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1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI”
(turpmāk tekstā - Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs) organizē iepirkumu
„Šķeldas piegāde SIA „ Auces
komunālie pakalpojumi”
vajadzībām.
1.2. Pasūtītāja kontaktinformācija:
Pasūtītāja
SIA „AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI”
nosaukums:
Juridiskā adrese: Miera iela 29, Auce, Auces novads, LV - 3708
Reģistrācijas
45103000574
numurs:
Banka:
A/S SEB banka
Konta numurs:
LV13 UNLA 0006 0005 0040 2
Kods:
Kods: UNLALV2X
Kontaktpersona:
Projektu vadītāja Aiga Kalniņa, tel.22825277
e-pasts: aucesprojekti@inbox.lv
Tālruņa numurs:
6 37 45 198
E-pasta adrese:
info@aucesnami.lv
Darba laiks:
Pirmdiena no plkst. 8.00 -12.00 un 13.00 – 19.00
Otrdiena – ceturtdiena no plkst. 8.00 – 12.00 un
13.00 – 17.00
Piektdiena no plkst. 8.00 – 14.00
1.3. Pretendentu un to iesniegto piedāvājumu vērtēšanu saskaņā ar iepirkuma
dokumentāciju nodrošina Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja izveidota
iepirkumu komisija (turpmāk tekstā – Komisija).
Iepirkuma priekšmets ir kurināmās šķeldas piegāde „AUCES KOMUNĀLIE
PAKALPOJUMI” 2020./2021.gada apkures sezonai saskaņā ar Tehnisko
specifikāciju (Nolikuma 1. pielikums - TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA).

1.4. Iepirkuma identifikācijas numurs: AKP 2020/2,
CPV kods: 03413000-8 (kurināmā koksne - šķelda),
1.5. Iepirkuma metode: ATKLĀTS KONKURSS (turpmāk tekstā – Iepirkums).
1.6. Iepirkuma priekšmetam ir divas daļas:
a) Šķeldas piegāde Auces pilsētas apkures sezonai no 2020.gada oktobra
mēneša līdz 2021.gada septembra mēnesim.
b) Šķeldas piegāde Lielauces apkures sezonai no 2020.gada oktobra
mēneša līdz 2021.gada septembra mēnesim.
Uz katru no iepirkuma daļām var pieteikties atsevišķi.
1.7. Līguma (saistību) izpildes vieta un termiņš:
1.7.1. Vieta – katlumājas teritorijas Tehnikas iela 15, Aucē un “Niedras”
Lielaucē, Auces novadā.
1.7.2. Plānotais līguma izpildes laiks ir no 2020. gada oktobra līdz 2021. gada
septembrim vai līdz norādītā daudzuma pilnīgai piegādei.

2. Informācijas apmaiņa
2.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma
Nolikumam un tā pielikumiem, kuri ir Nolikuma neatņemamas
sastāvdaļas, un citiem iepirkuma procedūras dokumentiem
Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk – EIS) e-konkursu
apakšsistēmā (https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier).
2.1.1.
Iepirkuma Nolikums un cita informācija par Iepirkuma
procedūras norisi tiek publicēta EIS e-konkursu apakšsistēmā
(https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier). Lejupielādējot Iepirkuma
procedūras dokumentus, pretendents uzņemas atbildību sekot līdzi
Komisijas sniegtajai papildu informācijai, kas tiek publicēta EIS ekonkursu apakšsistēmā.
2.1.2.
Pretendents papildus informāciju par iepirkuma procedūras
dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā un piedāvājumu
sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendenta atlasi pieprasa
laikus, Pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) darbdienu laikā, bet ne vēlāk
kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājuma Iesniegšanas termiņa
beigām, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 36. panta otro daļu.
2.1.3.
Atbildes uz ieinteresēto personu jautājumiem tiek publicētas
EIS
e-konkursu
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier
apakšsistēmā un nosūtot rakstisku atbildi uz pretendenta norādīto
pasta vai elektroniskā pasta adresi.

3. Piedāvājuma saturs
3.1. Piedāvājumam jāsatur šādi dokumenti:
3.1.1. Pretendenta pieteikums
(Nolikuma 2.pielikums – PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS IEPIRKUMĀ );
3.1.2.

Finanšu piedāvājums
(Nolikuma 4.pielikums – FINANŠU PIEDĀVĀJUMS );

3.1.3.

Pretendenta kvalifikācijas apliecinājums
(Nolikuma 3.pielikums – KVALIFIKĀCIJA );

3.1.4. citi dokumenti un materiāli pēc Pretendenta ieskatiem, ievērojot
Nolikuma noteikumus.
3.2. Pretendentam jāievēro Nolikuma noteikumi un pievienotie paraugi
(formas). Nolikumā prasītās informācijas neiekļaušana vai piedāvājuma
iesniegšana, kurš neatbilst Nolikuma prasībām, ir pamats Pretendenta
piedāvājuma atstāšanai bez izskatīšanas vai noraidīšanai.

4. Piedāvājuma noformēšana un iesniegšana
6.1. Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2020.gada 5.oktobrim, plkst. 10:00, EIS ekonkursu apakšsistēmā.
6.1.1. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks
atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām.

6.1.2. Pretendentu piedāvājumi, kas saņemti ārpus EIS e-konkursu
apakšsistēmas, netiek atvērti un neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ
iesniedzējam.
6.1.3. Iepirkuma komisija piedāvājumus atvērs www.eis.gov.lv tūlīt pēc
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumu
atvēršanas sanāksme notiks Aucē, Miera ielā 29.
6.1.4. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi
tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.

5. Piedāvājumu derīguma termiņš
5.1. Pretendentu piedāvājumiem jābūt spēkā, tas ir, saistošam iesniedzējam,
līdz iepirkuma līguma noslēgšanai vai maksimālais derīguma termiņš tiek
noteikts 90 kalendārās dienas, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.
5.2. Piedāvājumi ar mazāku derīguma termiņu tiks atstāti bez izskatīšanas.
5.3. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var lūgt Pretendentiem uz noteiktu
laiku pagarināt piedāvājuma derīgumu.

6. Pretendentu atlases noteikumi
6.1. Pretendentu kvalifikācijas prasības ir obligātas visiem pretendentiem, kas
vēlas iegūt tiesības noslēgt līgumu.
6.2. Attiecībā uz pretendentu nepastāv Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
iepirkumu likuma 48.panta pirmajā daļā minēto punktu izslēgšanas
nosacījumi.
6.3. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, licencēts vai sertificēts
atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs sniegt
pasūtītājam nepieciešamo pakalpojumu Latvijas Republikā. Personu
apvienībai, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt līgumu, līdz līguma
slēgšanas brīdim obligāti jāreģistrējas kā pilnsabiedrībai vai
līgumsabiedrībai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
6.4. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs neizskata Pretendenta piedāvājumu
jebkurā no šādiem gadījumiem:

6.4.1. Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas
novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.
6.4.2. Pretendents iesniedzis piedāvājumu ar derīguma termiņu, kas neatbilst
šajā nolikumā noteiktajām prasībām;
6.4.3. Pretendents atsakās piekrist aritmētiskās kļūdas labojumam
(gadījumos, kad tas ir nepieciešams) saskaņā ar šī nolikuma
noteikumiem;
6.4.4. Pretendenta piedāvājums neatbilst šajā nolikumā noteiktajām
prasībām, vai finanšu piedāvājums pārsniedz Sabiedrisko pakalpojumu
sniedzēja plānoto kopējo samaksu par līguma izpildi;

6.4.5. Komisijas rīcībā ir informācija, ka Pretendents iepriekšējā vai
pašreizējā gadā veicis pēc specifikas līdzīgas piegādes un nav
nodrošinājis attiecīgā pasūtītāja tehnisko noteikumu prasībām
atbilstošu kvalitāti, vai pieļāvis citu, ar līgumu izpildi, saistītu noteikumu
pārkāpumu;
6.4.6. Pretendentam ir nepietiekama resursu pieejamība;
6.4.7. Uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents
balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Iepirkuma dokumentos
noteiktajām prasībām, kā arī katru personu apvienības biedru,
personālsabiedrība dalībnieku un Pretendenta apakšuzņēmēju ir
attiecināmi Iepirkuma nolikuma 6.1.punkta apakšpunktu nosacījumi.
6.5. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs Pretendentiem nosaka kvalifikācijas
prasības attiecībā uz saimniecisko stāvokli, tehniskajām spējām, kvalitātes
nodrošināšanu (Nolikuma 3.pielikums - KVALIFIKĀCIJA )
6.6. Pretendentu kvalifikācijas novērtēšanai un pretendentu atlasei Komisija
izmantos pretendentu iesniegto informāciju, publiskās datu bāzēs un
normatīvajos aktos noteiktos informācijas avotus. Konkursa komisijas
noraidīs tos pretendentus, kuru kvalifikācija vai stāvoklis neatbildīs
Nolikumā noteiktajām pretendenta kvalifikācijas prasībām.
6.7. Pārbaude pēc sankciju likuma tiks veikta attiecībā uz pretendentu, kuram
saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā būtu
piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

7. Prasības finanšu piedāvājumam
7.1. Finanšu piedāvājums jāsagatavo, aizpildot Finanšu piedāvājuma cenu
tabulu. Cenu tabula jāaizpilda saskaņā ar Iepirkuma nolikumam pievienoto
formu (Nolikuma 4.pielikums-FINANŠU PIEDĀVĀJUMS).
7.2. Piedāvājuma cenai ir jābūt fiksētai visa līguma izpildes laikā, cenā iekļaujot
izmaksas šķeldas transportēšanai līdz Pasūtītāja norādītajām adresēm.
Visām cenām Piedāvājuma dokumentos ir jābūt uzrādītām euro (EUR), bez
pievienotā vērtības nodokļa.
7.3. Pretendenta piedāvājuma cenai jābūt fiksētai piedāvājuma derīguma
termiņa laikā un līguma saistību izpildes laikā, un tā nedrīkst mainīties.
7.4. Piedāvājuma cena jānorāda ņemot vērā, ka saskaņā ar piegādātāja
iesniegto rēķinu par faktiski piegādāto Preci attiecīgajā periodā (15
kalendārās dienas), Pircējs veic pārskaitījumu Pārdevējam uz rēķinā
norādīto bankas kontu. Apmaksa notiek par norēķinu periodā piegādāto
preci 30 (trīsdesmit) darbdienu laikā pēc kopsavilkuma rēķina saņemšanas.

8. Piedāvājumu atvēršana, izskatīšana un vērtēšana
8.1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs atver iesniegtos piedāvājumus tūlīt pēc
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām norādītajā vietā un laikā.
Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. Piedāvājumus atver to iesniegšanas
secībā, nosaucot Pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku un
piedāvāto cenu.
8.2. Piedāvājumu vērtēšanas gaita līdz iepirkuma līguma slēgšanas tiesību
piešķiršanai ir konfidenciāla.
8.2.1. Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda pretendentu
atbilstību noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, kā arī
pārbauda piedāvājuma atbilstību nolikuma prasībām. Vērtējot
pretendenta piedāvājumu, pasūtītājs pārbauda tajā esošas
informācijas atbilstību pasūtītāja izvirzītajām prasībām. Neatbilstoši
piedāvājumi tiek noraidīti.
8.2.2. Pretendentu piedāvājumu pārbaudes laikā komisija noskaidro
pretendenta kompetenci un atbilstību pasūtītāja prasībām pēc
dokumentiem, kas pretendentam jāiesniedz saskaņā ar šī nolikuma
prasībām, kā arī no publiskajā apritē esošās pasūtītāja iegūtās
informācijas.
8.2.3. Ja pretendenta piedāvājums neatbilst kādai pasūtītāja izvirzītajai
prasībai, komisija tā piedāvājumu tālāk neizskata un pretendentu
izslēdz no turpmākās dalības.
8.2.4. Ja pretendenta piedāvājums skaidri, viennozīmīgi un nepārprotami
neatspoguļo izvirzīto prasību izpildi, komisija šo piedāvājumu noraida
un tālāk neizskata.
8.2.5. Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai piedāvājumos
nav aritmētisko kļūdu. Ja kļūdas tiek konstatētas, komisija tās izlabo.
8.3. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izvērtēs iesniegtos piedāvājumu, kas
atbilst šajā nolikumā norādītajām pasūtītāja prasībām un izvēlēsies vienu
Pretendentu pamatojoties uz piedāvājumu izvēles kritērijiem –
saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums. Vērtēšanas kritērijs: 1)
zemākā cena
8.4. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir tiesības pārbaudīt Pretendenta
piedāvājumā sniegtās informācijas patiesumu, kā arī saņemt atsauksmes
no Nolikuma 3.pielikumā uzrādītajām kontaktpersonām par iepriekšējo
sadarbību.

9. Kārtība kādā Pretendenti tiks informēti par rezultātiem
9.1. Pirms iepirkuma līguma slēgšanas par iepirkuma komisijas pieņemto
lēmumu un iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Sabiedrisko
pakalpojumu sniedzējs vienlaicīgi (vienā dienā) informēs visus

Pretendentus, kā arī ievietos informāciju mājaslapā internetā, kur publicēts
paziņojums par Iepirkumu.

10.

Iepirkuma līguma noslēgšanas kārtība

10.1. Iepirkuma līgumu sagatavo Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, un tā
projekts pievienots Nolikuma 5.pielikumā – Līgums.
10.2. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs paredz noslēgt vienu iepirkuma
līgumu. Iepirkuma līgums tiks slēgts uz 1 (vienu) gadu, kur cena būs spēkā
visā līguma darbības laikā.
10.3. Iepirkuma līgumu izpilde šķeldas piegādei tiks organizēta nepārtraukti,
pēc abpusēji saskaņota grafika, kas ir līguma neatņemama sastāvdaļa.
Plānotie kopējie piegādes apjomi norādīti Nolikuma 1.pielikumā –
Tehniskā specifikācija.
10.4. Iepirkuma līgumu izraudzītajam Pretendentam jānoslēdz 5 darbdienu
laikā pēc attiecīga Sabiedriskā pakalpojuma sniedzēja paziņojuma
saņemšanas, bet ne vēlāk kā desmitajā darbdienā pēc tā. Ja Pretendents
minētajā laikā neparaksta līgumu, komisija ir tiesīga uzskatīt, ka Iepirkumā
izvēlētais Pretendents atteicies no iepirkuma līguma noslēgšanas.
10.5. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, Sabiedrisko
pakalpojumu sniedzējs slēdz iepirkuma līgumu ar nākamo Pretendentu,
kura piedāvājums atzīts par izdevīgāko, vai pārtrauc Iepirkumu. Ja
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izvēlas slēgt iepirkuma līgumu ar
nākamo Pretendentu, kurš ieguvis nākamo augstāko punktu skatu, tas
atkārtoti nosūta paziņojumus par pieņemto lēmumu Pretendentiem kā arī
ievieto informāciju mājaslapā internetā.

11.

Citi noteikumi

11.1. Ja Iepirkumā nav iesniegti piedāvājumi vai ja iesniegtie piedāvājumi
neatbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, vai Pretendenti
neatbilst izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, Sabiedrisko pakalpojumu
sniedzējs ir tiesīgs pieņemt lēmumu izbeigt Iepirkumu.
11.2. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs noraida Pretendenta piedāvājumu,
ja tas šajā nolikumā noteiktajā kārtībā konstatē, ka Pretendenta
piedāvājums ir nepamatoti lēts. Ja piedāvājumu Sabiedrisko pakalpojumu
sniedzējs uzskata par nepamatoti lētu, tas pirms šā piedāvājuma
iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa no Pretendenta detalizētu
paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem. Detalizētais
paskaidrojums īpaši var attiekties uz:
11.2.1.
sniedzamo pakalpojumu izmaksām;

11.2.2.
izraudzītajiem tehniskajiem risinājumiem un īpaši izdevīgajiem
pakalpojumu sniegšanas apstākļiem, kas ir pieejami Pretendentam;
11.2.3.
piedāvāto pakalpojumu īpašībām un oriģinalitāti;
11.2.4.
darba aizsardzības noteikumu un darba apstākļu atbilstību vietai,
kur tiek sniegti pakalpojumi;
11.2.5.
Pretendenta iespējām saņemt komercdarbības atbalstu.
11.3. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, konsultējoties ar Pretendentu,
izvērtē visus minētos faktorus. Ja Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs
konstatē, ka piedāvājums ir nepamatoti lēts tāpēc, ka Pretendents saņēmis
komercdarbības atbalstu, piedāvājumu pēc konsultācijām ar Pretendentu
var noraidīt, ja Pretendents nevar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja
noteiktā saprātīgā termiņā pierādīt, ka saņemtais komercdarbības atbalsts
ir likumīgs.
11.4. Iesniedzot piedāvājumu, katrs Pretendents ar to piekrīt, ka piedāvājums
tiks izskatīts un vērtēts, pamatojoties uz Iepirkuma nolikuma nosacījumiem,
kā arī Pretendents apņemas ievērot Iepirkuma nolikuma nosacījumus
pasūtījuma izpildē.

12.

Iepirkuma nolikuma pielikumi

Nr.

Nosaukums

1

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

2

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS IEPIRKUMĀ

3

KVALIFIKĀCIJA

4

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

5

Līgums

1.pielikums
Atklāts konkurss
„Šķeldas piegāde SIA „Auces komunālie pakalpojumi” vajadzībām”
Iepirkuma identifikācijas Nr. AKP2020/2
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Kopējais nepieciešamais kurināmās koksnes šķeldas apjoms:

Iepirkuma daļa/Piegādes vieta

1.iepirkuma daļa –
Šķeldas piegāde Tehnikas ielā
15, Auces pilsētā
2020./2021.gada apkures
sezonai
2.iepirkuma
daļaŠķeldas
piegāde “Niedras” Lielauces
pagastā
2020./2021.gada
apkures sezonai

Piegādes
daudzums
sezonā ber/m3

Pretendenta piedāvājums

Līdz 13 000
ber/m3

Līdz 2000
ber/m3

Papildus nosacījumi kurināmajai šķeldai:
Nr.p.k.

Raksturlielumi

Prasības

1.
2.
3.
4.
5.

Mitrums

30% -40%

Pelnu saturs

2%-3%

Frakcijas izmēri

Līdz 3 cm

Bēruma blīvums

0.3-0.5 t/m3
0.7-0.9 MWh/m3ber

6.

Sadegšanas
siltums
Kopējā masa

7.

Kvalitāte

Pretendenta piedāvājums

ne vairāk kā 20%
skuju koku
piemaisījums.
Bez akmens, metāla
un citiem
piemaisījumiem.
Ziemas periodā -bez
sniega un ledus
piemaisījumiem.

Piegāde jānodrošina regulāra, 48 stundu laikā, pēc pieprasījuma saņemšanas.

2. pielikums
ATKLĀTS KONKURSS
„Šķeldas piegāde SIA „Auces komunālie pakalpojumi” vajadzībām”
Iepirkuma identifikācijas Nr. AKP 2020/2
PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS IEPIRKUMĀ
Pretendenta nosaukums

Rekvizīti

KONTAKTPERSONA

Vārds, uzvārds
Adrese
Tālr. / Fax
e-pasta adrese
tā
____________________________________________________________
personā
(vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds)
ar šī pieteikuma iesniegšanu:
piesakās piedalīties atklātā konkursā
„Šķeldas piegāde SIA „Auces komunālie pakalpojumi” vajadzībām”
ar identifikācijas Nr. AKP2020/2
•

apņemas ievērot nolikuma prasības;

•

atzīt sava pieteikuma un piedāvājuma spēkā esamību 90 (deviņdesmit)
kalendārās dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas, bet gadījumā, ja tiek
atzīts par uzvarētāju – līdz attiecīgā iepirkuma līguma noslēgšanai;

•

apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un
izpildīt visus šī līguma pamatnosacījumus, saskaņā ar 5. pielikumu;

•

apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas;

•

apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) veikt piegādi par cenu EUR
___________ (norādīt summu vārdiem) apmērā, bez pievienotās vērtības
nodokļa (PVN).

Paraksts:
____________________________________________________________
(Pretendenta paraksttiesīgā amatpersona vai pilnvarotais pārstāvja vārds, uzvārds:)

3. pielikums
„Šķeldas piegāde SIA „Auces komunālie pakalpojumi” vajadzībām”
Iepirkuma identifikācijas Nr. AKP2020/2
KVALIFIKĀCIJA
3.1. Pretendenta pieredze
3.1.1. Pretendentam jābūt izpildītiem vismaz 2 (diviem) šķeldas piegādes
līgumiem.
Piesakoties uz 1.iepirkuma daļu, iepriekšējos gados (2019. un 2020.gadā)
noslēgto līgumu par šķeldas piegādi apjoms nav mazāks par 13 000 m3
šķeldas, katrā no gadiem,
Piesakoties uz 2.iepirkuma daļu, iepriekšējos gados (2019. un 2020.gadā)
noslēgto līgumu par šķeldas piegādi apjoms nav mazāki par 2 000 m3 šķeldas,
Piesakoties uz abām iepirkuma daļām, iepriekšējos gados (2019. un
2020.gadā) noslēgto līgumu par šķeldas piegādi apjoms nav mazāks par 15
000 m3 šķeldas.
3.1.2. Pievienot vismaz vienu atsauksmi no sadarbības partnera par iepriekš
minēto līgumu izpildi, kurā jānorāda sekojoša informācija:
–
–
–
–

piegādātās šķeldas apjoms kubikmetros;
piegādes objekta nosaukums un vieta;
piegādātās šķeldas kvalitātes novērtējums, termiņu ievērošana;
atsauksmes izsniedzēja kontaktpersona, norādot tālruņa Nr.

Lai apliecinātu pieredzi, tabulā norādīt informāciju par līgumiem (vismaz
diviem), kas atbilst iepriekš minētajām prasībām:

Pasūtītājs

Pasūtītāja adrese

Piegādes
Piegādes apjoms
datums kubikmet
ros

3.2. Apakšuzņēmēju saraksts.
3.2.1.Jāuzrāda apakšuzņēmēji, ja Piegādes daļa >20% no piedāvājuma
cenas.
Apakšuzņēmēja
nosaukums

Veicamā Piegādes daļa

Kopā (%):

% no
piedāvājuma
cenas

4. Pielikums
„Šķeldas piegāde SIA „Auces komunālie pakalpojumi” vajadzībām”
Iepirkuma identifikācijas Nr. AKP2020/2
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Pretendents (pretendenta nosaukums) piedāvā pārdot un piegādāt šķeldu

Iepirkuma daļa
/ Piegādes vieta
1.iepirkuma daļaŠķeldas piegāde
Auces pilsētā
2020./2021.gada
apkures sezonai
2.iepirkuma daļaŠķeldas piegāde
Lielauces pagastā
2020./2021.gada
apkures sezonai

Berkubi ber/m3

Cena ar
piegādi bez
PVN

Cena EUR ar
piegādi bez PVN

par 1 m3

par visu apjomu

13 000
ber/m3

2 000 ber/m3

Kopā EUR (bez PVN)
Uzrādīt ne vairāk, kā divas zīmes aiz komata

1)Koksnes šķelda tiks piegādāta pakāpeniski no 2020.gada no oktobra līdz
2021.gada septembrim (atbilstoši piegādes grafikam),
2) Koksnes šķelda tiks piegādāta atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām.
3)Šis piedāvājums ir derīgs 90 (deviņdesmit) dienas no piedāvājumu iesniegšanas
termiņa beigām.
4) Apliecinu, ka manā rīcībā ir nepieciešamie resursi, lai spētu nodrošināt šķeldas
apjoma piegādi tehniskajā specifikācijā minētajā apjomā.
Apmaksas nosacījumi:

30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc piegādes no pārdevēja piestādītā rēķina.
Apliecinu, ka esmu iepazinies ar iepirkuma procedūras nolikumu un piekrītu
visiem noteiktajiem nosacījumiem.
Amats, paraksts Datums

5. Pielikums
LĪGUMS Nr. ________________
„Šķeldas piegāde SIA „Auces komunālie pakalpojumi” vajadzībām”
Aucē, 2020. gada _____________
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „AUCES KOMUNĀLIE
PAKALPOJUMI”, reģistrācijas Nr.45103000574, juridiskā adrese: Miera iela
29, Auce, Auces novads, LV-3708, turpmāk saukts „PASŪTĪTĀJS”, valdes
priekšsēdētājas Solvitas Vilčinskas personā, kura rīkojas saskaņā ar statūtiem,
no vienas puses, un
_______________________________________________________,
juridiskā adrese: _______, tās _________personā, kurš rīkojas saskaņā ar
statūtiem, turpmāk tekstā – „PIEGĀDĀTĀJS”, no otras puses,
abi kopā turpmāk tekstā saukti – „Līdzēji”, katrs atsevišķi – „Līdzējs”,
pamatojoties uz PASŪTĪTĀJA rīkotā iepirkuma „Šķeldas piegāde SIA „Auces
komunālie pakalpojumi” vajadzībām”” iepirkuma identifikācijas Nr. AKP2020/2,
turpmāk tekstā saukts – Iepirkums, rezultātiem un PIEGĀDĀTĀJA iesniegto
piedāvājumu Iepirkumā, paužot savu brīvu gribu, bez viltus, maldiem vai
spaidiem noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā – Līgums, kurā vienojas par
turpmāko:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. PIEGĀDĀTĀJS piegādā PASŪTĪTĀJAM šķeldu __________m3 apjomā,
turpmāk saukta Prece, PASŪTĪTĀJA norādītajos termiņos, apjomos un
piegādes vietās. PASŪTĪTĀJS apņemas pieņemt Preci un veikt apmaksu
saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem.
1.2. PIEGĀDĀTĀJS piekrīt, ka PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs izmainīt iepērkamās
šķeldas daudzumu +/-20% („pluss”/ „mīnuss” divdesmit procentu) no
šķeldas kopējā piegādes apjoma.
1.3. Preces mērvienība – beramais kubikmetrs. Preces 1 (vienas) kravas
apjomu nosaka saskaņā ar Preces kravas mērījumu aktu, reizinot ar
blīvuma koeficientu – 0,95 (nulle komats deviņdesmit pieci). Kravas
mērījumu akts tiek sastādīts pēc PASŪTĪTĀJA ierosinājuma.
1.4. PIEGĀDĀTĀJS atbild par piegādātās Preces kvalitāti un sedz
PASŪTĪTĀJAM visus pierādītos ar Preces neatbilstību kvalitātei saistītos
zaudējumus.

2. PRECES PIEGĀDES NOTEIKUMI
2.1. Prece tiek piegādāta atsevišķās partijās saskaņā ar Pušu vienošanos,
kurā tiek norādīts piegādājamās Preces daudzums, piegādes laiks un
vieta.
2.2. Katras atsevišķas Preces partijas nodošana un pieņemšana tiek
noformēta ar preču pavadzīmi rēķinu, turpmāk tekstā PPR, kuru
paraksta Pušu pārstāvji Preces nodošanas brīdī PASŪTĪTĀJAM. Par
Preces nodošanas brīdi tiek uzskatīta diena, kad PIEGĀDĀTĀJS
nodod Preci PASŪTĪTĀJAM un Pušu pilnvarotie pārstāvji paraksta
attiecīgu PPR.
2.3. Preces piegādi veic PIEGĀDĀTĀJS ar savu transportu un izkrauj Preci
ar
savu
darbaspēku un tehniskajiem līdzekļiem.
2.4. PASŪTĪTĀJS pieņem piegādāto Preci, pārbaudot tās daudzumu un
kvalitāti saskaņā ar Preces tehnisko specifikāciju.
2.5. Piegādājamās Preces kvalitāte, daudzums atbilst tehniskās
specifikācijas prasībām (tehniskā specifikācija pielikumā Nr.1), kas ir šī
Līguma neatņemama sastāvdaļa.
2.6. Gadījumā ja Preces nodošanas brīdī tiek konstatēta Preces
neatbilstība tehniskās specifikācijas prasībām vai iztrūkums,
PASŪTĪTĀJS sastāda defektu aktu, kurā norāda atklātos trūkumus vai
konstatē faktu, ka Prece nav piegādātā noteiktajā termiņā. Defektu aktu
paraksta Pušu pilnvarotie pārstāvji. Defektu aktu par Preces slēptu
kvalitātes trūkumu, kuru paraksta PASŪTĪTĀJS, PASŪTĪTĀJS var
iesniegt PIEGĀDĀTĀJAM 10 (desmit) darba dienu laikā no Preces
nodošanas brīža. PIEGĀDĀTĀJAM ir jānovērš atklāti trūkumi un
jāpiegādā Prece Līguma 2.7.punkta kārtībā.
2.7. Nekvalitatīvas Preces piegādes gadījumā, vai konstatējot tās iztrūkumu
nepiegādātas Preces gadījumā PIEGĀDĀTĀJS 3 (trīs) dienu laikā par
saviem līdzekļiem, transportu un darbaspēku piegādā iztrūkstošo
Preci, vai kvalitatīvu Preci un veic tās izkraušanu.
2.8. Atklātu trūkumu, defektu gadījumā PPR parakstīšana ir iespējama
vienīgi pēc defekta aktā norādīto atklāto trūkumu pilnīgas novēršanas.
2.9. Trūkumu novēršanas termiņā PIEGĀDĀTĀJAM tiek aprēķināts
līgumsods 0,01 % (nulle komats nulle viens procents) apmērā no
nepiegādātās Preču summas par katru nokavēto dienu. Puses var
vienoties par līgumsoda nepiemērošanu.
3. PRECES CENA, LĪGUMA SUMMA UN APMAKSAS NOTEIKUMI
3.1. Maksa par Preci, ieskaitot transportēšanas izdevumus, nodokļus,
nodevas un visus citus ar līguma izpildi saistītos izdevumus, sastāda
EUR _____________ (____________________), neieskaitot PVN par
vienu Preces beramo kubikmetru.

3.2. Līguma kopējā summa: EUR _________________________ bez PVN,
PVN 21 % EUR ______________, kas kopā sastāda EUR______ (
_______________________________).
3.3. Līguma 3.1. punktā norādītā Preces cena paliek spēkā nemainīga visu
Līguma darbības laiku.
3.4. PASŪTĪTĀJS apņemas apmaksāt katru PPR ne vēlāk kā 30
(trīsdesmit) dienu laikā no tā saņemšanas brīža, ieskaitot bezskaidras
naudas līdzekļus PIEGĀDĀTĀJA norādītajā bankas kontā.
3.5. Ja PASŪTĪTĀJS neveic samaksu par Preci laikā, tad PASŪTĪTĀJS
maksā līgumsodu 0,01% (nulle komats nulle viens procents) apmērā
no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu. Puses var
vienoties par līgumsoda nepiemērošanu.
4. PUŠU SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA
4.1. PIEGĀDĀTĀJA saistības:
4.1.1. PIEGĀDĀTĀJS apņemas veikt savlaicīgu Preces piegādi saskaņā
ar pasūtījumu un Preces tehnisko specifikāciju;
4.1.2. Pretenziju gadījumā PIEGĀDĀTĀJS apņemas apmainīt Preci;
4.1.3. PIEGĀDĀTĀJS apņemas Preces piegādes laikā, ievērot Latvijas
Republikā spēkā esošās darba drošības un ugunsdrošības
prasības;
4.1.4. PIEGĀDĀTĀJS apņemas Preces piegādes laiku saskaņot ar
PASŪTĪTĀJA darba laiku;
4.1.5. PIEGĀDĀTĀJS uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti
PASŪTĪTĀJAM un trešajām personām sakarā ar šī Līguma
noteikumu pārkāpumu, ja PIEGĀDĀTĀJS tajos vainojams.
4.2. PASŪTĪTĀJA saistības:
4.2.1. PASŪTĪTĀJS apņemas veikt samaksu par Preci šajā Līgumā
noteiktajos termiņos un kārtībā;
4.2.2. PASŪTĪTĀJS apņemas PIEGĀDĀTĀJAM nodrošināt pienācīgus
apstākļus Preces nodošanai;
4.2.3. PASŪTĪTĀJS apņemas savlaicīgi veikt PIEGĀDĀTĀJA piegādātās
Preces pieņemšanu.
5. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS
5.1.Līgums stājas spēkā pusēm to parakstot un ir spēkā līdz saistību pilnīgai
izpildei.
5.2.Šķelda tiek piegādāta termiņā no 2020.gada oktobra līdz 2021.gada
septembrim, saskaņā ar pieprasījumu vai līdz PIEGĀDĀTĀJS ir
piegādājis visu līgumā paredzēto šķeldas apjomu.

6. STRĪDU ATRISINĀŠANA UN PUŠU ATBILDĪBA
6.1.Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju
sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Puses 30
(trīsdesmit) dienu laikā nespēs vienoties, strīds tiks risināts Latvijas
Republikas spēkā esošo normatīvo aktu vai saistošo starptautisko
tiesību normu noteiktajā kārtībā tiesā.
7. LĪGUMA GROZĪŠANAS UN LAUŠANAS KĀRTĪBA
7.1.Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties,
attiecīgi to protokolējot. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek
noformēti rakstveidā un kļūst par šī Līguma neatņemamām
sastāvdaļām.
7.2.Ja PIEGĀDĀTĀJS 30 (trīsdesmit) dienu laikā no piegādes termiņa
notecējuma, ieskaitot trūkumu, defektu novēršanas termiņu, nav nodevis
Preci, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to
PIEGĀDĀTĀJAM. Šajā gadījumā PIEGĀDĀTĀJAM 10 (desmit) dienu
laikā no paziņojuma saņemšanas jānomaksā PASŪTĪTĀJAM vienreizējs
līgumsods 25% (divdesmit pieci procenti) apmērā no nepiegādātās
Preču summas.
7.3.Ja PIEGĀDĀTĀJS bez PASŪTĪTĀJA rakstveida piekrišanas atkāpjas
no šā Līguma saistību izpildes, viņš atlīdzina PASŪTĪTĀJAM Līguma
pārtraukšanas
rezultātā
nodarītos
zaudējumus
un
maksā
PASŪTĪTĀJAM vienreizēju līgumsodu 25% (divdesmit pieci procenti)
apmērā no nepiegādātās Preču summas. Līgumsoda samaksa jāveic 10
(desmit) dienu laikā no dienas, ar kuru Izpildītājs ir paziņojis par Līguma
laušanu.
8. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI
8.1.Puses neizvirzīs viena otrai pretenzijas gadījumā, ja iestāsies
nepārvaramas varas apstākļi, tādi kā ugunsgrēks, stihiskas nelaimes,
streiki, jebkuras kara un teroristiskas darbības, kuras tiešā veidā ietekmē
šā Līguma izpildi un kuru iestāšanos nebija iespējams paredzēt un
novērst.
8.2.Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās ir jāapstiprina ar attiecīgu
kompetentu iestāžu izziņu, Puses nekavējoties informē viena otru par
šādu apstākļu iestāšanos un veic visus nepieciešamos pasākumus, lai
nepieļautu Pusēm zaudējumu rašanos, izpildot šo Līgumu.
8.3.Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Līguma darbības laiks
pagarinās par termiņu, kuru Puses nosaka ar atsevišķu vienošanos.

9. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
9.1.Šis Līgums ir sastādīts uz četrām lapām, divos eksemplāros. Katra no
Pusēm saņem vienu eksemplāru. Abiem eksemplāriem ir vienāds
juridiskais spēks.
9.2.Puses ir savstarpēji atbildīgas par otrai Pusei nodarītiem zaudējumiem,
ja tie radušies vienas Puses vai tās pilnvarotās personas, vai tā
darbinieku, kā arī šīs Puses Līguma izpildē iesaistīto trešo personu
darbības vai bezdarbības, kā arī rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā
izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.
9.3.Šajā Līgumā noteikto soda sankciju samaksa neatbrīvo Puses no to
saistību pilnīgas izpildes.
9.4.Šis Līgums ir saistošs PASŪTĪTĀJAM un PIEGĀDĀTĀJAM , kā arī
visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un
pienākumus.
9.5.Līgumam ir 3 pielikumi- PIEGĀDĀTĀJA piedāvājums (tikai PASŪTĪTĀJA
eksemplāram), tehniskā specifikācija un koksnes šķeldas piegādes
grafiks.
9.6.PASŪTĪTĀJA kontaktpersona: Arnis Pumpurs, mob.t. 27234104, epasts: arnis.pumpurs@inbox.lv.
PIEGĀDĀTĀJA kontaktpersona:
10. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
PASŪTĪTĀJS:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„AUCES KOMUNĀLIE
PAKALPOJUMI”
Reģ. Nr. 45103000574
Adrese: Miera iela 29, Auce,
Auces novads, LV-3708
e-pasts: info@aucesnami.lv
BANKAS REKVIZĪTI:
Banka:AS „SEB Banka”
Konts: LV52UNLA0006000500402
Kods: UNLALV2X

______________
Solvita Vilčinska ( z.v )

PIEGĀDĀTĀJS:
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
BANKAS REKVIZĪTI:
___________________________
___________________________
___________________________

__________________
( z.v. )

Pielikums pie līguma
KOKSNES ŠĶELDAS PIEGĀDES GRAFIKS
Piegāde pēc pieprasījuma, bet ne vairāk, kā norādīts kurināmā
piegādes grafikā
2020./2021.gada apkures sezonai
Auces pilsētas katlumājā Tehnikas ielā 15, Aucē, Auces novadā
Mēneši
Oktobris
Novembris
Decembris
Janvāris
Februāris
Marts
Aprīlis
Maijs
Jūnijs
Jūlijs
Augusts
Septembris
Kopējais apjoms

Apjoms
500 b/m3
1500 b/m3
2000 b/ m3
2000 b/ m3
2000 b/ m3
1000 b/m3
1000 b/ m3
500 b/ m3
500 b/ m3
500 b/ m3
500 b/ m3
1000 b/ m3
13 000 b/m3

Lielauces pagasta katlumājā “Niedras”, Lielaucē, Auces novadā
Mēneši
Oktobris
Novembris
Decembris
Janvāris
Februāris
Marts
Aprīlis
Maijs
Jūnijs
Jūlijs
Augusts
Septembris
Kopējais apjoms

Apjoms
100 b/ m3
200 b/ m3
300 b/ m3
300 b/ m3
300 b/ m3
200 b/ m3
100 b/ m3
100 b/ m3
100 b/ m3
100 b/ m3
100 b/ m3
100 b/ m3
2000 b/ m3

Šķeldas apjomu var mainīt pēc savstarpējās vienošanās.
Pasūtītājs:

Piegādātājs:

