ATLASES DOKUMENTI
„Komutatoru garantijas pagarināšana un tehniskais atbalsts“
(Identifikācijas numurs IeM IC V-2010/31)

Lai apliecinātu savu pieredzi un kvalifikāciju pretendentam jāiesniedz šādi
dokumenti:
1.

Attiecīgo kompetento iestāžu
apliecinājumu par to, ka:

izsniegtās

izziņas

un

pretendenta

1.1.Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību reģistrējošas
iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija.
1.2.pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā
darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par
pretendenta bankrotu;
1.3.pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto
iemaksu parādi Latvijā vai valstī, kurā tas ir reģistrēts;
1.4.pretendents nav sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas
novērtēšanai.
1.5.Uz Pretendentu neattiecās Publisko iepirkuma likuma 39.panta
prasībās.
2.

Pretendenta gada finanšu vidējais apgrozījums datortehnikas piegāžu un
apkalpošanas jomā pēdējo triju gadu laikā (2007., 2008., 2009.) vismaz 3
reizēs pārsniedz piedāvāto līgumcenu. Par pamatojumu atbilstībai šai
prasībai ir jāiesniedz pretendenta izziņa par pretendenta gada finanšu
vidējo apgrozījumu (2007.gadā, 2008.gadā un 2009.gadā, bet
uzņēmumiem, kas dibināti vēlāk, jāsniedz finanšu vidējais apgrozījumus
par nostrādāto periodu) datortehnikas piegādes un apkalpošanas jomā.

3.

Pretendents pēdējo 3 gadu (2007. – 2009.gadu) laikā ir sniedzis iepirkuma
priekšmeta aprakstā minētājām līdzīgas, tāda paša ražotāja, tehniskā
atbalsta pakalpojumus vismaz 3 (trim) klientiem Eiropas Savienības valstu
teritorijā. Pieredze ir jāapliecina ar attiecīgo klientu parakstītajām
atsauksmēm.

4.

Apkalpojamo preču ražotāja izsniegta izziņa vai tās kopija, kas apliecina
pretendenta tiesības paredzētajā iepirkuma periodā un teritorijā nodrošināt
garantijas apkalpošanu un sniegt tehnisko atbalstu.

5.

Pretendenta uzņēmumā ir jābūt pastāvīgi nodarbinātam vismaz 1 (vienam)
speciālistam, kuram ir atbilstošs sertifikāts, kas apliecina viņa zināšanas un
iemaņas attiecīgo iekārtu un programmatūras tehniskā atbalsta
pakalpojumu sniegšanā, kuru ir izsniedzis apkalpojamo iekārtu ražotājs vai
ar ražotāju sertificēta mācību iestāde. Šim speciālistam ir jābūt vidējai vai
augstākajai izglītībai, kura ir iegūta valsts valodā. Ja izglītība nav iegūta
valsts valodā, tad speciālistam ir jābūt valsts valodas prasmes apliecībai.

Kvalifikācija ir jāapliecina ar attiecīga sertifikāta, diploma, apliecības
u.tml. kopijām.
6.

Atsauksmēs un apliecinājumos norādītajai informācijai ir jābūt pietiekošai,
lai pasūtītājs varētu viennozīmīgi novērtēt pretendenta atbilstību
izvirzītajām prasībām.

