APSTIPRINĀTS
ar iepirkuma komisijas sēdes
2011.gada 8.septembra lēmumu

Zaļais iepirkums
„Valkas novada Kārķu tautas nama granulu apkures katla iegāde un uzstādīšana”
Iepirkuma identifikācijas Nr. VND 2011/1Z/ KPFI

INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM
1.Pasūtītājs
Valkas novada dome,
Semināra 9, Valka, LV-4701
reģ. Nr. 90009114839
banka: AS „SEB banka”
bankas kods: UNLALV2X
konta Nr. LV62UNLA0050014277068
tālrunis: 64781201
fakss: 64707617
e-pasts: daina.lankovska@valka.lv
Kontaktpersona: Daina Lankovska, tel. 64781201.
Kontaktpersona tehniskos jautājumos: Kārķu pagasta pārvaldes vadītājs Aivars Cekuls
Tel.nr.26497944
2.Iepirkuma priekšmets un apjoms
‘’Valkas novada Kārķu tautas nama granulu apkures katla iegāde un uzstādīšana”
atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām un izmantojot videi draudzīgus materiālus un
izstrādājumus.
CPV kods: 71000000-8
2.1.Iepirkuma procedūra un Projekts
2.1.1.Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publiskā iepirkuma likuma 81 pantu.
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projekts „Valkas novada Kārķu tautas nama apkures
sistēmas rekonstrukcija” Nr.KPFI-12/238
Projekta īstenošanas rezultātā jāsasniedz:
1.1. oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītājs vismaz 34.79 tonnas CO2 gadā;
1.2 oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītāja attiecība pret KPFI finansējumu
Projektam vismaz 4.38 kgCO2/latiem.
Normatīvais ietvars zaļajam iepirkumam
‘’Zaļa’’ prece vai pakalpojums ir tāds, kas sava aprites cikla laikā ir videi draudzīgāks, bet
nodrošina tās pašas vai labākas funkcijas, kvalitāti un lietotāja apmierinājumu, salīdzinot ar
analogu standarta preci.
Publisko iepirkumu un vides nosacījumu vietu tajā ES regulē 2004. gada 31. marta Direktīva
2004/18/EK (sabiedriskā sektora direktīva) un 2004. gada 31. marta Direktīva 2004/17/EK
(infrastruktūras uzņēmumu direktīva).

3.Līguma izpildes laiks un vieta
3.1.Līguma izpildes laiks –3 mēneši
3.2.Līguma izpildes vieta –Kārķu pagasts
4.Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums un laiks
4.1.Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2011.gada 20.septembrim, plkst.15.00 Valkas novada domē,
Semināra 29, Valkā, LV-4701.
4.2.Izmantojot pasta pakalpojumus, tiks izskatīti tikai tie pretendentu piedāvājumi, kas saņemti
līdz 2011.gada 20.septembrim, plkst.15.00
4.3. Piedāvājumi, kas tiks saņemti pēc 4.1. un 4.2.punktos minētā termiņa, netiks vērtēti un tiks
nosūtīti atpakaļ iesniedzējam neatvērti.
5.Piedāvājuma derīguma termiņš
Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 60 dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
6.Piedāvājuma varianti un apjoms.
Pretendentam ir tiesības iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu par visu iepirkuma apjomu.
7.Prasības piedāvājumu iesniegšanai un noformēšanai
7.1.Piedāvājumi par visu iepirkuma apjomu iesniedzami latviešu valodā vienā oriģinālā (uz
piedāvājuma uzraksts „ORĢINĀLS”) un vienā kopijā (uz piedāvājuma uzraksts „KOPIJA”).
7.2.Piedāvājuma lapām jābūt cauršūtām ar diegu un sanumurētām, ar satura rādītāju. Uz pēdējās
lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamais diegs nostiprināms ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts
cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un pretendenta zīmoga nospiedumu apliecina
pretendenta pārstāvis.
7.3. Piedāvājumam jābūt ievietotam aizlīmētā un aizzīmogotā iepakojumā. Uz iepakojuma ir
jānorāda:
7.3.1. Pasūtītāja nosaukums un adrese;
7.3.2. Pretendenta nosaukums un adrese;
7.3.3. atzīme ‘’Valkas novada Kārķu tautas nama granulu apkures katla iegāde un
uzstādīšana” Iepirkuma identifikācijas Nr. VND 2011/1Z/ KPFI
7.4.Piedāvājumi jānogādā personiski vai pa pastu.
7.5.Pretendenti pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto
piedāvājumu.
8. Iepirkuma izskaidrojumi
8.1.Iespējamais pretendents, kurš pieprasa izskaidrojumu par kādu no instrukcijā vai tai
pievienotajos dokumentos minētajiem punktiem, rakstiski, izmantojot pastu vai faksu, nosūta
konkretizētu lūgumu, adresējot to iepirkuma komisijai.
8.2.Iepirkuma komisija izskaidrojumus par kādu no instrukcijā vai tai pievienotajos dokumentos
minētajiem punktiem, ievieto mājas lapā www.valka. lv . Pasūtītājs uzskatīs, ka mājas lapā
publicētā informācija ir darīta zināma visiem pretendentiem.

9.Pretendentu atlases prasības
9.1. Iepirkumā var piedalīties jebkura persona vai personu grupa, kura atbilst nolikumā
izvirzītajām prasībām. Pasūtītājs izslēgs Pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā, ja tiks
konstatēts kāds no Publisko iepirkumu likuma 39.panta 1.daļā minētajiem gadījumiem.
10. Iesniedzamie dokumenti
10.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā
10.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā apliecina pretendenta apņemšanos
veikt‘’ Valkas novada Kārķu tautas nama granulu apkures katla iegādi un uzstādīšanu’’atbilstoši
augstām energoefektivitātes prasībām un izmantojot videi draudzīgus materiālus un
izstrādājumus saskaņā ar Nolikuma prasībām. Pieteikumu paraksta pretendenta vadītājs vai
vadītāja pilnvarota persona vai personas, kas ir pilnvarotas to darīt pretendenta vārdā.
10.2. Pretendentu atlases dokumenti
10.2.1. Vispārēja informācija par pretendentu, iesniedzama atbilstoši Nolikumam pievienotajai
formai (1.pielikums).
10.2.2. Pretendenta parakstīts apliecinājums, kurš apliecina, ka uz Pretendentu neattiecas
Publisko iepirkumu likuma 39.panta pretendentu izslēgšanas nosacījumi:
10.2.3. Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs
izdotas reģistrācijas apliecības kopija.
10.2.4. Izziņu par nodokļu nomaksu, ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms piedāvājuma
iesniegšanas izdevis Valsts ieņēmumu dienests, ka pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas
reģistrēts, nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopumā pārsniedz
100 latus.
11. Tehniskais piedāvājums
11.1.1.Tehniskais piedāvājums Pretendentam jāsagatavo saskaņā ar Darba daudzumu sarakstu
(4.pielikums) un Tehnisko specifikāciju(3.pielikums)
12. Finanšu piedāvājums
12.1 Finanšu piedāvājumā jānorāda līgumcena- kopējā cena, par kādu tiks veikts pasūtījums
12.2 Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikumam pievienotajai finanšu piedāvājuma
formai (2.pielikums).
12.3. Finanšu piedāvājumā cenu norāda latos (LVL) bez pievienotās vērtības nodokļa. Atsevišķi
norāda līguma summu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
12.4.Cenās jāiekļauj visas izmaksas , kas ir saistītas ar pasūtījuma veikšanu.
13. Vērtēšanas kritēriji:
Ja uz pretendentu attiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta 1.daļas minētie nosacījumi, vai
pretendents ir sniedzis nepatiesas ziņas vai vispār nav sniedzis ziņas kādās no minētajām
prasībām, Iepirkuma komisija var pieņemt lēmumu par pretendenta piedāvājuma neizskatīšanu
un pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.
Izslēgšana nopietnu profesionālās darbības pārkāpumu dēļ
Saistībā ar vidi pretendentu var izslēgt divos gadījumos:
-ja pretendents ir saņēmis tiesas spriedumu par tā profesionālās darbības pārkāpumu,
-ja ir pierādīts tā profesionālās darbības pārkāpums (Direktīvas 2004/17/EK 53. un 54. pants un
Direktīvas 2004/18/EK 45. pants).

14.Piedāvājumu vērtēšana
Iepirkumu komisija:
14.1. Pārbaudīs piedāvājuma noformējuma atbilstību Instrukcijā pretendentiem norādītajām
prasībām. Lems par to, vai iesniegtais piedāvājums noformēts atbilstoši instrukcijā norādītajām
prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti.
14.2. Pārbaudīs pretendenta atbilstību Instrukcijā norādītajām prasībām. Neatbilstošo
pretendentu iesniegtie piedāvājumi netiks vērtēti.
14.3. Pārbaudīs piedāvājumu atbilstību tehniskajai specifikācijai. Par atbilstošiem tiks uzskatīti
tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām.
Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti.
14.4. No piedāvājumiem, kas atbilst visām prasībām, izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko cenu.
14.5. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēs visus pretendentus par komisijas
pieņemto lēmumu, nosūtot informāciju pa pastu.
15.Piedāvājuma cena
15.1. Piedāvājumam jābūt izteiktam latos bez PVN, atsevišķi jānorāda piedāvājuma cena ar
PVN.
16. Pretendenta tiesības:
16.1.pieprasīt un saņemt rakstisku informāciju par iepirkuma norisi;
16.2citas šajā instrukcijā un normatīvajos aktos noteiktās tiesības.
17. Pretendenta pienākumi:
17.1. rakstveidā informēt komisiju pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām līdz iepirkuma
noslēgumam par izmaiņām iesniegtajos pretendenta atlases dokumentos, kas saistītas ar:
1) pretendenta saimnieciskās darbības apturēšanu vai pārtraukšanu;
2) tiesvedības uzsākšanu par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;
3) nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu rašanos;
4) pretendenta profesionālās darbības pārkāpumu konstatēšanu.
17.2. pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma sniegt papildu informāciju;
17.3. ievērot instrukcijā pretendentiem minētos noteikumus.
18. Iepirkuma līgums
18.1. Pamatojoties uz komisijas lēmumu, pasūtītājs nosūta piedāvājuma iesniedzējam
uzaicinājumu noslēgt iepirkuma līgumu.
18.2. Ja izraudzītais iepirkuma uzvarētājs atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, komisija
izvēlas nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu. Ja arī nākamais izraudzītais pretendents atsakās
slēgt iepirkuma līgumu, Iepirkuma komisija pieņem lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties
nevienu piedāvājumu.
18.3. Pretendentu iesniegtie materiāli netiek nodoti atpakaļ iesniedzējam.
19. Apmaksas nosacījumi
19.1. Visa līgumā paredzētā summa tiks samaksāta 10 dienu laikā pēc projekta pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas.

Pielikumi
1.Pieteikuma forma.
2.Finanšu piedāvajuma forma.
3.Tehniskā specifikācija
4.Darba daudzumu saraksts

Iepirkumu
komisijas priekšsēdētājs

Guntis Bašķis

1.pielikums
1.pielikums
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

Sabiedrības nosaukums
kuras vārdā saskaņā ar
pārstāvības pamats

reģistrācijas numurs
rīkojas
Sabiedrības vadītāja vai pilnvarotās personas vārds
un uzvārds

Ar šo piesakās piedalīties iepirkumā „Valkas novada Kārķu tautas nama granulu apkures katla iegāde un
uzstādīšana”

Iepirkuma identifikācijas Nr. VND 2011/1Z/ KPFI
Apliecina, ka:

−
−

uz sabiedrību neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas izslēgšanas
nosacījumi un tā ir reģistrēta, licencēta un sertificēta atbilstoši normatīvajos aktos
noteiktajām prasībām;
visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts:
Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
Juridiskā adrese:
Faktiskā adrese:
Bankas rekvizīti:
Kontaktpersona:
Tālruņa numurs:
Faksa numurs:
E-pasta adrese:

z.v.

2.pielikums

Finanšu piedāvājuma forma
Pretendents ______________________________________________________________
piedāvā veikt
par:
Kopējā piedāvājuma līgumcena bez PVN
PVN 22%
Kopējā piedāvājuma līgumcena ieskaitot PVN

Pielikumā: Darbu izpildes tāmes uz ___lp
Datums______________

________________________________________________________________________
(Pretendenta amatpersona, kurai ir paraksta tiesības vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds, paraksts, zīmogs)

3.pielikums

Tehniskā specifikācija

Nr.
Iekārtas
p.k.
1. Granulu apkures katls

1

Granulu tvertne

1

Skaits

Kopējā cena bez
PVN, LVL

Svarīgākie tehniskie
rādītāji
Jauda 100kW, temp.
Režīms 80C˚ , lietderības
koeficients 80-90%,
apkures sistēmas darba
spiediens 3bar
Ietilpība 600kg

Vertikālais deglis

1

Projekta īstenošanas vieta
Valkas novads, Kārķu pagasts, Kārķi, Kārķu tautas nams, LV-4716, kadastra nr.
946600150248001, Vidzemes plānošanas reģions.

________________________________________________________________________
(Pretendenta amatpersona, kurai ir paraksta tiesības vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds, paraksts, zīmogs)

