APSTIPRINĀTS
Rundāles novada domes Iepirkuma komisijas
2010.gada 8.septembra sēdē (Protokols Nr.41., 1punkts).

INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM UN
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

IEPIRKUMA PROCEDŪRAI, KAS VEICAMA
PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMA 8¹.PANTA KĀRTĪBĀ

“SALMU APKURES KATLA IEGĀDE,
PIEGĀDE UN UZSTĀDĪŠANA SAULAINES KATLU MĀJĀ“

Pilsrundāle
2010.gads

1.Vispārīgā informācija
1. Iepirkuma priekšmets:
1.1. Salmu apkures katla iegāde, piegāde un uzstādīšana Saulaines katlu mājā,
1.2. Iepirkuma identifikācijas numurs: 2010/29
1.3. Iepirkuma nomenklatūra ( CPV kods): 42160000-8
1.4. Līguma izpildes vieta – Saulaines katlu māja, Rundāles pagasts, Rundāles novads
1.5. Līguma izpildes termiņš – 3 (trīs) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.
2. Pasūtītājs
Pasūtītāja nosaukums:
Juridiskā adrese:
Reģistrācijas numurs:
Banka:
Konta numurs:
Kods:
Kontaktpersona:
Tālruņa numurs :
Faksa numurs:
E-pasta adrese:
Darba laiks:
3.

Rundāles novada dome
Pilsrundāle 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā,
LV-3921
90009112819
A/S “SEB banka”,
LV09UNLA0050014261241,
Kods: UNLALV2X
Rundāles novada domes Komunālo pakalpojumu dienesta
vadītājs Ivars Čerļenoks,
Tālr. 63962531, mob. tālr. 29442954
63962298
63962533
dome@rundale.lv
Darba dienās: 08:00 – 12:00 un 13:00 - 17:00, pirmdienās līdz
18:30, piektdienās līdz 15:30

Iepazīšanās ar instrukciju un papildu informācijas sniegšana

3.1. Ar Instrukciju pretendentiem un tehnisko specifikāciju (turpmāk tekstā – Instrukcija)
Pretendenti var iepazīties Rundāles novada domes mājaslapā internetā (www.rundale.lv)
sadaļā „Iepirkumi”, uzreiz pēc paziņojuma par plānoto līgumu publicēšanas Iepirkumu
uzraudzības biroja interneta mājas lapā. Pretendentiem ir nodrošināta brīva un tieša
elektroniska pieeja iepirkuma dokumentācijai.
3.2. Pretendents var pieprasīt papildu informāciju par iepirkumu, pieprasījumu iesniedzot
rakstveidā un nosūtot to Rundāles novada domes Iepirkumu komisijai pa pastu (Pilsrundāle
1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, LV-3921) vai faksu (63962533).
3.3. Atbildes uz visiem pretendentu uzdotajiem jautājumiem Iepirkumu komisija sniedz pēc
iespējas īsākā (ne ilgāk kā trīs darbdienu) laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Iepirkumu
komisija, vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu pretendentam, kas uzdevis jautājumu,
ievieto šo informāciju Rundāles novada pašvaldības mājas lapā www.rundale.lv, sadaļā
„Iepirkumi”.
4.
Piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks
4.1. Piedāvājumus pretendents iesniedz pa pastu vai personīgi Rundāles novada domes kancelejā,
Pilsrundāle 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, LV- 3921, līdz 2010. gada 24. septembrim
plkst.14.00.
4.2. Ja piedāvājumu iesniedz, nosūtot pa pastu, pasūtītājam to ir jāsaņem norādītajā adresē līdz
noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
4.3. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc 4.1. punktā norādītā termiņa, netiks vērtēti un tiks nosūtīti
(atdoti) atpakaļ iesniedzējam neatvērti.

5. Prasības piedāvājuma noformēšanai
5.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē (bandrolē), uz kuras jānorāda:
1) pasūtītāja nosaukums un adrese;
2) norādi – Iepirkumam „Salmu apkures katla iegāde, piegāde un uzstādīšana Saulaines
katlu mājā” identifikācijas Nr. RND 2010/29;
3) Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numuru un pasta adresi;
4) atzīmi “Neatvērt līdz 2010.gada 24.septembrim plkst. 14:00”.
5.2. Piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma
dokumentiem jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.
5.3. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem ir jābūt skaidri salasāmiem, bez dzēsumiem,
labojumiem vai svītrojumiem.
5.4. Iepirkums nav sadalīts daļās, piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmeta apjomu.
5.5. Piedāvājums sastāv no trim daļām:
1) Pretendenta atlases dokumentiem: 1 (viens) oriģināls un 2 (divas) kopijas, ieskaitot
pieteikumu dalībai iepirkumu procedūrā;
2) Tehniskā piedāvājuma: 1 (viens) oriģināls un 2 (divas) kopijas;
3) Finanšu piedāvājuma: 1 (viens) oriģināls un 2 (divas) kopijas.
5.6. Katru piedāvājuma daļu sagatavo atsevišķi ar attiecīgu uzrakstu “Pretendenta atlases
dokumenti”, “Tehniskais piedāvājums” un “Finanšu piedāvājums”, tās ievietojot 5.1.punktā
minētajā aploksnē (bandrolē). Katras piedāvājuma daļas dokumentiem jābūt cauršūtiem tā, lai
dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, lapām jābūt sanumurētām un jāatbilst pievienotajam
satura radītājam. Uz piedāvājuma daļu oriģināliem un to kopijām norāda attiecīgi
“ORIĢINĀLS” un “KOPIJA”.
5.7. Ja aploksne nav noformēta atbilstoši Instrukcijas 5.1.punkta prasībām, pasūtītājs neuzņemas
atbildību par tās nesaņemšanu vai pirmstermiņa atvēršanu. Pasūtītājs pieņem tikai tādus
piedāvājumus, kas iesniegti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām un ir noformēti tā,
lai piedāvājumā iekļautie dati būtu aizsargāti un pasūtītājs varētu pārbaudīt tā saturu tikai pēc
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja piedāvājums iesniegts pēc piedāvājumu
iesniegšanas termiņa beigām vai nav noformēts atbilstoši Instrukcijas 5.1. punktā minētajam,
pasūtītājs to nepieņem un neatvērtu atdod/nosūta atpakaļ tā iesniedzējam.
5.8. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.
6.
Prasības Pretendentiem:
6.1. Pretendents ir juridiska persona, kura ir reģistrēta attiecīgās valsts normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā uz kuru neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta piektajā daļā un
39.panta pirmajā daļā ietvertie izslēgšanas nosacījumi;
6.2. Pretendentam saimnieciski un tehniski ir jābūt spējīgam veikt iepirkuma tehniskajā
specifikācijā paredzētā salmu apkures katla piegādi un uzstādīšanu;
6.3. Pretendentam ir jābūt pieredzei līdzīgas nozīmes darbu veikšanā: apkures katlu izgatavošanā,
piegādē, uzstādīšanā.
6.4. Pretendenta gada kopējam finanšu vidējam apgrozījumam pēdējo divu gadu (2008. un
2009.gada) laikā ir jabūt, vismaz, Pretendenta piedāvātās līgumcenas, kas norādīta bez
pievienotā vērtības nodokļa, apmērā. Minētais, gada kopējais finanšu vidējais apgrozījums,
attiecas arī uz uzņēmumiem, kas dibināti vēlāk, tas ir, to gada kopējam finanšu vidējam
apgrozījumam par nostrādāto periodu ir jābūt, vismaz, Pretendenta piedāvātās līgumcenas, kas
norādīta bez pievienotā vērtības nodokļa, apmērā.
7.
7.1.

Pretendenta iesniedzamie dokumenti.
Pretendenta atlases dokumenti:

pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā „Salmu apkures katla iegāde, piegāde
un uzstādīšana Saulaines katlu mājā” (iepirkuma dentifikācijas Nr. RND
210/29), saskaņā ar Pielikumu N.1 „Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā”;
7.1.2. rakstisks apliecinājums, ka uz Pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma
8.1 panta piektajā daļā un 39. panta pirmajā daļā minētie nosacījumi;
7.1.3. Komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs
izdotas reģistrācijas apliecības kopiju.
7.1.4. pēdējos trijos gados veikto nozīmīgāko šim iepirkumam atbilstošu darbu
sarakstu, kuros Pretendents piedalījies, norādot to veikšanas vietu,
uzsākšanas/pabeigšanas gadu, summas un pasūtītāju;
7.1.5. vadošā tehniskā personāla (projektētājs, montāžas darbu vadītājs, u.c.)
profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus;
7.1.6. Pretendenta pārstāvja (vienas juridiskās personas vai juridisko personu
apvienības) pilnvara vai juridisko personu apvienības sabiedrības vai sadarbības
līguma kopija ar norādītu pretendenta pārstāvja vārdu, uzvārdu, ieņemamo
amatu un uzņēmuma nosaukumu, ja pretendentu iesniegtajā piedāvājumā pārstāv
pilnvarota persona;
7.1.7. ja Pretendents plāno piesaistīt darbuzņēmējus (apakšuzņēmējus) – informāciju
par konkrētajiem apakšuzņēmējiem un tiem nododamo darbu sarakstu un kopējo
veicamo darbu apjomu (papildus, kopējo nododamo veicamo darbu apjomu,
atspoguļot
procentuāli),
pievienojot
darbuzņēmēju
(apakšuzņēmēju)
apliecinājumu veikt minētos darbus.
7.1.8. personu apvienības katras pilnvarotās personas parakstīts apliecinājums par
kopīgu dalību iepirkumā, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība.
7.2. Tehniskā piedāvājuma dokumenti - tehniskajam piedāvājumam jāatbilst Tehniskājā
specifikācijā norādītā salmu apkures katla tehniskajiem datiem (Pielikums Nr.2). Tehniskajā
piedāvājumā papildus jāiekļauj:
7.2.1. darbu izpildes kalendāro grafiku un piedāvātās darba organizācijas aprakstu;
7.2.2.apliecinājumu par piegādāta un uzstādītā salmu katla garantijas termiņu, kas
nedrīkst būt mazāks par 5 (pieciem) gadiem un materiālu atbilstības apliecinājums no
ražotāja;
7.3. Finanšu piedāvājuma dokumenti:
7.3.1. Finanšu piedāvājums jāiesniedz par visu veicamo darbu apjomu atbilstoši
Pielikumamam Nr.3;
7.3.2. apildus jāiekļauj finanšu plūsmas grafiks.
8. Piedāvājuma derīguma termiņš
7.1.1.

8.1. Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 6 (sešus) mēnešus no piedāvājumu iesniegšanas termiņa
beigām.
9. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana
9.1. Piedāvājumu vērtēšanas notiek pa posmiem, pārbaudot Piedāvājumu atbilstību (tajā skaitā,
pretendenta spēju nodrošināt līguma izpildi) Instrukcijas 5.,6.,7.,8. punktā minētajām
prasībām. Ja piegādātājs vai tā piedāvājums neatbilst kādai no prasībām attiecīgajā posmā,
pasūtītājs piegādātāju izslēdz no turpmākās dalības iepirkumā un tā piedāvājumu tālākajos
posmos neizskata.
9.2.Iepirkumu komisija ir tiesīga pārbaudīt pretendenta apliecinājumos ietverto ziņu patiesumu
publiski pieejamās datubāzēs.
9.3. Iepirkuma komisija:

1)

2)

3)
4)

5)
6)

pārbauda piedāvājuma noformējuma atbilstību Instrukcijās pretendentiem norādītajām
prasībām. Lemj par to, vai iesniegtais piedāvājums noformēts atbilstoši instrukcijā
norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti,
pārbauda pretendenta atbilstību Instrukcijā norādītajām prasībām. Izslēdz Pretendentu no
turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata Pretendenta piedāvājumu, ja
tiek konstatēts, ka uz Pretendentu attiecas kāds no Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta
piektās daļas 1.un 2.apakšpunktā un 39.panta pirmajā daļā norādītajiem apstākļiem,
pārbauda piedāvājumu atbilstību Tehniskajai specifikācijai,
pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu, ja šādas kļūdas konstatē, tad tās
izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu komisija paziņo
Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija
ņem vērā labojumus.
no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlas piedāvājumu ar viszemāko piedāvāto
cenu bez PVN.
trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanu vai
iepirkuma procedūras pārtraukšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, visi pretendenti
tiek informēti par komisijas pieņemto lēmumu.

10. Iepirkuma līgums
10.1 Piedāvājumu izvērtēšanas, pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu,
pamatojoties uz tā iesniegto piedāvājumu, iepirkuma instrukciju un tehniskajām
specifikācijām.
10.2. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt
līgumu ar nākamo pretendentu, kurš iesniedzis piedāvājumu ar zemāko cenu vai pārtraukt
iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja arī nākamais izraudzītais pretendents
atsakās slēgt līgumu, pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu
piedāvājumu.
10.3. Gadījumā, ja iepirkumam tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbildīs
instrukcijas prasībām, pretendents, kas iesniedzis šo piedāvājumu, var tikt atzīts par
iepirkuma uzvarētāju.
10.4. Ja iepirkumam nav iesniegti piedāvājumi vai ja iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma
noteikumos un tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām, pasūtītājs pieņem lēmumu
izbeigt iepirkumu.
10.5. Komisija no pretendenta, kuram būs piešķiramas līguma slēgšanas tiesības pieprasa izziņu,
ko izdevusi Latvijas kompetenta institūcija, ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas,
kas apliecina, ka pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās
apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus. Izziņas iesniegšanas
termiņš 10 (desmit) darbdienas no paziņojuma par iepirkuma uzvarētāju. Izziņas
neiesniegšanas gadījumā par iepirkuma uzvarētāju tiks atzīts un līguma slēgšanas tiesības
tiks piešķirtas nākamajam pretendentam, kas piedāvājis zemāko līgumcenu. Izziņu var
pievienot pie pretendenta atlases dokumentiem, iesniedzot piedāvājumu.
Pielikumā:
1) Pieteikums dalībai iepirkumu procedūrā „Salmu apkures katla iegāde, piegāde un
uzstādīšana Saulaines katlu mājā” identifikācijas Nr. RND 210/29” uz 2 (divām) lpp.
2) Tehniskā specifikācija – Salmu apkures katla tehniskie dati uz 1 (vienas) lpp.
3) Finanšu piedāvājums uz 1 lpp.
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

_________________ /A.Smilga/

Pielikums Nr.1
„Salmu apkures katla iegāde, piegāde un uzstādīšana Saulaines katlu mājā ”,
iepirkuma identifikācijas numurs – RND 2010/29

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ
„Salmu apkures katla iegāde, piegāde un uzstādīšana Saulaines katlu mājā ”
sastādīšanas vieta

Informācija par pretendentu*
Pretendenta
nosaukums:
Reģistrācijas
numurs:
Juridiskā adrese:
Pasta adrese:
Tālrunis:

datums

Fakss
:

E-pasta adrese:
Finanšu rekvizīti*
Bankas
nosaukums:
Bankas kods:
Konta numurs:
Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu)*
Vārds, uzvārds
(personas kods):
Ieņemamais
amats:
Tālrunis:
Fakss
:
E-pasta adrese:
Ar šo mēs apliecinām savu dalību iepirkumā „Salmu apkures katla iegāde,
piegāde un uzstādīšana Saulaines katlu mājā ”, iepirkuma identifikācijas numurs –
RND 2010/29.
Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma dokumentāciju un piekrītam
visiem iepirkuma noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju
pret tiem nav.
Mēs piedāvājam veikt salmu apkures katla izgatavošanu, piegādi un

uzstādīšanu Saulaines katlu mājā, saskaņā ar iepirkuma Instrukcijas prasībām, par
summu, kura noteikta mūsu Finanšu piedāvājumā, kas ir daļa no mūsu piedāvājuma,
t.i.:
kopējā piedāvājuma cena latos ar PVN vārdos un skaitļos

tajā skaitā:
PVN vārdos un skaitļos

Piedāvātā cena latos bez PVN:
________________________________________________________________
vārdos un skaitļos

Ja mēs tiksim atzīti par uzvarētāju iepirkumā „Salmu apkures katla iegāde,
piegāde un uzstādīšana Saulaines katlu mājā ”, iepirkuma identifikācijas numurs –
RND 2010/29, mēs apņemamies darbus pabeigt 3 (trīs) mēnešu laikā no līguma
noslēgšanas dienas.
Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā ___ mēnešus, skaitot
no piedāvājumu atvēršanas dienas, tas ir, līdz 20__.gada ___. ___________
ieskaitot.
Ar šo apliecinām, ka visa iesniegtā informācija ir patiesa.
Pretendenta nosaukums*:
Pilnvarotās personas vārds,
uzvārds*
Pilnvarotās personas
amats*:
Pilnvarotās personas
paraksts*:
z.v.
__________________________
* Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa kā pretendenta dalībnieki, šie lauki
jāaizpilda par katru personas grupas dalībnieku atsevišķi, kā arī papildus
jānorāda, kura persona pārstāv personu grupu šajā iepirkumā.

Pielikums Nr.2
„Salmu apkures katla iegāde, piegāde un uzstādīšana Saulaines katlu mājā ”,
iepirkuma identifikācijas numurs – RND 2010/29.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Salmu apkures katla tehniskie dati

Nr.p.k.

Specifikācija

Prasības

1.
2.

340
≥ 87

3.
4.

Katla jauda (kW)
Lietderības koeficients (%)
pie salmu mitruma 14±3%
Katla tips
Katla materiāls

5.

Katla kurtuve

6.

Kurināmais

7.

12.
13.

Vidējais kurināmā patēriņš
(kg/h)
CO emisija( %)
Putekļu emisija (mg/nm3)
Katla gabarītizmēri(mm)
-garums
-platums
-augstums
Maksimālā turpgaitas
temperatūra oC
Hidrauliskais darba
spiediens (bar)
Katla ūdens tilpums (m3)
Katla vadības bloks

14.
15.

Dūmvada diametrs(mm)
Kurtuves durvis

8.
9.
9.

10.
11.

Trumuļa, ar liesmu caurulēm
Tērauds
Ar keramisku reflektoru
Ø2000mm*3000mm
Salmu kvadrātķīpas, blīvums
100-200kg/m3, izmēri (mm)
1300x1400x2600
86
≤ 0,16
≤ 263
4300
2900
2800
95
1,5
5
PLC dators ar skābekļa devēju
degšanas procesa kontrolei
300-400
Horizontāli veramas par ≥100o

Piedāvājums

Pielikums Nr.3
„Salmu apkures katla iegāde, piegāde un uzstādīšana Saulaines katlu mājā”,
iepirkuma identifikācijas numurs – RND 2010/29.

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Nr.
p.k

Prece vai pakalpojums

1.

Esošā apkures katla Ri-340
demontāža un utilizācija
Jauns, rūpnieciski ražots
tērauda salmu apkures katls,
jauda 340kW, ar vadības
bloku,ventilatoru un iekšējās
cirkulācijas sūkni UPS 25-80
vai anaogs
Jaunā apkures katla piegāde un
uzstādīšana, pieslēgšana,
elektrotīklam, apkures sistēmas
cauruļvadiem.
Izolēts dūmvada posms 10m. no
jaunā apkures katla līdz
esošajam dūmvadam, tā
uzstādīšana
Cirkulācijas sūknis Q=25m3/h;
H=3,5m., tā uzstādīšana un
pieslēgšana esošajai sistēmai
Katla palaišana-ieregulēšana,
nodošana ekspluatācijā

2.

3.

4.

5.
6.

Kopā:

Vienība

Vienību
skaits

Kompl.

1

Kompl.

1

Kompl.

1

Kompl.

1

Kompl.

1

Kompl.

1

Vienības
cena bez
PVN(LVL)

PVN
(LVL)

Summa
ar PVN
(LVL)

