IEPIRKUMA Nr. KSSC/ 2012/2
Tehniskās sāls iegāde

NOLIKUMS
1. IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS: KSSC/2012/2
2. PASŪTĪTĀJS: SIA „Ķekavas sadzīves servisa centrs”
Pasūtītāja rekvizīti:
Gaismas iela 19, k.9, Ķekava, Ķekavas novads
Reģ. Nr. 40003525725
AS SEB banka, konts:LV92UNLA0003001609441
Kontaktpersona:
Māris Belovs
Tālrunis 26194118, fakss 67937387
e-pasts maris.belovs@gmail.com
3. PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAS VIETA, DATUMS, LAIKS UN KĀRTĪBA
3.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2012.gada 13.februārim plkst. 12.00 SIA
„Ķekavas sadzīves servisa centrs”, Ausekļa iela 10, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123, iesniedzot
personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz
augstāk minētajam termiņam.
3.2. Piedāvājums, kas iesniegts pēc 3.1.punktā minētā termiņa, tiks neatvērts atdots atpakaļ
iesniedzējam.
3.3. Iepirkumam iesniegto piedāvājumu atvēršanu, noformējuma atbilstības pārbaudi, pretendentu
atlases dokumentu, tehniskā un finanšu piedāvājuma vērtēšanu Iepirkuma komisija veic atklātā
sēdē.
4. PIEDĀVĀJUMU NOFORMĒŠANA
4.1. Piedāvājums jāievieto slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai tajos
iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.
4.2. Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:
 Pasūtītāja nosaukums un adrese;
 Pretendenta nosaukums un adrese;
 Atzīme:
„Piedāvājums iepirkumam
„Tehniskās sāls iegāde
id.Nr. KSSC /2012/2,
Neatvērt līdz 2012.gada 13.februārim plkst. 12.00”
4.3. Visi piedāvājumā iekļautie dokumenti ir cauršūti kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams
atdalīt.
4.4. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu
Pasūtītājam.
4.5. Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.
4.6. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā.
4.7. Pretendents iesniedz piedāvājumu datorsalikumā, skaidri salasāmu un bez labojumiem.
4.8. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta Pretendenta pārstāvis ar
paraksta tiesībām vai tā pilnvarota persona.
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4.9. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot iepirkuma nolikuma 3.2.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja
īpašums un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.
5. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU
5.1. Iepirkuma priekšmets ir tehniskā sāls, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (skat. pielikumu Nr.1)
CPV kods: 34927100-2
5.2. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.
5.3. Piedāvājums jāiesniedz par visu tehniskajā specifikācijā norādīto apjomu.
5.4. Tehniskā specifikācija: Tehniskā specifikācija ir norādīta iepirkuma nolikuma pielikumā Nr.1.
 Pasūtījuma apjoms vispārīgās vienošanās ietvaros tiks precizēts iepirkuma gaitā, nemainot
vienas vienības cenu, kas norādīta pretendenta piedāvājumā, ievērojot publisko iepirkumu
procedūru līgumcenu sliekšņus.
 Preču iegādes cena iekļauj sevī cenu par preci, bez pievienotās vērtības nodokļa 22%, kā arī
atbilstošos nodokļus un nodevas.
 Plānotā vispārīgās vienošanās summa ir 19 999.00 Ls bez PVN .
5.5. Vispārīgās vienošanās izpildes vieta: SIA „Ķekavas sadzīves servisa centrs”, Ausekļa iela 10,
Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123
5.6. Vispārīgās vienošanās izpildes laiks: 3 (trīs) gadi, skaitot no vispārīgās vienošanās
noslēgšanas brīža ar iespējām pagarināt, ja vienošanās summa nav iztērēta.
5.7. Piedāvājuma derīguma termiņš – 90 (deviņdesmit dienas), bet, ja pretendents tiek atzīts par
uzvarētāju – līdz līguma noslēgšanas brīdim.

6. PRETENDENTA ATLASES DOKUMENTI
6.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā, kas sagatavots un aizpildīts uz Pretendenta veidlapas
un ko parakstījusi Pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotā persona.
Gadījumā, ja pieteikumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, nepieciešams pievienot pilnvaru
vai tās apliecinātu kopiju.
6.2. Reģistrācijas apliecības vai komersanta reģistrācijas apliecības apliecinātu kopiju (juridiskām
personām un individuālajam komersantam) vai izziņu, ko izsniedzis LR Uzņēmumu reģistrs vai
līdzvērtīga iestāde citā valstī, kur Pretendents reģistrēts, un kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts
likumā noteiktajā kārtībā, ja attiecināms.
6.3. Apliecinājums, kurā pretendents 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.
6.4. Izziņa, ko ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms tās iesniegšanas Pasūtītājam, ir 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. Izziņu 10
(desmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniedz tikai Pretendents, kuram atbilstoši
Nolikumā noteiktajām prasībām būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.
6.5. Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums.
6.5.1. Tehnisko piedāvājumu sagatavo atbilstoši Tehniskā piedāvājuma paraugam (pielikums Nr.1),
ievērojot pasūtītāja tehniskajā specifikācijā izvirzītās prasības.
6.5.2. Finanšu piedāvājumā norāda vienas vienības ( tonna) cenu LVL, par kādu tiks piegādāta
tehniskajā specifikācijā norādītā prece – Tehniskā sāls BIG BAG iepakojumā.
6.5.3. Finanšu piedāvājumā cenu norāda latos (LVL) bez pievienotās vērtības nodokļa.
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7. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJI
7.1. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu no piedāvājumiem, kas atbilst
iepirkuma nolikuma prasībām un tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.
7.2. Vērtējot finanšu piedāvājumus, komisija ņems vērā piedāvājuma kopējo cenu summu latos
bez pievienotās vērtības nodokļa.
7.3. Piedāvājumu izvērtēšanu iepirkumu komisija veic 3 (trīs) posmos, katrā nākamajā posmā
vērtējot tikai tos piedāvājumus, kas nav noraidīti iepriekšējā posmā.
7.4. 1.posms – Piedāvājuma noformējuma un pretendentu atlases dokumentu pārbaude.
Komisija novērtē, vai piedāvājums sagatavots atbilstoši 4.3., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8.punktu prasībām un
ir iekļauti nolikuma 6.punktā norādītie dokumenti.
7.5. 2.posms – Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude. Komisija novērtē, vai pretendenta
tehniskais piedāvājums ir iesniegts par visu apjomu un atbilst tehniskajā specifikācijā (pielikums
Nr.1) izvirzītajām prasībām.
7.6. 3.posms – Piedāvātās līgumcenas vērtēšana. Iepirkuma komisija nosaka piedāvājumu ar
viszemāko cenu. Pretendentu, kura piedāvājums, salīdzinot un izvērtējot iesniegtos piedāvājumus,
noteikts kā piedāvājums ar viszemāko cenu, atzīst par iespējamo uzvarētāju. Komisija pieprasa no
pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības 6.4.punktā norādīto izziņu.
7.7. Ja komisija secina, ka pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības nav
nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā
valstī pārsniedz 100 latus, komisija pieņem lēmumu izraudzīto pretendentu atzīt par uzvarētāju.
8. VISPĀRĪGĀS VIENOŠANĀS SLĒGŠANA
7.1. Pasūtītājs slēgs vispārīgo vienošanos ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz pretendenta
piedāvājumu, un saskaņā ar iepirkuma nolikuma un tehniskās specifikācijas noteikumiem un
Publisko iepirkumu likumu.

9. PIELIKUMI
Šim Nolikumam ir pievienoti 2 (divi) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:
1.pielikums Tehniskā specifikācija
2.pielikums Pieteikuma paraugs
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Pielikums Nr.1
Iepirkumam
Nr. KSSC/ 2012/2
Nolikumam

IEPIRKUMA Nr. KSSC/ 2012/2
Tehniskās sāls iegāde
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Prasības:
1. Vizuālais skats – balts, kristālisks, birstošs produkts ar pelēkas vai melnas
krāsas minerāliem;
2. Ķīmiskais sastāvs:
a. Nātrija hlorīds – ne mazāk kā 98.2%
b. Kalcija joni – 0.16%
c. Sulfātu joni – 0.31%;
d. Magnija joni – 0.010%
e. Ūdenī nešķīstošais atlikums – 0.06%;
f. Mitrums – 0.10%
g. Kālija joni – 0.030%
3. Granulācija
a. <5.0 mm – 100%
b. <3.15 mm – 70+/-25%
c. <1.60 mm – 35+/-25%
d. <0.80 mm – 15+/-10%
e. <0.16 mm – 4+/-1%
4. Fizikālās īpašības:
a. Blīvums – 1.050 – 1.250 kg/m3
b. Ph – 5 – 10
5. Piegādes veids – safasēts BIG BAG iepakojumā
6. Piedevas – jābūt pievienotai pretsacietēšanas piedevai E 535 70 – 100 mg/kg
7. Piegādātājam jābūt uz vietas nodrošinājumam ar tehnisko sāli jebkurā laikā ne
mazāk kā 50 tonnām;
8. Piegādātājam jāspēj piegādāt tehniskā sāls Pasūtītājam ne vēlāk kā 7 (septiņu)
dienu laikā no pasūtījuma izdarīšanas brīža;

<Paraksts, paraksta atšifrējums,
zīmogs>

<Pretendenta nosaukums>
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Pielikums Nr.2
Iepirkumam
Nr. KSSC/ 2012/2
Nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iesniedza:
Pretendenta nosaukums:_________________________
Reģistrācijas numurs:___________________________
Adrese:_______________________________________
Kontakttālrunis:________________________________
Fakss:________________________________________
E-pasta adrese:_________________________________
Kontaktpersona:________________________________
Piedāvājums
Mūsu piedāvājums ir saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.
Tehniskās sāls 1 ( vienas) tonnas cena LVL „BIG BAG” fasējumā, bez PVN 22%
___________, ar PVN 22% _________. Piedāvātā atlaide _____% vai _______LVL.
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Pielikums Nr.3
Iepirkumam
Nr. KSSC/ 2012/2
Nolikumam

Pretendenta veidlapa
SIA „Ķekavas sadzīves servisa centrs” iepirkumu komisijai

____________________PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ
(pretendenta nosaukums)

Pretendenta rekvizīti:

Kontaktpersona:

Savu piedāvājumu iesniedzu uz iepirkuma „Tehniskās sāls iegāde”
” (id.Nr. KSSC/ 2012/2):

Ar šo apliecinu, ka:
1) esam iepazinušies ar iepirkuma dokumentiem un piekrītam Pasūtītāja izvirzītajām
prasībām;
2) visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;
3) apņemos atbilstoši šī piedāvājuma 2.punktam sniegt atbilstošos pakalpojumus;
4) piedāvājuma derīguma termiņš ir 90 ( deviņdesmit ) dienas, bet gadījumā, ja tiek atzīts
par uzvarētāju - līdz attiecīgā līguma noslēgšanai;
5) uz mums neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas noteikumi, un ka
nav tādu apstākļu, kuri pretendentam liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar
Publisko iepirkumu likuma prasībām.
6) Nav tādu apstākļu, kuri mums liegtu pildīt tehniskās specifikācijā noteiktās prasības.

Datums______________
Paraksts
(Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā vai jāizmanto to kā pieteikuma paraugu.)
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