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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.1.

IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS – KND/2017/02

1.2.

IEPIRKUMA PRIEKŠMETS

1.2.1. Iepirkuma priekšmets ir „Kurināmo kokskaidu granulu iegāde”, fasētas 15…20 kg
maisos – kopā 155 tonnas:


Kocēnu novada Bērzaines pagasta Bērzainē 55 tonnas;



Kocēnu novada Dikļu pagasta Dikļos, 100 tonnas, tajā skaitā:


Dikļu J. Neikena pamatskola – 60 tonnas;



Dikļu kultūras tūrisma un informācijas centrs – 40 tonnas

1.2.2. Iepirkuma priekšmets netiek dalīts atsevišķās daļās.
1.2.3. Pasūtītājs patur tiesības samazināt iepērkamos apjomus.
1.2.4. Pretendentam jāiesniedz savs piedāvājums par visu iepirkuma priekšmetā minēto
apjomu. Līgums tiks slēgts ar pretendentu, kura piedāvājums būs atbilstošs
iepirkuma procedūras nosacījumiem un ar zemāko cenu.
1.2.5. CPV kods: 03413000-8 – kurināmā koksne
1.3.

PASŪTĪTĀJS UN KONTAKTPERSONAS

Kocēnu novada dome
Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220
Reģistrācijas Nr. 90009114171
Konta Nr.: LV25UNLA0050014273854
a/s „SEB banka”, kods UNLALV2X
Kontaktpersona iepirkuma procedūras jautājumos:
Kocēnu novada domes Iepirkumu un nekustamā īpašuma speciāliste
Anna Urbāne, telefons 26476870, e-pasts: anna.urbane@kocenunovads.lv
 Kocēnu novada domes jurists, Publisko iepirkumu komisijas priekšsēdētājs
Didzis Endzeliņš, e-pasta adrese didzis.endzelins@kocenunovads.lv,
tālr. 29254154


Kontaktpersona realizācijas un piegādes jautājumos:


Kocēnu novada domes izpilddirektors
Māris Permaņickis, tālr. 29499880, e-pasts:
maris.permanickis@kocenunovads.lv

1.4.



Bērzaines pagasta pārvaldes vadītājs: Atis Keziks, tālr.29423415



Dikļu pagasta pārvaldes vadītājs: Atis Antons, tālr. 26424669

LĪGUMA IZPILDES VIETA UN LAIKS

1.4.1. Līguma izpildes vietas:


„Pīlādži”, Bērzaine, Bērzaines pagasts, Kocēnu novads,



Dikļu J.Neikena pamatskola, Dikļos, Dikļu pagastā, Kocēnu novads,



Dikļu kultūras un informācijas centrs, „Straumes”, Dikļi, Dikļu pagasts,
Kocēnu novads.

1.4.2. Līguma izpildes termiņš: 12 (divpadsmit) mēneši no līguma parakstīšanas dienas.
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1.5.

IEPIRKUMA NOTEIKUMU SAŅEMŠANAS VIETA UN LAIKS

Noteikumu elektroniskā versija un tehniskā dokumentācija tiek ievietota lejupielādēšanai
Kocēnu novada domes mājas lapā internetā www.kocenunovads.lv sadaļā „Iepirkumi”,
iepirkumu procedūras 82. panta kārtībā. Tā ir izmantojama piedāvājuma sagatavošanai.
Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkumu, tiks publicēta
pašvaldības mājas lapā pie šī iepirkuma noteikumiem. Ieinteresētajam piegādātājam ir
pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja kāds
piegādātājs nav iepazinies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā
pieeja.
1.6.

PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS UN ATVĒRŠANAS VIETA, DATUMS, LAIKS
UN KĀRTĪBA

Piedāvājumus iesniegt personīgi vai iesūtīt pa pastu Kocēnu novada domei, adrese:
Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads līdz 2017.gada 20.februārim
pulksten 14:00. Domes darba laiks – darba dienās no plkst. 9:00 līdz 12:00 un no 13:00
līdz 16:00.
Ja pretendents izvēlas nosūtīt piedāvājumu pa pastu, tad visu atbildību par iespējamu
pasta sūtījumu aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt piedāvājuma
savlaicīgu nogādāšanu noteikumos norādītajā laikā un adresē, uzņemas pretendents.
Piedāvājumus, kas nav iesniegti iepirkuma noteikumos noteiktajā kārtībā vai, kuri ir
saņemti pēc iepirkuma noteikumos norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa,
neizskata un tos neatvērtus nosūta atpakaļ piedāvājuma iesniedzējam.
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme – 2017.gada 20.februārī pulksten 14:00 Kocēnu
novada domes ēkā, Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā.
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta.
1.6.1. Iepirkuma procedūra - saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8 2. panta
nosacījumiem.
1.6.2. Iepirkuma procedūru organizē Kocēnu novada dome un realizē Kocēnu novada
domes Iepirkumu komisija.
1.7.

PIEDĀVĀJUMU NOFORMĒŠANA

Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, ar pretendenta zīmogu aizzīmogotā aploksnē ar
norādi:
Kocēnu novada domes Pastāvīgajai iepirkumu komisijai
Piedāvājums iepirkumam KND/2017/02
“Kurināmo kokskaidu granulu iegāde”
„Ierobežotas pieejamības informācija“.


aploksnes otrā pusē jānorāda pretendenta nosaukums un adrese;



piedāvājuma dokumenti un pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā ir cauršūti, lai
dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, un ievietoti aploksnē. Dokumentiem jābūt
sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura radītājam. Piedāvājumā
iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.



piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar Pielikumā Nr.1 pievienoto pieteikumu –
Finanšu piedāvājumu. Pieteikumam jāpievieno noteikumu 2.9. punktā prasītie
dokumenti.



Katrs pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.
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Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu
piedāvājumu grozīt.



Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja piedāvājumā tiek iekļauti dokumenti
svešvalodās, tiem jāpievieno LR MK 22.08.2000. noteikumos Nr. 291 „Kārtība,
kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” noteiktajā kārtībā
apliecināts tulkojums latviešu valodā.



Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, pieteikumam jāpievieno
apliecinājums par dokumentu kopiju atbilstību dokumentu oriģinālam.
2. PRASĪBAS PRETENDENTIEM UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

2.1.

Pretendents apzinās, ka jebkurš piedāvājumā iekļautais nosacījums, kas ir pretrunā ar Noteikumiem vai neatbilst tā nosacījumiem, var būt par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai.

2.2.

Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts likumā noteiktajā kārtībā un
likumā noteiktajos gadījumos.

2.3.

Par Pretendentu šajā iepirkumā var būt jebkura fiziskā vai juridiskā persona,
šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kura ir iesniegusi piedāvājumu
atbilstoši šo noteikumu prasībām. Piedalīšanās iepirkuma procedūrā ir
pretendenta brīvas gribas izpausme. Iepirkuma nosacījumi visiem pretendentiem
ir vienādi.

2.4.

Uz pretendentu attiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta (5) daļā noteiktie
izslēgšanas nosacījumi.

2.5.

Pretendenta rīcībā ir nepieciešamā tehnika iepirkuma priekšmeta piegādei
pasūtītāja noteiktajās piegādes vietās. (Pielikums Nr.4)

2.6.

Pretendenta piedāvātās kokskaidu granulas ir sertificētas un atbilstošas
kvalitātes prasībām.

2.7.

Pretendents pēdējo trīs gadu periodā, no piedāvājumu atvēršanas brīža ir
nodrošinājis vismaz trīs līdzīga rakstura (apjoma) līguma izpildi (Pielikums Nr.3)

2.8.

Ja piedāvājumu iepirkumā iesniedz piegādātāju apvienība, tad uz katru
apvienības dalībnieku attiecas noteikumu 2.4.punkts, bet pārējos noteikumu
punktos izvirzītās prasības jāizpilda piegādātāju apvienībai kopumā.

2.9.

Piedāvājumā iekļaujami šādi dokumenti:
2.9.1. Finanšu piedāvājums (Pielikums Nr.1).
2.9.2. Tehniskais piedāvājums (Pielikums Nr.2)
2.9.3. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumam pievieno
visu apvienības dalībnieku parakstītu vienošanos (iesniedzams tās
oriģināls) par kopīga piedāvājuma iesniegšanu, kurā noteikts, ka visi
apvienības dalībnieki kopā un atsevišķi ir atbildīgi par līguma izpildi, un
nosaukts galvenais dalībnieks, kurš ir pilnvarots parakstīt finanšu
piedāvājumu un tehnisko piedāvājumu, ja tos neparaksta visi piegādātāju
apvienības dalībnieki, saņemt un izdot rīkojumus apvienības dalībnieku
vārdā, un ar kuru notiks visi maksājumi.
2.9.4. Apliecinājums, ka pretendents trīs iepriekšējos gados (t.i. 2014., 2015.,
2016.gadā un 2017.gadā līdz šajos noteikumos noteiktā piedāvājumu
iesniegšanas termiņa beigām) sekmīgi izpildījis vismaz 3 (trīs) līdzvērtīga
rakstura-apjoma līgumus, norādot līguma summas, pasūtītāju, pasūtītāja
kontaktinformāciju un informāciju vai līgums izpildīts 100%. (Pielikums Nr.3).
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2.9.5. Apliecinājumam pievienot pozitīvas atsauksmes no pasūtītāja par veiktajām
piegādēm ar norādi par darbu pilnīgu izpildi nolīgtajā termiņā un atbilstību.
2.9.6. Pretendenta rīcībā esošās tehnikas, kas nepieciešama, lai veiktu iepirkumā
norādītā apjoma kokskaidu granulu piegādi un izkraušanu saraksts, norādot
tehnikas nosaukumu un atzīmi vai ir īpašumā vai nomā (pievienot tehniskās
pases kopiju (Pielikums Nr.4)
2.9.7. Pilnvara, ja piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona
(iesniedzams tā oriģināls vai notariāli, vai pretendenta paraksttiesīgās
amatpersonas vai pretendenta atbilstoši pilnvarotas personas apliecināta
kopija).
2.9.8. Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta (5) daļas 1., 2. un 3. punktā minēto
apstākļu esamību pasūtītājs pārbauda atbilstoši Publisko iepirkumu likuma
8.2 panta (7) daļā noteiktajam. Konstatējot Publisko iepirkumu likuma 8.2
panta (5) daļas 2. punktā minēto apstākļu esamību, Pasūtītājs rīkojas
saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta (8) daļas otrajā punktā
noteikto.
2.9.9. Pretendents ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmējus – par apakšuzņēmēju
(fizisku vai juridisku personu) piesaisti aizpildāma un iesniedzams
pievienotā veidlapa (Pielikums Nr.5). Pretendenta piesaistītajiem
apakšuzņēmējiem ir jābūt visiem nepieciešamiem sertifikātiem, licencēm un
atļaujām norādīto darba daļu veikšanai

3. PIEDĀVĀJUMA CENA UN VALŪTA
3.1.

Finanšu piedāvājumā cenu norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa.
Atsevišķi norāda pievienotās vērtības nodokļa summu.

3.2.

Darbu izpildes tāmēs izmaksas norāda ar divām zīmēm aiz komata.

3.3.

Piedāvājuma cenā iekļaujamas visas izmaksas, kas saistītas ar būvdarbu
nodrošināšanu, nodokļiem un nodevām u.c. maksājumus, kas nepieciešami
būvdarbu pilnīgai un kvalitatīvai izpildei.

4. INFORMĀCIJAS SNIEGŠANA
Saziņa starp Pasūtītāju (iepirkuma komisiju) un ieinteresētajiem piegādātājiem
iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu vai elektroniski. Saziņas
dokumentu, nosūtot pa e-pastu, tā oriģināls paralēli nosūtāms pa pastu.
Ieinteresētais piegādātājs saziņas dokumentu nosūta uz Pasūtītāja pasta adresi – Alejas
iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220 vai noteikumos norādītās
Pasūtītāja kontaktpersonas iepirkuma procedūras jautājumos e-pastu –
anna.urbane@kocenunovads.lv. Pasūtītājs (iepirkuma komisija) saziņas dokumentu
nosūta pa pastu uz ieinteresētā piegādātāja pasta adresi un ieinteresētā piegādātāja epastu.
Atbildes uz piegādātāja uzdoto jautājumu Pasūtītājs sniedz iespējami īsākā laikā,
nosūtot to ieinteresētajam piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto to
mājaslapā internetā, kurā ir pieejami šie noteikumi, norādot arī uzdoto jautājumu.
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5. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN LĒMUMA PIEŅEMŠANA
5.1.

Piedāvājumi, kas iesniegti pēc norādītā iesniegšanas termiņa, netiks vērtēti
un tiks neatvērtā veidā nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

5.2.

Piedāvājumus vērtē atbilstoši piedāvājuma noformējuma un sastāva atbilstību
iepirkuma noteikumu prasībām, pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām;
piedāvājumu atbilstību tehnisko specifikāciju prasībām un finanšu piedāvājumus.

5.3.

Par iepirkuma uzvarētāju tiek atzīts finanšu piedāvājums ar viszemāko
cenu bez pievienotās vērtības nodokļa, kas atbilst noteikumu prasībām.

5.4.

Piedāvājumi tiks izvērtēti atbilstoši iepirkuma noteikumu prasībām. Trīs darba
dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks rakstiski informēti par
komisijas pieņemto lēmumu
6. IEPIRKUMA LĪGUMS

Pasūtītājs slēgs ar iepirkuma uzvarētāju piegādes līgumu (Pielikums Nr.6), pamatojoties
uz pretendenta piedāvājumu, noteikumu prasībām un saskaņā ar tehnisko specifikāciju
un iesniegto finanšu piedāvājumu (Pielikums Nr.1).
Līgums stājas spēkā Līgumā noteiktajā kārtībā. Līgums tiks noslēgts uz 12 mēnešiem
no līguma parakstīšanas brīža, saskaņā ar līguma nosacījumiem. Samaksa par darbu
izpildi tiek veikta Līgumā noteiktajā kārtībā (skat. Pielikumu Nr. 6).
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta (13) daļu iepirkuma līguma teksts
ne vēlāk kā dienā, kad līgums stājas spēkā, tiks publicēts Pasūtītāja mājas lapā
internetā www.kocenunovads.lv.
7. IEPIRKUMU KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
7.1.

Komisijas tiesības:
7.1.1. pieprasīt papildu informāciju no pretendentiem, kas piedalās iepirkuma
procedūrā, nosakot termiņu, līdz kuram pretendentam jāsniedz atbilde;
7.1.2. lemt par iepirkuma procedūras pārtraukšanu;
7.1.3. lemt par iepirkuma procedūras termiņa pagarināšanu;
7.1.4. veikt izmaiņas iepirkuma procedūras noteikumos;
7.1.5. noraidīt piedāvājumus, ja tie neatbilst iepirkuma procedūras noteikumu
prasībām;
7.1.6. neizvēlēties nevienu no piedāvājumiem, ja tie pārsniedz šim nolūkam
izdalītos līdzekļus;
7.1.7. pieprasīt, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz
apliecinātu dokumenta kopiju (ja Iepirkuma komisijai rodas šaubas par
iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu).

7.2.

Komisijas pienākumi:
7.2.1. nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu;
7.2.2. izskatīt visus pretendentu piedāvājumus;
7.2.3. labot aritmētiskās kļūdas Pretendentu finanšu piedāvājumos;
7.2.4. pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski
pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas
nepieciešams Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei,
piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai Pretendents
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papildina vai precizē dokumentus, kas iesniegti komisijai;
7.2.5. lemt par iepirkuma procedūras dokumentu atdošanu pretendentam
gadījumos, kad nav ievērota šajos noteikumos noteiktā piedāvājumu
iesniegšanas kārtība;
7.2.6. pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja
tiesībām;
7.2.7. noteikt iepirkuma procedūras uzvarētāju;
7.2.8. trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informēt visus
iepirkuma procedūras pretendentus par iepirkuma procedūras rezultātiem;
7.2.9. nosūtīt informāciju Iepirkumu uzraudzības birojam.
8. PRETENDENTA TIESĪBAS
8.1.

Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts.

8.2.

Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto
piedāvājumu.

8.3.

Pretendentiem ir tiesības pieprasīt papildus informāciju un uzdot jautājumus
iepirkuma komisijai atbilstoši šajos noteikumos noteiktajām prasībām.

8.4.

Ja pasūtītājs nepieciešamo informāciju par pretendentu iegūst tieši no
kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, attiecīgais
pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja
pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.

8.5.

Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopēju
piedāvājumu.
9. PRETENDENTA PIENĀKUMI

9.1.

Sagatavot piedāvājumu atbilstoši Noteikumu prasībām.

9.2.

Sniegt patiesu informāciju.

9.3.

Sniegt atbildes uz iepirkumu komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju,
kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei,
piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

9.4.

Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un
iesniegšanu.

9.5.

Sekot līdzi Pasūtītāja mājas lapā www.kocenunovads.lv, sadaļā „Iepirkumi”,
izvietotai aktuālai informācijai par iepirkuma norises gaitu, t.sk., atbildēm uz
pretendentu uzdotajiem jautājumiem un skaidrojumiem.

10. NORMATĪVIE AKTI
Publisko iepirkumu likums.
Pielikumā:
1. Pielikums “Pieteikums iepirkuma procedūrai – Finanšu piedāvājums” uz 2 (divām) lapām;
2. Pielikums “Tehniskā specifikācija” uz 2 (divām) lapām;
3. Pielikums “Informācija par pretendenta īstenotajām līdzvērtīgām piegādēm” uz 2 (divām) lapām
4. Pielikums “Pretendenta rīcībā esošās tehnikas saraksts” uz 1 (vienas) lapas;
5. Pielikums “Apakšuzņēmēju saraksts” uz 1 (vienas) lapas;
6. Pielikums “Piegādes līgums“ uz 3 (trīs) lapām.
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1.pielikums
iepirkuma procedūras noteikumiem par
“Kurināmo kokskaidu granulu iegāde”
identifikācijas Nr. KND/2017/02
Pieteikums iepirkuma procedūrai

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Iepirkuma identifikācijas Nr.: KND/2017/02
Iepirkuma nosaukums: Kurināmo kokskaidu granulu iegāde
1. IESNIEDZA
Pretendenta nosaukums

Rekvizīti

2. KONTAKTPERSONA
Vārds, uzvārds

Adrese
Tālr. / Fax
e-pasta adrese
3. PIEDĀVĀJUMS
Mēs piedāvājam piegādāt kurināmās kokskaidu granulas saskaņā ar iepirkuma
nosacījumiem.
3.1. Mūsu piedāvājums (atbilstoši attiecīgās specifikācijas pozīcijām) ir:

Iepirkuma nosaukums

Cena par visu
apjomu EUR
bez PVN

PVN par visu
apjomu
EUR

KOPĀ
EUR

Kurināmo kokskaidu granulu iegāde

3.2.

Mēs apliecinām, ka:


Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā
iepirkumu procedūrā.
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Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkuma procedūrā un pildīt iepirkuma Instrukcijās pretendentiem un tehniskajās specifikācijas/darba uzdevumā norādītās prasības.
Piedāvātajā cenā ir iekļautas visas iespējamās izmaksas, kas saistītas ar
kokskaidu granulu piegādi.
Piedāvātajām kokskaidu granulām tiks nodrošināta augsta kvalitāte.
Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt
visus šī līguma pamatnosacījumus, saskaņā ar šiem noteikumiem, pieteikumu
un tam pievienoto pielikumu.
Apzināmies, ka Jums nav saistoši pieņemt jebkuru piedāvājumu vai jebkuru piedāvājumu ar zemāko līgumcenu.
Šis piedāvājums ir spēkā 90 dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju, tad līdz attiecīgā līguma noslēgšanai

Paraksta pretendenta paraksttiesīgā amatpersona vai pretendenta atbilstoši pilnvarotā
persona (šādā gadījumā jāpievieno pilnvara):
Vārds, uzvārds, amats

Paraksts

Datums

P.S. Pretendenti piedāvājumā var iekļaut arī papildinformāciju, shēmas, attēlus u.c. materiālus, ja tas palīdz labāk izprast
piedāvājuma būtību.
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2.pielikums
iepirkuma procedūras noteikumiem par
“Kurināmo kokskaidu granulu iegāde”
identifikācijas Nr. KND/2017/02
Tehniskā specifikācija
identifikācijas KND/2017/02
1. Pieprasītie raksturlielumi:
1.1. Kokskaidu granulām ir jāatbilst noteiktajiem izgatavošanas standartiem, atbilstoši A1
klasei sasniedzot 4300 kcal/kg siltumspēju; pelnu saturs ne vairāk kā 0,42%.
1.2. Jābūt augstākās kvalitātes granulām (bez mizu piejaukuma sastāvā).
1.3. Tām ir jābūt sausām (relatīvais mitrums 5-10%), ķīmiski un no piemaisījumiem tīrām,
mehāniski labi noturīgām, bez svešķermeņiem un skaidu smalkumiem.
1.4. Ģeometriskais lielums var būt robežās no 6-10mm diametrā, ar 15-20 mm garumu,
sapresētas tilpumsvarā 650-750 kg uz kubikmetru.
1.5. Kokskaidu granulām jābūt safasētām 15 - 20 kg ietilpības hermētiskos plastikāta
maisos.
2. Piegādes prasības:
2.1. Kokskaidu granulu piegādi līdz PASŪTĪTĀJAM veic PIEGĀDĀTĀJS, ar sev pieejamo
transportu un uz sava rēķina. Izmaksas par piegādi ir jāiekļauj cenā.
2.2. Kokskaidu granulu piegādes veicamas ar sauszemes transportu līdz norādītai vietai,
darba dienās no plkst. 8.00 – 17.00 iepriekš piesakot pa tālruni pagastu pārvalžu va dītājiem:


Bērzaines pagasts: Atis Keziks, tālr.29423415



Dikļu pagasts: Atis Antons, tālr. 26424669

2.3. Jāveic kokskaidu granulu izkraušana no transportlīdzekļa un pārvietošana uz Kocēnu novada domes pārstāvja norādīto vietu iekštelpās.
2.4. Piegādes vietas un apjomi:
Vieta

Adrese

Apjoms 12 mēnešos

Dikļu pagasts

Dikļu J.Neikena pamatskola

60 tonnas

Dikļu kultūras un tūrisma
informācijas centrs

40 tonnas

“Pīlādži”, Bērzaines pagasts,
Kocēnu novads

55 tonnas

Bērzaines pagasts

KOPĀ:

155 tonnas

3. Norēķinu kārtība:
Kokskaidu granulu piegāde un realizācija tiek veikta izrakstot kokmateriālu transporta
Pavadzīmi – Rēķinu, kurā norādītais granulu daudzums un cena ir pamats tālākajiem
norēķiniem starp abām Pusēm.
Ja kokmateriālu transporta Pavadzīmē – Rēķinā norādītais kokskaidu granulu daudzums un
kvalitāte neatbilst norādītajai specifikācijai, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības atteikties no kokskaidu
granulu pieņemšanas, nekavējoties par to informējot autovadītāju un PIEGĀDĀTĀJU.
Pasūtītājam ir tiesības Līguma izpildes laikā samazināt iepērkamo kurināmo kokskaidu
granulu apjomu.
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Tehniskais piedāvājums
identifikācijas KND/2017/02

Koskaidu granulas, kopējais apjoms 145 tonnas
Prasības

Klase

Raksturlielums

Pretendenta piedāvājums

A1
Augstākā kvalitāte, bez mizu
piejaukuma sastāvā
Mehāniski labi noturīgas
Bez ķīmiskiem piemaisījumiem,
svešķermeņiem un skaidu
smalkumiem

Granulu diametrs

6-10 mm

Granulu garums

15-20 mm

Sapresējuma
tilpumsvars

>650-750 kg/m3

Siltumspēja

Ne mazāka kā 4300 cal/kg

Pelnu/smilšu saturs Ne vairāk kā 0,42%
Relatīvais mitrums

5-10%

Iepakojums

15-20 kg hermētiski plastikāta
maisi

Tehniskp piedāvājumu paraksta pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šādā
gadījumā pretendenta piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvara).
Vārds, uzvārds, amats

Paraksts

Datums
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3.pielikums
iepirkuma procedūras noteikumiem par
“Kurināmo kokskaidu granulu iegāde”
identifikācijas Nr. KND/2017/02
Informācija par pretendenta līdzvērtīgām īstenotajām piegādēm
Nr.
p.k.

Pasūtītājs

Piegādes
vieta

Piegādes
apjoms

Līguma summa
EUR bez PVN

Informāciju apliecinu:
Pretendents:
Parakstītāja amats,
vārds, uzvārds:
Paraksts:
Datums:
Zīmoga vieta:
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Piegādes
termiņš no –
līdz

4.pielikums
iepirkuma procedūras noteikumiem par
“Kurināmo kokskaidu granulu iegāde”
identifikācijas Nr. KND/2017/02
INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA RĪCĪBĀ ESOŠO TEHNIKU PIEGĀDES
NODROŠINĀŠANAI
identifikācijas Nr. KND/2017/02

Nr.p.k.

Tehnikas
nosaukums

Valsts
Reģistr. nr.

* Tabulas atbilstošajā ailē ievilkt krustiņu
Informāciju apliecinu:
Pretendents:
Parakstītāja amats,
vārds, uzvārds:
Paraksts:
Datums:
Zīmoga vieta:

1

Īpašumā*

Nomā*

5.pielikums
iepirkuma procedūras noteikumiem par
“Kurināmo kokskaidu granulu iegāde”
identifikācijas Nr. KND/2017/02
APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS
identifikācijas Nr. KND/2017/02

Apakšuzņēmēja nosaukums

Nododamā darbu daļa

Izvirzītās prasības apakšuzņēmējam:

1. Pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem (fiziskām un juridiskām personām) ir
jābūt visiem nepieciešamiem sertifikātim, licencēm un atļaujām.
2. Apakšuzņēmēja apliecinājums vai vienošanās ar Pretendentu par nepieciešamo
resursu nodošanu Pretendenta rīcībā un sadarbību konkrētā iepirkuma līguma
izpildē, ja konkursa rezultātā iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiktu piešķirtas
Pretendentam.
3. Apliecinājums, ka apakšuzņēmēja rīcībā ir visi nepieciešamie resursi (tehnika, iekār tas, instrumenti u.c. tehniskais nodrošinājums, kā arī personāls) veicamā darba daļas
izpildei.
Pretendents:
Parakstītāja amats, vārds,
uzvārds:
Paraksts:
Datums:

Zīmoga vieta:
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6.pielikums
līguma projekts
iepirkuma procedūras noteikumiem par
“Kurināmo kokskaidu granulu iegāde”
identifikācijas Nr. KND/2017/02

Kocēnu novads,
Kocēnos

2017. gada __________

Kocēnu novada dome, reģ. nr. 90009114171, Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā,
Kocēnu novadā, priekšsēdētāja Jāņa Olmaņa personā, kurš darbojas uz Likumu “Par
pašvaldībām” un Kocēnu novada domes nolikuma pamata, tālāk saukts Pasūtītājs no vienas
puses
un
“_____”, vienotais reģistrācijas Nr.________, juridiskā adrese: ________, tās ____
personā, kurš rīkojas pamatojies uz ____________, turpmāk tekstā Izpildītājs, otras puses,
bet kopā saukti puses, pamatojoties uz Kocēnu novada domes veikto iepirkuma procedūru
”Kurināmo kokskaidu granulu iegāde”, ID Nr. KND/2017/02, vienojas par sekojošo:
1. Līguma priekšmets:
1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas piegādāt, saskaņā ar Izpildītāja iepirkuma
procedūrā KND/2017/02 iesniegto Finanšu piedāvājumu (Pielikums Nr.1) kokskaidu
granulas 140 tonnas, no tām 90 tonnas Dikļos, Dikļu J. Neikena pamatskola –
50 tonnas; Dikļu kultūras un tūrisma informācijas centrs - 40 tonnas un Bērzaines
pagasta, “Pīlādžos” - 55 tonnas, turpmāk tekstā kokskaidu granulas, piegāde saskaņā ar Pielikumu Nr.1, bet Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam par kokskaidu
granulu piegādi saskaņā ar šī līguma noteikumiem.
1.2. Piegādājamo kokskaidu granulu uzskaitījums, to daudzums un izmaksas norādītas
Pielikumā Nr.1, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.
1.3. Pasūtītājs patur tiesības samazināt iepērkamā kurināmā materiāla apjomus.
2. Piegādes termiņi un pieņemšanas kārtība:
2.1. Izpildītājs apņemas veikt kokskaidu granulu piegādi apkures sezonai 12 mēnešu laikā no šī līguma noslēgšanas brīža.
2.2. Līgumā noteikto kokskaidu granulu piegāde tiek uzskatīta par izpildītu, kad Puses ir
parakstījušas nodošanas pieņemšanas aktu. Nodošanas pieņemšanas akts kļūst par
līguma neatņemamu sastāvdaļu.
2.3. Nodošanas- pieņemšanas akta parakstīšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par
slēptiem un akta parakstīšanas laikā nekonstatētiem trūkumiem.
2.4. Pieņemot no Izpildītāja kokskaidu granulas , Pasūtītājam ir pienākums apskatīt un
pārbaudīt to atbilstību līguma prasībām un iepirkuma specifikācijai, bez pretenziju
gadījumā parakstīt pieņemšanas- nodošanas aktu. Pretenziju gadījumā Pasūtītājam
ir jāiesniedz motivēts akta parakstīšanas atteikums.
2.5. Ja konstatētās nepilnības netiek novērstas 10 (desmit) dienu laikā Pasūtītājam ir tiesības pēc sava ieskata vienpusēji uzteikt līgumu. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, Puses sastāda atsevišķu aktu par pieņemamās malkas
apjomu un to vērtību.
2.6. Konstatētās nepilnības novērš Izpildītājs uz sava rēķina. Pēc nepilnību novēršanas
notiek atkārtota nodošana un pieņemšana.
2.7. Ja Pasūtītājs konstatē nepilnības un tiek sastādīts akts, tad Izpildītājam šādā gadījumā tiek piemērotas līgumā paredzētās sankcijas par nokavējumu un līgumsoda summa tiek atskaitīta no Izpildītājam maksājamās līguma summas.
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2.8. Pasūtītājam ir tiesības pieaicināt neatkarīgus ekspertus piegādāto kokskaidu granulu
kvalitātes novērtēšanai. Neatkarīgu ekspertu pieaicināšana ir obligāta gadījumos,
kad Izpildītājs apstrīd Pasūtītāja kokskaidu granulu kvalitātes novērtējumu. Šādos
apstākļos neatkarīgos ekspertus uzaicina Puses. Neatkarīgo ekspertu slēdziens ir
saistošs Izpildītājam.
3. Garantijas
Izpildītājs atbild par kokskaidu granulu kvalitāti.
4. Cena un maksājumi:
4.1. Līguma summa ir ______ ( _____________________) EUR ieskaitot PVN 21%.
Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par piegādāto kokskaidu granulu piegādāto daudzumu
15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža un
atbilstoša rēķina saņemšanas.
5. Pušu atbildība:
5.1. Ja Izpildītājs savas vainas dēļ neveic kokskaidu granulu piegādi līguma 2.1.punktā
minētajā termiņā, Pasūtītājs var piemērot šādus līgumsodus:
 kavējums līdz 3 (trijām) dienām – 0,5% no līguma summas par katru nokavēto dienu;
 kavējums virs 3 (trijām) dienām – līgumsods 1 % apmērā no līguma summas par
katru nokavēto dienu, sākot no pirmās kavējuma dienas, bet ne vairāk kā 10% no
kopjas līguma summas.
5.2. Ja Pasūtītājs neveic 4.1. punktā noteiktajā termiņā paredzētos maksājumus,
Izpildītājs var piemērot šādus līgumsodus:
 kavējums līdz 10 (desmit) dienām – 0,1% no līguma summas par katru nokavēto
dienu;
 kavējums virs 10 (desmit) dienām – līgumsods 0,5 % apmērā no līguma summas par
katru nokavēto dienu, sākot no pirmās kavējuma dienas, bet ne vairāk kā 10% no
kopējā līguma summas.
5.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo puses no uzņemto saistību izpildes un samaksātais
līgumsods netiek ieskaitīts zaudējumu segšanā.
6. Ārkārtēji apstākļi:
Neviena puse nav atbildīga par savu saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja tas ir rezultāts
tādiem notikumiem kā plūdi, ugunsgrēks, karadarbība u.tml. notikumi, kas notikuši pēc šī
Līguma slēgšanas. Gadījumā, ja iestājas šie notikumi, Izpildītājs paziņo par to Pasūtītājam
5 (piecu) darba dienu laikā no šo apstākļu iestāšanās brīža. Puses vienojas par tālāko
līguma nosacījumu izpildi ar atsevišķu rakstveida vienošanos.
7. Līguma izbeigšana, līguma darbības apturēšana:
7.1. Līgums var tikt izbeigts Pusēm savstarpēji vienojoties vai šajā līgumā noteiktā kārtībā un gadījumos.
7.2. Līguma izbeigšana no Pasūtītāja puses neatbrīvo Izpildītāju no līgumsoda par nokavējumu samaksas, ja līgums tiek izbeigts saskaņā ar līguma 2.5. punktu.
7.3. Pasūtītājs objektīvu iemeslu dēļ ir tiesīgs vienpusēji apturēt līguma darbības laiku,
par to rakstiski paziņojot Izpildītājam.
8. Strīdu izskatīšana:
8.1. Ja šī Līguma saistības netiek izpildītas vai tās tiek izpildītas nepienācīgi, vainīgā
puse ir materiāli atbildīga saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.
8.2. Netiešie zaudējumi – neiegūtie ienākumi, kurus cietušais būtu saņēmis otrai pusei izpildot saistības – netiek atlīdzināti.
8.3. Strīdi par šo Līgumu izšķirami pusēm vienojoties, bet, ja tas nav iespējams, strīdus
izšķir tiesa.
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9. Nobeiguma noteikumi:
9.1. Ja pārstāj darboties viens vai vairāki šī Līguma noteikumi, pārējie Līguma noteikumi
paliek spēkā, ciktāl tos neatceļ spēku zaudējušie šī Līguma punkti.
9.2. Izmaiņas un papildinājumi Līguma stājas spēkā tad, kad par to ir panākta rakstiska
vienošanas, kuru apstiprinājušas puses.
9.3. Līgums ir sastādīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, kuriem ir vienāds juridiskais
spēks. Katra puse saņem pa vienam Līguma eksemplāram.
9.4. Līgums stājas spēkā, kad to ir parakstījušas abas puses.
9.5. Visi no šī Līguma izrietošie paziņojumi, līgumi, pieprasījumi un cita informācija ir no formējama rakstveidā un nododama otrai pusei (adresātam) pret parakstu. Visi paziņojumi būs spēkā no saņemšanas brīža.
9.6. Visi jautājumi, kas nav noregulēti šajā līgumā, tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem tiesību aktiem. Līgumslēdzējas puses neiebilst datu publiskošanai par noslēgto darījumu.
10. Pušu adreses un rekvizīti
10.1. Izpildītājs

10.2. Pasūtītājs
Kocēnu novada dome
Reģ. Nr. 90009114171
PVN reģ. Nr. LV 90009114171
Adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu
pagasts, Kocēnu novads, LV-4220
Konta Nr.: LV25UNLA0050014273854
a/s „SEB banka”, kods UNLALV2X

_____________________________

_____________________J.OLMANIS
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