APSTIPRINĀTS
SIA “Preiļu saimnieks”
iepirkuma komisijas
2012.gada 12.janvāra sēdē,
protokols Nr.1

ATKLĀTA KONKURSA
NOLIKUMS
Elektroenerģijas piegāde SIA „Preiļu saimnieks”
objektiem
Identifikācijas Nr.

2012/1PS

Preiļi 2012.

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.

Iepirkuma identifikācijas numurs Nr. 2012/1PS

1.1.Pasūtītājs
Pasūtītāja
nosaukums
Adrese
Reg. Nr
Konta Nr. bankā
Kontaktpersona
Tālruņa Nr.
Faksa Nr.
e-pasta adrese
Darba laiks

SIA „Preiļu saimnieks”
Liepu iela 2, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
Nr: 47703001720
LV30UNLA0026000609608
Jānis Mūrnieks
29420589
65381152
psaimnieks@inbox.lv
8.00-12.00 un 13 00- 17 00

1.2. Iepirkuma priekšmets
Elektroenerģijas piegāde SIA „Preiļu saimnieks” objektiem, kas neietver elektroenerģijas
pārvadi un sadali.
1.3.Pretendents
Jebkura likumdošanā noteiktā kārtībā reģistrēta (dibināta) tiesībspējīga un rīcībspējīga
persona, kura atbilst un piekrīt atklāta konkursa nolikumā noteiktajiem Pretendenta atlases
kritērijiem un citām nolikuma prasībām.
1.4.Termiņi
Aktivitāte
Datums
Laiks
Pēdējais termiņš piedāvājumu
17.02.2012
10.00
iesniegšanai
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme
17.02.2012
10.00
1.5.Iespējas iepazīties ar konkursa nolikumu un saņemt to
1.5.1. Nolikumam ir nodrošināta brīva elektroniskā pieeja, Pasūtītāja mājas lapā
www.preili.lv vai pēc pieprasījuma uz e-pasta adresi: psaimnieks@inbox.lv;
Visas iespējamās izmaiņas iepirkumu dokumentos, pretendentu uzdotie jautājumi un
pasūtītāja skaidrojumi par iepirkumu procedūras norisi tiks publicēti pasūtītāja mājas
lapā www.preili.lv zem sadaļas „Preiļu Saimnieks\Iepirkumi”. Pasūtītājs uzskatīs, ka
mājas lapā publicēta informācija ir darīta zināma visiem pretendentiem;
1.5.2. Papildu informāciju ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt ne vēlāk kā 6 darba
dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja piegādātāja uzdotais
jautājums ir vienkāršs un uz to iespējams sniegt atbildi vienas dienas laikā, var
tikt nodrošināta papildu informācijas sniegšana Publisko iepirkumu likuma 30.
panta otrajā daļā paredzētajā termiņā arī uz jautājumu, kas uzdots vēlāk kā sešas
darbdienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
1.6. Piedāvājuma iesniegšana un atvēršana
1.6.1. Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2012.gada 17.februārim plkst.
10.00 Liepu ielā 2, Preiļos, Preiļu novadā, LV-5301, piedāvājumus iesniedzot
personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā
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norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir
Pasūtītāja īpašums.
1.6.2. Piedāvājumi, kas nav iesniegti noteiktajā kārtībā, nav noformēti tā, lai
piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas
brīdim, vai kas saņemti pēc norādītā iesniegšanas termiņa, netiek izskatīti un tiek
atdoti atpakaļ iesniedzējam.
1.6.3.Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu
iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas
vietā Liepu ielā 2, Preiļos, Preiļu novadā, LV-5301. un apmainot piedāvājumus.
Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no
tālākas līdzdalības atklātajā konkursā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par
piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts otrā piedāvājuma iesniegšanas
brīdis. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar grozīt
savu piedāvājumu.
1.6.4. Piedāvājumi tiks atvērti Liepu ielā 2, Preiļos, Preiļu novadā, LV-5301, SIA „Preiļu
saimnieks” administrācijas ēkās 2.stāva 1.kabinetā 2012.gada 17. februārī plkst.
10.00.
1.6.5. Piedāvājumu atvēršanā var piedalīties pretendenti vai to pilnvarotie pārstāvji.
1.6.6.Ja piedāvājumu atvēršanā piedalās pretendentu pārstāvji, tie uzrāda iepirkumu
komisijai pilnvaru vai citu dokumentu, kas apliecina tiesības pārstāvēt
pretendentu.
1.7.

Piedāvājuma spēkā esamība

1.7.1.Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir spēkā, t.i., saistošs iesniedzējam līdz
iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90 dienas, skaitot no piedāvājumu
atvēršanas dienas. Pretendents piedāvājumam var noteikt ilgāku spēkā esamības
termiņu.
1.7.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 1.7.1. punktā noteiktajā
termiņā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma spēkā esamības termiņa
pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma spēkā esamības
termiņu, nemainot sava piedāvājuma saturu un cenu, tas par to rakstiski paziņo
pasūtītājam.
1.8.

Piedāvājuma nodrošinājums
Piedāvājuma nodrošinājums nav paredzēts.

1.9.

Piedāvājuma noformēšana

1.9.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:
 Atklāta konkursa rīkotāja nosaukums un adrese:
Liepu ielā 2, Preiļos, Preiļu novadā, LV-5301. iepirkuma komisijai;
 Pretendenta nosaukums, adrese, telefona un faksa numuri, e-pasta adrese;
 Atzīmes:
Piedāvājums atklātam konkursam ,,Elektroenerģijas piegāde SIA „Preiļu
saimnieks” objektiem”, identifikācijas Nr. 2012/1PS
Neatvērt līdz piedāvājumu atvēršanas sanāksmei 2012.gada 17.februārim
plkst. 10.00.
1.9.2. Pasūtītājs neizņemas atbildību par tādu piedāvājumu nesaņemšanu vai
priekšlaicīgu atvēršanu, kuri nav noformēti atbilstoši 1.9.1. punkta prasībām.
1.9.3. Piedāvājums jāiesniedz 2 (divos) eksemplāros. Viens eksemplārs ar uzrakstu
,,Oriģināls’’ un viens eksemplārs ar uzrakstu ,,Kopija’’.
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1.9.4. Piedāvājuma dokumentiem jābūt drukātiem, cauršūtiem (caurauklotiem) tā, lai
dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Dokumentiem (ieskaitot pieteikumu dalībai
konkursa) jābūt numurētiem un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam.
1.9.5. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez
labojumiem, dzēsumiem un svītrojumiem. Ja labojumi ir izdarīti, tiem jābūt
pilnvarotās personas ar parakstu apstiprinātiem.
1.9.6. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds no dokumentiem ir svešvalodā,
tam obligāti jābūt klāt pievienotam apliecinātam tulkojumam latviešu valodā.
Dokuments, kurš būs tikai svešvalodā- bez apliecināta tulkojuma latviešu valodā,
netiks izskatīts un tiks uzskatīts par neiesniegtu.
1.9.7. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katrai dokumenta kopijai jābūt
pretendenta apliecinātai.
1.9.8. Uz piedāvājuma titullapas norāda:
 Piedāvājums atklātam konkursam ,,Elektroenerģijas piegāde SIA „Preiļu
saimnieks” objektiem”, ID NR. 2012/1PS
 Pretendenta nosaukums, adrese, telefona un faksa numuri, e-pasta adrese.
1.9.9. Aiz piedāvājuma titullapas seko satura rādītājs, aiz kura- visi pārējie piedāvājumā
iekļautie dokumenti.
1.9.10. Piedāvājumam obligāti jābūt vadītāja vai pilnvarotas personas parakstītam. Ja
piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarotā persona, piedāvājumam jāpievieno
pilnvaras oriģināls.
1.9.11. Piedāvājumā jāietver visas izmaksas bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).
Visas piedāvājuma summas jānorāda Latvijas Valsts latos, atbilstoši Tehniskai
specifikācijai (pielikums nr.1), kur jābūt aizpildītām visām prasītajām pozīcijām.
1.9.12. Piedāvājumi, kas iesniegti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiek
atdoti atpakaļ pretendentiem.
1.9.13. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājumu sagatavošanu
un iesniegšanu pasūtītājam.
1.9.14. Piedāvājums, kurš neatbildīs noformējuma prasībām var tikt uzskatīts par
neatbilstošu nolikuma prasībām un izslēgts no turpmākās dalības konkursa
procedūrā.
1.10.

Cita informācija

1.10.1. Ieinteresēto personu sanāksme nav paredzēta.
1.10.2. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā akceptē visus nolikuma un to
pielikumu noteikumus.
2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU
2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts
2.1.1. Iepirkuma priekšmets ir elektroenerģijas piegāde SIA „Preiļu saimnieks”
objektiem.
2.1.2. Elektroenerģijas piegāde – visiem SIA „Preiļu saimnieks” objektiem.
2.1.3. CPV kods: 09310000-5.
2.1.3. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.
2.1.4. Līguma izpildes laikā Pasūtītājam ir tiesības samazināt vai palielināt
elektroenerģijas iepirkuma apjomus.
2.2. Paredzamā līguma izpildes laiks un vieta
2.2.1. Līguma izpildes laiks -12 kalendārie mēneši no līguma noslēgšanas brīža.
2.2.2. Līguma izpildes vieta – SIA „Preiļu saimnieks” objekti Preiļu novadā.
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3. PRETENDENTU PIEDĀVĀJUMU ATVĒRŠANA
Piedāvājumu atvēršana notiks 2012. gada 17.februārī plkst. 10.00. Liepu ielā 2,
Preiļos, Preiļu novadā, LV-5301, SIA „Preiļu saimnieks” administrācijas ēkās
2.stāva 1.kabinetā.
3.2. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta.
3.3. Sākot piedāvājumu atvēršanas sanāksmi iepirkuma komisijas priekšsēdētājs
klātesošajiem paziņo komisijas sastāvu, nolasa piedāvājumus iesniegušo
pretendentu sarakstu, nosaucot piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku.
3.4. Ja pretendents konkursa piedāvājumu nav iesniedzis slēgtā aizzīmogotā aploksnē
vai paketē, uz tās norādot atzīmi - atklātam konkursam ,,Elektroenerģijas piegāde
SIA „Preiļu saimnieks” objektiem”, pretendenta piedāvājumu nepielaiž pie tālākas
vērtēšanas un pretendents tiek izslēgts no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā.
3.5. Pretendenti un to pārstāvji reģistrējas komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā,
kurā norāda pretendenta nosaukumu, pretendenta adresi un tālruņa numuru,
pretendentu pārstāvja vārdu, uzvārdu, amatu, tālruņa numuru, e-pasta adresi.
3.6. Pēc pretendentu paziņošanas katrs komisijas loceklis paraksta apliecinājumu, ka
nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta
pretendenta izvēlē vai darbībā. Ja šāds apliecinājums nav parakstīts, komisijas
loceklis nedrīkst piedalīties turpmākajā komisijas darbā. Apliecinājumu katrs
komisijas loceklis iesniedz sekretāram. Sekretārs to pievieno Piedāvājumu
atvēršanas sanāksmes komisijas sēdes protokolam.
3.7. Komisija atver piedāvājumus to iesniegšanas secībā, nosauc pretendentu un tā
piedāvāto līgumcenu, fiksējot informāciju Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes
protokolā.
3.8. Pēc katra piedāvājuma atvēršanas un šī iepriekšminēto ziņu nosaukšanas visi
klātesošie komisijas locekļi parakstās uz finanšu piedāvājuma.
3.9. Piedāvājumu atvēršanas norise tiek protokolēta.
3.10. Kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz.
3.11. Ja pretendents pieprasa izsniegt piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokola
kopiju, komisija to izsniedz triju darbdienu laikā, pēc rakstiska pieprasījuma
saņemšanas.
3.12. Ja tiek konstatētas atšķirības starp skaitļiem ciparos un vārdos, par pareiziem tiks
uzskatīti vārdos rakstītie skaitļi. Ja tiks konstatētas atšķirības starp piedāvājuma
oriģinālu un piedāvājuma kopiju dokumentiem, par pareiziem tiks uzskatīti
piedāvājuma oriģinālu dokumenti. Ja tiek konstatētas atšķirības starp pieteikumā
atklātam konkursam norādīto piedāvājuma summu un finanšu piedāvājumā
norādīto summu, par pareizu tiks uzskatīta finanšu piedāvājumā norādītā summa.
3.1.

4. PRETENDENTU KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS UN IESNIEDZAMIE
DOKUMENTI
4.1.

Pretendentu kvalifikācijas prasības un iesniedzamie dokumenti
Kvalifikācijas prasības

4.1.1.

Dokuments
kvalifikācijas
prasības
atbilstības novērtēšanai
Uz Pretendentu neattiecas Publisko Pretendenta parakstīts apliecinājums,
iepirkumu likuma 39. panta pirmajā par to, ka uz pretendentu neattiecas
daļā minētie izslēgšanas noteikumi.
Publisko iepirkumu likuma 39. panta
pirmajā
daļā
minētie
izslēgšanas
noteikumi.
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4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

4.2.

Pretendentam ir jābūt reģistrētam Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas
komercreģistrā (vai līdzvērtīgā reģistrā komercdarbību
reģistrējošas
iestādes
ārvalstīs).
ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības
kopija.
Pretendentam ir atļauja nodarboties ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
elektroenerģijas tirdzniecību Pasūtītāja komisijas izdotas licences elektroenerģijas
noteiktajā darbības zonā.
tirdzniecībai kopija.
Pretendenta finanšu apgrozījums, kas Pretendenta parakstīta izziņa par
saistīts
ar
elektroenerģijas pretendenta finanšu apgrozījumu, kas
tirdzniecību, pēdējo trīs gadu laikā saistīts ar elektroenerģijas tirdzniecību
(2008.; 2009. un 2010.) katru gadu pēdējo 3 gadu (2008., 2009., 2010.g.)
vismaz 3 reizes pārsniedz pretendenta laikā, atsevišķi norādot katra gada
piedāvājuma summu.
apgrozījuma summu, kas saistīta ar
elektroenerģijas tirdzniecību.
Pretendentam
ir
pieredze Informācija par pretendenta pieredzi
elektroenerģijas tirdzniecības jomā.
elektroenerģijas tirdzniecībā pēdējo- 2010.
un 2011.gada laikā, kas apliecina, ka
pretendents šajā laikā veiksmīgi ir veicis
vismaz 3 (trīs) būtiskas elektroenerģijas
piegādes, kam pievienotas pozitīvas
atsauksmes. Pasūtītāju sarakstu iesniedz
saskaņā ar 4.pielikumu. Par būtiskām
piegādēm tiks uzskatītas tas, kur pārdotās
elektroenerģijas
apjoms
vienam
pasūtītājam pārsniedz 1500000 kWh.
Papildus iesniedzamie dokumenti

4.2.1. Pretendenta pieteikums dalībai konkursā, kas apliecina pretendenta
apņemšanos veikt elektroenerģijas piegādi saskaņā ar nolikuma prasībām.
Pieteikumu paraksta persona vai personas, kas ir pilnvarotas to darīt piegādātāja
vārdā. Katras personas parakstam jābūt atšifrētam (jānorāda pilns vārds, uzvārds
un amats). Pieteikumu dalībai konkursā pretendents sagatavo uz savas veidlapas
atbilstoši pievienotajai formai (2.pielikums).
4.2.2. Vispārēja informācija par pretendentu, saskaņā ar 3.pielikumu.
4.2.3. PVN nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības kopija.
4.2.4. Pretendenta aizpildīta Tehniskās specifikācijas— finanšu piedāvājuma,
noteikta parauga piedāvājuma lapa, kura ir jāaizpilda stingrā secībā un apjomā.
Cenas jānorāda LVL bez PVN un galīgā cena jānorāda gan bez PVN, gan ar PVN.
(Pielikums Nr.1).
4.2.5. Elektroenerģijas tirdzniecības līguma projekts.
4.2.6. Ja pretendenta kvalifikācija neatbildīs augstāk norādītajām pretendentu atlases
prasībām vai nebūs iesniegti visi pieprasītie dokumenti vai informācija, vai
piedāvājums nebūs noformēts atbilstoši nolikuma prasībām, tad šie pretendenti
tiks atzīti par neatbilstošiem konkursa nolikuma prasībām un no tālākas vērtēšanas
pretendentu piedāvājumi tiks izslēgti.
4.3.

Citi noteikumi pretendenta dalībai konkursā
Izziņu, kas apliecina, ka pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process un
tas neatrodas likvidācijas stadijā un izziņu, kas apliecina, ka pretendentam Latvijā
nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu
parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus, pēc Pasūtītāja rakstveida
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pieprasījuma, ne vēlāk, kā 10 (desmit) darbdienu laikā ir jāiesniedz tam
Pretendentam, kuram atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam
piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. Izziņas
tiks pieņemtas un atzītas, ja tās izdotas ne agrāk kā vienu mēnesi pirms
iesniegšanas dienas. Ja Pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz iepriekš minēto
izziņu, Pasūtītājs to izslēdz no turpmākās dalības konkursā.
5. PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJI
5.1.
5.2.

6.1.

Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu.
Par konkursa uzvarētāju Iepirkuma komisija noteiks piegādātāju, kurš būs
iesniedzis konkursa Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko
cenu.
6. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA
Vispārīgie noteikumi

6.1.1. Konkursa piedāvājumus izskata iepirkuma komisija, kas izvērtē pretendentu un to
piedāvājumu atbilstību nolikuma prasībām, kā arī nosaka konkursa uzvarētāju.
Komisija darbojas un lēmumus pieņem slēgtā sēdē.
6.1.2. Nepieciešamības gadījumā sniegtās informācijas precizēšanai un pilnīgai
piedāvājuma izvērtēšanai komisija var pieprasīt pretendentam papildu
paskaidrojumus.
6.2. Pretendentu atlase
6.2.1. Pretendentu atlasi iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.
6.2.2. Pretendentu atlases procedūrā iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendents ir
iesniedzis visus konkursa Nolikumā prasītos dokumentus un vai attiecīgie
dokumenti atbilst konkursa Nolikuma pielikumos fiksētajām formām. Iepirkuma
komisija izvērtē pretendentu atlasei iesniegto dokumentu satura atbilstību
„Publisko iepirkumu likumā” un konkursa Nolikumā izvirzītajām prasībām.
6.2.3. Iepirkuma komisijai ir tiesības izslēgt pretendentu no turpmākās dalības
iepirkuma procedūrā, ja:
6.2.3.1.1. nav iesniegti visi Nolikuma 4. sadaļā minētie dokumenti;
6.2.3.1.2. kāds no dokumentiem nav noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām;
6.2.3.1.3. dokumenta saturs neapstiprina Nolikuma un LR normatīvo aktu
prasības;
6.2.3.1.4. svešvalodā iesniegtam dokumentam nav pievienots apstiprināts
tulkojums.
6.2.4. Pretendenti, kas izturējuši pretendentu atlasi, tiek pielaisti pie tālākās vērtēšanas.
6.3.

Atbilstības pārbaude un finanšu piedāvājumu vērtēšana

6.3.1. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst
tehniskajai specifikācijai.
6.3.2. Šajā piedāvājumu vērtēšanas stadijā Iepirkuma komisija vērtē tikai tos
piedāvājums, kas izturējuši iepriekšējos vērtēšanas posmus.
6.3.3. Finanšu piedāvājumu vērtēšanu iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē, vispirms
pārbaudot, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja piedāvājumā tiek konstatēta
aritmētiska kļūda, komisija rīkojas Latvijas Republikas normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā.
6.3.4. Ja vairāku pretendentu piedāvājumu cenas ir vienādās, iepirkuma komisija izvēlas
pretendenta piedāvājumu, ņemot vērā būtiskus piedāvājuma nosacījumus,
pamatojoties uz kvalitatīviem un kvantitatīviem faktoriem, kas attiecināmi uz
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apspriežamo līgumu.
7. UZVARĒTĀJA NOTEIKŠANA
7.1.

7.2.

7.3.
7.4.

Par konkursa uzvarētāju, ar tiesībām slēgt līgumu, komisija nosaka pretendentu,
kurš ir iesniedzis visām Nolikumā izvirzītajām prasībām atbilstošu piedāvājumu
ar viszemāko cenu.
10 (desmit) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas, iepirkuma komisija par to
paziņo visiem pretendentiem, vienlaikus pa faksu, elektroniski nosūtot tiem
informatīvu vēstuli, un nosūtot Iepirkumu uzraudzības birojam paziņojumu.
Iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu slēdz ne ātrāk kā nākamajā darbdienā
pēc nogaidīšanas termiņa beigām.
Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, iepirkuma
komisija ir tiesīga izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu. Ja arī
nākamais izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma
komisija pieņem lēmumu izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
8. IEPIRKUMA LĪGUMS

8.1.

8.2.
8.3.

8.4.

Iepirkuma procedūras rezultātā tiks slēgts elektroenerģijas tirdzniecības līgums ar
SIA „Preiļu saimnieks”, par pamatu izmantojot Pretendenta iesniegto līguma
projektu.
Līguma projektu iesniedz Pretendents.
Līguma projektā ietveramie nosacījumi:
 par cenas izmaiņām Pasūtītājs tiek brīdināts rakstiski vismaz vienu mēnesi
iepriekš;
 cena tiek noteikta saskaņā ar iesniegto piedāvājumu un netiek mainīta biežāk
kā 1 (vienu) reizi 12 (divpadsmit) mēnešos;
 strīdi tiek risināti Latvijas Republikas tiesā.
Pasūtītājs objektīvu iemeslu dēļ var samazināt vai palielināt kopējo iepērkamās
elektroenerģijas apjomu.
9. IEPIRKUMA KOMISIJA

9.1.
9.2.
9.3.

Komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta komisijas priekšsēdētājs un
visi komisijas locekļi, kuri piedalās sēdē.
Komisijas darbu vada komisijas priekšsēdētājs, viņa prombūtnē – komisijas
priekšsēdētāja vietnieks.
Motivētu lēmumu slēgt iepirkuma līgumu, izbeigt iepirkuma procedūru (ja
piedāvājumi neatbilst nolikuma prasībām) vai pārtraukt iepirkuma procedūru (ja
tam ir objektīvs pamatojums), komisija pieņem balsojot.
10. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

10.1. Iepirkuma komisijas tiesības
10.1.1. Izdarīt grozījumus nolikumā.
10.1.2. Pieprasīt, lai pretendents precizē informāciju par savu piedāvājumu, ja tas
nepieciešams pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī
piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.
10.1.3. Pieaicināt ekspertu ar padomdevēja tiesībām pretendentu atlasē, piedāvājumu
atbilstības pārbaudē un vērtēšanā.
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10.1.4. Lemt par piedāvājuma tālāku izskatīšanu, ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši
Nolikuma minētajām prasībām.
10.1.5. Labot finanšu piedāvājumos aritmētiskās kļūdas.
10.1.6. Noraidīt piedāvājumu, ja tiek konstatēts, ka ir iesniegts nolikuma prasībām
neatbilstošs piedāvājums vai ir sniegta nepilnīga vai nepatiesa informācija.
10.1.7. Izvēlēties piedāvājumu, ja tiek konstatēts, ka tas atbilst nolikuma prasībām un ir
piedāvājums ar viszemāko cenu.
10.1.8. Izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu, ja izraudzītais pretendents
atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.
10.1.9. Pieņemt lēmumu par līguma slēgšanu vai lēmumu par iepirkuma procedūras
izbeigšanu (ja piedāvājumi neatbilst nolikuma prasībām) vai pārtraukšanu (ja tam
ir objektīvs pamatojums).
10.2. Iepirkuma komisijas pienākumi
10.2.1. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.
10.2.2. Nodrošināt vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret pretendentiem.
10.2.3. Atbildēt uz ieinteresēto piegādātāju iesniegtajiem rakstiskajiem jautājumiem ne
vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
10.2.4. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu
likumu, citiem normatīvajiem aktiem un nolikumu.
10.2.5. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma par konkursa rezultātiem pieņemšanas paziņot
to pretendentiem.
11. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
11.1. Pretendenta tiesības
11.1.1. Pieprasīt papildu informāciju par nolikumu ne vēlāk kā sešas dienas pirms
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
11.1.2. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts.
11.1.3. Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto
piedāvājumu.
11.1.4. Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.
11.1.5. Iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par pasūtītāja vai iepirkuma
komisijas darbību konkursa norises laikā, ja pretendents uzskata, ka pasūtītājs vai
iepirkuma komisija konkursa laikā nav ievērojuši normatīvo aktu prasības
iepirkuma jomā.
11.2. Pretendenta pienākumi
11.2.1. Sagatavot piedāvājumu atbilstoši nolikuma prasībām.
11.2.2. Sniegt patiesu informāciju.
11.2.3. Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju,
kas nepieciešama pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei,
salīdzināšanai un vērtēšanai.
11.2.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.
11.2.5. Negrozīt savu piedāvājumu pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
Pielikumā:
1.
2.
3.
4.

Pielikums. Tehniskās specifikācijas -finanšu piedāvājums.
Pielikums. Pieteikums dalībai konkursā.
Pielikums. Vispārēja informācija par pretendentu.
Pielikums. Pretendenta pieredze elektroenerģijas tirdzniecībā.
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1.PIELIKUMS

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
ELEKTROENERĢIJAS IEPIRKUMAM

Nosaukums

Cena par
vienu
mērvienību
(Ls/kWh) bez
PVN

Elektroenerģija

Nepieciešamais
piegādes
daudzums kWh
( 12 mēnešiem)

Summa Ls
(bez PVN)

Pārējie izdevumi
Sadales tīkla
tarifs, t.sk.
obligātā
komponente u.c.

Galīgās izmaksas
par elektroenerģijas
piegādi līdz
patērētājam
(pasūtītājam)

1100 000
1100 000
Kopā:

_____%PVN
Summa kopā
ar PVN

Visa iepirkuma summa bez PVN par 1100 000 kWh

LVL _____________________________________________________________________
(summa cipariem un vārdiem)
Ar PVN ___________________________________________________________________
(summa cipariem un vārdiem)
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2. PIELIKUMS
PRETENDENTA REKVIZĪTI
PIETEIKUMS DALĪBAI KONKURSĀ
Pasūtītājs: SIA „Preiļu saimnieks”
Līguma nosaukums: Elektroenerģijas piegāde SIA „Preiļu saimnieks” objektiem
Iepazinušies ar konkursa nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, piedāvājam Elektroenerģiju
SIA „Preiļu saimnieks” objektiem, saskaņā ar konkursa nolikuma prasībām un piekrītot
visiem konkursa noteikumiem, par summu

______________________________________________________________________________ (bez PVN);
(summa vārdos un skaitļos)

Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies konkursa nolikumā noteiktajā termiņā
piegādāt elektroenerģiju, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.
Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 90 dienas no konkursa nolikumā
noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa, un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā
spēkā esamības termiņa izbeigšanās.
Ar šo mēs iesniedzam savu piedāvājumu konkursam ,, Elektroenerģijas piegāde SIA „Preiļu
saimnieks” objektiem”, id. Nr. 2012/1PS un apliecinām, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas.

Pretendenta nosaukums:
Pretendenta vai pilnvarotās
personas vārds, uzvārds, amats:
Pretendenta
vai
personas paraksts:
z.v.

pilnvarotās

(Ja paraksta pilnvarotā persona, jāpievieno pilnvaras oriģināls)
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3.PIELIKUMS
VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU
1.

Nosaukums:

2.

Adrese:

3.

Kontaktpersona:

4.

Telefons:

5.

Fax:

6.

E-mail:

7.

Reģistrācijas vieta:

8.

Reģistrācijas gads:

9.

Nodarbināto skaits:

10. Līdzšinējās darbības apraksts (darbības sfēra, ilgums u.tml.):

11. Finanšu rekvizīti:
Bankas nosaukums:
Bankas adrese (tai
skaitā pilsēta, valsts,
pasta indekss):
Bankas kods:
Konta numurs:
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4. PIELIKUMS.

PRETENDENTA PIEREDZE
ELEKTROENERĢIJAS TIRDZNIECĪBĀ
Pasūtītāja nosaukums,
adrese,
kontaktpersona

Piegādātās
elektroenerģijas
apjoms

Līguma summa
(LVL)

Piegādes laiks
(gads/mēnesis)

Pretendenta nosaukums:
Pretendenta vai pilnvarotās
personas vārds, uzvārds, amats:
Pretendenta
vai
personas paraksts:

pilnvarotās
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