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Ilūkste 

 

 
 2016.gada 9.decembrī                                                                                   Ieinteresētajām personām  

 

 

Par tirgus cenu izpēti  

 
     SIA ”ORNAMENTS” rīko cenu izpēti pasūtījumam ”Koksnes šķeldas piegāde siltumenerģijas 

ražošanai 2017.gadā”  Identifikācijas Nr. ORN/2016/2. 

 

Instrukcija pretendentiem 

 

”Koksnes šķeldas piegāde siltumenerģijas ražošanai 2017.gadā” 

                                                            Identifikācijas Nr. ORN/2016/2 

 

1. Pasūtītājs  

SIA ”ORNAMENTS”.  
Reģ.Nr.41503003743,  

Jelgavas ielā 21, Ilūkste, Ilūkstes novads,  LV- 5447 

  

Kontaktpersona :  
SIA “ORNAMENTS” valdes loceklis Jurijs Altāns  

tel.nr.: 26402197  

e-pasta adrese: ornaments@ilukste.lv  

 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2016.gada 27.decembra  plkst. 14.00, iesniedzot personīgi, 

pasta sūtījumā vai elektroniski (e-pastā).  

 

1.1.Iepirkuma priekšmets:  
Koksnes šķeldas piegāde siltumenerģijas ražošanai 2017.gadā, pamatojoties uz tehnisko specifikāciju 

(2.punkts).  

 

1.2. Iepirkums sadalīts daļās: 

1.2.1.   1. daļa – koksnes šķeldas piegāde siltumenergijas ražošanai Šēderes ciema katlu mājai,  lai 

iegūtu 1 000 MWh siltumenerģijas  (katla nominālā  jauda 0,495 MW).   

 

1.2.2.   2. daļa – koksnes šķeldas piegāde siltumenergijas ražošanai Pašulienes ciema katlu mājai,  lai 

iegūtu 1 500 MWh siltumenerģijas  (katla nominālā  jauda 0,75 MW).   

 

1.2.3.     3. daļa – koksnes šķeldas piegāde siltumenergijas ražošanai Dvietes ciema katlu mājai,  lai 

iegūtu 1 300 MWh siltumenerģijas  (katla nominālā  jauda 0,80 MW).   
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1.2.4.    4. daļa – koksnes šķeldas piegāde siltumenergijas ražošanai Bebrenes Tehnikuma katlu mājai,  

lai iegūtu 800 MWh siltumenerģijas  (katla nominālā  jauda 0,495 MW).  Piedavājumā jaiekļauj 

šķeldas sagrūšanas izdevumi kurināmā novietnē. 

 

1.3. Piedāvājumu var iesniegt par vienu vai vairākām daļām. 

 

 

2. Tehniskā specifikācija:  
Pieļaujamais sastāvs šķeldai:  

Miza - līdz 10%  

Trupe – līdz 1 %  

Skaidas - līdz 10 % .  

 

Šķeldas frakcijas garums nedrīkst pārsniegt  70 mm 

Šķeldas frakcijas biezums nedrīkst pārsniegt  15 mm 

 

Šķeldas mitruma pakāpe nedrīkst pārsniegt 50 %. Tai jabūt birstošai, nesaliedētai  un bez puvuma 

pazīmēm. 

 

Nav pieļaujamas metāla un plastmasas izstradājumu, akmeņu, smilts un citu svešķermeņu 

piejaukumus, ziemas periodā – sniegs vai ledus. 

 

Piegādes ir atkarīgas no laika apstākļiem un vidējās diennakts temperatūras. Šķeldas  piegādes 

apjomus un reizes jāsaskaņo ar pasūtītāju.  

 

Ar katlu māju tehnisko informāciju var iepazīties darbdienās no 8.00 līdz 16.00, iepriekš sazinoties ar 

kontaktpersonu. 

 

3. Piedāvājumā iesniedzamā informācija 

3.1. Koksnes šķeldu raksturojošie rādītāji: 

       3.1.1. maksimalais frakciju lielums; 

       3.1.2. mitruma pakāpe. 

3.2. Koksnes šķeldas  (ar piegādi) cena 1 MWh siltumenerģijas ražošanai (Finanšu piedāvajums, 

pielikums Nr.1) . 

 

4. Piedāvājuma vērtēšanas kritēriji  

4.1. Iepirkuma komisija izvēlēsies instrukcijas prasībām atbilstošu piedavājumu ar viszemāko cenu. 

 

5. Līguma izpildes nosacījumi 

 

5.1. Norēķini par koksnes šķeldu tiks veikti par saražoto siltumenerģiju  saskaņā ar  siltumenerģijas 

skaitītāju rādījumiem. 

5.2. Pasūtītājs apņemas apmaksāt katru rēķinu ne vēlāk kā 60 dienu laikā no tā saņemšanas brīža, 

ieskaitot naudas līdzekļus piegādātāja norādītāja kontā. 

5.3. Līgums stāsies spēkā no 2017.gada 5.janvāra  un būs spēkā  līdz 2017.gada 31. decembrim. 

 

 

 

 

 SIA “ORNAMENTS” valdes loceklis Jurijs Altāns 

 

 



Pielikums Nr. 1  

 

”Koksnes šķeldas piegāde siltumenerģijas ražošanai 2017.gadā” 

Identifikācijas Nr. ORN/2016/2 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

 

IESNIEDZA 

 

Prtendenta 

nosaukums 

Rekvizīti 

  

 

 

 

 

KONTAKTPERSONA 

 

Vārds, uzvārds, ieņemamais amats  

Juridiskā adrese  

Tālrunis/ fakss  

e-pasta adrese  

 

Saskaņā ar tirgus izpētes instrukciju, es apakša parakstījies apliecinu, ka <pretendenta 

nosaukums> piekrīt instrukcijā izvirzītajiem noteikumiem un garantē noteikto prasību 

izpildi. 

 

Mēs  piedāvajam piegādāt šķeldu atbilstoši instrukcijā noteiktajām prasībām par šadu 

līgumcenu: 

 

Nr. 

Koksnes šķeldas 

Iepirkuma daļa 

Mērvienība 

 

Daudzums  

Cena par  1 MWh 

saražotās 

siltumenerģijas  (EUR 

bez PVN) 

Cena  (EUR bez 

PVN) par saražotās 

siltumenerģijas 

apjomu kopā 

1. I daļa (Šēderes ciema katlu 

māja) 

MWh 1000   

2. II daļa (Pašulienes ciema 

katlu māja) 

MWh 1500   

3. III daļa (Dvietes ciema 

katlu māja) 

MWh 1300   

4. IV daļa (Bebrenes 

Tehnikuma katlu māja) 

MWh 800   

Līgumcena (bez PVN 21%)  

 

Ar šo <pretendenta nosaukums> apliecina, ka:  

 

Līgumcenā ir iekļautas visas ar paredzamā līguma izpildi saistītās izmaksas. 

 

2016.gada ____.______________ 

 

_______________________________________________________________________ 

      Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums 

 

 

 

Z.v. 


