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1. Vispārīgā informācija
1.1.Iepirkuma identifikācijas numurs: SPP 2016/2

1.2.Pasūtītājs






1.Pasūtītāja nosaukums

Salienas pagasta pārvalde




Adrese

Centrāles iela 24,	Saliena, Salienas pagasts,	Daugavpils novads, LV-5469




Reģ. Nr.

90000073535




Interneta adrese kur pieejama iepirkuma dokumentācija

www.saliena.lv




Piedāvājuma iesniegšanas vieta un adrese:

Salienas pagasta pārvaldē, Centrāles iela 24, Saliena, Salienas pagasts, Daugavpils novads, LV-5469




Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks

līdz 2016.gada 29.februārim plkst. 11.00.




Kontaktpersonas

Vitālijs Lazdāns, tālr. 65475248, mob.26940854




Tālruņa Nr.

65475248



e-pasta adrese

parvalde@saliena.lv




Darba laiks

8.00 – 16.30




Identifikācijas Nr.

SPP 2016/2





1.3.Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā.


1.4. Iepirkumu organizē Salienas pagasta pārvaldes Iepirkumu komisija, kura izveidota ar Salienas pagasta pārvaldes 2016.gada 16.februāra rīkojumu Nr.15 „Par komisijas izveidošanu.”


1.5. Nolikums un tā pielikumi ir brīvi pieejami Salienas pagasta pārvaldes mājas lapā interneta adrese www.saliena.lv. Ar nolikumu un tā pielikumiem var iepazīties arī Salienas pagasta pārvaldē – Centrāles iela 24, Saliena, Salienas pagasts, Daugavpils novads, LV 5469


1.6. Pretendentu jautājumi un atbildes uz tiem publicē Salienas pagasta pārvaldes mājas lapā www.saliena.lv . Pretendentu pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā publicētajai informācijai.


2. Iepirkuma priekšmets

Iepirkuma priekšmets ir „Malkas piegāde Salienas pagasta pārvaldes vajadzībām”, saskaņā ar specifikāciju (Pielikums Nr.2).


3. Līguma izpildes vieta un laiks
Līguma izpildes vieta ir Salienas pagasta administratīvā teritorija.
Līguma izpildes termiņš no līguma noslēgšanas brīža līdz 2016.gada 01.decembrim.


4. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

4.1. Pretendenti piedāvājumus par iepirkuma priekšmetu var iesniegt līdz 2016.gada 29. februārim plkst. 11:00, Salienas pagasta pārvaldē pie lietvedības pārzīnes, Centrāles iela 24, Saliena, Salienass pagasts, Daugavpils novads, LV 5469 iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz augstāk minētajam termiņam. Piedāvājumu, ko iesniegs pēc minētā termiņa, neizskatīs un neatvērtu atdos atpakaļ iesniedzējam.


5. Piedāvājuma noformēšana
5.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:


Piedāvājums iepirkumam: „Malkas piegāde Salienas pagasta pārvaldes vajadzībām” Iepirkuma identifikācijas numurs SPP 2016/1. 
Neatvērt līdz 2016.gada 29.februāra plkst.11:00
Salienas pagasta pārvalde
Centrāles iela 24, Saliena, Salienas pagasts, Daugavpils novads, LV 5469 _______________________________________________ pretendenta nosaukums, adrese, tālrunis, fakss, e-pasts

5.2. Piedāvājums sastāv no divām daļām:
Ųpretendentu atlases dokumentiem (viens oriģināls), ieskaitot pieteikumu dalībai iepirkumā;
Ųfinanšu piedāvājums (viens oriģināls).
5.3. Abas piedāvājuma daļas un pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā ir cauršūti kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt un ievietoti 5.1.punktā minētajā aploksnē. Dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam.
5.4. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem. 5.5. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā.
5.6. Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu. 5.7. Iesniegtos piedāvājumus pretendentam neatdod.


6. Prasības pretendentiem
6.1.Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām un tiesīgs veikt komercdarbību. 6.2.Uz pretendentu izslēgšanu dalībai iepirkuma procedūrā attiecas Publisko iepirkumu likuma 39 .1 Panta minētie noteikumi.


7. Iesniedzamā informācija un dokumenti
Lai būtu iespējams noteikt, vai pretendentam un pretendenta norādītajām personām, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, ir pietiekama kvalifikācija, nepieciešamās profesionālās un tehniskās spējas un nepieciešamais saimnieciskais un finansiālais stāvoklis, tam jāiesniedz:
7.1. pretendenta pieteikums par piedalīšanos iepirkuma procedūra atbilstoši nolikuma 1.pielikumam, kuru parakstījis pretendenta vadītājs vai pilnvarotā persona;
7.2. LR Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību/komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija vai izziņas kopija, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā;

7.3. Dokumenti, kas apliecina prasību izpildi pretendentiem:
7.3.1. dokuments, kas apliecina piedāvājumu parakstījušās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.
7.3.2. ja piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.
7.4. Pretendenta apliecinājums, ka uz to nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 39.1panta

noteiktie pretendentus izslēdzošie nosacījumi:
- 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 maksātnespējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;
- 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, nekustamā īpašuma nodokļu parādi,   kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro.
8. Piedāvājuma cena un valūta
8.1. Cenas jānosaka euro. Cenās jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi, atskaitot PVN.
8.2. Vienības cenas tiek fiksētas un netiek mainītas visā piegādes laikā.
8.3. Piegāde veicama pēc pasūtītāja pieprasījuma no līguma noslēgšanas brīža līdz 2016.gada
01.decembrim.
8.4. Veicamais piegādes apjoms var mainīties, ņemot vērā Pasūtītāja finansiālās iespējas.
8.5. Samaksu par piegādāto preci pasūtītājs veic 30 darba dienu laikā.
8.6. Par līgumā noteiktā apmaksas termiņa neievērošanu Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu
0,1 % apmērā no savlaicīgi neapmaksātās summas par katru maksājuma kavējuma dienu, bet ne
vairāk kā 10% no parāda summas.

9. Piedāvājumu izvēles kritēriji
9.1. Iepirkumu komisija pārbaudīs piedāvājuma atbilstību iepirkuma dokumentos norādītajām
prasībām.
9.2.  No  piedāvājumiem,  kas  atbilst  visām  nolikumā  esošām  prasībām,  pasūtītājs  izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu.
9.3. Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, ja iepirkumu procedūrai netiek iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos norādītajām prasībām, kā arī ja iesniegtie piedāvājumi neatbilst budžeta iespējām, kā arī citos gadījumos saskaņā ar LR spēkā esošo likumdošanu.

Pielikumi:   1.pielikums “ Pieteikums par piedalīšanos iepirkuma procedūrā “
2.pielikums  “Tehniskā specifikācija”
3. pielikums  Finanšu piedāvājums
4 pielikums  Līguma projekts



Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs                                             Vitālijs Lazdāns


2. pielikums. Iepirkuma procedūras „ Malkas piegāde Salienas pagasta pārvaldes vajadzībām ” nolikumam
Iepirkuma identifikācijas Nr. DPP 2014/7


Pieteikums par piedalīšanos iepirkuma procedūrā
„Malkas  piegāde Salienas pagasta pārvaldes vajadzībām ”
Pretendents,

reģ.Nr.
 ,
pretendenta nosaukums
,
Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurstā                                                                              personā, (personas kods_                           )
Vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds

ar šī pieteikuma iesniegšanu:
·	piesakās  piedalīties  procedūrā     „  Malkas     piegāde  Salienas pagasta  pārvaldes vajadzībām”;
·    apņemas ievērot iepirkuma procedūras nolikumu;
·    apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas;
·	apņemas (ja pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnoteikumus, saskaņā ar iepirkuma specifikāciju un tam pievienotā līguma noteikumiem, par kopējo summu:
Kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk –PVN): <…>, EUR (<summa vārdiem> eiro),
PVN 21 %: <…> EUR (<summa vārdiem> eiro),
Kopējā cena ar PVN: <…> EUR (<summa vārdiem> eiro),
·    Paraksts:

(Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)
Pilns vārds, uzvārds:  	 Amats:  	  Pretendenta adrese:
Pretendenta tālruņa, faksa numuri  	


Pieteikums ir jāaizpilda ar drukātiem burtiem.
 z.v.Pieteikums ir jāparaksta pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotajai personai (šādā gadījumā obligāti jāpievieno pilnvara).


Malkas piegādi 570 m3:
 Tehniskā specifikācija1.   Caurmērs no 10 cm līdz 50 cm.
2.   Garums 1 m.
3.   Zariem jābūt atzarotiem līdzeni, ne augstāk kā 1 cm.
4.   Meža trupe nav pieļaujama.
5.   Koksnes kubatūras aprēķināšanas koeficients – 0,65

1. Malkas piegāde Salienas  pagasta katlu mājai
Adrese – Centrāles iela 24, Saliena, Salienas pagasts, Daugavpils novads, LV 5469

Sausa (Jā/nē)
Iespējami varianti
Sazāģēta (Jā/nē)
3 m
Saskaldīta (Jā/nē)
nē
Apjoms m3
570

Finanšu piedāvājums

Mēs  piedāvājam  sniegt  piegādi  atbilstoši  iepirkuma  „Malkas  piegāde  Salienas  pagasta pārvaldes vajadzībām” ar identifikācijas Nr. SPP 2016/2 nolikumā un tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

Viena m3 malkas cena bez PVN                         EUR
Kopējā piedāvājuma cena euro bez PVN 21% vārdos un skaitļos 	


PVN 21 % vārdos un skaitļos  	
Kopējā piedāvājuma cena euro ar PVN 21% vārdos un skaitļos 	


Mēs apliecinām, ka:
Ų  nekādā  veidā  neesam  ieinteresēti  nevienā  citā  piedāvājumā,  kas  iesniegts  šajā iepirkuma procedūrā;
Ų  nav  tādu  apstākļu,  kuri  liegtu  mums  piedalīties  iepirkumu  procedūrā  un  pildīt iepirkuma nolikumā un tehniskajā specifikācijā pretendentiem norādītās prasības;
Ų  pretendentam nav nodokļu vai citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu;
Ų  sniegtās ziņas ir patiesas un precīzas.

Vārds, uzvārds, amats

Paraksts un zīmogs

Datums




LĪGUMA PROJEKTS  Nr.  	
 Pielikums Nr.4
Saliena                                                                                           2016.gada       _. 	

Salienas  pagasta pārvalde, reģ. Nr.90000073535, tās vadītāja Rišarda Jermaļonoka personā,             turpmāk             tekstā             Pircējs,             no             vienas             puses, un___________________________________________________________________  personā, turpmāk tekstā Pārdevējs, no otras puses, turpmāk Puses,    noslēdz sekojoša satura līgumu:

1.Līguma priekšmets

Pārdevējs apņemas piegādāt un pārdot Pircējam dedzināmo malku turpmāk tekstā – Prece, un
Pircējs apņemas nopirkt to saskaņā ar šī līguma un tā pielikumu noteikumiem

2.Preču kvalitātes prasības, piegādes grafiks un cenas

2.1. Pārdevējs piegādā Pircējam ___ m3 malku par EUR                      m3, ieskaitot PVN 21% par
kopīgo summu EUR                                                         .
2.2.  Preču  kvalitātes  prasības,  piegādes  apjomi,  ,  piegādes  vietas  ir  noteiktas  šī  līguma
Pielikumā Nr.2.
2.3. Ja nepieciešams, Pusēm savstarpēji vienojoties, Pielikumos var tikt izdarītas izmaiņas, parakstot jaunus Pielikumus. Katrs jauns Pielikums pie šī līguma atceļ iepriekšējo attiecīgo Pielikumu.

3.   Maksājumu kārtība

3.1. Maksājumus par pieņemtajām Precēm   veic, pamatojoties uz pušu pilnvaroto pārstāvju
abpusēji parakstītu kokmateriālu transporta pavadzīmi – rēķinu, 30 (trīsdesmit) darba dienu
laikā no attiecīgās kokmateriālu transporta pavadzīmes – rēķina abpusējas parakstīšanas dienas.
3.2.Par līgumā noteiktā apmaksas termiņa neievērošanu Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu
0,1 % apmērā no savlaicīgi neapmaksātās summas par katru maksājuma kavējuma dienu, bet ne
vairāk kā 10 % no parāda summas.
3.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pircēju no saistību izpildes.

4.   Piegādes un pieņemšanas noteikumi

4.1.  Pārdevējs  saviem  spēkiem  un  par  saviem  līdzekļiem  veic  Preces  transportēšanu  līdz
Pielikumā Nr. 2 norādītajai piegādes vietai.
4.2.  Katrai  kravai  jābūt  aizpildītai  kokmateriālu  transporta  pavadzīmei  –  rēķinam,  kuras
1.eksemplāru Pārdevējs iesniedz Pircējam kā apmaksas dokumentu.
4.3. Preces izkraušanu piegādes vietā veic Pārdevējs.
4.4. Preces pieņemšana pēc daudzuma un kvalitātes notiek Preces Piegādes vietā, Pircējam veicot Preces uzmērīšanu.
4.5.  Par  Preču  pieņemšanas  dienu  tiek  uzskatīta  diena,  kad  Pušu  pilnvarotās  personas parakstījušas attiecīgo kokmateriālu transporta pavadzīmi – rēķinu.
4.6.Preces apmaksa notiek pēc faktiski uzmērītā apjoma.

5. Atbildība

5.1. Pircējam bez Pārdevēja rakstiskas piekrišanas nav tiesību nodot trešās personām jebkuras
no šī līguma noteikumiem izrietošās tiesības un saistības.

5.2. Pārdevējs garantē, ka piegādātie kokmateriāli mežizstrādes procesā ir sagatavoti, ievērojot Latvijā spēkā esošo Meža un apkārtējās vides aizsardzības likumdošanu un citus saistītos normatīvos aktus.
5.3. Pārdevēja atbildība par zaudējumiem aprobežojas ar piegādāto Preču vērtību.

6.Nepārvarama vara

6.1. Neviena no līgumslēdzēju Pusēm neatbild par Līgumā noteikto saistību neizpildīšanu, ja tas noticis nepārvaramas varas rezultātā, kā, piemēram, dabas katastrofa (ugunsgrēki, plūdi, utt.), sociālie konflikti (streiki, pilsoņu kari utt.), kā arī jaunu likumu ieviešana, kas sarežģī, ierobežo vai aizliedz Līgumā noteikto darbību.
6.2. Katra no līgumslēdzēju Pusēm nekavējoties informē otru pusi par nepārvaramās varas iestāšanos. Šajā gadījumā puses vienojas par Līgumā noteikto noteikumu izmainīšanu vai līguma izbeigšanu.
6.3. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās jāpierāda tai Pusei, kura uz tiem atsaucas.

7.   Papildus noteikumi

7.1.  Līgums  stājas  spēkā  ar  tā  abpusējas  parakstīšanas  brīdi  un  ir  spēkā  līdz  2016.gada
01.decembrim.
7.2. Līgums var tikt izbeigts pirms tā termiņa notecējuma, pusēm par to vienojoties vai pēc vienas puses ierosinājuma, rakstiski brīdinot otru pusi 10 (desmit) dienas iepriekš, ja otra puse nepilda vai nepienācīgi pilda šā līguma saistības, vai pēc vienas puses ierosinājuma, rakstiski brīdinot otru pusi 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš.
7.3. Ar šī līguma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē visas citas pušu vienošanās par šī līguma priekšmetu.
7.4. Visas pušu pretenzijas un domstarpības, kas saistītas ar doto līgumu, jārisina pārrunu ceļā, savstarpēji vienojoties. Gadījumā, ja puses nevienojas, lieta tiek nodota tiesā un tiek atrisināta saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.
7.5. Līgums ir sastādīts latviešu valodā divos vienādos eksemplāros, katrai pusei pa vienam
eksemplāram, abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
7.6. Līgumam pievienoti sekojoši pielikumi: 1) Pielikums Nr.2 – Tehniskā specifikācija.
2) Pielikums Nr.3- Finanšu piedāvājums



