APSTIPRINĀTS
Rundāles novada domes Iepirkuma komisijas
2010.gada 27.oktobra sēdē
(protokola Nr. 51. 1.punkts)

IEPIRKUMA PROCEDŪRAS
PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMA 8¹.PANTA KĀRTĪBĀ

Akmeņogļu iegāde un piegāde Rundāles novada pašvaldībai
2010./2011.gada apkures sezonai
INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM

Rundāles novads
2010.gads

1.Iepirkuma priekšmets:
1.1. Akmeņogļu iegāde un piegāde.
1.2. Iepirkuma identifikācijas numurs:
RND, 2010/32
1.3. Iepirkuma līguma izpildes termiņš līdz 2011.gada 30.septembris
1.4. Līguma izpildes vieta: Rundāles novads, Viesturu pagasts, Bērstele, Bērsteles pamatskola
un Rundāles novads, Viesturu pagasts, Viesturi, Viesturu kultūras centrs
1.5. CPV kods 09200000-1
2.Pasūtītājs:
Pasūtītāja
nosaukums:
Juridiskā adrese:
Reģistrācijas
numurs:
Banka:
Konta numurs:
Kods:
Kontaktpersonas:
Tālruņa numurs :
Faksa numurs:
E-pasta adrese:
Darba laiks:

Rundāles novada dome
Pilsrundāle 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, LV-3921
90009112819
A/S „SEB banka”
LV09UNLA0050014261241
UNLALV2X
Rundāles novada domes izpilddirektors Aldis Smilga
Mob.tālr.29119773
63962298
63962533
dome@rundale.lv
Darba dienās: 08:00 – 12:00 un 13:00 - 17:00, pirmdienās līdz
18:30, piektdienās līdz 15:30

3. Iepazīšanās ar instrukciju.
3.1. Ar Instrukciju pretendentiem (turpmāk tekstā – Instrukcija) Pretendents var
iepazīties Rundāles novada domes mājaslapā internetā (www.rundale.lv) sadaļā
„Iepirkumi”.
4. Piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks
4.1. Piedāvājumus pretendents iesniedz pa pastu vai personīgi Rundāles novada domes
kancelejā, Pilsrundāle 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, LV- 3921, līdz 2010.
gada 8.novembrim plkst.14.00.
4.2. Ja piedāvājumu iesniedz, nosūtot pa pastu, pasūtītājam to ir jāsaņem norādītajā
adresē līdz noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
5. Prasības piedāvājuma noformēšanai
5.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē (bandrolē), uz kuras
jānorāda:
1) Pasūtītāja nosaukums un adrese;
2) Iepirkuma priekšmets un tā identifikācijas numurs;
3) Pretendenta nosaukums un adrese;
4) Atzīme iepirkumam „Akmeņogļu iegāde un piegāde Rundāles novada pašvaldībai
2010./2011.gada apkures sezonai” identifikācijas Nr. RND 2010/32

2

5.2. Piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem
piedāvājuma dokumentiem jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu
valodā.
5.3. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem ir jābūt skaidri salasāmiem, bez dzēsumiem,
labojumiem vai svītrojumiem.
5.4. Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, tās noformējamas atbilstoši 2010.gada
28.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un
noformēšanas kārtība” prasībām.
5.5. Iepirkums nav sadalīts daļās, piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmeta
apjomu.
5.6. Piedāvājumā jāiekļauj pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā (Pielikums Nr.1),
Instrukcijas 7.punktā minētie dokumenti, tehniskais piedāvājums (Pielikums Nr.2)
un finanšu piedāvājums (Pielikums Nr.3). Piedāvājums noformējams vienā
dokumentu paketē, ir cauršūts, ar numurētām lapām un satura rādītāju. Pretendentam
jāiesniedz viens piedāvājuma oriģināleksemplārs un 2 (divas) kopijas.
6. Prasības Pretendentam
6.1. Pretendents ir juridiska persona, kura ir reģistrēta attiecīgās valsts normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā uz kuru neattiecas neviens no Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta
piektās daļas 1.un 2.apakšpunktā un 39.panta pirmajā daļā minētie gadījumiem.
6.2. Pretendentam jābūt pieredzei akmeņogļu piegādē;
6.3. Pretendenta, kuram būs piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 10 (desmit) darbdienas
no paziņojuma par iepirkuma uzvarētāju, jāiesniedz Pasūtītājam izziņu, ko izdevusi
Latvijas kompetenta institūcija, ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas, kas
apliecina, ka pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās
apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus. Izziņas
neiesniegšanas gadījumā par iepirkuma uzvarētāju tiks atzīts un līguma slēgšanas
tiesības tiks piešķirtas nākamajam pretendentam, kas piedāvājis zemāko līgumcenu.
Izziņu var pievienot pie pretendenta atlases dokumentiem, iesniedzot piedāvājumu.
6.4. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nevar savu piedāvājumu
grozīt.
6.5. Pretendents var nodrošināt akmeņogļu piegādi norādītajā laikā, apjomā, vietā un
kvalitātē, atbilstoši tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām.
6.6. Pretendents spēj piegādāt akmeņogļu, kas atbilst Latvijas Republikas normatīvajos
aktos un standartos noteiktajām kvalitātes prasībām.
7. Pretendenta iesniedzamie dokumenti.
7.1. Pretendenta atlases dokumenti:
7.1.1. pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā „Akmeņogļu iegāde un piegāde
Rundāles novada pašvaldībai 2010./2011.gada apkures sezonai”
(iepirkuma identifikācijas numurs – RND, 2010/32), saskaņā ar Pielikumu
N.1 „Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā”;
7.1.2. rakstisks apliecinājums, ka uz Pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu
likuma 8.1 panta piektajā daļā un 39. panta pirmajā daļā minētie
nosacījumi;
7.1.3. Komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes
ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija;
7.1.4. pēdējos trijos gados veikto būtiskāko akmeņogļu piegāžu saraksts, norādot
summas, laiku un pasūtītājus. Informācijai pievieno vismaz trīs pasūtītāju
atsauksmes (rekomendācijas);
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7.1.5 spēkā esošs, tehniskajā specifikācijā noteikto prasību apliecinošs,
Pretendenta piedāvāto akmeņogļu atbilstības sertifikāts (deklarācija);
7.1.6. apliecinājums, ka pretendentam ir ne mazāk kā 3 (trīs) gadu darba pieredze
akmeņogļu tirdzniecības jomā.
7.1.7. Pretendenta pārstāvja (vienas juridiskās personas vai juridisko personu
apvienības) pilnvara vai juridisko personu apvienības sabiedrības vai
sadarbības līguma kopija ar norādītu pretendenta pārstāvja vārdu, uzvārdu,
ieņemamo amatu un uzņēmuma nosaukumu, ja pretendentu iesniegtajā
piedāvājumā pārstāv pilnvarota persona;
7.1.8. personu apvienības katras pilnvarotās personas parakstīts apliecinājums par
kopīgu dalību iepirkumā, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība.
7.2. Tehniskā piedāvājuma dokumenti - tehniskajam piedāvājumam jāatbilst akmeņogļu
tehniskajai specifikācijai (Pielikums Nr.2)
7.3. Finanšu piedāvājuma dokumenti - Finanšu piedāvājumam jāatbilst Finanšu piedāvājuma
formai (Pielikums Nr.3)
8. Piedāvājuma derīguma termiņš
8.1. Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 12 (divpadsmit) mēnešus no piedāvājumu
iesniegšanas termiņa beigām.
Piedāvājuma cena
9.1. Piedāvājuma cenā iekļaujamas visas izmaksas (Iepirkuma priekšmeta cena, transporta
izmaksas no krautuves līdz pasūtītāja norādītajai piegādes vietai darba samaksa un
nodokļi), bez kurām nebūtu iespējama akmeņogļu iegāde un piegāde pilnā apmērā par
kuru pretendents iesniedz savu piedāvājumu.
9.2. Piedāvājumam jābūt izteiktam Latvijas latos par visu iepirkuma priekšmeta apjomu
saskaņā ar Finanšu piedāvājuma formu (Pielikums Nr.3)
10. Informācijas sniegšana
10.1.Visi jautājumi par iepirkuma priekšmetu un piedāvājumu iesniegšanas kārtību
adresējami kontaktpersonai un nosūtāmi laikus, lai pasūtītājs varētu sniegt atbildi ne
vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
11. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana
11.1. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc Paziņojuma par publisko iepirkumu norādītā termiņa,
netiks vērtēti un tiks nosūtīti (atdoti) atpakaļ iesniedzējam neatvērti.
11.2. Iepirkuma komisija:
11.2.1.Pārbauda piedāvājuma noformējuma atbilstību Instrukcijās pretendentiem
norādītajām prasībām. Lemj par to, vai iesniegtais piedāvājums noformēts
atbilstoši instrukcijā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiks
vērtēti.
11.2.2.Pārbauda pretendenta atbilstību Instrukcijā norādītajām prasībām. Izslēdz
Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata
Pretendenta piedāvājumu, ja tiek konstatēts, ka uz Pretendentu attiecas kāds
no Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta piektās daļas 1.un 2.apakšpunktā un
39.panta pirmajā daļā norādītajiem apstākļiem, kā arī, ja Pretendents nav
iesniedzis kādu no Instrukcijas 7.punktā minētajiem dokumentiem vai
sniedzis nepatiesu informāciju.
11.2.3.Pārbauda piedāvājumu atbilstību Tehniskajai specifikācijai.Par atbilstošiem
tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst Tehniskajā specifikācijā
norādītajām prasībām.
11.2.4. No prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlas piedāvājumu ar
viszemāko piedāvāto cenu bez PVN.
11.2.5. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma
slēgšanu vai iepirkuma procedūras pārtraukšanu, neizvēloties nevienu
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piedāvājumu, visi pretendenti tiek informēti par komisijas pieņemto lēmumu.
12. Iepirkuma līgums
12.1 Ja pēc piedāvājumu izvērtēšanas, pretendents tiek pasludināts par uzvarētāju,
pasūtītājs ar to slēdz līgumu saskaņā ar uzvarētāja piedāvājumu un uzaicinājumu.
Līgums stājas spēkā, kad to ir parakstījušas abas līgumslēdzēju puses.
Pielikumā:
1) Pieteikums dalībai iepirkumu procedūrā „Akmeņogļu iegāde un piegāde Rundāles
novada pašvaldībai 2010./2011.gada apkures sezonai” uz 2 (divām) lpp.
2) Akmeņogļu tehniskā specifikācija uz 1 (vienas)lpp.
3) Finanšu piedāvājums uz 1(vienas) lpp.
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

_________________ /A.Smilga/
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Pielikums Nr.1
Iepirkuma procedūras „Akmeņogļu iegāde un piegāde Rundāles novada pašvaldībai
2010./2011.gada apkures sezonai” instrukcijai pretendentiem
[Iepirkuma identifikācijas numurs – RND, 2010/32]

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ
„Akmeņogļu iegāde un piegāde Rundāles novada pašvaldībai 2010./2011.gada apkures
sezonai”

sastādīšanas vieta

datums

Informācija par pretendentu*
Pretendenta
nosaukums:
Reģistrācijas numurs:
Juridiskā adrese:
Pasta adrese:
Tālrunis:
E-pasta adrese:

Fakss:

Finanšu rekvizīti*
Bankas nosaukums:
Bankas kods:
Konta numurs:
Informācija par pretendenta atbildīgo personu*
Vārds, uzvārds
(personas kods):
Ieņemamais amats:
Tālrunis:
E-pasta adrese:

Fakss:

Ar šo mēs apliecinām savu dalību iepirkuma procedūrā „Akmeņogļu iegāde un
piegāde Rundāles novada pašvaldībai 2010./2011.gada apkures sezonai" iepirkuma
identifikācijas numurs – RND, 2010/32. Apstiprinām, ka esam iepazinušies Instrukciju
pretendentiem un piekrītam visiem iepirkuma procedūras noteikumiem, tie ir skaidri un
saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.
Mēs piedāvājam veikt preču piegādi, saskaņā ar iepirkuma procedūras Instrukcijas
pretendentiem prasībām par summu, kura noteikta mūsu finanšu piedāvājumā, kas ir daļa no
mūsu piedāvājuma, tas ir:
kopējā piedāvājuma cena latos - ar PVN vārdos un skaitļos
tajā skaitā:
PVN vārdos un skaitļos
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Piedāvātā cena latos - bez PVN:
_________________________________________________________________
vārdos un skaitļos
Ja mēs tiksim atzīti par uzvarētāju iepirkuma procedūrā „Akmeņogļu iegāde un
piegāde Rundāles novada pašvaldībai 2010./2011.gada apkures sezonai”, iepirkuma
identifikācijas numurs – RND, 2010/32, apņemamies piegādāt preci Pasūtītāja norādītajā
adresē un pabeigt tos līdz 20___.gada ___.__________________.
Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā ___ mēnešus, skaitot no
piedāvājumu atvēršanas dienas, tas ir, līdz 20___.gada ___. ___________ ieskaitot.
Ar šo apliecinām, ka visa iesniegtā informācija ir patiesa.
Pretendenta nosaukums*:
Amatpersonas vārds, uzvārds*
Ieņemamā amata nosaukums*:
Amatpersonas paraksts*:
Z.v.
__________________________
* Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa kā pretendenta dalībnieki, šie lauki jāaizpilda
par katru personas grupas dalībnieku atsevišķi, kā arī papildus jānorāda, kura persona
pārstāv personu grupu šajā iepirkuma procedūrā.
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Pielikums Nr.2
Iepirkuma procedūras „Akmeņogļu iegāde un piegāde Rundāles novada pašvaldībai
2010./2011.gada apkures sezonai” instrukcijai pretendentiem
[Iepirkuma identifikācijas numurs – RND, 2010/32]

Akmeņogļu tehniskā specifikācija
Raksturojumu lielumu pieļaujamās
Raksturojumu
robežas
Sadegšanas siltums, kkal/kg
6800 ... 8130
*
Frakcija, mm
50 ..... 100
Mitrums, %
5 ... 8,6
Pelni, %
6 ... 9,8
Sērs, %
0,2 ... 0,3
Gaistosas vielas, %
Gaistošās
18 ...22,4
1.Akmeņogļu pieprasītie raksturlielumi
Raksturojumi:

1. tabula

Preces piegāde Piegādātājam veicama 3 (trīs) darba dienu laikā no Pasūtītāja
pieprasījuma saņemšanas dienas, pieprasījumā norādītajā apmērā, laika periodā un
adresē.
2.Akmeņogļu piegādes vietas.
2. tabula

Akmeņogļu piegādes vieta, adrese

Kurināmā
daudzums (t)

Rundāles novads, Viesturu pagasts, Bērstele,
Bērsteles pamatskola , LV-3927
Rundāles novads, Viesturu pagasts, Viesturi,
Skolas iela 1,Viesturu kultūras centrs LV- 3927
Kopā:

90

Maksimālais
piegādes apjoms
1 reizē (t)
20

35

10

125

Pretendenta nosaukums*:
Amatpersonas vārds, uzvārds*
Ieņemamā amata nosaukums*:
Amatpersonas paraksts*:
Z.v.
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Pielikums Nr.3
Iepirkuma procedūras „Akmeņogļu iegāde un piegāde Rundāles novada pašvaldībai
2010./2011.gada apkures sezonai” instrukcijai pretendentiem
[Iepirkuma identifikācijas numurs – RND, 2010/32]

Finanšu piedāvājums
Akmeņogļu marka
Akmeņogļu vienas vienības (tonnas) cena
bez PVN (21%)
Akmeņogļu daudzums (tonnas)
125
Akmeņogļu kopējā piedāvājuma cena bez
PVN (21%)
PVN (21%) summa
Kopējā iepirkuma summa ar PVN (21%)

Pretendenta nosaukums*:
Amatpersonas vārds, uzvārds*
Ieņemamā amata nosaukums*:
Amatpersonas paraksts*:

Z.v.
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