APSTIPRINĀTS
V SIA „Latgales novada rehabilitācijas centrs „Rāzna””
Iepirkumu komisijas 27.09.2011. sēdē, protokols Nr.1

Valsts SIA “Latgales novada rehabilitācijas centrs „Rāzna””

ATKLĀTA KONKURSA
AKMEĽOGĻU PIEGĀDE,
iepirkuma identifikācijas Nr. LNRCR 2011/1,

NOLIKUMS

Rēzeknes novada Lūznavas pagastā, 2011
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1. Vispārīgā informācija
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs LNRCR 2011/1
1.2. Pasūtītājs
Valsts SIA “Latgales novada rehabilitācijas centrs “Rāzna””
Vienotais reģistrācijas Nr. 40003275348
Adrese: Sauču kalna iela 3, Veczosna, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627
Tālrunis/fakss 64646910
E-pasts: lnrc@apollo.lv
Mājaslapas adrese: www.lnrc.lv
Kontaktpersona (par tehnisko specifikāciju): Jānis Grunts
Kontakttālrunis: 26543049
Kontaktpersona (par nolikumu): Marita Vikšere
Kontakttālrunis: 26571125
1.3. Finansējuma avots
Valsts SIA „Latgales novada rehabilitācijas centrs „Rāzna”” līdzekļi.
1.4. Iepirkuma priekšmets
1.4.1.

Iepirkuma priekšmets ir akmeņogļu piegāde saskaņā ar Tehnisko specifikāciju
(1.pielikums)

1.4.2.

CPV kods – 09111100-1

1.4.3.
1.4.4.

Pretendents piedāvājumu var iesniegt tikai par visu iepirkuma priekšmeta apjomu.
Līguma izpildes laikā Pasūtītājam ir tiesības samazināt pielikumā Nr. 1 norādīto
akmeņogļu plānoto piegādes apjomu.

1.5. Līguma izpildes vieta un laiks
Līguma izpildes vieta: Valsts SIA „Latgales novada rehabilitācijas centrs „Rāzna”” katlu
māja, Sauču kalna iela 3, Veczosna, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads.
Līguma termiņš - 12 mēneši.
1.6. Termiľi
Aktivitāte
Pēdējais termiņš piedāvājumu iesniegšanai
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme

Datums
28.10.2011.
28.10.2011.

Laiks
10:00
10:00

1.7. Piedāvājuma iesniegšana un atvēršana
1.7.1.

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 1.6. punktā noteiktajam datumam un laikam:
Valsts SIA „Latgales novada rehabilitācijas centrs „Rāzna””, Sauču kalna iela 3,
Veczosna, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., vadītāja palīdzes kabinetā, iesniedzot personīgi
darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00 vai iesūtot pa pastu. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc
minētā termiņa, neatvērti tiks nosūtīti pa pastu ierakstītā sūtījumā un Pretendenta norādīto
adresi.

1.7.2.

Piegādātājs var iesniegt tikai vienu piedāvājumu par visu iepirkuma apjomu. Piedāvājumu
variantu iesniegšana nav pieļaujama.

1.7.3.

Piedāvājumi, kas nav iesniegti noteiktajā kārtībā, nav noformēti tā, lai piedāvājumā
iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim, netiks pieņemti.

1.7.4.

Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas
termiņa beigām, rakstiski par to paziņojot Iepirkumu komisijai. Piedāvājuma atsaukšanai
ir bezierunu raksturs, un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības atklātā konkursā.

2

Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts
pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.
1.7.5.

Piedāvājumu iesniegšana nozīmē skaidru un galīgu nodomu piedalīties šajā iepirkumā un
šajā dokumentā ietverto nosacījumu un noteikumu akceptēšanu. Piedāvājums ir juridiski
saistošs Pretendentam, kurš to iesniedzis. Jebkurš Pretendenta piedāvājumā iekļautais
nosacījums, kas ir pretrunā ar atklātā konkursa nolikumu, var būt par iemeslu piedāvājuma
noraidīšanai.

1.7.6.

Piedāvājumi tiks atvērti Valsts SIA „Latgales novada rehabilitācijas centrs „Rāzna””
valdes priekšsēdētājas kabinetā, Sauču kalna ielā 3, Veczosna, Lūznavas pag., Rēzeknes
nov., nolikuma 1.6.punktā noteiktajā datumā un laikā.

1.7.7.

Piedāvājumu atvēršana ir atklāta un atvēršanas sanāksmē drīkst piedalīties pretendenti un
to pilnvaroti pārstāvji, kā arī visas citas ieinteresētās personas.

1.7.8.

Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē piedāvājumi tiek atvērti to iesniegšanas secībā, nolasot
piedāvāto cenu, kas norādīta Finanšu piedāvājumā.

1.7.9.

Piedāvājuma atvēršanas norisi, kā arī visas nosauktās ziņas Iepirkumu komisija
dokumentē piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolā.

1.8. Piedāvājuma derīguma termiľš
1.8.1.

Pretendenta iesniegtā piedāvājuma derīguma termiņš ir līdz iepirkuma līguma noslēgšanai,
bet ne mazāk kā 90 kalendāra dienas, skaitot no atklātā konkursa nolikuma (turpmāk Nolikums) 1.6.punktā noteiktās piedāvājumu atvēršanas dienas.

1.8.2.

Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 1.8.1. punktā noteiktajā termiņā,
pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja
pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, nemainot sava piedāvājuma
saturu un cenu, tas par to rakstiski paziņo pasūtītājam.

1.9. Piedāvājuma noformēšana
1.9.1.

Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā un parakstītā aploksnē, uz kuras
jānorāda:

 Pasūtītāja nosaukums un adrese;
 Pretendenta nosaukums un adrese;
 atzīme ”Piedāvājums atklātam konkursam “Akmeľogļu piegāde”, iepirkuma
identifikācijas Nr. LNRCR 2011/1, Neatvērt līdz piedāvājumu atvēršanas
sanāksmei 2011.gada 28.oktobra plkst.10:00”.
1.9.2.

Piedāvājums sastāv no šādām daļām:


Pretendenta atlases dokumentiem, tai skaitā pieteikums dalībai atklātā konkursā.



Tehniskā piedāvājuma.



Finanšu piedāvājuma.

1.9.3.

Katras piedāvājuma daļas dokumentiem jābūt cauršūtiem (caurauklotiem) ar attiecīgu
uzrakstu, “Pretendenta atlases dokumenti”, “Tehniskais piedāvājums” un „Finanšu
piedāvājums”. Katras piedāvājuma daļas lapām jābūt numurētām, un jāatbilst katrai
piedāvājuma daļai pievienotajam satura radītājam. Piedāvājums jāievieto aploksnē, kas
noformēta atbilstoši 1.9.1 punktā norādītajam. Visiem dokumentiem jābūt sagatavotiem
atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka dokumentu noformēšanas un spēkā esamības
kārtību.

1.9.4.

Piedāvājumā
labojumiem.

1.9.5.

Piedāvājums jāsagatavo valsts valodā. Pretendentu atlases dokumenti var tikt iesniegti citā

iekļautajiem

dokumentiem

jābūt

datorsalikumā,

bez

neatrunātiem
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valodā, ja klāt ir pievienots apliecināts tulkojums latviešu valodā. Ārvalstīs izsniegtajiem
valsts pārvaldes iestāžu vai notariālajiem dokumentiem jābūt legalizētiem normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā. Ja minētā prasība nav izpildīta, Iepirkumu komisija uzskatīs, ka
dokuments nav iesniegts.
1.9.6.
1.9.7.

Pretendents iesniedz parakstītu (likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas, pievienojot
pilnvaru) un apzīmogotu piedāvājumu.
Konkursam jāiesniedz piedāvājuma dokumentu oriģināls un viena kopija. Uz piedāvājuma
oriģināla titullapas ir jābūt norādei „ORIĢINĀLS”, bet uz piedāvājuma kopijas titullapas
jābūt norādei „KOPIJA”.

1.9.8.

1.10.

Piedāvājumi atklātam konkursam, kas iesniegti līdz piedāvājumu iesniegšanas beigām un
nav atsaukti, netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.
Informācijas apmaiľa

1.10.1. Informācijas apmaiņa starp ieinteresētajiem piegādātājiem un Pasūtītāju notiek latviešu
valodā rakstiski.
1.10.2. Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu un identifikācijas numuru.
1.10.3. Ieinteresētais piegādātājs nosūtāmo informāciju nosūta uz Nolikumā norādīto Pasūtītāja epasta adresi, pasta adresi un/vai Pasūtītāja kontaktpersonas faksa numuru atbilstoši
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
1.10.4. Ar Atklāta konkursa Nolikumu var iepazīties Valsts SIA „Latgales novada rehabilitācijas
centrs „Rāzna”” valdes priekšsēdētājas palīdzes kabinetā, Sauču kalna iela 3, Veczosna,
Lūznavas pag., Rēzeknes nov., darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00 un bez maksas to
saņemt pasūtītāja mājas lapā www.lnrc.lv sadaļā „Iepirkumi” sākot ar dienu, kad
paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā līdz
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
1.10.5. Par iespējamām izmaiņām vai grozījumiem Nolikumā, informācija tiks publicēta
Pasūtītāja interneta mājas lapā www.lnrc.lv sadaļā „Iepirkumi” un Iepirkumu uzraudzības
biroja mājas lapā internetā.
1.10.6. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju, pasūtītājs to sniedz
ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, nosūtot atbildi
ieinteresētajam piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, kā arī publicējot to Pasūtītāja
interneta mājas lapā www.lnrc.lv sadaļā „Iepirkumi”.
2. Iesniedzamie dokumenti
2.1. Pretendentu atlases dokumenti
2.1.1.

Pretendenta pieteikums dalībai konkursā (noformē saskaņā ar nolikuma 2.pielikumā
norādīto formu). Pieteikumu paraksta persona vai personas, kas ir pilnvarotas to darīt
Pretendenta vārdā.

2.1.2.

Pretendenta paraksttiesīgo personu parakstīts apliecinājums, kas apliecina, ka uz
Pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39. panta 1. daļā noteiktie Pretendentu
izslēgšanas nosacījumi. Minētais apliecinājums jāiesniedz arī tām personām, uz kuru
iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma
procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.

2.1.3.

LR Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs
izdotas reģistrācijas apliecības apliecināta kopija.

2.1.4.

Pretendenta PVN maksātāja reģistrācijas apliecības kopija, ja tāda ir.

2.1.5.

Informāciju par būtiskākajām veiktajām piegādēm ne vairāk kā trijos iepriekšējos gados,
aizpildot nolikuma 5.pielikuma veidlapu.
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2.1.6.

3 (trīs) atsauksmju kopijas par veiktajām akmeņogļu piegādēm 2010./2011.gadā.

2.1.7.

Pretendenta apliecinājums, ka viņa vidējais neto finanšu apgrozījums akmeņogļu
realizācijā (latos) pēdējo triju gadu laikā pārsniedz piedāvāto līgumcenu.

2.2. Tehniskais piedāvājums
2.2.1.

Tehniskais piedāvājums jāiesniedz atbilstoši tehniskajai specifikācijai (nolikuma
1.pielikums) un Nolikumā norādītajai tehniskā piedāvājuma veidlapai (nolikuma
3.pielikums).

2.2.2.

Tehniskajam piedāvājumam jāpievieno:

2.2.2.1. Piedāvātās preces (akmeņogļu) kvalitātes sertifikāta kopija, kā arī tā tulkojums latviešu
valodā.
2.2.2.2. Pretendenta apliecinājums, ka preces piegāde tiks veikta darba dienas laikā no Pasūtītāja
pieprasījuma saņemšanas dienas, pieprasījumā norādītajā apmērā, laika periodā un adresē.
2.3. Finanšu piedāvājums
2.3.1.

Finanšu piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Nolikuma 4.pielikumu, pievienoto paraugu.

2.3.2.

Piedāvājuma cenā ir jāiekļauj nodokļi, nodevas, ar preču piegādi saistītās izmaksas un
citas izmaksas, kuras rodas Piegādātājam, izpildot pasūtījumu.

2.3.3.

Finanšu piedāvājumā norāda piedāvājuma cenu latos (LVL) bez PVN un pievienotās
vērtības nodokļa likmi, apmēru, un kopējo summu.
3. Piedāvājuma vērtēšanas gaita un izvēles kritēriji

3.1. Piedāvājumu vērtēšanu Iepirkumu komisija veic slēgtā sēdē, secīgā četru posmu procedūrā:
3.1.1. 1.posms – piedāvājumu atbilstība nolikuma noformējuma prasībām;
3.1.2. 2.posms – Pretendentu atlase;
3.1.3. 3.posms – tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude;
3.1.4. 4.posms – finanšu piedāvājumu salīdzināšana – viszemākās cenas noteikšana.
3.2. Iepirkumu komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst nolikumā minētajām
prasībām un tehniskajai specifikācijai, pamatojoties uz nolikumā norādītajiem piedāvājumu
vērtēšanas kritērijiem.
3.3. Iepirkumu komisija ir tiesīga lūgt Pretendentiem sniegt papildus paskaidrojumus, uzdot
jautājumus rakstiski un tādā pašā veidā saņemt atbildi, ja tas nepieciešams Pretendentu atlasei,
tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.
3.4. Piedāvājumu vērtēšanas 1.posms – piedāvājumu atbilstība nolikuma noformējuma prasībām:
3.4.1. pēc piedāvājumu atvēršanas Iepirkumu komisija izvērtē piedāvājumu atbilstību nolikumā
noteiktajām noformējuma prasībām.
3.4.2. Iepirkumu komisijas sekretārs sagatavo rakstisku ziņojumu par piedāvājumu atbilstību
nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām un nodod to Iepirkumu komisijas
priekšsēdētājam.
3.4.3. Iepirkumu komisija pieņem lēmumu par Pretendentu iesniegto piedāvājumu virzīšanu
nākamajam vērtēšanas posmam.
3.5. Piedāvājumu vērtēšanas 2.posms – Pretendentu atlase:
3.5.1. Iepirkumu komisija noskaidro Pretendentu kompetenci un atbilstību paredzamā līguma
izpildes prasībām. Pretendentu atlase notiek pēc iesniegtajiem atlases dokumentiem,
pārbaudot Pretendenta atbilstību nolikuma 2.1. punktā izvirzītajām prasībām. Ja
pretendents neatbilst kādai no nolikuma 2.1.punktā izvirzītajām prasībām, iepirkumu
komisija izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības konkursā.
3.6. Piedāvājumu vērtēšanas 3.posms – tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude:
3.6.1. Iepirkumu komisija veic Pretendentu tehnisko piedāvājumu atbilstību nolikuma
1.pielikuma norādītajam prasību līmenim.
3.6.2.

Salīdzinot Pretendentu tehniskos piedāvājumus, Iepirkumu komisija sagatavo tehnisko
piedāvājumu salīdzināšanas tabulu.
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3.6.3.
3.6.4.

Tehnisko piedāvājumu salīdzināšanas tabulā Iepirkumu komisija atzīmē katra Pretendenta
tehnisko piedāvājumu.
Pretendenta piedāvājums tiks uzskatīts par atbilstošu 1.pielikumā norādītajam prasību
līmenim tikai tajā gadījumā, ja visas tehniskās specifikācijas pozīcijās Pretendenta
iesniegtajam tehniskajam piedāvājumam būs norāde „Atbilst”.

Tehnisko piedāvājumu salīdzināšanas tabulu paraksta visi klātesošie komisijas locekļi un
to pievieno sēdes protokolam.
3.6.6. Iepirkumu komisija pieņem lēmumu par Pretendentu iesniegto piedāvājumu virzīšanu
nākamajam vērtēšanas posmam. Nākamajam vērtēšanas posmam tiek virzīti tikai tie
piedāvājumi, kuri pilnībā atbilst nolikuma 1.pielikumā norādītajam prasību līmenim.
3.7. Piedāvājumu vērtēšanas 4.posms – finanšu piedāvājumu salīdzināšana – zemākās cenas
noteikšana:
3.7.1. Iepirkumu komisija vērtē tikai tos piedāvājumus, kuri netika noraidīti iepriekšējos
piedāvājumu vērtēšanas posmos, un pārbauda, vai piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu. Ja
piedāvājumā tiek konstatētas aritmētiskas kļūdas, tās tiek labotas.
3.7.2. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu pasūtītājs paziņo Pretendentam, kura
pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Iepirkumu komisija ņem vērā
labojumus.
3.6.5.

3.7.3.

Salīdzinot Pretendentu finanšu piedāvājumus, Iepirkumu komisija sagatavo finanšu
piedāvājumu salīdzināšanas tabulu.

3.7.4.

Finanšu piedāvājumu salīdzināšanas tabulā Iepirkumu komisija atzīmē katra Pretendenta
piedāvājuma cenu bez PVN.

3.7.5.

Finanšu piedāvājumu salīdzināšanas tabulu paraksta visi klātesošie komisijas locekļi un to
pievieno sēdes protokolam.

3.8. Pretendentam, kuram atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un
izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības 10
(desmit) darbdienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma ir jāiesniedz:
- Izziņu (vai apliecinātas izziņas kopiju), kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai
pašvaldība Latvijā un kura apliecina, ka pretendentam un pretendenta norādītajai personai,
uz kuras iespējām pretendents balstās (ja tie ir reģistrēti ārvalstī vai ārvalstī ir to pastāvīgā
dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus. Valsts
ieņēmumu dienesta izsniegtajā izziņā papildus jāiekļauj arī informācija par Pretendenta
darba ņēmēju mēneša vidējiem darba ienākumiem pirmajos trīs gada ceturkšņos pēdējo
četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai vai attiecīgās personas,
kas ir fiziskā persona, kura nenodarbina citas personas un ir reģistrēta kā saimnieciskās
darbības veicējs, vienas divpadsmitās daļas no deklarētā apliekamā ienākuma no
saimnieciskās darbības apmēru un norādot nozari, kurā šī persona klasificēta atbilstoši
NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim;
- Valsts Uzņēmumu reģistra izziņa, vai līdzvērtīgas uzņēmumu reģistrācijas iestādes citā
valstī izziņa, kur pretendents reģistrēts, kas izsniegta ne agrāk kā vienu mēnesi pirms
izziņas iesniegšanas datuma, un apliecina, ka pretendents nav pasludināts par
maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai
pārtraukta, nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai
bankrotu.
3.9. Pēc nolikuma 3.8.punktā minēto dokumentu saņemšanas, Pasūtītājs pieņem lēmumu par
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz
3.8.punktā minētos dokumentus, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.
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4. Iepirkuma līgums
4.1. Publiskā iepirkuma līgums tiks slēgts saskaņā ar nolikuma 6.pielikumā pievieno līguma projektu
un Pasūtītājam iesniegto pretendenta piedāvājumu.
4.2. Publiskā iepirkuma līgums tiek slēgts ne agrāk kā vienu darbdienu pēc Publisko iepirkumu likumā
noteiktā nogaidīšanas termiņa beigām.
4.3. Konkursa uzvarētājam jāierodas parakstīt iepirkuma līgums uzaicinājumā norādītajā laikā.
5. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi
5.1. Iepirkuma komisijas tiesības
5.1.1. Pieprasīt, lai pretendents izskaidro savā piedāvājumā ietverto informāciju. Pasūtītājs ir
tiesīgs pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu
bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos.
5.1.2. Labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu piedāvājumos, informējot par to
Pretendentus.
5.1.3. Pieaicināt ekspertu piedāvājumu noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē, piedāvājumu
atbilstības pārbaudē un vērtēšanā.
5.1.4. Noraidīt iesniegto piedāvājumu, ja tas neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām.
5.1.5. Izvēlēties nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu vai pārtraukt iepirkuma procedūru bez
rezultātiem, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju.
5.2. Iepirkuma komisijas pienākumi
5.2.1. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.
5.2.2. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.
5.2.3. Pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt
informāciju par Nolikumu.
5.2.4.Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Likumu, citiem normatīvajiem
aktiem un šo Nolikumu.
5.2.5.Izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu,
neizvēloties nevienu piedāvājumu. Piedāvājumu izvērtēšanu iepirkuma komisija veikt
Nolikumā noteiktajā kārtībā un saskaņā ar Nolikumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem.
5.2.6.Izvērtēt vai pretendentam, kurš iesniedzis savu piedāvājumu un piedalījies kādā no
iepriekšējiem attiecīgā iepirkuma projekta posmiem vai iepirkuma procedūras dokumentu
izstrādāšanā, nav priekšrocības iepirkuma procedūrā attiecībā pret citiem pretendentiem. Ja
šajā punktā minētajam pretendentam ir priekšrocības iepirkuma procedūrā attiecībā pret
citiem pretendentiem, pasūtītājs minēto pretendentu noraida kā tādu, kam nav tiesības
piedalīties iepirkuma procedūrā (nākamajā tā pašā projekta posmā).
6. Pretendenta tiesības un pienākumi
6.1. Pretendenta tiesības
6.1.1. Apvienoties pretendentu apvienībās ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopēju
piedāvājumu. Pamatoties uz apakšuzņēmēju pieredzi un iespējām, Nolikumā noteikto atlases
prasību ievērošanai.
6.1.2. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.
6.1.3. Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.
6.1.4. Iesniegt iesniegumu par iepirkuma procedūras nolikumu un par pasūtītāja pieņemto lēmumu
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tiesiskumu Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.
6.1.5.Citas tiesības, kas Pretendentam ir noteiktas normatīvajos aktos.
6.2. Pretendenta pienākumi
6.1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši iepirkuma procedūras nolikuma prasībām.
6.2. Sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu.
6.3.Iepirkuma komisijas norādītajā termiņā sniegt atbildes uz pieprasījumiem par papildus
informāciju, kas nepieciešama pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei,
salīdzināšanai un vērtēšanai.
6.4.Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.
Pielikumā:
1.
2.
3.
4.
5.

Tehniskā specifikācija.
Pieteikuma forma dalībai iepirkuma procedūrā.
Finanšu piedāvājuma forma.
Apliecinājuma forma.
Līguma projekts.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja

D.Gavare-Karpova
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Pielikums Nr.1
Atklātā konkursa „Akmeņogļu piegāde” nolikumam,
Iepirkuma ID Nr. LNRCR 2011/1
Tehniskā specifikācija
Rādītāji
Akmeľogles
Sadegšanas siltums, Kkal/kg
Frakcijas lielums, mm
Mitruma daudzums, %
Sēra daudzums pie degšanas, %
Gaistošo vielu iznākums uz degošo ogļu masu, %
Izdedžu daudzums, %

Prasību līmenis
Ne mazāk kā 6800 Kkal/kg
25 līdz 100
Ne vairāk kā 8%
Ne vairāk kā 0,3 %
Ne vairāk kā 23%
Ne vairāk kā 9.8%

Akmeņogļu piegāde veicama darba dienas laikā no pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas dienas,
pieprasījumā norādītajā apmērā, laika periodā un adresē.
Akmeľogļu piegādes vieta, adrese

Daudzums (tonnas)

V SIA „Latgales novada rehabilitācijas centrs „Rāzna””, katlu
māja, Sauču kalna iela 3, Veczosna, Lūznavas pag., Rēzeknes
nov.

420

Maksimālais
piegādes apjoms
vienā reizē (tonnas)
20
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Pielikums Nr.2
Atklātā konkursa „Akmeņogļu piegāde” nolikumam,
Iepirkuma ID Nr. LNRCR 2011/1
Aizpilda Pretendents un noformē uz savas veidlapas

Pieteikums dalībai atklātā konkursā
„Akmeľogļu piegāde”,
identifikācijas Nr. LNRCR 2011/1
sastādīšanas vieta
1.

datums

Informācija par pretendentu

Pretendenta nosaukums:
Reģistrācijas numurs un datums:
PVN maksātāja reģistrācijas numurs
un datums:
Juridiskā adrese:
Pasta adrese:
Tālrunis:

Fakss:

E-pasta adrese:
2.

Informācija par pretendenta kontaktpersonu

Vārds, uzvārds:
Ieņemamais amats:
Tālrunis:

Fakss:

E-pasta adrese:
3.Finanšu rekvizīti

Bankas nosaukums:
Bankas kods:
Konta numurs:
piedāvājam piegādāt (norādīt preču nosaukumu) līdz V SIA „Latgales novada rehabilitācijas centrs
„Rāzna”” katlu mājai ar savu transportu un par saviem līdzekļiem, atbilstoši tehniskai specifikācijai un
iepirkuma līguma projekta noteikumiem par cenu, kas norādīta mūsu finanšu piedāvājumā.
Apstiprinām, ka:
1) piekrītam piedalīties iepirkumā;
2) ir skaidras un saprotamas mūsu tiesības, pienākumi un iepirkuma tehniskā specifikācija;
3) ar iepirkuma līguma projektu esam pilnībā iepazinušies un nav iebildumu pret tajā ietvertajiem
nosacījumiem;
4) šis piedāvājums ir spēkā 90 kalendāra dienas, skaitot no piedāvājuma atvēršanas dienas.
5) piedāvājuma cenā ir ietvertas visas izmaksas un visi iespējamie riski.
Apliecinām, ka uz (pretendenta nosaukums) neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas
izslēgšanas nosacījumi.
Pielikumā:
(pievienoto dokumentu uzskaitījums, norādot to datumu, izdevēju, nosaukumu un numuru)

Amata nosaukums

paraksts

Paraksta atšifrējums

Z.V.
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Pielikums Nr.3
Atklātā konkursa „Akmeņogļu piegāde” nolikumam,
Iepirkuma ID Nr. LNRCR 2011/1
Aizpilda Pretendents un noformē uz savas veidlapas

Akmeľogļu tehniskā specifikācija atklātam konkursam
„Akmeľogļu piegāde”, identifikācijas Nr. LNRCR 2011/1
sastādīšanas vieta

datums

Rādītāji

Prasību līmenis

Akmeľogles
Sadegšanas siltums, Kkal/kg
Frakcijas lielums, mm
Mitruma daudzums, %
Sēra daudzums pie degšanas, %
Gaistošo vielu iznākums uz degošo ogļu masu, %
Izdedžu daudzums, %
Akmeņogļu piegādi veiksim 24 (divdesmit četru) stundu laikā no pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas
dienas, pieprasījumā norādītajā apmērā, laika periodā un adresē.
Akmeľogļu piegādes vieta, adrese

Daudzums (tonnas)

Maksimālais
piegādes apjoms
vienā reizē (tonnas)

V SIA „Latgales novada rehabilitācijas centrs „Rāzna”” katlu
māja, Sauču kalna iela 3, Veczosna, Lūznavas pag., Rēzeknes
nov.

Amata nosaukums

paraksts

Paraksta atšifrējums

Z.V.
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Pielikums Nr.4
Atklātā konkursa „Akmeņogļu piegāde” nolikumam,
Iepirkuma ID Nr. LNRCR 2011/1
Aizpilda Pretendents un noformē uz savas veidlapas

Finanšu piedāvājums atklātam konkursam
„Akmeľogļu piegāde”, identifikācijas Nr. LNRCR 2011/1

sastādīšanas vieta
Nr.
p.k.

1.

Preces
nosaukums,
marka

datums
Mērvienība

Daudzums

tonnas

420

Cena par
tonnu bez
PVN LVL

PVN
likme %

Cena par
tonnu ar
PVN LVL

Summa
kopā LVL

Apliecinu, ka finanšu piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar preču piegādi
pasūtītājam, kā arī visi nodokļi un nodevas.

Amata nosaukums

paraksts

Paraksta atšifrējums

Z.V.
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Pielikums Nr.5
Atklātā konkursa „Akmeņogļu piegāde” nolikumam,
Iepirkuma ID Nr. LNRCR 2011/1
Aizpilda Pretendents un noformē uz savas veidlapas

APLIECINĀJUMS
sastādīšanas vieta

datums

Apliecinām, ka uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi (pretendenta nosaukums) ir pieredze iepriekšējo 3
(trīs) gadu laikā akmeņogļu piegādē un ir noslēgti šādi līgumi:

Nr.
p.k.

Piegādes nosaukums

Amata nosaukums

Līgumcena
Ls (bez PVN)

Piegādes uzsākšanas
datums un izpildes
termiľš

paraksts

Pasūtītājs, tā kontaktpersona
un telefona numurs

Paraksta atšifrējums

Z.V.
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Pielikums Nr.6
Atklātā konkursa „Akmeņogļu piegāde” nolikumam,
Iepirkuma ID Nr. LNRCR 2011/1
IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. ____
(Iepirkuma ID Nr. LNRCR 2011/1)
Rēzeknes novada Lūznavas pagastā

2011.gada ___._____________

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latgales novada rehabilitācijas centrs
”Rāzna””, reģ. Nr. 40003275348, valdes priekšsēdētājas Diānas Gavares-Karpovas personā,
kura darbojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā „Pasūtītājs”, no vienas puses, un
__________ „___________________________”, reģ. Nr. _______________________
turpmāk tekstā „Piegādātājs”, kuru saskaņā ar _______________ pārstāv __________________
________________, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti „Puses”,
pamatojoties uz iepirkuma procedūras, Identifikācijas Nr. LNRCR 2011/1, rezultātiem, noslēdz
šāda satura līgumu, turpmāk tekstā „Līgums”:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pasūtītājs pērk un Piegādātājs pārdod un piegādā akmeņogles, turpmāk tekstā – „Akmeņogles”,
VSIA “Latgales novada rehabilitācijas centrs “Rāzna”” – Sauču kalna iela 3, Veczosna,
Lūznavas pag., Rēzeknes nov.,, saskaņā ar Pasūtītāja atbildīgās personas ikreizēju pasūtījumu,
atbilstoši līguma pielikumam Nr.1.
1.2. Akmeņogļu piegādi uz Pasūtītāja norādīto piegādes vietu Piegādātājs nodrošina par saviem
līdzekļiem.
2. KVALITĀTE
2.1. Piegādājamām akmeņoglēm jāatbilst Piegādātāja tehniskajām piedāvājumam, kas ir pielikums
Nr.1.
2.2. Pasūtītājs novērtē piegādātās Akmeņogļu kvalitāti un atbilstību pirms pavadzīmes- rēķina
parakstīšanas. Ja Akmeņogļu kvalitāte un daudzums ir neapmierinošs, Pasūtītājam ir tiesības
atteikties no kravas, kā arī izsaukt Piegādātāja pārstāvi kravas novērtēšanai.
3. CENAS UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
3.1. Akmeņogļu cena ir Ls ________ par vienu tonnu bez pievienotas vērtības nodokļa (turpmāk
tekstā -PVN).
3.2. Līguma kopējā summa ir Ls ________, tai skaitā 22 % PVN, kas sastāda Ls _______ .
3.3. Samaksu par piegādātajām Akmeņoglēm Pasūtītājs veic ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā
pēc rēķina saņemšanas no Piegādātāja.
3.4. Norēķini par saņemtajām Akmeņoglēm tiek veikti Latvijas latos bezskaidras naudas
pārskaitījuma veidā uz Piegādātāja bankas kontu, kas norādīts Līgumā un izsniegtajā rēķinā.
3.5. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis bankas pārskaitījumu, ko apliecina
attiecīgs maksājuma uzdevums.
3.6.

Līguma izpildes laikā Preču cenas var tikt pārskatītas, bet ne ātrāk, kā pēc pusgada. Cenas
pārmaiņu iniciatori var būt abas puses, proti, cenas var tikt paaugstinātas vai pazeminātas, ja
Piegādātājs/Pasūtītājs, iesniedzot Statistikas pārvaldes izziņu, pierāda, ka valstī notikušas cenu
pārmaiņas laika periodā no līguma parakstīšanas brīža līdz laikam, kad Puse iesniedz lūgumu
pārskatīt cenas. Cenas var tikt paaugstinātas vai pazeminātas par vidējām patēriņa cenu
pārmaiņām.

4. PIEGĀDES KĀRTĪBA UN TERMIĽI
4.1. Pasūtītājs pasūta Akmeņogles, ņemot vērā Akmeņogļu nepieciešamību un finansiālās iespējas.
4.2. Akmeņogles tiek piegādātas pa daļām visa Līguma termiņa laikā vai ar vienreizēju pasūtījumu.
4.3. Pasūtītāja atbildīgā persona veic Akmeņogles pasūtīšanu, nosūtot pieprasījumu uz Piegādātāja e-
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4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

pastu: ___________________ vai pa faksu____________, un telefoniski informējot Piegādātāja
kontaktpersonu.
Katrā pasūtījumā Pasūtītājs uzrāda nepieciešamo Akmeņogļu apjomu un piegādes termiņu, kas
nevar būt īsāks par šī līguma 4.6. punkta minēto piegādes termiņu.
Akmeņogļu piegādes laiku saskaņo ar Pasūtītāju atbildīgo personu.
Piegādātais apņemas piegādāt Pasūtītājam Akmeņogles ne vēlāk kā darba dienas laikā no
pasūtījuma saņemšanas brīža darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00.
Piegādājamās Akmeņogles nosūtāmas ar autotransportu, ievērojot Latvijas Republikā spēkā
esošo normatīvo aktu prasībām krāvu pārvadāšanā.
Par Akmeņogļu piegādes dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītāja pilnvarotā amatpersona
pašrocīgi parakstījusi preču pavadzīmi-rēķinu. Īpašuma tiesības uz Akmeņoglēm Pasūtītājs
iegūst tikai ar brīdi, kad pilnībā norēķinājies par piegādātajām Akmeņoglēm.

5. PIEĽEMŠANA –NODOŠANA
5.1. Akmeņogļu izkraušana notiek Pasūtītāja atbildīgās personas norādītajā vietā.
5.2. Katras atsevišķu Akmeņogļu partijas nodošana-pieņemšana Pārdevējam tiek noformēta ar
pavadzīmi, kuru paraksta pušu pilnvarotie pārstāvji Akmeņogļu nodošanas-pieņemšanas brīdī.
5.3. Gadījumā, ja Akmeņogļu pieņemšanas laikā konstatēta Līguma 2.2. punkta pasūtījuma
neatbilstība, Pasūtītājs atdot to Piegādātājam, kurš to uz sava rēķina apmaina divu dienu laikā.
5.4. Gadījumā, ja rodas domstarpības par piegādāto Akmeņogļu kvalitāti vai daudzumu,
Piegādātājam ir tiesības pieaicināt ekspertu. Par eksperta pakalpojumiem maksā vainīgā puse.
5.5. Pretenzijas par saņemto Akmeņogļu kvalitāti, piegādi un citu līguma saistību nepildīšanu
Pasūtītājs iesniedz Piegādātājam nevēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no preču pavadzīmes
saņemšanas brīža, nosūtot to pa faksu ______________.
6. PUŠU ATBILDĪBA
6.1. Par maksājuma termiņa nokavējumu, Pasūtītājs maksā Piegādātājam līgumsodu 0,1% apmērā no
apmaksājamās summas par katru nokavēto dienu.
6.2. Par Akmeņogļu piegādes nokavējumu noteiktajā termiņā, Piegādātājs maksā Pasūtītājam
līgumsodu 0,1% apmērā no pasūtījuma summas par katru nokavēto dienu.
6.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no saistību izpildes.
7. NEPĀRVARAMA VARA
7.1 Puses atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu saistību neizpildi, kas radusies nepārvaramas
varas rezultātā. Šādos gadījumos Pušu attiecības risināmas saskaņā ar Latvijas Republikas
Civillikuma normām.
8. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS, GROZĪŠANA, IZBEIGŠANA, STRĪDU IZSKATĪŠANA
8.1. Līgums stājas spēkā no parakstīšanas brīža un ir spēkā 12 (divpadmsit) mēnešus, vai līdz
pilnīgai saistību izpildei.
8.2. Gadījumā, ja līdz līguma termiņa beigām Līgumsumma nav iztērēta, Puses vienojoties var
pagarināt līguma termiņu.
8.3. Līgumu var grozīt vai izbeigt, Pusēm vienojoties, kā arī tiesas ceļā Latvijas Republikas
normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
8.4. Visi Līguma grozījumi noformējami rakstveidā un pēc parakstīšanas tie kļūst par Līguma
neatņemamu sastāvdaļu.
8.5. Pasūtītājs ir tiesīgs lauzt līgumu vienpusēji, ja:
8.5.1 Piegādātājs līguma darbības laikā nepilda šī Līguma nosacījumus.
8.5.2. Ja šajā līgumā ietverto Pasūtītāju saistību izpilde ir neiespējama vai apgrūtināta sakarā ar
būtisku Pasūtītāja finansējuma samazinājumu, kā arī sakarā ar Pasūtītāja reorganizāciju vai
likvidāciju, ja tās rezultātā Pasūtītājs kā saistību pārņēmējs neturpina veikt funkciju vai
uzdevumus, kuru nodrošināšanai noslēgts šis līgums, vai arī veic šo funkciju vai uzdevumus
samazinātā apjomā.
8.6. Strīdus, kas radušies Līguma izpildes gaitā, Puses cenšas atrisināt savstarpēju sarunu (pretenziju
pieteikšanas un izskatīšanas) ceļā. Gadījumos, kad Puses nevar vienoties, strīdi tiek iesniegti
izskatīšanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
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8.7. Ja Pasūtītājs nenorēķinās ar Piegādātāju Līgumā noteiktajā termiņā par Precēm, Piegādātājam ir
tiesības vienpusēji lauzt līgumu, gadījumā, ja Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc
iepriekšēja rakstiska brīdinājuma, kurš tiks nosūtīts uz e-pastu: lnrc@apollo.lv un pa faksu
64646910, nebūs norēķinājies par Precēm.

9.
9.1.

9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.

10.

CITI NOTEIKUMI
No Pasūtītāja Puses atbildīgā persona, kura ir tiesīga pārbaudīt Preces kvalitāti, pieteikt
pretenzijas par līguma saistību neizpildi un parakstīt preču pavadzīmes VSIA „Latgales novada
rehabilitācijas centrs “Rāzna”” ___________________________________________________,
amats, vārds, uzvārds, kontaktinformācija.
Piegādātāja kontaktpersona: __________________
______________________, tālr.:
______________, fakss: _____________, e-pasts: ______________________.
Līguma pielikums Nr.1 ir neatņemama tā sastāvdaļa un to paraksta abas Puses.
Līguma izpildes laikā Pasūtītājam ir tiesības samazināt līguma pielikumā Nr. 1 norādīto
Akmeņogļu plānoto piegādes apjomu.
Līgums pilnībā apliecina Pušu vienošanos, tādējādi atceļot visas vienošanās, kas ir pastāvējušas
starp Pusēm līdz šī Līguma noslēgšanai, ja tās jebkādā veidā attiecas uz Līguma priekšmetu.
Katrai Pusei ir nekavējoties jāziņo otrai Pusei par savas juridiskās adreses vai norēķinu rekvizītu
maiņu.
Gadījumos, kas nav atrunāti šajā Līgumā, Puses rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem.
Līgums sagatavots latviešu valodā uz 3 (trim) lapām ar vienu pielikumu uz __ lapām divos
eksemplāros ar vienādu juridisko spēku – pa vienam eksemplāram katrai Pusei.
PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

Pasūtītājs:
Valsts SIA “Latgales novada rehabilitācijas centrs
”Rāzna””
Juridiskā adrese: Sauču kalna iela 3, Veczosna,
Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, LV -4627
Piegādes vieta: Sauču kalna iela, Veczosna,
Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, LV -4627
Vienotais reģistrācijas Nr. 40003275348
Banka: Valsts kase
Bankas kods: TRELLV22
Konts Nr.: LV97TREL9290870000000
Tālrunis/fakss: 64646910
e-pasts: lnrc@apollo.lv
______________________________
(amats, paraksts, paraksta atšifrējums)
z.v.

Piegādātājs:
_______________________________________
Juridiskā adrese: _______________________
_______________________________________
Reģistrācijas Nr.__________________________
Bankas nosaukums _______________________
Bankas kods_____________________________
Konta Nr._______________________________
Tālrunis________________________________
Fakss__________________________________
e-pasts: ________________________________
______________________________
(amats, paraksts, paraksta atšifrējums)
z.v.
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