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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 
1.1. Pasūtītājs  
1.1.1. Il ūkstes 1.vidusskola, kas organizē iepirkuma procedūru – saskaņā ar Publisko iepirkumu 
likuma 9. pantu „Kokskaidu granulu piegāde”. 
1.1.2. Pasūtītāja rekvizīti:  
Reģistrācijas Nr.: 90002067463 
Adrese: Raiņa iela 49, Ilūkste, Ilūkstes novads LV-5447 
Tālr. Nr.: 65462184 
Faksa Nr.: 65462184 
e-pasta adrese: 1vidusskola@ilukste.lv  
 
1.2. Iepirkuma identifik ācijas numurs 
IV 2017/5 
 

1.3. Kontaktpersona 

Ilūkstes 1.vidusskolas iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Ivars Buldurs, tālr. Nr. 
29337441, e-pasta adrese: ivarsbuldurs@inbox.lv; 

 
1.4. Iepirkuma procedūra 
Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu Kokskaidu granulu piegāde Ilūkstes 
1.vidusskolai, atbilstoši Tehniskai specifikācijai (Pielikums Nr. 1). Pretendents piedāvājumu var 
iesniegt par visu iepirkuma apjomu kopā. Piedāvājumā drīkst būt tikai viens piedāvājuma 
variants. 
 
1.5. Informācijas apmaiņa un papildu informācijas sniegšana, iespējas iepazīties ar 
nolikumu 
1.5.1. Iepirkuma dokumentācija – nolikums, informācija par izmaiņām nolikumā un papildu 
informācija – ir pieejama Pasūtītāja tīmekļa vietnē www.ilukste.lv sadaļā „Iepirkumi”. 
1.5.2. Ieinteresētajiem pretendentiem ir tiesības prasīt papildu informāciju par iepirkumu, tai 
skaitā prasīt paskaidrojumus par iepirkuma nolikumu. Šie pieprasījumi iesniedzami rakstveidā 
Raiņa iela 49, Ilūkste, LV-5447 vai iesūtāmi iepirkuma komisijas noteiktajai kontaktpersonai 
elektroniska dokumenta veidā. Uz informācijas pieprasījumiem un jautājumiem obligāti jābūt 
norādei: Iepirkums „Kokskaidu granulu piegāde” (Iepirkuma identifikācijas Nr. IV 2017/5). 
1.5.3. Tiek uzskatīts, ka ieinteresētie pretendenti ir saņēmuši nolikumu, informāciju par 
izmaiņām nolikumā un papildu informāciju brīdī, kad tā publicēta šī nolikuma 1.5.1.apakšpunktā 
norādītajā tīmekļa vietnē.  
1.5.4. Ieinteresētie pretendenti var iepazīties ar nolikumu Raiņa iela 49, Ilūkste, līdz šī nolikuma 
1.6.1.apakšpunktā norādītajam piedāvājumu iesniegšanas brīdim. 
 
1.6. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārt ība. 
1.6.1. Piedāvājums jāiesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā līdz 2018.gada 08.janvāra plkst. 10.00. 
1.6.2. Pretendents atbilstoši nolikuma 1.8.apakšpunktā noteiktajām prasībām noformētu 
piedāvājumu iesniedz personīgi Ilūkstes 1.vidusskolā, Raiņa iela 49, Ilūkste, LV-5447, vai 
nosūta to pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā apakšpunktā norādītajā adresē līdz šī 
nolikuma 1.6.1.apakšpunktā minētajam termiņam.  
1.6.3. Pasūtītāja pārstāvis piedāvājumu neatvērtu atdod vai nosūta tā iesniedzējam, ja: 
1.6.3.1. piedāvājums neatbilst nolikuma 1.8.1. un 1.8.2.punktā minētajām prasībām*  
 vai 
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1.6.3.2. piedāvājums tiek iesniegts pēc 1.6.1.punktā norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa 
beigām.  
*Piedāvājuma pieņemšanas fakts nekalpo par pierādījumu, ka iesniegtais piedāvājums atbilst 
visām šī nolikuma 1.8.1. un 1.8.2.apakšpunktā minētajām prasībām.  
 
1.7. Piedāvājuma atvēršanas vieta, datums, laiks un kārt ība. 
1.7.1. Piedāvājumu atvēršana ir slēgta. 
1.7.2. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē iepirkuma komisija piedāvājumus atver to iesniegšanas 
secībā, nosaucot Pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku, piedāvāto cenu EUR bez 
pievienotās vērt ības nodokļa (turpmāk – PVN).  
1.7.3. Pēc Piedāvājumu atvēršanas Pretendents nevar savu Piedāvājumu labot vai grozīt. 
 
1.8. Piedāvājuma noformējuma prasības. 
1.8.1. Piedāvājums jāievieto slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā (kastē vai 
tml.) tā, lai iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas 
brīdim.  
1.8.2. Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda: 
1.8.2.1. Pretendenta nosaukums un adrese; 
1.8.2.2. Pasūtītāja nosaukumus un adrese; 
1.8.2.3. norāde iepirkumam „Kokskaidu granulu piegāde” (Iepirkuma identifikācijas Nr. IV 
2017/5)”; 
1.8.2.4. norāde „Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes”. 
1.8.3. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu 
Pasūtītājam.  
1.8.4. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments vai citi piedāvājumā iekļautie 
nolikumā pieprasītie materiāli ir svešvalodā, tam jāpievieno Pretendenta personas ar pārstāvības 
tiesībām vai pilnvarotas personas (pievienojams pilnvaras oriģināls) apstiprināts tulkojums 
latviešu valodā. 
1.8.5. Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu. 
1.8.6. Piedāvājumā jāietver: 
1.8.6.1. Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā, kas sagatavots atbilstoši 3. pielikumā 
norādītajai formai; 
1.8.6.2. Pretendenta atlases dokumenti (atbilstoši šī nolikuma 3.4.apakšpunktam); 
1.8.6.3. Pretendenta personas ar pārstāvības tiesībām vai pilnvarotās personas parakstīts Finanšu 
piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši šī nolikuma 4. pielikumā norādītajai formai un 
3.5.apakšpunktā noteiktajām prasībām; 
1.8.6.4. Ja Pieteikumu par piedalīšanos iepirkumā, Finanšu piedāvājumu vai citus piedāvājumā 
ietvertos dokumentus paraksta pilnvarota persona, jāpievieno pilnvaras oriģināls; 
1.8.7. Pretendents piedāvājumu iesniedz 2 (divos) eksemplāros:  
 1 (viens) oriģināleksemplārs ar norādi ORIĢINĀLS; 
 1 (viena) kopija ar norādi KOPIJA. 
1.8.8. Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem 
pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs 
jebkāda veida pretrunas starp oriģinālu un kopiju, noteicošais būs oriģināls. Ja pastāvēs jebkāda 
veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs 
apzīmējums ar vārdiem. Visi piedāvājuma dokumenti ir jāgatavo atbilstoši nolikuma prasībām 
un tam pievienotiem paraugiem. Piedāvājuma dokumentiem jāatbilst Ministru kabineta 
2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas noteikumi” prasībām, 
tiem jābūt sagatavotiem latviešu valodā; dokumentiem svešvalodās jābūt pievienotiem 
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atbilstošiem tulkojumiem latviešu valodā, kas apliecināti atbilstoši Ministru kabineta 2000.gada 
22.augusta noteikumos Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” 
noteiktajai kārtībai. Informatīvie materiāli, kas tiek iesniegti papildus nolikuma prasībām, var 
tikt iesniegti arī angļu valodā (netulkoti). 
1.8.9. Katram piedāvājuma eksemplāram (gan oriģinālam, gan kopijai) jābūt: 
1.8.9.1. caurauklotam (cauršūtam), tā, lai nebūtu iespējams nomainīt lapas; 
1.8.9.2. uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu 
lapu, kurā norādīts cauraukloto (cauršūto) lapu skaits, ko ar savu parakstu un Pretendenta zīmoga 
nospiedumu (ja tāds paredzēts) apliecina Pretendenta persona ar pārstāvības tiesībām vai 
pilnvarotā persona; 
1.8.9.3. ar secīgi numurētām lapām; 
1.8.9.4. ar pievienotu satura rādītāju.  
1.8.10. Piedāvājumam pievienotais informatīvais materiāls nav jācauršauj, bet tas ir jāievieto 
slēgtajā aploksnē. 
 
1.9. Iepirkuma līguma izpildes vieta un laiks. 
1.9.1. Līguma izpildes termiņš: 2018. gada janvāris – 2018. gada decembris 
1.9.2. Iepirkuma līguma darbības vieta – Raiņa iela 49, Ilūkste, Ilūkstes novads, Ilūkstes 
1.vidusskola. 
 
2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU 
2.1.Iepirkuma priekšmeta apraksts. 
2.1.1. Kokskaidu granulu piegāde saskaņā ar Tehnisko specifikāciju. 
2.1.2. CPV kods: 09111400-4. 
 
2.2.Tehniskā specifikācija. 
2.2.1. Tehniskā specifikācija ir ietverta šī nolikuma 1.pielikumā. 
 
3. PRASĪBAS PRETENDENTAM UN IESNIEGTAJAM PIED ĀVĀJUMAM. 

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 
3.1. Nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkumā: 
3.1.1. uz Pretendentu neattiecas PIL 42. pantā noteiktie izslēgšanas nosacījumi, attiecībā uz 42. 
panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktu, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 42. panta ceturtajā 
daļā minētos termiņus; 
3.1.2. šī nolikuma 3.1.1.apakšpunktā noteiktā prasība attiecas arī uz Pretendenta norādīto 
apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% no kopējās līguma vērtības, 
personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība vai Pretendenta norādīto 
personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst 
nolikumā noteiktajām prasībām.  
3.2. Prasības attiecībā uz Pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību: 
3.2.1. Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

3.3. Kandidāta tehniskajām un profesionālajām spējām noteiktās prasības: 
Pretendentam ir pieredze iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā līdzīga rakstura pakalpojuma sniegšanā. 
3.4. Pretendentu atlases dokumenti. 
3.4.1. Lai novērtētu Pretendenta atbilstību šī nolikuma 3.1. un 3.2.apakšpunkta prasībām, 
Pretendentam jāiesniedz šādi pretendentu atlases dokumenti: 
3.4.1.1. Apliecinājums, ka uz to neattiecas PIL 42. panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas 
nosacījumi, attiecībā uz 42. panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktu, ievērojot Publisko iepirkumu 
likuma 42. panta ceturtajā daļā minētos termiņus;  
3.4.1.2. Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas 
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reģistrācijas apliecība vai izziņa (-s), kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā 
kārtībā (kopija). 

3.4.2. Lai novērtētu Pretendenta atbilstību šī nolikuma 3.3.apakšpunkta prasībām, Pretendentam 
jāiesniedz šādi pretendentu atlases dokumenti: Pretendentam jāiesniedz sarakstu par sniegtajiem 
līdzīga rakstura pakalpojumiem, 2 (divas) pozitīvas klientu atsauksmes. 
3.4.3. Pretendentu atlases dokumenti, kas minēti šī nolikuma 3.4.1.apakšpunktā, jāiesniedz 
visiem Pretendentu apvienības dalībniekiem, kā arī Pretendenta norādītajām personām, t.sk. 
apakšuzņēmējiem, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka to kvalifikācija atbilst 
šajā nolikumā noteiktajām prasībām. Pārējie Pretendentu atlases dokumenti Pretendentu 
apvienības dalībniekiem, kā arī apakšuzņēmējiem jāsniedz, ja Pretendents atbilstoši PIL 45.panta 
trešajai daļai balstās uz to iespējām attiecībā uz saimniecisko un finansiālo stāvokli, iespējām 
veikt profesionālo darbību, kā arī uz tehniskajām un profesionālajām spējām. Šajā gadījumā 
atlases dokumenti jāiesniedz, lai apliecinātu attiecīgo Pretendentu apvienības dalībnieku vai 
apakšuzņēmēju iespējas. 
3.4.4. apakšuzņēmēju piesaistes gadījumā Pretendents norāda visus paredzamos apakšuzņēmējus 
un norāda apakšuzņēmējiem izpildei nododamās līguma daļas un to apjomu (%), ja attiecīgajam 
apakšuzņēmējam nododamā līguma vērtība sastāda vismaz 10% no kopējās iepirkuma līguma 
vērtības. 
3.5. Prasības Finanšu piedāvājumam 
3.5.1. Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši šī nolikuma 4. pielikumā norādītajai Finanšu 
piedāvājuma formai. 
3.5.2. Finanšu piedāvājumam jābūt Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas parakstītam. 
3.5.3. Finanšu piedāvājumā pretendents norāda visus izdevumus, kas saistīti ar pakalpojuma 
nodrošināšanu.  
3.6. Prasības Tehniskajam piedāvājumam 
3.6.1. Tehniskajam piedāvājumam pēc satura jāatbilst Tehniskās specifikācijas/Tehniskā 
piedāvājuma prasībām (1. pielikums) un Pretendenta iesniegtajā pieteikuma vēstulē (3. 
pielikums) jāapliecina, ka piedāvājums pilnībā atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām.  
3.6.2. Tehniskajam piedāvājumam skaidri, viennozīmīgi un nepārprotami jāatspoguļo kā tiks 
nodrošināta Tehniskajā specifikācijā norādīto prasību izpilde, neaprobežojoties ar vispārīgām 
frāzēm, bet uzrādot konkrētus, prasību realizācijai izmantojamos tehnoloģiskos risinājumus. 
3.7. Pretendenta pieredze 
3.7.1. Uzrādīt pretendenta pieredzi granulu piegādē (līdzīga apjoma, par pēdējiem 3 gadiem uz 

piedāvājuma iesniegšanas brīdi) norādot iepirkumu apjomu, summas, laiku un 
pasūtītājus, saskaņā ar 5.pielikumu. 

3.8. Testēšanas pārskats 
3.8.1. Granulu testēšanas pārskats, veikts ne agrāk par 2017. gadu un testēts oficiālā un 

sertificētā testēšanas laboratorijā. 
 
4. PRASĪBAS APAKŠUZŅĒMĒJIEM UN PRETENDENTU APVIEN ĪBĀM 
4.1. Līguma izpildē Pretendents var piesaistīt apakšuzņēmējus. 
4.2. Ja līguma izpildē tiek piesaistīti apakšuzņēmēji, papildus šajā nolikumā norādītajam ir 
jāiesniedz apakšuzņēmēja parakstīts dokuments (apliecinājums vai vienošanās), kas pierāda 
apakšuzņēmēja uzņemtās saistības attiecībā uz šī iepirkuma realizāciju un piedalīšanos līguma 
izpildē. Apakšuzņēmēju piesaistes gadījumā, Pretendentam jānorāda visus tos apakšuzņēmējus, 
kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10% no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielākas, 
kā arī katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo pakalpojuma līguma daļu. 
4.3. Ja piedāvājumu iesniedz pretendentu apvienība, pieteikumu, finanšu un tehnisko 
piedāvājumu paraksta visi pretendentu apvienības dalībnieki. Papildus nolikuma attiecīgajos 
punktos norādītājam ir jāiesniedz pretendentu apvienības dalībnieku parakstīts dokuments 
(vienošanās), kas pierāda dalībnieku uzņemtās saistības attiecībā uz šā iepirkuma realizāciju un 
piedalīšanos līguma izpildē, kā arī atbildības sadalījums. 
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5. VĒRTĒŠANA – PRETENDENTU ATLASE UN PIEDĀVĀJUMA IZV ĒLE 
5.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi (atbilstoši izslēgšanas 
nosacījumiem un noteiktajām kvalifikācijas prasībām un piedāvājuma izvēli saskaņā ar 
izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju – piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst šajā 
nolikumā minētajām prasībām, tehniskajām specifikācijām un darba uzdevumam (turpmāk tekstā 
– Piedāvājumu vērtēšana), iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē; 
5.2. Piedāvājumu vērtēšanu iepirkuma komisija veic šādos posmos, katrā nākamajā posmā 
vērtējot tikai tos piedāvājumus, kas nav noraidīti iepriekšējā posmā: 
5.2.1.  Piedāvājumu noformējuma pārbaude – Iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājums 
sagatavots un noformēts atbilstoši šī nolikuma 1.8.apakšpunktā norādītajām prasībām; 
5.2.2. Pretendentu atlase – Iepirkuma komisija, ņemot vērā iesniegtos pretendentu atlases 
dokumentus, novērtē, vai Pretendenti atbilst nolikuma 3.punktā norādītajām prasībām 
5.2.3. Piedāvājuma izvēle – Iepirkuma komisija nosaka piedāvājumu ar viszemāko kopējo 
piedāvājuma cenu, un Pretendentu, kura piedāvājums, salīdzinot un izvērtējot iesniegtos 
piedāvājumus, noteikts kā piedāvājums ar viszemāko kopējo piedāvājuma cenu, atzīts par 
uzvarētāju iepirkumā. 
5.3. Iepirkuma komisija lemj par piedāvājuma izslēgšanu no tālākas vērtēšanas, ja: 
5.3.1. Piedāvājuma noformējums neatbilst šī nolikuma prasībām un šāda neatbilstība ir būtiska 
vai var ietekmēt piedāvājuma juridisko spēku; 
5.3.2. Pretendents neatbilst atlases prasībām; 
5.4. Piedāvājumiem, kuri atbilst visām prasībām, iepirkuma komisija pārbauda aritmētiskās 
kļūdas neesamību un pārbauda, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts. 
 

6. LĒMUMA PIE ŅEMŠANA, PUBLIC ĒŠANA, PRETENDENTU INFORMĒŠANA PAR 
PIEŅEMTO L ĒMUMU  
6.1. Iepirkuma komisija saskaņā ar šī nolikuma 5.2.3.apakšpunktā noteikto kārtību nosaka 
piedāvājumu ar viszemāko cenu un pieņem lēmumu atbilstoši vērtēšanas rezultātiem. 
6.2. Iepirkuma komisija PIL noteiktajā termiņā nosūta publicēšanai paziņojumu par līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanu. 
6.3. Iepirkuma komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums, vienlaikus 
informē visus Pretendentus par pieņemto lēmumu.  
 
 
 

7. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIES ĪBAS UN PIENĀKUMI 
7.1. Piedāvājumu izvērtēšanā iepirkuma komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus.  
7.2. Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents rakstiski precizē vai izskaidro 
informāciju par savu piedāvājumu (tiktāl, lai pēc būtības netiktu mainīts piedāvājums un tajā 
ietvertā informācija).  
7.3. Iepirkuma komisijai ir tiesības pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, 
publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos.  
7.4. Iepirkuma komisijai ir tiesības izdarīt grozījumus iepirkuma nolikumā pēc paziņojuma 
ievietošanas internetā un publicēšanas, ja tādējādi netiek būtiski mainītas tehniskās specifikācijas 
vai citas prasības, par to nosūtot attiecīgu paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam, kas tiek 
ievietots internetā un publicēts PIL noteiktajā kārtībā.  
7.5. Iepirkuma komisijai ir tiesības normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos izbeigt vai 
pārtraukt iepirkuma procedūru bez līguma noslēgšanas. 
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7.6. Iepirkuma komisijas pienākums ir 5 (piecu) dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas 
pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pēc ieinteresētā piegādātāja laikus iesniegta 
rakstiska pieprasījuma sniegt papildu informāciju par šo nolikumu. 
7.7. Iepirkuma komisijas pienākums ir izskatīt Pretendentu piedāvājumus un novērtēt to 
atbilstību šī nolikuma prasībām. 
7.8. Iepirkuma komisijas pienākums pēc lēmuma pieņemšanas ir rakstiski informēt visus 
Pretendentus par iepirkuma rezultātiem. 
 
8. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 
8.1. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir pienākums ievērot visus šajā nolikumā minētos 
nosacījumus. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents piekrīt visām šī nolikuma prasībām. 
8.2. Pretendentam ir pienākums lūgumus pēc jebkāda veida paskaidrojumiem iesniegt 
Pasūtītājam rakstveidā un laikus, lai iepirkuma komisija atbildi varētu sniegt nolikuma 
7.7. punktā norādītajam termiņā.  
8.3. Pretendentam ir pienākums rakstveidā, iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt 
papildu informāciju vai paskaidrojumus par piedāvājumu, ja iepirkuma komisija to pieprasa. 
8.4. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir tiesības pieprasīt apliecinājumu tam, ka 
piedāvājums saņemts.  
8.5. Pretendentam ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos, iesniegt 
iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam par iepirkuma procedūras pārkāpumiem  
 
 
 
 
 
9. PIELIKUMU SARAKSTS 
Šim nolikumam ir pievienoti 5 (pieci) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas: 
1. pielikums. Tehniskā specifikācija 
2. pielikums. Kurināmā piegādes grafiks 
3. pielikums. Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā, forma 
4. pielikums. Finanšu piedāvājuma forma  
5. pielikums. Pretendenta pieredze 
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1.pielikums 
Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu  

„Kokskaidu granulu piegāde” 
 (Iepirkuma identifikācijas Nr. IV 2017/5) nolikumam 

 
 

TEHNISK Ā SPECIFIKĀCIJA 
 

1. Kokskaidu granulu pieprasītie raksturlielumi : 
1.1. - Kokskaidu granulām jābūt mehāniski noturīgām, bez skaidu smalkumiem, 

sausām, ražotām no tīras koka skaidas, tās nedrīkst saturēt līmes un citu ķīmisko 
elementu sastāvdaļas, kā arī metālu, plastmasas, akmeņu, smilšu u.c. svešķermeņu 
piemaisījumus. 

1.2. - Pretendentam jānodrošina kokskaidu granulu iesaiņošana mitrumizturīgos 
maisos, kas paredzēti ilgstošai uzglabāšanai. 

1.3. -  kokskaidu granulu iepirkuma apjoms – 105 tonnas: 
 

 
 

Ģeometriskie izmēri: 
Diametrs 6 mm, garums 15-20 mm 

 
 

Pieļaujamais sastāvs: 
Pieļaujamais mitrums: 6-8% 

Pelnainība: 0,25-0,80% 
Kokskaidu granulu siltumspēja: Kcal/kg 4500-4800 
Kokskaidu granulu tilpumblīvums: kg/m3 650-750 

Sēra saturs saskaņā ar standartu EN 15289 
 

Iesaiņojums: 
15-30 kg mitrumizturīgos maisos  
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2. pielikums 
Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu  

„Kokskaidu granulu piegāde” 
 (Iepirkuma identifikācijas Nr. IV 2017/5) nolikumam 

 
KOKSKAIDU GRANULU PIEG ĀDES KOPĒJAIS APJOMS - GRAFIKS 

 
 
    

Mēnesis Mēneša kopējais apjoms (tonnā) 

2017.g. janvāris 20 
2017.g. februāris 15 
2017.g. marts 15 
2018.g. aprīlis 15 
2018.g. septembris 15 
2018.g. oktobris 15 
2018.g. novembris  10 

Kopā: 105 
 

Pasūtītājs patur tiesības iepirkuma līguma izpildes gaitā koriģēt nepieciešamo granulu 
daudzumu un piegādes termiņu.
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3. pielikums 
Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu  

„Kokskaidu granulu piegāde” 
 (Iepirkuma identifikācijas Nr. IV 2017/5) nolikumam 

 
 

PIETEIKUMS PAR PIEDAL ĪŠANOS IEPIRKUMĀ 
 
Pretendents [pretendenta nosaukums], reģistrācijas Nr.[reģistrācijas numurs], [adrese], tā 
[personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma 
iesniegšanu:  
1. Piesakās piedalīties iepirkumā „Kokskaidu granulu piegāde” (Iepirkuma identifikācijas Nr. 

IV 2017/5) un (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) veikt nolikumā paredzēto 
pakalpojumu izpildi tehniskajā specifikācijā norādītajā apjomā par Finanšu piedāvājumā 
norādīto cenu; 

2. apņemas ievērot iepirkuma nolikuma prasības; 
3. apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas; 
4. apliecina, ka uz pretendentu neattiecas PIL 42. panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas 

nosacījumi, attiecībā uz 42. panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktu, ievērojot Publisko 
iepirkumu likuma 42. panta ceturtajā daļā minētos termiņus; 

5. apliecina, ka nav tādu apstākļu, kuri liegtu pretendentam piedalīties iepirkuma procedūrā; 
6. apliecina, ka pilnībā piekrīt iepirkuma nolikuma prasībām un tās ir skaidras. 
7. apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus šī 

līguma pamatnosacījumus. 
 

Nosaukums:  
Adrese:   
Reģistrācijas Nr.:  
Tālrunis:  
Fakss:  
E-pasts:  
Kontaktpersona:  
Maksājumu rekvizīti  
Banka, kods:  
Konts:   

 
 

Pretendenta personas ar pārstāvības 
tiesībām paraksts1: 

 

 
 

(vārds, uzvārds) 
z. v. 

                                                           
1 Pieteikums ir jāparaksta Pretendenta personai ar pārstāvības tiesībām vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā 
obligāti jāpievieno pilnvara, kurā precīzi jānorāda pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību apjoms). 
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4. pielikums 
Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu  

„Kokskaidu granulu piegāde” 
 (Iepirkuma identifikācijas Nr. IV 2017/5) nolikumam 
 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
 

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģistrācijas Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā 
[personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, piesakās piedalīties iepirkumā 
„Kokskaidu granulu piegāde” (Iepirkuma identifikācijas Nr. IV 2017/5) ar šādu finanšu 
piedāvājumu: 

Mēs piedāvājam izsludinātā iepirkuma „Kokskaidu granulu piegāde” ietvaros veikt granulu 
piegādi saskaņā ar iepirkuma procedūras Nolikumu. 

 
Piedāvājuma kopējā summa: 

Kokskaidu granulu piegāde – 105 tonnas 

Nr. Mēneši 
Apjoms 
(tonnās) 

*Vienības 
cena bez 

PVN 

Summa 
bez PVN 

PVN 
Summa ar 

PVN 

1. ..................      
KOPĀ:      

 
 

*- vienības cenā iekļaut piegādes izdevumus 
 
 

Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā ir iekļautas visas ar Tehniskajā specifikācijā noteikto 
pakalpojumu izpildi tieši un netieši saistītās izmaksas un nodokļi, tai skaitā iedzīvotāju ienākuma 
nodoklis, kā arī darba ņēmēja un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. 

 
Pretendenta personas ar pārstāvības tiesībām paraksts2: 

 

 (vārds, uzvārds) 

 
 

                                                           
2 Pieteikums ir jāparaksta Pretendenta personai ar pārstāvības tiesībām vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā 
obligāti jāpievieno pilnvara, kurā precīzi jānorāda pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību apjoms). 
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  5. pielikums 
Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu  

„Kokskaidu granulu piegāde” 
 (Iepirkuma identifikācijas Nr. IV 2017/5) nolikumam 

 

PIEREDZE KOKSKAIDU GRANULU PIEG ĀDĒ PĒDĒJOS 3 GADOS 
 

Nr. 
p/k 

Kokskaidu 
granulu piegādes 
periods (datumi) 

Kokskaidu 
granulu 
apjoms 
tonnās 

Pasūtītājs 
Pasūtītāja 

kontaktpersona, 
telefons 

     
     
     
     
     
     

 
 
 
Piedāvājuma iesniedzējas firmas nosaukums: 
 
Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: 
 
Pilnvarotās personas paraksts un zīmogs: 
 

 


