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1. Vispārīgā informācija
1.1.Iepirkuma identifikācijas numurs
MK 2016/14 ESF
1.2. Pasūtītājs
Pasūtītāja rekvizīti:
Reģistrācijas numurs: LV 90000019505
Juridiskā adrese: Malnava, Kļavu iela 17, Malnavas pagasts, p/n Vītoli, Kārsavas novads,
LV-5750
Tīmekļa vietnes adrese: www.malnava.lv
Tālruņa numurs, fakss: T. / F. +371 657 334 25; +371 65733100
Elektroniskā pasta adrese: malnavaskol@inbox.lv
Pasūtītāja kontaktpersona, kas ir tiesīga sniegt organizatorisku informāciju par iepirkuma
procedūru:
Pasūtītāja kontaktpersona, jautājumos par tehniskajām specifikācijām – direktora vietnieks
praktiskajā apmācībā Aivars Ruskulis, tālr. 26535549,
e-pasts: aivars.malnava@inbox.lv
1.3. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība
1.3.1. Pretendents piedāvājumus var iesniegt personīgi darba dienās no plkst.09:00 līdz 12:00
un no plkst. 12:30 līdz 16:00, bet ne vēlāk kā līdz 2016.gada 19.decembrim plkst.10.00
Malnavas koledžā, 63.kabinetā (jaunais korpuss), Kļavu iela 17, Malnava, p.n. Vītoli,
Kārsavas novads, LV-5750.
Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam
termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums. Piedāvājums, kas tiks iesniegts pēc
minētā termiņa, netiks atvērts un tiks atdots iesniedzējam.
1.3.2. Ieinteresētās personas, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu, ka
piedāvājums saņemts ar norādi par saņemšanas laiku.
1.3.3. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītājs pretendentu reģistrē piedāvājumu iesniegšanas
secībā.

1.3.4. Piedāvājumi tiks atvērti Malnavas koledžā, reģistrācijas Nr. 90000019505, adrese:
Kļavu iela 17, Malnava, Kārsavas novads, LV-5750, 2016.gada 19.decembrī plkst.10.00.
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1.3.5. Piedāvājumu atvēršanai pasūtītājs rīko sanāksmi. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.
Iepirkuma piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visi pretendenti vai to pārstāvji, iesniedzot
juridiskās personas vadītāja parakstītu un ar zīmogu apstiprinātu pilnvaru.
1.3.6. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma
iesniegšanas laiku, piedāvāto cenu un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu. Pēc sanāksmes
dalībnieka pieprasījuma pasūtītājs uzrāda finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši pieprasītajai
finanšu piedāvājuma formai norādīta piedāvātā cena.
1.3.7. Pretendents var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu pirms piedāvājumu
iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumu var grozīt, ierodoties personīgi piedāvājumu
uzglabāšanas vietā - Kļavu iela 17, Malnava, Kārsavas novads, LV-5750, un apmainot
piedāvājumu. Piedāvājuma izmainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks
uzskatīts otrā piedāvājuma iesniegšanas brīdis. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām
Pasūtītājs grozījumus piedāvājumā nepieņem.
1.3.8. Piedāvājumu atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas
līdzdalības iepirkumā.
1.4.Piedāvājuma derīguma termiņš
1.4.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i., saistošs iesniedzējam 90
(deviņdesmit) dienas, skaitot no iepirkuma nolikuma (turpmāk - Nolikums) 1.3.4. punktā
noteiktās piedāvājumu atvēršanas dienas.
1.4.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 1.4.1. punktā noteiktajā
termiņā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja
pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo
pasūtītājam.
1.5. Nolikuma saņemšanas kārtība, papildu informācijas sniegšana par Nolikumu
1.5.1. Iepirkumu komisija nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras
dokumentiem ar iespēju apskatīt un lejupielādēt Malnavas koledžas mājaslapā:
www.malnava.lv
1.5.2. Pasūtītājs pēc ieinteresētas personas pieprasījuma sniedz papildu informāciju par
iepirkuma nolikumu, ja pieprasījums iesniegts laikus, t.i. tā, lai iepirkumu komisija varētu
sniegt atbildi ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
1.5.3. Pretendents, kurš pieprasa skaidrojumu par iepirkuma Nolikumu, to dara rakstiski ar
pasta, elektroniskā pasta vai faksa starpniecību, adresējot Malnavas koledžas iepirkumu
komisijai, ar norādi – iepirkumam Materiālu iegāde metālapstrādes prakšu
nodrošināšanai IP “Autotransports”, ID Nr. MK 2016/14 ESF, uz adresi Kļavu iela 17,
Malnava, Kārsavas novads, LV-5750, e-pasta adrese iepirkumimk@inbox.lv, fakss
65733100. Ja skaidrojums tiks pieprasīts ar elektroniskā pasta vai faksa starpniecību, tas ir
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dublējams pa pastu. Pieprasījumā jānorāda uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs,
adrese, pieprasītāja amats, vārds, uzvārds, e-pasta adrese, kontakttālruņu un faksa numuru.
1.5.4. Visu informāciju par iepirkuma norisi, kā arī atbildes uz ieinteresēto personu
jautājumiem Malnavas koledžas iepirkumu komisija, turpmāk tekstā – komisija, sniedz
rakstiski. Uz uzdoto jautājumu atbildes tiks nosūtītas pretendentam, kas uzdevis jautājumu,
kā arī ievietotas Malnavas koledžas mājas lapā: www.malanva.lv . Par jautājuma saņemšanas
dienu uzskata pa pastu saņemtās vēstules reģistrācijas datumu, bet pa elektronisko pastu vai
pa faksu saņemtajām vēstulēm – saņemšanas datumu, kas norādīts attiecīgajā tehniskajā
līdzeklī.
1.5.5. Tiek uzskatīts, ka visas ieinteresētas personas ir saņēmušas papildu informāciju,
Nolikuma skaidrojumus un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, ja pasūtītājs tos
ir ievietojis mājas lapā www.malanva.lv .
1.6. Piedāvājuma noformēšana
1.6.1. Pretendents sagatavo un iesniedz piedāvājumu saskaņā ar šī Nolikuma prasībām,
ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus.
1.6.2. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:


pasūtītāja nosaukums un adrese;



pretendenta nosaukums un adrese;



atzīme

Piedāvājums iepirkumam Materiālu iegāde metālapstrādes prakšu nodrošināšanai IP
“Autotransports”, ID Nr. MK 2016/14 ESF,
Neatvērt līdz 2016.gada 19.decembrim plkst. 10.00.”
1.6.3. Piedāvājumā ietilpst dokumenti, kuri sašūti un sakārtoti šādā secībā:
1.6.3.1.

Satura rādītājs

1.6.3.2.

Piedāvājuma dokumenti tādā secībā kā nolikuma

4.punkta apakšpunktā.

1.6.4. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā 1 eksemplārā - oriģināls. Ārvalstu institūciju
izdotie apliecinājumu dokumenti drīkst būt svešvalodā ar pievienotu tulkojumu latviešu
valodā. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild Pretendents.
Pretendentam jāiesniedz tāpat arī piedāvājuma elektroniskā versija (CD vai zibatmiņa).
Datu nesēju ar piedāvājuma elektronisko versiju jāievieto 1.6.2. punktā minētājā aploksnē.
Piedāvājuma elektroniskai versijai jābūt PDF formātā.
Iepirkumu komisija vērtē papīra formātā iesniegtos piedāvājumus, elektroniski iesniegtais
piedāvājums tiks izmantots piedāvājuma pārbaudei.
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1.6.5. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem un
dzēsumiem.
1.6.6.Sagatavojot piedāvājuma dokumentus, jāievēro LR Ministru kabineta noteikumus
Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktās prasības attiecībā uz
dokumentu noformēšanu, rekvizītiem un juridisko spēku.
1.6.7. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa,
pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā. Piedāvājums jāparaksta
personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu šajā
iepirkuma procedūrā.
1.6.8. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā iesniedz
starp personu grupas dalībniekiem noslēgtu vienošanos (līgumu) par dalību iepirkumā, kā arī
papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu
vai
personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.
1.6.9. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, tās
noteiktajā kārtībā.

jāapliecina normatīvajos aktos

1.6.10. Neviens dokuments, izņemot atsauktos piedāvājumus, kas tiek iesniegts, atsaucoties
uz iepirkumu, netiek atdots atpakaļ. Par jebkuru informāciju, kas ir konfidenciāla, jābūt īpašai
norādei.
2. Informācija par iepirkuma priekšmetu
2.1. Iepirkuma priekšmets ir materiālu iegāde metālapstrādes prakšu nodrošināšanai IP
“Autotransports”, ID Nr. MK 2016/14 ESF, CPV kods 14622000-7
2.2. Pretendentam jānodrošina materiālu
metālapstrādes prakšu nodrošināšanai IP
“Autotransports” piegāde ar tehnisko specifikāciju (3. pielikums).
2.3. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.
2.4. Paredzamais līguma izpildes termiņš: 2 mēneši no līguma noslēgšanas.
3. Prasības pretendentiem
3.1.Piedalīšanās iepirkumā ir pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu
piedāvājumu dalībai iepirkumā, pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas
Nolikumā ietvertās prasības un noteikumus.
3.2. Pretendents apzinās, ka jebkurš piedāvājumā iekļautais nosacījums, kas ir pretrunā ar
Nolikumu var būt par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai.
3.3. Pretendentam ir jāatbilst sekojošām prasībām:
3.3.1. Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos.
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3.3.2.Pretendenta norādītie apakšuzņēmējs/-i ar Pretendentu ir parakstījuši vienošanos par
apakšuzņēmēja piedalīšanos līguma izpildē.
3.3.3.Vienošanos ir parakstījuša personas, kuras saskaņā ar LR Uzņēmuma Reģistru vai
līdzīgas iestādes ārvalstīs izdotām izziņām ir paraksta tiesības.
3.4. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:
3.4.1.pasludināts pretendenta 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; ja pretendentam, saskaņā ar “Maksātnespējas likumu” ir uzsākts tiesiskās
aizsardzības process.
3.4.2.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 pieņemts lēmums
par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai
kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;
3.4.3. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu,
ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos
noteiktajām prasībām un uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība,
ir attiecināmi šīs nolikuma 3.4.1. un 3.4.2. punktos minētie nosacījumi.
3.4.4. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā šā nolikuma
3.4.1., 3.4.2., 3.4.3.punktos minēto apstākļu dēļ, pasūtītājs:
1) attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un šā panta piektās daļas
3.punktā minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu,
Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:
a) par šā nolikuma 3.4.1.punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra,
b) par šā panta piektās daļas 3.4.2.punktā minēto faktu — no Valsts ieņēmumu dienesta.
Pasūtītājs attiecīgo informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta ir tiesīgs saņemt, neprasot
pretendenta un šā nolikuma3.4.3. punktā minētās personas piekrišanu;
2) attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un šā nolikuma
3.4.3.punktā minēto personu pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās
institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un šā nolikuma 3.4.3.punktā minēto personu
neattiecas šā nolikuma 3.4.panta punktā 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.
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3.4.5. Atkarībā no atbilstoši šā nolikuma 3.4.4. punktā
pasūtītājs:

veiktās pārbaudes rezultātiem

1) neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta
noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam un šā nolikuma 3.4.3.punktā
minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto
iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
2) informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu
parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka
tam vai šā nolikuma 3.4.3.punktā minētajai personai dienā, kad paziņojums par plānoto
līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai arī dienā, kad pieņemts
lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā
valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro,
un nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas —
apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un šā nolikuma 3.4.3.punktā
minētajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto
iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās
pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas
sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās
apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā
minētais apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.
3.5.Iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata
pretendenta piedāvājumu, ja konstatē Publisko iepirkumu likuma 82. panta piektās daļas 1. un
2. punktā minētos apstākļus, vai pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju savas
kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis iepirkuma nolikumā pieprasīto
informāciju.
3.6.Piedāvājumi, kuru iesniedzēji neatbilst iepriekš minētajām (3.punktā norādītajām)
pretendentu atlases prasībām, netiek izskatīti un turpmākajā iepirkumu procedūrā nepiedalās
4. Iesniedzamie dokumenti
4.1.Pretendentu jāiesniedz sekojoši atlases dokumenti
4.1.1.Pieteikumu dalībai Iepirkumā sagatavo atbilstoši pievienotajai formai (1. un 2.
pielikumu).
4.1.2.Pilnvara vai cits dokuments, kas ļauj piedāvājumu parakstījušai personai uzņemties
saistības pretendenta vārdā.
4.2.Tehniskais piedāvājums
4.2.1.Tehniskais piedāvājums Pretendentam jāsagatavo saskaņā ar Tehniskajās specifikācijās
(3. pielikums) noteiktajām prasībām.
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4.3. Finanšu piedāvājums
4.3.1.Finanšu piedāvājumu sagatavo un iesniedz, saskaņā ar finanšu piedāvājuma formu
(5.pielikums). Finanšu piedāvājumā cenu norāda eiro (EUR), tajā iekļaujamas visas ar
iepirkuma priekšmetu atbilstoši Tehniskajai specifikācijai saistītās izmaksas, atsevišķi
nodalot pievienotās vērtības nodokli (PVN).
5. Piedāvājumu izvērtēšana un lēmuma pieņemšana
5.1. Iepirkuma piedāvājumu atvēršanu un vērtēšanu veic Pasūtītāja izveidota iepirkuma
komisija, turpmāk – „komisija”.
5.2. Komisija savu darbu veic saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un šo Instrukciju.
5.3. Komisijas darbu vada tās priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā priekšsēdētāja vietnieks.
Komisija ir lemttiesīga, ja tās darbā piedalās vismaz divas trešdaļas no komisijas locekļu
kopskaita.
5.4. Piedāvājumu atvēršanas, izskatīšanas un uzvarētāja noteikšanas gaitu komisija protokolē.
5.5. Komisijas locekļi paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt,
ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā vai ka viņš ir saistīti ar tiem
Latvijas Republikas „Publisko iepirkumu likuma” 23. panta pirmās daļas izpratnē. Ja šāds
apliecinājums nav parakstīts komisijas loceklis nedrīkst piedalīties turpmākajā komisijas
darbībā.
5.6. Piedāvājumu atvēršanu komisija veic atklātā sēdē. Piedāvājumus atver to iesniegšanas
secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku, piedāvāto cenu un citas ziņas,
kas raksturo piedāvājumu. Pēc sanāksmes dalībnieka pieprasījuma pasūtītājs uzrāda finanšu
piedāvājumu, kurā atbilstoši pieprasītajai finanšu piedāvājuma formai norādīta piedāvātā
cena, nodrošinot, ka netiek izpausta informācija, kas nav vispārpieejama.
5.7. Pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu
komisija veic slēgtā sēdē.
5.8. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā komisija izvērtē, vai piedāvājums sagatavots
un noformēts atbilstoši Nolikumā norādītajām prasībām, un pieņem attiecīgu lēmumu. Ja
piedāvājuma noformējums neatbilst nolikumā norādītajām prasībām, komisija turpmāk šo
piedāvājumu neizskata un izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.
5.9.Iepirkumu komisija pārbauda, vai iesniegtie pretendentu atlases dokumenti un
pretendenta kvalifikācija atbilst nolikuma prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi tiks noraidīti,
komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata un izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības
iepirkuma procedūrā.
5.10.Iepirkuma komisija izvērtē, vai piedāvājums atbilst nolikuma tehniskās specifikācijas
prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi tiks noraidīti, komisija turpmāk šo piedāvājumu
neizskata un izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.
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5.11. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā tā kopējo cenu bez pievienotās
vērtības nodokļa.
5.12.Vērtē tikai tos pretendentu finanšu piedāvājumus, kuri nav izslēgti no dalības iepirkumu
procedūrā, komisijai veicot piedāvājuma noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi un
tehnisko piedāvājumu atbilstības izvērtēšanu.
5.13. Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku vai
pārrakstīšanās kļūdu, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums. Ja komisija konstatē
kādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Ja komisija konstatē aritmētiskas vai pārrakstīšanas kļūdas
un ir konstatēta neatbilstība starp vienības cenu un piedāvājuma cenu, kas iegūta sareizinot
vienības cenu ar apjomu, tad noteicošā ir norādītā vienības cena. Vērtējot finanšu
piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus.
5.14. Ja komisija uzskata, ka piedāvājums ir nepamatoti lēts, tā pirms šī piedāvājuma
iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem
piedāvājuma nosacījumiem.
5.15.Komisija var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs
pamatojums.
5.16. Līguma izpildes laikā Pretendenta piedāvājumā noteiktās cenas paliek nemainīgas un
nav pakļautas izmaiņām.
5.17. Visām pretendenta izmaksām, kas saistītas ar iepirkuma priekšmetu, jābūt iekļautām
veiktajos aprēķinos. Papildus izmaksas, kas nav iekļautas un norādītas finanšu piedāvājumā,
netiks ņemtas vērā, noslēdzot iepirkuma līgumu.
5.18.Komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar Pretendentu, kurš atbilst visām
nolikumā izvirzītām prasībām un kura piedāvājums ir ar viszemāko cenu.
5.19.Pretendentam jāparaksta un jāiesniedz Pasūtītājam iepirkuma līgums 5 (piecu) dienu
laikā no brīža, kad Pasūtītājs ir uzaicinājis parakstīt iepirkuma līgumu.
5.20.Ja iepirkumam nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma
nolikuma prasībām, Komisija pieņem lēmumu izbeigt iepirkumu.
6.Lēmuma paziņošana un iepirkuma līguma slēgšana
6.1. Iepirkuma komisija paziņo par pieņemto lēmumu LR Publisko iepirkumu likumā
noteiktā kārtībā.
6.2. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, iepirkuma
komisija ir tiesīga izvēlēties nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu .
6.3. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta
piedāvājumu un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem.
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6.4. Pasūtītājs saglabā tiesības iegādāties mazāku kopējo kurināmās degvielas daudzumu,
ņemot vērā finansiālās iespējas un laika apstākļus.
7. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi
7.1. Iepirkuma komisijas tiesības
7.1.1. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās
datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības
pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai
pretendents vai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro sertifikātus un dokumentus, kas
iesniegti komisijai.
7.1.2. Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā, informējot par to
pretendentu.
7.1.3. Pieaicināt ekspertu pretendentu un piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā.
7.1.4. Izvēlēties nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās
slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.
7.1.5. Pieprasīt no pretendentiem papildus vai precizējošo informāciju.
7.2. Iepirkuma komisijas pienākumi
7.2.1. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.
7.2.2. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret
tiem.
7.2.3. Pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt
informāciju par Nolikumu. Komisijai ir jāizsniedz iepirkuma procedūras dokumenti drukātā
veidā ieinteresētajiem piegādātājiem triju darbdienu laikā pēc šo dokumentu pieprasījuma
saņemšanas un jānodrošina iespēju iepazīties uz vietas ar iepirkuma procedūras
dokumentiem, sākot ar attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi. Ja ieinteresētais
pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma dokumentos iekļautajām
prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi,
Pasūtītājs to sniedz iespējami īsākā laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu
iesniegšanas termiņa beigām. Papildus informāciju Pasūtītājs nosūta Piegādātājam, kas
uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju mājas lapā internetā
(www.malnava.lv ), kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto
jautājumu.
7.2.4. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Likumu, citiem
normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par
iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
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8. Pretendenta tiesības un pienākumi
8.1. Pretendenta tiesības
8.1.1. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto
piedāvājumu.
8.1.2. Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.
8.1.3. Iesniegt sūdzību par iepirkuma nolikumu un iepirkuma norises likumību (līdz
iepirkuma līguma noslēgšanai).
8.1.4. Saņemt piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamo dokumentāciju.
8.1.5.Pretendents var pieprasīt papildinformāciju par iepirkuma nolikumu.
8.2. Pretendenta pienākumi
8.2.1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām.
8.2.2. Sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu.
8.2.3. Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas
nepieciešama pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un
vērtēšanai.
9.

NOLIKUMA PIELIKUMI
1. pielikums - Pieteikums dalībai iepirkumā.
2. pielikums - Informācija par pretendentu.
3. pielikums - Tehniskā specifikācija
4. pielikums- Finanšu piedāvājums
6. pielikums- Līguma projekts
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1.pielikums
iepirkuma “Materiālu iegāde metālapstrādes prakšu nodrošināšanai
IP “Autotransports”nolikumam

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ
2016. gada ____. ______________
Iepirkuma nosaukums:
„ Materiālu iegāde metālapstrādes prakšu nodrošināšanai
IP “Autotransports”,
(iepirkuma identifikācijas numurs MK 2016/14 ESF)
Mēs, apakšā parakstījušies, esam iepazinušies ar iepirkuma nolikumu un piekrītam visiem
nolikuma noteikumiem. Saskaņā ar iepirkuma nolikuma prasībām veikt preču piegādi par
summu:
( kopējā piedāvājuma cena bez PVN (EUR) vārdos un skaitļos)

Ar šo mēs apliecinām, ka:
1.

mums ir skaidri saprotami Nolikuma un iepirkuma līguma noteikumi;

2.

mēs esam pilnībā iepazinušies ar iepirkuma apjomu un tehniskajām specifikācijām un
mūsu

piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, kā arī Latvijā vai
ārvalstīs maksājamie nodokļi un nodevas
3.

mūsu piedāvājums ir spēkā 90 dienas no piedāvājumu iesniegšanas datuma un var tikt

akceptēts jebkurā laikā pirms tā spēkā esamības termiņa izbeigšanās;
4.

visa piedāvājuma dokumentos norādītā informācija un sniegtās ziņas ir patiesas un
pretendents neliks šķēršļus pasūtītājam to pārbaudei;

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Z.v.

2 . pielikums
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iepirkuma „ Materiālu iegāde metālapstrādes prakšu nodrošināšanai
IP “Autotransports” nolikumam

Informācija par pretendentu
iepirkuma “Materiālu iegāde metālapstrādes prakšu nodrošināšanai
IP “Autotransports”,
(iepirkuma identifikācijas numurs MK 2016/14 ESF)
1.

Nosaukums:

2.

Reģistrācijas numurs:

3.

Adrese:

4.

Kontaktpersona :

5.

Telefons:

6.

Fakss:

7.

E-pasts:

8.

Uzņēmuma darbības sfēra (īss apraksts):

9.

Finanšu rekvizīti:

Bankas nosaukums:
Bankas adrese (tai skaitā
pilsēta,
valsts,
pasta
indekss)
Bankas kods:
Konta numurs:
Pilnvarotā persona, kas
būs
tiesīga
parakstīt
līgumu
Z.v.
Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums
3 . pielikums
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iepirkuma „ Materiālu iegāde metālapstrādes prakšu nodrošināšanai
IP “Autotransports” nolikumam

Tehniskā specifikācija
iepirkuma Materiālu iegāde metālapstrādes prakšu nodrošināšanai
IP “Autotransports””,
(iepirkuma identifikācijas numurs MK 2016/14 ESF)
Pasūtītājam: Malnavas koledžai, Kļavu iela 17,
Malnava, p.n. Vītoli, Kārsavas novads, LV-5750
Tehniskajā piedāvājumā pretendentam jāiekļauj šāda parauga aizpildīta tabula.

Nosaukums

Tehniskais
raksturojums

Pretendenta
piedāvātais
Skaits
tehniskaiskai
raksturojums*

Elektriski metinātas
konstrukciju caurules
Standarts: EN 10219
Tērauda marka: S235JRH,
S275JR, S355J2H

Diametrs (mm) 22

54 m

Diametrs (mm) 28

54 m

Diametrs (mm) 40

54 m

Diametrs (mm) 50

54 m

Auksti formētas
kvadrātveida konstrukciju
caurules
Standarts: EN10219, EN
10305
Tērauda marka: S235JR,
S355J2H, E235
Auksti velmētas tērauda
loksnes
Standarts: EN10130
Tērauda marka: DC01
Riflēta tērauda loksne rombveida raksts
Standarts: DIN59220
Tērauda marka: S235JR
Karsti velmētas sloksnes
Standarts: EN10025,
EN10028

Griezums axb (mm)
15x15 biezums 1,5

54 m

Griezums axb (mm)
20x20 biezums 2,0

54 m

Griezums axb (mm)
30x30 biezums 3,0
axbxh (mm)
2500x1250x1,00
axbxh (mm)
2500x1250x3,00

6 gab.

axbxh (mm)
2500x1250x3,00

6 gab.

axb (mm) 20x5

54 m

axb (mm) 30x5

54 m

Vienības
cena
Summa
EUR
EUR
bez
bez PVN
PVN

54 m

6 gab.
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Tērauda marka:
S235JRG2, S355J2+AR,
C45
Karsti velmēts apaļstienis
Standarts: EN10025,
EN10028
Tērauda marka:
S235JR+AR, S355NL,
S355J2, C45
Kalibrēts tērauda seškantis
-automāttērauds
Standarts: EN10227
Tērauda marka:
11SMn30+C, C45+C
Karsti velmēts četrkantis
Standarts: EN10277
Tērauda marka:
S235JR+AR, S355J2+AR,
C45 E
Karsti velmēts vienādmalu
leņķprofils
Standarts: EN10025
Tērauda marka: S235JR,
S355J2 (S235JR+AR,
S355J2G3)
Armatūra AIII (BSt500M,
B500B, BSt500S): 6 mm –
40 mm
Nerūsējošā tērauda (AISI
304, AISI 316L) loksnes,
biezums 0,5 mm – 4,0 mm

axb (mm) 30x8

54 m

Diametrs (mm) 6
Diametrs (mm) 8
Diametrs (mm) 10
Diametrs (mm) 12
Diametrs (mm) 14
Diametrs (mm) 20
(mm) 10
(mm) 12
(mm) 17
(mm) 19

108 m
108m
108 m
54 m
54 m
54 m
54 m
54 m
54 m
54 m

axb (mm) 14x14

54 m

axb (mm) 20x20

54 m

axaxs (mm) 45x45x5 54 m
20x20x3

108 m

25x25x3

108m

30x30x3

54 m

Diametrs (mm) 6
Diametrs (mm) 8
Diametrs (mm) 10
axbxh (mm)
2500x1250x1,00
axbxh (mm)
2500x1250x3,00

54 m
108 m
108 m
6 gab.

Cirsti vilktas metāla loksne
(rombs)
MR 4 4 x 2 0,50 x 0,40 1,6

loksnes (1000 x
2000 mm)

Perforēta loksne - melna
1,5 Qg 9-34

1250*2500 mm

Perforēta loksne - melna
1,0 RV 1,5-2,5

1000*2000 mm

6 gab.
6 gab.

6 gab.

6 gab.
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Apliecinu, ka sniegtās ziņas ir patiesas.
Pretendents:
Reģistrācijas numurs:
Juridiskā adrese:
Biroja adrese:
Tālrunis, fakss, e-pasts:
www:
Kontaktpersona:
Tālrunis, fakss, e-pasts:
Banka:
SWIFT:
Konts:
Vārds, uzvārds:

(Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds)

Amats:
Paraksts:
Zīmogs:
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4 . pielikums
iepirkuma „ Materiālu iegāde metālapstrādes prakšu nodrošināšanai
IP “Autotransports” nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
iepirkuma „ Materiālu iegāde metālapstrādes prakšu nodrošināšanai
IP “Autotransports”,
(iepirkuma identifikācijas numurs MK 2016/14 ESF)

Nosaukums
Elektriski metinātas
konstrukciju caurules
Standarts: EN 10219
Tērauda marka:
S235JRH, S275JR,
S355J2H
Auksti formētas
kvadrātveida
konstrukciju caurules

Pasūtītājam: Malnavas koledžai, Kļavu iela 17,
Malnava, p.n. Vītoli, Kārsavas novads, LV-5750
Vienības
Summa EUR
Tehniskais
Skaits cena EUR
raksturojums
bez PVN
bez PVN
Diametrs (mm) 22

54 m

Diametrs (mm) 28

54 m

Diametrs (mm) 40

54 m

Diametrs (mm) 50

54 m

Griezums axb (mm)
15x15 biezums 1,5

54 m

Griezums axb (mm)
20x20 biezums 2,0

54 m

Tērauda marka:
S235JR, S355J2H,
E235

Griezums axb (mm)
30x30 biezums 3,0

54 m

Auksti velmētas
tērauda loksnes

axbxh (mm)
2500x1250x1,00

6 gab.

axbxh (mm)
Tērauda marka: DC01 2500x1250x3,00

6 gab.

Standarts: EN10219,
EN 10305

Standarts: EN10130

Riflēta tērauda loksne
- rombveida raksts
Standarts: DIN59220

axbxh (mm)
2500x1250x3,00

6 gab.

Tērauda marka:
S235JR
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Karsti velmētas
sloksnes

axb (mm) 20x5

54 m

axb (mm) 30x5

54 m

Tērauda marka:
S235JRG2,
S355J2+AR, C45

axb (mm) 30x8

54 m

Karsti velmēts
apaļstienis

Diametrs (mm) 6

108m

Diametrs (mm) 8

108 m

Standarts: EN10025,
EN10028

Diametrs (mm) 10

108 m

Diametrs (mm) 12

54 m

Diametrs (mm) 14

54 m

Diametrs (mm) 20

54 m

Kalibrēts tērauda
seškantis automāttērauds

(mm) 10

54 m

(mm) 12

54 m

Standarts: EN10227

(mm) 17

54 m

Tērauda marka:
11SMn30+C, C45+C

(mm) 19

54 m

Karsti velmēts
četrkantis

axb (mm) 14x14

54 m

Tērauda marka:
S235JR+AR,
S355J2+AR, C45 E

axb (mm) 20x20

54 m

Karsti velmēts
vienādmalu
leņķprofils

axaxs (mm) 45x45x5

54 m

20x20x3

108 m

Standarts: EN10025

25x25x3

108m

Tērauda marka:
S235JR, S355J2
(S235JR+AR,
S355J2G3)

30x30x3

54 m

Armatūra AIII

Diametrs (mm) 6

54 m

Standarts: EN10025,
EN10028

Tērauda marka:
S235JR+AR, S355NL,
S355J2, C45

Standarts: EN10277
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(BSt500M, B500B,
BSt500S): 6 mm – 40
mm

Diametrs (mm) 8

108 m

Diametrs (mm) 10

108 m

Nerūsējošā tērauda
(AISI 304, AISI 316L)
loksnes, biezums 0,5
mm – 4,0 mm

axbxh (mm)
2500x1250x1,00

6 gab.

axbxh (mm)
2500x1250x3,00

6 gab.

Cirsti vilktas metāla
loksne (rombs)
MR 4 4 x 2 0,50 x 0,40
1,6
Perforēta loksne melna

6 gab.
loksnes (1000 x 2000
mm)
6 gab.
1250*2500 mm

1,5 Qg 9-34
Perforēta loksne melna
1,0

6 gab.
1000*2000 mm

RV 1,5-2,5
Summa kopā:
PVN 21%
Pavisam kopā:

Līgumcenā ir iekļautas visas ar paredzamā līguma izpildi saistītās izmaksas . Cenā iekļauti
visi nodokļi, nodevas, piegādes izdevumi.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:
Vārds, uzvārds, amats
Paraksts
Datums
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5. pielikums
iepirkuma „ Materiālu iegāde metālapstrādes prakšu nodrošināšanai
IP “Autotransports” nolikumam
Projekts
PIRKUMA PĀRDEVUMA LĪGUMS
iepirkuma „ Materiālu iegāde metālapstrādes prakšu nodrošināšanai
IP “Autotransports”,
(iepirkuma identifikācijas numurs MK 2016/14 ESF)
2016.gada _______________________
_______________, Reģ.Nr.___________ tās valdes locekļa ______________
personā, kas darbojas uz statūtu pamata, (turpmāk - PĀRDEVĒJS), no vienas puses un
Malnavas koledža, reģ.Nr.90000019505, tās direktora Jura Bozoviča personā, kas
darbojas uz nolikuma pamata, (turpmāk - PIRCĒJS,) no otras puses, kopīgi saukti PUSES,
izsakot savu gribu brīvi, bez maldiem, viltus un spaidiem, noslēdz sekojošu pirkšanas –
pārdošanas līgumu:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. PĀRDEVĒJS pārdod, bet PIRCĒJS pērk mācību līdzekļus (turpmāk - Preces), atbilstoši
Malnavas koledžas Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un
nodarbinātība" 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai
apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas
ietvaros" pasākuma "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu
garantijas ietvaros" projekts "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana
Jauniešu garantijas ietvaros", vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001 IP “Autotransports”
mācību procesa nodrošināšanai.
1.2. Mācību līdzekļu specifikācija un cenas ir noteiktas Līguma pielikumā Nr.1.
2. LĪGUMA KOPĒJĀ SUMMA
2.1. Kopējā līgumsumma ir _________ EUR (__________) bez PVN un PVN 21%
________ EUR (___________), kas kopsummā sastāda ___________ EUR
(____________________).
2.2. Līguma summa noteikta, saskaņā ar Līguma 1. pielikumā noteiktām cenām.
3. NORĒĶINU KĀRTĪBA
3.1. PIRCĒJS norēķinās par PRECI pamatojoties uz PĀRDEVĒJA izrakstīto pavadzīmi 5
(piecu) dienu laikā no preču saņemšanas datuma ar bankas pārskaitījumu, uz
PĀRDEVĒJA norādīto norēķinu kontu.
3.2. Pārskaitījums tiek uzskatīts par veiktu tad, kad PĀRDEVĒJA norēķinu kontā ir ienākusi
PIRCĒJA pārskaitījuma naudas summa par visu pasūtījumu.
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3.3. Katra no PUSĒM sedz savus izdevumus par banku pakalpojumiem, kas saistīti ar naudas
pārskaitījumiem.
3.4. PĀRDEVĒJS apņemas piegādāt PRECES ne vēlāk kā līdz 2017.gada 31.decembrim.
3.5. Par PRECES piegādes datumu uzskatāms datums, kad PRECE ir nodota PIRCĒJAM un
PUSES ir parakstījušas piegādes dokumentus - pavadzīmi.
3.6. PRECES saņemšanas brīdī PIRCĒJS pārliecinās par PRECES atbilstību pavadzīmē un
kontrolē saņemtās PRECES kvalitāti. PIRCĒJA paraksts pavadzīmē nozīmē to, ka
PRECE ir pieņemta labā stāvoklī, bez atklāti redzamiem defektiem.
4. PUŠU PIENĀKUMI
4.1. Puses ir materiāli atbildīgas, ja netiek pildīti šī līguma nosacījumi, kā rezultātā viena no
pusēm otras puses dēļ cietusi zaudējumus.
4.2. PĀRDEVĒJS uzņemas pilnu atbildību par PRECES piegādi, tās kvalitāti.
5. STRĪDU IZSKATĪŠANA
5.1. Strīdus, kas radušies līguma izpildes rezultātā, PUSES atrisina savstarpēju pārrunu ceļā.
Ja PUSES nevar panākt vienošanos, tad strīds, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem, ir risināms tiesā.
6. CITI NOTEIKUMI
6.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai abu
PUŠU saistību izpildei.
6.2. PIRCĒJS iegūst īpašuma tiesības uz PRECI pēc PRECES pilnas apmaksas saskaņā ar šī
līguma noteikumiem un termiņiem.
6.3. Visi līguma grozījumi vai papildinājumi tiek izdarīti rakstiski, PUSĒM tos parakstot,
un tie ir spēkā no to abpusējas parakstīšanas brīža.
6.4. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 2 (divām) lapām ar pielikumu uz 5 (piecām)
lapām, 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas
pie PIRCĒJA, otrs pie PĀRDEVĒJA .
7. PUŠU REKVIZĪTI
PĀRDEVĒJS

PIRCĒJS

_______________
Reģ. Nr. ______________
Adrese:
Banka:
Konts :
Kods :

Malnavas koledža
Reģ. Nr. 90000019505
Malnava, Malnavas pag., Kārsavas novads
Valsts kase
Konts: LV26TREL215023202200B
Kods: TRELLV22
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Valdes loceklis

Direktors
___________________ J.Bozovičs

___________________
2016. gada _________________

2016. gada _________________
/z.v./

/z.v./
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