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1. Vispārīgā informācija 
1.1 Iepirkuma identifikācijas numurs: KF - 2015/6 

1.2  Pasūtītājs 

SIA „Kurzemes filharmonija”, Karlīnes iela 40, Ventspils, LV-3601, reģistrācijas Nr. 51203035281 

(turpmāk Pasūtītājs) 

Kontaktpersona - tehniskais direktors, Raivis Apermanis, tālrunis:26663190, fakss: 63621755, e-pasts: 

raivis.apermanis@ventspils.lv 

1.2.1. Iepirkumu procedūras norisi nodrošina Ventspils pilsētas domes iepirkuma komisija (turpmāk 

Komisija). 

 

1.3. Iepirkuma metode 

1.3.1. Iepirkums tiek organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8
2
.pantu. 

1.3.2. Iepirkuma mērķis ir panākt racionālu pašvaldības kapitālsabiedrības līdzekļu izlietošanu, 

izvēloties piedāvājumu ar viszemāko cenu iepirkuma līguma noslēgšanai. 

 

1.4. Iepirkuma procedūras dokumenti 

Iepirkuma procedūras dokumentu (turpmāk Iepirkuma dokumenti) sastāvā ietilpst:  

1.4.1. Šā iepirkuma nolikums, (turpmāk Nolikums); 

1.4.2. Finanšu piedāvājuma veidlapa (1.pielikums); 

1.4.3. Tehniskās specifikācijas (2.pielikums). 

 

1.5. Iepirkuma nolikuma saņemšana 
Iepirkuma dokumenti ir brīvi un tieši elektroniski pieejami Pasūtītāja mājaslapā 

www.jurasvarti.lv internetā, sākot ar iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi.  

 

1.6. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība 

1.6.1. Piedāvājums jāiesniedz līdz 2015. gada 25.septembrim, plkst. 14
00

, darba dienās no 

9
00

 līdz 17
00

, bet 2015. gada 25.septembrī līdz plkst. 14
00

, SIA „Kurzemes filharmonija”, Karlīnes ielā 

40, 601.kabinetā tehniskajam direktoram Raivim Apermanim personīgi vai personai, kas viņu aizvieto,  

vai atsūtot pa pastu, kā ierakstītu sūtījumu, vai ar kurjeru. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā 

adresē līdz augstākminētajam termiņam. 

1.6.2. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc Nolikuma 1.6.1.punktā noteiktā termiņa, netiks izskatīti 

un neatvērti nodoti vai nosūtīti atpakaļ pretendentam. Piedāvājumi, kas tiks saņemti pa pastu vai ar 

kurjeru pēc Nolikuma 1.6.1.punktā norādītā termiņa, tiks neatvērtā veidā nosūtīti atpakaļ. 

1.6.3. Pasūtītājs neatbild par pazudušiem piedāvājumiem, un tam nav jāpierāda 

korespondences saņemšana, ja pretendenti pielietojuši citu nosūtīšanas metodi. 

1.6.4. Saņemot piedāvājumu, pasūtītājs reģistrē pretendentu piedāvājumu iesniegšanas secībā. 

Pretendenta sarakstā norāda pretendentu (juridiskai personai – nosaukumu), tā adresi, e-pasta adresi, 

tālruņa un faksa numuru, kā arī piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku. 

1.6.5. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums 

saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku). 

1.6.6. Pasūtītājs nodrošina iesniegtā piedāvājuma glabāšanu tā, lai līdz piedāvājuma 

atvēršanas brīdim neviens nevarētu piekļūt tajā ietvertajai informācijai. 

1.6.7. Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā SIA „Kurzemes filharmonija”, 

Karlīnes ielā 40. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas 

līdzdalības iepirkumā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks 

uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis. 

 

 

1.7. Piedāvājumu noformēšana 
1.7.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā un ar pretendenta zīmogu aizzīmogotā iepakojumā 

– 2 (divos) eksemplāros. Uz iepakojuma jābūt šādām norādēm: 

 Pasūtītāja nosaukums un adrese; 

mailto:raivis.apermanis@ventspils.gov.lv
http://www.gulbene.lv/
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 Pretendenta nosaukums un adrese; 

 atzīme – Piedāvājums iepirkumam „Kokskaidu granulu piegāde” , ID Nr. KF 2015/6. Neatvērt līdz 

2015. gada 25.septembrim, plkst. 1400. 

1.7.2. Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) piedāvājuma oriģināls un 1 (viena) piedāvājuma 

kopija. 

1.7.3. Dokumentiem jābūt cauršūtiem vai caurauklotiem. Auklu gali jāpārlīmē un jābūt 

norādei par kopējo lappušu skaitu, šuvuma vietai jābūt apstiprinātai ar pretendenta zīmogu un 

pretendenta parakstu. Lapas jānumurē un tām jāatbilst pievienotajam satura radītājam. 

1.7.4. Piedāvājuma dokumenti jāizstrādā atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.916 

„Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām. Piedāvājumā iekļautajiem 

dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādām šaubām un pārpratumiem, kas 

attiecas uz vārdiem un skaitļiem, un bez iestarpinājumiem, izdzēsumiem vai labojumiem. 

1.7.5. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja piedāvājumā iekļauti dokumenti svešvalodā, 

tad tiem jāpievieno tulkojums latviešu valodā. Pretrunu gadījumā par galveno tiks uzskatīts latviešu 

valodā iesniegtais dokuments. 

1.7.6. Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katrai dokumenta kopijai jābūt apliecinātai 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

1.7.7. Piedāvājuma dokumentus paraksta pretendenta vadītājs vai pilnvarota persona. Ja 

piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona, piedāvājuma kvalifikācijas dokumentiem jāpievieno 

atbilstoši noformēts pilnvaras oriģināls vai tā apstiprināta kopija. 

1.7.8. Komisija pieņem izskatīšanai tikai tos pretendentu iesniegtos piedāvājumus, kas 

noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim 

un atbilst Nolikuma 1.7.1.punkta prasībām.  

1.7.9. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Nolikuma 1.6.2. un 1.6.7.punktā noteiktos gadījumus, 

ir Pasūtītāja īpašums un netiks atdoti atpakaļ Pretendentiem. 
 

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu 
2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts 

Iepirkuma priekšmets ir kokskaidu granulu iegāde un piegāde SIA „Kurzemes filharmonija” 

vajadzībām. 

2.1.1. CPV kods 09111400-4. 

2.1.2. Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu par visu darba apjomu. Netiks 

izskatīti piedāvājumi, kurus pretendents būs sadalījis sīkāk. 

2.1.3. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus. 

2.1.4. Iepirkuma priekšmeta paredzamais apjoms: līdz 160 t kokskaidu granulu. Pasūtītājs 

saglabā tiesības pasūtīt par 25% mazāku kopējo apjomu.  

2.2. Līguma darbības laiks: līdz 2016.gada 31.maijam vai līdz pilnīgai saistību izpildei. 

2.3. Līguma izpildes vieta – t/n „Jūras vārti katlu māja, Karlīnes ielā 40, Ventspilī. 

 

3. Prasības pretendentiem 
3.1. Dalības nosacījumi iepirkuma procedūrā 

3.1.1. Dalība iepirkumu procedūrā ir brīvi pieejama jebkurai tiesībspējīgai un rīcībspējīgai 

personai, personu apvienībai neatkarīgi no tās reģistrācijas un darbības vietas, 

komercdarbības formas un īpašuma piederības, kura tiesīga nodarboties ar 

uzņēmējdarbību un tai: 

3.1.1.1. Nav pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas 

procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz 

parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai 

pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek 

likvidēts; 

3.1.1.2. Ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās 

datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par 

plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai dienā, kad 
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pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, 

kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tajā 

skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no 

valstīm nepārsniedz 150 euro; 

3.1.1.3. Uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, 

ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos 

noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir 

personālsabiedrība, nav attiecināmi 3.1.1. un 3.1.2.punktā minētie nosacījumi. 

 

3.2. Kvalifikācijas prasības 

3.2.1. Pretendentam jābūt reģistrētam LR komercreģistrā vai ārvalstīs attiecīgās valsts likumdošanā 

paredzētajā kārtībā.  

3.2.2. Pretendents var piesaistīt Līguma izpildei un balstīties uz apakšuzņēmēju un citu personu 

iespējam, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Pasūtītāja prasībām. 

3.2.3. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata pretendenta 

piedāvājumu, ja pretendents neatbilst Nolikuma 3.1.noteiktajiem dalības nosacījumiem un/vai 

Nolikuma 3.2.1. un 3.2.2. punktos noteiktajām kvalifikācijas prasībām. 
  

 

4. Iesniedzamie dokumenti 
 

4.1. Finanšu piedāvājums 

4.1.1. Finanšu piedāvājumu jāsagatavo atbilstoši Nolikuma finanšu piedāvājuma formai 

(1.pielikums). 

4.1.2. Piedāvājumam jābūt izteiktam euro, atsevišķi norādot piedāvājuma cenu bez PVN un summu 

ar PVN. 

4.1.3. Finanšu piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar Tehniskajās specifikācijās 

noteikto prasību izpildi, tajā skaitā visi nodokļi, nodevas, kā arī visas ar to netieši saistītās 

izmaksas (dokumentācijas drukāšanas, transporta pakalpojumu u.c.). 

 

4.2. Tehniskais piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Nolikuma 2. pielikumā norādītajai formai. 

4.3. Granulu kvalitāti apliecinoši sertifikāti vai Pretendenta apliecinātas to kopijas 

4.4. Kompetentas institūcijas izsniegta izziņa par Pretendenta personām ar tiesībām pārstāvēt 

pretendentu. 

 

 

5. Piedāvājumu vērtēšana un izvēles kritēriji 
5.1. Ja tiks konstatēts, ka pretendents sniedzot pieprasītos dokumentus, norādījis nepatiesas ziņas 

vai nav iesniedzis visus pieprasītos dokumentus, vai arī no iesniegtajiem dokumentiem ir 

konstatējams, ka pasūtītājs atbilst Publisko iepirkumu likuma 8.
2 

panta piektās daļas 

izslēdzošajiem nosacījumiem vai neatbilst kvalifikācijai, tad Komisija pieņems lēmumu par 

pretendenta piedāvājuma neizskatīšanu un pretendenta izslēgšanu no dalības iepirkumā. 

5.2. Vērtējot piedāvājumu, Komisija ņems vērā kopējo līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa. 

5.3. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā šā Nolikuma 3.1. punktā 

minēto apstākļu dēļ, pasūtītājs attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai 

pastāvīgās dzīvesvietas), izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru 

kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju: 
1) attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un 3.1.1.3.punktā minēto personu, 

izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst 

informāciju: 

  a) par 3.1.1.1.punktā minētajiem faktiem - no Uzņēmumu reģistra, 

b) par 3.1.1.2.punktā minēto faktu - no Valsts ieņēmumu dienesta. Pasūtītājs attiecīgo informāciju 

no Valsts ieņēmumu dienesta ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un 3.1.1.3.punktā minētās 

personas piekrišanu; 
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2) attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un šā 3.1.1.3.punktā minēto 

personu pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz 

to un 3.1.1.3.punktā minēto personu attiecas 3.1.1.1., 3.1.1.2. un 3.1.1.3. noteiktie gadījumi. Termiņu 

izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai 

nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to 

izslēdz no dalības iepirkumā. 

5.4. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir zemākā līgumcena. Izvēles kritērijam atbilstošo piedāvājumu 

Komisija izvēlēsies no to pretendentu piedāvājumiem, kuru iesniedzējs nebūs izslēgts no 

dalības Iepirkuma procedūrā, kādā no iepriekšējiem procedūras posmiem. Komisija izvēloties 

vienu piedāvājumu, kuram ir zemākā cena, pieņem slēgt iepirkuma līgumu ar uzvarējušo 

pretendentu.  

5.5. Pretendenta atlasi, piedāvājuma atbilstības pārbaudi un izvēli nodrošina Komisija Iepirkuma 

dokumentos paredzētajā kārtībā un atbilstoši Iepirkuma dokumentu prasībām, vērtēšanas 

kritērijiem un pieņemot lēmumus par pretendenta atbilstību atlases un kvalifikācijas prasībām, 

par Tehniskā un Finanšu piedāvājuma atbilstību Pasūtītāja prasībām, par pretendenta 

kompetenci un spējām nodrošināt līgumsaistību izpildi un piedāvājuma izvēli. 

5.6. Komisija lēmumus pieņem slēgtā sēdē, pamatojoties tikai uz oriģinālo dokumentu, oriģinālo 

dokumentu kopiju un citu informāciju, kas pieprasīta un iesniegta līdz piedāvājuma 

iesniegšanas beigu termiņam. 

5.7. Par Konkursa uzvarētāju tiks atzīts pretendents, kurš iesniedzis visus pieprasītos dokumentus, 

izturējis kvalifikācijas pārbaudi, dokumentāli pierādījis savu atbilstību dalībai iepirkuma 

procedūrā, kompetenci un spējas nodrošināt līgumsaistību izpildi pilnā apjomā, pieprasītajā 

termiņā un kvalitātē. 

5.8. Pirms piedāvājuma izvēles Komisija veiks finanšu piedāvājuma dokumentu pārbaudi, 

aritmētisko kļūdu labojumus. Aritmētisko kļūdu gadījumā tiks labota Līgumcena. 

5.9. Ja pretendents, kurš atzīts par iepirkuma procedūras uzvarētāju, atsauks piedāvājumu vai 

nenoslēgs Iepirkuma līgumu 2 (divu) nedēļu laikā, skaitot no lēmuma pieņemšanas brīža,  

Komisija izskatīs jautājumu par tiesībām atzīt par uzvarētāju pretendentu, kas piedāvājis 

nākamo zemāko cenu. 

5.10. Pasūtītājs ir tiesīgs līdz iepirkuma līguma noslēgšanai pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir 

pamatojums. 

 

6. Līguma slēgšana 
6.1. Iepirkuma līgums ar Iepirkuma procedūras uzvarētāju tiks slēgts ņemot vērā likumdošanas 

prasības. 

 

 

 

 

 

7. Citi noteikumi 
7.1. Par jebkuru informāciju, kas ir konfidenciāla, dokumentos jābūt īpašai norādei. 

7.2. Iepirkuma Nolikums sastādīts un apstiprināts latviešu valodā uz 5(piecām) lapām un 2 (diviem) 

pielikumiem, kas ir Nolikuma neatņemamas sastāvdaļas: 

1. Finanšu piedāvājuma forma (1. pielikums); 

2. Tehnisko specifikāciju piedāvājuma forma (2. pielikums). 

 

 

 

 

SIA ”Kurzemes filharmonija” 

valdes priekšsēdētāja       I.Ērkšķe 
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1.pielikums 

iepirkuma „Kokskaidu granulu piegāde” nolikumam 

ID Nr. KF 2015/6 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
iepirkumam „Kokskaidu granulu piegāde”, ID Nr. KF 2015/6 

 

 

IESNIEDZA 

Pretendenta nosaukums Rekvizīti 

 ________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

KONTAKTPERSONA 

Vārds, uzvārds, ieņemamais amats  

Juridiskā adrese  

Tālrunis /fakss  

e-pasta adrese  

 

Saskaņā ar iepirkuma nolikumu, es apakšā parakstījies apliecinu, ka (pretendenta nosaukums) piekrīt 

iepirkuma nolikuma noteikumiem un garantē iepirkuma nolikuma prasību izpildi. Iepirkuma noteikumi ir 

skaidri un saprotami. 

Mēs piedāvājam veikt kokskaidu granulu piegādi (identifikācijas Nr. KF 2015/6) atbilstoši Nolikumam 

par šādu cenu: 

 

Iepirkuma priekšmets 

Kopējais 

daudzums, 

tonnās (t) 

Cena, EUR  

bez PVN 

par 1 t
 

Summa,  

EUR bez PVN 

1 2 3 4=2*3 

Kokskaidu granulas BIGBag iepakojumā 160   

Kokskaidu granulu piegāde 160   

Summa kopā, EUR:  

PVN 21%, EUR:  

Summa kopā, EUR ar PVN:  

 

Piedāvātās preces vienības cena būs nemainīga visā līguma izpildes laikā, cena ir noteikta, ņemot vērā preces 

sezonalitāti un iespējamo cenas pieaugumu, cenā ir ietvertas visas preces piegādes izmaksas un visi iespējamie 

riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām, tai skaitā arī ārvalstīs maksājamie nodokļi un nodevas, preces 

sezonalitāte.  

 

 

2015.gada ___. ______________ 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

Personas ar pretendenta pārstāvības tiesībām paraksts, tā atšifrējums 

                                   

z.v. 
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2.pielikums 

iepirkuma „Kokskaidu granulu piegāde nolikumam 

ID Nr. KF 2015/6 

 

 
 

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 
 

Prasības Pretendenta piedāvājums 

1. Vispārējās prasības:  

1.1. Kokskaidu granulām jābūt Premium klases, 

kvalitatīvām, sausām, ķīmiski tīrām no piemaisījumiem, 

mehāniski cietām, labi noturīgām pret sadrupšanu, bez 

svešķermeņiem un skaidu smalkumiem.  

 

1.2. Granulām jābūt fasētām maiņas fonda Big-bag maisos pa 

1000 kg iepakojumā. Izmantotie maisi tiek atgriezti 

piegādātājam, saņemot nākošo pasūtījumu. 

 

1.3. Granulām pilnībā jāatbilst Eiropas kopējā ENplus-

A1 standarta prasībām, ko apliecina ENplus 

sertifikāts 

 

2. Tehniskie rādītāji:  

2.1. Granulu diametrs: 

≤ 6,5 mm 

 

2.2. Sapresējuma tilpumsvars: 

≥ 620 kg uz kubikmetru 

 

2.3. Siltumspēja: 

≥ 4100Kkal/kg 

 

2.4. Pelnu saturs: 

≤ 0,7 %  

 

2.5. Relatīvais mitrums: 

≤ 8% 

 

3. Piegādes nosacījumi:  

3.1. Kopējais pasūtījuma apjoms: 120 ÷ 160 t  

3.2. Piegādes transports aprīkots ar hidromanipulatoru, Big-

bag maisu izkraušanai 

 

3.3. Vienas piegādes izpildes laiks: ne vēlāk kā 24 (divdesmit 

četras) stundas pēc pieprasījuma  

 

3.4. Kokskaidu granulu piegādes vieta: Teātra nama „Jūras 

vārti” katlu māja, Karlīnes iela 40, Ventspils  

 

3.5. Vienas piegādes apjoms:  no 3 līdz 5,5t  

 

 

 

 

________________________________________________________________________________  

Pretendenta nosaukums, personas ar pretendenta pārstāvības tiesībām amats, paraksts, tā atšifrējums  

 

z.v. 

 

 

 


