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1. Iepirkuma priekšmets
1.1.
Jauna ekskavatora – iekrāvēja piegāde atbilstoši konkursa dokumentācijai un tehniskajai
specifikācijai
1.2.
Piegādes vieta – Vidzemes šoseja 1, Garkalne, Garkalnes novads, LV-2137
1.3.
Iepirkuma priekšmeta detalizēts apraksts ir pievienots Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums)
1.4.
Līguma izpildes termiņš – līdz 3 nedēļām no līguma noslēgšanas dienas.
2. Iepirkuma CPV kods:
2.1. CPV kods 43262000-7 „Rakšanas tehnika”
Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma prasībām.

2.2.

Iepirkums nav dalīts daļās. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par visu iepirkuma tehniskajā
specifikācijā noteikto apjomu.

2.3.

Piedāvājumā jāiekļauj un jāparedz visas izmaksas atbilstoši nolikumam un tehniskajai specifikācijai.

2.4.

3. Pasūtītāja kontaktpersona
3.1. Kontaktpersona tehniskajos jautājumos: Antons Pozņaks, Harijs Lieljuris, tālrunis: 67998645
3.2. Jautājumos par dokumentu saņemšanu – Santa Bubindusa, struktūrvienības vadītāja, tālrunis:
67998645, 26616679 fakss: 67998325, e-pasts santa.laizane@garkalnesks.lv
4. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un laiks, piedāvājumu atvēršana
Piedāvājumus var iesniegt personīgi vai sūtīt pa pastu Pašvaldības SIA „Garkalnes Komunālserviss”
Vidzemes šoseja 1, Garkalne, Garkalnes novads, LV-2137 līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņam:
2014. gada 16.jūnijam plkst. 10:00.

4.1.

Piedāvājumu atvēršana - piedāvājumi tiks atvērti 2014.gada 16.jūnijā plkst. 10:00, Pašvaldības SIA
“Garkalnes Komunālserviss” telpās, Vidzemes šoseja 1, Garkalnē. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.

4.2.

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.

4.3.

5. Piedāvājumu noformēšana
Piedāvājums jānoformē atbilstoši 28.09.2010. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.916
„Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.
5.2.
Piedāvājums iesniedzams 1 eksemplārā (viens oriģināls) aizlīmētā, aizzīmogotā un parakstītā
aploksnē ar norādi:
Atklātam konkursam Nr. PSIAGK 2014/1K
„Par ekskavatora - iekrāvēja iegādi”
Neatvērt līdz 2014.gada 16.jūnija pulksten 10:00
5.1.

Aploksnes aizmugurē jāuzrāda pretendenta nosaukums, reģistrācijas nr., adrese, kontaktinformācija.
Piedāvājumam pilnībā jāatbilst šim nolikumam un iepirkuma tehniskajai specifikācijai(1. Pielikums).
Piedāvājums jāsagatavo un jānoformē latviešu valodā. Pretendentu atlases dokumenti un tehniskā
dokumentācija var tikt iesniegta svešvalodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem
jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Pretendenti piedāvājumā var iekļaut arī
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5.3.
5.4.
5.5.

papildinformāciju, shēmas, attēlus u.c. materiālus, ja tas palīdz labāk izprast piedāvājuma saturu un
būtību.
Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.

5.6.

Piedāvājumam jābūt cauršūtam. Dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura
radītājam. Iesniedzot piedāvājumu vai pieteikumu, kandidāts vai piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto
dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, jo viss piedāvājums
vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.

5.7.

Pretendents iesniedz parakstītu pieteikumu un finanšu piedāvājumu (2. un 3. pielikums). Ja
piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieteikumu un finanšu piedāvājumu paraksta visas
personas, kas ietilpst personu apvienībā.

5.8.

5.9.

Katrs pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

5.10.

Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

6. Prasības pretendentiem un piedāvājuma sastāvs
Iesniedzot piedāvājumu, pretendents apliecina, ka attiecībā uz to nepastāv Publisko iepirkumu
likuma 391. panta prasības un pretendents piekrīt datu pārbaudei publiskajos reģistros.

6.1.

Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata pretendenta
piedāvājumu, ja tas konstatē 6.1. punktā minētos apstākļus.

6.2.

Ja pretendents līguma izpildei plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, tad pretendents savā piedāvājumā
norāda tās līguma daļas, kuras tas nodos izpildei apakšuzņēmējiem, kā arī visus paredzamos
apakšuzņēmējus un summas, kas tiks nodotas apakšuzņēmējiem.

6.3.

6.4.
Piedāvājumā jāiekļauj šādi dokumenti:
6.4.1. Pretendenta pieteikums (2. Pielikums);
6.4.2. Pretendenta reģistrācijas apliecības kopija;
6.4.3. Dokuments, kas apliecina personas, kura parakstījusi pretendenta pieteikumu dalībai atklātā
konkursā, pilnvaras.
6.4.4. Pretendenta tehniskās un profesionālās spējas apliecinoši dokumenti – informācija par būtiskākajām
veiktajām piegādēm trijos iepriekšējos gados, norādot summas, laiku un saņēmējus (publiskas vai
privātas personas). Informācijai jāpievieno vismaz trīs pircēju atsauksmes par tehniskai specifikācijai
līdzvērtīgas tehnikas piegādi.
6.4.5. Tehniskais piedāvājums;
6.4.6. Tehnikas ražotājrūpnīcas un/vai oficiālā dīlera izsniegts apliecinājums par to, ka piedāvājuma
iesniedzējs ir tiesīgs pārstāvēt ražotājrūpnīcu Latvijas Republikas teritorijā, pārdot preces un nodrošināt
garantijas apkalpošanu;
6.4.7. Apliecinājums par pretendenta spējām sniegt servisa pakalpojumus un tehnikas apkopes 24 stundu
laikā no pieteikuma saņemšanas brīža gan darba dienās, gan brīvdienās servisā un ar izbraukumu pie
Pasūtītāja.
6.4.8. Apliecinājums par tehnikas garantijas nodrošināšanu – 24 mēneši vai 2000 motorstundu (atkarībā,
kurš iestājas pirmais) no pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas brīža.
6.4.9. Finanšu piedāvājums (atbilstoši 3. pielikuma formai);
6.5.
Piegādātājs var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei,
neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā piegādātājs pierāda pasūtītājam, ka
viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par
nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā.
6.6.
Apakšuzņēmēji papildus iesniedz rakstisku apliecinājumu par gatavību piedalīties iepirkumā.
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7. Līguma cena un valūta
Pretendenta piedāvājumam jābūt 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.

7.1.

Piedāvātajai līguma cenai jābūt izteiktai euro, atsevišķi norādot līguma cenu bez PVN, PVN summu
un kopsummu.

7.2.

7.3.
Līguma cenā jāiekļauj:
7.3.1. izmaksas, kas saistītas ar pilnībā tehniskajai specifikācijas atbilstošas tehnikas piegādi Pasūtītājam uz
Nolikuma 1.2. punktā minēto adresi;
7.3.2. izmaksas, kas saistītas tehnikas reģistrāciju, obligāto civiltiesisko apdrošināšanu uz vienu gadu,
tehnisko apskati un ceļa nodokli 2014.gadam;
7.3.3. visi nodokļi, nodevas un maksājumi, kas ir saistoši pretendentam, veicot piegādi, izņemot PVN;
7.3.4. izmaksas, kas saistītas ar traktorista apmācību darbā ar ekskavatoru – iekrāvēju vismaz 12 stundu
apjomā;
7.3.5. izmaksas, kas saistītas ar apmaksas nosacījumiem;
7.3.6. citas izmaksas, kas nav norādītas, bet izriet un ir saistītas ar piegādes līguma izpildi.
8. Piedāvājuma derīguma termiņš un apmaksas nosacījumi
8.1.
Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 90 dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
8.2.
Pasūtītājs nosaka šādus apmaksas nosacījumus:
8.2.1. 10% priekšapmaksu piecu darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas un rēķina saņemšanas;
8.2.2. 15% piecu darba dienu laikā pēc piegādes no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas un
pavadzīmes (par pilnu tehnikas vērtību, atsevišķi uzrādot saņemto avansu) saņemšanas;
8.2.3. 15% līdz pirmā kalendārā mēneša 10.datumam no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas
dienas;
8.2.4. 15% līdz otrā kalendārā mēneša 10.datumam no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas;
8.2.5. 15% līdz trešā kalendārā mēneša 10.datumam no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas
dienas;
8.2.6. 15% līdz ceturtā kalendārā mēneša 10.datumam no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas
dienas;
8.2.7. 15% līdz piektā kalendārā mēneša 10.datumam no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas
dienas.
9. Informācijas sniegšana
Visi jautājumi par iepirkuma priekšmetu un piedāvājumu iesniegšanas kārtību iesniedzami vai
iesūtāmi rakstveidā, elektroniski vai pa faksu, adresējot tos kontaktpersonai un norādot iepirkuma
nosaukumu.
9.2.
Atbildes uz laikus uzdotiem jautājumiem tiks sagatavotas un nosūtītas, kā arī publicētas Pasūtītāja
mājas lapā iespējami ātri, bet ne ilgāk kā piecu dienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
9.1.

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:
10.2.1. piedāvājuma noformējuma, satura un sastāva atbilstību iepirkuma noteikumu prasībām, pretendenta
atbilstību kvalifikācijas prasībām;
10.2.2. no tiem piedāvājumiem, kas pilnībā atbilst iepirkuma noteikumu prasībām, tiek izvēlēts piedāvājums
ar zemāko cenu.
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10.3. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, pasūtītājs pieņem lēmumu
slēgt līgumu ar pretendentu, kurš piedāvājis nākamo zemāko cenu vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties
nevienu piedāvājumu.
11. Līguma slēgšana
11.1. Starp iepirkuma uzvarētāju un Pašvaldības SIA "Garkalnes Komunālserviss" tiks slēgts iepirkuma
līgums atbilstoši iepirkuma specifikācijai un pretendenta piedāvājumam.
11.2. Pasūtītājs patur tiesības jebkurā laikā likumā noteiktā kārtībā pārtraukt iepirkuma procedūru, kā arī
beigt iepirkumu bez rezultāta, ja piedāvātā līgumcena pārsniedz paredzēto finansējumu.

12. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi
12.1. Komisijas tiesības:
12.1.1. pieprasīt paskaidrojošu informāciju par iesniegtajiem piedāvājumiem;
12.1.2. lemt par iepirkuma pārtraukšanu;
12.1.3. noraidīt piedāvājumus, ja tie neatbilst iepirkuma noteikumu prasībām;
12.1.4. pieprasīt no pretendentiem uzrādīt dokumenta oriģinālu, kura kopiju tas iesniedzis, ja komisijai rodas
nepieciešamība pārliecināties par dokumenta oriģināla juridisko spēku.
12.2. Komisijas pienākumi:
12.2.1. nodrošināt atklātā konkursa procedūras norisi un dokumentēšanu;
12.2.2. nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;
12.2.3. izskatīt visus pretendentu piedāvājumus;
12.2.4. rakstiski informēt pretendentus par iesniegto materiālu vērtēšanas gaitā konstatētām kļūdām;
12.2.5. lemt par iepirkuma dokumentu atdošanu pretendentam gadījumos, kad nav ievērota šajos noteikumos
noteiktā piedāvājumu iesniegšanas kārtība;
12.2.6. noteikt iepirkuma uzvarētāju.
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1. Pielikums
IEPIRKUMA Nr. PSIAGK 2014/1K
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
1. Iepirkuma priekšmets
1.1. Jauna ekskavatora – iekrāvēja piegāde, kas paredzēta ceļu uzturēšanas un rakšanas darbiem,
atbilstoši sekojošiem parametriem.
1.2. Tehnikas ražošanas gads: ne agrāk kā 2013. gadā.
1.3. Tehnika reģistrēta LR (kā īpašnieks norādīts Pasūtītājs), ar izietu TA, samaksātu ceļu nodokli, kā arī
OCTA polisi uz gadu.
1.4. Stacionārs serviss Latvijā (tehniskajā piedāvājumā norādīt adresi un diennakts telefona numuru) un
izbraukumu serviss 24h laikā pēc telefoniska pieteikuma saņemšanas septiņas dienas nedēļā.
1.5. Pasūtītāja darbinieku apmācība piegādes vietā iepriekš nolikumā minētajā apjomā.
1.6. Ekspluatācijas instrukcija latviešu valodā, rezerves daļu katalogs.
1.7. Preces atbilstības deklarācija.
2. Tehniskās prasības tehnikai:
2.1. Dzinēja jauda vismaz 120 ZS;
2.2. Pašmasa ne mazāka kā 9000 kg;
2.3. Maksimālais braukšanas ātrums virs 35 km/h;
2.4. Degvielas tvertne lielāka nekā 120 litri;
2.5. Riepas – vienāda izmēra riepas priekšējam un aizmugurējam tiltam ar industriālo protektora
zīmējumu;
2.6. Vairāki stūrēšanas režīmi (ar priekšējiem riteņiem, visi riteņi pagriežas uz vienu pusi, priekšējie un
pakaļējie riteņi pagriežas pretējos virzienos);
2.7. Automātiskā ātrumkārba;
2.8. Hidrauliskā sistēma ar mainīgas ražības sūkni;
2.9. Hidrosūkņa ražība ne mazāka kā 160 l/min;
2.10. Kopējais tehnikas augstums transporta stāvoklī ne vairāk kā 4 metri;
2.11. Aizsniedzamība ar kausu horizontāli vismaz 6,5 metri no grozāmās ass;
2.12. Rakšanas dziļums vismaz 5,5 metri no zemes virsmas;
2.13. Darba bremžu darbība no kopējās hidrauliskās sistēmas;
2.14. Aprīkojums:
2.14.1. Priekšējās strēle ar paralēlo kinemātiku;
2.14.2. Priekšējās strēles amortizācija;
2.14.3. Priekšējais kauss ar nazi, atverams, aprīkots ar dakšām, hidrauliski sagāžams, vismaz 1,5 m
plats;
2.14.4. Priekšējā kausa celtspēja ne mazāka kā 4 t;
2.14.5. Aizmugures rakšanas iekārta ar teleskopu;
2.14.6. Kausa pievienošana aizmugures rakšanas iekārtai pie teleskopa ārējās daļas;
2.14.7. Uz sāniem pārbīdāma aizmugures rakšanas iekārta;
2.14.8. Aizmugures rakšanas kausa celtspēja ne mazāka kā 4,5 t
2.15. Apgaismojums ielas satiksmei, darba apgaismojums (uz priekšu, atpakaļ un uz sāniem),
bākugunis.
2. Pielikums
PRETENDENTA PIETEIKUMS
dalībai atklātā konkursā „Par ekskavatora – iekrāvēja iegādi”
(identifikācijas Nr. PSIAGK 2014/1K)
1. Iepazinušies ar atklāta konkursa nolikuma nosacījumiem, mēs, apakšā parakstījušies, piedāvājam
PSIA „Garkalnes Komunālserviss” veikt tehnikas piegādi saskaņā ar atklāta konkursa nolikuma
prasībām.
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2. Apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā ne mazāk kā 90 (deviņdesmit) dienas no piedāvājumu
atvēršanas dienas.
3. Apliecinām, ka esam pilnīgi iepazinušies ar atklāta konkursa nolikuma noteikumiem un piedāvājuma
cenā esam pilnīgi iekļāvuši visas nepieciešamās izmaksas, mums nav nekādu neskaidrību un
pretenziju šajā sakarā tagad, kā arī atsakāmies tādas celt līguma darbības laikā.
4. Apliecinām, ka mūsu rīcībā ir pietiekami finanšu un tehniskie resursi piegādes veikšanai.

5. Apliecinām, ka visas pieteikumā sniegtās ziņas ir precīzas un patiesas.
Pretendenta nosaukums:
Reģistrācijas Nr./personas kods:
Juridiskā/deklarētā adrese:
Faktiskā/dzīvesvietas adrese:
Bankas nosaukums un filiāle:
Bankas kods:
Konta Nr.:
Tālrunis, fakss, e-pasta adrese
Kontaktpersona: ___________________________ (vārds, uzvārds) ____________ (tālruņa Nr.)

Datums: _______________
(Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats, paraksts, zīmogs)
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3. Pielikums
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
dalībai atklātā konkursā „Par ekskavatora – iekrāvēja iegādi”
(identifikācijas Nr. PSIAGK 2014/1K)

Pilnībā iepazinušies ar iepirkuma nolikumu un tā pielikumiem, kā arī ar pieejamo informāciju, mēs
piedāvājam, atbilstoši nolikumā noteiktajam, veikt piegādi:
________________________________________________________________________
(bāzes modeļa ražotāja nosaukums un modeļa nosaukums)
Piedāvāta līguma cena bez PVN _______________________________________________________
(līguma cena vārdos un skaitļos)

Pievienotās vērtības nodoklis ______________________________________________________
(PVN __% vārdos un skaitļos)

Piedāvātā līguma cena ar PVN ________________________________________________________
(līguma cena ar PVN __% vārdos un skaitļos)

1.
2.
3.
4.
5.

Apliecinām, ka:
Tehnikas piegādes termiņš ir 3 nedēļas no līguma noslēgšanas dienas;
piedāvātajā līguma summā ir iekļauti visas nolikumā noteiktās izmaksas;
piedāvājums ir spēkā 90 dienas no piedāvājuma atvēršanas brīža;
visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;
mēs piekrītam visām prasībām, kas iepirkuma dokumentos ir izvirzītas Pretendentiem.

Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā no mūsu puses līgumu parakstīs pretendenta pārstāvis: pārstāvja
amats, vārds uzvārds, kas pretendentu pārstāv uz (statūti, pilnvara vai cits – nosaukt atbilstošo) pamata.
Līguma izpildē mēs pilnvarojam mūs pārstāvēt: pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs
saziņai.

Pretendenta pārstāvja vārds, uzvārds, amats, paraksts,
Piedāvājuma parakstīšanas datums, Z.V.
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