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1.

Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona
Pasūtītājs:
Pašvaldības SIA "NORMA K",
Reģ. Nr. 40003312216,
Nākotnes iela 1, Mālpils,
Mālpils novads, LV 2152.
Pasūtītāja kontaktpersona:
Valdes loceklis
Voldemārs Cērps
tel.nr.: 27728115
faksa nr.: 67925741

2.
2.1.

Piegādātājs, Ieinteresētais piegādātājs un Pretendents
Piegādātājs ir fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai personu
apvienība, kas piedāvā tirgū sniegt pakalpojumus.

2.2.

Pretendents ir Piegādātājs, kas ir iesniedzis piedāvājumu.

2.3.

Ieinteresētais piegādātājs ir Piegādātājs, kas saņēmis Nolikumu.

2.4.

Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās ir persona, uz kuras iespējām
Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta
kvalifikācijas prasībām.

2.5.

Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros pārstāv:
a. Pretendents (ja Pretendents ir fiziska persona),
b. Pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska persona),
c. pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b”
apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personālsabiedrība),
d. visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā
noteikto (ja Pretendents ir personu apvienība) vai
e. Pretendenta pilnvarota persona.

2.6.

Ja pretendents ir personu apvienība, pretendentam ir jāiesniedz personu apvienības
dalībniekiem juridiski saistošs dokuments, kas apliecina, ka visi personu apvienības
dalībnieki būs
solidāri atbildīgi pret Pasūtītāju par līguma izpildi, dibinot
personālsabiedrību vai komercsabiedrību; ka arī apliecina, ka viens no dalībniekiem
tiek nozīmēts kā atbildīgais un ir pilnvarots uzņemties atbildību un saņemt norādījumus
jebkura vai visu personu apvienības dalībnieku vārdā.

2.7.

Ja Pretendents pats vai tā pārstāvis ir piedalījies šī konkursa nolikuma un/vai tā
pielikumu sagatavošanā, tas nav tiesīgs piedalīties attiecīgajā iepirkuma procedūrā, ja
minētie apstākļi šim Pretendentam dod priekšrocības šajā iepirkuma procedūrā,
tādejādi ierobežojot konkurenci.

3.
3.1.

Saziņa
Saziņa starp Pasūtītāju un Ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras
ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu vai faksu.

3.2.

Saziņas dokuments, nosūtot pa faksu, ir uzskatāms par saņemtu brīdī, kad nosūtītāja
fakss ir saņēmis paziņojumu par faksa sūtījuma saņemšanu.

3.3.

Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu.

3.4.

Ieinteresētais piegādātājs saziņas dokumentu nosūta uz Nolikumā norādīto Pasūtītāja
pasta adresi vai Pasūtītāja kontaktpersonas faksa numuru.

3.5.

Pasūtītājs saziņas dokumentu nosūta pa pastu vai faksu uz Ieinteresētā piegādātāja
pasta adresi vai faksa numuru, ko Ieinteresētais piegādātājs, saņemot Nolikumu,
norādījis Ieinteresētā piegādātāja kontaktinformācijas veidlapā (E pielikums).

3.6.

Papildu informāciju Ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt ne vēlāk kā 10 dienas
pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pasūtītājs papildu informāciju sniedz
ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

3.7.

Ja Pasūtītājs sniedz papildu informāciju, tas vienlaikus ar papildu informācijas
nosūtīšanu Ieinteresētajam piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, ievieto šo
informāciju mājas lapā internetā, kurā ir pieejams Nolikums, norādot arī uzdoto
jautājumu.

3.8.

Ja Pasūtītājs ir izdarījis grozījumus Nolikumā, tas ievieto šo informāciju mājas lapā
internetā, kur ir pieejams Nolikums. Pasūtītājs ievieto šo informāciju mājas lapā
internetā ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad publicēts paziņojums par grozījumiem.

4.

Informācija par iepirkuma priekšmetu

4.1.

Iepirkuma priekšmeta apraksts
Iepirkuma priekšmets: Siltumenerģijas uzkarsēta ūdens veidā piegāde saskaņā ar
tehnisko specifikāciju.
Iepirkuma priekšmetam jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu
prasībām un tehniskajai specifikācijai (pielikums Nr.1).
Plānotais iepirkuma apjoms gadā - 12 000 MWh +/- 20% 1 .

4.2.

Siltumenerģijas uzkarsēta ūdens veidā piegādes vieta
Preču piegādes vieta ir Enerģētikas iela 3, Mālpils, Mālpils novads, LV 2152.

4.3.

Siltumenerģijas uzkarsēta ūdens veidā piegādes termiņš.
Preču piegādes uzsākšanas termiņš ir ne vēlāk kā 2013. gada 1. oktobris.

5.

Ieinteresēto piegādātāju sanāksme
Ieinteresēto piegādātāju sanāksme notiks 8. maijā plkst.11-00 Mālpils novada domes
mazajā sēžu zālē, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152. Sanāksmes
protokols tiks nosūtīts visiem Ieinteresētajiem piegādātājiem.

6.

Piedāvājums

6.1.
6.1.1.

Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, laiks un kārtība
Piegādātājs var iesniegt tikai vienu piedāvājumu.

6.1.2.

Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2012. gada 5. jūnijam, plkst.11-00
Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152, SIA “NORMA K” sekretariāta telpā,
bet 2012. gada 5. jūnijā no plkst. 11-00 līdz plkst. 11-30 Mālpils novada domes
mazajā sēžu zālē, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152, piedāvājumus
iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā
punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi
ir Pasūtītāja īpašums.

1

Norādītājam plānotajām iepirkuma apjomam ir tikai informatīvs raksturs.
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6.1.3.

Piedāvājumi tiks atvērti Mālpils novada domes mazajā sēžu zālē, Nākotnes ielā 1,
Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152, 2012. gada 5. jūnijā plkst. 11-30. Piedāvājumu
atvēršana ir atklāta.

6.1.4.

Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, piedāvājuma
iesniegšanas laiku un piedāvāto cenu. Pēc piedāvājumu atvēršanas sanāksmes
dalībnieka pieprasījuma Pasūtītājs uzrāda Finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši
pieprasītajai Finanšu piedāvājuma formai norādīta piedāvātā cena.

6.1.5.

Piedāvājumu, kas iesniegts pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai kura
ārējais iepakojums nenodrošina to, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu
pieejama līdz piedāvājumu atvēršanai, Pasūtītājs neizskata un atdod atpakaļ
Pretendentam.

6.2.
6.2.1.

Piedāvājuma derīguma termiņš
Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam, tas ir saistošam
Pretendentam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 120 dienas no
piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

6.2.2.

Ja objektīvu iemeslu dēļ Pasūtītājs nevar noslēgt iepirkuma līgumu piedāvājuma
derīguma termiņā, Pasūtītājs var rakstiski lūgt Pretendentus pagarināt sava
piedāvājuma derīguma termiņu.

6.2.3.

Ja Pretendents piekrīt pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu, Pretendents to
rakstiski paziņo Pasūtītājam, kā arī nosūta Pasūtītājam bankas vai apdrošinātāja, kas
izsniedzis piedāvājuma nodrošinājumu, rakstisku apliecinājumu par piedāvājuma
nodrošinājuma termiņa pagarināšanu līdz pagarinātā piedāvājuma derīguma termiņa
beigām vai jaunu piedāvājuma nodrošinājumu.

6.3.
6.3.1.

Piedāvājuma noformējums
Piedāvājums sastāv no četrām šādām daļām:
a. Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā un Atlases dokumentiem (viens oriģināls
un 5 kopijas),
b. Piedāvājuma nodrošinājuma (viens oriģināls un 5 kopijas),
c. Tehniskā piedāvājuma (viens oriģināls un 5 kopijas),
d. Finanšu piedāvājuma (viens oriģināls un 5 kopijas).

6.3.2.

Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam,
bez labojumiem un dzēsumiem.

6.3.3.

Katras piedāvājuma daļas sākumā ievieto satura rādītāju. Piedāvājuma daļas lapas
(izņemot piedāvājuma nodrošinājumu) numurē un caurauklo, piestiprina auklas galus
pēdējā lappusē un apliecina caurauklojumu. Caurauklojuma apliecinājums ietver:
a. norādi par kopējo cauraukloto lapu skaitu,
b. Pretendenta (ja Pretendents ir fiziska persona) vai tā pārstāvja parakstu un
paraksta atšifrējumu,
c. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

6.3.4.

Atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir
pievienots Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies
dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, Pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos
noteiktajā kārtībā. Tulkojuma apliecinājums ietver:
a. norādi “TULKOJUMS PAREIZS”,
b. Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,
c. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

6.3.5.

Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, Pretendents tās apliecina. Kopijas
apliecinājums ietver:

a. norādi “KOPIJA PAREIZA”,
b. Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,
c. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.
6.3.6.

Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā, tehnisko piedāvājumu, finanšu
piedāvājumu un citus piedāvājuma dokumentus paraksta, kopijas, tulkojumus un
piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecina:
a. Pretendents (ja Pretendents ir fiziska persona),
b. Pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska persona),
c. pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b”
apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personālsabiedrība),
d. visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā
noteikto (ja Pretendents ir personu apvienība) vai
e. Pretendenta pilnvarota persona.
Dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu
apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgais
personālsabiedrības biedrs vai personu apvienības dalībnieks, ievērojot šī punkta „a”,
„b” un „e” apakšpunktā noteikto.

6.3.7.

Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā ārējā iepakojumā, uz kura norāda:
a. Pasūtītāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi,
b. Pasūtītāja kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un telefona numuru,
c. Pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru (ja Pretendents ir juridiska persona
vai personālsabiedrība) vai personas kodu (ja Pretendents ir fiziska persona) un
adresi,
d. Pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, telefona un faksa numuru,
e. atzīmi ”Piedāvājums atklātajam konkursam „Par siltumenerģijas uzkarsēta
ūdens veidā piegādi Mālpilī”. Neatvērt līdz 2012. gada 5. jūnijam”

6.3.8.

Piedāvājuma ārējā iepakojumā ievieto divus aizlīmētus iekšējus iepakojumus, no
kuriem vienā ievieto piedāvājuma oriģinālu, bet otrā - piedāvājuma kopijas. Uz
iekšējiem iepakojumiem attiecīgi norāda:
a. atzīmi “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJAS”,
b. Pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu,
c. atzīmi ”Piedāvājums iepirkuma procedūrai „Par siltumenerģijas uzkarsēta
ūdens veidā piegādi Mālpilī””.

6.3.9.

Piedāvājuma iekšējos iepakojumos attiecīgi ievieto piedāvājuma daļu oriģinālus vai
kopijas. Uz piedāvājuma daļu oriģināliem un to kopijām attiecīgi norāda:
a. atzīmi “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJA”,
b. Pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu,
c. piedāvājuma daļas nosaukumu (“Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma
procedūrā un atlases dokumenti”, „Piedāvājuma nodrošinājums”, “Tehniskais
piedāvājums” vai “Finanšu piedāvājums”.

7.
7.1.

Piedāvājuma nodrošinājums
Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu 100 000
LVL apmērā. Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas
Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka vai
apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos
noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, un
tam ir jāatbilst Piedāvājuma nodrošinājuma veidnei (D2 pielikums).

7.2.

Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas
termiņa beigām līdz īsākajam no šādiem termiņiem:
a. līdz piedāvājuma derīguma termiņam vai piedāvājuma derīguma termiņa
pagarinājumam, kuru Pasūtītājam rakstveidā paziņojis Pretendents un
Piedāvājuma nodrošinājuma izsniedzējs,
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b. līdz dienai, kad Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, saskaņā ar
iepirkuma līguma noteikumiem iesniedz līguma izpildes nodrošinājumu (ja tāds ir
paredzēts iepirkuma līguma projektā) vai līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.
7.3.

Piedāvājuma nodrošinājumu Pasūtītājs atdod Pretendentiem šādā kārtībā:
a. Pretendentam, ar kuru Pasūtītājs ir noslēdzis iepirkuma līgumu, - pēc iepirkuma
līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanas,
b. pārējiem Pretendentiem - pēc iepirkuma procedūras beigām
c. Pretendentam, kurš nepiekrīt sava piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanai,
- pēc piedāvājuma derīguma termiņa beigām.

8.
8.1.

Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā
Pretendents vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir
lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz Pretendentu, ar tādu tiesas
spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis
neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas
dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos
nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu
legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā.

8.2.

Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies
spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā,
kas izpaužas kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma
noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu
vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja no dienas, kad
stājies spēkā attiecīgs tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais
lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 18 mēneši.

8.3.

Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies
spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma
iesniegšanas dienai nav pagājuši 12 mēneši, nav atzīts par vainīgu konkurences
tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot
pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās,
izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību
pārkāpumu, Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda.

8.4.

Nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta
Pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu vai
tiek konstatēts, ka līdz Iepirkuma līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam
Pretendents būs likvidēts.

8.5.

Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā
dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav
nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu,
kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

8.6.

Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā attiecas uz:
a. pretendentu (ja pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrību un
visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība)
vai personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība),
b. apakšuzņēmējiem un
c. Personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās.

9.

Pretendenta kvalifikācijas prasības

9.1.
9.1.1.

Prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai
Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu
iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu

9.1.2.

Pretendentam, personālsabiedrības biedram, personu apvienības dalībniekam (ja
piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai apakšuzņēmējam
(ja Pretendents Preču piegādei plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), ir vai tiks iegūtas
tiesības paredzētajā līguma izpildes periodā ražot un piegādāt siltumenerģiju
uzkarsētā ūdens veidā atbilstoši LR likumdošanas aktu prasībām.

9.2.

Prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli

9.2.1.

Pretendenta gada kopējais finanšu vidējais apgrozījums attiecībā uz iepirkuma
priekšmetu Pretendenta darbības pēdējo trīs gadu laikā ir vismaz 2 000 000 Ls
apmērā bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN).

9.2.2.

Pretendentam Līguma izpildei ir pieejami likvīdi aktīvi (naudas līdzekļi un vērtspapīri)
vai kredītlīnija vismaz 800 000 LVL apmērā.

9.3.
9.3.1.

Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām
Pretendents pēdējo trīs gadu laikā ir veicis līdzvertīgu preču piegādi un ar ieprikuma
priekšmeta piegādi saistītus pakalpojumus vismaz vienā līdzvērtīgā objektā.

9.3.2.

Pretendents Preču piegādei var nodrošināt Tehniskajās specifikācijās noteiktajām
minimālajām prasībām atbilstošu tehnisko aprīkojumu.

9.3.3.

Pretendents Preču piegādei var piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz
apakšuzņēmēju un citu personu (Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās)
iespējām, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas
prasībām. Šādā gadījumā Pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie
resursi.

10.

Iesniedzamie dokumenti
Iesniedzamie dokumenti Pretendenta piedāvājumā kārtojami tādā secībā, kādā tie ir
uzskaitīti šajā punktā.

10.1.

Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā
Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā sagatavo atbilstoši veidnei
Nolikuma pielikumā (D1 pielikums). Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma
procedūrā iesniedz kopā ar:
a. Atlases dokumentiem (dokumentiem, kas apliecina Pretendenta atbilstību
Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā un Pretendenta kvalifikācijas
dokumentiem),
b. dokumentu vai dokumentiem, kas apliecina piedāvājuma dokumentus
parakstījušās, kā arī kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus
apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt Pretendentu iepirkuma procedūras
ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības
biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus
apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu apvienības dalībnieka
pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas apliecina šīs
personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu
apvienības dalībnieku iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas
pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās
amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

10.2.

Dokumenti, kas apliecina atbilstību Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā
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10.2.1.

Izziņa, ko ne agrāk kā trīs mēnešus pirms iesniegšanas dienas izdevusi kompetenta
institūcija, kas apliecina, ka Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process
un tas neatrodas likvidācijas stadijā.

10.2.2.

Izziņa, ko ne agrāk kā trīs mēnešus pirms iesniegšanas dienas izdevis Valsts
ieņēmumu dienests vai pašvaldība Latvijā, kas apliecina, ka Pretendents (neatkarīgi
no tā, vai tas reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav
nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu,
kas kopumā pārsniedz 100 latus.

10.2.3.

Izziņa, ko ne agrāk kā trīs mēnešus pirms iesniegšanas dienas izdevusi nodokļu
administrācijas iestāde ārvalstī, kas apliecina, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas
pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendentam (ja tas ir reģistrēts ārvalstī vai ārvalstī ir to
pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts
sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100
latus.

10.2.4.

Ja Pretendents ir personālsabiedrība, minētās izziņas jāiesniedz par
personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem, savukārt, ja Pretendents
ir personu apvienība, - par visiem personu apvienības dalībniekiem.

10.2.5.

Ja ārvalstīs minētās izziņas netiek izdotas, tās aizstāj ar zvērestu vai, ja zvēresta
došanu attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti neparedz, - ar paša Pretendenta
apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai
kompetentai attiecīgās nozares organizācijai tā reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas)
valstī.

10.3.
10.3.1.

Pretendenta kvalifikācijas dokumenti
Pretendenta, personālsabiedrības un visu personālsabiedrības biedru (ja piedāvājumu
iesniedz personālsabiedrība) vai visu personu apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu
iesniedz personu apvienība) komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību
reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecību kopijas.

10.3.2.

Dokuments, kas apliecina Pretendenta tiesības paredzētajā iepirkuma periodā veikt
siltumenerģijas ražošanu un piegādi vai Pretendenta apliecinājums iegūt tāda veida
tiesības pēc Līguma noslēgšanās, bet ne vēlāk kā līdz iekārtu uzstādīšanas un to
nodošanas ekspluatācijā, ievērojot siltumenerģijas uzkarsētā ūdens veidā piegādes
uzsākšanas termiņu saskaņā ar atklātā konkursa nolikuma 4.3. punktu, gadījumā ja
pretendents tiks atzīts par atkātā konkursa uzvarētāju.

10.3.3.

Pretendenta, apakšuzņēmēju un/vai Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās,
(ja Pretendents balstās uz apakšuzņēmēju, kurus tas plāno piesaistīt Preču piegādei,
vai citu personu finanšu iespējām) apstiprinātāis finanšu pārskats par 2009. , 2010., un
2011. gadu. Gadījuma ja Eiropas Savienības un/vai LR likumdošanas akti nosaka
Pretendenta finanšu pārskata apstiprināšanas termiņu periodā, kas ir pēc piedāvājuma
iesniegšanas termiņa notecēšanas, Pretendents var iesniegt operatīvo finanšu
pārskatu par 2011. gadu.

10.3.4.

Izziņa par Pretendenta, apakšuzņēmēju un/vai Personas, uz kuras iespējām
Pretendents balstās, (ja Pretendents balstās uz apakšuzņēmēju, kurus tas plāno
piesaistīt Preču piegādei, vai citu personu finanšu iespējām) gada kopējo finanšu
apgrozījumu un gada finanšu apgrozījumu attiecībā uz iepirkuma priekšmetu par
Pretendenta darbības iepriekšējiem trīs gadiem.

10.3.5.

Pretendenta apstiprināts Pretendenta un apakšuzņēmēju (ja Pretendents Preču
piegādei plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz to tehniskajām un
profesionālajām iespējām) pēdējo trīs gadu laikā veikto iepirkuma priekšmetam līdzīgo

10.3.6.

Pretendentam Preču piegādei, nepieciešamo iekārtu uzstādīšanai, tehniskajai
pārbaudei, pieejamā tehniskā aprīkojuma (instrumentu un iekārtu) un telpu, kas ir
pieejamas Pretendentam, apraksts atbilstoši Tehniskā aprīkojuma saraksta veidnei
(D7 pielikums).]

10.3.7.

Ja Pretendents Preču piegādei plāno piesaistīt apakšuzņēmējus vai balstās uz citu
personu iespējām, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta
kvalifikācijas prasībām, piedāvājumā jāietver:
a. visu apakšuzņēmējiem nododamo Preču piegādes, darbu vai pakalpojumu daļu
apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo Preču piegādes, darbu vai
pakalpojumu daļu saraksta veidnei (D4 pielikums),
b. (1) apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās,
apliecinājums atbilstoši Apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām
pretendents balstās, apliecinājuma veidnei (D5 pielikums) par gatavību veikt
Apakšuzņēmējiem nododamo Preču piegādes, darbu vai pakalpojumu daļu
sarakstā norādīto Preču daļas piegādi, darbu veikšanu vai pakalpojumu sniegšanu
un/vai nodot Pretendenta rīcībā Preču piegādei nepieciešamos resursus vai (2)
Pretendenta un Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, juridiski
saistošs līgums par sadarbību Iepirkuma līguma izpildei, kas pierāda, ka
Pretendenta rīcībā būs Iepirkuma līguma izpildei nepieciešamie resursi, gadījumā,
ja ar Pretendentu tiks noslēgts Iepirkuma līgums,
c. dokumenti, kas apliecina apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām
Pretendents balstās, atbilstību Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā,
d. apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās,
komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs
izdotas reģistrācijas apliecības kopija, kā arī
e. dokumentu vai dokumentus, kas apliecina apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras
iespējām pretendents balstās, piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī
kopijas un tulkojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt apakšuzņēmēju
vai Personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, iepirkuma procedūras
ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru
parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko
personu.

11.

Tehniskais piedāvājums
Tehniskais piedāvājums Pretendentam jāsagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju
atbilstoši Tehniskā piedāvājuma veidnei (D8 pielikums).

12.
12.1.1.

Finanšu piedāvājums
Finanšu piedāvājumā jānorāda cena, par kādu tiks veikta Preču piegāde, kā arī visas
vienību cenas un visu izmaksu pozīciju izmaksas atbilstoši Finanšu piedāvājuma
veidnei. Finanšu piedāvājumu jāsagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidnei (D6
pielikums).

12.1.2.

Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda latos (LVL) bez PVN. Atsevišķi jānorāda Preču
kopējā cena ar PVN (iepirkuma līguma summa).

12.1.3.

Cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas ir saistītas ar Preču piegādi.

13.
13.1.

Piedāvājumu izvērtēšana
Pēc piedāvājumu atvēršanas iepirkuma komisija slēgtās sēdēs veic piedāvājumu
izvērtēšanu.

13.2.

Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendenta Pieteikums dalībai Iepirkuma procedūrā
un Piedāvājuma nodrošinājums atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Pieteikums

10

13.3.

Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendenti, apakšuzņēmēji un Personas, uz kuru
iespējām Pretendenti balstās, nav piedalījušās kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma
projekta posmiem vai Iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā. Ja Pretendents,
apakšuzņēmējs vai Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir piedalījusies
kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta posmiem vai Iepirkuma procedūras
dokumentu izstrādāšanā un ja tas šim piegādātājam dod priekšrocības Iepirkuma
procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci, attiecīgā
Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. Iepirkuma komisija, konstatējot minētos
apstākļus, pirms iespējamās Pretendenta noraidīšanas ļauj tam pierādīt, ka nav tādu
apstākļu, kas attiecīgajam piegādātājam dotu jebkādas priekšrocības Iepirkuma
procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci.

13.4.

Iepirkuma komisija publiskās datubāzēs pārbauda, vai Pretendenti, apakšuzņēmēji un
Personas, uz kuru iespējām Pretendenti balstās, nav atzīti par vainīgiem darba tiesību
būtiskā pārkāpumā vai konkurences tiesību pārkāpumā.

13.5.

Izskatot Pretendenta Atlases dokumentus, Iepirkuma komisija pārbauda Pretendentu,
apakšuzņēmēju un Personu, uz kuru iespējām Pretendenti balstās, atbilstību citiem
Nosacījumiem dalībai Iepirkuma procedūrā un atlasa Pretendentus, pārbaudot
Pretendentu atbilstību Pretendenta kvalifikācijas prasībām.

13.6.

Pretendentu, kuri:
a. vai kuru apakšuzņēmēji vai Personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās, nav
iesnieguši dokumentus, kas apliecina atbilstību Nosacījumiem dalībai Iepirkuma
procedūrā, vai neatbilst Nosacījumiem dalībai Iepirkuma procedūrā vai
b. nav iesnieguši Pretendenta kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst Pretendenta
kvalifikācijas prasībām vai
c. ir snieguši nepatiesu informāciju kvalifikācijas novērtēšanai,
piedāvājumi tiek noraidīti.

13.7.

Iepirkumu komisija pārbauda atlasīto Pretendentu Tehnisko piedāvājumu un Finanšu
piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām. Piedāvājumi, kuru Tehniskie
piedāvājumi vai Finanšu piedāvājumi neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, tiek
noraidīti.

13.8.

Piedāvājumi, kuri neatbilst Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām var tikt
noraidīti, ja to neatbilstība Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska.

13.9.

No piedāvājumiem, kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija
izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu.

13.10.

Vērtējot piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā piedāvājumā norādīto 1 MW cenu
bez PVN, ka arī Pretendenta finanšu piedāvājumā iekļautās paredzamās
izmaksas/ieguvumus Līguma darbības laikā.

13.11.

Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendenta piedāvājums ir nepamatoti lēts, tas
tiek noraidīts. Ja iepirkuma komisija Pretendenta piedāvājumu uzskata par nepamatoti
lētu, Pasūtītājs pirms šāda piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa
no Pretendenta detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem, kā
arī ļauj Pretendentam iesniegt pierādījumus, kurus tas uzskata par nepieciešamiem,
dodot saprātīgu termiņu paskaidrojuma un pierādījumu iesniegšanai. Pretendenta
piedāvājums tiek noraidīts tikai gadījumā, ja Pretendents nav varējis norādīt
tehnoloģijas, tehniskos risinājumus, tirgus apstākļus vai citus objektīvus pierādījumus,
kas ļauj piedāvāt tik lētu cenu.

14.
14.1.

Iepirkuma līgums
Pasūtītājs pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu ar izraudzīto Pretendentu slēdz
iepirkuma līgumu atbilstoši Iepirkuma līguma veidnei (C pielikums).

14.2.

Ja Pretendentam ir iebildumi pret iepirkuma līguma veidni, tie jāiesniedz pasūtītājam
ne vēlāk 10 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēc šī termiņa
iesniegtie iebildumi netiks ņemti vērā.
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Tehniskā specifikācija
Īss situācijas raksturojums:
Mālpils novada pašvaldības uzņēmums SIA „Norma K” darbību ir uzsācis 1997.gadā un līdz šim
brīdim ir nodrošinājis ar siltumu Mālpils novada iedzīvotājus, lielākie siltumenerģijas patērētāji
Mālpils novadā ir daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas. SIA „ Norma K” katlu mājā ir uzstādīts viens
ūdens sildāmais katls ar kopējo uzstādīto jaudu 3 MW, taču šī uzņēmuma rīcībā esošā
siltumražošanas iekārta ir tehniski novecojusi.
Lai SIA „Norma K” varētu turpināt sniegt siltumapgādes pakalpojumus Mālpils novada
iedzīvotājiem un arī samazinātu izmaksas par siltumenerģiju, tiek izsludināts šīs atklāts
konkurss.
Darba uzdevums:
Veikt jaunās katlu mājas ar minimālo slodzi 3 MWh un maksimālo slodzi 6MWh projektēšanu,
būvniecību, nodošanu ekspluatācijā, ka arī siltumenerģijas uzkarsētā ūdens veidā piegādi 12
gadu laikā no Līguma parakstīšanas brīža. SIA „Norma K” rīcībā ir daļa no zemes gabala
Enerģētikas ielā 3, ar platību 0,82 ha un ar kadastra numuru 807400030278, jaunās katlu mājas
būvniecībai, ko ir paredzēts iznomāt atklātā konkursa uzvarētājam uz Līguma izpildes laiku.
Pielikumā sk. zemes robežu plānu un situācijas plānu.
Jaunajam siltumenerģijas ražošanas objektam ir jābūt fiziski savienotam ar SIA “NORMA K”
siltumtīkliem.
Lokālā siltumenerģijas ražošanas objekta darbam ir jābūt dispetčerizētam (nododamās
informācijas apjoms un nodošanas protokolu saskaņot ar SIA “NORMA K”)
Lokālā siltumenerģijas ražošanas objekta tehnolģiskajām iekārtām jāatbilst sekojošiem
parametriem:

Siltumenerģijas realizācijas apjoms gadā – 12000 +/-20% MWh;
 Siltumenerģijas realizācijas režīms - visu diennakti, apkures sezonas laikā pēc
Pasūtūtāja sastādītā temperaturas grafika; vasaras periodā pēc pieprasījuma;
 Siltumenerģijas ražošanas iekārtas slodzi paredzēt + 20% no faktiski patērējamās
slodzes;
 Siltumtīklu darbības temperatūras grafiks maksimālais 90 – 70 0C, minimālais 50-40 0C;
 Ūdens spiediens tīklos – turpgaita līdz 6,0 Bar, atpakaļgaitā līdz 2 Bar.

C pielikums: Iepirkuma līguma projekts

16

LĪGUMS
par siltumenerģijas uzkarsētā ūdens veidā piegādi un lietošanu
noslēgts starp
_________________
un
SIA “NORMA-K”

2012.gada__._______________

Mālpilī, 2012. gada “___” ___________
Šis Līgums ir noslēgts starp _____________, turpmāk tekstā sauktu "Piegādātājs",
_____________ _________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar Statūtiem, un
_______________, turpmāk tekstā sauktu "Lietotājs", valdes priekšsēdētāja ------------------personā, kurš rīkojas saskaņā ar Statūtiem.
1. Līguma priekšmets
Piegādātājs saražo un piegādā un Lietotājs saņem un pārvada Lietotāja siltumtīklos
Piegādātāja katlumājā ___________/adrese/ saražoto siltumenerģiju.
Šis Līgums tiek noslēgts, lai noteiktu siltumenerģijas piegādes apjomu, apmaksas
kārtību, parametrus un ar siltumenerģijas piegādes nepārtrauktu nodrošināšanu
saistītos jautājumus Piegādātāja vai Lietotāja siltuma avotu iekārtu bojājumu, avārijas
vai remonta gadījumos.
Abas Puses apņemas rīkoties saskaņā ar Latvijas Republikas (LR) Ministru Kabineta
(MK) apstiprinātajiem "Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumiem", citiem LR
likumdošanas aktiem un šo Līgumu, ciktāl tas nav pretrunā ar augstāk minētajiem
Noteikumiem un LR likumdošanu.
2. Mērķis
Šī Līguma mērķis ir izmantot Piegādātāja katlumājās saražoto siltumenerģiju, piegādāt
un uzstādīt modernas siltuma ražošanas iekārtas. Piegādātājs par saviem līdzekļiem
uzbūvē jaunu katlumāju __________ / adrese/ ar ar minimālo slodzi 3 MWh un
maksimālo slodzi 6MWh atbilstoši Piegādātāja 2012. gada __ ._______ piedāvājumam
atklātājam konkursam “/konkursa nosaukums/”, turpmāk tekstā – Piedāvājums, kas ir šī
Līguma neatņemamā sastāvdaļa.
Piegādātājs apņemas piegādāt un Lietotājs apņemas saņemt siltumenerģiju karstā
ūdens veidā, saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem.
Katlumāja tiek nodota ekspluatācijā 10 mēnešu laikā no Līguma parakstīšanas dienas.
3. Siltumenerģijas ražošanas un izmantošanas iekārtas
Piegādātāja rīcībā ir visas siltumenerģijas ražošanai un piegādei nepieciešamās
iekārtas.
Lietotāja rīcībā ir visas nepieciešamās iekārtas siltumenerģijas saņemšanai un
izmantošanai, kas galvenokārt sastāv no pārvades cauruļvadiem, tīkla cirkulācijas un
piebarošanas sūkņiem un nepieciešamajām kontroles iekārtām.
Katra Puse ir atbildīga par tai piederošo siltumenerģijas ražošanas un piegādes iekārtu
atbilstību LR normatīvajiem un likumdošanas aktiem, kā arī atbildīgo uzraudzības
iestāžu prasībām.
4. Investīcijas
Piegādātājam pieder un viņš finansē, uzstāda un apkalpo visas siltumenerģijas
ražošanas un piegādes iekārtas līdz piegādes robežai, kas precizēta šī Līguma 5.
punktā.
Lietotājam pieder un viņš finansē, uzstāda un apkalpo visas iekārtas aiz piegādes
robežas, kas precizēta šī Līguma 5. punktā.
5. Piegādes robeža
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Piegādātāja un Lietotāja piegādes robeža ir piegādātās siltumenerģijas uzskaites
mēraparāts, kas tiks uzstādīts par Piegādātāja līdzekļiem siltuma tīklu cauruļvadu
izvadā (aiz siltummaiņa Patērētāja pusē) no Piegādātāja katlumājām.
6. Siltumenerģijas piegāde
Piegādātājs apņemas piegādāt Lietotājam siltumenerģiju, bet Lietotājs apņemas
samaksāt Piegādātājam par piegādāto siltumenerģiju šajā Līgumā noteiktajā kārtībā un
termiņos.
7. Piegādes apjoms un parametri
Piegādātājs apņemas piegādāt siltumenerģiju, bet Lietotājs apņemas to pieņemt
atbilstoši vienmērīgi katru diennakti apjomos, kādi paredzēti katlumājās tehniskajos
parametros (maksimālā siltumenerģijas ražošanas jauda katlumājā ----------- /adrese/ ir
3 MW (trīs megavati)).
Piegādātājs apņemas izvērtēt variantu – palielināt katlumājas iekārtu jaudu, ja pēc
kārtējā siltumenerģijas piegādes gada būs saņemts pamatojums par papildus jaudu
nepieciešamību.
No katlumājas padotā karstā ūdens temperatūras parametri tiek noteikti sekojoši 90°C turpplūsmas temperatūra un 70°C atpakaļplūsmas temperatūra.

8. Informācijas sniegšana un konfidencialitāte
Informācijas sniegšana
Katrai Pusei jāsniedz otrai Pusei pilnīga informācija par jaunu iekārtu uzstādīšanu,
kas varētu ietekmēt Līgumā atrunāto siltumenerģijas piegādi.
Lietotāja pārstāvim ir tiesības brīvi iepazīties ar katlumājā uzstādītā siltumenerģijas
patēriņa uzskaites mēraparāta rādījumiem un piegādātā siltumnesēja temperatūru un
citiem siltumnesēju raksturojošiem parametriem.
Konfidencialitāte
Puses apņemas, bez otras Puses rakstiskas piekrišanas, neizpaust trešajām personām
informāciju, kas tām kļuvusi zināma, pildot šajā Līgumā paredzētās saistības, izņemot
LR likumdošanā paredzētos gadījumus.
9. Piegādes pārtraukumi
Piegādātājam ir tiesības pārtraukt piegādi, ja ir apdraudēta apkalpojošā personāla
drošība vai arī, ja iekārtu tālāka darbība var izraisīt avārijas situāciju ražotnē. Plānotie
ikgadējie piegādes pārtraukumi jāveic pēc Pušu savstarpējas vienošanās, lai maksimāli
samazinātu pārtraukumu ilgumu. Par siltumenerģijas padeves atslēgšanu Piegādātājs
brīdina Lietotāju rakstiski ne vēlāk kā 10 dienas iepriekš.
Piegādātājam ir tiesības, brīdinot ne vēlāk kā trīs (3) dienas iepriekš, pilnīgi vai daļēji
pārtraukt siltumenerģijas piegādi Lietotājam gadījumos, kas minēti LR MK
"Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumu" 46. punktā.
10. Siltumenerģijas uzskaites kārtība
Piegādātās siltumenerģijas uzskaiti veic ar mēraparātu, kas uzstādīts siltuma tīklu
cauruļvadu izvadā (aiz siltummaiņa patērētāja pusē) no Piegādātāja katlumājām. Katra
mēneša 1.datumā tiek fiksēts nodotās siltumenerģijas daudzums pēc stāvokļa uz plkst.
00.00. Šie rādījumi ir par pamatu arī datiem divpusējā aktā, kas tiek noformēts un
parakstīts nākošajā darba dienā. Atbilstoši augstāk minētā rādījuma apjomam
Piegādātājs izstāda Faktūrrēķinu Lietotājam. Siltumenerģijas uzskaites mēraparāta
uzstādīšanu, nomaiņu, remontu un apkopi veic Piegādātājs.

Ja Lietotājam rodas aizdomas, ka uzskaites mēraparāts darbojas nepareizi, par to
nekavējoties jāinformē Piegādātājs. Šādos gadījumos Lietotājam ir tiesības pieprasīt
veikt uzskaites mēraparātu atkārtotu pārbaudi. Pārbaude jāveic Piegādātājam Latvijas
Nacionālā standartizācijas un metroloģijas centrā vai citā Latvijas republikā akreditētā
atbilstoši LR likumdošanas aktiem sertificējošā institūcijā.
Mērījumi jāuzskata par pieņemamiem, ja normālas darbības apstākļos novirze ir
mazāka vai vienāda ar +/- 5 %. Gadījumā, ja novirze ir lielāka, reģistrētie rādītāji
jāpārrēķina atbilstoši pārbaudes rezultātiem. Pārrēķinātie rādītāji Jāizmanto, lai noteiktu
piegādātās siltumenerģijas daudzumu. Maksājumu Faktūrrēķini jāizraksta pēc
pārrēķinātiem rādītājiem no brīža, kad pieprasīts veikt uzskaites mēraparātu pārbaudi,
bet maksimālais atpakaļejošais datums nedrīkst pārsniegt divus mēnešus.
Ja tehnisku vai kādu citu iemeslu dēļ, norēķinu uzskaites mēraparāti ir bojāti, Pusēm
kopīgi jāaprēķina piegādātās siltumenerģijas daudzums, vadoties pēc mēraparātu
rādītājiem laikā pirms uzskaites veikšanas pārtraukuma vai ņemot par pamatu iekārtas
vadības datora izdruku par saražoto siltuma apjomu.
11. Tarifs
Piegādātās siltumenerģijas tarifs ir Ls _____ (_____________________________)
neieskaitot Pieveinotās vērtības nodokli par 1 (vienu) megavatstundu (MWh).
Piegādātās siltumenerģijas tarifs var tikt mainīts pusēm savstarpēji vienojoties, ja tiek
ievērots šāds nosacījums:
1) ja vismaz 3 mēnešu periodā vairāk nekā par 10 % ir palielinājusies izmantojamā
kurināmā iepirkuma cena par vienību un Piegādātājs to var objektīvi pamatot,
balstoties uz oficiālajiem avotiem, un tikai proporcionāli šī palielinājuma
apjomam 1 attiecībā uz kopējo piegādātās siltumenerģijas tarifu. 2
Norēķinu periods, par kuru uzskaita patērēto siltumenerģiju un veic norēķinus, ir
kalendārais mēnesis. Faktūrrēķini tiek izrakstīti katru mēnesi, vadoties no reģistrētiem
norēķinu uzskaites mēraparātu rādījumiem, kas fiksēti divpusējā aktā.
Lietotājam maksājums jāveic ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc Piegādātāja
izrakstītā rēķina saņemšanas. Maksājuma ieskaitīšanas datums ir naudas ienākšanas
diena Piegādātāja kontā vai kasē.
Par nesavlaicīgu norēķinu veikšanu šā Līguma noteiktajā kārtībā un termiņos, Lietotājs
maksā Piegādātājam līgumsodu 0,05 % apmērā par katru nokavēto dienu. Piegādātājs
ir tiesīgs aprēķināto līgumsodu ieturēt no Lietotāja veiktajiem maksājumiem - pirmām
kārtām; atlikusī summa tiek ieskaitīta samaksā par patērēto siltumenerģiju.
13. Ekspluatācija un apkalpošana
Katra Puse sedz savu iekārtu ekspluatācijas un apkalpošanas izmaksas. Katrai Pusei ir
jābūt dežūrdienestam, kas nepieciešamības gadījumā būtu pieejams ārpus darba laika
24 stundas diennaktī.
14. Nepārvaramas varas apstākļi

1
2

Pielietota proporcija ir noteikta Pretendenta piedāvājumā, kas ir šī Līguma neatņemamā sastāvdaļa.
Līguma slēgšanas brīdī kurināmā cena par 100 kubikmetriem ir ____ LVL.
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Puses tiek atbrīvotas no atbildības par šī Līguma noteikumu nepildīšanu vai
nepietiekamu izpildi. ja tam par iemeslu ir nepārvaramas varas apstākļi, tādi kā
ugunsgrēks, dabas katastrofas, jebkura veida karadarbība, valsts varas orgānu izdotie
likumi un lēmumi, kas padara šajā Līgumā paredzēto saistību izpildi Pusēm par
neiespējamu.
Iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, Pusēm nekavējoties jāinformē vienai otru
par šādu apstākļu iestāšanos un jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu
Pusēm zaudējumu veidošanos, izpildot šo Līgumu.
15. Īpašumtiesību maiņa
Šis Līgums ir saistošs Pušu juridiskajiem mantiniekiem (t.sk. daļēju tiesību un saistību
pārņēmējiem), uzņēmuma, vai tā daļas, kas saistīta ar siltumenerģijas ražošanu,
piegādi un lietošanu, reorganizāciju vai pārdošanu.
Pēc 12 (divpadsmit) siltumenerģijas piegādes gadiem katlumāja_______ /adrese/,
sākot skaitīt no dienas, kad katlumāja nodota ekspluatācijā un uzsākta siltumenerģijas
iepirkšana, par atlīdzību 1 (viens) Latviajs Lats apmērā tiek nodota Lietotāja īpašumā,
par ko tiek sastādīts divpusējs pieņemšanas-nodošanas akts.
16. Līguma darbība
Līgumu var pārskatīt vai papildināt pēc savstarpējas rakstiskas vienošanās. Visiem
pielikumiem, grozījumiem utt. jābūt rakstiskā formā, un tie uzskatāmi par šī Līguma
neatņemamu sastāvdaļu.
Ja Līguma darbība tiek pārtraukta vienpusēji no Lietotāja puses tad Lietotājs atmaksā
Piegādātājam projektā ieguldītos līdzekļus dubultā apmērā un zaudējumus, kas
Piegādātājam radušies projekta realizācijas gaitā.
Ja Līguma darbība tiek pārtraukta vienpusēji no Piegādātāja puses vai ja Piegādātājs
nenodrošina sultumenerģiajs uzkarsētā ūdens veidā piegādi atbilstoši Piegādātāja
Piedāvājumā noteiktajiem apjomiem, izpildes termiņiem, tehniskajiem parametriem, tad
Piegādātājs sedz Lietotājam radušos zaudējumus apmērā, kas ir ekvivalents jaunās
analogās katlu mājas būvniecības kopējām izmaksām.
Vienlaicīgi ar šo Līgumu tiek parakstīts Zemes nomas līgums Nr.____ starp Piegādātāju
un zemes īpašnieku _______/adrese/.
17. Līguma nodošanai trešajai pusei
Šo Līgumu nevar nodot trešajai pusei bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.
18. Strīdu atrisināšana
Visus radušos strīdus par vai sakarā ar Līgumu, Puses tiecas izšķirt sarunu ceļā.
Strīdi, kas nav atrisināmi sarunu ceļā, risināmi LR tiesā.
19. Līguma darbības laiks
Līgums ir spēkā no līguma parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz iekārtu nodošanai
Lietotāja īpašumā.

20. Līguma izbeigšana
Līgumu var priekšlaicīgi izbeigt Pusēm rakstiski vienojoties.
21. Apdrošināšana
Katra Puse ir atbildīga par sava riska un civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu.
22. Pušu juridiskās adreses un bankas rekvizīti
PIEGĀDĀTĀJS:

LIETOTĀJS:

22

D pielikums: Veidnes piedāvājuma sagatavošanai

D1 pielikums: Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne

Pašvaldības SIA “Norma K”
Reģ. Nr. 40003312216
Nākotnes iela 1, Mālpils,
Mālpils novads, LV 2152
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ
„Par siltumenerģijas uzkarsēta ūdens veidā piegādi Mālpilī”
Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152, 2012. gada <datums>.<mēnesis>
1. [Iepazinušies]/[Iepazinies] 1 ar pašvaldības SIA “Norma K, reģ. Nr. 40003312216, Nākotnes
ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa
„Par siltumenerģijas uzkarsēta ūdens veidā piegādi Mālpilī” nolikumu (turpmāk –
Nolikums), pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības,
<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)>
<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)>
<adrese>
2. [iesniedzam]/[iesniedzu] 2 piedāvājumu, kas sastāv no:
a. šī pieteikuma, Piedāvājuma pielikuma un Atlases dokumentiem,
b. Piedāvājuma nodrošinājuma,
c. Tehniskā piedāvājuma un
d. Finanšu piedāvājuma,
(turpmāk – Piedāvājums)
3. apņemoties:
a. Siltumenerģijas uzkarsēta ūdens veidā piegādi Mālpilī saskaņā ar Tehnisko
specifikāciju (Nolikuma A pielikums) (turpmāk – Preces) par 1 MW par cenu bez
pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk –PVN): <…> LVL (<summa vārdiem> lati),
PVN <…>%: <…> LVL (<summa vārdiem> lati)
Preču vienības cena ar PVN: <…> LVL (<summa vārdiem> lati),
b. slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumā ietvertajai Iepirkuma līguma veidnei
(Nolikuma C pielikumam),
c. Piegādāt Preces saskaņā ar [manu]/[mūsu] 3 Tehnisko piedāvājumu iepirkuma līgumā
noteiktajā kārtībā [<dienu vai mēnešu skaits> [dienas]/[mēneši] no iepirkuma līguma
noslēgšanas dienas]/[līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>].
4. Piedāvājums ir spēkā ___ dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.
5. Pretendents (ja Pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrība un visi
personālsabiedrības biedri (ja Pretendents ir personālsabiedrība) vai visi personu
apvienības dalībnieki (ja Pretendents ir personu apvienība) apliecina, ka:
a. tas vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu
pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz pretendentu, ar tādu tiesas
spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis
neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai
nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos
1
2
3

Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona.
Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona.
Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona.
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nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā
vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;
b. visa Piedāvājumā ietvertā informācija ir patiesa.
6. [Mūs Iepirkuma procedūrā pārstāv un iepirkuma līgumu, gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums
ar mums slēgt iepirkuma līgumu mūsu vārdā slēgs:
<Personu apvienības dalībnieka (ja Pretendents ir personu apvienība) nosaukums vai vārds
un uzvārds (ja attiecīgais personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>
<Reģistrācijas numurs vai personas kods>
<Adrese>] 1
<Pretendenta vai personu grupas dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents
vai personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>
<Reģistrācijas numurs vai personas kods>
<Adrese>
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>
<Paraksttiesīgās personas paraksts>
[<Personu apvienības dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja personu apvienības
dalībnieks ir fiziska persona)>
<Reģistrācijas numurs vai personas kods>
<Adrese>
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>
<Paraksttiesīgās personas paraksts>] 2

1

Punkts ir ietverams Pieteikumā dalībai iepirkuma procedūrā, ja Pretendents ir personu apvienība.
Pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā paraksta visi personu apvienības dalībnieki (ja Pretendents ir personu
apvienība)!
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D2 pielikums: Piedāvājuma nodrošinājuma veidne

A: Bankas garantijas veidne

Pašvaldības SIA “Norma K”
Reģ. Nr. 40003312216
Nākotnes iela 1, Mālpils,
Mālpils novads, LV 2152

PIEDĀVĀJUMA GARANTIJA
„Par siltumenerģijas uzkarsēta ūdens veidā piegādi Mālpilī” (id.Nr.<iepirkuma procedūras
identifikācijas numurs>)
Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152, 2012. gada <datums>.<mēnesis>
Ievērojot to, ka
<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)>
<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)>
<adrese>
(turpmāk – Pretendents)
iesniedz savu piedāvājumu pašvaldības SIA “Norma K, reģ. Nr. 40003312216, Nākotnes ielā 1,
Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa „Par
siltumenerģijas uzkarsēta ūdens veidā piegādi Mālpilī” ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma
procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,
mēs, <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 5 dienu
laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka:
a. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,
b. Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā
termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu,
c. Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā
neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu,
saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu, izmaksāt Pasūtītājam
<summa cipariem> LVL (<summa vārdiem> latus), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto
bankas norēķinu kontu.
Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis> 1 un ir spēkā līdz
<gads>.gada <datums>.<mēnesis>. Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš
norādītajā adresē ne vēlāk kā šajā datumā.
Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums
iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu
parakstījušās personas parakstu apliecina banka.

1

Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām!
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Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie
noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand
Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi
strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā
saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>
<Paraksttiesīgās personas paraksts>
<Bankas zīmoga nospiedums>

D2 pielikums: Piedāvājuma nodrošinājuma veidne

B: Apdrošināšanas sabiedrības garantijas veidne

Pašvaldības SIA “Norma K”
Reģ. Nr. 40003312216
Nākotnes iela 1, Mālpils,
Mālpils novads, LV 2152

PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS

„Par siltumenerģijas uzkarsēta ūdens veidā piegādi Mālpilī” (id.Nr.<iepirkuma procedūras
identifikācijas numurs>)
Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152, 2012. gada <datums>.<mēnesis>

Ievērojot to, ka
<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)>
<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)>
<adrese>
(turpmāk – Pretendents)
iesniedz savu piedāvājumu pašvaldības SIA “Norma K, reģ. Nr. 40003312216, Nākotnes ielā 1,
Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa „Par
siltumenerģijas uzkarsēta ūdens veidā piegādi Mālpilī” ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma
procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,
mēs <Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> apņemamies
gadījumā, ja:
a. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,
b. Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā
termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu,
c. Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā
neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu,
par ko Pasūtītājs mūs ir informējis, uz iepriekš minēto adresi nosūtot paziņojumu, kurā norādīts,
ka ir iestājies kāds no iepriekš minētajiem gadījumiem un kurš tieši gadījums ir iestājies,
izmaksāt Pasūtītājam <summa cipariem> LVL (<summa vārdiem> latus), maksājumu veicot uz
pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.
Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis> 1 un ir spēkā līdz
<gads>.gada <datums>.<mēnesis> Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš
norādītajā adresē ne vēlāk kā šajā datumā.
Mēs apņemamies nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par apdrošināšanas līguma, kas
noslēgts starp mums un Pretendentu, izbeigšanu, darbības apturēšanu un atjaunošanu.
1

Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām!
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Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies
saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas
Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>
<Paraksttiesīgās personas paraksts>
<Apdrošināšanas sabiedrības zīmoga nospiedums>

Pasūtītājs nosaukums,
reģistrācijas numurs,
adrese un
kontaktpersona)

Preču, pakalpojumu,
būvdarbu
raksturojums

apjoms (LVL)

Ar preču piegādi
saistīto pakalpojumu
apraksts, ja
attiecināms
Preču piegādes un/vai
ar to piegādi saistīto
pakalpojumu
sniegšanas
uzsākšanas un
pabeigšanas gads un
mēnesis

D3 pielikums: Pretendenta veikto Preču piegāžu, veikto būvdarbu un sniegto
pakalpojumu saraksta veidne

PRETENDENTA VEIKTO PREČU PIEGĀŽU, VEIKTO BŪVDARBU UN SNIEGTO
PAKALPOJUMU SARAKSTS

<…>
<…>
<…>
<…>
<…>
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D4 pielikums: Apakšuzņēmējiem nododamo apjomu saraksta veidne

APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO APJOMU SARAKSTS
Apakšuzņēmēja
nosaukums,
reģistrācijas
numurs, adrese un
kontaktpersona
<…>
<…>
<…>

Nododamās
līguma daļas
apjoms (%
no kopējām
projekta
izmaksām)
<…>
<…>
<…>

Īss apakšuzņēmēja veicamās līguma daļas
apraksts

<…>
<…>
<…>

D5 pielikums: Apakšuzņēmēja un personas, uz kuras iespējām
pretendents balstās, apliecinājuma veidne

Pašvaldības SIA “Norma K”
Reģ. Nr. 40003312216
Nākotnes iela 1, Mālpils,
Mālpils novads, LV 2152

APAKŠUZŅĒMĒJA UN PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS,
APLIECINĀJUMS
Iepirkuma procedūras „Par siltumenerģijas uzkarsēta ūdens veidā piegādi Mālpilī”
ietvaros
Ar šo <Apakšuzņēmēja vai Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās,
nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs vai Persona, uz kuras iespējām
Pretendents balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja
apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese>:
1. apliecina, ka ir informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un
adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums,
reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras
„<Iepirkuma procedūras nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma identifikācijas numurs>) ietvaros;
2. gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:
[veikt šādu preču piegādi:
<preču skaits un nosaukums atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo Preču piegādes daļu
sarakstā norādītajam>]
[sniegt tādus ar preču piegādi saistītos pakalpojumus kā:
[uzstādīšana,] [tehniskā pārbaude,] [lietošanas apmācība] [un <…>][,]
[kā arī veikt preču garantijas un pēcpārdošanas apkalpošanai]
[un nodot Pretendentam šādus resursus:
<īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>].
3. Kā arī apliecina to, ka tas vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir
lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz to, ar tādu tiesas spriedumu vai
prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura
spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav
atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās
finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā.
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>
<Paraksttiesīgās personas paraksts>
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D6 pielikums: Finanšu piedāvājuma veidne
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Piedāvātais tarifs latos (LVL)

Nr.p.k.

Pozīcija

1.

Siltumenerģijas uzkarsētā ūdens
veidā tarifs par 1 MWh

2.

/Pretendenta piedāvāto atlaižu
apraksts/ 1

Cena LVL bez
PVN

PVN

Cena LVL ar
PVN

Papildus Pretendentam ir jāiesniedz detalizēts piedāvātā tarifa aprēķins, kurā ka
minimums ir jaānorāda mainīgās izmaksas (kurināmā, elektroenerģijas un c. izmaksas)
un pastavīgās izmaksas (darba samaksa, iekārtu apkopes un uzturēšanas izmaksas
un c. izmaksas).

1

Vērtējot piedāvātās atlaides un vai bonusus, Pasūtītājs ņems vērā kopējo to finanšu vērtību ietekmi uz līguma kopējo
cenu Līguma darbības laikā, par pamatu ņemot minimālo garantēto iepirktas sultumenerģijas apjomu.

D7 pielikums: Tehniskā aprīkojuma saraksta veidne

TEHNISKĀ APRĪKOJUMA SARAKSTS

Iekārtas nosaukums un
tehniskie parametri

Ražotājvalsts,
izgatavošanas
gads

Tehniskais
stāvoklis

<…>
<…>
<…>

<…>
<…>
<…>

<…>
<…>
<…>

Tiesiskais stāvoklis
(ir Pretendenta,
personālsabiedrības
biedra, personu
apvienības
dalībnieka vai
apakšuzņēmēja
īpašumā, jānomā
vai jāpērk)
<…>
<…>
<…>
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D8 pielikums: Tehniskā piedāvājuma veidne

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
„Par siltumenerģijas uzkarsēta ūdens veidā piegādi Mālpils pašvaldības SIA “Norma –K”
Pretendenta piedāvājumam jāsatur šāda informācija:
a. Siltumenerģijas ražošanas objekta projekta apraksts, pielietojamo iekārtu īss
apraksts, būvniecības un iekārtu uzstādīšanas un nodošanas ekspluatācijā darba
plāns un laika grafiks, kurā tai skaitā jābut norādītai informācija par visu
nepieciešamo dokumentu, atļauju, licenču, ja to nosaka LR likumdošanas akti,
saņemšanu;
b. Aprakstu par objekta ietekmi uz apkārtējo vidi;
c. Pieslēgšanās esošajām ūdens un kanalizācijas, siltumapgādes un elektroapgādes
sistēmām projekta aprakstu.
d. Informācija par siltumenerģijas piegādes uzsākšanas termiņu.

E pielikums: Ieinteresētā piegādātāja kontaktinformācijas veidlapa

IEINTERESĒTĀ PIEGĀDĀTĀJA KONTAKTINFORMĀCIJA
Pasūtītāja
Iepirkuma procedūras
Pretendenta

Iepirkuma procedūras
nolikumu saņēma:

nosaukums:
reģistrācijas numurs:
nosaukums:
identifikācijas numurs:
nosaukums:
reģistrācijas numurs vai
personas kods (ja Pretendents ir
fiziska persona):
adrese:
kontaktpersonas vārds un
uzvārds:
telefona numurs:
faksa numurs:
elektroniskā pasta adrese:
ieņemamais amats Pretendenta
uzņēmumā:
vārds un uzvārds:
paraksts:
datums:
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