Apstiprināts 14.03.2014. iepirkuma
komisijas sēdē (protokols Nr.1)

Nolikums
iepirkumam Nr. KNIPP – 2014/01

“Malkas piegāde Indras pagasta pārvaldes

vajadzībām 2014.gadā”

1. Pasūtītājs:
Indras pagasta pārvalde, nodokļu maksātāja reģ. Nr.90000018478, Pasta iela 2,
Indras ciems, Indras pagasts, Krāslavas novads, LV-5664, tālr./fax
65621398/65625242, e-pasts: indra@kraslava.lv.
2. Iepirkuma identifikācijas numurs: KNIPP – 2014/01.
3. Iepirkuma priekšmets: –800 (astoņi simti) m3 malkas piegāde Indras pagasta
pārvaldes vajadzībām saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām (1.pielikums):
Iepirkuma priekšmets atbilst CPV klasifikatora kodam 03413000-8.
Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. Iepirkuma līguma
darbības laiks – 12 mēneši no līguma noslēgšans dienas.
Cenu aptaujā tiks izskatīti to pretendentu piedāvājumi, kuri apņemas piegādāt
ne mazāk kā 250 m3 malkas ar piegādi izkraušanas laukumā Skolas ielā 3.
4. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un laiks:
Piedāvājumi iesniedzami līdz 2014.gada 28.marta plkst. 12:00. Piedāvājumi,
kas nonāks pie Pasūtītāja pēc norādītā termiņa netiks skatīti.
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Indras pagasta pārvaldē, Pasta iela 2, Indras
ciems, Indras pagasts, Krāslavas novads.
Pasta adrese: Pasta iela 2, Indras ciems, Indras pagasts, Krāslavas novads. LV5664.
Kontaktpersona: par iepirkuma norises jautājumiem - Valentīna Miškina, tālr.
65621398,
e-pasts: indra@kraslava.lv., iepirkuma priekšmeta piegādes
jautājumos – G.Svarinskis, tālr. 294176934.
5. Piedāvājumu noformēšana:
Piedāvājuma dokumentiem ir jābūt ievietotiem slēgtā aizzīmogotā aploksnē, uz
kuras ir jābūt norādītai Indras pagasta pārvaldes adresei un uzrakstiem:
“Piedāvājums iepirkumam Nr.KNIPP-2014/01“, “Neatvērt līdz piedāvājumu
termiņa iesniegšanas beigām”.
Aploksnes otrā pusē jābūt Pretendenta
nosaukumam un pasta adresei.
Piedāvājums jāsagatavo valsts valodā atbilstoši
LR spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem, kas nosaka dokumentu noformēšanas kārtību un juridisko
spēku. Piedāvājumi, kuri noformēti neatbilstoši minētajām prasībām, netiks
vērtēti.
Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nedrīkst grozīt savu
Piedāvājumu.
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Piedāvājuma dokumentu lapām jābūt numurētām un tā sākumā jābūt satura
rādītājam. Piedāvājums jāiesniedz divos eksemplāros: viens oriģināls un viena
kopija, uz katra eksemplāra jābūt atbilstošai norādei.
6. Piedāvājumam jāsatur sekojoši dokumenti:
6.1. Pretendenta kvalifikācijas novērtēšanai:
6.1.1. Pretendenta reģistrācijas apliecības kopija (ja attiecināms).
6.2. Tehniskā piedāvājuma izvērtēšanai:
Pretendenta tehniskais piedāvājums atbilstoši nolikumā pievienotajai Tehniskā
piedāvājuma formai (1.pielikums).
6.3. Finanšu piedāvājuma izvērtēšanai:
Finanšu piedāvājuma vēstule (2.pielikums).
7. Finanšu piedāvājums:
Finanšu piedāvājuma vēstulei jābūt sagatavotai atbilstoši paraugam, tajā
norādītajai cenai jābūt izteiktai euro. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas
izmaksas, kuras jāapmaksā Pasūtītājam iepirkuma līguma ietvaros, izņemot
PVN.
8. Kvalitātes prasības un darbu pieņemšana:
Iepirkuma priekšmeta piegādes kvalitātei jāatbilst LR normatīvajos aktos
noteiktajām prasībām. Piegādājamās malkas tilpuma apjoms tiks noteikts
saskaņā ar LVS 12-92 standartiem.
9. Piedāvājuma derīguma termiņš:
Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 30 dienas no piedāvājuma iesniegšanas
termiņa beigām.
10. Apmaksas nosacījumi par piegādi un darbu izpildi:
Pasūtītājs maksājumus veiks 10 (desmit) dienu laikā no atbilstoša rēķina
saņemšanas.
11. Informācijas sniegšana:
Ar iepirkuma dokumentāciju var iepazīties uz vietas Indras pagasta pārvaldē,
Pasta iela 2, Indras ciems, Indras pagasts, Krāslavas novads , pie 4.punktā
norādītām kontaktpersonām darba laikā no 8.30 līdz 16.30. Iepirkuma
dokumentācijas elektroniskā versija lejupielādēšanai
pieejama Krāslavas
novada domes mājas lapā www.kraslava.lv, sadaļā „Iepirkumi”.
Ja Ieinteresētie piegādātāji savlaicīgi pieprasa papildus informāciju vai
skaidrojumus, tie sniedzami ne vēlāk kā trīs darba dienas līdz piedāvājuma
iesniegšanas termiņa beigām. Ieinteresēto piegādātāju jautājumi un Pasūtītāja
atbildes tiek ievietotas Krāslavas novada domes mājas lapā www.kraslava.lv,
sadaļā „Iepirkumi”. Ieinteresētajiem piegādātājiem, kuri gatavo dokumentus
piedāvājumu iesniegšanai, ir pienākums pastāvīgi sekot mājas lapā publicētajai
informācijai un ievērtēt to savā piedāvājumā. Komisija nav atbildīga par to, ja
kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta
brīva un tieša elektroniska pieeja.
Visi jautājumi par iepirkuma priekšmetu vai piedāvājuma sagatavošanu,
adresējami 4.punktā minētajām kontaktpersonām.
12. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana:
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Komisija izvērtējot saņemtos piedāvājumus:
12.1. pārbaudīs piedāvājumu atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām. Par
atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām pretendentam
izvirzītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi tiks noraidīti;
12.2. pārbaudīs piedāvājumu atbilstību tehniskajām specifikācijām. Neatbilstošie
piedāvājumi netiks vērtēti;
12.3. novērtēs un salīdzinās tikai to pretendentu finanšu piedāvājumus, kuri ir atzīti
par atbilstošiem pēc būtības, saskaņā ar nolikumu.
12.4. attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības,
Komisija, ievērojot Publisko iepirkuma likuma 8.2 panta 5.daļā minētos
nosacījumus, pārbaudīs sekojošu apstākļu neesamību:
12.4.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad
maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu
kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas
atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par
tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;
12.4.2. pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā
pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas
obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;
12.4.3. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā 12.4.1.
vai 12.4.2. apakšpunktā minēto apstākļu dēļ, pasūtītājs:
12.4.3.1. attiecībā uz Latvijās Republikā reģistrētu pretendentu iegūst informāciju,
izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta
noteiktajā kārtībā;
12.4.3.2. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu papildus
pieprasa, lai tas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas
apliecina, ka uz to neattiecas 12.4.1. vai 12.4.2. apakšpunktā minētie apstākļi.
Komisija izslēdz no dalības iepirkumā pretendentu, ja tiek konstatēts, ka uz to
attiecas kāds no 12.4.1. vai 12.4.2. apakšpunktā minētajiem apstākļiem.
12.5. No piedāvājumiem, kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma
komisija izvēlas
visizdevīgāko piedāvājumu. Iepirkuma komisijai ir tiesības
izvēlēties vairākus Izpildītājus, ar kuriem tiks slēgts līgums zemākās cenas
prioritātes secībā par iepirkuma priekšmeta piegādi, ja divi vai vairāki Pretendenti
piedāvā vienādu cenu, priekšroka būs piedāvājumam, kur ir lielāks piedāvātais
malkas daudzums.
12.6. Komisija pieņemto lēmumu paziņos visiem pretendentiem triju darba dienu
laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
12.7. Komisija patur sev tiesības ievērojot Publisko iepirkumu likuma nosacījumus
pieņemt vai noraidīt jebkuru Piedāvājumu, pārtraukt iepirkuma norisi un noraidīt
Piedāvājumus jebkurā laikā pirms līguma piešķiršanas, neuzņemoties nekādu
atbildību pret attiecīgo Pretendentu vai Pretendentiem.
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1.pielikums

Tehniskā specifikācija pašvaldības iepirkumam Nr.KNIPP-2014/01

1. Kopējais piegādājamās malkas daudzums ir 800 m3.
2. Pretendentam jāpiedāvā piegādei ne mazāks daudzums par 250 m3.
3. Pretendenta piedāvātā kopējā malkas apjoma piegādes laiks līdz 01.10.2014.
4. Malkas kravas jāpiegādā izkraušanas laukumā Skolas ielā 3 saskaņā ar Pasūtītāja atbildīgā
pārstāvja norādījumiem.
5. Piegādājamai malkai jābūt noformētai ar preču pavadzīmi - rēķinu, kuru paraksta Indras
pagasta pārvaldes atbildīgais darbinieks.

Kvalitātes prasības iepirkuma priekšmetam

1. Piegādājamai malkai jābūt sagarinātai 3m garklučos, ar blīvumu 0,7 m3.
2. Piedāvājamā malka drīkst būt nešķirota pa siltuma grupām.
3. Trupējuša koksne malkā nedrīkst pārsniegt 10% no kopējā piegādājamās malkas
daudzuma.
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2.pielikums
Finanšu piedāvājuma vēstule
pašvaldības iepirkumam Nr.KNIPP - 2014/01
1. Iesniedza
Rekvizīti

Pretendenta nosaukums

2. Iesniedzēja kontaktpersona
Vārds, uzvārds
Adrese
Tālr./fax
e- pasta adrese

3. Piedāvājums
Mēs piedāvājam piegādāt zemāk minēto malkas daudzumu
norādītajā specifikācijā un termiņos par sekojošu cenu:
1m3 malkas cena (EUR) bez
PVN

piedāvājamais malkas daudzums
(m3)

cenu aptaujas dokumentos

summa kopā (EUR)

____________________________________________________________________________________________.
(piedāvājuma cena euro vārdiski bez PVN)

4. Piedāvājuma derīguma termiņš
Šis piedāvājums ir spēkā 30 dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas.
5.

Mēs apliecinām, ka:

-

finanšu piedāvājums satur visas ar pakalpojuma sniegšanu un darbu izpildi saistītās izmaksas;

-

mūsu sniegtās ziņas ir patiesas.
Piedāvājumu paraksta Pretendenta paraksta tiesīgā amatpersona

Vārds, uzvārds,
Amats
Paraksts, zīmoga
nospiedums
Datums
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3.pielikums

MALKAS PIRKUMA LĪGUMA PROJEKTS
c. Indra, Pasta ielā 2

2014.gada _______________

Indras pagasta pārvalde, reģ.Nr.90000018478 , tās vadītājas Ērikas Gabrusānes
personā, turpmāk tekstā “Pircējs” un ___________________, reģ. Nr.
_____________________, tās valdes locekļa ____________________ personā, kurš
rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, turpmāk tekstā – “Pārdevējs”, pamatojoties
uz iepirkuma identifikācijas Nr. KNIPP-2014/01 noslēdza savā starpā līgumu par
sekojošo:
1. Līguma priekšmets.
1.1. Pircējs pērk, bet pārdevējs pārdod 800 kubikmetrus malku.
1.2. Pārdevējs veic malkas piegādi ar izkraušanu laukumā Skolas ielā 3 . Malkas
piegāde ietilpst kopējā maksā par malku.
2. Līgumcena un norēķinu kārtība.
2.1. Viens kubikmetrs malkas ar piegādi maksā EUR ______________ bez PVN.
2.2. Pēc malkas piegādes puses saskaņo piegādātās malkas apjomu un sastāda
pieņemšanas nodošanas aktu. Kopējā summa par malku tiek aprēķināta
atbilstoši pieņemšanas – nodošanas aktam.
2.3. Pircējs veic apmaksu par piegādāto malku pēc pieņemšanas nodošanas akta
parakstīšanas un preču pavadzīmes rēķina izrakstīšanas. Pircējs pārskaita
naudu uz pārdevēja kontu 10 kalendāro dienu laikā no preču pavadzīmes
rēķina izrakstīšanas dienas.
2.4. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta tā diena, kad pārdevēja kontā ienāk nauda
par pārdoto malku.
2.5. Pārdevējam ir tiesības pirms malkas piegādes saņemt priekšapmaksu 30%
apmērā no līguma summas.
3. Piegādes noteikumi un termiņi.
3.1. Pārdevējs piegādā malku ar pircēju iepriekš saskaņotā vietā izkraušanas
laukumā Skolas ielā 3.
3.2. Pārdevējs piegādā malku līdz 2014.gada 01.oktobrim.
4. Strīdu atrisināšana un atbildība.
4.1. Iespējamās domstarpības, kas varētu rasties šī līguma darbības laikā starp
pusēm, ko nevar atrisināt pārrunu ceļā, puses risinās LR tiesu iestādēs
atbilstoši LR likumdošanai.
5. Citi noteikumi.
5.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz pušu
līgumsaistību galīgai izpildei.
5.2.Šis līgums ir sastādīts uz vienas lapas divos identiskos eksemplāros, no
kuriem viens glabājas pie “Pircēja” un otrs pie “Pārdevēja”. Abiem
eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Līgumslēdzējpuses apliecina, ka šis
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līgums ir noslēgts bez viltus, maldināšanas vai spaidiem, un patiesi atspoguļo
pušu brīvo gribu un nodomus.
Pušu juridiskās adreses

Pasūtītājs:
Indras pagasta pārvalde
Reģ.Nr.90000018478
c.Indra, Pasta ielā 2
Krāslavas novads, LV-5664
Banka: A/S SEBBANKA
Krāslavas KAC
Kods: UNLALV2X
Konts: LV80UNLA0023000130018

Izpildītājs:

___________Ē.Gabrusāne
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