APSTIPRINĀTS:
ar cenu aptaujas komisijas
2022.gada 21. jūnija lēmumu

Cenu aptaujas nolikums
„KOKSNES ŠĶELDAS PIEGĀDE SILTUMENERĢIJAS
RAŽOŠANAI KATLUMĀJĀ DĀRZA IELĀ 11, BAUSKĀ,
2022/2023 g.”, id.Nr. BS/2022/1

Bauska, 2022

1. Piedāvājuma priekšmets un informācija par piedāvājuma saņemšanu
1.1. Piedāvājuma priekšmets ir koksnes šķeldas piegāde SIA „Bauskas siltums” katlumājai
Dārza ielā 11, Bauskā atbilstoši konkursa nolikuma Pielikuma Nr.1 “Šķeldas kvalitātes
prasības un piegādes nosacījumi” prasībām.
1.2. Pakalpojuma sniegšanas vieta - Bauskas pilsētā, Dārza iela 11.
1.3. Iepirkuma procedūra – cenu aptauja saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
iepirkumu likumu un SIA „Bauskas siltums” cenu aptaujas nolikuma prasībām.
1.4. Uzaicinājums Piegādātājam iesniegt cenu aptaujas piedāvājumu tiek publicēts SIA
„Bauskas siltums” uzņēmuma mājaslapā: www.bauskassiltums.lv.
1.5. Ieinteresētais Piegādātājs var iesniegt Pasūtītājam rakstisku iesniegumu ar lūgumu sniegt
skaidrojumu par Nolikumu. Iesniegums jānosūta uz e-pastu: bsiltums@apollo.lv.
Iesniegumā jābūt norādītiem iesniedzēja rekvizītiem un personas, kura parakstījusi
iesniegumu, amata nosaukumam, vārdam un uzvārdam.
1.6. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju vai uzdevis jautājumu
par Nolikumu, iepirkuma komisija (turpmāk - Komisija) atbildi sniedz 2 (divu) darba
dienu laikā no pieprasījuma vai jautājuma saņemšanas dienas.
1.7. Ja Pasūtītājs sniedz papildu informāciju par Nolikumu vai izdarījis grozījumus Nolikumā,
tas ievieto šo informāciju internetā, kur ir pieejams Nolikums.
2. Pasūtītājs un kontaktpersonas
2.1. Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Bauskas siltums”. Nodokļu maksātāja
reģistrācijas Nr. 43603001681, adrese: Dārza iela 8B, Bauska, Bauskas novads,
LV – 3901, telefons: 63960586, e-pasta adrese: bsiltums@apollo.lv , mājas lapa
www.bauskassiltums.lv .
2.2. Cenu aptauju organizē SIA „Bauskas siltums” Cenu aptaujas komisija.
2.3. Pasūtītāja kontaktpersona: SIA “Bauskas siltums” valdes loceklis Ilmārs Rūsis,
tālr.63960586, e-pasta adrese: bsiltums@apollo.lv .
3. Piedāvājuma sagatavošana un noformēšana
3.1. Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka:
3.1.1. Veidlapas “Piegādātāja informācija” (Pielikums Nr.2) un “Finanšu piedāvājums”
(Pielikums Nr.3) jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar
Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā;
3.1.2. iesniedzot piedāvājumu, Pretendents ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu
paraksta vismaz
veidlapu “Piegādātāja informācija”. Piedāvājumu paraksta
Pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām. Ja Piedāvājumu paraksta Pretendenta
pilnvarotā persona, tiek pievienots pārstāvību apliecinošs dokuments (skenēts
dokumenta oriģināls PDF formātā);
3.1.3. citus dokumentus Pretendents pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs iesniegt elektroniskā
formā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.
3.2. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā atzīst visus Nolikumā un pielikumos ietvertos
nosacījumus.
3.3. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai
informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas
programmatūras vai to ģeneratorus.
3.4. Ja piedāvājums saturēs kādu no 3.3. punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.
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3.5. Pretendenta piedāvājumam ir jāsastāv no sekojošiem dokumentiem:
Pieteikumam dalībai cenu aptaujā Pretendents pievieno : Informāciju par šķeldas
piegādātāju (Pielikums Nr.2) un Finanšu piedāvājumu (Pielikums Nr.3).
Aizpildītās veidlapas paraksta uzņēmuma paraksttiesīgā persona vai pilnvarotā
persona. Finanšu piedāvājumā jānorāda Preču piegādes izmaksas, kuras ietver visas
iespējamās piegādātāja Preču piegādes izmaksas - darbinieku algu, transporta
izmaksas, pelnu utilizācijas izmaksas, kā arī visas citas ar Preču piegādi saistītās
izmaksas. Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda euro, neieskaitot pievienotās
vērtības nodokli.
3.5.2. Pilnvara, ja piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, kas nav
Pretendenta likumiskais pārstāvis (paraksttiesīgā persona). Pilnvarojumu
apliecinošs dokumentus, ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība un
pieteikumu neparaksta visi piegādātāju apvienības dalībnieki, bet piegādātāju
apvienības pilnvarotais pārstāvis.
3.5.3. Ārvalstu Pretendents iesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegtu
dokumentu, kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo
aktu prasībām. Par Latvijas Republikā reģistrētiem Pretendentiem Pasūtītājs
informāciju par to, vai Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām,
iegūst publiski pieejamās datu bāzēs. Izziņas un citus dokumentus, kurus SPSIL
noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, Pasūtītājs
pieņems un atzīs, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas
dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus
Pasūtītājs pieņems un atzīs, ja tie izdoti ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms
iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā
derīguma termiņu.
3.5.4. Ārvalstu Pretendentiem jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas
izsniegta dokumenta, kas apliecina, ka Pretendenta amatpersonai, kas parakstījusi
Piedāvājuma dokumentus vai izdevusi pilnvaru parakstīt Piedāvājuma dokumentus,
ir paraksta (pārstāvības) tiesības, ja attiecīgajā valstī ir šāda kompetenta institūcija,
kura iesniedz attiecīgos dokumentus.
3.5.5. Apliecinājums brīvā formā, ka ne pretendents, ne tā patiesais labuma guvējs (ja
tāds ir) nav Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, citas
starptautiskas organizācijas, kuras dalībvalsts ir Latvija, Latvijas Republikas,
Eiropas Savienības un Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteikto
sankciju subjekti, ka ne pret pretendentu, ne tā patieso labuma guvēju nav uzsākts
kriminālprocess un ne pretendents, ne tā patiesais labuma guvējs nav notiesāts par
noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma finansēšanu, ka visa sniegtā
informācija ir pilnīga un patiesa.
3.5.6. Likumīgo pārstāvju parakstītas atsauksmes (vismaz 1) par iepriekš veiktām
piegādēm (2020., 2021., un 2022.g. līdz piedāvājuma iesniegšanai), norādot šķeldas
veidu, frakciju izmērus un piegādāto daudzumu MWh, piegādes objekta
nosaukumu un vietu, kvalitātes novērtējumu, termiņu ievērošanu, atsauksmes
sniedzēja kontaktpersonu un tālruņa Nr.
3.5.7. Apliecinājums brīvā formā par enerģētiskās koksnes resursu uzkrājumu, kurā
norādīta uzkrājumu atrašanās vieta un daudzums (ber.m3).
3.5.1.
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3.6. Pretendents saglabā iesniegto piedāvājuma dokumentu oriģinālus un nepieciešamības
gadījumā pēc pieprasījuma var iesniegt Pasūtītājam.
3.7. Dokumenti: Informācija par šķeldas piegādātāju, Finanšu piedāvājums un izziņas pdf formātā iesniedzami Piegādātājam, nosūtot tos uz SIA „Bauskas siltums” e-pastu
bsiltums@apollo.lv ar norādi :
/Uzņēmuma nosaukums/ “ Piedāvājums šķeldas piegādei Bauskā 2022/2023 apkures
periodam, id.Nr.BS/2022/1
3.8. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, atbilstoši nolikuma noteiktajām prasībām.
Pieteikumam jāpievieno 3.5. punktā prasītie dokumenti.
3.9. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Iesniegto piedāvājumu Pretendents var
atsaukt, grozīt, labot vai papildināt tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
3.6.

Gadījumā, ja pieprasītā informācija netiek sniegta, vai arī tiek sniegta nepilnīga vai
maldinoša informācija, SIA “Bauskas siltums” ir tiesības neslēgt līgumu un/vai vienpusēji
atkāpties no jau noslēgta līguma. Par apzinātu nepatiesu ziņu sniegšanu par līdzekļu
piederību un patieso labuma guvēju ir paredzēta kriminālatbildība.
4. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un laiks

4.1. Pretendentu piedāvājumi jāiesūta elektroniski uz e-pasta adresi: bsiltums@apollo.lv līdz
2022. gada 08. jūlija plkst. 12:00.
4.2. Pasūtītājs vienas darba dienas laikā elektroniski nosūta apstiprinājumu par piedāvājuma
saņemšanu.
5. Piedāvājumu vērtēšana, līguma slēgšana
5.1. Pretendenta kvalifikāciju, piedāvājuma atbilstības pārbaudi un izvēli nodrošina Komisija
Likumā un Iepirkuma dokumentos paredzētajā kārtībā atbilstoši Iepirkuma dokumentu
prasībām, vērtēšanas kritērijiem un pieņemot lēmumus par pretendenta atbilstību atlases un
kvalifikācijas prasībām, par Tehniskā un Finanšu piedāvājuma atbilstību Pasūtītāja
prasībām, par pretendenta kompetenci un spējām nodrošināt līgumsaistību izpildi un
piedāvājuma izvēli.
5.2. Vērtējot noformējuma un kvalifikācijas trūkumus, tiks ņemts vērā trūkuma būtiskums un
ietekme uz iespēju izvērtēt Pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām.
5.3. Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz līdz 2022.gada 1.novembrim.
5.4. Piedāvājumu vērtēšana notiek 3 posmos:
•
Pretendenta atbilstība vispārējām kvalifikācijas prasībām. Piegādātāja Informācija ir
paredzēta piegādātāja spēju novērtēšanai pilnā apmērā izpildīt Līguma “Koksnes
šķeldas piegāde siltumenerģijas ražošanai katlumājā Dārza ielā 11, Bauskā”
nosacījumus.
•
Pretendentiem, kuri atbilst kvalifikācijas prasībām, vērtē finanšu piedāvājumus.
•
Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēle.
5.5. Komisija lēmumu pieņem slēgtā sēdē.
5.6. Nepieciešamības gadījumos Pasūtītājs pieprasīs, lai pretendents precizē informāciju par
piedāvājumu, ja tas nepieciešams pretendentu atlasei, piedāvājuma atbilstības pārbaudei
vai izvēlei.
5.7. Komisija noraidīs un izslēgs no dalības pretendentu, kas neatbilst pretendentu atlases
prasībām vai piedāvājums neatbildīs cenu aptaujas dokumentu prasībām, nebūs iesniegti
vai aizpildīti visi pieprasītie piedāvājuma dokumenti.
5.8. Komisija vērtē vai piedāvājums nav nepamatoti lēts.
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5.9. Par Cenu aptaujas uzvarētāju tiek atzīts tas Pretendents, kura piedāvājums ir saimnieciski
izdevīgākais.
5.10. Līgums tiek slēgts ar vienu Piegādātāju.
5.11. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt līgumu ar Pasūtītāju, Pasūtītājs pieņem lēmumu
slēgt līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis nākamo saimnieciski izdevīgāko
piedāvājumu.
5.12. Līgums ar cenu aptaujas uzvarētāju tiks slēgts ņemot vērā Likuma prasības.
5.13. Pasūtītājam nav pienākums komentēt cenu aptaujas gaitu un sniegt informāciju
pretendentiem par iesniegto Piedāvājumu noraidīšanas iemesliem.
5.14. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt cenu aptaujas procedūru jebkurā tās posmā līdz Līguma
noslēgšanai, ja tam ir objektīvs pamatojums.
5.15. Līguma projekts pievienots Nolikuma Pielikumā Nr.4 un tā noteikumi ir saistoši
Pretendentam, sagatavojot piedāvājumu Cenu aptaujai.
6. Pretendentu atlases noteikumi, kvalifikācija
6.1. Pretendentu kvalifikācijas prasības ir obligātas visiem pretendentiem, kas vēlas iegūt
tiesības slēgt līgumu.
6.2. Pretendenta pieredze: jābūt izpildītiem vismaz 3 (trīs) šķeldas piegādes līgumiem pēdējo 3
gadu laikā, pievienojot vismaz vienu sadarbības partnera atsauksmi par līguma izpildi:
Piegādes objekta nosaukums un vieta, šķeldas piegādes apjomi MWh, kvalitātes
novērtējums, termiņu ievērošana, atsauksmes sniedzēja kontaktpersona un tālruņa Nr.
6.3. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā vai
līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo
aktu prasībām un tiesīgs sniegt pasūtītājam nepieciešamo pakalpojumu Latvijas Republikā.
Personu apvienībai, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt līgumu, līdz līguma slēgšanas
brīdim obligāti jāreģistrējas kā pilnsabiedrībai vai līgumsabiedrībai Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
6.4. Attiecībā uz pretendentu pastāv Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma
48.panta pirmajā daļā minēto punktu izslēgšanas nosacījumi;
6.5. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs neizskata Pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem
gadījumiem:
6.5.1. Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār
nav sniedzis pieprasīto informāciju;
6.5.2. Pretendenta piedāvājums neatbilst šajā nolikumā noteiktajām prasībām;
6.5.3. Komisijas rīcībā ir informācija, ka Pretendents iepriekšējajā vai pašreizējā gadā veicis
pēc specifikas līdzīgas piegādes un nav nodrošinājis attiecīgā pasūtītāja tehnisko
noteikumu prasībām atbilstošu kvalitāti, vai pieļāvis citu, ar līguma izpildi saistītu
noteikumu pārkāpumu;
6.5.4. Pretendentam nav šķeldas krājumu un resursu pieejamība;

Cenu aptaujas komisijas priekšsēdētājs

Ilmārs Rūsis

21.06.2022
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