NOLIKUMS
,,Kurināmās malkas iegāde ZaĦas pagasta pārvaldes vajadzībām’’
Nr. ZPP 2011/2
Vispārīgā informācija
1. Iepirkuma priekšmets
Kurināmās malkas iegāde ZaĦas pagasta pārvaldes vajadzībām, turpmāk tekstā
„Malka”
2. Piedāvājumu iesniegšanas laiks un vieta
Piedāvājumi jāiesniedz iepirkuma LPP 2011/2 komisijai, adrese: ,,Sūbri”,
ZaĦa, ZaĦas pagasts, Saldus novads, LV – 3897 , līdz 2011. gada 18.aprīlim.
Piedāvājumi var tikt iesniegti personīgi vai nosūtīti pa pastu uz augstāk norādīto
adresi ar aprēėinu, lai tas tiktu saĦemts līdz 2011. gada 18.aprīlim plkst.10.00 ieskaitot.
Kontaktpersona: Alfrēds Kinstlers , t. 3846504, mob.26220599, e-pasts:
zana@saldus.lv
3. Piedāvājumu atvēršanas laiks un vieta
Piedāvājumu atvēršana notiks ZaĦas pagasta pārvaldes telpās, ,,Sūbri”, ZaĦa, ZaĦas pagasts,
Saldus novads, LV – 3897 2011. gada 18.aprīlī plkst.10.00
4. Piedāvājumu sagatavošanas noteikumi
- Piedāvājums jāiesniedz par vienības cenām.
- Piedāvātajai malkai un piegādes nosacījumiem pilnībā jāatbilst tehniskajai specifikācijai.
- Kā piedāvājums ir jāiesniedz šādi dokumenti:
1. Tehniskais piedāvājums;
- Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiĦa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu
izmainīt.
− Ja tiek prognozētas cenu izmaiĦas – iespējamo vienības cenu izmaiĦu prognozi 2011.
gadam.
- Piedāvājuma dokumentus jāparaksta paraksttiesīgai personai.
5. Prasības pretendentiem
Pretendenti var būt fiziskas un juridiskas personas. Visiem pretendentiem jāiesniedz rakstisks
apliecinājums, ka uz tiem neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta 5.punktā minētie
nosacījumi.
Pēc piedāvājumu izvērtēšanas, 10 darba dienu laikā iepirkumu procedūras uzvarētājam
jāiesniedz:
- VID izziĦa par nodokĜu un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu nomaksu, izsniegta ne
agrāk kā vienu mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas – oriăināls vai apliecināta kopija;
6. Piedāvājuma cena un valūta
Piedāvājumam jābūt izteiktam latos. Piedāvājumā jānorāda vienības cenu par 1 m3 malkas,
norādot cenu bez PVN, PVN un kopējo cenu. Cenā iekĜaujamas visas ar piegādi saistītās
izmaksas.
7. Piedāvājuma derīguma termiĦš
Piedāvājumam jābūt spēkā 30 dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiĦa beigām.
8. Apmaksas nosacījumi
- Piegādātājs un Pasūtītājs uzskaita faktiski piegādāto malku;
- Norēėinu periods – 15 (piecpadsmit) bankas darba dienas;
- Pasūtītājs veic apmaksu ar pārskaitījumu Piegādātāja kontā par faktiski piegādāto malkas
daudzumu pēc piestādītā rēėina 15 bankas darba dienu laikā.

9. Informācijas sniegšana
Visi jautājumi par iepirkuma priekšmetu un juridiskajiem noteikumiem rakstveidā adresējami
minētajai kontaktpersonai pa e-pastu: zana@saldus.lv.
10. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieĦemšana
Piedāvājumi, kas iesniegti pēc norādītā termiĦa, netiks vērtēti.
Iepirkumu komisija:
- Pārbaudīs piedāvājumu atbilstību Nolikumā norādītajām prasībām. Par atbilstošiem tiks
uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām Nolikumā norādītajām prasībām.
Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti.
- No prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko cenu.
-3 darba dienu laikā pēc lēmuma pieĦemšanas visi pretendenti, kuri iesnieguši piedāvājumus,
tiks rakstveidā informēti par komisijas pieĦemto lēmumu.
11. Citi nosacījumi
Piegāde jāizpilda saskaĦā ar piedāvājumā norādītajiem un līgumā ietvertajiem nosacījumiem
un LR spēkā esošajām likumdošanas normām.
Izpildot piegādi, Piegādātājam jāievēro LR pastāvošās drošības tehnikas un darba
aizsardzības normas, kas attiecas uz šāda rakstura darbiem.
Piegādātājam ir pienākums uzĦemties visus iespējamos riskus, kas var būt saistīti ar piegādi,
līdz brīdim, kad Pasūtītājs pieĦēmis piegādāto preci savā valdījumā.
Par malkas piegādi tiek noslēgts līgums.
12. Piedāvājuma noformēšanas noteikumi
Visi piedāvājuma dokumenti jāiesniedz vienā aizlīmētā aploksnē uz kuras norādīts –
„Piedāvājums iepirkumam Nr. ZPP 2011/2 „Kurināmās malkas iegāde ZaĦas pagasta
pārvaldes vajadzībām”, iesniedzēja nosaukums un juridiskā adrese.
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
1. Piegādes nosacījumi:
2.1. Malka: dažāda koku malka, 250 m3, ne garāka par 3 m, var būt nesaskaldīta
2.2. Apses malka nedrīkst pārsniegt ne vairāk kā 50% no kopējās piegādes malkas
daudzuma;
2.3. Pielietot koeficientu m3 noteikšanai 0,60;
2.4. Malkas piegāde ar piegādātāja transportu, ar piegādātāja iekraušanu un izkraušanu
piegādes vietā.
2. Piegādes vieta:
3.1.ZaĦas skola
3. Piegādes termiĦš: līdz 2011. gada 31. maijam

Līguma projekts
(iepirkuma identifikācijas Nr. ZPP 2011/2)
ZaĦa

2011. gada _____. ______________

Saldus novada pašvaldības ZaĦas pagasta pārvalde, Reă. Nr. 90000052124, juridiskā adrese
„Sūbri”, ZaĦas pagasts, Saldus novads, pārvaldes vadītājas Kristīnas Grosmanes personā, kura
rīkojas uz nolikuma pamata, turpmāk šajā Līgumā saukts Pasūtītājs, no vienas puses, un
________________________, juridiskā adrese ___________________,
____________________________ personā, kurš rīkojas uz _______________ pamata, turpmāk
šajā Līgumā saukts Piegādātājs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišėi saukti Puses, pamatojoties
uz iepirkumu procedūras „Kurināmās malkas iegāde ZaĦas pagasta pārvaldes vajadzībām”, LPP
2011/2 rezultātiem, noslēdz savā starpā Līgumu par kurināmās malkas piegādi,izsakot to šādā
redakcijā:
1. Līguma priekšmets
1.1. Ar šo līgumu Piegādātājs apĦemas veikt kurināmās malkas piegādi (turpmāk tekstā - Malka)
ZaĦas pagasta pārvaldei saskaĦā ar tehnisko specifikāciju, kā arī atbilstoši citiem šī Līguma
nosacījumiem.
1.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji samazināt piegādājamo preču apjomu, attiecīgi samazinot
kopējo līguma summu.
1.3. Ja saskaĦā ar normatīvajiem aktiem tiek grozīta Preču pievienotās vērtības nodokĜa likme, Preču
cenas un līguma summa ar PVN tiek grozīta bez atsevišėas Pušu vienošanās. Šādas PVN likmes
izmaiĦas stājas spēkā normatīvajos aktos noteiktajā laikā un kārtībā. Preču cenas un līguma summa
bez PVN, šādā kārtībā nevar tikt grozītas.
2. Līguma summa
2.1. Līguma summa ir ____________ (summa vārdiem), ieskaitot ___ % pievienotās vērtības nodokli
(PVN) ________________ (summa vārdiem).
2.2. Līguma summā ietilpst visas ar Malkas piegādi saistītās izmaksas, tajā skaitā nodokĜi, kā arī visas
ar Tehniskajā specifikācijā aprakstīto Malku netieši saistītās izmaksas un izdevumi (transporta
pakalpojumi, iepakojums u.c.).
2.3. Pasūtītājs apmaksu par saĦemto Malkas daudzumu veiks 15 (piecpadsmit) bankas darba dienu
laikā pēc preču-pavadzīmes rēėina saĦemšanas, pārskaitot attiecīgo summu uz Piegādātāja norādīto
bankas kontu.
2.4. Pasūtītājs neapmaksā Piegādātāja rēėinu un/vai nesedz Piegādātāja izmaksas, par kurām atbilstoši
Līgumā noteiktajām tiesībām un kārtībai nav parakstīta preču pavadzīme- rēėins.
2.5. Pasūtītāja pilnvarotā persona pārliecinās par Piegādātāja preču pavadzīmes – rēėinā uzrādīto
pozīciju atbilstību līgumam.
3. Līguma darbības termiĦš
3.1. Piegādātājs piegādā Malku Pasūtītājam saskaĦā ar šī Līguma noteikumiem 7 (septiĦu) dienu laikā
no pasūtījuma saĦemšanas dienas, abpusēji precizējot piegādes laiku.
3.2. Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei,
ievērojot Līguma noteikumus.
4. Malkas piegādes un saĦemšanas kārtība
4.1. Piegādātājs vienojas ar Pasūtītāju par piegādes laiku. Malkas piegāde notiek pa daĜām pēc
pieprasījuma.
4.2. Piegādātājs informē Pasūtītāju par Malkas piegādi ne vēlāk kā 1 (vienas) dienas laikā pirms
piegādes.
4.3. Par Malkas piegādi līgumā noteiktajā termiĦā, Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam stingrās uzskaites
preču pavadzīmes – rēėina pirmo un otro eksemplārus. Preču pavadzīmē – rēėinā obligāti jābūt
uzrādītam Līguma numuram.

4.4. Pasūtītājs apliecina Malkas saĦemšanu ar Pasūtītāja vadītāja parakstu un zīmogu, norādot
saĦemšanas datumu uz stingrās uzskaites preču pavadzīmes – rēėina pirmā un otrā eksemplāra.
Pasūtītājs nepieĦem apmaksai nepareizi noformētas stingrās uzskaites preču pavadzīmes – rēėinus.
4.5. Kontaktpersonas šī līguma saistību izpildīšanā:
no Pasūtītāja puses: vārds, uzvārds, tālrunis _____
no Piegādātāja puses: vārds, uzvārds, tālrunis _____
5. Norēėinu kārtība
5.1. Pēc Pasūtītāja apstiprinātās stingrās uzskaites preču pavadzīmes - rēėina saĦemšanas no
Piegādātāja, Pasūtītājs pārliecinās par Piegādātāja stingrās uzskaites preču pavadzīmē – rēėinā
uzrādīto pozīciju atbilstību Līgumam un apmaksā Preci atbilstoši Piegādātāja piedāvājumā iesniegtām
cenām.
5.2. Par Malkas apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis naudu uz Piegādātāja
bankas kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums.
6. Līdzēju tiesības un pienākumi
6.1. Pasūtītājs apĦemas:
6.1.1. pieĦemt Malku, parakstot attiecīgu preču pavadzīmi – rēėinu;
6.1.2. nodrošināt saĦemtās Malkas pieĦemšanu.
6.2. Piegādātājs apĦemas:
6.2.1. piegādāt Pasūtītājam Malku.
7. Pušu atbildība
7.1. Par Malkas nesavlaicīgu piegādi Pasūtītājs ietur nokavējuma procentus 0,1% (nulle komats viena
procenta) apmērā no kopējās līguma summas par katru nokavēto piegādes dienu, bet ne vairāk kā 10%
(desmit procenti) no Līguma summas.
7.2. Par piegādātās Malkas nesavlaicīgu apmaksu Pasūtītājs maksā nokavējuma procentus 0,1% (nulle
komats viena procenta) apmērā no kopējās līguma summas par katru kalendāra dienu, bet ne vairāk kā
10% (desmit procenti) no Līguma summas.
7.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma izpildes un Puses var prasīt kā līgumsoda, tā arī
Līguma noteikumu izpildīšanu.
8. Līguma grozīšanas kārtība
8.1. Abām pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī līguma 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas
iepriekš par to rakstiski brīdinot otru pusi, ja viena no pusēm nepilda savas saistības (malkas piegāde,
samaksa par saĦemto malku). Par brīdinājumu tiek uzskatīts rakstveidā noformēts un otrai pusei
nosūtīts paziĦojums.
8.2. Līguma noteikumi var tikt grozīti, abām pusēm vienojoties. Visi līguma grozījumi un
papildinājumi, kas saistīti ar šo līgumu, stājas spēkā pēc to noformēšanas rakstiski un abpusējas
parakstīšanas, un tiek uzskatīti par šī līguma neatĦemamu sastāvdaĜu.
9. Nepārvarama vara
9.1. Līgumslēdzēja puse, kura nevar pilnīgi vai daĜēji izpildīt savas saistības nepārvaramas varas
apstākĜu (ugunsgrēks, stihiska nelaime, karš, jebkura rakstura militārie incidenti, blokāde,eksporta
– importa aizliegums, likumdošanas izmaiĦas, vai citi no pusēm neatkarīgi apstākĜi) dēĜ 7
(septiĦu) dienu laikā rakstiski informē otru pusi par minēto apstākĜu iestāšanos.
9.2. Piegādes un apmaksas termiĦš tiek pagarināts atbilstoši laikam, kad darbojas nepārvaramas
varas apstākĜi.
9.3. Ja šie apstākli ilgst ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, vienai vai otrai pusei ir tiesības atkāpties no
līguma bez pienākuma atlīdzināt zaudējumus.
10. Citi nosacījumi
10.1. Visi Līguma grozījumi, vienošanās par tā izbeigšanu un citas vienošanās, kas saistītas ar
Līgumu vai tā izpildīšanu, tiek sastādīti tikai rakstveidā un pēc tam, kad tos paraksta Puses, tiek
pievienoti Līgumam un kĜūst par tā neatĦemamu sastāvdaĜu.
10.2. Jautājumos, kuri nav atrunāti šajā Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem.

10.3. Pušu domstarpības, kas saistītas ar Līguma izpildi, tiek risinātas vienošanās ceĜā.Vienošanās
tiek noformēta tikai rakstiski. Gadījumā, ja Puses nevienojas, tad strīdu nodod izskatīšanai tiesā
Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
10.4. Ja Līguma darbības laikā notiek Pušu reorganizācija, likvidācija utt., tā tiesības un
pienākumus realizē tiesību un saistību pārĦēmējs.
10.5. Puses nav tiesīgas ar šo līgumu saistītās tiesības un pienākumus nodot trešajām personām
bez otras puses rakstiskas piekrišanas.
10.6. Pušu juridiskās adrese vai bankas rekvizītu maiĦas gadījumā, Puses pienākums ir septiĦu
dienu laikā paziĦot šo informāciju otrai Pusei

11. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI
Pasūtītājs:
ZaĦas pagasta pārvalde
Reă.Nr.90000052124
“Sūbri”,
ZaĦas pagasts , Saldus novads, LV3897
SEB banka Saldus filiāle
UNLALV2X
Konts Nr. LV81UNLA0015011130266
tālr.63846487
fakss 63846487
_____________________________
Kristīna Grosmane
Izpildītājs:
UzĦēmuma nosaukums
Reă.Nr.__________________
Juridiskā adrese: _____________
banka _______________________
bankas kods __________________
konta Nr._____________________
tālr. _____________, fakss ____________
e-pasts: ______________________
_________________________
-----------------------------.

