IEPIRKUMA Nr. ĶSSC/ 2013/03
Lietotas traktortehnikas ar aprīkojumu iegāde.

NOLIKUMS
1. IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS: ĶSSC/2013/03
2. PASŪTĪTĀJS: SIA „Ķekavas sadzīves servisa centrs”
Pasūtītāja rekvizīti:
Gaismas iela 19 k-9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads
Reģ. Nr. 40003525725
AS SEB banka, konts:LV92UNLA0003001609441
Kontaktpersona:
Māris Belovs
Tālrunis 26194118, fakss 67935819
e-pasts maris.belovs@gmail.com
3. PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAS VIETA, DATUMS, LAIKS UN KĀRTĪBA
3.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2013.gada 24.septembrim 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
Lietotas traktortehnikas ar aprīkojumu iegāde.id.Nr. ĶSSC /2013/03,
Neatvērt līdz 2013.gada 24.septembrim 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.
4.9. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot iepirkuma nolikuma 3.2.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja
īpašums un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.
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5. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU
5.1. Iepirkuma priekšmets ir riepas, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (skat. pielikumu Nr.1)
CPV kods: 34350000-5
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 piegādes cena iekļauj sevī cenu par preci un ar tās piegādi saistītās izmaksas, kā arī
atbilstošos nodokļus un nodevas.
 Plānotā vispārīgās vienošanās summa ir 6500 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.

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),
saglabājot tabulas struktūru un ievērojot pasūtītāja tehniskajā specifikācijā izvirzītās prasības.
Pretendentam jāaizpilda aile „Cena bez PVN par 1 vienību ar piegādi”.
6.5.2. Finanšu piedāvājumā norāda kopējo cenu summu par kādu tiks piegādātas tehniskajā
specifikācijā norādītās preces.
6.5.3. Finanšu piedāvājumā cenu norāda latos (LVL) bez pievienotās vērtības nodokļa.
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.
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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 Iepirkuma
Nr. ĶSSC/ 2013/02 nolikumam

IEPIRKUMA Nr. ĶSSC/ 2013/03
Lietotas traktortehnikas ar aprīkojumu iegāde.
TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
iepirkumam

„Lietotas traktortehnikas ar aprīkojumu iegāde”
Nr.p.k.

Rādītāji

Prasības

1.

Traktortehnika

MTZ-952

3.

Piedziņa

4x4

4.

Izlaides gads

Ne vecāks par 2003 gadu

5.

Pārnesumu kārba

Mehāniskā ar
sinhronizētāju

6.

Riepu protektora atlikums

Ne mazāks par 70%

7.

Nobraukums

Ne vairāk kā 4000 m/st

8.

Dzinējs

Dīzeļdzinējs ar turbīnu

9.

Dzinēja jauda

Ne mazāka par 70 kw/95
z/sp

10.

Pilna masa

Ne mazāka par 4700 kg

11.

Degvielas bākas tilpums

Ne mazāka par 130 litriem

PAPILDUS PRASĪBAS.
12.

Sniega šķūrējamā lāpsta (priekšas
uzkare)

13.
14.
16.

Uzkare ( monobloks
Atsvari aizmugurējiem riteņiem
Ceļu satikmes negadījumi

No kabīnes vadāma ar
hidraulikas piedziņu un
divām pagriezienu
pozīcijām pa labi un pa
kreisi, kā arī uz augšu un
leju. Lāpstas izmēri ne
mazāki kā:
Darba virsmas platums ne
mazāks par 4000mm,
augstums ne mazāks par
600mm.

Vai ir bijis iesaistīts ceļa
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Piedāvājums

satksmes negadījumā, kas
izraisījis tehniskus
defektus
Cenā iekļautas piegādes
izmaksas
traktortehnikai jābūt
reģistrētai LV un ar LV
tehnisko apskati, kura
derīguma termiņš ir ne
mazāks par 10 mēnešiem
uz iegādes brīdi.

<Paraksts, paraksta atšifrējums,
zīmogs>

<Pretendenta nosaukums>
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Pielikums Nr.2 Iepirkuma
Nr. KSSC/ 2013/03 nolikumam

Pretendenta veidlapa
SIA „Ķekavas sadzīves servisa centrs” iepirkumu komisijai

____________________PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ
(pretendenta nosaukums)

Pretendenta rekvizīti,
Kontaktpersona

Savu piedāvājumu iesniedzu uz iepirkuma „ Lietotas traktortehnikas ar aprīkojumu iegāde.
.” (id.Nr. ĶSSC/ 2013/03):

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 līdz _________________, bet gadījumā, ja tiek atzīts par
uzvarētāju - līdz attiecīgā līguma noslēgšanai;
5) uz mums neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta piektajā daļā minētie
izslēgšanas nosacījumi, un ka nav tādu apstākļu, kuri pretendentam liegtu piedalīties
iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām.

Datums______________
Paraksts
(Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā vai jāizmanto to kā pieteikuma paraugu.)
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Pirkuma līgums paraugs
Par lietotas traktortehnikas ar aprīkojumu iegādi
Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā,

2013.gada _______

SIA „Ķekavas sadzīves servisa centrs”, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, tās
rīkotājdirektora Jura Aperāna personā, kurš rīkojas saskaņā ar Pasūtītāja nolikumu un
SIA statūtiem no vienas puses, un
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
turpmāk tekstā – Izpildītājs, , no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā - Līdzēji,
pamatojoties uz iepirkuma procedūras „Lietotas traktortehnikas ar aprīkojumu iegāde.
„ iepirkuma identifikācijas Nr.ĶSSC/2013/03, rezultātiem, noslēdza šādu līgumu,
turpmāk tekstā - Līgums:
1.

Līguma priekšmets un izpildes termiņš

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas saviem spēkiem, tehniskajiem
līdzekļiem, paša sagādātiem materiāliem Pasūtītāja uzdevumā izpildīt pasūtījumu, kas
ietver - Lietotas traktortehnikas ar aprīkojumu piegādi, turpmāk tekstā – Pasūtījums,
atbilstoši Pasūtītāja Tehniskajai specifikācijai, un Izpildītāja Finanšu piedāvājumam.
1.2. Pasūtījuma piegāde tiek savstarpēji precizēta Pušu saskaņotos pasūtījumos ne
vēlāk kā 48 stundas pirms konkrētās piegādes.
1.3. Izpildītājs sniedz Pakalpojumu atbilstoši šī Līguma nosacījumiem.
1.4. Līguma summa sastāda Ls
____________(____________________________________) bez PVN.
1.5. Izpildītājs piegādā Pasūtītājam lietotu kravas ceļu dienesta automašīnu ar
aprīkojumu kasti 10 ( desmit) dienu laikā no rēķina apmaksas brīža.
2.

Pasūtījuma cena un samaksas kārtība

2.1. Pasūtījuma cena ir norādīta 2.pielikumā „Finanšu piedāvājums”, un Pasūtījuma
cena nav maināma.
2.2. Pēc Pasūtījuma saņemšanas tiek noformēts Pasūtījuma nodošanas –
pieņemšanas akts, ko paraksta abas Puses.
2.3. Par veikto Pasūtījumu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam rēķinu, ko Pasūtītājs
apmaksā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas dienas.
2.4. Maksājums tiek uzskatīts par izdarītu dienā, kad nauda ir ieskaitīta Līgumā
norādītajā Izpildītāja norēķinu kontā.
3.
Pušu saistības un atbildība
3.1. Izpildītājs apņemas piegādāt Pasūtītājam lietotu vieglo automašīnu ar kravas
kasti, izmantojot savā īpašumā vai turējumā esošos autotransporta līdzekļus.
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3.2. Izpildītājam ir pienākums novērst jebkuru ar savu darbību saistītu pārkāpumu
un nodrošināt Pasūtījuma nevainojamu izpildi.
3.3. Ja Izpildītājs nokavē saskaņoto Pasūtījuma izpildes termiņu vai nepienācīgi
izpilda Pasūtījumu (Pasūtījumu veic daļēji, izpilda nepienācīgā kvalitātē vai
neatbilstoši Līguma noteikumiem), tas par katru kavējuma vai nepienācīgas izpildes
gadījumu maksā Pasūtītājam līgumsodu 5 % apmērā no nokavētā Pasūtījuma
vērtības. Līgumsoda samaksa Izpildītāju neatbrīvo no pārējo Līguma saistību
izpildes.
3.4. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par Pasūtījumu Līgumā noteiktajos termiņos
un kārtībā.
3.5. Ja Pasūtītājs nokavē Pasūtījuma apmaksu, tas par katru kavējuma dienu, sākot
ar 30 (trīsdesmito) dienu no rēķina saņemšanas, maksā Izpildītājam līgumsodu 5 %
apmērā no laikā nesamaksātās summas. Līgumsoda samaksa Izpildītāju neatbrīvo no
pārējo Līguma saistību izpildes.
3.6. Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību neizpildīšanu vai nepienācīgu
izpildi, kā arī atlīdzina otrai Pusei radītos zaudējumus.
3.7. Katra Puse ir atbildīga par zaudējumiem, kas nodarīti pašas Puses, tās
pilnvaroto personu vai darbinieku vainas vai nolaidības dēļ.
3.8. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu saistību neizpildi, ja šī
neizpilde radusies nepārvaramas varas (force majeure) ietekmes rezultātā, ko Puses
nevarēja paredzēt, novērst vai ietekmēt. Par minēto apstākļu iestāšanos nekavējoties
rakstiski jāinformē otra Puse.
4.
Līguma grozīšanas un izbeigšanas kārtība
4.1. Visi grozījumi un papildinājumi Līgumā ir noformējami rakstveidā kā
pielikumi Līgumam un stājas spēkā pēc tam, kad tos ir parakstījuši Līdzēji.
4.2. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja:
4.2.1. no Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ Izpildītājs Pasūtījuma izpildes termiņu
kavē ilgāk par 10 (desmit) dienām un puses nav rakstiski vienojušās par jaunu
termiņu;
4.2.2. Izpildītājs, izpildot Pasūtījumu nav ievērojis Līguma noteikumus, normatīvo
aktu, tehniskās vai Pasūtījuma izpildei noteiktās tehniskās prasības;
4.3. Izpildītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja:
4.3.1. Izpildītājs Preces apmaksas termiņu kavē ilgāk par 10 (desmit) dienām un
puses nav rakstiski vienojušās par jaunu termiņu;
4.4. Līdzēji var atkāpties no Līguma tikai Līgumā un Latvijas Republikas
normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.
5.

Pārējie noteikumi

5.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 2013.gada
1.decembrim.
5.2. Pasūtītāja atbildīgā persona par Līguma uzraudzības izpildi ir Juris Aperāns
tel.29259734
5.3. Izpildītāja kontaktpersona Līguma izpildei ir __________, tālr.__________.
5.4. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma noteikumu neizpildi, ja tam par
iemeslu ir apstākļi, kurus tie nevarēja paredzēt, novērst un ietekmēt (Force Majeure).
Force Majeure ietver ūdens plūdus, ugunsgrēku, zemestrīci un citas stihiskas
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nelaimes, kā arī kara darbību, streikus un citus apstākļus, kas neiekļaujas Līdzēju
iespējamās kontroles robežās.
5.5. Līdzējam, kas nokļuvis Force Majeure apstākļos, bez kavēšanas jāinformē par
to otrs Līdzējs 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Force Majeure iestāšanās un ziņojumam
jāpievieno izziņa, ko izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur minēto apstākļu
apstiprinājumu un raksturojumu.
5.6. Līguma darbība tiek apturēta uz Līguma 5.4.punktā noteikto apstākļu
pastāvēšanas laiku, bet pēc kavējošo apstākļu izbeigšanās atkal iegūst pilnu spēku.
5.7. Līguma darbības laikā radušās domstarpības un strīdus Līdzēji vispirms risina
sarunu ceļā, parakstot par to rakstisku vienošanos.
5.8. Ja sarunu ceļā domstarpības nav izdevies novērst, strīdu izšķir tiesa Latvijas
Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
5.9. Līgums noformēts 2 (divos) eksemplāros uz 3 (trīs) lapā, latviešu valodā, pa 1
(vienam) eksemplāram katram no Līdzējiem. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds
juridisks spēks.
5.10. Līgumam pievienoti šādi Līguma tekstā norādītie pielikumi:
5.10.1.
Pasūtītāja Tehniskā Specifikācija / apraksts uz 1 lapas;
5.10.2.
Izpildītāja Finanšu piedāvājums uz 1.lapas.
Pušu rekvizīti un paraksti:
Pasūtītājs

Izpildītājs

SIA „Ķekavas sadzīves servisa centrs”
Reģ.Nr.40003525725
Gaismas iela 19, k.9, Ķekava,
Ķekavas novads, LV-2123
Banka: AS SEB banka
Konts: LV92UNLA0003001609441
Kods: UNLALV2X
_____________________________
__________________________
Juris Aperāns
/Valdes loceklis/
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