IEPRIEKŠĒJS INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS
I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1) Nosaukums, adreses un kontaktpunkts (-i)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: SIA "Ķekavas sadzīves servisa centrs", 40003525725
Pasta adrese: Gaismas iela 19, k.9, Ķekavas novads
Pilsēta/Novads: Ķekava

Pasta indekss: LV-2123

Valsts: Latvija

Kontaktpunkts(-i): Ausekļu iela 10, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Māris Belovs

Tālruņa numurs: 26194118

E-pasta adrese: maris.belovs@gmail.com

Faksa numurs: 67937387

Interneta adrese (-es)
Vispārējā interneta adrese (URL):
Pircēja profila adrese (URL): http://www.kekava.lv/pub/?id=1146

Papildu informāciju par iepirkuma procedūru var saņemt:
■ Iepriekš minētajā (-os) kontaktpunktā (-os)
□ Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

□ Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to
reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
□ Valsts vai federāla aģentūra/birojs
□ Reģionāla vai vietēja iestāde
□ Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
■ Publisko tiesību subjekts
□ Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
□ Cits:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

■ Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
□ Aizsardzība
□ Sabiedriskā kārtība un drošība
■ Vide
□ Ekonomika un finanses
□ Veselība
□ Dzīvokļu un komunālā saimniecība
□ Sociālā aizsardzība
□ Atpūta, kultūra un reliģija
□ Izglītība
□ Cita:

Jā □ Nē ■

II. IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS
II.1. Iepirkuma līguma nosaukums
Degvielas iegāde SIA "Ķekavas sadzīves servisa centrs" autotransporta vajadzībām
II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta Ķekavas novads

NUTS kods LV007

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu (piegādes vai pakalpojumi), kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi □ Piegāde ■ Pakalpojumi □
II.3. Šis paziņojums paredz vispārīgās vienošanās noslēgšanu
JĀ □
Nē ■
II.4. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts, kā arī, ja zināms, paredzamā līgumcena un valūta vai paredzamās līgumcenas diapazona
robežas un valūta vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida apraksts un daudzums vai paredzamā līgumcena un valūta vai paredzamās
līgumcenas diapazona robežas
Degvielas iegāde SIA "Ķekavas sadzīves servisa centrs" autotransporta vajadzībām
Paredzamā līgumcena, bez PVN (tikai cipariem): 119999 Valūta: LVL
vai diapazons robežās: no
līdz Valūta: LVL
II.5. Sadalījums daļās (informācijai par daļām izmantojiet pielikumu B tik reižu, cik ir daļu)
JĀ □
Nē ■
Ja jā, piedāvājumi jāiesniedz par:
Tikai vienu daļu

□

Vienu vai vairākām daļām

□

Visām daļām

II.6. Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)
Galvenais priekšmets
09100000-0

Papildu priekšmeti
24960000-1

Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojam

II.7. Iepirkuma procedūras uzsākšanas datums (ja zināms) un līguma darbības termiņš (ja zināms)
Plānotais datums iepirkuma procedūras uzsākšanai: 02/04/2012 (dd/mm/gggg)
Līguma darbības laiks mēnešos: 12 vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai plānotais datums
līguma darbības termiņa sākumam (dd/mm/gggg)
līguma darbības termiņa beigām (dd/mm/gggg)
II.8. Līgums, uz kuru attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA - Government Procurement Agreement)
JĀ ■
Nē □

III IEDAĻA: JURIDISKĀ, SAIMNIECISKĀ, FINANSIĀLĀ UN TEHNISKĀ INFORMĀCIJA
III.1 Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.1.1) Galvenie finansiālie nosacījumi un noteikumi maksājumu jomā un/vai atsauce uz attiecīgiem noteikumiem, kas tos regulē (ja zināms; sniedziet
informāciju tikai būvdarbu līgumu gadījumā)
III.2 Dalības nosacījumi
III.2.1) Privileģētais līgums
Jā □
Nē ■

IV IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA
IV.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Kopienas fondi
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

JĀ □ Nē ■

IV.2. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)
IV.3. Valsts iestādes adrese, kontaktpunkti un interneta adrese, kur var saņemt informāciju par nodokļiem
Pilns nosaukums Valsts ieņēmumu dienests
(arī reģistrācijas numurs) 90000069281
Pasta adrese Smilšu iela 1
Pilsēta: Rīga

Pasta indekss: LV-1978

Valsts Latvija

E-pasts: vid@vid.gov.lv

Telefons +371 67028703

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.vid.gov.lv

Fakss: +371 67028704

IV.4. Valsts iestādes adrese, kontaktpunkti un interneta adrese, kur var saņemt informāciju par vides aizsardzību
Pilns nosaukums Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
(arī reģistrācijas numurs) 90000028508
Pasta adrese Peldu iela 25
Pilsēta: Rīga

Pasta indekss: LV-1494

Valsts Latvija

E-pasts: pasts@varam.gov.lv

Telefons +371 67026533

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.varam.gov.lv

Fakss: +371 67820442

IV.5. Valsts iestādes adrese, kontaktpunkti un interneta adrese, kur var saņemt informāciju par darba aizsardzību un darba apstākļiem
Pilns nosaukums Labklājības ministrija
(arī reģistrācijas numurs) 90000022064
Pasta adrese Skolas iela 28
Pilsēta: Rīga

Pasta indekss: LV-1331

Valsts Latvija

E-pasts: lm@lm.gov.lv

Telefons +371 67021600

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.lm.gov.lv

Fakss: +371 67276445

IV.6.Paziņojuma nosūtīšanas datums publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

PIELIKUMS A
PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI

