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Atklāta konkursa „Par traktortehnikas piegādi”
NOLIKUMS
1.

Vispārīgā informācija

1.1.

Atklāta konkursa Nolikums sagatavots atbilstoši Latvijas Republikas likuma „Publisko
iepirkumu likums”, Ministra kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.519 „Noteikumi par
publisko iepirkumu līgumcenu robežām” un saistošo normatīvo aktu prasībām.

1.2.

Iepirkuma identifikācijas numurs - PSIAGK 2012/1K

1.3.

CPV kods 34921000-9 „CeĜu uzturēšanas tehnika”

1.4.

Iepirkuma priekšmets - traktortehnikas ar papildus aprīkojumu - sniega lāpsta un piekabe,
atbilstoši tehniskajai specifikācijai, piegāde.

1.5.

Pasūtītāja nosaukums, adrese un citi rekvizīti:
Pašvaldības SIA “Garkalnes Komunālserviss”
Vidzemes šoseja 1, Garkalne, Garkalnes novads, LV- 2137
Reă.nr. 40003708356
A/S „SEB”, UNLALV2X
Konts LV17UNLA0050005043478

1.6.

Paredzamais līguma izpildes laiks – 50 dienu laikā no līguma noslēgšanas, bet ne vēlāk kā
līdz 2012.gada 15.septembrim.

1.7.

Paredzamā līguma izpildes vieta – piegādes uz Vidzemes šoseja 1, Garkalnē, Garkalnes
novadā, LV-2137

1.8.

Piedāvājuma iesniegšanas laiks - piedāvājumi var tikt iesniegti, lai pasūtītājs piedāvājumu
saĦemtu ne vēlāk kā līdz 2012.gada 18.maijam plkst. 10:00.

1.9.

Piedāvājuma iesniegšanas vieta:
Pašvaldības SIA “Garkalnes Komunālserviss”
Vidzemes šoseja 1, Garkalnē,
Garkalnes novads, LV- 2137
P.
O.
T.
C.
P.

1.10.

10:00-13:00; 14:00-17:00
10:00-13:00; 14:00-16:00
10:00-13:00; 14:00-16:00
10:00-13:00; 14:00-16:00
10:00-13:00

Iepirkuma procedūras atbildīgās kontaktpersonas:

1.10.1. Santa Laizāne, projektu vadītāja, tālrunis: 67998645, fakss: 67998325, e-pasts
santa.laizane@garkalnesks.lv
1.10.2. Harijs Lieljuris, valdes loceklis, 67998645, h.lieljuris@inbox.lv
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1.11. Piedāvājumu atvēršana - piedāvājumi tiks atvērti 2012.gada 18. maijā plkst. 10:00,
Pašvaldības SIA “Garkalnes Komunālserviss” telpās, Vidzemes šoseja 1, Garkalnē.
Piedāvājumu atvēršanā drīkst piedalīties visi pretendenti vai to pilnvarotie pārstāvji, ierašanos
iepriekš saskaĦojot telefoniski.
1.12. Piedāvājumu noformēšana:
1.12.1. Piedāvājums jānoformē atbilstoši 28.09.2010. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.916
„Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.
1.12.2. Piedāvājuma vienam oriăinālam jābūt ar numurētām lapām, caursietam, apzīmogotam,
ieliktam noslēgtā, aizzīmogotā aploksnē ar uzrakstu:
Atklātam konkursam Nr. PSIAGK 2012/1K „Par traktortehnikas piegādi”
Atvērt 2012.gada 18.maijā plkst. 10:00
pretendenta nosaukums, pretendenta adrese, tālrunis
1.12.3. Piedāvātajam priekšmetam pilnībā jāatbilst tehniskajai specifikācijai.
1.12.4. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiĦa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.
1.13. Piedāvājuma cena un valūta - piedāvājumam jābūt izteiktam Latvijas latos bez pievienotās
vērtības nodokĜa par visu apjomu, iekĜaujot piegādes, reăistrācijas, OCTA polise uz gadu,
tehniskās apskates un darbinieku apmācības izmaksas.
1.14. Piedāvājuma derīguma termiĦš - piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 45 dienas no
piedāvājumu iesniegšanas termiĦa beigām.
1.15.

Piedāvājuma nodrošinājums netiek paredzēts.

1.16. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja pretendenta atlases dokumenti un tehniskā
dokumentācija iesniegti svešvalodā, tiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu
valodā.
1.17. Apmaksas nosacījumi:
1.17.1. maksājumi tiek veikti 12 (divpadsmit) vienādās daĜās pēc tehnikas piegādes;
1.17.2. tehnikas piegādes pavadzīme un rēėins par visu summu tiek saĦemts tehnikas piegādes
brīdī, bet maksājumi tiek veikti saskaĦā ar grafiku - līdz katra nākamā mēneša 5.datumam;
1.18. Iesniegto piedāvājumu vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.
1.19. Informācijas sniegšana - visi jautājumi par iepirkuma priekšmetu un piedāvājumu
iesniegšanas kārtību adresējami rakstiski nolikumā minētajai kontaktpersonai Santai Laizānei
līdz 2012.gada 18.maijam.
2.
2.1.

Prasības pretendentiem
Visiem pretendentiem jāiesniedz:
2.1.1. Parakstīts pretendenta apliecinājums, ka uz viĦu neattiecas „Publisko iepirkumu
likuma” 39.panta 1.daĜā minētie apstākĜi.
2.1.2. Reăistrācijas apliecību, kas apliecina pretendenta tiesības nodarboties ar
uzĦēmējdarbības veidu – traktortehnikas un aprīkojuma tirdzniecība.
2.1.3. Apliecinājums par iespēju nodrošināt izbraukuma remontdarbus 24 stundu laikā no
telefoniska pieteikuma saĦemšanas brīža.
2.1.4. Informācija par būtiskākajām veiktajām piegādēm ne vairāk kā trijos iepriekšējos
gados, norādot summas, laiku un saĦēmējus (publiskas vai privātas personas).
Informācijai pievieno pircēja atsauksmes (ne mazāk kā trīs) vai to apliecinātas
kopijas.
2.1.5. UzĦēmuma reăistrācijas apliecības kopija.
2.1.6. PVN maksātāja reăistrācijas apliecības kopija.
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3. Pretendenta tiesības un pienākumi:
3.1.
Pretendenta tiesības:
3.1.1. Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu.
3.1.2. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saĦemts.
3.1.3. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiĦa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto
piedāvājumu.
3.1.4. Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.
3.1.5. Iesniegt sūdzību par pasūtītāja darbību attiecībā uz atklātā konkursa likumību.
3.2.
Pretendenta pienākumi:
3.2.1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām.
3.2.2. Sniegt patiesu informāciju.
3.2.3. Sniegt atbildes uz Iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas
nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei,
piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.
3.2.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.
3.

Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieĦemšana.
3.1.
Piedāvājumi, kas iesniegti pēc 2012.gada 18.maija plkst. 10:00, netiks vērtēti un tiks
atgriezti pretendentam.
3.2.
Iepirkumu komisija:
3.2.1. Pārbaudīs piedāvājumu atbilstību nolikumā norādītajām prasībām. Par atbilstošiem
tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām nolikumā norādītajām
prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti.
3.2.2. Pārbaudīs piedāvājumu atbilstību tehniskajām specifikācijām. Par atbilstošiem tiks
uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām tehniskajās specifikācijās
norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti.
3.2.3. No piedāvājumiem, kas atbilst visām prasībām, izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko
cenu.
3.2.4. 3 darba dienu laikā pēc lēmuma pieĦemšanas visi pretendenti tiks informēti par
komisijas pieĦemto lēmumu.

Pašvaldības SIA „Garkalnes Komunālserviss”
Valdes loceklis

2012.gada 12.aprīlī
Garkalnē

H. Lieljuris
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Tehniskā specifikācija
1. Iepirkuma priekšmets
1.1.
Traktortehnika, kas paredzēta ceĜu uzturēšanas un komunālajiem darbiem, aprīkota
ar sniega lāpstu un piekabi, atbilstoši sekojošiem parametriem.
1.2.
Apmaksas termiĦš – pēc iepriekš nolikumā minētā grafika.
1.3.
Tehnikas un aprīkojuma ražošanas gads: ne agrāk kā 2011. gadā.
1.4.
Max. nobraukums traktortehnikai ne vairāk kā 5 motorstundas.
1.5.
Gan traktors, gan piekabe reăistrēta LR (kā īpašnieks norādīts PASŪTĪTĀJS), ar
izietu TA, kā arī OCTA polisi uz gadu.
1.6.
Stacionārs serviss Latvijā un izbraukumu serviss 24h laikā pēc telefoniska
pieteikuma.
1.7.
Ugunsdzēšamais aprāts, aptieciĦa, avārijas zīme, domkrats ar 5t celtspēju, ratu
atslēga.
1.8.
Pasūtītāja darbinieku apmācība piegādes vietā ne mazāk kā 24 h.
2. Tehniskās prasības
2.1.
Pamatprasības
2.1.1. RiteĦu formula 4WD (atslēdzams);
2.1.2. Motora jauda ne mazāka kā 90 Zs;
2.1.3. Pašmasa ne lielāka kā 3600kg;
2.1.4. Pastiprināts priekšējais tilts, kas paredzēts darbam ar frontālo uzkari;
2.1.5. Traktora apgriešanās rādiuss līdz 3900mm
2.2.
Dzinējs
2.2.1. Šėidruma dzeses dīzeĜmotors;
2.2.2. Motora cilindru skaits ne mazāks kā četri;
2.2.3. Motora darba tilpums ne mazāks kā 4000 cm3;
2.2.4. Dzinēja maksimālie apgriezieni ne lielāki kā 2200 apgr./min.;
2.3.
Pārnesumkārba un transmisija
2.3.1. Sinhronizēta pārnesumkārba;
2.3.2. Pārnesumu skaits ne mazāk kā 16 uz priekšu un 16 uz aizmuguri, kā arī
hidrauliska bezsajūga gaitas virziena maiĦa (Power shuttle) ar sviru pie stūres;
2.3.3. Sajūgs: viendiska ar izmēru ne mazāku kā 325 mm;
2.3.4. Minimālais iespējamis gaitas ātrums uz priekšu vismaz: 0,85 km/h;
2.3.5. Maksimālais gaitas ātrums uz priekšu vismaz 35 km/h;
2.4.
Hidrauliskā sistēma
2.4.1. Hidrauliskā sūkĦa ražība vismaz 80 l/min;
2.4.2. Stūres pastiprinātājs ar neatkarīgu hidrosūkni;
2.4.3. Aprīkots ar vismaz 4 pāriem pieslēgšanās izvadiem hidrauliskai aprīkojumu
vadībai;
2.4.4. Hidrauliskā vadība frontālajam iekrāvējam/sniega lāpstai – standarta
komplektācijā paredzēta hidromanipulatora vadības svira – Joystick;
2.5.
Kabīne un aprīkojums
2.5.1. Kabīne ar divām durvīm;
2.5.2. Apsilde, ventilācija, lūka un gaisa kondicionieris (elektroniskā vadība);
2.5.3. Regulējams vadītāja sēdeklis ar drošības jostu;
2.5.4. Priekšējie un aizmugurējie stikla tīrītāji + mazgātāji;
2.5.5. Radio ar skaĜruĦu instalāciju;
2.5.6. 2 regulējami ārējie spoguĜi un iekšējie salona spoguĜi;
2.5.7. Brīdinājuma uzlīmes;
2.6.
Elektriskā sistēma
2.6.1. Traktoram jābūt aprīkotam ar darba apgaismojumu, papildus apgaismojumiem
(4 priekšējie, 2 aizmugurējie), kā arī transporta un gabarītu apgaismojumiem;
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2.6.2.
2.6.3.
2.6.4.
2.6.5.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.
2.12.

2.13.

1 dzeltenā bākuguns (zibšĦu efekta);
Kabīnes iekšējais apgaismojums;
7 kontaktu kontaktligzda piekabei;
Hidrauliskās bremžu sistēmas izvads piekabes darba bremžu darbības
nodrošināšanai;
Ritošā daĜa un bremzes
2.7.1. DiferenciāĜa bloėēšana;
2.7.2. Riepas AGRO profils
2.7.3. Riepu izmērs priekšā: 12.4 -24;
2.7.4. Riepu izmērs aizmugurē 18.4-34;
2.7.5. Aprīkots ar slapjajām disku darba bremzēm;
Jūgvārpsta
2.8.1. Jūgvārpstas apgriezieni:
- pakāpe 540 apgr./min. ar manuālo vai automātisko vadību;
- pakāpe 1000 apgr./min. ar manuālo vai automātisko vadību;
Gabarīti
2.9.1. Garums: 3700-4120 mm;
2.9.2. RiteĦu bāze: 2100-2400 mm;
2.9.3. Klīrens: vismaz 450 mm;
2.9.4. Augstums ne vairāk kā: 2900 mm;
2.9.5. Platums ne vairāk kā: 2500 mm;
Papildus prasības
2.10.1. Degvielas tvertne vismaz: 120 litri;
2.10.2. Aizmugures uzkares celtspēja vismaz 2400 kg uzkares roku galos (ābolos)
2.10.3. Aprīkots ar piekabes cieto sakabi;
2.10.4. Aprīkots ar regulējamu aizmugurējo trīs punktu uzkares sistēmu;
2.10.5. Priekšējie un aizmugurējie dubĜu sargi;
2.10.6. Traktora ekspluatācijas un drošības instrukcija latviešu valodā;
Papildus aprīkojums
2.11.1. Frontālā 3 punktu uzkare
Sniega lāpsta:
Kopējais platums ne mazāks kā 2800 mm;
Darba platums savēršot sniega lāpstu galējā pozīcijā ne mazāks kā 2400 mm;
Augstums (centrā/malās): 900/1000 mm;
Svars ne lielāks kā 550 kg;
Paredzēta uzstādīšanai uz frontālās 3-punktu uzkares;
Hidrauliskais šarnīrsavienojums 33° ar drošības vārstu;
Atbalsta sliedes;
Hidrauliska savēršanas ar diviem cilindriem;
Metāla vairogs;
LED brīdinājuma apgaismojums;
Pulvera pārklājuma krāsojums;
Asmenis ar drošības mehānismu;
Atbalsta riteĦi ar diametru ne mazāku kā 300 mm;
Augšējais sniega vairogs;
Šėautnes: Polimērmateriāla un metāliska šėautne;
Sniega lāpstas vadība no hidromanipulatora sviras kabīnē.
Piekabe:
Pilna masa ne mazāka kā 6000 kg;
Kravas kastes izmērs ne lielāks ka (garums; platums; augstums)
3.50x2.00x0.50 ar standarta bortiem.
Riepu izmērs ne lielāks kā 11.5 80.15 14 PR
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Valdes loceklis

Trīspusēja izgāšana;
Assu skaits 1 gab;
Trosses tipa stāvbremze;
Aprīkojumā hidrauliskā darba bremžu sistēma;
Aprīkojumā papildborts ar augstumu vismaz 60 cm;
Augstums no zemes ne vairāk kā 1,1 metrs;
CeĜa apgaismojums atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

H. Lieljuris

