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1. Vispārīgā  informācija. 
1.1. Iepirkuma mērķis – akmeņogļu iegāde. Iepirkuma mērķis ir sasniegts, ja tiek noslēgts līgums 

ar piegādātāju par iepirkuma priekšmetu. 

1.2. Iepirkuma identifikācijas numurs: RNP 2012/20. 

1.2. Pasūtītājs. 

1.2.1. Pasūtītājs ir Rēzeknes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90009112679. 

Adrese: Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601. 

Tālruņi: 64646126, 64646116; fax: 64646126; e-pasts: tiskadiint@saskarsme.lv. 

1.3. Iepirkuma priekšmets. 

1.3.1. Akmeņogļu iegāde Tiskādu speciālās internātpamatskolas apkures vajadzībām 250 (divi 

simti piecdesmit) tonnas. CPV kods: 09111000-0 (akmeņogles un ogļu izcelsmes kurināmais). 

1.3.2. Piegādātājs 250 tonnas akmeņogļu piegādā ar savu transportu. 

1.3.3. Akmeņogļu piegāde tiek veikta pēc pieprasījuma, pēc saskaņotā grafika.    

1.3.4. Samaksa par piegādātām akmeņoglēm tiek veikta 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc 

akmeņogļu saņemšanas, pamatojoties uz preču pavadzīmēm – rēķiniem. 

1.4. Līguma izpildes vieta un laiks. 

1.4.1. Akmeņogļu piegāde ar piegādātāja transportu Tiskādu speciālajai internātpamatskolai, 

Ezera ielā 23, Vecruţina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no 

līguma noslēgšanas brīţa.  

1.5. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība. 

1.5.1. Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Tiskādu speciālā internātpamatskola, Ezera ielā 23, 

c.Vecruţina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads – līdz 2012.gada 30jūlijam plkst.11-30. Pēc šī 

termiņa piedāvājumi netiks pieņemti. 

1.5.2. Piedāvājumi tiks atvērti 2012.gada 30.jūlijā plkst.11-30 Tiskādu speciālās 

internātpamatskolas direktora kabinetā. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē var piedalīties 

piedāvājumus iesniegušo pretendentu pārstāvji. 

1.5.3. Pretendentiem piedāvājumi jānogādā personīgi Tiskādu speciālās internātpamatskolas 

grāmatvedībā, Ezera ielā 23, c.Vecruţina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636, vai 

atsūtīt pa pastu ierakstītā sūtījumā. 

1.5.4. Iesniegto piedāvājumu Pretendents var atsaukt, grozīt un labot vai papildināt tikai līdz 

1.5.1.punktā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.  

1.6. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu. 

1.6.1. Piedāvājums sastāv no: 

 tehniskai specifikācijai atbilstoša finanšu piedāvājuma ar norādīto akmeņogļu marku, 

daudzumu, cenu un kopējo piedāvājuma summu, norādot piegādes un samaksas kārtību; 

 kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, saskaņā ar šīs instrukcijas 3.2.punktu;   

 pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli kā arī tehniskas spējas apliecinošiem 

dokumentiem, saskaņā ar šī nolikuma 4.punktu;  

 atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8
1
.panta piektās daļas prasībām sastādītā 

apliecinājuma.  

1.6.2. Piedāvājumam pievienojams piedāvāto akmeņogļu paraugs (ne mazāk kā 10 kg 

iepakojumā) ar pielīmēto uzrakstu: 

           * pretendenta nosaukums; 

           * akmeņogļu markas nosaukums. 

1.6.3. Piedāvājumam jābūt cauršūtām tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, apzīmogotām, 

ar satura radītāju, lapām jābūt sanumurētam, uz uzlīmes, kas nostiprina diegu, jānorāda lapu 

skaits, uzlīme jāapzīmogo un jāparaksta ar paraksta tiesībām apveltītai vai pilnvarotai personai 

(atšifrējot parakstītāja amatu, vārdu un uzvārdu). 

 1.6.4. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Citās valodās sagatavotiem dokumentiem 

jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. 

mailto:tiskadiint@saskarsme.lv
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1.6.5. Pretendents  piedāvājuma oriģinālu vienu eksemplāru ievieto aploksnē, aizlīmē un 

apzīmogo, uz tās jābūt uzrakstiem: 

 piedāvājums iepirkumā „Akmeņogļu iegāde Tiskādu speciālās internātpamatskolas 

apkures vajadzībām”;  

 identifikācijas numurs: RNP 2012/20; 

 pretendenta nosaukums un adrese; 

 „neatvērt līdz 2012.gada 30.jūlijam plkst.11-30”. 

1.6.6. Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. 

1.7. Paredzamā līgumcena. 

Līgumcena ir kopējā piedāvājuma summa bez PVN, kura paredzēta samaksai par akmeņoglēm 

un to piegādi. 

2. Tehniskā specifikācija. 

2.1. Akmeņogles 250 tonnas 

2.1.1. Daudzums  

2.1.2. Kvalitātes radītāji:  

2.1.2.1. siltumspēja darba stāvoklī ne mazāka kā 5700 kkal 

2.1.2.2. frakcijas izmērs 13-100 mm 

2.1.2.3. gaistošās vielas ne mazāk par 30 % 

2.1.2.4. mitrums ne lielāks par 14 % 

2.1.2.5. pelni ne vairāk par 15 % 

2.1.2.6. sērs līdz 0,35 % 

2.2. Transporta kopējais svars akmeņogļu piegādei kopā ar kravu nevar pārsniegt 30 (trīsdesmit) 

tonnas, jo Tiskādu speciālajai internātpamatskolai piegādāto akmeņogļu svara kontrolei ir svari 

līdz 30 tonnām, kuri atrodas Rēzeknes novada Silmalas pagasta Gornicas ciemā. 

3. Prasības pretendentiem un kvalifikācijas pārbaude. 

3.1. Pretendentiem tiek izvirzītas šādas prasības: 

3.1.1. pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām; 

3.1.2. attiecībā uz pretendentu nepastāv Publisko iepirkumu likuma 8
1
.panta piektās daļas 1. un 

2.punktā paredzētie nosacījumi; 

3.1.3. pretendentam ir preču izcelsmes sertifikāts.  

3.2. Kvalifikācijas pieradīšanai pretendentiem jāiesniedz sekojoši dokumenti: 

3.2.1. informācija par pretendentu, saskaņā ar pielikumu Nr.1;   

3.2.2. pretendenta reģistrācijas apliecības kopija;  

3.2.3. preču izcelsmes sertifikāta kopija;  

3.2.4. atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8
1
.panta piektās daļas prasībām sastādīts 

apliecinājums.  

4. Prasības pretendentiem attiecībā uz saimniecisko stāvokli un tehniskajām spējam. 

4.1. Saimnieciskā stāvokļa un tehnisko spēju apliecināšanai pretendentam jāiesniedz: 

4.1.1. peļņas un zaudējumu aprēķina kopiju par iepriekšējo 2011.gadu (no gada pārskata);  

4.1.2. atsauksmju kopijas (ne mazāk par 3) par akmeņogļu piegādēm 2011.gadā;  

4.1.3. pretendentam piederošo tehnisko iekārtu saraksts, kas nepieciešamas lai apliecinātu 

pretendenta spējas nodrošināt preces kvalitāti, tajā skaitā: 

 noliktavu saraksts, no kurām tiks piegādātas akmeņogles, norādot to adreses;  

 transporta līdzekļu saraksts akmeņogļu piegādei, norādot to veidu un celtspēju;  

 svaru sertifikāta kopija;   

4.1.4. piedāvāto akmeņogļu paraugs (ne mazāk kā 10 kg iepakojumā) ar pielīmēto uzrakstu: 

 pretendenta nosaukums; 
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 akmeņogļu markas nosaukums. 

5. Piedāvājumu vērtēšana. 

5.1. No piedāvājumiem, kas atbilst šīs instrukcijas 1.6.punktā noteiktajām noformēšanas 

prasībām un tehniskai specifikācijai, un kurus iesnieguši šīs instrukcijas 3. un 4.punktā 

izvirzītajām kvalifikācijas prasībām atbilstošie pretendenti, tiks izvēlēts piedāvājums ar 

viszemāko cenu. 

6. Piegādes līguma  nosacījumi. 

Piegādes līguma projekts pielikumā Nr.2. 

7. Pretendenta tiesības un pienākumi. 

7.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums nozīmē pilnīgu piekrišanu iepirkuma noteikumiem un 

atbildību par to izpildi. 

7.2. Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents var savu piedāvājumu atsaukt, 

iesniedzot iepirkuma komisijai iesniegumu par sava piedāvājuma atsaukšanu. 

7.3. Pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkumā un tā piedāvājums netiek izskatīts, ja tiek 

konstatēti Publisko iepirkumu likuma 8
1
.panta piektās daļas 1. un 2.punktā minētie apstākļi.  

7.4. Ar iepirkuma instrukciju pretendenti var iepazīties Rēzeknes novada mājaslapā internetā: 

www.rezeknesnovads.lv sadaļā „ Novada pašvaldība” – „Iepirkumi”.  

7.5. Pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pēc iepirkuma komisijas 

pieprasījuma 10 (desmit) darbdienu laikā papildu jāiesniedz izziņa, ko ne agrāk kā vienu mēnesi 

pirms iesniegšanas dienas izsniegusi Latvijas un ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents 

nav reģistrēts Latvijā), kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.   

8. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi. 

8.1. Iepirkuma komisija, turpmāk – Komisija, organizē iepirkumu „Akmeņogļu iegāde Tiskādu 

speciālās internātpamatskolas apkures vajadzībām”, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 

8
1
.panta prasībām.  

8.2. Komisija veic piedāvājumu izskatīšanu un lēmuma pieņemšanu par līguma slēgšanu ar 

izvēlēto pretendentu. 

8.3. Ja ir iesniegts tikai viens piedāvājums, iepirkuma komisija lemj, vai šis piedāvājums ir 

atbilstošs un vai ir iespējama līguma slēgšana ar vienīgo pretendentu. 

8.4. Ja no iesniegtajiem piedāvājumiem tikai viens ir atzīts par pasūtītāja prasībām atbilstošu, 

piegādes līgums tiek noslēgts ar attiecīgo pretendentu. 

8.5. Iepirkuma rezultāti tiks paziņoti katram pretendentam triju darbdienu laikā pēc lēmuma 

pieņemšanas. 

8.6. Lēmumu iepirkuma komisija pieņem slēgtā sēdē, balsojot, ar vienkāršu balsu vairākumu, ja  

sēdē piedalās ne mazāk kā 2/3 komisijas locekļu. 

8.7. Komisija pieprasa no pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, izziņu, 

ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas izsniegusi Latvijas un ārvalsts 

kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā), kas apliecina, ka tam nav nodokļu 

parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī 

pārsniedz 100 latus. Izziņas iesniegšanas termiņš – 10 (desmit) darbdienas. 

8.8. Ne vēlāk kā piecas dienas pēc tam, kad noslēgts līgums, komisija publicē informatīvu 

paziņojumu par noslēgto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā. 

9. Informācijas saņemšana par iepirkumu. 

10.1. Pretendenti nepieciešamo paskaidrojumu par iepirkuma norisi, dokumentāciju u.c. viņu 

interesējošiem jautājumiem var saņemt pie Tiskādu speciālās internātpamatskolas direktora Ţaņa 

Feldmaņa (tel.64646126).  

 

http://www.rezeknesnovads.lv/
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Pielikums Nr.1 

 

                                                                                                                                                                

Informācija par pretendentu 

 

Uzņēmuma nosaukums 

 

 

Dibināšanas datums 

 

 

Reģistrācijas numurs  

 

 

Juridiskā adrese 

 

 

Faktiskā adrese 

 

 

Darbības virzieni 

 

 

Bankas rekvizīti 

 

 

Telefons 

 

 

Fakss 

 

 

e-pasts 

 

 

 

 

 
Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: 

Pilnvarotās personas paraksts: 

z.v. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Iepirkuma „Akmeņogļu iegāde Tiskādu speciālās internātpamatskolas apkures vajadzībām” 

(identifikācijas Nr. RNP 2012/20) instrukcija 

 

6 

 

Pielikums Nr.2 

Līgums  Nr. ______                                             

Rēzeknes novada Silmalas pagasta Vecruţinā                   2012.gada _______________________ 

Tiskādu speciālā internātpamatskola, reģistrācijas Nr.90000078176, kuras vārdā uz Nolikuma 

pamata rīkojas direktors Ţanis Feldmanis, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un 

_______________________, reģistrācijas Nr.____________, kura vārdā uz 

_______________________ pamata rīkojas _______________________, turpmāk – 

Piegādātājs, no otras puses, abas kopā un katra atsevišķi arī Puses vai Puse, pamatojoties uz 

Rēzeknes novada pašvaldības veiktā iepirkuma „Akmeņogļu iegāde Tiskādu speciālās 

internātpamatskolas apkures vajadzībām” (identifikācijas Nr. RNP 2012/20) rezultātiem, 

noslēdza šo līgumu par sekojošo: 

1. Līguma priekšmets. 

1.1. Piegādātājs piegādā un pārdod, bet Pasūtītājs pasūta, pieņem un apmaksā 

_____________markas akmeņogles 250 (divi simti piecdesmit) tonnu apmērā, turpmāk tekstā 

Prece, saskaņā ar akmeņogļu kvalitātes sertifikātu un iepirkumā iesniegto akmeņogļu paraugu. 

1.2. Piegāde notiek saskaņā ar Piegādātāja iesniegto piedāvājumu iepirkumā „Akmeņogļu 

iegāde Tiskādu speciālās internātpamatskolas apkures vajadzībām”, (identifikācijas         

Nr. RNP 2012/20). 

1.3. Līguma 1.1.punkltā norādītais akmeņogļu daudzums noteikts pēc plānotā siltuma patēriņa un 

no Pasūtītāja puses var tikt mainīts, atkarībā no faktiskās nepieciešamības.  

2. Pasūtītāja tiesības un pienākumi . 

2.1. Pasūtītājs apņemas nopirkt no Piegādātāja 250 tonnas akmeņogļu, saskaņā ar akmeņogļu 

kvalitātes sertifikātu un iesniegto akmeņogļu paraugu, samaksājot par Preci šī līguma 4.punktā 

noteiktajā kārtībā. 

2.2. Pasūtītājs apņemas nodrošināt piegādāto Preču pieņemšanu 3 (triju) darbdienu laikā.   

2.3. Gadījumā, ja Prece neatbilst sertifikātam, Pasūtītājam ir tiesības neapmaksāt nekvalitatīvās 

Preces vērtību un pieprasīt atbilstošās Preces piegādi, 15 (piecpadsmit) dienu laikā rakstiski 

paziņojot par to Piegādātājam. 

2.4. Pasūtītājam ir tiesības  kontrolēt  Preču svaru un atbilstību kvalitātes sertifikātam. 

Akmeņogļu svēršana notiek uz Pasūtītāja sertificētiem svariem. 
2.5. Piegādāto un pieņemto Preču daudzuma atbilstību pasūtījumā noteiktajam un preču 

pavadzīmē – rēķinā noradītājam daudzumam Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis apstiprina ar 

parakstu uz preču pavadzīmes – rēķina. 

2.6. Par Preču piegādes datumu tiek uzskatīts Preču saņemšanas datums, kuru Pasūtītāja 

pilnvarota persona atzīmē uz preču pavadzīmes – rēķina. 

3. Piegādātāja  tiesības un pienākumi. 

3.1. Piegādātājs apņemas piegādāt Pasūtītājam ar savu transportu 250 (divi simti piecdesmit) 

tonnas akmeņogļu Tiskādu speciālajā internātpamatskolā – Ezera ielā 23, Vecruţina, Silmalas 

pagasts, Rēzeknes novads, 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no šī līguma noslēgšanas brīţa.  

3.2. Piegādājot katru Preču partiju, Piegādātājs izraksta preču pavadzīmi – rēķinu. 

3.3. Piegādātājs nodrošina Preču kvalitāti atbilstoši akmeņogļu kvalitātes sertifikātam un 

iesniegtajam akmeņogļu paraugam. 

3.4. Preces piegādes grafiku līdz Pasūtītāja katlu mājai Piegādātājs rakstiski saskaņo ar 

Pasūtītāju. 

3.5. Piegādātājs apņemas ievērot Preces piegādes grafiku, pretējā gadījumā viņš maksā 

nokavējuma naudu 0,3% apmērā no nesavlaicīgi piegādātās Preces vērtības par katru 

nokavējuma dienu. 
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4. Norēķinu kārtība . 

4.1. Preces vienas tonnas cena ar piegādi līdz Pasūtītāja katlu mājai bez PVN (21%) sastāda 

________LVL, vienas tonnas cena ar PVN (21%) – ___________LVL. 

4.2. Kopējā līguma summa bez PVN (21%) sastāda ________LVL, ar PVN (21%) – 

___________LVL. 

4.3. Pasūtītājs samaksā par Preci 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc tās saņemšanas, saskaņā ar 

preču pavadzīmi – rēķinu. 

4.4. Gadījumos, ja šī līguma darbības laikā tiek veiktas izmaiņas normatīvajos aktos, kas 

reglamentē ar Preces piegādi saistīto nodokļu apmēru vai to maksāšanas kārtību, vai arī tiek 

izmainīti citi normatīvie dokumenti, Puses vienojas par attiecīgo izmaiņu veikšanu šajā līgumā.  

4.5. Pasūtītājs apņemas ievērot šajā līgumā noteikto Preču apmaksas kārtību, pretējā gadījumā 

viņš maksā nokavējuma naudu 0,3% apmērā no nenomaksātās summas par katru nokavējuma 

dienu. 

5. Nepārvarama vara. 

5.1. Puses tiek atbrīvotas no saistību izpildes, ja iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, tas ir 

dabas apstākļu ietekmes rezultāts (plūdi, stihiskas nelaimes, ugunsgrēki), vai ārkārtēju apstākļu 

ietekmes rezultāts (karadarbība, streiki, blokādes).  

5.2. Jā šī līguma 5.1.punktā minēto apstākļu dēļ kāda no Pusēm nevar izpildīt savas saistības, tā 

3 (triju) dienu laikā rakstiski paziņo otrai Pusei par šo apstākļu iestāšanos.  

5.3. Sakarā ar nepārvaramas varas apstākļiem, šī līguma saistību izpildes termiņi var tikt 

pagarināti par laika posmu, kad ir pastāvējuši šie apstākļi. 

6. Līguma darbības termiņi. 

6.1. Šis līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. 

6.2. Puses ir tiesīgas vienpusējā kārtā pirms termiņa lauzt līgumu, rakstiski par to brīdinot otru 

Pusi gadījumā, ja viena no Pusēm nav ievērojusi kādu šī līguma noteikumu un pārkāpums netika 

novērsts 15 (piecpadsmit) dienu laikā no paziņojuma saņemšanas par līguma noteikuma 

pārkāpšanu. 

7. Strīdu izskatīšana. 

 7.1. Visus strīdus un domstarpības, sakarā ar šī līguma izpildi, Puses risina savstarpēju pārrunu 

ceļā. Ja mēneša laikā vienošanās starp Pusēm netiek panākta, strīds nododams izskatīšanai tiesā, 

saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

8. Vispārīgie noteikumi. 

8.1. Visi šī līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā no brīţa, kad tos parakstījuši abu Pušu 

pārstāvji.  

8.2. Līgums ir saistošs arī Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem. 

8.3. Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz 2 (divām) lapām, divos eksemplāros – pa vienam 

katrai Pusei. Katram līguma eksemplāram ir vienāds juridisks spēks. 

9.Pušu rekvizīti un paraksti: 

Pasūtītājs                                                                     Piegādātājs 
Tiskādu speciālā internātpamatskola,                   ___________________________________                

reģ.Nr.90000078176,                                                    reģ. Nr.____________________________                       

juridiskā adrese: Ezera ielā 23, Vecruţina,                   juridiskā adrese: ____________________ 

Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636,            __________________________________  

Valsts kase                                                                    __________________________________ 

kods TRELLV22                                                          kods: _____________________________              

konts Nr.LV93TREL9810910780010                          konts Nr.___________________________ 

______________________________                          _____________________________ 

Ţ.Feldmanis                                                                  <paraksta atšifrējums> 


