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INFORM ĀCIJA PRETENDENTIEM

1. Vispār īgā informācija

1.1.  Iepirkuma priekšmets: malkas piegāde
CPV kods: 03413000-8

    1.2. iepirkuma identifikācijas numurs: BPP2011/1m
    1.3. Pasūtītājs: Rēzeknes novada pašvaldības Bērzgales pagasta pārvalde
                  reģ. Nr.LV 90000048612
    1.4. Pasūtītāja adrese: Rītupes ielā 34, Bērzgales pag., Rēzeknes nov., LV – 4612
                  Tālr. 646-44633
                 Kontaktpersona iepirkuma specifikācijas jautājumos – Bērzgales pagasta pārvaldes vadītājs 
                Arvīds Dunskis (mob.tel. 28378899)
    1.5. Iepirkuma metode: Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 8.1 panta 1.daļa 
      Instrukcija pretendentiem pieejama novada lapā www.rezeknesnovads.lv
    1.6. Piedāvājumu iesniegšanas kārtība:
    1.6. 1. Piedāvājumi iesniedzami līdz 2011.gada  25. jūlijam. plkst. 17.00 Bērzgales pagasta pārvaldē
( darba laiks darbdienās no 08.00 līdz 12.00, no 13.00-17.00). Piedāvājumus atvērs 2011.gada 26.jūlij ā plkst.
1100.

   1.6.2.Piedāvājumu iesniedzot pa pastu: - adrese: Rītupes ielā 34, Bērzgales pag., Rēzeknes novads,
          LV – 4612;

- nosūtot pa pastu, pasūtītātājam to ir jāsaņem norādītajā adresē līdz noteiktā piedāvājuma
iesniegšanas termiņa beigām.

 1.7 Piedāvājuma noformēšana
      Piedāvājums iesniedzams vienā eksemplārā, aizlīmētā aploksnē, uz kuras jānorāda:

- pasūtītāja nosaukums un adrese;
- pretendenta nosaukums un adrese.

     piedāvājums  iepirkumam  „  Malkas  piegāde   Bērzgales  pagasta  pārvaldes    iestādēm
2010./2011.g.apkures sezonai”. Identifikācijas Nr. BPP2011/1m.

1.8. Pretendentam jāiesniedz:

1.8.1. Pretendenta pieteikums (2.pielikums).

1.8.2. Rakstisks apliecinājums, ka uz to neattiecas publiskā iepirkuma liku ma 39.panta 1.daļā minētie
nosacījumi (3.pielikums);

1.8.3. Finanšu piedāvājums  (4.pielikums)

1.8.4. Komersanta reģistrācijas apliecība;

1.8.5. Fiziskās personas pases kopija;

2. Informācija par malkas iepirkuma priekšmetu:

2.1.  Iepirkuma  priekšmeta  apraksts:  Malkas  piegāde  Bērzgales  pagasta  pārvaldes  iestādēm
2011./2012.g.apkures sezonai  1300 m3 saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums);

2.2. malkas pieņemšanas koeficients 0,65;

2.3. Piedāvājumu var iesniegt par visu iepirkuma priekšmeta apjomu vai par daļu no kopējā apjoma;



2.4. Paredzamais līguma piegādes termiņš no 2011.gada 01.augusta līdz 2011.gada 31.drcembrim.

3. Finanšu piedāvājums

Finanšu piedāvājumā  norāda kopējo cenu, par  kādu Nolikumā  noteiktajā  termiņā  tiks  veikta  malkas
piegāde atbilstoši tehniskajai specifikācijas prasībām.Cenu norāda latos (LVL) bez pievienotās vērtības
nodokļa.

4.  Piedāvājuma vērt ēšana un piedāvājuma izvēles kritēriji

4.1. Vērtējot piedāvājumu, iepirkumu komisija izvēlas piedāvājumu ar zemāko malkas cenu par 1 m3  bez
pievienotās vērtības nodokļa.

4.2.  Pārvalde  var  noslēgt  līgumu  ar  vairākiem  dalībniekiem,  lai  nodrošinātu  pietiekamu  malkas
daudzuma iegādi.

5. Iepirkuma l īguma

5.1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, kurš piedāvājis zemāko malkas cenu
par 1m3  pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar instrukcijas pretendentiem noteikumiem
un iepirkuma līguma projeku (5.pielikums);

5.2. ja pretendentam ir iebildumi par instrukcijas pretendentiem pievienotā iepirkuma līguma projekta
nosacījumiem, tie jāsniedz rakstiski līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

6. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

6.1. Iepirkumu komisijas tiesības
6.1.1. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos
publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, pretendentu atlasei,
piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai  pretendents vai kompetenta institūcija papildina
vai izskaidro sertifikātus un dokumentus, kas iesniegti komisijai;
6.1.2. Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā, informējot par to pretendentu;
6.1.3. Pieaicināt ekspertu pretendenu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā, ja ir nepieciešams;
6.1.4.  Izvēlēties  nākamo  piedāvājumu  piedāvājumu  ar  viszemāko  cenu,  ja  izraudzītāis  pretendents
atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.
6.2. Iepirkuma komisijas pienākumi;
6.2.1. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu;
6.2.2. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;
6.2.3. Pēc ieinteresēto piegādātāju pieprsījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju
par instrukciju;
6.2.4.  Vērtēt  pretendentus  un  to  iesniegtos  piedāvājumus saskaņa ar  likumu,  cietiem normatīvajiem
aktiem  un  šo  instrukciju,  izvēlēties  piedāvājumu  vai  pieņemt  lēmumu  par  iepirkuma  procedūras
izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;
6.2.5.  3  (trīs) darba dienu laikā  pēc  lēmuma pieņemšanas informēt  visus pretendentus par komisjas
pieņemto lēmumu.

7. Pretendenta tiesības un pienākumi

7.1. Pretendenta tiesības
7.1.1. Pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu



7.1.2. saņemt piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamo dokumentāciju
7.2. Pretendenta pienākumi
7.2.1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši instrukcijas pretendentiem prasībām
7.2.2. Sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu
7.2.3. Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju, kas nepieciešama
pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai
Pielikumi:

1) Tehniskās specifikācija (pielikums Nr.1)
2) Pretendenta pieteikums (pielikums Nr.2)
3) Apliecinājums (pielikums Nr.3)
4) Finanšu piedāvājums (pielikums Nr.4)
5) Iepirkuma līguma projekts ( pielikums Nr.5).

Bērzgales pagasta  pārvaldes iepirkumu komisijas priekšsēdētājs:                    A.Dunskis



1.Pielikums

iepirkuma procedūrai

ID Nr.BPP2011/1m

nolikumam

TEHNISK Ā SPECIFIKĀCIJA MALKAI

Nr.p.k. Piegādes vieta Garums, m Diametrs,cm Apjoms,m3 Malka
(apaļkoksne)

1. Bērzgales pagasta pārvalde
Rīrupes 34,Bērzgales pag.-–

kultūras nams

1-3m no 6 cm 300 apaļkoksne

2. Bērzgales pagasta
PII    ,Rītupes 40,Bērzgalesd

es pag.

1-3m no 6 cm 400 apaļkoksne

3. Bērzgales p-skola Nautrēnu
v-skolas struktūrv.,Rītupes

25,Bērzgales pag.

1-3m no 6 cm 600 apaļkoksne

Kopā 1300

   



2.Pielikums

Iepirkuma procedūrai 

ID Nr.BPP2011/1m

PRETENDENTA PIETEIKUMS

Pretendents____________________________________________
                    (jurid.pers. – nosaukums, fiz.pers. – vārds, uzvārds)

Reģistrācijas nr. vai personas kods_________________________

Juridiskā adrese vai dzīvesvietas adrese _____________________

_____________________________________________________

Bankas konta rekvizīti___________________________________

_____________________________________________________

tā ___________________________________________________

( ja pretendents ir juridiska persona, norāda direktora, vadītāja vai valdes 

priekšsēdētāja)  ar paraksta tiesībām  vārds , uzvārds)

persona, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1. Vēlas piedalīties  Rēzeknes novada pašvaldības Bērzgales pagasta pārvaldes rīkotajā
iepirkumā  „

Malkas  piegādei  Rēzeknes  novada  pašvaldības  Bērzgales  pagasta  pārvaldes  iestāžu
vajadzībām 2011./2012.g.apkures sezonai.”

2. Apņemas ievērot instrukcijas pretendenta prasībām.

3.  Apliecina,  ka viņa rīcībā  ir  pietiekami  resursi  un tehniskās spējas,  lai  piegādātu
kurināmo atbilstoši tehniskai specifikācijai  noteiktajām prasībām, paredzētajā  laikā
un apjomā.

__________             _________      ____________________

    ( amats)                          (paraksts)               ( paraksta atšifrējums) 



z.v.

3.Pielikums

iepirkuma procedūrai

ID NR.BPP2011/1m

nolikumam

APLIECIN ĀJUMS

_____________________                                          2011. gada______________

apliecinu,ka
uz___________________________________________________________________
                                                   (Pretendenta parstavis)

Saimniecisko darbību neattiecas Publisko iepirkuma likuma 39. panta minētie nosacījumi:
39.pants. Kandidātu un pretendenta izslēgšanas noteikumi
(1) Pasūtītājs izslēdz kandidētu vai pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā,
ka arī  neizskata pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:
1) kandidāts vai pretendents ar spēkā  stājušos tiesas spriedumu atzīts par vainīgu koruptīva
rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskas darbības finanšu jomā, noziedzīgi  iegūtu
līdzekļu legalizācija vai līzdalība noziedzīgā organizācijā;
2)  kandidāts  vai  pretendents  ar  spēkā  stājušos  tiesas  spriedumu  vai  citas  kompetentas
institūcijas spēkā stājušos lēmumu atzīts par vainīgu normatīvo aktu butiskā pārkāpumā, tajā
skaitā  vides aizsardzības, konkurences un darba tiesību būtiskā  pārkāpumā, kas saistīts ar
personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas;
3) kandidāts vai pretendents tiek likvidēts, pasludināts par maksatnespējīgu, tā saimnieciskā
darbība ir apturēta vai pārtraukta, vai ir  uzsākta tiesvedība par kandidāta vai pretendenta
bankrotu;
4)  kandidātam  vai  pretendentam  ir  nodokļu  vai  valsts  sociālās  apdrošināšanas  obligato
iemaksu parādi Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts;
5)  kandidāts  vai  pretendents  ir  sniedzis  nepatiesu  informāciju  savas  kvalifikacijas
novērtešanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;



6)  uz  kandidātu  vai  pretendenta  norādīto  personu,  uz  kuras  iespējām  kandidāts  vai
pretendents  balstās,  lai  apliecinātu,  ka tā  kvalifikācija  atbilst  paziņojumā  par  līgumu vai
iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībam, ir attiecināmi šīs daļas 1., 2., 3., 4.
un 5.punkta minētie nosacījumi;
7)  persona,  kurai  ir  kandidāta  vai  pretendenta  pārstāvības tiesības,  vai  persona,  kurai  ir
lēmuma pieņemšanas  vai  uzraudzības tiesības attiecībā  uz  šo kandidātu  vai  pretendentu,
atbilst šis daļas 1.punkta minētajiem nosacījumiem.
_____________________________ / _______________ /
(paraksts )                                                                    (paraksta atšifrejums)

4.pielikums

iepirkuma procedūrai

Nr.BPP2011/1m

nolikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Nr.p.k. Piegādes vieta Garums,
m

Diametrs,cm Apjoms,m3 Cena m3 ar
piegādi 

1. Bērzgales pagasta pārvalde –
kultūras nams,Rītupes

34,Bērzgales pag.,Rēzeknes
nov.

2. Bērzgales pagasta
PII,Rītupes 40,Bērzgales

pag.,Rēzeknes nov.    
3. Bērzgales p-skola Nautrēnu v-

skolas struktūrv.,Rītupes
25,Bērzgales pag.,Rēzeknes

nov.
Kopā(bez PVN)

PVN 22 %
Pavisam kopā ( ar PVN)

4. Malka tiks piegādāta no 2011.gada ______________ līdz 2011.gada _______________.

5. Šis piedāvājums ir derīgs ______ dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.



6. Apmaksas nosacījumi:  ___________________________________________________.

7. Apliecinu,  ka  esmu  iepazinies  ar  iepirkuma  procedūras  nolikumu  un  piekrītu  visiem
noteiktajiem nosacījumiem.

8. Apliecinu, ka piedāvājumā sniegtās ziņas par iepirkuma priekšmetu ir patiesas.

Amats ( juridiskās personas pārstāvis),                           paraksts

Datums

5.pielikums

iepirkuma procedūrai

BPP2011/1m

nolikumam

Līguma projekts

LĪGUMS

2011.gada ____.____________

Bērzgales pagastā Rēzeknes novadā

Rēzeknes novada pašvaldības Bērzgales pagasta pārvalde, reģ. Nr.LV90000048612, tās
vadītāja  Arv īda  Dunska personā,  kurš  darbojas  saskaņā  ar  likumu „Par  pašvaldībām”,
turpmāk saukts „Pasūtītājs” no vienas puses un ____________________________________,

personā,  kuras  rīkojas  saskaņā  ar  ___________________________,  turpmāk  saukts
„Piegādātājs”  no  otras  puses,  abi  kopā  tekstā  saukti  „Puses”,  bez  viltus,  maldiem  un
spaidiem, vadoties no LR likumdošanas noslēdz līgumu par sekojošo:

1.Līguma priekšmets



1.1. „Pasūtītājs”pērk un „Piegādātājs” pārdod ____ m3 kurināmo malku ( turpmāk tekstā –
malka). Malkas cena LVL _____par vienu kubikmetru, ieskaitot transporta izmaksas. Cenā

nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis.

1.2. Malkas krāvuma koeficients  0,65 .

1.3. Piegādājāmās malkas garums 1-3 m; ne tievāka par 6 cm.

1.4. „Pasūtītājs” novērtē piegādātās malkas kvalitāti un atbilstību pirms  pavadzīmes – rēķina
saņemšanas.  Ja  preces  kvalitāte  un  daudzums  ir  nepamierinošs,  pasūtītājam  ir  tiesības
atteikties no kravas, kā arī izsaukt Piegādātāja pārstāvi kravas novērtēšanai.

1.5. Piegādes laiks: no plkst. 8.00.-17.00, konkrētās piegādes saskaņojot pušu pārstāvjiem.

2. Norēķinu kārt ība

2.1. Pasūtītājs apņemas apmaksāt Piegādātājam par malku 6 (sešu)  mēnešu laikā pēc malkas
saņemšanas un pavadzīmes vai iepirkuma akta parakstīšanas bezskaidras vai skaidras naudas
norēķinu  veidā  –  saskaņā  ar  piegādes  termiņiem.  Kurināmais  tiks  iepirkts  atbilstoši
finansējumam, ja trūks finansējuma, līgums tiks lauzts nemaksājot soda procentus.

 3. Piegāde

3.1. Piegādātājs piegādā malku šādos termiņos un apjomos: __________, ____  m3.

3.2. Piegādātājs piegādā malku pēc adreses -  Rītupes ielā 34, Bērzgales pagasts, Rēzeknes
novads.

4. Līguma darbības termiņi

4.1. Līgums stājas spēkā ar noslēgšanas brīdi un darbojas līdz pilnīgai saistību izpildei

4.2.  Līgums sastādīts  latviešu valodā,  uz  divām lappusēm, divos eksemplāros,  kuriem ir
vienāds juridisks spēks, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Piegādātāja.

5. Līguma grozīšana, strīdus izskatīšana

5.1. Līgumu var grozīt, pusēm vienojoties;

5.2. Visi līguma grozījumi, papildinājumi vai vienošanās jānoformē rakstiski un jāpievieno
līgumam, kas kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu;

5.3. Strīdus, kas radušies līguma izpildes gaitā, puses cenšas atrisināt savstarpēju sarunu ceļā.
Šādā veidā neatrisinātie strīdi tiek izskatīti LR likumdošanā paredzētājā kārtībā.

6. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti



Pasūtītājs                                                                        Piegādātājs

Rēzeknes novada pašvaldība                                   ________________________
Bērzgales pagasta pārvalde                                     ________________________
PVN Reģ. nr. LV 90000048612                              ________________________
Juridiskā adrese: Rītupes ielā 34,                            ________________________
Bērzgales pagasts, Rēzeknes nov.                           ________________________
Banka: „Latvijas Hipotēku un zemes banka”         _________________________
Kods: LHZBLV22                                                  _________________________
Konta Nr.LV78LHZB4600150902001                   ________________________


