
Piegādātāja izvēles procedūras noteikumi 

 
Sakarā ar „Latvijas Mobilais Telefons” SIA, turpmāk – LMT, definēto saimniecisko nepieciešamību - saņemt paklāju 
nomas un apmaiņas servisa pakalpojumus LMT administratīvajā un tehniskajā ēkā, un LMT Klientu centros, LMT ar šo 
organizē piegādātāja izvēles procedūru. 

 
Piegādātāja izvēles procedūras norises kārtība 
Pretendenti tiek aicināti iesniegt atbilstoši šajā uzaicinājumā norādītajām prasībām sagatavotu sadarbības 
piedāvājumu LMT. 
LMT patur tiesības prasīt no katra Pretendenta individuāli paskaidrojumus par iesniegto piedāvājumu, taču 
nepieļauj izmaiņas (izcenojumu palielināšanās) Pretendenta iesniegtajos vienības izcenojumos un 
kopsummā. 
LMT sadarbības piedāvājumu spēkā esības laikā elektroniski paziņos katram Pretendentam par iepirkuma 
procedūras rezultātiem, nosūtot informāciju uz Pretendenta pieteikumā norādīto e-pasta adresi. 
Ar LMT izvēlēto piegādātāju par konkrēto darījumu plānots slēgt rakstveida līgumu sadarbībai uz divu gadu 
termiņu.  
Piegādātāja izvēles kritērijs: LMT saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. 
 
LMT nepieciešamā pakalpojuma un citu LMT būtisko noteikumu apraksts: 

1) Pakalpojumu sniegšanas vietas:  
- LMT administratīvā ēka un klientu centrs Rīgā, Ropažu ielā 6; 
- LMT tehniskā ēka Rīgā, Vairoga ielā 2; 
- LMT klientu centri: Rīgā, Brīvības ielā 55; Daugavpilī, S.Mihoelsa ielā 66; Rēzeknē, Latgales ielā 28; Valmierā, 

Rīgas ielā 9; Ventspilī, Kuldīgas ielā 26. 
2) Pakalpojumu sniegšanas termiņš: no 2016.gada 1.oktobra līdz 2018.gada 30.septembrim. 
3) Paklāju apmaiņas veikšanas laiks: darba dienās līdz plkst.8:00. 
4) Paklāju tehniskā specifikācija:  

Nr. 

p.k. 

Nosaukums Minimālās tehniskās prasības/kvalitātes prasības 

1. Paklāju materiāls  1. Paklājiem jābūt ar neslīdošu un salizturīgu pamatni, piemērotiem visa veida 
grīdas segumiem. Pamatne izgatavota no 100 nitrilgumijas. Virsma 
izgatavota no 100% dabiskas kokvilnas vai 100% neilona diegiem vai 
vērptām neilona šķiedrām.  

2. Citas prasības: iespēja izvēlēties ne mazāk kā 2 krāsas toņus. 

2. Netīrumu un mitruma minimālās 

absorbcijas spēja  

3kg/ m
2
 

3. Šķiedras augstums  5mm 

Paklāju materiālam (virsmai) jābūt viegli kopjamai, t.i. virsmu kopšana neprasa īpašu (tikai vienam konkrētam materiāla 
veidam raksturīgu) kopšanas līdzekļu un/vai tehnoloģiju piemērošanu.   
Paklājiem, to ražošanā izmantotajiem materiāliem (sastāvdaļām) un to kvalitātei jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo 
normatīvo aktu prasībām. 
Vēlamie paklāju izmēri: 

Vēlamie paklāju izmēri, cm 

85x150 

85x200 

115x200 

115x240 

150x240 

Tehniskajā specifikācijā norādīti minimālie tehniskie parametri. Pretendents ir tiesīgs piedāvāt augstākas kvalitātes 
paklājus, ja vien tie atbilst prasītajiem parametriem. 
5) Paredzamais maināmo paklāju daudzums: 22 paklāji vasaras sezonā (01.04.-31.10.) un 44 paklāji ziemas 
sezonā (01.11.-30.03.) kopā visās pakalpojumu sniegšanas vietās. Precīzs vasaras/ziemas sezonas sākuma/beigu 
datums tiek fiksēts, vadoties no faktiskajiem laika apstākļiem, rakstveida līgumā ar izvēlēto piegādātāju. Precīzs maināmo 
paklāju skaits tiks fiksēts rakstveida līgumā ar izvēlēto piegādātāju.  
6) Pretendentam ir jābūt iespējai, ja LMT to pieprasa, uzrādīt paklāju paraugus. 
 



Paredzamais apmaksas veids:  

Pilnīga pēcapmaksa. Paredzamā apmaksas kārtība: 30(trīsdesmit) darba dienu laikā pēc atbilstoša, LR spēkā esošajos 
normatīvajos aktos noteiktā kārtībā noformēta nodokļu rēķina saņemšanas par iepriekšējā kalendārajā mēnesī faktiski 
veiktajiem paklāju apmaiņas servisa pakalpojumiem. 
 
Piedāvājuma forma un saturs  

Piedāvājums jāsagatavo pēc formas, kas pievienota šiem Piegādātāja izvēles procedūras noteikumiem. 

 
Iesniedzot Sadarbības piedāvājumu Pretendents apliecina, ka tas 

 ir iepazinies un apņemas pildīt/ievērot LMT izsludinātās piegādātāja izvēles procedūras noteikumus, 
kas viņam nosūtīti elektroniskā veidā, nosūtot uzaicinājumu piedalīties šajā piegādātāja izvēles 
procedūrā; 

 apņemas saskaņot savas darbības ar principiem, kas līdzīgi tiem, kas ietverti LMT grupas ētikas un 
uzvedības kodeksā, kā arī LMT grupas piegādātāju uzvedības kodeksā (www.lmt.lv / Par LMT / 
Sadarbības partneriem); 

 Pretendenta piedāvājums ietver visas LMT noteiktās prasības; 

 Sadarbības piedāvājums ir spēkā divus mēnešus no sadarbības piedāvājuma iesniegšanas termiņa 
beigām, tas ir Pretendentam saistošs, un LMT to var pieņemt jebkurā laikā līdz norādītā perioda 
beigām; 

 gadījumā, ja šis piedāvājums tiks pieņemts, apņemas nodrošināt pakalpojuma sniegšanu par 
Sadarbības piedāvājumā norādīto cenu visā līguma darbības laikā; 

 visas Pretendenta piedāvājumā ietvertās /sniegtās ziņas ir patiesas. 
 
Papildus informācija 
Saņemt atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem un precizēt piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamo 
papildus informāciju iespējams rakstot (e-pasts: LMTiepirkums@lmt.lv) līdz 21.07.2016. (ieskaitot). 
 
Sadarbības piedāvājuma iesniegšanas termiņš 
Sadarbības piedāvājums jāiesniedz līdz 28.07.2016. plkst. 12:00, nosūtot to elektroniskā veidā adresātam 
LMTiepirkums@lmt.lv.  
 
Būtiska informācija pretendentiem 
Organizējot Piegādātāja izvēles procedūru, LMT nav pienākuma paskaidrot, iesaistīties diskusijās vai sarakstē ar Pretendentiem par 
Pretendenta izvēli un vai sadarbības piedāvājumu noraidīšanas iemesliem. LMT Piegādātāja izvēles 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. 
Pasūtītājs patur tiesības prasīt no katra Pretendenta individuāli paskaidrojumus par iesniegto sadarbības piedāvājumu, t.sk., rīkot 
sarunas par piedāvājuma saturu un nosacījumiem. 
Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. LMT nav atbildīgs, nesegs un 
nekompensēs šos izdevumus neatkarīgi no iepirkuma procedūras rezultātiem. 
Gadījumā, ja netiek ievēroti kādi Piegādātāja izvēles procedūras prasību aprakstā minētie noteikumi, pretendenta iesniegtais Sadarbības 
piedāvājums var tikt izslēgts no izvērtēšanas pēc būtības. 

 

http://www.lmt.lv/


1.pielikums: Paklāju nomaiņas grafiki ziemas un vasaras sezonā 

          Ziemas sezona Vasaras sezona 

Nr. Pilsēta 
Piegādes 

adrese 
Atrašanās vieta  

Vēlamais 
izmērs, cm 

Paklāju 
skaits 

Apmaiņas 
interv. 

skaitļos 
vienā 

mēnesī 

Paklāju 
skaits 

Apmaiņas 
interv. 

skaitļos 
vienā 

mēnesī 

1 Rīga 
Brīvības 
iela 55 

galvenā ieeja 115 x 200 2 8 1 4 

dīlera darba vietas 115 x 200 1 4     

dīlera darba vietas 85 x 150 4 4     

pie rindotāja 85 x 150 1 4     

2 Rīga 
Vairoga 
iela 22 

galvenā ieeja 115 x 200 1 4 1 2 

galvenā ieeja pie sarga 115 x 200 1 4     

2.stāva tereses izeja 85 x 150 1 4     

3 Rīga 
Ropažu 
iela 6 

T.Ē. ieeja 1.st. (kāpnēs) 85 x 150 1 4 1 2 

T.Ē. ieeja 1.st. (kāpnēs) 85 x 200 1 4     

T.Ē. transporta nodaļa 115 x 200 1 4 1 2 

T.Ē. pie lifta (ieeja) 115 x 200 2 4 1 2 

T.Ē. nolikt.vad.kab. 115 x 200 1 4 1 2 

A.Ē. cokolst. Ieeja uz noliktavu 85 x 200 1 4 1 2 

A.Ē. cokolst. ieeja uz liftiem 150 x 240 1 4 1 2 

A.Ē. cokolst. ieeja pie 3 liftiem 85 x 150 3 4     

A.Ē. prezidenta birojs 8.stāvā 85 x 150 1 1 1 1 

A.Ē. pagalma ieeja KC 115 x 200 1 4 1 2 

A.Ē. cokolst. ieeja uz KC trepēm 115 x 200 1 1 1 2 

A.Ē. galvenā ieeja pie turniketa 85 x 200 1 4     

A.Ē. LMT R&L ieeja 2 85 x 200 1 4 1 2 

A.Ē. LMT R&L ieeja 3 85 x 150 1 4 1 2 

A.Ē. galvenā ieeja pie liftiem 1.st. 115 x 200 3 4     

A.Ē. pie panorāmas lifta 85 x 150 1 4     

A.Ē. KC ROPAŽI pie rindotāja 85 x 150 1 4     

A.Ē. LMT R&L  (telpā pie mazā lifta) 85 x 150 1 4 1 2 

A.Ē. ēdnīca ieeja no pagalma  85 x 150 1 4 1 2 

A.Ē. 8.st. izeja uz balkonu 115 x 200 1 1 1 1 

galvenā ieeja 85 x 150 1 4 1 2 

ieeja uz VIP telpu 85 x 150 1 1     

4 Valmiera 
Rīgas 
iela 9 

galvenā ieeja 115 x 200 1 4 1 2 

otra ieeja 85 x 150 1 4 1 4 

5 Rēzekne 
Latgales 
iela 28 

galvenā ieeja 115 x 200 1 4 1 2 

VIP telpa 85 x 150 1 4     

6 Daugavpils 
Mihoelsa 
iela 66 

rezerves izeja 85 x 150 1 4 1 2 

galvenā ieeja 115 x 240 1 4 1 2 

galvenā ieeja 115 x 240 1 4 1 2 

7 Ventspils 
Kuldīgas 
iela 26 

galvenā ieeja 115 x 240 1 4 1 2 

 


