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A sadaļa: INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM

1.Iepirkuma priekšmets un iepirkuma informācija
1.1. Jauna teleskopiska autoiekrāvēja piegāde, vēlamais modelis JCB 541-70 Agri vai
ekvivalents (turpmāk tekstā – prece).
1.2. Iepirkuma identifikācijas Nr. MS 2017/2
1.3. Piegādes vieta – Cesvaines iela 24, Madona, Madonas novads.
1.4. Prece jāpiegādā 20 dienu laikā no pirmā maksājuma veikšanas brīža.
1.5. Iepirkuma procedūra – iepirkums saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja vadlīnijām
„Iepirkumu vadlīnijas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem” .

2.Pasūtītājs un kontaktpersonas
2.1 . SIA ’’Madonas Siltums’’
Cesvaines iela 24a, Madona, Madonas novads, LV-4801.
Vienotais reģistrācijas Nr. 45403004471
PVN reģ. kods LV 45403004471
AS “SEB banka”, kods UNLALV2X, konts LV57UNLA0030 9006 0980 9
E –pasts madonas.siltums@apollo.lv
2.2. Iepirkumu organizē SIA „Madonas Siltums” Iepirkumu komisija.
2.3. Kontaktpersona :
SIA “Madonas Siltums” siltumenerģētikas inženieris Ivars Grandāns, tālr.26564598, epasts firmam@inbox.lv.
3.Nolikuma saņemšanas vieta un laiks
3.1. Paziņojums par iepirkumu un tā rezultātiem tiek izsludināts Madonas novada
pašvaldības mājas lapā www.madona.lv .
3.2. Ar Nolikumu un tā pielikumiem var iepazīties, SIA „Madonas Siltums” administrācijas
telpās (Cesvaines iela 24a, Madona, Madonas novads) darba dienās laikā no plkst. 13.00
– 16.00 pie kontaktpersonas Ivara Grandāna, reģistrējoties nolikuma saņēmēju reģistrā,
kā arī Pasūtītāja mājas lapā www.madona.lv sadaļā “Iepirkumi”.
3.3.Lai nodrošinātu ātrāku informācijas apmaiņu starp Pasūtītāju un Pretendentiem,
Pretendentiem vēlams reģistrēties nolikumu saņēmēju reģistrā personīgi, vai nosūtot
vēstuli e-pastā uz adresi firmam@inbox.lv. Vēstule noformējama brīvā formā, norādot
iepirkuma identifikācijas numuru, nosaukumu un pretendenta kontaktinformāciju.
4.Piedāvājumu iesniegšanas vieta un laiks, piedāvājumu atvēršana
4.1.Pretendentu piedāvājumi iepirkumā jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu,
nodrošinot tā saņemšanu piedāvājumu iesniegšanas vietā, līdz 2017. gada 27.jūnijam,
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plkst. 13:55 SIA „Madonas Siltums” administrācijas telpās, 2.stavā, Cesvaines ielā
24a, Madonā, Madonas novadā , LV-4801.
4.2.Visi pēc nolikuma 4.1.punktā noteiktā termiņa saņemtie piedāvājumi netiks pieņemti
un, neizskatot tos, tie neatvērti tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējam ar atzīmi „Saņemts
pēc iesniegšanas termiņa”. Pretendents pats ir atbildīgs par izvēlētā piedāvājuma
iesniegšanas veida drošību un ir atbildīgs, lai pieteikums dalībai iepirkumā tiktu
saņemts līdz Nolikuma 4.1. punktā noteiktajam termiņam. Pretendents sedz visus ar
piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu saistītos izdevumus. Pēc piedāvājuma
iesniegšanas, ja tas iesniegts savlaicīgi un tiek reģistrēts, tas kļūst par Pasūtītāja
īpašumu un netiek atgriezts Pretendentam.
4.3.Saņemot piedāvājumu, Pretendentu piedāvājumi tiek reģistrēti to iesniegšanas secībā.
Pretendentu sarakstā norāda pretendenta nosaukumu, tā juridisko un pasta adresi,
kontaktpersonu, kā arī piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku. Komisija nodrošina,
lai līdz piedāvājumu atvēršanai pretendentu saraksts netiktu izpausts.
4.4.Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks 2017.gada 27.jūnijā plkst. 14:00, tūlīt pēc
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām SIA „Madonas Siltums” administrācijas
telpās, 2.stāvā, valdes locekļa kabinetā, Cesvaines ielā 24a, Madonā, Madonas novadā
, LV-4801. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta.
5.Piedāvājumu noformēšana
5.1.Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā aploksnē ar norādi:
"Piedāvājums iepirkumam „ Teleskopiskā autoiekrāvēja iepirkums (Nr.: MS
2017/2) ”. Atvērt tikai iepirkuma komisijas klātbūtnē.”

5.2.

Aploksnes aizmugurē jāuzrāda pretendenta nosaukums.

5.3. Tehniskajam piedāvājumam (D sadaļa) pilnībā jāatbilst iepirkuma specifikācijai (B
sadaļa).
5.4. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā saskaņā ar pievienoto piedāvājuma formu
„FINANŠU PIEDĀVĀJUMS” (C sadaļa). Pieteikumam jāpievieno 6. punktā prasītie
dokumenti. Ja piedāvājumā tiek iekļauti dokumenti svešvalodās, tiem jāpievieno Latvijas
Republikas MK 22.08.2000. noteikumos Nr. 291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu
tulkojumi valsts valodā” noteiktajā kārtībā apliecināts tulkojums latviešu valodā.
5.5.

Katrs pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

5.6. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu
grozīt.
5.7. Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) piedāvājuma oriģināls. Uz iesējuma pirmās lapas
jābūt norādei „Oriģināls”.
6.Prasības pretendentiem un piedāvājuma sastāvs
6.1. Kvalifikācijas prasības Pretendentiem:
Pretendents normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā ir reģistrēts Latvijas
Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā
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ārvalstīs. Ja Pretendents ir fiziska persona, tam normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā jābūt reģistrētam kā pašnodarbinātai personai vai komersantam, vai
jāapliecina piedāvājumā, ka tas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
reģistrēsies attiecīgajā reģistrā.
6.2. Prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli - Pretendenta gada
vidējais finanšu apgrozījums Pretendenta darbības pēdējo trīs gadu laikā, t.i., 2014.,
2015., 2016.gads, ir vismaz piedāvātās Preces kopējās cenas bez pievienotās vērtības
nodokļa (turpmāk – PVN) apmērā. Jaundibinātiem uzņēmumiem, kas tirgū darbojas
mazāk par trīs gadiem, informācija jāiesniedz par visu darbības periodu.

6.3. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs noraida piegādātāja pieteikumu kvalifikācijas
sistēmai vai izslēdz piegādātāju no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā vai no
kvalifikācijas sistēmas, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu jebkurā no Sabiedrisko
pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 48.panta pirmajā daļā 1.punkta 2.,3.
apakšpunktos minētājiem gadījumiem:
/ 2)ir konstatēts, ka kandidātam pieteikumu un pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa
pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību
piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir
nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas
kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi
dzīvojošiem kandidātiem vai pretendentiem sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ņem vērā
informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu
dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa
administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā;
3) ir pasludināts kandidāta vai pretendenta maksātnespējas process, apturēta kandidāta vai
pretendenta saimnieciskā darbība vai kandidāts vai pretendents tiek likvidēts; \
6.4. Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs konstatē, ka Ministru kabineta noteiktajā informācijas
sistēmā saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes
pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju pretendentam piedāvājumu
iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas
obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā pārsniedz 150 euro, sabiedrisko pakalpojumu
sniedzējs nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas —
apliecinājuma iesniegšanai par to, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā
dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību
piešķiršanu, nebija nodokļu parādu (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu
parādu), kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā apliecinājums nav iesniegts,
sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā. Ja sabiedrisko
pakalpojumu sniedzējs konstatē, ka Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā saskaņā
ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu
aktualizācijas datumā ievietoto informāciju pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa
pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību
piešķiršanu, nav nodokļu parādu (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu
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parādu), kas kopsummā pārsniedz 150 euro, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs apliecinājumu
nepieprasa.

7.

Iesniedzamie dokumenti

Iesniedzamie dokumenti Pretendenta piedāvājumā kārtojami tādā secībā, kādā tie ir
uzskaitīti šajā punktā.
7.2. Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā
Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā sagatavo atbilstoši veidnei
Nolikuma pielikumā (C1 pielikums). Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma
procedūrā iesniedz kopā ar:
a. Atlases dokumentiem (dokumentiem, kas apliecina Pretendenta atbilstību
Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā un Pretendenta kvalifikācijas
dokumentiem),
b. dokumentu vai dokumentiem, kas apliecina piedāvājuma dokumentus
parakstījušās, kā arī kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus
apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt Pretendentu iepirkuma procedūras
ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina
pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo
juridisko personu.
7.3. Dokumenti,
kas
apliecina
iepirkuma procedūrā

atbilstību

Nosacījumiem

dalībai

7.4. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti
7.4.1. Pretendenta, komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes
ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecību kopijas vai Pretendenta sagatavota informācija
par to, kurā publiski pieejamā datu bāzē Pasūtītājs var pārliecināties par Pretendenta
atbilstību nolikuma 6.1.punktam.
Šajā punktā minētais nosacījums ir attiecināms, ja attiecīgā persona ir reģistrēta
komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs un ja personai ir attiecīgās
reģistrācijas iestādes izdota reģistrācijas apliecība.
Par Latvijas Republikas Komercreģistrā reģistrētajiem Pretendentiem Pasūtītājs
informāciju iegūst Uzņēmuma reģistra datu bāzē.
7.4.2. Ārvalstu Pretendenta attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas
apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita
līdzvērtīga dokumenta kopija, ja Pretendenta izcelsmes (reģistrācijas) valsts
normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus
līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu, vai Pretendenta sagatavota informācija par to,
kurā publiski pieejamā datu bāzē Pasūtītājs var pārliecināties par Pretendenta
atbilstību nolikuma 6.1.punktam.
7.4.3. Pretendenta parakstīta izziņa par Pretendenta gada vidējo finanšu apgrozījumu pēdējo
trīs gadu laikā (2014., 2015. un 2016.gads). Pretendenti, kuriem saimnieciskā darbība
ir ar īsāku termiņu iesniedz izziņu par savu finanšu apgrozījumu.
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7.5. Tehniskais piedāvājums
7.5.1. Tehniskais piedāvājums Pretendentam jāsagatavo, ņemot vērā Tehniskajā
specifikācijā minētajām prasībām precei.
7.5.2. Pretendents tehniskajā piedāvājumā ietver šādus dokumentus:
7.5.2.1.Pretendenta brīvā formā sagatavotu apliecinājumu par to, ka Pretendents ir
iepazinies ar tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām precei;
7.5.2.2.Pretendenta brīvā formā sagatavotu apliecinājumu par iepirkuma priekšmetā minētās
preces piegādes termiņu (dienās). Piegādes termiņš nedrīkst būt garāks kā 20 dienas;
7.5.2.3. Pretendenta brīvā formā sagatavotu preces specifikāciju un grafiskā raksturlīknes
piegādājamā teleskopiskā iekrāvēja modelim.
7.6. Finanšu piedāvājums
7.6.1. Finanšu piedāvājumā jānorāda līgumcena - kopējā cena, par kādu tiks piegādāta
Prece (Preces kopējā cena) un visas ar finanšu līzingu saistītās izmaksas. Finanšu
piedāvājumu jāsagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidnei (C7 pielikums).
7.6.2. Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda euro (EUR) bez PVN. Atsevišķi jānorāda Preces
kopējā cena bez un ar PVN (iepirkuma līguma summa).
7.6.3. Cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas ir saistītas ar Preces piegādi.
8.

Piedāvājuma derīguma termiņš

8.1. Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 30 (trīsdesmit) dienas sākot no 4.1. punktā minētā
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
8.2. Ne vēlāk kā 7 (septiņas) dienas pirms piedāvājuma derīguma termiņa beigām Pasūtītājs
var rakstiski lūgt, lai Pretendents pagarina piedāvājuma derīguma termiņu. Ja
Pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, tad līdz esošā
piedāvājuma derīguma termiņa beigām viņš par to rakstiski paziņo Pasūtītājam.
9.Informācijas sniegšana
9.1. Saziņa starp Pasūtītāju (iepirkuma komisiju) un ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma
procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu vai elektroniski. Dokuments, kas tiek
nosūtīts elektroniski un ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, vai e-pastam tiek
pievienots skenēts dokuments ar parakstu, dokuments vēlreiz nav jāsūta pa pastu.
Ieinteresētais piegādātājs saziņas dokumentu nosūta uz Pasūtītāja pasta adresi – Cesvaines
iela 24a, Madona, Madonas novads, LV-4801, vai Nolikumā norādītās Pasūtītāja
kontaktpersonas iepirkuma procedūras jautājumos e-pastu.
9.2. Pieprasīto papildus informāciju Pasūtītājs sniedz piecu darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā
dešas dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, nosūtot to
ieinteresētajam piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto to
Madonas novada mājas lapā www.madona.lv, kurā ir pieejams iepirkuma
Nolikums, norādot arī uzdoto jautājumu.
9.3. Ja Pasūtītājs izdarījis grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, tas informāciju
izvieto Madonas novada mājas lapā www.madona.lv, kurā ir pieejams
iepirkuma Nolikums.
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10.Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana
10.1.

Piedāvājumu vērtēšana notiek 3 kārtās:
1.kārtā: piedāvājuma noformējuma atbilstība iepirkuma Nolikuma prasībām.
Piedāvājumi, kas neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos
noteiktajām noformējuma prasībām, var tikt noraidīti, ja to neatbilstība
ir būtiska un ietekmē Pretendenta piedāvājuma vērtēšanu.
2.kārtā: pretendentiem, kas atbilst visām pirmās kārtas prasībām, vērtē
piedāvājumu atbilstību Nolikuma 6. un 7. punkta prasībām. Piedāvājumi,
kas neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām,
tiek noraidīti.
3.kārtā: pretendentiem, kas atbilst visām pirmās un otrās kārtas prasībām, vērtē
finanšu piedāvājumus. Piedāvājumi, kas neatbilst iepirkuma procedūras
dokumentos noteiktajām prasībām finanšu piedāvājumam, tiek noraidīti.

10.2.

Publiskajās datu bāzes internetā pārliecinās, vai Pretendents, kas piegādās preci,
ir reģistrēti Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistra ārvalstīs. Ja iepirkuma
komisija šo informāciju nevar iegūt attiecīgajā valsts reģistrā, pēc iepirkuma
komisijas pieprasījuma Pretendents iesniedz pretendenta reģistrācijas
apliecības, ko izdevušas pretendenta reģistrācijas valsts kompetentas iestādes,
apliecinātas kopijas;

10.3.

Iepirkuma komisija publiskās datu bāzēs pārbauda vai Pretendenti atbilst
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma (turpmāk - SPSIL) 48.
panta pirmās daļas 1.punkta 2,3,apakšpunktiem. Pārbaude tiks veikta
„Iepirkumu vadlīnijas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem” 6.10.16.punktā
paredzētajā kārtībā.

10.4.

Ja Iepirkumu komisija informāciju saskaņā ar Nolikuma 10.2., 10.3.,
apakšpunktiem par Pretendenta atbilstību Iepirkuma dokumentos noteiktajiem
nosacījumiem dalībai Iepirkuma procedūrā nevar saņemt publiskās datu bāzēs,
tā pieprasa, lai Pretendents ne vēlāk kā 10 (dienu) dienu laikā iesniedz
kompetentu institūciju izziņas, kas apliecina tā atbilstību Sabiedrisko
pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 48. pantam.

10.7.

Kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Sabiedrisko
pakalpojumu sniedzējs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi
pirms iesniegšanas dienas.

10.8.

Ja iepirkuma komisija Pretendenta piedāvājumu uzskata par nepamatoti lētu,
iepirkuma komisija pirms šāda piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā
pieprasa no Pretendenta detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma
nosacījumiem, kā arī ļauj Pretendentam iesniegt pierādījumus, kurus tas uzskata
par nepieciešamiem, dodot 3 (trīs) darba dienas paskaidrojuma un pierādījumu
iesniegšanai. Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts tikai gadījumā, ja
Pretendents nav varējis norādīt tehnoloģijas, tehniskos risinājumus, tirgus
apstākļus, preces īpašības vai citus objektīvus pierādījumus, kas ļauj piedāvāt
tik lētu cenu. Būtiskie piedāvājuma nosacījumi var attiekties uz:
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10.8.1. Būvdarbu metodēm, Preču ražošanas procesiem vai sniedzamo Pakalpojumu
izmaksām;
10.8.2. izraudzītajiem tehniskajiem risinājumiem un īpaši izdevīgiem Būvdarbu
veikšanas, Preču piegādes vai Pakalpojuma sniegšanas apstākļiem, kas ir
pieejami Pretendentam;
10.8.3. piedāvāto Būvdarbu, Preču vai Pakalpojumu īpašībām un oriģinalitāti;
10.8.4. darba aizsardzības noteikumiem un darba apstākļu atbilstību vietai, kur tiek
veikti Būvdarbi, veikta Preču piegāde vai sniegti Pakalpojumi.
10.9.

Ja Iepirkumu komisija konstatē, ka Pretendenta kvalifikācijas dokumentos
ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, tā pieprasa, lai Pretendents vai
kompetenta institūcija izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto
informāciju

10.10.

Par iepirkuma uzvarētāju tiek atzīts tas Pretendents, kura piedāvājums ir
saimnieciski visizdevīgākais, kas atbilst Nolikuma prasībām. Saimnieciski
visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji un to skaitliskās vērtības:
Kritērijs

Cena (bez PVN)
Procentu likme
Citi ar līguma slēgšanu saistītie maksājumi (līguma
noformēšanas maksa, izskatīšanas maksa)
Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits

Maksimālais punktu skaits
70
20
10
100

10.11. Piedāvājuma vērtēšanas kritēriji un punktu piešķiršanas nosacījumi:
10.11.1. Cena. Pretendents, kas piedāvājis viszemāko cenu saņem 70 punktus, pārējie
pretendenti saņem punktus proporcionāli piedāvātajai cenai pret viszemāko cenu;
10.11.2. Procentu likme. Pretendents, kas piedāvājis vismazāko procentu likmi saņem 20
punktus, pārējie pretendenti proporcionāli saņem punktus piedāvātajai procentu
likmei pret zemāko procentu likmi. Ja tiek piedāvāta mainīga procentu likme,
piemēram Euribor, salīdzināšanai tiek izmantota likme, kas ir spēkā uz piedāvājuma
iesniegšanas dienu – 27.jūniju;
10.11.3. Citi ar līguma slēgšanu saistītie maksājumi (līguma noformēšanas maksa,
izskatīšanas maksa). Pretendents piedāvājumā norāda visus pārējos ar līguma slēgšanu
saistītos maksājumus. Ja šādi maksājumi netiek noteikti, pretendents saņem 10
punktus. Ja maksājumu apmērs ir līdz 50,00 EUR, pretendents saņem 8 punktus. Ja
maksājumu apmērs ir līdz 100,00 EUR, pretendents saņem 6 punktus. Ja maksājumu
apmērs ir līdz 200,00 EUR, pretendents saņem 4 punktus. Ja maksājumu apmērs ir
līdz 300,00 EUR, pretendents saņem 2 punktus. Ja maksājumu apmērs ir virs 300,00
EUR, pretendents saņem 0 punktus.
10.12 .Par saimnieciski visizdevīgāko tiks atzīts piedāvājums, kurš ieguvis visaugstāko vidējo
galīgo vērtējumu saskaņā ar 10.11. punktā noteiktajiem piedāvājumu vērtēšanas un
izvēles kritērijiem.
10.13.

Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju,
Pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis
saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu vai pārtraukt iepirkuma procedūru,
neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo
Pretendentu, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas
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atsakās līgumu slēgt, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru,
neizvēloties nevienu piedāvājumu.
10.14.

Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo Pretendentu, kurš
piedāvājis zemāko cenu, Pasūtītājs izvērtē vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus
dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, kurš atteicās slēgt
iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju. Ja nepieciešams, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt
no nākamā Pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas
nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto
Pretendentu. Ja nākamais Pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku
kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt
iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

10.15.

Komisija par pieņemto lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
vienlaicīgi (vienā dienā) informē visus Pretendentus par pieņemto lēmumu
attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu kā arī publicē paziņojumu Madonas
novada mājas lapā www.madona.lv.
11.Līguma slēgšana un apmaksas nosacījumi

11.1.

Starp iepirkuma uzvarētāju un sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Madonas
Siltums” tiks noslēgts līgums atbilstoši iepirkuma specifikācijai un pretendenta
piedāvājumam tādā redakcijā kā tas ir Nolikumā B pielikumā – Iepirkuma
līguma projekts.

11.2.

Līgums stājas spēkā Līgumā noteiktajā kārtībā. Samaksa par preci tiek veikta
Līgumā noteiktajā kārtībā (skat. B pielikumu ).

11.3.

Pasūtītājs vēlas iegādāties preci ar finanšu līzinga nosacījumiem. Paredzot
pirmo iemaksu 50 000,00 EUR, pārējo maksājumu sadalot vienādos
maksājumos uz 36 mēnešiem. Ja Pasūtītājs varēs norēķināties par saņemto preci
pilnībā pirms 36 mēnešu termiņa, vēlas samaksāt procentus tikai par laiku, kad
aizdevums faktiski lietots un bez soda sankcijām par pirmstermiņa atmaksu no
Piegādātāja puses. Vēlamais ikmēneša maksājuma veikšanas datums –
15.datums.
12. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

12.1.
12.1.1
12.1.2.
12.1.3.
12.1.4.

12.1.5.
12.1.6.
12.1.7.

Komisijas tiesības:
pieprasīt papildu informāciju no pretendentiem, kas piedalās iepirkuma
procedūrā;
lemt par iepirkuma procedūras pārtraukšanu;
lemt par iepirkuma procedūras termiņa pagarināšanu;
veikt grozījumus iepirkuma procedūras Nolikumā, ja tādējādi netiek būtiski
mainītas tehniskās specifikācijas vai citas iepirkuma procedūras dokumentu
prasības;
noraidīt piedāvājumus, ja tie neatbilst iepirkuma procedūras Nolikuma prasībām;
neizvēlēties nevienu no piedāvājumiem, ja tie pārsniedz šim nolūkam izdalītos
finanšu līdzekļus;
nekomentēt iepirkuma procedūras norises gaitu.
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12.2.

Komisijas pienākumi:

12.2.1. izskatīt visu pretendentu piedāvājumus;
12.2.2. rakstiski informēt iepirkuma procedūras pretendentus par iesniegto materiālu
vērtēšanas gaitā konstatētām aritmētiskām kļūdām;
12.2.3. iepirkuma procedūras dokumentu atdošana pretendentam gadījumos, kad nav
ievērota šī Nolikuma 4.3. punktā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas kārtība;
12.2.4. noteikt iepirkuma procedūras uzvarētāju;
12.2.5. pirms iepirkuma līguma slēgšanas informēt visus Pretendentus vienlaicīgi (vienā
dienā) par iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas
tiesību piešķiršanu, kā arī Madonas novada mājas lapā www.madona.lv,

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

Uldis Lielvalodis
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B. sadaļa Nolikuma pielikumi
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A pielikums: Tehniskā specifikācija

Teleskopiskais iekrāvējs:
1. Dzinējs – vismaz 109 Zs;
2. Dzinēja griezes moments – vismaz 515 Nm;
3. Dzinēja izplūdes gāzu atbilstība - Tier 4F / stage IV norma;
4. Pacelšanas augstums – vismaz 7000 mm;
5. Celtspēja maksimālā augstumā – vismaz 2400 kg;
6. Celtspēja – vismaz 4100 kg;
7. Celtspēja maksimāli izstieptā strēlē uz priekšu – vismaz 1250 kg;
8. Transmisija – powershift tipa vismaz 4 pārnesumu uz priekšu;
9. Elektroniski atslēdzama 4-riteņu piedziņa;
10. Transporta ātrums vismaz 33 km/h;
11. Hidrosūkņa ražība – vismaz 140 1/min.;
12. Hidrosistēmas spiediens – 260 bar.;
13. Piekabes sakabes āķis;
14. Strēles apgaismojums;
15. Pilns darba apgaismojums;
16. Hidrauliski vadāma ātrā kausu sakabe;
17. Strēles amortizācija;
18. Vējstikla un jumta loga aizsargrežģis;
19. Kartera aizsargs;
20. Automātiskais dzinēja ventilatora reverss;
21. Ierobežotas slīdes diferenciālis priekšas tiltam;
22. 3,1m3 kauss vieglām birstošām kravām;
23. Teleskopiskajam iekrāvējam jābūt ražotāja rūpnīcā uzstādītai;
24. GPS izsekošanas sistēmai ar degvielas uzskaiti, atrašanās vietas kontroli un tehnikas
vadību;
25. Piegādātājam jāveic tehnikas garantijas apkopes un remonts.
Garantija:
Vismaz 1 gads vai 2000 motorstundas.
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B pielikums:
Iepirkuma līgumu projekts
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PIRKUMA LĪGUMS Nr. MS 2017/2
Madonā

2017. gada __.___________

Firma
, reģ.nr.
, juridiskā adrese:
, turpmāk
tekstā – PĀRDEVĒJS, tās valdes locekļa
personā, kurš rīkojas saskaņā
ar statūtiem, no vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Madonas Siltums’’, reģ.nr. 45403004471, juridiskā
adrese: Cesvaines iela 24A, Madona, Madonas novads, LV-4801, turpmāk tekstā saukta
PIRCĒJS, valdes locekļa Ulda Lielvaloža personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, no otras
puses
abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukti "Puses", bez viltus, maldības un
spaidiem noslēdza sekojošo līgumu, turpmāk tekstā saukts "Līgums".
1. Līguma priekšmets.
1.1. PĀRDEVĒJS pārdod, un PIRCĒJS pērk :
1.1.1.
Jaunu teleskopisko iekrāvēju
, turpmāk tekstā saukts
“PRECE” (saskaņā ar specifikāciju Pielikumā nr.1).
1.2. PIRCĒJS apņemas bez kavēšanās pieņemt un apmaksāt PRECI saskaņā ar Līguma
noteikumiem.
2. Kvalitāte.
2.1. PRECES kvalitāte atbilst izgatavotāja standartiem.
3. Preces cena.
3.1. PRECES cena ir noteikta euro, turpmāk līgumā “EUR”.
3.2. Līguma kopējā summa ir EUR
,- ( euro, 00 centi) un PVN 21% EUR
kopā EUR
(
Euro, 00 centi).
3.3. PIRCĒJS maksā PĀRDEVĒJAM Līguma kopējo summu.
4. Apmaksas noteikumi.
4.1. PIRCĒJS Līguma kopējās summas apmaksu veic sekojošā kārtībā:
4.1.1.
PIRCĒJS maksā PĀRDEVĒJAM 50000,00 EUR no Līguma kopējās
summas, līdz ___________.2017. veicot pārskaitījumu uz PĀRDEVĒJA
bankas kontu.
4.1.2.
PIRCĒJS maksā PĀRDEVĒJAM atlikušo līguma summu
___________EUR, saskaņā ar šim līgumam pievienoto Maksājumu grafiku.
5. Piegādes vieta.
5.1. PĀRDEVĒJS piegādā, bet PIRCĒJS saņem PRECI: Cesvaines iela 24A, Madona,
Madonas novads, līdz __________.2017.
6. Preces nodošana - pieņemšana.
6.1. PIRCĒJAM, pieņemot PRECI, ir jāpārbauda tās komplektācija.
6.2. Preces atbilstību preču pavadzīmē-rēķinā norādītajam PIRCĒJS apstiprina ar savu
parakstu.
6.3. PĀRDEVĒJS ir nodevis PRECI, un PIRCĒJS ir to saņēmis, ja ir abpusēji parakstīta
preču pavadzīme-rēķins un/vai pieņemšanas-nodošanas akts.
7. Garantija.
7.1. PĀRDEVĒJS dod PRECEI 1 (vienu) gadu vai 2000 mh (atkarībā, kas iestājās
pirmais) garantiju no tās piegādes, nodošanas – pieņemšanas dokumentu
parakstīšanas datuma un garantē, ka piegādājamās PRECES darba kvalitāte un
ražīgums pilnīgi atbilst izgatavotāja standartiem.
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8. Pretenzijas.
8.1. PIRCĒJAM ir tiesības piestādīt pretenzijas par PRECES kvalitāti PĀRDEVĒJAM 5
(piecu) darba dienu laikā no preču pavadzīmes datuma.
8.2. Ja PIRCĒJS neiesniedz pretenzijas noteiktajā termiņā, pretenzija par kvalitāti tiek
izskatīta kā garantijas laika pieteikuma.
8.3. Gadījumā, ja piegādāta PRECE neatbilst līguma nosacījumiem, PĀRDEVĒJS
nodrošina preces piegādi, kas atbilst līguma nosacījumiem.
9. Strīdu izskatīšanas kārtība.
9.1. Visi strīdi un domstarpības, kuri var rasties no šī līguma vai sakarā ar to, tiek risināti
Pušu pārrunās.
9.2. Ja strīdu nav iespējams atrisināt pārrunās, tad jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība,
kas izriet no šī līguma, skar šo līgumu, šī līguma grozīšanu, pārkāpšanu, izbeigšanu,
likumību, spēkā (ne)esamību vai iztulkošanu, tiks izšķirts Latvijas šķīrējtiesā,
saskaņā ar šīs šķīrējtiesas reglamentu, pielietojot rakstveida procesu, viena
šķīrējtiesneša sastāvā un strīds tiks izskatīts latviešu valodā vai Latvijas Republikas
tiesu instancēs, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem pēc
PĀRDEVĒJA izvēles.
10. Pušu pienākumi un tiesības.
10.1.
Pārdevējs saglabā īpašuma tiesības uz preci līdz brīdim, kad Pircējs samaksā
pilnu Līguma kopējo summu. Kamēr PIRCĒJS nav samaksājis pilnu Līguma kopējo
summu, tam nav tiesību PRECI atsavināt trešajām personām.
10.2.
PIRCĒJAM ir tiesības pilnībā nomaksāt līguma summu pirms maksājumu
grafikā norādītā termiņa, PĀRDEVĒJS šajā gadījumā nepiemēro procentu
maksājumus vai jebkādas komisijas maksas.
10.3.
Pircējs uzņemas pilnu materiālo atbildību par saņemto preci, kā arī tās nejaušas
bojāejas risku līdz brīdim, kamēr nav veikta visa Līguma kopējās summas samaksa.
10.4.
Pārdevējs nav atbildīgs par PRECES kvalitāti, ja tā pasliktinājusies Pircēja
darbības vai bezdarbības rezultātā.
10.5.
Gadījumā, ja PIRCĒJS nepamatoti atsakās no preces pieņemšanas, PIRCĒJS
atlīdzina PĀRDEVĒJAM visus PĀRDEVĒJA zaudējumus, kas saistīti ar preces
piegādi, realizāciju, transportēšanu, glabāšanu u.c., saskaņā ar PĀRDEVĒJA
piestādīto rēķinu. Šajā gadījumā PĀRDEVĒJS kā līgumsodu par atkāpšanos no
līguma patur PIRCĒJA veiktās iemaksas, ja tādas ir bijušas.
10.6.
PIRCĒJS maksā PĀRDEVĒJAM līgumsodu par Līguma kopējās summas
samaksas termiņu neievērošanu 0,1% apmērā no Līguma kopējās summas par katru
nokavēto dienu.
10.7.
PĀRDEVĒJS maksā PIRCĒJAM līgumsodu par PRECES piegādes termiņa
neievērošanu 0,1% apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu.
10.8.
PĀRDEVĒJAM ir tiesības pieprasīt no PIRCĒJA līgumsoda apmaksu jebkurā
brīdī.
10.9.
PĀRDEVĒJAM ir tiesības nodot savas, Līgumā norādītās tiesības, saistītas ar
parāda piedziņu trešajai personai bez PIRCĒJA rakstiskas piekrišanas. Trešās puses
piesaistes gadījumā visus izdevumus, saistītus ar parādu piedziņu sedz PIRCĒJS.
10.10.
PIRCĒJA apmaksātās summas vispirms tiek ieskaitītas līgumsoda apmaksai.
10.11.
Gadījumā, ja pirkuma maksas samaksas termiņu neievērošana sastāda vairāk
par 15 (piecpadsmit) kalendārām dienām, PĀRDEVĒJS ir tiesīgs izbeigt Līgumu
vienpusējā kārtā, un piedzīt no PIRCĒJA visus zaudējumus, kas saistīti ar preces
piegādi, realizāciju, transportēšanu, glabāšanu u.c., kā arī kā līgumsodu paturēt
PIRCĒJA veiktās iemaksas, ja tādas ir bijušas.
11. Vispārīgie noteikumi.
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11.1. Līgums stājās spēkā ar līgumā iesaistīto abu Pušu parakstīšanas brīdi un darbojas līdz
Līgumā paredzēto saistību pilnīgai izpildei.
11.2. Līgums ir sastādīts latviešu valodā, uz trim lapām, divos eksemplāros, katrai līguma
Pusei pa vienam Līguma eksemplāram.
11.3. Visi pielikumi, kas minēti Līgumā, ir Līguma neatņemamās sastāvdaļas.
11.4. Līguma izmaiņas un papildinājumi ir spēkā tikai tad, ja tie ir sastādīti rakstiski un tos
ir parakstījušas abas Puses.
11.5. Iepirkuma procedūras rezultāti, to apstrīdēšana un valsts iestāžu pieņemtie lēmumi
attiecībā uz Pārdevēju neietekmē PUŠU saistības šī līguma izpildē un nedod tiesības
PIRCĒJAM vienpusējā kārtā atkāpties no šī līguma izpildes.
12. Nepārvaramas varas apstākļi.
12.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šī Līguma neizpildi, ja šī
neizpilde ir radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas un/vai ārkārtēju
apstākļu rezultātā, kurus Līdzējs nevarēja paredzēt pie Līguma noslēgšanas un novērst
saprātīgiem līdzekļiem. Pie tādiem ārkārtējiem apstākļiem pieskaitāmi ugunsgrēki,
zemestrīces, citas dabas parādības, kara darbība, valsts varas un pārvaldes institūciju
darbība un jebkuri citi apstākļi, kas nav pakļauti saprātīgai kontrolei, kurus ietekmētā
Puse nevar novērst ar pienācīgu centību vai izmantojot pienācīgus līdzekļus.
12.2. Ja kāda no Pusēm uzskata, ka tās saistību izpildi ietekmē nepārvaramas varas apstākļi,
tai nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei, sniedzot nepieciešamo informāciju
un jāveic visi saprātīgi iespējamie pasākumi, lai mazinātu iespējamos otras Puses
zaudējumus.
12.3. Nepārvaramas varas apstākļi automātiski pagarina Līguma saistību termiņu izpildi.
Puses nebūs atbildīgas par šādu apstākļu iestāšanās rezultātā otrai Pusei radītajiem
zaudējumiem.
12.4. Ja Nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk par 6 (sešiem) mēnešiem, katra no pusēm
var pārtraukt Līguma darbību sakarā ar nepiegādāto iekārtu un/vai preci.
13. Pušu rekvizīti un paraksti:
13.1. Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka viņiem ir saprotams Līguma saturs, nozīme
un sekas, tie atzīst Līgumu par pareizu, savstarpēji izdevīgu un labprātīgi vēlās to
parakstīt.

PĀRDEVĒJS:

PIRCĒJS:

Valdes loceklis

Valdes loceklis

z.v.

z.v.
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Līguma Nr. MS 2017/2
no 2017. gada __._____________
Pielikums nr.1
Maksājumu grafiks
Līguma Nr. MS 2017/2
no 2017. gada __._____________
Pielikums nr.2
Tehniskais apraksts
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C pielikums: Veidnes piedāvājuma sagatavošanai
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C1 pielikums: Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne

<Pasūtītāja nosaukums>
<reģistrācijas numurs>
<adrese>

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ
“Teleskopiskā autoiekrāvēja iepirkums”, ID Nr. MS 2017/2
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

1.

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)>
<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)>
<adrese>
[Iepazinušies]/[Iepazinies] 1 ar <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk –
Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Teleskopiskā autoiekrāvēja iepirkums” (ID Nr. MS 2017/2) nolikumu
(turpmāk – Nolikums), pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības,

2.

[iesniedzam]/[iesniedzu]2 piedāvājumu, kas sastāv no:
a. šī pieteikuma un Atlases dokumentiem,
b. Tehniskā piedāvājuma un
c. Finanšu piedāvājuma,
(turpmāk – Piedāvājums)

3.

gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, apņemoties:
a. <preces raksturojums> saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Nolikuma A pielikums) (turpmāk – Prece)
par Preces kopējo cenu:
Preces kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk –PVN):
<T> EUR (<summa vārdiem> euro),
PVN <c>%: <c> EUR (<summa vārdiem> euro)
Preces kopējā cena ar PVN: <c> EUR (<summa vārdiem> euro),
b. slēgt iepirkuma līgumu kā paraugu izmantojot Nolikumā ietverto Iepirkuma līguma veidni
(Nolikuma B pielikumam),
c. pārdot Preci saskaņā ar [manu]/[mūsu]8 Tehnisko piedāvājumu iepirkuma līgumā noteiktajā
kārtībā [<dienu vai mēnešu skaits> [dienas]/[mēneši] no iepirkuma līguma noslēgšanas
dienas]/[līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>].

4.

Piedāvājums ir spēkā 30 dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

5.

Pretendents (ja Pretendents ir fiziska vai juridiska persona) apliecina, ka:
a. tas vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai
uzraudzības tiesības attiecībā uz pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu
par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz

1

Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona.
Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona. 8 Pieteikuma
dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona.
2
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b.
6.

piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura
noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu
legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;
visa Piedāvājumā ietvertā informācija ir patiesa.

[Mūs Iepirkuma procedūrā pārstāv un iepirkuma līgumu, gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums ar mums
slēgt iepirkuma līgumu mūsu vārdā slēgs:

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendenta
dalībnieks ir fiziska persona)>
<Reģistrācijas numurs vai personas kods>
<Adrese>
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>
<Paraksttiesīgās personas paraksts>
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C7 pielikums: Finanšu piedāvājuma veidne

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Tāme euro
(EUR)

Nr.p.k.

Izmaksu pozīcija/ kritērijs

2.

Procentu likme (bāzes, pievienotā likme, u.tml.,
norādīt kāda un tās apmēru)

3.

Citi ar līguma slēgšanu saistītie maksājumi (norādīt
kādi un to apmēru)

1.

Preces cena

Preces cena (bez PVN)
<21>% PVN summa
Preces kopējā cena (iepirkuma līguma summa)
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