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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.1. Iepirkuma identifikācijas Nr. KPP 2012/1
1.2. Pasūtītājs:
Pasūtītāja nosaukums Saldus novada pašvaldības Kursīšu pagasta pārvalde
Juridiskā adrese Kalna iela 2, Kursīšu pagasts, Saldus novads, LV-3890
Reăistrācijas Nr. 90000069332
Bankas konts: AS SEB Banka Saldus filiāle, kods UNLALV2X015
Konts Nr. LV07 UNLA 0015011130046
Kontaktpersonas pārvaldes vadītājs Uldis VītiĦš , komunālās daĜas vadītājs Valdis Bolšteins
TālruĦa Nr.: +371 63846745; mob. + 371 26473053 ( U.VītiĦš) ; 26443509 (V.Bolšteins)
Fakss: +371 63846745
e-pasts: Kursisi@saldus.lv
Darba laiks: 900-1200 un 1300-1600
1.3. Iepirkuma metode: Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta 1.daĜa.
1.4. Iepirkuma priekšmets: KURINĀMĀ MALKAS IEGĀDE Kursīšu pagasta pārvaldes
vajadzībām 2012.gadam, CPV kods 03413000-8
1.5. Ar iepirkuma materiāliem ieinteresētās personas var iepazīties un saĦemt Saldus novada
pašvaldības mājas lapā www.saldus.lv sadaĜā - Iepirkumi.
1.6. Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Kursīšu pagasta pārvalde, Kalna iela 2, Kursīšu pagasts,
Saldus novads, LV-3890
1.7. Piedāvājumu iesniegšanas termiĦš: Līdz 2012.gada 23.janvāra plkst 10.00 Kursīšu pagasta
pārvaldē.
1.7.1. Piedāvājumi var tikt iesniegti personīgi vai nosūtīti pa pastu. Adrese: Kalna iela 2, Kursīšu
pagasts, Saldus novads, LV-3890
1.7.2. Piedāvājumu nosūtot pa pastu, pasūtītājam to ir jāsaĦem norādītajā adresē līdz noteiktā
piedāvājuma iesniegšanas termiĦa beigām.
1.8. Piedāvājuma derīguma termiĦš: Piedāvājums derīgs līdz līguma noslēgšanai, bet ne ilgāk
kā 30 dienas, skaitot no iepirkuma nolikumā noteiktā piedāvājuma iesniegšanas
termiĦa.
1.9.Piedāvājuma noformēšana
1.9.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā aploksnē, uz kuras jānorāda
- pasūtītāja nosaukums un adrese;
- pretendenta nosaukums un adrese;
- atzīme „Piedāvājums Kurināmās malkas iegāde Kursīšu pagasta pārvaldes vajadzībām
2012.gadam”
1.9.2. Piedāvājuma dokumentiem jābūt latviešu valodā, vienā eksemplārā.
1.10. Piedāvājuma atvēršanas vieta: Kalna iela 2, Kursīšu pagasts, Saldus novads, LV-3890,
2012.gada 23.janvārī plkst.11.00
2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU
2.1. Iepirkuma priekšmets ir kurināmās malkas iegāde saskaĦā ar tehnisko
specifikāciju (1.pielikums)
2.2. Malkas pieĦemšanas koeficients 0.6

2.3. Paredzamais līguma piegādes termiĦš – no 2012.gada 1.februāra līdz 2012.gada 1.maijam.
2.4. Paredzamā iepirkuma līguma cena 11 475,00 Ls (bez PVN)
2.5. Papildus informācijas sniegšana tiek nodrošināta ne vēlāk kā sešas dienas pirms
piedāvājuma iesniegšanas termiĦa beigām
3. PRASĪBAS PRETENDENTAM
3.1.Pretendentam jāiesniedz:
3.1.2. Pretendenta pieteikums (2.pielikums);
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3.1.3. Rakstisks apliecinājums, ka uz to neattiecas publiskā iepirkuma likuma 39.panta pirmajā
daĜā minētie nosacījumi (3.pielikums);
3.1.4. Finanšu piedāvājums (4.pielikums);
3.1.5. Komersanta reăistrācijas apliecības kopija;
4. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
4.1.Finanšu piedāvājumā norāda kopējo cenu, par kādu Nolikumā noteiktajā termiĦā tiks veikta
malkas piegāde atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām. Cenu norāda latos (LVL) bez PVN,
PVN un cenai ar PVN.
4.2. Finanšu piedāvājumā cenā iekĜaujamas visas ar piegādi saistītās izmaksas.
5. PIEDĀVĀJUMA VĒRTĒŠANA UN IZVĒLES KRITĒRIJI
5.1. Komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar viszemāko cenu un, kas atbilst
iepirkuma nolikuma un tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām.
5.2. Piedāvājuma noformējuma pārbaudi un vērtēšanu iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.
5.2.1.Vērtējot piedāvājumu, iepirkuma komisija Ħem vērā malkas cenu par vienu m3 bez
pievienotās vērtības nodokĜa;
5.2.2.Visus piedāvājumus, kas atbilst nolikuma prasībām, komisija sarindo pēc zemākās cenas
par 1 m3;
5.2.3.Ja pretendenta piedāvātais apjoms ir mazāks par kopējo iepirkuma apjomu, tad komisija
izvēlas pretendentu ar otru zemāko cenu par 1 m3 u.t.t., līdz sasniegts kopējais iepirkuma apjoms.
6. LĒMUMA IZZIĥOŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA
6.1. Iepirkuma komisija saskaĦā ar nolikuma noteikto kārtību nosaka saimnieciski visizdevīgāko
piedāvājumu ar zemāko cenu, kas tiek noteikta saskaĦā ar 5.1.punktu un pieĦem lēmumu par
iepirkuma līguma slēgšanu.
6.2. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta
piedāvājumu un saskaĦā ar Nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma objektu.
6.3. Iepirkuma līgums tiks slēgts, Ħemot vērā piedāvājumā norādītās cenas.

1.pielikums iepirkumam
Nr. KPP 2012/1
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
1. Piegādes nosacījumi:
1.1. Malka: Dažādu koku malka 300 m3, malkas garums 3 m, diametrs 16 cm - 60 cm, bez
trupes;
1.2. m3 noteikšanai pielietot koeficientu 0.6;
1.3. Katra mēneša piegādes apjomi iepriekš jāsaskaĦo ar Līgumslēdzēju.
1.4. Malkas piegāde ar piegādātāja transportu, ar piegādātāja iekraušanu un izkraušanu piegādes
vietās (izmaksas par piegādi ir jāiekĜauj cenā).
1.5.Kurināmās malkas nokraušana – malkas sagatavošanas laukumā. Malkas piegāde veicama ar
sauszemes transportu līdz norādītai vietai, darba dienās no plkst. 8.00-18.00,bet pēc darba laika,
brīvdienās un svētku dienās iepriekš piesakot pa mob.tālr.26443509.
1.6. malkas daudzumu Pasūtītājam jāsaĦem pēc līguma noslēgšanas 3 mēnešu laikā.
1.7.Koksnes kvalitātei jāatbilst LVS 81:1997, kā arī koksne jāuzmēra atbilstoši LVS 82:2003. Ja
koksnes sortiments, daudzums, kvalitāte, neatbilst norādītājai koksnes specifikācijai,
Līgumslēdzējam ir tiesības atteikties no koksnes pieĦemšanas, nekavējoties par to informējot
autovadītāju un Piegādātāju.
2. Piegādes vietas:
2.1.Kursīšu pagasta Galdniecības šėūnis
2.2.PII „RiekstiĦš”
Kubatūra tiks precizēta pēc iepirkuma veikšanas.
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2.pielikums iepirkumam
Nr. KPP 2012/1
PRETENDENTA PIETEIKUMS
Pretendents_____________________________________________
(nosaukums)
Reăistrācijas Nr._________________________________________
Juridiskā adrese_________________________________________
UzĦēmuma bankas
rekvizīti_________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________
tā ______________________________________ _______________________________
(direktora, vadītāja, valdes pr-tāja)ar paraksta tiesībām
vārds, uzvārds
personā ar šī pieteikuma iesniegšanu:
Vēlas piedalīties KURINĀMĀ MALKAS IEGĀDE KURSĪŠU PAGASTA PĀRVALDES
VAJADZĪBĀM 2012. gadam
1. Piegādes vietas:
1.1.Kursīšu pagasta Galdniecības šėūnis;
1.2.PII „RiekstiĦš”
2. ApĦemas ievērot prasības pretendentam.
3. Apliecina, ka viĦa rīcībā ir pietiekami resursi un tehniskās iespējas, lai piegādātu
kurināmo malku atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām, paredzētajā laikā un
apjomā.
_____________________________________________________________________
(amats, paraksts, paraksta atšifrējums)
Z.V.
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3.pielikums iepirkumam
Nr. KPP 2012/1
APLIECINĀJUMS
Kam: Kursīšu pagasta pārvaldei
Datums: 2012.gada ________________________________________
Pretendenta nosaukums: ____________________________________
Reăistrācijas numurs: ______________________________________
Juridiskā adrese: __________________________________________
Pasta adrese: _____________________________________________
Tālrunis: ______________________ Fakss: ___________________
E-pasta adrese: _________________________________
Bankas nosaukums:________________________________________
Bankas kods: ____________________________________________
Konta numurs: ___________________________________________
Pretendenta kontaktpersonas vārds, uzvārds: ______________________________________
IeĦemamais amats: ________________________________________
Tālrunis: ____________________________ Fakss: ___________________
E-pasta adrese: _________________________________
Mēs apliecinām, ka Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā nav konstatēti mūsu
profesionālās darbības pārkāpumi.
Mēs apliecinām, ka atbilstam Publisko iepirkumu likumā noteiktajām prasībām un neatrodamies
maksātnespējas stāvoklī, neesam likvidācijas stadijā, kā arī mūsu darbība nav apturēta vai
pārtraukta. Mums piemīt juridiska rīcībspēja slēgt līgumu iepirkumam valsts vajadzībām.
Ar šo apstiprinām, ka šis apliecinājums paredz tādu derīguma termiĦu, kāds ir noteikts
PASŪTĪTĀJAM apstiprinātajā nolikumā un garantējam sniegto ziĦu patiesīgumu un precizitāti.
__________________________________________________
(amats, paraksts, paraksta atšifrējums)
Z.V.
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4.pielikums iepirkumam
Nr. KPP 2012/1
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Kursīšu pagastu pārvaldei,

2012.gada „___”. ___________________

Pretendenta nosaukums: ________________________________________________________
Juridiskā adrese: _______________________________________________________________
Esam iepazinušies ar cenu aptaujas Nr. KPP 2012/1 nolikumu un piedāvājam veikt pieprasīto
kurināmās malkas piegādi
Daudzums m3

Cena par 1 m3

Summa LVL

Bez PVN
PVN
Ar PVN
par kopējo summu
Bez PVN LVL_____________ (_____________________________________________),
PVN LVL________________ (_____________________________________________),
Ar PVN LVL______________ (____________________________________________).
Mums ir iespējas uzsākt piegādi 2012.gada „____”. _______________________ un
pabeigt līdz 2012.gada „____”. __________________________________________
Ar šo mēs apstiprinām, ka šis piedāvājums paredz tādu derīguma termiĦu, kādu prasa cenu
aptaujas noteikumi un garantējam sniegto ziĦu patiesumu un precizitāti. Mēs piekrītam visām
iepirkuma nolikuma izvirzītajām prasībām.
Mūsu piedāvājums, visas tajā norādītās ziĦas un nosacījumi ir spēkā 30 dienas pēc piedāvājuma
atvēršanas.
__________________________
Vadītāja amata nosaukums
Z.V.

______________ _____
paraksts

__________________
vārds, uzvārds

Līguma projekts
LĪGUMS
(iepirkuma identifikācijas Nr. KPP2012/1)
Saldus novada Kursīšu pagastā

2012.gada„____”. ___________

Saldus novada pašvaldības Kursīšu pagasta pārvalde, reă.Nr.90000069332, juridiskā adrese
Kalna iela 2, Kursīšu pagasts, Saldus novads, pārvaldes vadītāja Ulda VītiĦa personā, kurš
rīkojas uz Nolikuma pamata, turpmāk šajā Līgumā saukts par Pasūtītājs, no vienas puses, un
_______________________________, juridiskā adrese _________________________,
_________________________ personā, kurš rīkojas uz ______________________pamata,
turpmāk šajā Līgumā saukts Piegādātājs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišėi saukti
Puses, pamatojoties uz iepirkumu procedūras „Kurināmā malkas iegāde Kursīšu pagasta
pārvaldes vajadzībām 2012. gada apkures sezonai”, KPP 2012./1 rezultātiem, noslēdz savā starpā
Līgumu par kurināmās malkas piegādi, izsakot to šādā redakcijā:
1.Līguma priekšmets
1.1. Ar šo līgumu Piegādātājs apĦemas veikt kurināmās malkas piegādi (turpmāk tekstā- Malka )
Kursīšu pagasta pārvaldei saskaĦā ar tehnisko specifikāciju ( 2. Pielikums), kā arī atbilstoši
citiem šī Līguma nosacījumiem.
1.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji samazināt piegādājamo preču apjomu, attiecīgi samazinot
kopējo līguma summu.
1.3. Ja saskaĦā ar normatīvajiem aktiem tiek grozīta Preču pievienotās vērtības nodokĜa likme,
Preču cenas un līguma summa ar PVN tiek grozīta bez atsevišėas Pušu vienošanās. Šādas PVN
likmes izmaiĦas stājas spēkā normatīvajos aktos noteiktajā laikā un kārtībā. Preču cenas un
līguma summa bez PVN, šādā kārtībā nevar tikt grozītas.
2. Līguma summa
2.1. Līguma summa ir __________(summa vārdiem), tajā skaitā nodokĜi, kā arī visas ar
Tehniskajā specifikācijā aprakstīto Preci netieši saistītās izmaksas un izdevumi( transporta
pakalpojumi, iepakojums u.c.).
2.3. Pasūtītājs apmaksu par saĦemto Preču daudzumu veiks 90 (deviĦdesmit) dienu laikā pēc
preču – pavadzīmes rēėina saĦemšanas, pārskaitot attiecīgo summu uz Piegādātāja norādīto
bankas kontu.
2.4. Pasūtītājs neapmaksā Piegādātāja rēėinu un vai nesedz Piegādātāja izmaksas, par kurām
atbilstoši Līgumā noteiktajām tiesībām un kārtībai nav parakstīta preču pavadzīme – rēėins.
2.5. Pasūtītāja pilnvarotā persona pārliecinās par Piegādātāja preču pavadzīmes – rēėinā
uzrādīto pozīciju atbilstību līgumam.
3.ěīguma darbības termiĦš
3.1. Piegādātājs piegādā Preci Pasūtītājam saskaĦā ar šī Līguma noteikumiem 7 (septiĦu) dienu
laikā no pasūtījuma saĦemšanas dienas, abpusēji precizējot piegādes laiku.
3.2. Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei,
ievērojot Līguma noteikumus.

4. Malkas piegādes un saĦemšanas kārtība
4.1. Piegādātājs vienojas ar Pasūtītāju par piegādes laiku.
4.2.Piegādātājs informē Pasūtītāju par Malkas piegādi ne vēlāk kā 1( vienas) dienas laikā pirms
piegādes.
4.3. Par Malkas piegādi līgumā noteiktajā termiĦā, Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam stingrās
uzskaites preču pavadzīmes – rēėina pirmo un otro eksemplārus. Preču pavadzīmē –rēėinā
obligāti jābūt uzrādītam Līguma numuram.
4.4. Pasūtītājs apliecina Malkas saĦemšanu ar Pasūtītāja vadītāja parakstu, norādot saĦemšanas
datumu uz stingrās uzskaites preču pavadzīmes – rēėina pirmā un otrā eksemplāra. Pasūtītājs
nepieĦem apmaksai nepareizi noformētas stingrās uzskaites preču pavadzīmes – rēėins.
4.5. Kontaktpersonas šī līguma saistību izpildīšanā:
No Pasūtītāja puses: vārds, uzvārds, tālrunis_______________________________________
No Piegādātāja puses: vārds, uzvārds, tālrunis_____________________________________
5. Norēėinu kārtība
5.1. Pēc Pasūtītāja apstiprinātās stingrās uzskaites preču pavadzīmes – rēėina saĦemšanas no
Piegādātāja, Pasūtītājs pārliecinās par Piegādātāja stingrās uzskaites preču pavadzīmes –rēėinā
uzrādīto pozīciju atbilstību Līgumam un apmaksā Preci atbilstoši Piegādātāja piedāvājumā
iesniegtām cenām.
5.2. Par Malkas apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis naudu uz
Piegādātāja bankas kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums.
6. Līdzēju tiesības un pienākumi
6.1. Pasūtītājs apĦemas:
6.1.1. pieĦemt Malku , parakstot attiecīgu preču pavadzīmi –rēėinu;
6.1.2. nodrošināt saĦemtās Malkas pieĦemšanu.
6.2. Piegādātājs apĦemas:
6.2.1. piegādāt Pasūtītājam Malku.
7. Pušu atbildība
7.1. Par Malkas nesavlaicīgu piegādi Pasūtītājs ietur nokavējuma procentus 0.1% ( nulle komats
viena procenta) apmērā no kopējās līguma summas par katru nokavēto piegādes dienu, bet ne
vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas.
7.2. Par piegādātās Malkas nesavlaicīgu apmaksu Pasūtītājs maksā nokavējuma procentus 0.1%
9nulle komats viena procenta) apmērā no kopējās līguma summas par katru kalendāra dienu, bet
ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas.
7.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma izpildes un Puses var prasīt kā līgumsoda, tā arī
Līguma noteikumu izpildīšanu.
8. Līguma grozīšanas kārtība
8.1. Abām pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī līguma 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš
par to rakstiski brīdinot otru pusi, ja viena no pusēm nepilda savas saistības ( malkas piegāde, samaksa
par saĦemto malku). Par brīdinājumu tiek uzskatīts rakstveidā noformēts un otrai pusei nosūtīts
paziĦojums.

8.2. Līguma noteikumi var tikt grozīti, abām pusēm vienojoties. Visi līguma grozījumi un papildinājumi,
kas saistīti ar šo līgumu, stājas spēkā pēc to noformēšanas rakstiski un abpusējas parakstīšanas, un tiek
uzskatīti par šī līguma neatĦemamu sastāvdaĜu.
9. Nepārvarama vara
9.1. Līgumslēdzēja puse, kura nevar pilnīgi vai daĜēji izpildīt savas saistības nepārvaramas varas apstākĜu
( ugunsgrēks, stihiska nelaime, karš, jebkura rakstura militārie incidenti, blokāde, eksporta –importa
aizliegums, likumdošanas izmaiĦas, vai citi no pusēm neatkarīgi apstākĜi) dēĜ 7 (septiĦu) dienu laikā
rakstiski informē otru pusi par minēto apstākĜu iestāšanos.
9.2. Piegādes un apmaksas termiĦš tiek pagarināts atbilstoši laikam, kad darbojas nepārvaramas varas
apstākĜi.
9.3. Ja šie apstākĜi ilgst ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, vienai vai otrai pusei ir tiesības atkāpties no līguma
bez pienākuma atlīdzināt zaudējumus.
10. Citi nosacījumi
10.1 Visi Līguma grozījumi, vienošanās par tā izbeigšanu un citas vienošanās, kas saistītas ar Līgumu vai
tā izpildīšanu, tiek sastādīti tikai rakstveidā un pēc tam, kad tos paraksta Puses, tiek pievienoti Līgumam
un kĜūst par tā neatĦemamu sastāvdaĜu.
10.2. Jautājumos , kuri nav atrunāti šajā Līgumā, Puses vadās No Latvijas Republikas normatīvajiem
aktiem.
10.3. Pušu domstarpības, kas saistītas ar Līguma izpildi, tiek risinātas vienošanās ceĜā. Vienošanās tiek
noformēta rakstiski. Gadījumā, ja Puses nevienojas, tad strīdu nodod izskatīšanai tiesā Latvijas
Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
10.4. Ja Līguma darbības laikā notiek Pušu reorganizācija, likvidācija utt., tā tiesības un pienākumus
realizē tiesību un saistību pārĦēmējs.
10.5. Puses nav tiesīgas ar šo līgumu saistītās tiesības un pienākumus nodot trešajām personām bez otras
puses rakstiskas piekrišanas.
10.6. Pušu juridiskās adrese vai bankas rekvizītu maiĦas gadījumā, Puses pienākums ir septiĦu dienu
laikā paziĦot šo informāciju otrai Pusei.
10.7. Līgums ir sastādīts un parakstīts divos eksemplāros, katrai pusei pa vienam. Abiem eksemplāriem
ir vienāds juridiskais spēks.
LĪDZĒJU JURIDISKĀS ADRESES UN MAKSĀJUMU REKVIZĪTI

Pasūtītājs:
Saldus novada pašvaldības Kursīšu pagasta
pārvalde
Reă.Nr.90000069332
Kalna iela 2, Kursīšu pagasts, Saldus
novads, LV-3890
SEB banka Saldus filiāle
UNLALV2X015
Konts Nr. LV07 UNLA 0015011130046
Tālr., fakss 63846745

Izpildītājs:
UzĦēmuma nosaukums
Reă.Nr.__________________
Juridiskā adrese: _____________
banka _______________________
bankas kods __________________
konta Nr._____________________
tālr. _____________, fakss ____________
e-pasts: ______________________

_________________________

_____________________________

(U.VītiĦš)
z.v.

(..........................................)
z.v.

