta, skaits un apkopes darbu periodiskums:
3) Iekārtu profilaktiskās tehniskās apkopes darbu apraksts:
Pateicamies par veltīto uzmanību un gaidīsim Jūsu sadarbības piedāvājumu!

