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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

 

1.1 . Iepirkuma identifikācijas numurs – SIA RC ”Tērvete”/2019/4 

1.2 . Pasūtītājs un kontaktinformācija: 

Pasūtītāja nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rehabilitācijas centrs 

“Tērvete”” 

Adrese: SIA “Rehabilitācijas centrs “Tērvete””, Tērvetes pagasts, Tērvetes 

novads, LV – 3730 

Reģistrācijas numurs: 40003275352 

Tālruņa numurs: 63726188 

Faksa numurs: 63781703 

E-pasta adrese: rctervete@zemgale.lv 

Kontaktpersonas 
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rehabilitācijas centrs 

“Tērvete”” valdes priekšsēdētājs Valdis Grīnvalds, tālr. 29429445, 

e-pasts: rctervete@zemgale.lv 

Iepirkuma komisija Iepirkumu organizē un realizē sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

“Rehabilitācijas centrs “Tērvete””  izveidotā iepirkuma komisija. 

 

1.3. Iepirkumu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.
 
panta regulējumam organizē sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību “Rehabilitācijas centrs “Tērvete”” iepirkumu komisija.  

1.4.  Tehniskās dokumentācijas saņemšana: 

Iepirkuma nolikums un citi iepirkuma dokumenti ievietoti pasūtītāja EIS profilā -  

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/.   Nolikuma elektroniskā versija un Tehniskā specifikācija ir 

pieejama Pasūtītāja tīmekļa vietnē www.rctervete.lv, iepirkuma nolikumu un tehnisko dokumentāciju 

drukātā formā var saņemt arī sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Rehabilitācijas centrs “Tērvete””– “ 

Rehabilitācijas centrs “Tērvete””, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, apmeklētāju pieņemšanas laiks – 

darba dienās no 08:00 līdz 16:00. 

1.5. Ar iepirkuma nolikumu un pārējo ar šo iepirkumu saistīto dokumentāciju drukātā formā ir 

iespējams iepazīties iepriekš minētajā vietā un laikā. 

1.6. Iepirkuma vērtēšanas kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, par kuru tiks 

uzskatīts piedāvājums par viszemāko iepirkuma cenu no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem 

saskaņā ar iepirkuma nolikumu. 

 

2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU 

2.1. Akmeņogļu piegāde sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rehabilitācijas centrs 

“Tērvete””  vajadzībām saskaņā ar iepirkuma nolikumu un tam pievienotās tehniskās specifikācijas 

(pielikums Nr. 2) prasībām. 

 Plānotais maksimālais iepirkuma apjoms 12 mēnešos kopā līdz 260 tonnām.  

2.2. Piedāvājumu var iesniegt tikai par visu iepirkuma priekšmetu. Iepirkuma priekšmetu 

nav atļauts dalīt sīkāk un iesniegt piedāvājumu par nepilnu iepirkuma priekšmeta daļu. 

 2.3. Paredzamais līguma izpildes laiks: pa daļām, saskaņā ar atsevišķiem Pasūtītāja pasūtījumiem no 

līguma noslēgšanas dienas līdz 2020.gada 30.aprīlim. 

 

3. PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS VIETA UN TERMIŅI 

3.1. Pretendents iesniedz piedāvājumu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Rehabilitācijas centrs 

“Tērvete””, “ Rehabilitācijas centrs “Tērvete””, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, līdz 2019.gada 16. 

maija plkst. 11:00. 

3.2.  Piedāvājumu var sūtīt pa pastu ierakstītā vēstulē, piegādāt ar kurjeru vai iesniegt personīgi. 

Piedāvājumi, kas saņemti pēc nolikuma 3.1.apakšpunktā minētā termiņa, tiks noraidīti un neatvērtā 

veidā nosūtīti atpakaļ Pretendentam; 

http://www.rctervete.lv/
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3.3. Ieinteresētie piegādātāji var savlaicīgi rakstiski pieprasīt papildu informāciju un iesniegt 

jautājumus par iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām nolikuma 1.2.punktā norādītajām 

kontaktpersonām. 

 Visi jautājumi par iepirkuma priekšmetu un piedāvājumu iesniegšanas kārtību adresējami šajā 

nolikuma punktā minētajām kontaktpersonām. 

3.4. Atbildes uz visiem pretendentu uzdotajiem jautājumiem iepirkumu komisija sniedz pēc iespējas 

īsākā laikā pēc pieprasījuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā 3 darba dienas un 4 (četras) dienas pirms 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.  

3.5.Pretendentu rakstiski iesniegtie jautājumi un iepirkuma komisijas atbildes uz tiem kļūst saistoši 

visiem iepirkuma iespējamiem pretendentiem ar to paziņošanas brīdi Pasūtītāja profilā 

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/. 

3.6. Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem tiks nosūtītas piegādātājiem, kas uzdevuši 

jautājumus un publicētas Pasūtītāja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/. Iepirkuma komisija 

atbildi ieinteresētajam piegādātājam nosūta elektroniski uz elektroniskā pasta adresi, no kuras saņemts 

jautājums. 

3.7. Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot profilā https://www.eis.gov.lv/ publicētajai 

informācijai par iepirkumu. Iepirkuma komisija nav atbildīga par to, ja kāds ieinteresētais piegādātājs 

nav iesniedzis ar informāciju par iepirkumu, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja 

profilā https://www.eis.gov.lv/. 

 

4. PIEDĀVĀJUMU NOFORMĒŠANA 

4.1. Pretendentam jāiesniedz piedāvājums par visu iepirkuma priekšmetu. 

4.2. Pretendents iesniedz piedāvājumu latviešu valodā. Tehniskā dokumentācija – bukleti un 

brošūras - var netikt cauršūti. 

4.3. Piedāvājumu jāiesniedz aizlīmētā un ar komersanta zīmogu (ja komersants lieto zīmogu) 

apzīmogotā aploksnē, uz kuras jābūt šādām norādēm: 

4.3.1. Pasūtītāja nosaukums un adrese, 

4.3.2. Piedāvājums iepirkumam „Akmeņogļu piegāde”  

4.3.3. Pretendenta nosaukums un juridiskā adrese; 

4.3.4. Neatvērt līdz 2019.gada 16. maija plkst. 11:00; 

4.4. Piedāvājums iesniedzams vienā oriģinālā eksemplārā. 

4.5. Iesniegtajiem dokumentiem jābūt parakstītiem, cauršūtiem, apzīmogotiem, lapām numurētām. 

4.6. Uz piedāvājuma titullapas jābūt norādēm: 

4.6.1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rehabilitācijas centrs “Tērvete”” iepirkumu komisijai: 

4.6.2. Piedāvājums iepirkumam „Akmeņogļu piegāde”; 

4.6.3. Pretendenta nosaukums, reģ. Nr., telefona un faksa numuri, juridiskā adrese, datums. 

4.7. Piedāvājuma sākumā aiz titullapas ir jābūt satura rādītājam, aiz kura seko visi pārējie 

piedāvājumā iekļaujamie dokumenti. 

4.8. Visi piedāvājuma dokumenti ir cauršūti kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. 

4.9. Piedāvājumā iekļaujamajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem. 

4.10. Ja Pretendents iesniedz dokumenta kopijas, dokumenta kopija jāapliecina Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

4.11. Iesniegtie piedāvājumi netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem. 

4.12. Ja Pretendenta iesniegtais piedāvājums neatbilst nolikuma 4.1. – 4.11. apakšpunktu 

prasībām, Komisija attiecīgā Pretendenta piedāvājumu neizskata. 

4.13. Piedāvājuma derīguma termiņš ir 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma 

atvēršanas dienas vai līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, vai jebkuram piedāvājuma derīguma termiņa 

pagarinājumam, kuru Pasūtītājam rakstveidā paziņojis Pretendents. 

 

5. PRASĪBAS PRETENDENTIEM: 
5.1. Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotās daļas nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā: 

5.1.1. nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad 

maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu 

kopums), nav apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents netiek likvidēts; 

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/
https://www.eis.gov.lv/
https://www.eis.gov.lv/
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5.1.2. nav konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts 

lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendentam Latvijā vai 

valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts 

sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. 

Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs ņem vērā 

informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta 

publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas 

pēdējās datu aktualizācijas datumā; 

5.1.3. iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), 

iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts nav saistīts ar pretendentu  Publisko iepirkuma likuma 25. 

panta pirmās vai otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un pasūtītājam nav 

iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem; 

5.1.4. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā 

kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma nolikumā, 

kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, nav attiecināmi Publisko 

iepirkumu likuma 9.panta astotās daļas 1., 2. vai 3. punkta nosacījumi; 

 5.1.5. pretendents nav ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība. 

5.1.6. Publisko iepirkumu likuma 9.
 

panta astotajā daļā minēto apstākļu esamību pasūtītājs 

pārbauda tikai attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši 

iepirkuma nolikumā minētajām prasībām un kritērijiem. 

5.1.7. Iepirkuma komisija pārbaudīs, vai uz pretendentu neattiecas Starptautisko un Latvijas 

republikas nacionālo sankciju likuma11.
1 

pantā noteiktie sankciju piemērošanas nosacījumi publisko 

iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomā. 

5.1.8. Izziņas un citus dokumentus, kurus saskaņā ar LV normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos 

izsniedz kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie ir izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi 

pirms to iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus 

dokumentus pasūtītājs pieņem  un atzīst, ja tie ir izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas 

dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.  

5.2. Prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai: 

 Pretendents, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā 

ārvalstīs, ja šāda reģistrācija ir nepieciešama; 

5.3. Prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli, tehniskajām un 

profesionālajām spējām: 

Pretendents pēdējo trīs gadu laikā (2016.g., 2017.g., 2018.g., 2019.g.) ir veicis akmeņogļu piegādes 

pasūtījumus un par iepriekšminēto pasūtījumu izpildi ir saņēmis pozitīvas atsauksmes no pasūtītāja. 

5.4. Iesniedzamie Pretendenta atlases dokumenti Pretendenta kompetences un atbilstības 

novērtēšanai atbilstoši iepirkuma nolikuma 5.2. un 5.3.punktu prasībām: 

5.4.1. Pretendenta apstiprināts Pretendenta un apakšuzņēmēju (ja pretendents pakalpojumu 

sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz to tehniskajām un profesionālajām 

iespējām) pēdējos 3 (trijos) gados veikto akmeņogļu piegādes saraksts, kas atspoguļotu Pretendenta 

pieredzi atbilstoši nolikuma prasībām un vismaz divas pasūtītāju atsauksmes; 

5.4.2. Personas ar pārstāvības tiesībām izsniegta pilnvara citai personai parakstīt piedāvājumu 

un/vai iepirkuma līgumu, ja tā atšķiras no komercreģistrā reģistrētajām personām ar pārstāvniecības 

tiesībām. 

5.4.3. Ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, Pretendentam ir jāiesniedz:  

5.4.3.1. apakšuzņēmējiem nododamās pakalpojumu daļas apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem 

nododamās iepirkuma daļas izpildes sarakstam (4.pielikums); 

5.4.3.2. rakstisks apakšuzņēmēja apliecinājums atbilstoši Apakšuzņēmēja apliecinājuma 

formai (5.pielikums), 

 

6. TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 

Tehnisko piedāvājumu Pretendents sagatavo atbilstoši Tehniskajai specifikācijai. Tehnisko 

piedāvājumu iesniedz atbilstoši nolikumam pievienotajai Tehniskā – finanšu piedāvājuma iesniegšanas 

formai (3.pielikums). Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj pretendenta rakstisks apliecinājums par to, ka 

https://likumi.lv/doc.php?id=287760#p25
https://likumi.lv/doc.php?id=287760#p25
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piedāvātās akmeņogles atbilst Latvijas Republikā noteiktajām kvalitātes prasībām un standartiem, 

apraksts par Pretendenta piedāvāto akmeņogļu marku, daudzumu, kvalitātes rādītājiem, ņemot vērā kā 

jābūt norādītiem vismaz tiem kvalitātes rādītājiem, kuru minimālās prasības ir noteiktas Tehniskajā 

specifikācijā, pievienojot sertifikātus, kas apstiprina aprakstā norādītos kvalitātes rādītājus. 

 

7. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

7.1. Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Tehniskā – finanšu piedāvājuma formai (3.pielikums). 

7.2. Finanšu piedāvājuma cenas jānorāda euro (EUR) bez PVN, PVN un cenu ar PVN. 

7.3. Cenā iekļauj visas iespējamās izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma līguma izpildi, tajā skaitā 

jāiekļauj visas izmaksas, kas nodrošina akmeņogļu piegādi pēc adreses “Rehabilitācijas centrs 

“Tērvete””, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, tajā skaitā:  

 piegāžu un pakalpojumu līgumcenu, kuri nepieciešami šī iepirkuma rezultātā noslēgtā līguma 

izpildei; 

 piegāžu veikšanai nepieciešamo atļauju, saskaņojumu un kontrolējošo institūciju atzinumu 

saņemšanas izmaksas; 

 akmeņogļu izmaksas; 

 visas citas izmaksas, kas saistītas ar akmeņogļu piegādi, tai skaitā visi nodokļi, maksa par 

energoresursiem u.c. izmaksas; 

7.4. Pretendenta piedāvātā akmeņogļu piegādes vienības cenas vērtība ir nemainīga visā līguma 

izpildes laikā 

 

IEPIRKUMA NORISE 

 

8.1. Piedāvājumu atvēršana: 

Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir slēgta.  

 

8.2. Piedāvājumu vērtēšana 

8.2.1. Piedāvājumu vērtēšana notiek vērtējot piedāvājuma noformējuma un sastāva atbilstību 

iepirkuma noteikumu prasībām, pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām, piedāvājumu atbilstību 

tehniskajām prasībām, finanšu piedāvājuma atbilstību iepirkuma noteikumiem, iepirkuma 

pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilstības pārbaudi Publisko 

iepirkuma likuma 9.panta astotajā daļā noteiktajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem.   

8.2.2. Par iepirkuma uzvarētāju tiek atzīts piedāvājums, kas atbilst iepirkumā izvirzītām prasībām 

un ir ar viszemāko iepirkuma cenu . 

8.2.3. Gadījumā, ja : 

Piedāvājuma izvērtēšanas laikā  Pretendents savu piedāvājumu atsauc vai maina vai 

Pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju vai 

Piedāvājums neatbilst kādai iepirkuma nolikumā noteiktajai prasībai vai 

Piedāvājums tiek atzīts par nepamatoti lētu,  

Iepirkuma komisija var lemt par šī piedāvājuma turpmāku neizskatīšanu un šī Pretendenta 

izslēgšanu no dalības iepirkumā. 

8.2.4. Aritmētiskās kļūdas labošana: 

8.2.4.1. Piedāvājumu izvēles laikā Iepirkumu komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētiskās 

kļūdas (kļūda, kura pieļaujama vienīgi aritmētisku, jeb matemātisku darbību rezultātā). 

8.2.4.2. Ja iepirkuma komisija piedāvājumā konstatē aritmētisko kļūdu, tā šo kļūdu izlabo. 

8.2.4.3. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu (piedāvāto līgumcenu) Iepirkumu 

komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautā kļūda labota. 

8.2.4.4. Turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā Iepirkumu komisija ņem vērā šajā sadaļā noteiktajā 

kārtībā veiktos labojumus un laboto piedāvājuma summu. 

8.2.5. Nepamatoti lēta piedāvājuma noteikšana: 

8.2.5.1. Ja Iepirkumu komisija konstatē, ka konkrētais piedāvājums varētu būt nepamatoti lēts,  

Iepirkumu komisija pirms šī piedāvājuma noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu 

par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteikto kārtību un 
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paredzētās iespējas. 

8.2.5.2. Ja, izvērtējot Pretendenta iesniegto skaidrojumu, Iepirkumu komisija konstatē, ka 

Pretendents nevar pierādīt, ka tam ir pieejami būtiski piedāvājuma nosacījumi, kas ļauj noteikt tik 

zemu cenu, Iepirkumu komisija atzīst piedāvājumu par nepamatoti lētu un turpmāk to neizskata. 

 

9. KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

 

9.1. Komisijas tiesības: 

9.1.1. pieprasīt papildu informāciju no Pretendentiem, kas piedalās iepirkumā; 

9.1.2. lemt par iepirkuma izbeigšanu vai pārtraukšanu; 

9.1.3. noraidīt piedāvājumus, ja tie neatbilst iepirkuma nolikumā izvirzītām prasībām; 

9.1.4. noraidīt piedāvājumus, ja tiek konstatēts, ka piedāvājumā uzrādītās izmaksas ir nepamatoti 

lētas; 

9.1.5. noraidīt piedāvājumus, ja tiek konstatēts, ka Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju 

savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;  

9.1.6. neizvēlēties nevienu no piedāvājumiem, ja tie pārsniedz šim nolūkam paredzētos finanšu 

līdzekļus; 

9.1.7.  Komisija patur sev tiesības nekomentēt iepirkuma norises gaitu. 
 
9.2.  Komisijas pienākumi: 

9.2.1.  izskatīt visus Pretendentu piedāvājumus; 

9.2.2. rakstiski informēt Pretendentus par iesniegto materiālu vērtēšanas gaitā konstatētām 

aritmētiskām kļūdām; 

9.2.3. noteikt iepirkuma uzvarētāju; 

9.2.4. 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informēt visus Pretendentus par 

iepirkuma rezultātiem; 

9.2.5. publicēt informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa 

vietnē.  

9.2.6. piedāvājuma sagatavošanas laikā rakstiski sniegt papildus informāciju Pretendentam, kurš 

pieprasījumu ir iesniedzis iepirkuma noteikumos noteiktajā kārtībā un publicēt šo informāciju 

Pasūtītāja mājas lapā.  

 
10.  PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 
10.1.  Pretendenta pienākumi: 

10.1.1. iesniedzot piedāvājumu, ievērot visas iepirkuma nolikumā izvirzītās prasības; 

10.1.2. iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā rakstiski sniegt atbildi uz iepirkuma komisijas 

iesniegtajiem jautājumiem par Pretendenta iesniegto piedāvājumu. 
10.2.  Pretendenta tiesības: 

10.2.1.  piedāvājuma sagatavošanas laikā pretendentam ir tiesības rakstveidā vērsties pie iepirkuma 

komisijas neskaidro jautājumu precizēšanai. Pieprasījums jāiesniedz savlaicīgi un kārtībā 

kāda noteikta iepirkuma nolikumā; 

10.2.2.  līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents ir tiesīgs atsaukt vai mainīt savu 

piedāvājumu. Atsaukumam ir neatgriezenisks bezierunu raksturs, un tas izbeidz pretendenta 

turpmāko līdzdalību iepirkumā. Piedāvājums atsaucams vai maināms, pamatojoties uz 

rakstveida iesniegumu, kas saņemts līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām un 

apstiprināts ar uzņēmuma vadītāja vai vadītāja pilnvarotas personas parakstu. 
 
11. IEPIRKUMA LĪGUMS 

Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta 

piedāvājumu un saskaņā ar šo nolikumu.  
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Pielikumā : 1) Pieteikuma forma 

                    2) Tehniskā specifikācija; 

                   3) Tehniskā - finanšu piedāvājuma forma; 

                   4) Apakšuzņēmējiem nododamās iepirkuma daļas izpildes saraksta forma; 

                   5) Apakšuzņēmēja apliecinājuma forma; 

       6) Līguma projekts 
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1. pielikums iepirkuma nolikumam 

ID Nr. SIA RC ”Tērvete”/2019/4 

 

PRETENDENTA PIETEIKUMS 

Iepirkums: Akmeņogļu piegāde  

(ID Nr. SIA RC ”Tērvete”/2019/4) 

 

Informācija par pretendentu* 

Pretendenta nosaukums:  

Reģistrācijas numurs un datums:  

Juridiskā adrese:  

Pasta adrese:  

Tālrunis:  Fakss:  

E-pasta adrese:  

 

Finanšu rekvizīti* 

Kredītiestādes nosaukums:  

Kredītiestādes kods:  

Konta numurs:  

 

Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu)* 

Vārds, uzvārds:  

Ieņemamais amats:  

Tālrunis:  Fakss:  

E-pasta adrese:  

 
Piedāvājam piegādāt līdz 260 tonnas akmeņogļu  saskaņā ar mūsu tehnisko piedāvājumu 

un finanšu piedāvājumu par cenu <cena skaitļiem un vārdiem>, EUR, bez PVN.  

Cena kopā ar PVN <cena skaitļiem un vārdiem>, EUR 

Ar šo apliecinām, ka: 

1. Visa piedāvājumā sniegtā informācija ir pilnīga, precīza un patiesa. 

2. Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma nolikumu, un piekrītam visiem tajā minētajiem 

noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav. 

3. Ar šo apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā līdz 2019.gada ___. _____________ ieskaitot, 

un tas var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā derīguma termiņa vai jebkura tā pagarinājuma 

izbeigšanās. 

4. Ja pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu, apņemamies slēgt līgumu un pildīt visus līguma 

nosacījumus. 

5. Apliecinām, ka atbilstam:  

 

____ mazā
1
 uzņēmuma statusam 

 

_____ vidējā
1
 uzņēmuma statusam 

 
1 - Mazais  uzņēmums ir  uzņēmums, kurā  nodarbinātas  mazāk  nekā  50 personas un kura gada apgrozījums 

un/vai  gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro. 
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2 - Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 

personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā 

nepārsniedz 43 miljonus euro. 

 

 

Pretendenta nosaukums*:  

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds*:  

Pilnvarotās personas amats*:  

Pilnvarotās personas paraksts*:  

Datums:  

    z.v. 

___________________________ 

* Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, šie lauki jāaizpilda par katru personu 

apvienības dalībnieku 

Papildus jāiesniedz pilnvara ar informāciju par personu apvienības vārdā izvirzīto atbildīgo 

juridisko personu un dokumentu parakstīšanai attiecīgi pilnvaroto fizisko personu, kā arī 

papildus jānorāda katras personas atbildības apjoms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

2. pielikums iepirkuma nolikumam 

ID Nr. SIA RC ”Tērvete”/2019/4 

 

Iepirkums: Akmeņogļu piegāde  
 (ID Nr. SIA RC ”Tērvete”/2019/4) 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
 

1.  Iepirkuma priekšmeta un prasību apraksts 

Iepirkuma priekšmets ir akmeņogļu piegāde 260 tonnu apjomā saskaņā ar Tehnisko 

specifikāciju.  

2. Prasības: 

Piegādājamās 

preces 

nosaukums 

Vienības 

mērs 

Vienību 

skaits 

Piegādes vieta un 

apjomi 

Minimālās kvalitātes 

prasības 

Akmeņogles t 260 „ Rehabilitācijas centrs „ 

Tērvete”, Tērvetes 

pagasts, Tērvetes novads, 

piegādājot atsevišķas 

akmeņogļu partijas no 10 

– 20 tonnas saskaņā ar 

pasūtītāja norādījumiem 

 

Bagātinātas ogles 

Marka – DPK vai ekvivalents; 

Izmērs (frakcija) – 50 – 200 

mm; 

Mitrums – ne vairāk kā 14 %; 

Maksimālā siltumspēja ne 

mazāk kā 7500 kkal/kg 

 

 

Piegādātājam līguma prasībām neatbilstošas Preces piegādes gadījumā tā bez maksas 

jāapmaina pret Līguma un pasūtītāja prasībām atbilstošu Preci, pamatojoties uz Pasūtītāja 

iesniegto pretenziju.  
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3. pielikums iepirkuma nolikumam 

ID Nr. SIA RC ”Tērvete”/2019/4 

 

Iepirkums: Akmeņogļu piegāde  
 (ID Nr. SIA RC ”Tērvete”/2019/4) 

 

TEHNISKAIS - FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

 

 

Iepirkums: Akmeņogļu piegāde 

 

Pretendenta nosaukums:______________________________________________________ 

I. Informācija par piedāvātajām akmeņoglēm: 

 

1. Akmeņogļu marka: 

 

________________________________________________________________________________ 

 

2. Piedāvātais apjoms: 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

3. Piedāvātie piegādes nosacījumi: 

      

________________________________________________________________________________ 

      

________________________________________________________________________________ 

      

________________________________________________________________________________ 

 

II. Atbilstība tehniskās specifikācijas prasībām 

 

Pozīcijas atbilstoši tehniskās 

specifikācijas prasībām 

Pretendenta piedāvājums 

Apraksts atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām 

  

  

  

  

  

  

  

    

Pielikumā :  sertifikāti, kas apstiprina aprakstā norādītos kvalitātes rādītājus 
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III. Finanšu piedāvājums 

 

Akmeņogļu marka Mērvienība Cena par vienu 

vienību bez 

PVN (EUR) 

PVN likme, 

% 

Cena kopā ar 

PVN (EUR) 

par vienu vienību 

 t    

 

 

KOPĀ: <cena skaitļiem un vārdiem, EUR, bez PVN par visu apjomu>,  

              < PVN skaitļiem un vārdiem>,  

             <cena skaitļiem un vārdiem, EUR, ar PVN par visu apjomu> 

 

Ar šo apliecinu piedāvāto cenu pamatotību un spēkā esamību: 

  

vieta datums 

   

amats Paraksts amatpersonas vārds, uzvārds 
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4.pielikums iepirkuma nolikumam 

ID Nr. SIA RC ”Tērvete”/2019/4 

 

Iepirkums: Akmeņogļu piegāde  

(ID Nr. SIA RC ”Tērvete”/2019/4) 

 

APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMĀS IEPIRKUMA DAĻAS IZPILDES SARAKSTS 

 

 

Apakšuzņēmēja 

nosaukums, reģistrācijas 

numurs, adrese un 

kontaktpersona 

Nododamās 

izpildes daļas 

apjoms  

Īss apakšuzņēmēja veicamās iepirkuma daļas 

izpildes apraksts 

<…> <…> <…> 

<…> <…> <…> 

<…> <…> <…> 

 

  

vieta datums 

   

amats Paraksts amatpersonas vārds, 

uzvārds 

 

z.v. 
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5.pielikums iepirkuma nolikumam 

ID Nr. SIA RC ”Tērvete”/2019/4 

 

Iepirkums: Akmeņogļu piegāde 

(ID Nr. SIA RC ”Tērvete”/2019/4) 

 

 

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS 

Iepirkuma „Akmeņogļu piegāde” ietvaros                                                                                                                                                                                                                                 

 

Ar šo <Apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs ir fiziska 

persona), reģistrācijas numurs un adrese> apliecina, ka: 

 

a. piekrīt piedalīties sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rehabilitācijas centrs 

“Tērvete””, reģistrācijas Nr. 40003275352, “Rehabilitācijas centrs “Tērvete””, 

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, (turpmāk – Pasūtītājs) organizētajā 

iepirkumā „Akmeņogļu piegāde” 

                                                                                                                                                                                                                       

kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – 

Pretendents) apakšuzņēmējs, 

 

b. uz apakšuzņēmēju nav attiecināmi nolikuma 5.1.1. – 5.1.2. apakšpunktos minētie 

izslēgšanas nosacījumi dalībai iepirkumā,  

 

c. gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, apņemas: 

 

veikt šādu Piegādes daļas izpildi: 

 

<īss piegādes izpildes daļas apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamās izpildes daļas 

izpildes sarakstā norādītajam> 

un nodot pretendentam šādus resursus: 

<īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>. 

 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksttiesīgās personas paraksts> 
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6.pielikums iepirkuma nolikumam 

ID Nr. SIA RC ”Tērvete”/2019/4 

 

PIEGĀDES - PIRKUMA LĪGUMA PROJEKTS 

 
Tērvetes pagastā, 2019.gada …………... 

 

   ………………….., reģ.nr. ………………., turpmāk šai līguma tekstā saukta arī - 

Pārdevējs, kuras vārdā rīkojas …………………., no vienas puses,  

un 

   Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rehabilitācijas centrs “Tērvete””, reģistrācijas Nr. 

40003275352, turpmāk šai līguma tekstā saukta - Pircējs, kuras vārdā amata pilnvaru robežās 

rīkojas tās valdes priekšsēdētājs Valdis Grīnvalds, no otras puses, abas līgumslēdzējas puses 

kopā un katra atsevišķi turpmāk šai līguma tekstā sauktas – Puses un Puse, noslēdz sekojoša 

satura līgumu: 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1.  Pārdevējs apņemas piegādāt un pārdod, bet Pircējs  pieņemt un apmaksāt līdz 

260 t (divi simti sešdesmit tonnas) akmeņogles. 

             Akmeņogļu marka – DPK ; 

             Izmērs (frakcija) – 50 – 200 mm; 

             Mitrums – ne vairāk, kā 14 % 

             Maksimālā siltumspēja – ne mazāk kā 7500 kkal/kg 

1.2. Akmeņogļu piegāde un pārdošana tiek veikta atsevišķās partijās saskaņā ar Pircēja 

atsevišķiem pasūtījumiem.  

1.3. Akmeņogļu piegādes vieta – Pircēja norādītā vieta Tērvetes pašvaldības teritorijā.                               

 

2. Akmeņogļu pārdošanas cena un līguma summa 

2.1. Akmeņogļu pārdošanas cena kopā ar to piegādi uz Pircēja norādīto vietu tiek 

noteikta  EUR ……..  (…………… euro …… centi ) un papildus PVN par vienu tonnu, kas 

kopā par visu piegādes apjomu sastāda Līguma summu EUR ………. (………….. euro 00 

centi), neieskaitot PVN. 

2.2. Pārdevējs šī līguma darbības laikā nav tiesīgs paaugstināt noteikto akmeņogļu 

pārdošanas un piegādes cenu.   

 
3.  Maksājumu kārtība 

 Apmaksu par piegādātajām akmeņoglēm Pircējs veic pārskaitot akmeņogļu partijas 

vērtības summu uz Pārdevēja norādīto bankas norēķinu kontu 30 (trīsdesmit) kalendāro 

dienu laikā no akmeņogļu piegādes dienas.  

 

4. Piegādes kārtība 

 4.1. Piegādājamo akmeņogļu daudzumu, vietu un laiku Puses saskaņo pirms katras 

konkrētas  akmeņogļu partijas piegādes. 

4.2.  Akmeņogļu piegāde un pārdošana tiek veikta atsevišķās partijās saskaņā ar 

Pircēja atsevišķiem pasūtījumiem. Pārdevējam ir pienākums piegādāt pasūtītās akmeņogles 

Pircējam ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā no pasūtījuma izdarīšanas dienas. 

 4.3. Par akmeņogļu piegādes datumu tiek uzskatīts datums, kuru Pircēja pilnvarots 

pārstāvis atzīmē uz akmeņogļu piegādes pavadzīmes, apstiprinot akmeņogļu pieņemšanu. 

       4.4. Ja Pircējam rodas pamatotas šaubas par akmeņogļu piegādes pavadzīmē Pārdevēja 

norādīto akmeņogļu daudzumu, Pircējam ir tiesības, bet Pārdevējam pienākums veikt 

piegādāto akmeņogļu pārsvēršanu Pircēja svaros. 
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5. Pušu atbildība 

5.1. Pārkāpjot šī līguma 4.2.punktā noteikto akmeņogļu piegādes termiņu, vai šī līguma 

5.5.punktā noteikto akmeņogļu apmaiņas termiņu, Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 0.1 

% apmērā no savlaicīgi nepiegādāto akmeņogļu vērtības, par katru kavējuma dienu, bet kopā 

ne vairāk kā 10 % no savlaicīgi nepiegādāto akmeņogļu vērtības . 

5.2.  Samaksas kavējuma gadījumā Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu 0.1 % 

apmērā no laikā nenomaksātās summas par katru kavējuma dienu, bet kopā ne vairāk kā 10 % 

no savlaicīgi nenomaksātās summas. 

5.3.  Termiņa kavējuma gaidījumā šajā līgumā noteiktais līgumsods tiek 

aprēķināts par periodu, kas sākas nākamajā kalendārajā dienā pēc līgumā noteiktā saistību 

izpildes termiņa un ietver dienu, kurā saistības tiek izpildītas. 

5.4.  Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no līguma saistību izpildes.  

5.5.  Gadījumā, ja piegādāto akmeņogļu kvalitāte neatbilst šī līguma 1.1.punktā 

atrunātajai akmeņogļu kvalitātei, Pārdevējam piecu darba dienu laikā pēc Pircēja pretenzijas 

saņemšanas jāapmaina tās uz kvalitatīvām akmeņoglēm. 

 

6. Nobeiguma noteikumi 

 6.1. Visi strīdi un nesaskaņas par šo līgumu, ko nevar noregulēt starp līgumslēdzējām 

Pusēm pārrunu ceļā, izšķirami tiesā atbilstoši LR likumdošanas aktiem. 

 6.2. Puses ir atbildīgas par līgumsaistību neizpildi atbilstoši LR spēkā esošajiem 

likumdošanas aktiem. 

 6.3.  Šis līgums stājas spēkā brīdī, kad to parakstījušas abas līgumslēdzējas Puses un ir 

spēkā līdz līgumslēdzēju Pušu uzņemto saistību pilnīgai izpildei. 

6.4. Gadījumā, ja Pārdevējs kavē Līguma 4.2.punktā atrunāto akmeņogļu piegādes 

termiņu vai līguma 5.5.punktā noteikto akmeņogļu apmaiņas termiņu vairāk kā par 10 (desmit) 

darba dienām, Pircējam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstiski paziņojot par to 

Pārdevējam. 

 6.5. Visi šā līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir 

izdarīti rakstveidā un ja tos ir parakstījuši abu Pušu pilnvarotu personu pārstāvji. 

 6.6. Ja līgumsaistības netiek izpildītas, otrai Pusei ir tiesības lauzt līgumu bez iepriekšējas 

otras Puses brīdināšanas. 

 6.7. Līgums sastādīts  divos eksemplāriem un izsniegts pa vienam eksemplāram katrai 

līgumslēdzējai Pusei.  

 

Pušu rekvizīti : 

Pārdevējs:                                                               Pircējs: 

 

 

Pušu paraksti : 

 

 

Pārdevēja vārdā ____________________             Pircēja vārdā  _________________ 

                                      (……………..)                                                 (V.Grīnvalds) 

 

 

 

 

 


