APSTIPRINU:
Pašvaldības SIA "Garkalnes Komunālserviss"
iepirkuma komisijas
priekšsēdētājs
___________________________
Noteikumi apstiprināti
iepirkuma komisijas sēdē 06.06.2013.

IEPIRKUMS PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMA 8.1 PANTA KĀRTĪBĀ
Nr. PSIAGK 2013/2K
„Par sniega lāpstas iegādi”

NOLIKUMS

Garkalne
2013

1. Iepirkuma priekšmets
1.1. Uz kravas automašīnas montējama sniega lāpsta
1.2. Piegādes vieta – Vidzemes šoseja 1, Garkalne, Garkalnes novads, LV-2137
1.3. Iepirkuma priekšmeta detalizēts apraksts ir pievienots Tehniskā specifikācijā – paskaidrojuma raksts
(1.pielikums)
1.4. Līguma izpildes termiņš – 30 dienu laikā no noslēgšanas dienas
2. Iepirkuma CPV kods:
2.1. CPV kods 43261000-0 „Mehāniskās lāpstas”
Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 8¹. panta noteikumiem.
Iepirkums nav dalīts daļās. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par visu iepirkuma tehniskajā
specifikācijā noteikto apjomu.
Piedāvājumā jāiekļauj un jāparedz visas izmaksas atbilstoši tehniskajai specifikācijai.
3. Pasūtītāja kontaktpersona
Kontaktpersona iepirkuma norises jautājumos: Harijs Lieljuris, valdes loceklis, 67998645
Santa Laizāne, iestādes vadītāja palīdze, tālrunis: 67998645, 26616679 fakss: 67998325, e-pasts
santa.laizane@garkalnesks.lv
4. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un laiks, piedāvājumu atvēršana
Piedāvājumus var iesniegt personīgi vai iesūtīt pa pastu Pašvaldības SIA "Garkalnes Komunālserviss"
Vidzemes šoseja 1, Garkalne, Garkalnes novads, LV-2137 līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņam:
2013. gada 18. jūnijam plkst. 10:00.
Ja pretendents izvēlas nosūtīt piedāvājumu pa pastu, tad visu atbildību par iespējamu pasta sūtījumu
aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt piedāvājuma savlaicīgu nogādāšanu noteikumos
norādītajā laikā un adresē, uzņemas pretendents. Piedāvājumus, kas nav iesniegti iepirkuma noteikumos
noteiktajā kārtībā vai, kuri ir saņemti pēc iepirkuma noteikumos norādītā piedāvājuma iesniegšanas
termiņa, neizskata un tos neatvērtus nosūta atpakaļ piedāvājuma iesniedzējam.
5. Piedāvājumu noformēšana
5.1. Piedāvājums iesniedzams 2 eksemplāros aizlīmētā aploksnē ar norādi:
Iepirkumam
„Par sniega lāpstas iegādi”
Aploksnes aizmugurē jāuzrāda pretendenta nosaukums, reģ.nr., adrese.
5.2.Piedāvājumam pilnībā jāatbilst iepirkuma tehniskajai specifikācijai (1. Pielikums).
5.3.Piedāvājums jāsagatavo un jānoformē latviešu valodā saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.
Pielikums). Pretendenti piedāvājumā var iekļaut arī papildinformāciju, shēmas, attēlus u.c. materiālus, ja
tas palīdz labāk izprast piedāvājuma saturu un būtību.
5.4.Katrs pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.
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5.5.Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.
6. Prasības pretendentiem un piedāvājuma sastāvs
6.1. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents iesniedz apliecinājumu, kurā norāda, ka attiecībā uz to nepastāv šādi
nosacījumi:

1) pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot 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 termiņam tas būs likvidēts;
2) tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts
Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās
apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.
6.2.
Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata pretendenta
piedāvājumu, ja tas konstatē 6.1. punkta 1) vai 2) apakšpunktā minētos apstākļus.

6.2.1.
Komisija pieprasa no pretendenta, kuram saskaņā ar noteikumiem būtu piešķiramas līguma
slēgšanas tiesības, izziņu, ko izsniegusi Latvijas un ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents
nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), kas apliecina, ka tam nav
nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā
valstī pārsniedz 100 latus.
6.3. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, ja šāda
reģistrācija ir nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
6.4. Piedāvājumā jāiekļauj šādi dokumenti:

o Tehniskais-finanšu piedāvājums;
o Pretendenta pieteikums (2. Pielikums);
o Pretendenta apliecinājums, kurā pretendents cita starpā apliecina, ka uz pretendentu
neattiecās „Publisko iepirkumu likuma” 8¹. panta piektās daļas 1. un 2. punktā minētie
apstākļi (izslēgšanas nosacījumi) (3. Pielikums);
o Pretendenta reģistrācijas apliecības kopija (ja attiecināms).
7. Piedāvājuma cena un valūta
7.1.Piedāvājumam jābūt izteiktam latos, atsevišķi norādot piedāvājuma cenu bez PVN un PVN summu.
7.2. Pretendenta piedāvājumam jābūt ekonomiski un tehnoloģiski pamatotam un detalizētam atbilstoši
nolikumā ietvertajiem nosacījumiem.
Ja iepirkuma komisijai radīsies pamatotas šaubas par piedāvājuma pamatotību, iepirkuma komisijai ir
tiesības pieprasīt precizējošu informāciju par konkrētiem tehnoloģiskiem un organizatoriskiem
risinājumiem, kurus savā piedāvājumā būs ietvēris vai norādījis pretendents.
7.3.Piedāvājuma cenā jāiekļauj:
 visi nodokļi, nodevas un maksājumi, kas ir saistoši pretendentam, veicot piegādi, izņemot
PVN.
8. Piedāvājuma derīguma termiņš
Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 60 dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
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9. Informācijas sniegšana
9.1.Visi jautājumi par iepirkuma priekšmetu un piedāvājumu iesniegšanas kārtību iesniedzami vai
iesūtāmi rakstveidā un pa faksu, adresējot tos Iepirkuma komisijai un norādot iepirkuma nosaukumu.
9.2.Atbildes tiks sagatavotas un nosūtītas iespējami ātri, bet ne vēlāk kā triju darbadienu laikā pēc
jautājuma saņemšanas dienas.
9.3.Uz jautājumiem, kas iesūtīti pa e-pastu bez elektroniskā paraksta, oficiālas atbildes netiek sniegtas.
10. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana
10.1.Piedāvājumi, kas iesniegti pēc norādītā iesniegšanas termiņa, netiks vērtēti un tiks neatvērtā veidā
nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.
10.2.Piedāvājumu vērtēšana notiek šādā kārtībā:
1. piedāvājuma noformējuma, satura un sastāva atbilstību iepirkuma noteikumu prasībām,
pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām;
2. no tiem piedāvājumiem, kas pilnībā atbilst iepirkuma noteikumu prasībām, tiek izvēlēts lētākais
piedāvājums
11. Līguma slēgšana
Starp iepirkuma uzvarētāju un Pašvaldības SIA "Garkalnes Komunālserviss" tiks slēgts iepirkuma
līgums atbilstoši iepirkuma specifikācijai un pretendenta piedāvājumam.
12. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi
12.1. Komisijas tiesības:
 pieprasīt paskaidrojošu informāciju par iesniegtajiem piedāvājumiem;
 lemt par iepirkuma pārtraukšanu;
 noraidīt piedāvājumus, ja tie neatbilst iepirkuma noteikumu prasībām;
 pieprasīt no pretendentiem uzrādīt dokumenta oriģinālu, kura kopiju tas iesniedzis, ja komisijai
rodas nepieciešamība pārliecināties par dokumenta oriģināla juridisko spēku.
12.2. Komisijas pienākumi:
 izskatīt visus pretendentu piedāvājumus;
 rakstiski informēt pretendentus par iesniegto materiālu vērtēšanas gaitā konstatētām aritmētiskām
kļūdām;
 lemt par iepirkuma dokumentu atdošanu pretendentam gadījumos, kad nav ievērota šajos
noteikumos noteiktā piedāvājumu iesniegšanas kārtība;
 noteikt iepirkuma uzvarētāju.
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1. Pielikums
IEPIRKUMA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Tehniskās prasības uz kravas automašīnas IVECO 170E18 montējamai sniega lāpstai:
1) Platums no 3000 mm līdz 3200 mm;
2) Darba platums sasvērtā stāvoklī – ne mazāk kā 2550 mm;
3) Metāliskā vairoga augstums - ne mazāk kā 1000 mm;
4) Svars - ne mazāk kā 800 kg;
5) Hidrauliskā sasvēršana abos virzienos;
6) Divi sasvēršanas cilindri;
7) Atbilstoša sakabes plakne;
8) Dubultas darbības hidraulikas cilindrs pacelšanai/nolaišanai;
9) Ceļa virsmas kopēšana horizontālā stāvoklī;
10) Atbalsta kājas nomontēšanai;
11) Atsperu drošības mehānisms;
12) Papildus augšējais gumijas/plastika sniega atmetējs darbam lielā ātrumā (ar iespēju to neņemt);
13) Signālkarogi un brīdinājuma apgaismojums lāpstas sānos.
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2. Pielikums
PIETEIKUMA FORMA
Iepirkuma identifikācijas Nr.: ______________
Iepirkuma nosaukums: ____________________
1. PRETENDENTS
Pretendenta nosaukums

Rekvizīti

2. KONTAKTPERSONA
Vārds, uzvārds
Adrese
Tālr. / Fax
e-pasta adrese

Pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:
Vārds, uzvārds,
amats
Paraksts

Datums
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3. Pielikums
APLIECINĀJUMS
Iepirkuma id. Nr. _________

Pretendents _______________ (turpmāk – Pretendents), tā ______________________ personā apliecina, ka:

1. Piesakās piedalīties iepirkumā [„ nosaukums” un identifikācijas numurs];
2. Piekrīt nolikuma ar visiem pielikumiem noteikumiem un apliecina visu nolikuma prasību izpildi, kā arī to, ka
nolikums ir skaidrs un saprotams;
3. Atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību līdz nolikumā noteiktajam piedāvājuma derīguma termiņam (60
kalendārās dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām);
4. Visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu un piedāvāto preci ir patiesas un pilnīgas;
5. Visi iesniegumam pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu;
6. Pretendentam ir pietiekami finanšu un tehniskie resursi piegādes veikšanai.

_________________________
Vārds Uzvārds

_________________________
paraksts

_______________
datums
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