
 
 

 

   1 no  2 

 

 

 

 
 

 
KONKURSA NOLIKUMS 

 
ERGO Insurance SE Latvijas filiāles un ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāles 

zīmogu, spiedogu, gumijas klišeju un speciālās zīmogu tintes iepirkumam 
 
Rīgā, 2018. gada 6. jūlijā 

 

Pasūtītājs 

Pasūtītājs Nr.1:  

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

67081887, 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 67081887, e-pasts: info@ergo.lv. 

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

 

Konkursa mērķis 

Izvēlēties atbilstošāko sadarbības partneri zīmogu, spiedogu, gumijas klišeju un speciālās zīmogu tintes 

iegādē un piegādē ERGO birojiem. 

Iepirkuma objekta apraksts 

Zīmogu, spiedogu, gumijas klišeju un speciālās zīmogu tintes iegāde. Preces piegāde tiek veikta 

Skanstes ielā 50, Rīgā, Pasūtītāja darba laikā darba dienās no plkst. 8:30-17:00. 

Preces izgatavošana un piegāde notiek atsevišķu partiju veidā pēc Pasūtītāja pilnvarotās personas 

pieprasījuma. 

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 3 (trīs) gadi. 

Informācijas saņemšana 

Pretendenti ar informāciju par konkursu var iepazīties, saņemot uzaicinājumu piedalīties konkursā vai 
Pasūtītāja mājas lapā: www.ergo.lv  

 
 

 
Iesniedzamie dokumenti un termiņš 

Piedāvājums jāiesniedz elektroniski līdz 2018. gada 23. jūlija plkst.16:00  nosūtot piedāvājuma 

dokumentus, t.sk. finanšu piedāvājumu (pielikums Nr.1) uz e-pastu: birojs@ergo.lv ar norādi: „Konkursam 

par zīmogu, spiedogu, gumijas klišeju un speciālās zīmogu tintes iepirkumu».  Norādītajā cenā ir iekļautas 
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visas izmaksas un Pasūtītājam nav jāveic nekādi papildus maksājumi. Kā arī papildus sniedzot 

informāciju par: 

• pasūtījumu piegādes laiku un pasūtījumu noformēšanas kārtību; 

• informāciju par 3 nozīmīgiem klientiem, kuriem piegādāti zīmogi, gumijas klišejas un speciālā 

zīmogu tinte, norādot šāda veida sadarbības ilgumu. 

Pretendents pēc saviem ieskatiem var pievienot papildus dokumentus par Pretendentu un tā sniegto 

pakalpojumu apjomu un kvalitāti. 

 

Piedāvājumi jāsagatavo un jāiesniedz latviešu valodā.  

 

Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nav tiesīgs savu piedāvājumu grozīt.  

 

 

Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji: 

• Piedāvājuma un pretendenta atbilstība nolikumam; 

• Zemākā cena; 

• Piegādes termiņš, pasūtīšanas kārtība; 

• Pieredze. 

 

Konkursa izvērtēšana 

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

kritērijus un tā atbilstību šim Nolikumam.  

 

Konkursa izvērtēšanu veic 3 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 zīmogu, spiedogu, gumijas klišeju un 

speciālās zīmogu tintes 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 sniedz Biroja administrēšanas 

grupas speciāliste Anita Kancāne, tālr. 67081747, e-pasts: anita.kancane@ergo.lv;  
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