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KONKURSA NOLIKUMS 

ERGO Insurance SE Latvijas filiāles un ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāles 
biroja un kancelejas preču iepirkumam 

 
 
Rīgā, 2018.gada 7.septembrī. 

 

Pasūtītājs: 

Pasūtītājs Nr.1:  

ERGO Insurance SE Latvijas filiāle reģ. Nr. 40103599913, Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013, tālr. +371 

67081700, e-pasts: info@ergo.lv; 

 

Pasūtītājs Nr.2:  

ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle reģ. Nr. 40103336441, Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013, tālr. 

+371 67081700, e-pasts: info@ergo.lv. 

(turpmāk tekstā Pasūtītājs Nr.1 un Pasūtītājs Nr.2 kopā – ERGO vai Pasūtītājs). 

 

 

Konkursa mērķis: 

Izvēlēties atbilstošāko sadarbības partneri biroja preču iegādē un piegādē ERGO birojiem. 

Iepirkuma objekta apraksts: 

1) Pielikumā Nr.1 noteikto biroja preču iegāde un piegāde;  

 

Pēc 2017.gada datiem, ERGO kopējā kancelejas un preču iegādes summa aptuveni 17.000 EUR, tajā 

skaitā iegādāts biroja papīrs par kopējo summu 6509 EUR.  

2018.gadā plānots līdzvērtīgs iegādes apjoms. 

 

2) Piegādātājam ir jānodrošina iespēja preces pasūtīt caur piegādātāja mājas lapu katra biroja 

(saskaņā ar pielikumu Nr.2) pārstāvim. 

 

Prasības pretendentam: 

• pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā 

darbība nav apturēta vai pārtraukta, kā arī nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības 

izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu; 

• pretendenta amatpersonai, kas parakstījusi piedāvājuma dokumentus, ir publiskajos reģistros 

fiksētas paraksta (pārstāvības) tiesības vai tās apliecināmas, iesniedzot pilnvarojumu 

apliecinošus dokumentus; 

• Pretendenta darbības laiks līdzīgu pasūtījumu izpildē ir ne mazāks kā 5 (pieci) gadi. 

 

Informācijas piegāde: 
Pretendenti ar informāciju par konkursu var iepazīties ERGO mājas lapā www.ergo.lv  sadaļā „Jaunumi” 

vai saņemot uzaicinājumu piedalīties konkursā. 
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Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigas: 

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2018.gada 18.septembra plkst.17:00 nosūtot piedāvājuma dokumentus:  

Finanšu piedāvājums excel formā (Pielikums Nr.1); Piegādes nosacījumi ERGO birojos  (Pielikums Nr.2) 

un Pieteikums (Pielikums Nr.3) uz e-pastu: birojs@ergo.lv ar norādi: „Konkursam par biroja un kancelejas 

preču iepirkumu“. 

 

 

 

Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nav tiesīgs savu piedāvājumu grozīt 

 
Piedāvājumu noformēšana: 

Piedāvājumi noformējami kā „Finanšu piedāvājums” (1.pielikums), norādot informāciju par preces cenu 

(vai norādot alternatīvu preci un tās cenu) un papildus pievienojot dokumentus, kas iekļauj: 

• informāciju par pasūtījumu piegādes laiku un cenu; 

• informāciju par pasūtījumu noformēšanas kārtību (sistēmas apraksts); 

• atsauksmes no 3 nozīmīgiem klieniem, kuriem piegādātas biroja preces (kancelejas, 

saimniecības preces un biroja papīrs), norādot šāda veida sadarbības ilgumu. 

 

Piedāvājumi jāsagatavo un jāiesniedz latviešu valodā.  

 

Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam 120 dienas no piedāvājuma iesniegšanas beigu 

termiņa. 

 

Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji:  

• Piedāvājuma un pretendenta atbilstība nolikumam; 

• Zemākā cena; 

• Piegādes termiņš un cena; 

• Citi pretendenta papildus piedāvājumi. 

 

Konkursa izvērtēšana: 

Konkursa izvērtēšanu veic ERGO izveidota iepirkumu komisija, ņemot vērā piedāvājuma vērtēšanas 

kritērijus un tā atbilstību šim Nolikumam.  

 

Konkursa izvērtēšanu veic 2 nedēļu laikā pēc piedāvājumu iesniegšanas beigu termiņa, par rezultātiem 

paziņojot, nosūtot e-pasta vēstuli pretendentiem.  

 

Konkursa noslēgums: 

Ar izvēlēto pretendentu tiks noslēgts sadarbības līgums par biroja un kancelejas preču iegādi un piegādi. 

Līguma termiņš 2 gadi. 

Ja konkursa rezultātā nav iespējams noteikt pakalpojuma sniedzēju, ERGO var rīkot atkārtotu konkursu 

vai slēgt konkursu bez pakalpojuma sniedzēja noteikšanas. 

ERGO nesniedz pretendentiem komentārus par konkursa izvērtēšanu un rezultātiem.  

 

Kontaktpersonas: 

Konkursa piedāvājuma sagatavošanai papildus nepieciešamo informāciju: Biroja administrēšanas 

grupas speciāliste Indra Edule-Edole, tālr. 67081852, mob.tālr. 26379852, e-pasts: indra.edule@ergo.lv 

vai Anita Kancāne, tālr. 67081747, e-pasts: anita.kancane@ergo.lv  
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