SIA “Krāslavas nami” iepirkums
Koksnes kurināmā iepirkums 2014./2015.g. apkures sezonai
iepirkuma identifikācijas Nr. KN2014/3

Iepirkuma nolikums

- Krāslava, 2014 -

1. Vispārīgā informācija
1.1. Pasūtītājs: SIA „Krāslavas nami”, reģ.Nr.LV45903001693, adrese: Brīvības ielā 5, Krāslavā,
Krāslavas novads, LV5601, AS „Swedbank” konts: LVHABA0551032124704; tālr. 65681562,
29419159 (kontaktpersona V.Semjonovs), t.65681570, f.65681479; sve@apollo.lv.
1.2. Iepirkuma priekšmets: Koksnes šķelda un skaidas: kopējais maksimālais iepirkuma apjoms
2014./2015.g. apkures sezonai (kopējais piegādes apjoms periodam no 2014. gada novembra līdz
2015.gada maijam): 50 000 m3 (beramie kubikmetri). Minimālais un maksimālais kurināmā piegādes
apjoms vienam pretendentam līguma darbības laikā: ne mazāk kā 5 000 m3 un ne vairāk kā 13 000
m3. Prasības iepirkuma priekšmeta kvalitātei, raksturojumi, mērvienības koeficienti ir noradīti
tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.3). Pretendentam aizpildot piedāvājumu par kurināma piegādi
(pielikums Nr.1), jāievēro tehniskajā specifikācijā noradītie parametri katram kurināma veidam un
blīvuma koeficientu atkarībā no kurināma mitruma. Pasūtītājām nav pienākuma iepirkt visus
tehniskajā specifikācijā norādītos kurināmā veidus. Pasūtītājs izvēlas saimnieciski izdevīgāko
kurināma veida un cenas piedāvājumu pēc saviem ieskātiem. Pasūtītājs, izejot no iepirkumam
iesniegtiem piedāvājumiem un piedāvātām cenām, pieņem lēmumu par kopējo iepirkuma apjomu
apkures sezonai un iepērkamā kurināmā sadalījumu pa veidiem.
1.3. Līguma izpildes vieta: šķeldas, skaidu piegādes vieta – Latgales ielā 14, Krāslavā, Krāslavas
novads.
1.4. Līguma izpildes laiks: no 2014. gada novembra līdz 2015.gada maijam saskaņā ar individuālo
piegādes grafiku katram piegādātājam.
2. Prasības pretendentiem
2.1. Pretendentu izslēgšanas noteikumi
2.1.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā gadījumos, kas noteikti Sabiedrisko
pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 42.pantā.
2.2. Prasības pretendenta kvalifikācijai
2.2.1. Pretendentam ir tehniskās iespējas saražot un piegādāt šķeldu/skaidas atbilstoši tehniskajai
specifikācijai un pretendenta piedāvājuma apjomam.
2.2.2. Pretendenta īpašumā/rīcībā ir gatavas šķeldas/skaidu krājumi un/vai izejmateriālu (koksnes,
kokapstrādes atkritumu) krājumi, kā kvalitāte atbilst pretendenta piedāvātā kurināma
kvalitātei atbilstoši iepirkuma tehniskajā specifikācijā iekļautām prasībām, un šādu krājumu
apjoms ir pietiekošs pretendenta piedāvājuma izpildes nodrošināšanai.
2.2.3. Pretendentam iepriekšējo trīs gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanai ir pozitīva pieredze
iesniegtajam piedāvājumam atbilstošās kvalitātes enerģētiskās šķeldas/skaidu ražošanā un
piegādē apjomā ne mazākā par pretendenta piedāvājumu.
3. Piedāvājuma sagatavošana un iesniedzamie dokumenti
3.1. Piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas kārtība:
3.1.1. Pretendentam ir jāiesniedz šajā nolikumā pieprasītie dokumenti vai šo dokumentu kopijas
(kuras apliecinātas LR Ministru Kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916
“Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi” noteiktajā kārtībā), kas apstiprina
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3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.

kandidāta atbilstību atlases prasībām. Labojumiem piedāvājuma dokumentos jābūt
atrunātiem, un apliecinātiem ar tās personas parakstu, kura parakstījusi piedāvājumu.
Pretendentam ir jāiesniedz piedāvājuma dokumenti, kas sagatavoti, izmantojot nolikumam
pievienotās formas (pielikumā Nr.1.-3.), kā arī jāiesniedz dokumentu kopums kvalifikācijas
prasību izpildes apliecināšanai.
Pretendenta piedāvājuma spēkā esamības termiņš: līdz 2014. gada 30. novembrim.
Piedāvājumi ar mazāku derīguma termiņu tiks noraidīti kā neatbilstoši. Pretendentam viņa
piedāvājums ir saistošs visu piedāvājuma derīguma termiņu vai līdz paziņojuma par
pretendenta neatbilstību saņemšanai.
Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām jebkurš pretendents var atsaukt savu iesniegto
piedāvājumu, to grozīt vai papildināt.
Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu
pasūtītājam. Pretendentu piedāvājumi netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.
Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā aploksnē, uz kuras jānorāda pretendenta nosaukums,
reģistrācijas numurs, adrese un jābūt atzīmei ”Piedāvājums koksnes kurināmā piegādei SIA
“Krāslavas nami” 2014./2015.g. apkures sezonai”. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz
27.10.2014.g., plkst. 17:00 SIA „Krāslavas nami” (Brīvības ielā 5, Krāslavā, Krāslavas
novads), iesniedzot personīgi darba dienās un darba laikā vai atsūtot pa pastu. Pasta
sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noteiktajā vietā un termiņā.

3.2. Piedāvājumā iesniedzamie dokumenti:
3.2.1. Pretendents sagatavo piedāvājumu atbilstoši pielikumam Nr.1., aizpildot visu nepieciešamo
informāciju un ar pilnvarotā pārstāvja parakstu to apliecinot. Kopā ar piedāvājumu
pretendents iesniedz apliecinājumu tam, ka tas ir tiesīgs iesniegt piedāvājumu un ir spējīgs to
izpildīt (pielikums Nr.2) un parakstītu tehnisko specifikāciju ar apliecinājumu to ievērot
(pielikums Nr.3).
3.2.2. Kopā ar piedāvājumu pretendents iesniedz dokumentus, kas apliecina pretendenta atbilstību
iepirkuma kvalifikācijai:
 informāciju par pretendentam piederošu vai nomātu šķeldotāju, norādot marku, ražīgumu,
saražotās šķeldas frakcijas izmēru un pievienojot īpašuma vai izmantošanas tiesību
apliecinošus dokumentus;
 informāciju par autotransporta vienībām šķeldas pārvadāšanai, norādot kravas kastes
apjomu un izkraušanas veidu (hidrauliska grīda, pašizkrāvējs) un pievienojot īpašuma vai
izmantošanas tiesību apliecinošos dokumentus;
 informāciju par šķeldas kvalitāti un pieejamiem resursiem: pretendenta īpašumā vai rīcībā
esošu šķeldas krājumu vai izejmateriālu, no kuras tiks ražota šķelda, krājumu apraksts
(veids) un apjoms, norādot krājumu uzglabāšanas laiku līdz piedāvājuma iesniegšanas
brīdim. Gatavas šķeldas un/vai izejmateriālu krājuma apjomam jābūt pietiekošam
pretendenta piedāvājumā norādītā apjoma nodrošināšanai katram piedāvātājam šķeldas
veidam. Pretendentam jānorāda gatavas šķeldas vai šķeldas, kas tiks saražota no atbilstošā
izejmateriālu veida krājumiem, atbilstību kādam no iepirkuma tehniskajā specifikācijā
noteiktām kvalitātes līmenim (šķeldas veidam). Gadījumā, ja pretendents piedāvā dažādus
šķeldas veidus atbilstoši tehniskajai specifikācijai, jāiesniedz informācija par katra
šķeldas veida krājumiem vai izejmateriālu krājumiem noteiktā šķeldas veida un apjoma
ražošanai un piegādei. Lai apliecinātu šķeldas vai izejmateriālu esamību pretendentam
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jāiesniedz grāmatvedības uzskaites izziņa par izejmateriālu (koksnes, kokapstrādes
atkritumu) vai gatavas šķeldas krājumiem uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi un/vai
noslēgtos līgumus, kas apliecina minēto krājumu esamību pretendenta rīcībā;
 informāciju par šķeldas ražošanas un uzglabāšanas vietu un apstākļiem (adrese, īpašuma
vai nomas tiesības, virsmas segums: asfalts, betons, zeme, vai ir nojume);
 informāciju (apliecinājumu) par iespēju un gatavību veikt šķeldas piegādi atsevišķās
partijas pa mēnešiem periodā no 2014.g. novembra līdz 2015.g. maijam, norādot
maksimāli iespējamo mēneša un diennakts piegādes apjomu.
3.2.3. Informāciju par pretendenta pieredzi enerģētiskās šķeldas/skaidu ražošanā un piegādē pēdējo
trīs gadu laikā, kas apliecina, ka pretendents trīs gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas
brīdim kopā ir saražojis un piegādājis iesniegtajam piedāvājumam atbilstošas kvalitātes
enerģētisku šķeldu/skaidas apjomā ne mazākā par pretendenta piedāvājumu. Pretendentam
jāapliecina, ka veicot šķeldas ražošanu un piegādi, tas pilnībā izpildīja uzņemtās saistības
attiecībā par kvalitātes prasību, piegādes apjomu un termiņu ievērošanu, iesniedzot atzinumus
(atsauksmes) no pretendenta klientiem par piegādātās šķeldas daudzumu, kvalitāti un līguma
nosacījumu izpildi, norādot uzņēmuma kontaktpersonu. Gadījumā, ja pretendents balstās uz
enerģētiskās šķeldas vai skaidu piegādes pieredzi SIA „Krāslavas nami”, atsauksme nav
jāiesniedz; šajā gadījumā slēdzienu par pretendenta pieredzi līguma izpildē sagatavo SIA
„Krāslavas nami” par kurināmā pieņemšanu materiāli atbildīga persona.
4. Piedāvājumu vērtēšanas kārtība
4.1. Piedāvājumus pasūtītājs izskata bez pretendentu piedalīšanas. Pasūtītājs pieņem izskatīšanai
tikai to pretendentu piedāvājumus, kuri apņemas piegādāt ne mazāk kā 5000 m3 kurināmā
līguma darbības laikā un kuri iesniedza visu p.3.2. pieprasīto informāciju p.3.1. noteiktajā
kārtībā. Pasūtītājs no viena pretendenta iepērk ne vairāk kā 13 000 m3 kurināmā līguma
darbības laikā.
4.2. Veicot piedāvājumu vērtēšanu, pasūtītājs vispirms pārbauda pretendenta tiesības piedalīties
iepirkumā saskaņā ar p.2.1.1. Ja pretendents saskaņā ar p.2.1.1. ir izslēdzams no dalības
iepirkumā, pasūtītājs neveic tālāku piedāvājuma vērtēšanu.
4.3. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā pirms lēmuma pieņemšanas par pretendenta atbilstību
pārbaudīt pretendenta iesniegtās dokumentācijas patiesumu attiecīgajās institūcijās un pie
pretendenta klientiem, tai skaitā pieprasīt uzrādīt iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus. Datus
par nodokļu parādu un likvidācijas procesa neesamību, ka arī komercreģistra datus par
pretendentu, pasūtītājs pārbauda patstāvīgi, izmantojot publiski pieejamo informāciju.
4.4. Pretendentam ir jānodrošina iespēja pasūtītāja pārstāvjiem veikt pārbaudi par resursu un
krājumu esamību pretendenta rīcībā iesniegtajā piedāvājumā norādītājās vietās trīs darba dienu
laikā no pasūtītāja lūguma. Gadījumā, ja pretendents nevar uzradīt piedāvājumā norādīto
resursu un krājumu esamību, tas ir izslēdzams no dalības iepirkumā.
4.5. Pasūtītājs veic pretendentu, kam ir tiesības piedalīties iepirkumā, piedāvājumu vērtēšanu
sekojošā kārtībā:
4.5.1. Pasūtītājs analizē piedāvāto cenu līmeni dažādu veidu šķeldai un skaidām atbilstoši
tehniskajai specifikācijai un pieņem lēmumu par katra kurināmā veida iepirkuma apjomiem.
4.5.2. Pasūtītājs izvēlas zemāko piedāvāto cenu katram iepērkamajam kurināmā veidam un veic
piedāvājuma ar zemāko cenu iesniegušā pretendenta iepirkuma kvalifikācijas noteikumiem
atbilstības pārbaudi sekojošā kārtībā:
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pasūtītājs vērtē piedāvājumam pievienoto dokumentāciju, pārbaudot dokumentālus
pierādījumus kvalifikācijas prasību izpildei saskaņā ar punktu 2.2.: tehnisko resursu,
kurināmā vai izejvielu krājumu esamību, un pieredzes prasību izpildi. Vērtējot atbilstību
pieredzes prasībām, pasūtītājs pārbauda iesniegtās atsauksmes, vai, gadījumā, ja pretendents
iepriekš veica kurināmā piegādes pasūtītājam, sagatavo savu slēdzienu par pretendenta
pieredzi un līgumu nosacījumu izpildi. Ja pasūtītājs konstatē, ka pretendenta piedāvājumā
iesniegta dokumentācija nesatur informāciju, kas liecina, ka pretendents izpilda kvalifikācijas
prasības, t.i. pretendentam nav pieejami resursi vai krājumi, vai nav atbilstošas pozitīvas
piegādes pieredzes vai piedāvājumam nav pievienotā nepieciešamā dokumentācija,
pasūtītājam ir tiesības neveikt tālāku pārbaudi un izslēgt pretendentu no dalības iepirkumā;

pēc dokumentālo pieradījumu pārbaudes pasūtītājs pārbauda sniegto informāciju par
pieejamiem resursiem un krājumiem, izbraucot pie pretendenta. Pasūtītājs pārbauda
pretendenta rīcībā esošos krājumus un tehniku pretendenta piedāvājuma dokumentos
noradītājās vietās. Pretendentam jānodrošina pilnvarotā pārstāvja piedalīšanos pārbaudes
laikā; par veikto pārbaudi tiek sastādīts akts. Pasūtītājs, pamatojoties uz pārbaudes
rezultātiem, secina, vai pretendents ir spējīgs izpildīt piedāvājumu, t.i. saražot un piegādāt
noteiktās kvalitātes kurināmā piedāvāto apjomu.
4.5.3. Ja pasūtītājs konstatē, ka pretendentam ar zemāko piedāvāto cenu ir pieejami visi resursi viņa
piedāvājuma izpildei, šim pretendentam tiek piedāvāts noslēgt iepirkuma līgumu par viņa
piedāvāto apjomu vai, gadījumā, ja pretendents iesniedza piedāvājumu par kurināmā apjoma
piegādi, kas ir mazāks par iepirkumā noteikto maksimālo apjomu vienam pretendentam (13
000 m3), bet pretendentam ir pieejami resursi lielāka apjoma saražošanai un piegādei,
pasūtītājs var piedāvāt pretendentam noslēgt līgumu par lielāka apjoma piegādi, nodrošinot
cenu, kas noradīta viņa piedāvājumā un ir zemākā iepirkumam piedāvātā cena noteiktām
kurināmā veidam. Gadījumā, ja pasūtītājs konstatē, ka pretendenta resursi nenodrošina viņa
piedāvāta apjoma saražošanu un piegādi, pasūtītājs piedāvā noslēgt līgumu par pretendenta
iespējam atbilstošā kurināmā apjoma iepirkumu.
4.5.4. Ievērojot augstākminēto kārtību, pasūtītājs nosaka zemāko cenu katram iepērkamām
kurināmā veidam un noslēdz atbilstošus piegādes līgumus.
4.5.5. Ja punktos 4.5.2. un 4.5.3. noteikto darbību rezultātā nav noslēgti līgumi, kas nodrošina visa
iepērkamā kurināmā apjoma iegādi vai pretendentam ar zemāko cenu nav pieejami resursi
piedāvājuma izpildei, pasūtītājs izvēlas pretendentu ar nākamo zemāko cenu katram
iepērkamajam kurināmā veidam un piedāvā viņam noslēgt līgumu par kurināmā piegādi,
nodrošinot iepirkumā noteikto zemāko cenu konkrētajam kurināmā veidam, t.i. pasūtītājs
paziņo pretendentam par punktos 4.5.2. un 4.5.3. noteiktajā kārtībā fiksēto zemāko cenu un
piedāvā noslēgt līgumu par kurināmā piegādi par minēto cenu. Piedāvājums noslēgt līgumu
iesniedzams rakstiski, nosakot termiņu atbildes sniegšanai; gadījumā, ja atbilde ir noraidoša
vai nav saņemta, pasūtītājs piedāvā noslēgt līgumu pretendentam ar nākamo zemāko cenu.
Pretendentam piekrītot slēgt iepirkuma līgumu par pasūtītāja noteikto zemāko cenu, pasūtītājs
veic pretendenta iepirkuma kvalifikācijas noteikumiem atbilstības pārbaudi atbilstoši punkta
4.5.2. noteiktajai kārtībai, un, ja tiek konstatēts, ka pretendentam ir pieejami visi resursi
piedāvājuma izpildei, pretendentam tiek piedāvāts noslēgt iepirkuma līgumu. Pasūtītājs
rīkojas šajā punktā noteiktajā kārtībā līdz līgumu noslēgšanai par nepieciešamā iepirkuma
apjoma nodrošināšanu katram izvēlētām kurināmā vaidam.
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5. Piegādes līgums
5.1. Pasūtītājs slēdz noteiktās formas iepirkuma līgumus par kurināmā piegādi ar izvelētiem
pretendentiem (pielikumā Nr.4).
Krāslavā, 2014.g.
Pielikumā:
1) piedāvājuma forma (pielikums Nr.1);
2) pretendenta apliecinājuma forma (pielikums Nr.2);
3) tehniskā specifikācija (pielikums Nr.3);
4) piegādes līguma paraugs (pielikums Nr.4).
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