APSTIPRINĀTS
Apes novada domes iepirkumu komisijas sēdē
2014. gada 15. decembrī
Protokols Nr. 23-1

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Inese Muceniece

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā.

KURINĀMO SKAIDU PIEGĀDE APES NOVADA GAUJIENAS PAGASTA
PĀRVALDES CENTRĀLĀS KATLU MĀJAS VAJADZĪBĀM
IDENTIFIKĀCIJAS NR. APES ND 2014/23

NOLIKUMS

APĒ, 2014
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1.

Pasūtītājs

Apes novada dome, reă. Nr. 90000035872,
Juridiskā adrese: Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337
Telefons/fakss: 64307220; e-pasts: administracija@ape.lv; mājas lapa:
www.apesnovads.lv
Kontaktpersona: Inese Muceniece, telef. 64381693; mob. 26419848;
Fakss - 64381158
e-pasts : inese.muceniece@ape.lv
Iepirkumu finansē Apes novada dome

2.

Iepirkuma
metode un
informācijas
apmaiĦas
kārtība

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā.
(Publisks piegādes vai pakalpojumu līgums, kura paredzamā līgumcena ir
vienāda ar 4000 euro vai lielāka, bet mazāka par 42 000 euro.)
Iepirkumu komisija nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma
procedūras dokumentiem ar iespēju apskatīt un lejupielādēt Interneta mājas lapā
http://www.apesnovads.lv sadaĜā - Publiskie iepirkumi.
Nolikumu var saĦemt elektroniski pa e-pastu vai elektroniskā datu nesēja CD
formātā bez maksas, papīra formātā pie iepirkuma speciālistes Ineses Mucenieces
„Nolejās”, Gaujienas ciemā, Gaujienas pagastā, Apes novadā - darba dienās
iepriekš piesakoties pa telefonu -26419848 vai e-pastu: inese.muceniece@ape.lv

3.

Iepirkuma
priekšmets

„Kurināmo skaidu piegāde Apes novada Gaujienas pagasta pārvaldes centrālās
katlu mājas vajadzībām” (Identifikācijas Nr. Apes ND 2014/23
CVP kods- 03417100-7
Iepirkums paredz:
 1650 m3 kurināmo skaidu iegādi 2015. gada apkures sezonai. Skaidas tiek
piegādātas Tehniskajā specifikācijā noteiktajā kārtībā.
 Piedāvājumu var iesniegt par vienu vai abiem piedāvājumu variantiem

4.

Līguma izpildes
laiks un vieta

Gaujienas ciems, Gaujienas pagasts, Apes novads
Līguma termiĦš – Līdz 2015. gada 31. decembrim

5.

Piedāvājuma
derīguma
termiĦš

Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam, t.i., saistošam
iesniedzējam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 30 (trīsdesmit)
dienas, skaitot no iepirkuma nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas
termiĦa.
Ja objektīvu iemeslu dēĜ iepirkuma līgumu nevar noslēgt noteiktajā termiĦā,
Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiĦa pagarināšanu. Ja
Pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiĦu, par to rakstiski
paziĦo Pasūtītājam.

Piedāvājuma
iesniegšanas
vieta, datums,
laiks, kārtība

Gaujienas pagasta pārvalde, „Nolejas”, Gaujienas ciems, Gaujienas pagasts,
Apes novads, LV-4339
līdz 2015.gada 5. janvārim plkst. 14. 00 piedāvājumu iesniedzot personīgi vai
sūtot pa pastu uz norādīto adresi.

6.

Prasības

Iesniedzamie dokumenti

7.1. Pretendents ir fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to
kombinācijā, kas piedāvā pārdot/piegādāt preces.
7.

Prasības
pretendentam
un
iesniedzamie
dokumenti

7.2. Pretendenta rīcībā ir tehniskais
nodrošinājums, kas nepieciešams
skaidu piegādei Pasūtītājam. (ja
skaidas piegādā Pretendents ar savu
transportu)
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Iesniedz, ja Pretendents skaidas
piegādās ar savu transportu.
Rakstisks apliecinājums, ka
Pretendentam ir tehniskais
nodrošinājums (transports īpašumā vai

nomā, vai piegāde nodota
apakšuzĦēmējam) skaidu piegādei, kas
atbilst Tehniskajā specifikācijā
noteiktajām prasībām
(Pielikums Nr. 4 )
7.3.Pretendents ir fiziska vai juridiska
persona, vai šādu personu apvienība
jebkurā to kombinācijā.
7.4. Ja Pretendents ir personu
apvienība, tās dalībnieki slēdz
savstarpēju līgumu, ietverot
informāciju par personu, kas pārstāv
apvienību iepirkuma procesā un par
katra dalībnieka līdzdalības apjomu
iepirkuma līguma izpildē.

Norādīts iepirkuma pieteikuma
veidlapā (informācijā par
pretendentu)
(Ietverts Pielikumā Nr.2 )
Noslēgtā Līguma kopija (ja attiecas)

7.5. Uz Pretendentu neattiecas Publisko Iepirkumu komisija pārbauda Ministru
iepirkumu likuma 8.2.panta piektajā kabineta noteiktajā informācijas
daĜā minētie izslēgšanas nosacījumi:
sistēmā.
Ja pieejamās datu bāzēs nebūs
iespējams iegūt nepieciešamo
informāciju par Pretendentu, tad
Pasūtītājs, kura vārdā darbojas
iepirkumu komisija ir tiesīgs pieprasīt
Pretendentam, kuram būtu piešėiramas
līguma slēgšanas tiesības, desmit
darbadienu laikā iesniegt izziĦas,
2) Pretendentam nav pasludināts atĜaujas vai apliecības (oriăināli vai to
maksātnespējas
process
(izĦemot apliecinātas kopijas).
gadījumu, kad maksātnespējas procesā
tiek piemērota sanācija vai cita līdzīga
veida pasākumu kopums, kas vērsts uz
parādnieka
iespējamā
bankrota
novēršanu
un
maksātspējas
atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta
tās saimnieciskā darbība, uzsākta
tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek
likvidēts.
7.6. Ārvalstīs reăistrēts Pretendents ir
Ja Pretendents reăistrēts ārzemes, tam
reăistrēts Komercreăistrā vai
jāiesniedz Reăistrācijas apliecības vai
līdzvērtīgā komercdarbības reăistrā
komersanta reăistrācijas apliecības
atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo
apliecinātu kopiju (juridiskām
aktu prasībām.
personām un individuālajam
komersantam) vai izziĦu, ko izsniedzis
LR UzĦēmumu reăistra līdzvērtīga
iestāde citā valstī, kur Pretendents
reăistrēts, un kas apliecina, ka
Pretendents ir reăistrēts likumā
noteiktajā kārtībā (ja Pretendents ir
juridiska persona).
1) Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā
tas reăistrēts vai kurā atrodas tā
pastāvīgā dzīves vieta, nav nodokĜu
parādu
,t.sk.
valsts
sociālās
apdrošināšanas
obligāto
iemaksu
parādi, kas kopsummā pārsniedz 150
euro.

7.7. Pretendents nodrošina pasūtītājam
iespēju norēėināties pēcapmaksā ar
bezskaidras naudas norēėinu (ar
pārskaitījumu).

Norādīts
iepirkuma
pieteikuma
veidlapā 10. punktā.
(ietverts Pielikumā Nr. 2 )

7.8. Aizpildīts finanšu piedāvājums

Pielikums Nr. 3

3

7.9. ApakšuzĦēmēju un tam nododamo
darbu saraksts (ja attiecas)
7.10. Ja Pretendents ir fiziska persona
un būs ieguvis līguma slēgšanas
tiesības, līdz līguma slēgšanas brīdim
jāreăistrējas VID kā saimnieciskās
darbības veicējam.

7.11. Ja piedāvājumu paraksta
pilnvarota persona

8.

Prasības
piedāvājuma
noformēšanai un
iesniegšanai

Pielikums Nr. 5

Komisija to pārbaudīs VID pieejamajā
publiskajā datu bāzē
Ja VID publiskajā datu bāzē nebūs
iespējams iegūt šo informāciju,
Pretendentam likumā noteiktajā kārtībā
tiks pieprasīts iesniegt nodokĜa
maksātāja reăistrācijas apliecības
kopiju, uzrādot oriăinālu.
Pilnvara (ja attiecas)

Katrs Pretendents vai Pretendentu grupa var iesniegt vienu vai abus
piedāvājuma variantus.
Piedāvājuma noformējuma prasības:
Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājuma dokumentiem jābūt sastādītiem latviešu
valodā– viens oriăināls ar norādi piedāvājuma pirmās lapas labajā augšējā stūrī –
„ORIĂINĀLS „
Piedāvājumam jābūt apliecinātam, ievērojot LR normatīvo aktu prasības.
Visas piedāvājuma daĜas un pieteikums dalībai iepirkumā ir jānoformē atbilstoši
LR normatīvo aktu prasībām, lapām jābūt caurauklotām, dokumentiem jābūt
sanumurētiem un numerācijai jāatbilst pievienotajam satura rādītājam.
Piedāvājums jāievieto slēgtā aizzīmogotā aploksnē vai citā iepakojumā.
Uz aploksnes/iepakojuma jānorāda:
1. Kurināmo skaidu piegāde Apes novada Gaujienas pagasta pārvaldes
centrālās katlu mājas vajadzībām (Identifikācijas Nr. Apes ND 2014/23
2. Pretendenta nosaukums, juridiskā adresei, kontaktpersona.
3. Neatvērt līdz 2015. gada 5. janvārim plkst. 14.00
Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un
iesniegšanu Pasūtītājam.
Piedāvājuma sagatavošana:
Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments piedāvājumā un/vai
citi piedāvājumā iekĜautie informācijas materiāli ir svešvalodā, tam jāpievieno
Pretendenta apstiprināts tulkojums latviešu valodā.
Piedāvājuma noformēšana:
Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem
pārpratumiem. Vārdiem un skaitĜiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem.
Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar
vārdiem un skaitĜiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.
Piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskajai specifikācijai

(Pielikums Nr.1 )

Piedāvājumu paraksta Pretendenta likumiskā persona vai Pretendenta pilnvarotais
pārstāvis.
Piedāvājuma
cena

Cenā jāietver visas ar kurināmo skaidu pārdošanu paredzētās izmaksas, kā arī
nodokĜi, nodevas un maksājumi, kas ir saistoši Pretendentam, izĦemot 21% PVN.

10. Piedāvājumu
atvēršana

Paredzēta atklāta piedāvājumu atvēršana 2015.gada 5. janvārī plkst.14 00
Gaujienas pagasta pārvaldē, „Nolejas”, Gaujienas ciems, Gaujienas pagasts, Apes
novads.

9.
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Piedāvājumu vērtēšanu iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē. Komisija vērtē:
11.1 Piedāvājumu atbilstību:
11. Piedāvājuma
vērtēšana un
izvēles kritēriji

11.1.1. Piedāvājumu noformējuma un iesniegto dokumentu atbilstību
Nolikuma prasībām. Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši Nolikuma
prasībām un noformējuma neatbilstība ir tik būtiska, ka varētu ietekmēt
iepirkuma rezultātu, komisija piedāvājumu tālāk neizskata.
11.1.2. Komisija pārbauda, vai Pretendents ir iesniedzis visus Nolikumā
pieprasītos dokumentus. Ja kāds no Nolikumā prasītajiem dokumentiem
nav iesniegts vai Pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju, komisija
turpmāk tā piedāvājumu neizskata.
11.2. Piedāvājuma atbilstību Tehniskajai specifikācijai
11.2.1. Komisija pārbauda Pretendenta iesniegto informāciju par tehniskā
nodrošinājuma atbilstību Nolikuma 7.2. punkta prasībām. (ja attiecas)
11.3. Finanšu piedāvājumu
11.3.1. Komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav matemātiskās kĜūdas. Ja
tās tiek konstatētas, komisija labo kĜūdas un informē Pretendentu par kĜūdu
labojumu un piedāvājuma summu. Vērtējot piedāvājumu, komisija Ħem
vērā labojumus.
11.4. Piedāvājuma vērtēšana un izvēles kritēriji
11.4.1. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums, kurš atbilst šī Nolikuma un
normatīvo aktu prasībām un ir saimnieciski izdevīgākais piedāvājums.
Par saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts piedāvājums ar viszemāko
K (1 m3 skaidu izmaksas euro) vērtību.
11.4.2. Iepirkuma komisija izvēlēsies izdevīgāko no variantiem:
1. Kurināmō skaidu pārdošanas cena ar piegādi
(ar Pretendenta transportu)
2. Kurināmō skaidu pārdošanas cena bez piegādes
(ar Pasūtītāja transportu)
11.4.3. Vērtēšanas principi un aprēėina formula:
A - 1 m3 skaidu piedāvātā cena bez PVN EUR/ m3
B - transporta līdzekĜa kravnesība līdz 90 m3
(Pasūtītāja transporta kravnesība -9 m3)

C – 1 km transporta izmaksas bez PVN EUR/ km
(Pasūtītāja transporta MTZ 82 ar piekabi izmaksas bez PVN -1.87 euro/km)

D – attālums kilometros no Gaujienas katlu mājas līdz Pretendentam
K (1 m3 skaidu izmaksas euro) = (A x B + C x D) : B
11.5. Komisija pārbaudīs Pretendenta atbilstību PIL 82 panta 5. daĜā
noteiktajām prasībām, ja tam tiks piešėirtas līguma slēgšanas tiesības.
11.6. Komisija pārliecināsies, vai Pasūtītāja budžetā ir paredzēti pietiekami
līdzekĜi izvēlētā Pretendenta piedāvājuma apmaksai. Ja līguma slēgšanas tiesību
ieguvušā Pretendenta finanšu piedāvājuma summa pārsniedz Pasūtītāja budžetā
paredzētos līdzekĜus, komisija par to informē novada domes vadību un tiek
pieĦemts lēmums pārtraukt vai nepārtraukt iepirkumu.
11.7. Ja līguma slēgšanas tiesības iegūs pretendents, kurš ir fiziska persona,
tam līdz līguma slēgšanas brīdim, kas tiks norādīts Pretendentam paziĦojumā par
līguma slēgšanu, ir jāreăistrējas VID kā saimnieciskās darbības veicējam.

5

11.8. Ja netiks izpildīta 11.7. punktā minētā prasība, līguma tiesības tiks
piešėirtas nākamajam Pretendentam, kurš atbilst Nolikuma prasībām.
11.9. Ja būs iesniegti vairāki piedāvājumi ar vienādu cenu, un tiem būtu
piešėiramas līguma slēgšanas tiesības, komisija organizēs izlozi starp
Pretendentiem un izlozes rezultātā noskaidros Pretendentu, kuru uzaicinās slēgt
līgumu.
12.1.Pieprasīt, lai Pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas
12. Iepirkumu
nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei,
komisijas tiesības
piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un
un pienākumi
salīdzināšanai.
12.2. Lemt par piedāvājuma noformējuma atbilstību Nolikuma prasībām.
12.3. Pieaicināt ekspertu piedāvājumu vērtēšanā, ja tas nepieciešams.
12.4. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.
12.5. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Nolikumu.
12.6. Nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu
attieksmi pret tiem.
12.7. Noraidīt piedāvājumu, ja tiek konstatēts, ka iesniegts Nolikuma prasībām
neatbilstošs piedāvājums vai ir sniegta nepilnīga vai nepatiesa informācija.
12.8. Vērtēt Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaĦā ar normatīvajiem
aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieĦemt lēmumu par
iepirkuma pārtraukšanu.
13. Pretendenta
tiesības un
pienākumi

13.1. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saĦemts.
13.2. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiĦa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto
piedāvājumu, attiecīgi noformējot ar norādi „Grozījumi”.
13.3. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām un
LR normatīvo aktu prasībām.
13.4. Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem un papildu
informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu izvērtēšanai.
13.5. Pieprasīt papildu informāciju par Nolikumu.
13.6. Pārsūdzēt iepirkumu komisijas lēmumu Administratīvā procesa likumā
noteiktajā kārtībā.
13.7. Pretendentam, kas ir fiziska persona, līdz līguma slēgšanas brīdim
jāreăistrējas VID kā saimnieciskās darbības veicējam, ja tas būs ieguvis līguma
slēgšanas tiesības.

14. Līguma slēgšana

Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto Pretendentu līgumu, pamatojoties uz Pretendenta
piedāvājumu un saskaĦā ar Nolikuma noteikumiem.

15. Pielikumi

Pielikums Nr. 1 – Tehniskā specifikācija
Pielikums Nr. 2 - Piedāvājuma forma.
Pielikums Nr. 3 - Pretendenta finanšu piedāvājums
Pielikums Nr. 4 – Apliecinājums par tehnisko nodrošinājumu (ja Pretendents
piedāvā skaidas piegādāt ar savu transportu vai nodod piegādi apakšuzĦēmējam)
Pielikums Nr. 5– Informācija par apakšuzĦēmējiem (ja attiecas)
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Pielikums Nr.1
Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2014/23
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Piegādes vieta, laiks un nosacījumi:
1.Piegādājamais apjoms: 1650 m³ kurināmo zāăskaidu.
2.Piegādes vieta: Apes novada Gaujienas pagasta pārvaldes centrālās katlu mājas “Robežnieki”

skaidu šėūnī.
ŠėūĦa durvju ailas ( šėūĦa) parametri:
• augstums - 3. 95 m
• platums - 4. 90 m
• vienlaicīgi novietojamo skaidu daudzums 90 m3
3.Piegāde:
3.1. Vienu reizi nedēĜā 90 m3 , ja gaisa temperatūra līdz -10 0C.
3.2. Papildus otru reizi nedēĜā , ja gaisa temperatūra zemāka par -10 0C. Šajā gadījumā nedēĜā
nepieciešams ne mazāk kā 120 m3 kurināmo skaidu.
4. Skaidām jābūt kvalitatīvām, bez dēĜu garināšanas atgriezumiem, dubĜiem, akmeĦiem, sniega un
citiem piemaisījumiem. Nekvalitatīvu skaidu gadījumā tās jānomaina par Pretendenta līdzekĜiem.
5.Piegādes varianti:
5.1. Ar Pretendenta transportu. Cenā ietilpst iekraušanas un piegādes izmaksas
Pretendents ar savu tehniku kurināmās skaidas iekrauj un piegādā Pasūtītājam tādos apjomos
un termiĦos , kādus puses savstarpēji telefoniski saskaĦo, bet pie zemām gaisa temperatūrām (no
-100 C), ne mazāk par 120 m3 kubikmetriem nedēĜā.
5.2. Ar Pasūtītāja transportu. Cenā ietilpst iekraušanas izmaksas.
Pretendents ar savu tehniku kurināmās skaidas iekrauj Pasūtītāja transportā tādos apjomos un
termiĦos , kādus puses savstarpēji telefoniski saskaĦo, bet pie zemām gaisa temperatūrām (no 100 C), ne mazāk par 120 m3 nedēĜā.
6. Piedāvājuma formā var uzrādīt cenas vienam vai abiem variantiem.
7. Pasūtītājam , pieĦemot skaidas, ir jāpārbauda to kvalitāte saĦemšanas brīdī un jāieraksta kurināmā
pieĦemšanas žurnālā.
8. Skaidu apmaksu noformē ar preču pavadzīmi - rēėinu vienu reizi mēnesī, tam klāt pievienojot
skaidu pieĦemšanas-nodošanas aktu par mēnesi, kas sastādīts, pamatojoties uz kurināmā pieĦemšanas
žurnāla ierakstiem.
9. Kurināmo skaidu pasūtīšanas un piegādes noteikumi:
9.1.Ne vēlāk kā 2 (divas) dienas iepriekš Pasūtītājs telefoniski pasūta skaidu piegādi (ja
Pretendents tās piegādā ar savu transportu) vai iekraušanu transporta līdzeklī (ja skaidas ved ar
Pasūtītāja transportu).
9.2.Pretendents pasūtījumu izpilda 2 (divu) dienu laikā.
10. Ja Pretendents piegādā nekvalitatīvas kurināmās skaidas, tās netiek izkrautas un tiek sastādīts akts
par nekvalitatīvu skaidu piegādi. Pretendents par saviem līdzekĜiem tās nomaina vienas dienas laikā.
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Pielikums Nr.2
Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2014/23
PRETENDENTA PIETEIKUMS IEPIRKUMAM
„Kurināmo skaidu piegāde Apes novada Gaujienas pagasta pārvaldes centrālās katlu mājas
vajadzībām ”
Informācija par pretendentu1
Pretendenta nosaukums
(vai vārds, uzvārds, ja iesniedz fiziska
persona)
Juridiskās personas reăistrācijas numurs
Personas kods, ja iesniedz fiziska persona
Juridiskā adrese:
Biroja adrese:
Tālrunis:
E-pasta adrese:
Vispārējā interneta adrese:

Fakss:

Finanšu rekvizīti
Bankas nosaukums:
Bankas kods:
Konta numurs:

Informācija par pretendenta kontaktpersonu
Vārds, uzvārds:
IeĦemamais amats:
Tālrunis:
E-pasta adrese:

Fakss:

Ar šo mēs apliecinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma Nolikumu un Tehniskajā specifikācijā noteiktajām
prasībām, noteikumiem. Mēs piekrītam piedalīties iepirkumā un garantējam prasību izpildi. Iepirkuma Nolikums un
tā pielikumi ir skaidri un saprotami. Mēs saprotam, ka Jūs varat pieĦemt vai noraidīt jebkuru piedāvājumu, kā arī
anulēt iepirkuma rezultātus un noraidīt visus piedāvājumus jebkurā brīdī līdz līguma slēgšanas brīdim.
Mēs apliecinām , ka
1) nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process (izĦemot 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 līdz līguma izpildes paredzamajam
beigu termiĦam tas būs likvidēts;
2) Pretendentam nav nodokĜu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi,
vai tie kopsummā katrā valstī nepārsniedz 150 euro;
3) Pretendents ir:
a) juridiska persona un reăistrēts atbilstoši LR likumdošanai
b) fiziska persona, kura apĦemas līguma tiesību iegūšanas brīdī
reăistrēties kā saimnieciskās darbības veicējs
……………………………
/vajadzīgo atzīmēt ar „jā”/
1

Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, šie lauki jāaizpilda par katru personu apvienības dalībnieku
atsevišėi, kā arī papildus jānorāda, kura persona pārstāv personu apvienību šajā iepirkumā.
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4) Pretendents, parakstot šo pieteikumu, apliecina savu dalību un iesniedz savu piedāvājumu
iepirkumam „Kurināmo skaidu piegāde Apes novada Gaujienas pagasta pārvaldes centrālās
katlu mājas vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2014/23
5) Pretendents ir iepazinies ar iepirkuma Nolikumu un piekrīt visiem tā noteikumiem, tajā skaitā
pasūtījuma iegūšanas gadījumā slēgt Līgumu atbilstoši Nolikumam pievienotai formai;
6) Pretendents atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību 30 (trīsdesmit) kalendāra dienas no
Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiĦa, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju –
līdz iepirkuma līguma noslēgšanai;
7) Pretendenta finanšu piedāvājumā ir paredzēti visi pakalpojuma sniegšanas riski, kas saistīti ar
cenu izmaiĦām un citiem neparedzētiem apstākĜiem, kā arī visas administratīvās un citas
izmaksas, kas nodrošina pakalpojuma sniegšanu saskaĦā ar tehnisko specifikāciju.
8) Pretendentam ir tehniskais nodrošinājums Nolikumā noteikto darbu kvalitatīvai izpildei;
9) Visa piedāvājumā sniegtā informācija ir patiesa;
10) Piekrītam norēėiniem pēcapmaksā ar bezskaidras naudas norēėinu (ar pārskaitījumu).

Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums
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Pielikums Nr.3
Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2014/23
FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA IEPIRKUMAM
„Kurināmo skaidu piegāde Apes novada Gaujienas pagasta pārvaldes centrālās katlu mājas
vajadzībām ”
Mēs piedāvājam (vajadzīgo atzīmēt)
pārdot
iekraut
piegādāt
kurināmās skaidas atbilstoši iepirkuma Nolikumā un Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.
Mūsu piedāvājums ir:

Varianti

(aizpilda abus vai vienu variantu)

1.

Piegādes veids

Daudzums
m3

Kurināmō skaidu pārdošanas cena ar
piegādi.

Cena par
vienu m3
bez PVN
(euro)

Cena par
visu apjomu
bez PVN
(euro)

1650

(Pretendents ar savu transportu
kurināmās skaidas iekrauj un piegādā
Pasūtītājam. Cenā ietilpst skaidu cena,
iekraušanas un piegādes izmaksas)

2.

Kurināmo skaidu pārdošanas cena bez
piegādes.

1650

(Pretendents ar savu tehniku kurināmās
skaidas iekrauj Pasūtītāja transportā.
Cenā ietilpst skaidu cena, iekraušanas
izmaksas)

Apliecinām, ka piedāvātās summas ietver visas izmaksas un ir adekvātas, lai nodrošinātu kurināmo
skaidu pārdošanu atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums
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Pielikums Nr.4
Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2014/23
APLIECINĀJUMS
par Pretendenta tehnisko nodrošinājumu kurināmo skaidu piegāde Apes novada Gaujienas
pagasta pārvaldes centrālās katlu mājas vajadzībām”
(Aizpilda, ja Pretendents piedāvā skaidas piegādāt ar savu transportu vai nodod piegādi
apakšuzĦēmējam)
(…….brīvā formā..…)

Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums

Pielikums Nr.5
Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2014/23

INFORMĀCIJA
PAR PRETENDENTA APAKŠUZĥĒMEJU(IEM)
(ja attiecas)
Nr.
p. k.

Nosaukums

Adrese,
telefons,
kontaktpersona

Pakalpojuma daĜas
apjoms no kopējā
apjoma (%)

1.
……

Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums
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ApakšuzĦēmēja(-u)
paredzēto pakalpojuma
daĜu apraksts

