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Pasūtītājs
SIA „Ķekavas sadzīves servisa centrs”, Gaismas iela 19, K-9, Ķekava, LV 2123,
reģistrācijas Nr.40003525725.
Kontaktpersona – SIA „Ķekavas sadzīves servisa centrs” ceļu meistars Māris Belovs, tālr.
26194118, , e-pasts maris.belovs@gmail.com
.
2. Iepirkuma procedūra - Iepirkuma procedūra ir atklāts konkurss (turpmāk – iepirkums), kas tiek
organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – Likums) normām.
1.

3. Iepirkuma identifikācijas numurs – ĶSSC 2013/01.
4. Iepirkuma priekšmets
4.1. Iepirkuma priekšmets – lietota autogreidera iegāde SIA „Ķekavas sadzīves servisa centrs”
vajadzībām.
4.2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts - lietots autogreideris, saskaņā ar tehniskajām
specifikācijām (pielikums Nr.1)
4.3. Iepirkums netiek dalīts.
4.4. Ar iepirkuma uzvarētāju tiks slēgts Pirkšanas Līgums (pielikums Nr.4 ), kas var ietvert sevī
arī piegādes nosacījumus.
4.5. Piedāvājums jāiesniedz viens par visu iepirkumu kopumā vienā variantā.
4.6. Piedāvājuma maksimālā vērtība ir līdz 45 000 latu (četrdesmit pieci tūkstoši) bez 21% pvn
likmes.
5. Piedāvājuma derīguma termiņš – 90 kalendārās dienas no piedāvājuma iesniegšanas brīža.
6. Iepirkuma procedūras norisi nodrošina SIA „Ķekavas sadzīves servisa centrs” Iepirkumu
komisija (turpmāk - Komisija).
7. Par atklāta konkursa „Lietota autogreidera iegāde” pretendentu var būt persona, personu
apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū piegādāt preces vai sniegt
pakalpojumus.
8. Piedāvājuma nodrošinājums
Piedāvājuma nodrošinājums netiek prasīts.
9. Iepirkuma dokumentācijas saņemšana
9.1. Tiek nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja Iepirkuma dokumentiem un visiem
pārējiem, ar iepirkuma procedūru saistītiem dokumentiem portālā www.kekava.lv , sākot ar
iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi.
9.2. Ar Iepirkuma dokumentiem ieinteresētais Pakalpojumu sniedzējs var iepazīties Ausekļa ielā
10, Ķekava, Ķekavas novads, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu par
apmeklējuma laiku, kā arī tos saņemt drukātā veidā bez maksas, SIA „Ķekavas sadzīves servisa
centrs”, Ķekavā, Ķekavas novadā, Ausekļa ielā 10, (tālrunis 26194118) darba dienās no plkst.
8.00 līdz 17.00.
Lai saņemtu Iepirkuma dokumentus drukātā veidā ieinteresētajam Pakalpojumu sniedzējam
jāiesniedz pieprasījums šī atklāta konkursa nolikuma 10.punktā noteiktajā kārtībā.
9.3. Ieinteresētais Piegādātājs ir tiesīgs laikus, pirms piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņa,
pieprasīt Pasūtītājam sniegt papildus informāciju vai skaidrojumus Iepirkuma dokumentu
sakarā. Pieprasījums iesniedzams rakstiskā veidā Pasūtītāja kontaktpersonai Likumā un
Iepirkuma dokumentos noteiktajā kārtībā. Atbildes uz jautājumiem Pasūtītājs sniegs
ieinteresētajam Piegādātājs rakstiskā formā, kā arī ievietos informāciju portālā
www.kekava.lv.

9.4. Pasūtītājs nepieciešamības gadījumā veiks grozījumus Iepirkuma dokumentos Likumā
noteiktajā kārtībā. Informācija par grozījumiem Iepirkuma dokumentos tiks ievietota portālā
www.kekava.lv.
9.5. Informācija par grozījumiem Iepirkuma dokumentos un Pasūtītāja skaidrojumi Iepirkuma
dokumentu sakarā, ir Iepirkuma dokumentu neatņemama sastāvdaļa un saistoši Ieinteresētajam
Piegādātājam.
10. Saziņa
Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un pretendentu, šīs iepirkuma procedūras ietvaros, notiek
latviešu valodā, nosūtot dokumentu (informāciju) pa faksu un pastu (kas nozīmē, ka vienlaicīgi ar
faksu, jānosūta arī dokumenta vai informācijas oriģināls pa pastu) vai e-pastu. Dokumentā
(informācijā) jābūt atsauksmei uz atklāta konkursa nosaukumu un identifikācijas numuru.
Par dokumenta(informācijas) saņemšanas datumu tiks uzskatīts datums:
- kad dokuments (informācija) publicēts interneta vietnē www.kekava.lv ;
- kad nosūtītāja fakss uzrāda, ka fakss saņemts.
11. Iepirkuma procedūras dokumenti
Iepirkuma procedūras dokumentu (turpmāk - Iepirkuma dokumenti) sastāvā ietilpst:
11.1. Šā atklātā konkursa nolikums;
11.2. Tehniskā specifikācija (1.pielikums);
11.3. Pretendenta pieteikuma veidlapa (2.pielikums);
11.4. Pretendenta dalības atbilstības apliecinājums (3.pielikums);
11.5. Pirkuma līguma projekts (4.pielikums).
12. Piedāvājumu iesniegšana
12.1. Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2013.gada 12.aprīlim plkst.12:00. Piedāvājumu var iesniegt
personīgi SIA „Ķekavas sadzīves servisa centrs” ceļu meistaram Mārim Belovam, Ausekļu ielā
10, Ķekavā, Ķekavas novads, darba dienās no plkst. 8:00 līdz 17:00 un piektdienās no plkst.
8.00 līdz 16.00, vai nosūtīt pa pastu ar piegādi augstāk norādītajā adresē līdz piedāvājumu
iesniegšanas beigu termiņam.
12.2. Piedāvājumi, kas netiks iesniegti Iepirkuma dokumentos noteiktajā kārtībā vai iesniegti
personīgi pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiks pieņemti. Piedāvājumi, kas
nosūtīti pa pastu, tajā skaitā ar kurjerpastu, piegādāti norādītajā adresē un izsniegti pēc
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, neatvērtā veidā tiks nosūtīti atpakaļ pretendentam.
Nekādi piedāvājuma iesniegšanas termiņa kavējuma iemesli netiks ņemti vērā un visu atbildību
par pasta sūtījuma aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt piedāvājuma savlaicīgu
nogādāšanu Iepirkuma dokumentos norādītajā adresē uzņemas pretendents.
13.

Piedāvājuma derīguma termiņš
Piedāvājums ir spēkā un saistošs tā iesniedzējam līdz Līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90
(deviņdesmit) kalendāra dienas pēc piedāvājuma atvēršanas dienas.
Ja Līgumu nevar noslēgt Iepirkuma dokumentos noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var prasīt
pretendentam pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu. Pretendentam, kas piekritis pagarināt
piedāvājuma derīguma termiņu, netiks atļauts veikt nekādas izmaiņas piedāvājuma dokumentos
un tiks prasīts pagarināt piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņu.

14.

Piedāvājumu atvēršana
Piedāvājumi tiks atvērti piedāvājumu atvēršanas atklātā sanāksmē 2013.gada 15.aprīlī, plkst.
12:00, Ausekļu ielā 10, Ķekavā, SIA „Ķekavas sadzīves servisa centrs” telpās.

15.

Piedāvājumu dokumentu izstrādāšana, noformēšana un iesniegšana

15.1. Pretendents atbild par Iepirkuma dokumentu rūpīgu izskatīšanu, ieskaitot Iepirkuma
dokumentu grozījumus, Pasūtītāja sniegto papildus informāciju un skaidrojumus, kā arī drošas
informācijas iegūšanu neatkarīgi no apstākļiem un saistībām, kas jebkādā veidā var ietekmēt
piedāvājumu vai pakalpojuma līgumcenu. Netiks apmierināta neviena pretendenta prasība
grozīt piedāvāto līgumcenu vai citus līguma nosacījumus, kā arī kļūdas, ja tādas būs
Pretendenta iesniegtajā piedāvājumā.
Tiek uzskatīts, ka pretendents iesniedzot piedāvājumu ir iepazinies un pārzina LR spēkā esošo
tiesību aktu prasības, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai attiekties uz iesniegto piedāvājumu un
Līguma izpildi.
15.2. Pakalpojumu sniedzējs izstrādā un noformē piedāvājuma dokumentus saskaņā, ar 2010.gada
28.septembra. MK 916. noteikumu ”Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”
prasībām, izmantojot Pasūtītāja norādītās veidlapas.
15.3. Piedāvājuma dokumenti jāsagatavo un jāiesniedz saskaņā ar Iepirkuma dokumentu prasībām,
latviešu valodā, skaidri salasāmā, bez labojumiem un dzēsumiem, drukātā veidā.
Dokumentiem, kas iesniegti citas valsts valodā, jāpievieno šā dokumenta, pretendenta
apliecināts, tulkojums latviešu valodā. Ja dokumenta oriģināla teksts atšķiras no dokumenta
tulkojuma teksta latviešu valodā, tad par pamatu tiks ņemts šā dokumenta tulkojums latviešu
valodā.
Tulkojuma apliecinājumā jāietver:
norāde “TULKOJUMS PAREIZS”;
personas ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotā pārstāvja paraksts, paraksta atšifrējums,
statuss;
apliecinājuma vietas nosaukums un datums;
zīmoga nospiedums.
Par kaitējumu, kas radies dokumenta nepareiza tulkojuma dēļ, pretendents atbild normatīvajos
tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
15.4. Piedāvājuma lapām jābūt numurētām, iešūtām (izņemot piedāvājuma nodrošinājuma nomaksu
apliecinošo dokumentu) un apliecinātam dokumenta caurauklojumam.
15.5. Par atbilstošām tiks atzītas un pieņemtas tikai Oriģinālo dokumentu kopijas, kas jāapliecina un
apliecinājumā jāietver:
-norāde „KOPIJA”;
-norāde “KOPIJA PAREIZA”;
-pretendenta vai tā pārstāvja paraksts, vārds un uzvārds, statuss;
-apliecinājuma vietas nosaukums un datums;
-zīmogs.
15.6. Visiem iesniegtajiem piedāvājuma dokumentiem jābūt parakstītiem. Pretendenta pieteikums
dalībai iepirkuma procedūrā, finanšu piedāvājums, tehniskais piedāvājums un apliecinājumi
jāparaksta personai ar tiesībām pārstāvēt pretendentu vai tās pilnvarotam pārstāvim.
Pilnvarojuma gadījumos jāpievieno pilnvara. Pārējie dokumenti jāparaksta pretendenta
darbiniekam, kas gatavojis attiecīgo dokumentu (atšifrējot parakstu un norādot statusu).
Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, pretendenta pieteikums, finanšu piedāvājums,
tehniskais piedāvājums jāparaksta visiem personu apvienības dalībniekiem.
Ja pretendenta pieteikums un visi tam pievienotie dokumenti, kas iesniegti kopā ar to, nebūs
parakstīti atbilstoši Iepirkuma dokumentu un prasībām, piedāvājums netiks vērtēts un
pretendents izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā.

15.7. Kopijas, oriģinālo dokumentu tulkojumi jāapliecina Pretendenta, personu apvienības vai
personu apvienības dalībnieka personai ar pārstāvības tiesībām vai tās pilnvarotam pārstāvim
(pievienot pilnvaras oriģinālu).
15.8. Piedāvājums jāiesniedz viens par visu iepirkumu kopumā, vienā variantā. Pretendents, kas
iesniegs piedāvājumu vairākos variantos, tiks izslēgts no dalības iepirkumu procedūrā.
Pretendentam jāiesniedz:
-viens piedāvājuma oriģināls ar norādi „Oriģināls”
-divas piedāvājuma oriģināla kopijas ar norādi „Kopija”.
Pretrunu gadījumā starp piedāvājuma oriģinālajiem dokumentiem un to kopijām par pamatu
tiks ņemts piedāvājuma oriģināls.
Ja tiek paredzētas daļas, tad jānorāda kā jāiesniedz piedāvājums pa daļām, kādām norādēm
jābūt.
15.9. Piedāvājuma dokumentu daļas (uzskaitītas punktos 11.2.; 11.3.; un 11.4.) ievietojamas
atsevišķās, aizlīmētās un aizzīmogotās aploksnēs ar norādi:
- “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJA”;
- Piedāvājums atklātam konkursam „Lietota autogreidera iegāde” Identifikācijas numurs
ĶSSC 2013/01
- ‘’Atlases dokumenti“, Tehniskais piedāvājums ”vai “Finanšu piedāvājums”.
15.10. Piedāvājums jāadresē: SIA „Ķekavas sadzīves servisa centrs”, Ausekļa ielā 10, Ķekavā un
jāiesniedz aizlīmētā, aizzīmogotā iepakojumā, kurā ievietotas aploksnes ar visu piedāvājuma
daļu dokumentiem (atsevišķā iepakojumā oriģinālie dokumenti, atsevišķā- kopijas) ar norādi:
-ORIĢINĀLS vai KOPIJA;
-Piedāvājums Atklātam konkursam „Lietota autogreidera iegāde”, identifikācijas numurs –
ĶSSC 2013/01;
-Neatvērt līdz 2013. gada 15.aprīlim plkst.12.00.
-pretendenta nosaukums reģistrācijas numurs un adrese, kontaktpersonas vārds, uzvārds,
telefona un faksa numurs, e-pasta adrese.
15.11. Pretendents ir tiesīgs, nezaudējot piedāvājuma nodrošinājumu, atsaukt savu piedāvājumu vai
iesniegt grozījumus piedāvājumā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājuma
atsaukšanas dokumenti vai dokumenti par grozījumiem piedāvājumā, sagatavojami,
noformējami un iesniedzami Iepirkuma dokumentos noteiktajā kārtībā ar norādi ”Piedāvājuma
atsaukums” vai ”Piedāvājuma grozījumi.”
Dokumenti, kas iesniegti pēc piedāvājumu iesniegšanas beigu termiņa, netiks pieņemti.
Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas dalības
iepirkuma procedūrā.
16. Dalības prasības Pretendentam iepirkumu procedūrā
16.1. Dalība iepirkumu procedūrā ir Pakalpojumu sniedzēja brīvas gribas izpausme, pēc vienādiem
nosacījumiem un pieejama jebkurai tiesībspējīgai un rīcībspējīgai personai vai personu
apvienībai, neatkarīgi no tās reģistrācijas un darbības vietas, komercdarbības formas un
īpašuma piederības, kura tiesīga nodarboties ar uzņēmējdarbību (norādot uzņēmējdarbības
formu), var nodrošināt pakalpojumu sniegšanu atbilstoši Tehnisko specifikāciju prasībām
(1.pielikums), pieprasītajā apjomā un atbilst šādām pretendenta dalības nosacījuma prasībām:
16.1.1. Pretendents vai persona, kurai ir pretendenta pārstāvības tiesības, lēmumu pieņemšanas vai
uzraudzības tiesības attiecībā uz pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora
priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīta par vainīgu
koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi
iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā vai no dienas, kad stājies
spēkā un kļuvis neapstrīdams attiecīgais tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu, vai
citas kompetentas institūcijas pieņemts lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir
pagājuši 3 (trīs) gadi;
16.1.2. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un
kļuvis neapstrīdams nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā:

16.1.2.1.viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšanā, kuri nav Eiropas
Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā
uzturas nelikumīgi vai no dienas kad stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams attiecīgais tiesas
spriedums vai kompetentas institūcijas lēmums, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir
pagājuši 3 (trīs) gadi;
16.1.2.2.vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā
konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez
rakstveida darba līguma noslēgšanas vai no dienas, kad stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams
attiecīgais tiesas spriedums vai kompetentas institūcijas lēmums, līdz piedāvājuma iesniegšanas
dienai ir pagājuši 18 (astoņpadsmit) mēneši.
16.1.3. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un
kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā
vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai
horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot
konkurences tiesību pārkāpumu pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai no dienas kad
stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams attiecīgais tiesas spriedums vai kompetentas institūcijas
pieņemtais lēmums, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 (divpadsmit) mēneši.
16.1.4. Nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta
saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai nav konstatēts, ka līdz
līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents nebūs likvidēts.
16.1.5. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja
tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parāda, tajā
skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parāda, kas kopsummā katrā valstī
pārsniedz 100 latus.
16.1.6. Pretendenta sniegtā informācija kvalifikācijas novērtēšanai ir patiesa, kā arī iesniedzis visu
prasīto informāciju.
16.1.7. Uz personu un apakšuzņēmēju, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka
pretendenta kvalifikācija atbilst Iepirkuma dokumentu prasībām, attiecās visas 5.1.punkta
apakšpunktos minētās dalības nosacījumu prasības. Šīs prasības attiecās arī uz visiem personu
apvienības dalībniekiem, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība.
17. Kvalifikācijas prasības Pretendentiem
17.1. Pretendentam jābūt reģistrētam LR komercreģistrā vai attiecīgās valsts likumdošanā
paredzētajā kārtībā ārvalstīs.
Ja tiks pieņemts lēmums slēgt līgumu ar Personu apvienību, pēc Pasūtītāja pieprasījuma
Personu apvienībai būs jāreģistrējas LR komercreģistrā līdz Vispārīgās vienošanās vai Līguma
noslēgšanai.
17.2. Pretendentam ir tiesības pārdot ceļu būvniecības tehniku.
18. Pretendentu atlasei iesniedzamie dokumenti.
Pretendents iesniedz sekojošus dokumentus un informāciju:
18.1. Pretendentam jāiesniedz:
18.1.1. pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā;
18.1.2. pretendenta atlases dokumenti;
18.1.3. tehniskais piedāvājums;
18.1.4. finanšu piedāvājums.
18.2. Pretendenta, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad katra personu apvienības
dalībnieka atbilstība dalības nosacījumu prasībām iepirkumu procedūrā un pretendentu atlases
prasībām jāapliecina dokumentāli, iesniedzot turpmāk norādītos apliecinājumus, izziņas,
apliecības, licences (atļaujas) vai to kopijas:
18.2.1. apliecinājumu, ka pretendents, ja pieteikumu iesniedz personu apvienība, tad katrs personu
apvienības dalībnieks, atbilst visām 16.1.punkta apakšpunktos uzskaitītajām dalības

nosacījuma prasībām un uz pretendentu nav attiecināmi Likumā paredzētie pretendenta
izslēgšanas nosacījumi.
18.2.2. pretendenta mītnes zemes kompetentas iestādes izsniegtu reģistrācijas apliecības kopiju vai
izziņu;
18.2.3. kompetentas iestādes izsniegtu izziņu par personām ar tiesībām pārstāvēt pretendentu. Izziņai
jābūt izsniegtai ne agrāk kā vienu mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas;
18.2.4. pilnvaru oriģinālus, ja pretendenta, personu apvienības vai apvienības dalībnieka iesniegtos
dokumentus parakstījusi persona bez tiesībām pārstāvēt pretendentu, personu apvienību vai tās
dalībnieku;
18.2.5. ja pieteikumu dalībai iepirkumu procedūrā iesniedz personu apvienība, tad personu apvienības
dalībnieku līgumu, kurā norādīti dalībnieki (juridiskās personas), kas apvienojušies personu
apvienībā, apvienības izveidošanas mērķis un darbības laiks, vadošais dalībnieks un pilnvarotā
persona (pievienojama visu personu apvienības dalībnieku personu ar pārstāvības tiesībām
parakstīta pilnvara) ar tiesībām pārstāvēt personu apvienību šīs iepirkumu procedūras ietvaros,
aizstāvēt tās intereses, personu apvienības vārdā iesniegt piedāvājumu, parakstīt Vispārīgo
vienošanos un/vai Līgumu, apliecināta gatavība uzņemties solidāro atbildību par iesniegto
piedāvājumu un līgumsaistību izpildi, norādot pakalpojumu veidus un apjomus, kādus sniegs
katrs no apvienības dalībniekiem, veikt citas darbības saskaņā ar šo atklāto konkursu;
18.2.6. apliecinājumu, ka pēc Pasūtītāja pieprasījuma personu apvienība Latvijas Republikas
normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā reģistrēs pilnsabiedrību līdz Vispārīgās vienošanās
noslēgšanai.
18.2.7. par katru personu apvienības dalībnieku jāiesniedz no 18.2.2. līdz 18.2.6. punktā norādītie
atlases dokumenti.
18.2.8. ja tiek piesaistītas personas, uz kuru iespējām pretendents balstās, tām ir jāiesniedz no 18.2.2.
līdz 18.2.6. punktos norādītie atlases dokumenti.
19. Tehniskais piedāvājums
19.7. Pretendentam jāaizpilda Tehniskā specifikācija, saskaņā ar Pielikumu Nr.1, ailē „Piedāvājums”
norādot piedāvātajam lietotajam autogreiderim atbilstošos tehniskos parametrus.
20. Finanšu piedāvājums
20.1. pretendenta pieteikums, saskaņā ar 2. pielikumu;
20.2. preces apmaksas kārtība un termiņi.
21. Pretendentu atlase, piedāvājuma atbilstības pārbaude un izvēle
21.1. Pretendenta atlasi, piedāvājuma atbilstības pārbaudi un izvēli nodrošina Komisija Iepirkuma
dokumentos paredzētajā kārtībā, atbilstoši Iepirkuma dokumentu prasībām, vērtēšanas
kritērijiem un pieņemot lēmumus par pretendenta atbilstību atlases un kvalifikācijas prasībām,
par Tehniskā un Finanšu piedāvājuma atbilstību Pasūtītāja prasībām, par pretendenta
kompetenci un spējām nodrošināt līgumsaistību izpildi un piedāvājuma izvēli.
21.2. Komisija lēmumus pieņem slēgtā sēdē, pamatojoties tikai uz oriģinālo dokumentu, oriģinālo
dokumentu kopiju un citu informāciju, kas pieprasīta un iesniegta līdz piedāvājuma
iesniegšanas beigu termiņam.
21.3. Nepieciešamības gadījumos Komisija pieprasīs, lai pretendents precizē informāciju par
piedāvājumu, ja tas nepieciešams pretendentu atlasei, piedāvājuma atbilstības pārbaudei vai
izvēlei.
21.4. Komisija nevērtēs to pretendentu piedāvājumus, tajā skaitā personu apvienības iesniegtos
piedāvājumus, kuri neatbilst dalības nosacījuma prasībām šajā iepirkuma procedūrā.

21.5. Komisija noraidīs un izslēgs no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā pretendentu, kas
neatbilst pretendentu atlases prasībām, pretendenta piedāvājuma sagatavošana noformēšanas un
iesniegšanas kārtība vai piedāvājums neatbildīs Iepirkuma dokumentu prasībām, nebūs
iesniegti visi pieprasītie piedāvājuma dokumenti.
21.6. Piedāvājuma izvēles kritēriji.
21.6.1. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. Izvēles kritērijiem
atbilstošo piedāvājumu Komisija izvēlēsies no to pretendentu piedāvājumiem, kuru
iesniedzējs nebūs izslēgts no dalības atklātā konkursā. Par atklāta konkursa uzvarētāju tiks
atzīts tas pretendents, kurš iesniedzis visus pieprasītos dokumentus, izturējis kvalifikācijas
pārbaudi, dokumentāli pierādījis savu kompetenci un spējas nodrošināt līgumsaistību izpildi.
Vispārīgā vienošanās vai Līgumā paredzētajā apjomā, termiņā un kvalitātē.
21.6.2 Piedāvājuma vērtēšanas un piedāvājuma izvēles kritēriji:
Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriji un to skaitliskās vērtības:
Nr.
P1.
P2.
P3.
P4.
P5.
Kopā:

Vērtēšanas objekts un kritēriji
Piedāvājuma līgumcena
Piegāde
Riepu protektora dziļuma atlikums
Tehnikas nolietojums
Garantija

Maksimālais punktu skaits
50
10
15
15
10
100

21.6.3.1. pretendentu piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām,
Pretendentu atlasi un piedāvājumu vērtēšanu Iepirkumu komisija veic slēgtā sēdē bez
Pretendentu klātbūtnes.
21.6.3.2.vērtēšanas kritēriju punkti:
P1-piedāvātā līgumcena, kur punktu skaits tiek aprēķināts pēc formulas: P1=50xCmaz.:Cpied., kur:
Cmaz. =mazākā piedāvātā līgumcena
Cpied.= līgumcena piedāvājumam, kuram aprēķina punktus.
P2- 10 punkti tiks piešķirti Pretendentam, kurš piegādās iegādāto tehniku līdz Pasūtītāja Konkursa Nolikumā
norādītajai adresei, 0 punkti tiks piešķirti tam Pretendentam, kas piedāvās tehnikas iegādi bez piegādes
Pasūtītājam,
P3- 15 punkti tiks piešķirti Pretendentam par greidera lietoto riepu stāvokli, kam atbildīs protektora dziļuma
atlikums ne mazāk kā 60% no maksimālā jaunas riepas protektora dziļuma attiecīgajam riepu modelim , 10
punkti tiks piešķirti par greidera riepu stāvokli, kam atbildīs protektora dziļums vismaz no 30% līdz 60% , 5
punkti tiks piešķirti par greidera riepu stāvokli, kam atbildīs riepu protektora dziļums līdz 30% ,
P4- 15 punkti tiks piešķirti Pretendentam, kura piedāvātās tehnikas nolietojums atbildīs rādījumiem līdz 10 000
motorstundām, 10 punkti tiks piešķirti Pretendentam, kura piedāvātās tehnikas nolietojums atbildīs rādījumiem
no 10 001 līdz 15 000 motorstundām, 5 punkti tiks piešķirti Pretendentam, kura piedāvātās tehnikas nolietojums
atbildīs rādījumiem virs 15 000 motorstundām.
P5- 10 punkti tiks piešķirti Pretendentam, kurš piedāvās tehniskajā specifikācijā norādīto agregātu garantiju
vismaz 6 mēnešus no iegādes brīža, 5 punkti tiks piešķirti Pretendentam, kurš piedāvās tehniskajā specifikācijā
norādīto agregātu garantiju vismaz 3 mēnešus no iegādes brīža, 0 punkti tiks piešķirti Pretendentam, kurš
nepiedāvās tehniskajā specifikācijā norādīto agregātu garantiju.

21.6.3. Pretendentam, ja pieteikumu iesniedz personu apvienības dalībnieki, tad katram personu
apvienības dalībniekam, kuram varētu tikt piešķirtas Līguma slēgšanas iespējas Pasūtītāja
norādītajā termiņā būs jāiesniedz izziņas, ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas
dienas izdevusi:
21.6.3.1. kompetenta iestāde, kas apliecina, ka nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process,
apturēta vai pārtraukta Pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pretendenta
bankrotu;
21.6.3.2.nodokļus administrējošās iestādes Latvijā, kas apliecina, ka Pretendentam nav nodokļu
parāda, tajā skaitā sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parāda, kas kopsummā pārsniedz
vienā valstī 100 LVL (ja iespējams, vēlams šo izziņu iesniegt vienlaicīgi ar piedāvājuma

dokumentiem), vai arī ja konkursā piedalās Pretendents, kas reģistrēts ārpus Latvijas teritorijas,
iesniedz analogu izziņu par nodokļu parādu neesamību valstī, kurā tas reģistrēts.
21.6.4. Pretendents, kuram Nolikuma punktā 21.6.3. pieprasītās izziņas nav iesniegtas vai nav
kvalificējamas, vai arī pretendents bez pamatojuma nenoslēdz Līgumu, tiks izslēgts no
iepirkuma procedūras. Komisija lems par Līguma slēgšanas iespējām ar pretendentu kas
ieguvis nākamo lielāko vērtēšanas punktu skaitu.
21.6.5. Gadījumā, ja nevienu pretendentu nevar atzīt par atbilstošu, jo neviens piedāvājums neatbilst
Iepirkuma dokumentu prasībām, vai arī konkursam nav iesniegts neviens piedāvājums,
Komisija izbeidz iepirkuma procedūru bez uzvarētāja noteikšanas un ir tiesīga veikt pirkumu
ievērojot sarunu procedūru.
21.6.6. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkuma procedūru jebkurā tās posmā līdz Vispārīgās
vienošanās vai Līguma noslēgšanai.
21.6.7. Pasūtītājs ir tiesīgs izvērtēt arī 1 ( vienu) iesniegto piedāvājumu, ja tas atbilst Atklāta konkursa
Tehniskai specifikāciajai.
22.

Līguma slēgšana

22.1. Slēdzot Līgumu, par pamatu tiks izmantots Pirkšanas Līguma projekts (4.pielikums).
22.2. Piegāde tiks veikta saskaņā ar Līgumā noteiktajiem termiņiem un nosacījumiem.
23.

Pārējie nosacījumi

23.1. Atklāta konkursa nolikuma neatņemamas sastāvdaļas ir šādi pielikumi:
1. Tehniskās specifikācijas (1.pielikums) ;
2. Pretendenta pieteikuma veidlapa (2.pielikums) ;
3. Pretendenta dalības atbilstības apliecinājums (3.pielikums) ;
4. Pirkšanas Līguma projekts (4.pielikums) .

Saskaņots:
SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs”
Valdes loceklis
2013.gada 01.martā
Sagatavotājs:
2013.gada 01.martā

J.Aperāns

M.Belovs

Pielikums Nr. 1
Iepirkumam „Lietota autogreidera iegāde”
identifikācijas Nr.ĶSSC 2013/01

Tehniskās specifikācijas
Rādītājs

Prasības

Autogreideris

Norādīt marku un modeli

Autogreidera izmēri
Piegāde

Garums: ne garāks par 9.00m
Platums: ne lielāks par 2.55m
Augstums: ne augstāks par 3.40m
Ar piegādi vai bez piegādes

Ritošās daļas piedziņa

6x4 vai 6x6

Izlaides gads

Ne vecāks kā 1996.gads

Pārnesumu kārba un pārnesumu
skaits

Dzinēja jauda

automātiskā, ar ne mazāk kā 6
pārnesumiem uz priekšu un 3
pārnesumiem atpakaļgaitā
Norādīt motorstundu skaitu uz
piedāvājuma brīdi
Turbo dīzeļdzinējs ar šķidruma
dzesēšanas sistēmu un atbilstību
EIRO standartam
Ne mazāka kā 90 KW

Riepu protektora dziļuma atlikums
uz pārdošanas brīdi
Pilna masa

Norādīt % riepu protektora dziļuma
atlikumu
Ne mazāk kā 20 tonnas

Aprīkojums

1. Priekšējā lāpsta
2. Vidējā lāpsta
Norādīt pilnos mēnešos

Nolietojums uz piedāvājuma brīdi
Dzinējs

Garantija (motors, pārnesumu kārba
un galvenais spēka pārvads)

Piedāvājums

Pielikums Nr. 2
Iepirkumam „Lietota autogreidera iegāde”
identifikācijas Nr. ĶSSC 2013/01

PRE T E NDE NT A PI E T E I K UMS IE PI RK UMAM
„Lietota autogreidera iegāde”
identifikācijas Nr. ĶSSC 2013/01
Ar šo mēs apliecinām, ka esam iepazinušies un atzīstam par pareiziem iepirkuma noteikumus,
piekrītam piedalīties iepirkumā un garantējam prasību izpildi. Iepirkuma noteikumi ir skaidri un saprotami,
iebildumu un pretenziju nav. Mēs saprotam, ka Jūs varat pieņemt vai noraidīt jebkuru piedāvājumu, kā arī anulēt
iepirkuma rezultātus un noraidīt visus piedāvājumus jebkurā brīdī līdz uzvarētāja noteikšanai.
Apstiprinām, ka šis piedāvājums paredz tādu derīguma termiņu, kādu prasa iepirkuma dokumenti un
garantējam sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti.
Iepazīstoties ar Iepirkuma dokumentos norādītajām prasībām, mēs apakšā parakstījušies,
piedāvājam izpildīt šo iepirkumu ____ dienu laikā no līguma parakstīšanas brīža par šādu līgumcenu
(t.sk. visi nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma izpildi) un sniedzam sekojošu
informāciju par mūsu piedāvājumu:
Marka, modelis
Līgumcena, Ls (bez
PVN)
(.......................)
Šis piedāvājums ir spēkā līdz 2013.gada ..... . ..........., tas būs mums saistošs un varam to
apstiprināt jebkurā brīdī līdz šajā punktā norādītajam termiņam.
Kamēr oficiāla vienošanās tiek gatavota un noformēta, šis piedāvājums kopā ar Jūsu
piekrišanu nosaka saistības starp mums.
Pretendents: __________________________________________________ ,
UR reģ. Nr.: ________________________ ,
Juridiskā adrese: _________________________________________________,
Faktiskā adrese: __________________________________________________,
Kontaktpersona: ____________________, tālrunis: ______________________
Bankas rekvizīti:

_______________________________________________________________________
(Pretendenta pārstāvja ar pārstāvniecības tiesībām vai tā pilnvarotas personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs)

Pielikums Nr. 3
Iepirkumam „Lietota autogreidera iegāde”
identifikācijas Nr. ĶSSC 2013/01

PRETENDENTA DALĪBAS ATBILSTĪBAS APLIECINĀJUMS
Ar šo mēs apliecinām, ka uz mums nav attiecināmi zemāk norādītie Publisko iepirkumu likuma 39.panta
pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi :
1) kandidāts, pretendents vai persona, kurai ir kandidāta vai pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma
pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo kandidātu vai pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu
vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīta par vainīgu
koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu
līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;
2) kandidāts vai pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies
spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā:
a) viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības
dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi,
b) vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada
laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas;
3) kandidāts vai pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies
spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā
vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa
vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu,
kandidātu
vai
pretendentu
ir
atbrīvojusi
no
naudas
soda;
4) ir pasludināts kandidāta vai pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta kandidāta vai
pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par kandidāta vai pretendenta bankrotu vai tiek
konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam kandidāts vai pretendents būs likvidēts;
5) kandidātam vai pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā
dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir nodokļu parādi, tajā
skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100
latus;
6) kandidāts vai pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār
nav
sniedzis
pieprasīto
informāciju;
7) uz kandidāta vai pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai
apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos
noteiktajām prasībām, ir attiecināmi šīs daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. un 10.punktā minētie nosacījumi.

Pretendents: __________________________________________________ ,
UR reģ. Nr.: ________________________ ,
Juridiskā adrese: _________________________________________________,
Faktiskā adrese: __________________________________________________,
Kontaktpersona: ____________________, tālrunis: ______________________
Bankas rekvizīti:

_______________________________________________________________________
(Pretendenta pārstāvja ar pārstāvniecības tiesībām vai tā pilnvarotas personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs)

Pielikums Nr. 4
Iepirkumam „Lietota autogreidera iegāde”
identifikācijas Nr. ĶSSC 2013/01
Pirkuma līguma projekts

“Lietota autogreidera iegāde”
Ķekavā, 2013. gada _______
______________, turpmāk tekstā “Pārdevējs” no vienas puses un ________________________ kuru,
pamatojoties uz Statūtiem, pārstāv _________________________, turpmāk tekstā “Pircējs”, no otras puses,
noslēdz šo līgumu par sekojošo:
1.
Līguma priekšmets
1.1. Pārdevējs apņemas pārdot ______________ ___________________ (marka, modelis), turpmāk saukta
Prece, atbilstoši iepirkuma nolikuma ar identifikācijas Nr. _____________ tehniskajām specifikācijām un
pamatojoties uz SIA „Ķekavas sadzīves servisa centrs” Iepirkumu komisijas 2013.gada
……………lēmuma pieņemšanas sēdes protokolu Nr.............., bet Pircējs apņemas iegādāties un apmaksāt
Preci saskaņā ar šī līguma noteikumiem. Par piegādes brīdi uzskata pieņemšanas – nodošanas akta abpusēju
parakstīšanu.
1.2. Pārdevējs apņemas _________ lietota autogreidera piegādi Ķekavā, Ausekļa ielā 10. Šis pakalpojums
______________ Preces cenā.
1.3. Pārdevējs apņemas piegādāt Preci par kopējo summu ...............LVL (........lati) t.sk. PVN 21%, kas sastāda
..................LVL (...lati) saskaņā ar Pārdevēja finanšu piedāvājumu iepirkumam „Lietota autogreidera
iegāde” id.Nr. ĶSSC 2012/7.

2.1.

2.2.

2.
Piegāde un norēķinu kārtība.
Apmaksu par Līguma punktā 1.1. minēto Preci Pircējs veic uz piestādītā apmaksas rēķina pamata
_________LVL (vārdiem) ______________________________________________________lati ,
5 (piecu) darba dienu laikā pēc pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.
Pieņemšanas un nodošanas aktu Pircējs paraksta, kad ir guvis pārliecību par Preces atbilstību konkursa
nolikuma prasībām. Ja Pircējs konstatē Preces neatbilstību konkursa nolikuma prasībām, Pircējs
neparaksta pieņemšanas – nodošanas aktu un nosūta Pārdevējam pretenziju.
Prece pāriet pilnīgā Pircēja īpašumā un rīcībā pēc pilnas tās vērtības apmaksas. Pārdevējs saglabā
Preces īpašumtiesības līdz pilnas tās vērtības apmaksas no Pircēja puses.

2.3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.1.

5.1.
5.2.

3.
Līguma izpildes nosacījumi.
Pārdevējs apņemas nodrošināt Līguma punktā 1.1. minētās Preces piegādi ____ dienu laikā pēc Līguma
noslēgšanas.
Prece Pircējam tiek piegādāta, Ausekļa ielā 10, Ķekava, Ķekavas novads.
4. Garantija
Pārdevējs garantē Pircējam, ka tehniskajā specifikācijā norādītajiem agregātiem ir _______________
(vārdos) mēneši garantijas laiks. Garantijas laiks iestājas pēc Preces pieņemšanas - nodošanas akta
parakstīšanas.
5.
Pušu atbildība un strīdu atrisināšana.
Visi strīdi un domstarpības, kas saistītas ar šī līguma izpildi tiek atrisinātas pusēm vienojoties, bet ja
vienošanās netiek panākta, atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai.
Ja pasūtījums netiek izpildīts Pārdevēja dēļ un kavēšanās nav saistīta ar „Force Majeure” apstākļiem,
tad Pārdevējs maksā soda naudu 0,5 % no kopējās pasūtījuma summas par katru nokavēto dienu, sākot
no otrās dienas 3.1.punktā noteiktā termiņa iestāšanās iztecēšanas. Sods nedrīkst pārsniegt 10 % no
Līguma kopējās summas. Ja sods pārsniedz 10% Pircējs ir tiesīgs atteikties no pasūtītās preces un
Līgums tiek lauzts.

5.3.

5.4.

5.5.
5.6.

Ja apmaksa par preci netiek veikta laikā, tad Pircējs maksā soda naudu 0,5 % no kopējās pasūtījuma
summas par katru nokavēto dienu, sākot no otrās dienas pēc termiņa iztecēšanas. Sods nedrīkst
pārsniegt 10 % no Līguma kopējās summas.
Ja Līgums netiek pildīts sakarā „Force Majeure” apstākļiem, par kuriem nekavējoties rakstiski
jāinformē viena vai otra puse, to nedrīkst uzskatīt par Līguma nepildīšanu. Līgumsaistības tiek
pagarinātas uz laiku, kamēr pastāv „Force Majeure” apstākļi vai sekas. Ja „Force Majeure” apstākļi
turpinās vairāk kā 60 dienas, tad pusēm ir tiesības lauzt Līgumu.
Visos jautājumos, kas nav paredzēti šajā līgumā, puses vadās no Latvijas Republikas likumdošanas.

6.
Līguma termiņš.
6.1. Šis līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz saistību izpildei.
6.2. Līgumu var grozīt vai papildināt pusēm rakstiski vienojoties, kas tiek noformēts ar papildus vienošanos,
kuru pievieno līgumam un kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.
6.3.
7.
Nobeiguma noteikumi.
7.1. Šis līgums ir sastādīts uz 2 (divām) lapām, 2 (divos) identiskos eksemplāros. Katra no Pusēm saņem
vienu eksemplāru. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
7.2. Ja kāds no šī līguma noteikumiem zaudē juridisku spēku, tad pārējie līguma punkti paliek spēkā.
7.3.
8.
Pušu rekvizīti un juridiskās adreses.
Pircējs:

Pārdevējs:

_______________

________________

