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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 Pielikumā Nr.1 “Šķeldas kvalitātes
prasības un piegādes nosacījumi” prasībām.
1.2. Pakalpojuma sniegšanas vieta - Bauskas pilsētā, Dārza iela 11.
1.3. Iepirkuma procedūra – atklāts konkurss saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
iepirkumu likumu un SIA „Bauskas siltums” iepirkuma nolikuma prasībām.
1.4. Konkurss tiek izsludināts, ievietojot paziņojumu: Pasūtītāja mājas lapas
(www.bauskassiltums.lv) iepirkumu sadaļā un Valsts reģionālās attīstības aģentūras
VRAA Elektronisko iepirkumu sistēmā EIS (www.eis.gov.lv).
1.5. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju Iepirkuma dokumentiem, kā arī
atbildēm uz ieinteresēto Piegādātāju jautājumiem Valsts reģionālās attīstības aģentūras
VRAA elektronisko iepirkumu sistēmā EIS www.eis.gov.lv.
1.6. Ieinteresētais piegādātājs EIS e-konkursu apakšsistēmā šī Konkursa sadaļā var reģistrēties
kā nolikuma saņēmējs, ja tas ir reģistrēts EIS kā piegādātājs.
1.7. Ieinteresētais Piegādātājs var iesniegt Pasūtītājam rakstisku iesniegumu ar lūgumu sniegt
skaidrojumu par Nolikumu. Iesniegums jānosūta uz e-pastu Pasūtītāja kontaktpersonai vai
jāiesniedz EIS. Iesniegumā jābūt norādītiem iesniedzēja rekvizītiem un personas, kura
parakstījusi iesniegumu, amata nosaukumam, vārdam un uzvārdam.
1.8. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju vai uzdevis jautājumu
par Nolikumu, iepirkuma komisija (turpmāk - Komisija) atbildi sniedz 5 (piecu) darba
dienu laikā no pieprasījuma vai jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā 6 (sešas)
dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
1.9. 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. Iepirkuma norisi nodrošina SIA „Bauskas siltums” iepirkumu komisija.
2.3. Pasūtītāja kontaktpersona ir SIA “Bauskas siltums” valdes loceklis Ilmārs Rūsis,
tālr.63960586, e-pasta adrese: bsiltums@apollo.lv
3. Piedāvājuma sagatavošana un noformēšana
3.1. Par Pretendentu tiek uzskatīts piegādātājs, kurš ir reģistrēts EIS un ir iesniedzis
piedāvājumu EIS e-konkursu apakšsistēmā.
3.2. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā vienā no zemāk
minētajiem formātiem. Katra iesniedzamā dokumenta formāts var atšķirties, bet ir jāievēro
šādi iespējamie formāti:
3.3. Izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas ekonkursu apakšsistēmā šī Konkursa sadaļā ievietotās formas;
3.4. Elektroniski aizpildāmos dokumentus sagatavojot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un
augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas PDF formas, t.sk. ar formā
integrētajiem failiem (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu
atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem).
3.5. Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka:
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3.5.1. 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;
3.5.2. 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);
3.5.3. citus dokumentus Pretendents pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs iesniegt elektroniskā
formā, parakstot ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu vai parakstot ar drošu
elektronisko parakstu.
3.6. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā atzīst visus Nolikumā (t.sk. pielikumos un
formās, kuras ir ievietotas EIS e-konkursu apakšsistēmas šī konkursa sadaļā) ietvertos
nosacījumus.
3.7. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu
apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai,
tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to
ģeneratorus.
3.8. Ja piedāvājums saturēs kādu no 3.7.punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.
3.9. Pretendenta piedāvājumam ir jāsastāv no sekojošiem dokumentiem:
3.9.1. Pieteikumam dalībai Konkursā Pretendents pievieno elektroniskās veidnes:
Informācija par šķeldas piegādātāju (Pielikums Nr.2) un Finanšu piedāvājums
(Pielikums Nr.3), kas pieejami EIS e-konkursu apakšsistēmas šī Konkursa sadaļā.
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.
3.9.2. Pilnvara, ja piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, kas nav
Pretendenta likumiskais pārstāvis (paraksta tiesīgā persona). Pilnvarojumu
apliecinošs dokumentus, ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība un
pieteikumu neparaksta visi piegādātāju apvienības dalībnieki, bet piegādātāju
apvienības pilnvarotais pārstāvis.
3.9.3. 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.
3.9.4. Ārvalstu Pretendentiem jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas
izsniegta dokumenta, kas apliecina, ka Pretendenta amatpersonai, kas parakstījusi
Piedāvājuma dokumentus vai izdevusi pilnvaru parakstīt Piedāvājuma dokumentus,
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ir paraksta (pārstāvības) tiesības, ja attiecīgajā valstī ir šāda kompetenta institūcija,
kura iesniedz attiecīgos dokumentus.
3.9.5. 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.
3.9.6. Likumīgo pārstāvju parakstītas 3 atsauksmes par iepriekš veiktām piegādēm
(2018.,2019.,2020., un 2021.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.
3.9.7. Apliecinājums brīvā formā par enerģētiskās koksnes resursu uzkrājumu, kurā
norādīta uzkrājumu atrašanās vieta un daudzums (ber.m3). Minimālais resursu
uzkrājuma apjoms 20000 ber.m3.
3.10. Pretendents saglabā iesniegto piedāvājuma dokumentu oriģinālus un nepieciešamības
gadījumā pēc pieprasījuma var iesniegt Pasūtītājam.
3.11. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Konkursa norises laikā saraksti starp iepirkuma
komisiju un Pretendentiem veic latviešu valodā. Pretendents var piedāvājumā iekļaut
dokumentus vai aprakstus latviešu valodā, bet dokumentiem, kas iesniegti citā valodā,
jābūt pievienotam atbilstoši apliecinātam tulkojumam latviešu valodā. Dokumentiem ir
jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādām šaubām un pārpratumiem, kas attiecas
uz vārdiem un skaitļiem. Tiem ir jābūt bez kļūdām, iestarpinājumiem, labojumiem vai
papildinājumiem. Tulkojuma apliecinājums ietver norādi “TULKOJUMS PAREIZS”,
Pretendenta pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu, apliecinājuma vietas nosaukumu
un datumu.
3.12. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Iesniegto piedāvājumu Pretendents var
atsaukt, grozīt, labot vai papildināt tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
3.13. Iesniegto piedāvājumu cenu izmaiņas Pretendentiem pēc piedāvājumu iesniegšanas
termiņa beigām netiks atļautas.
3.14. Gadījumā, ja pieprasītā informācija netiek sniegta, vai arī tiek sniegta nepilnīga vai
maldinoša , SIA “Bauskas siltums” ir tiesības neslēgt līgumu. 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 iesniedzami elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) līdz 2021.
gada 20. septembra plkst. 10:00.
4.2. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem
Nolikuma prasībām un neatvērtā veidā nosūtīti atpakaļ iesniedzējiem.
4.3. Ja no sistēmas uzturētāja (Valsts reģionālās attīstības aģentūra) būs saņemts paziņojums
par traucējumiem EIS darbībā, kuru dēļ nav iespējams iesniegt piedāvājumu, piedāvājumu
iesniegšanas termiņš tiks pagarināts un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pircēja profilā
publicēs informāciju par piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu. Ja no sistēmas
uzturētāja būs saņemts paziņojums par traucējumiem EIS darbībā, kuru dēļ nav iespējams
nodrošināt piedāvājumu drošību, iepirkuma procedūra tiks pārtraukta.
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5. Piedāvājumu atvēršana, vērtēšana, līguma slēgšana
5.1. Iesniegtie piedāvājumi tiks atvērti slēgtā komisijas sanāksmē Pasūtītāja telpās, Bauskā,
Dārza ielā 8B, EIS e-konkursu apakšsistēmā tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa
beigām.
5.2. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS ekonkursu apakšsistēmā.
5.3. 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.
5.4. Vērtējot noformējuma un kvalifikācijas trūkumus, tiks ņemts vērā trūkuma būtiskums un
ietekme uz iespēju izvērtēt Pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām.
5.5. 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.
5.6. 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 iepirkuma procedūrā pretendentu, kas neatbilst
pretendentu atlases prasībām vai piedāvājums neatbildīs Iepirkuma dokumentu prasībām,
nebūs iesniegti vai aizpildīti visi pieprasītie piedāvājuma dokumenti.
5.8. Komisija vērtē vai piedāvājums nav nepamatoti lēts.
5.9. Par konkursa uzvarētāju tiek atzīts tas Pretendents, kura piedāvājums ir
saimnieciski izdevīgākais, saskaņā ar vērtēšanas kritērijiem un konkursa nolikumu.
5.10. Komisija lēmumu pieņem slēgtā sēdē.
5.11. Lēmumu Pretendentiem paziņo rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā no Pasūtītāja lēmuma
par Konkursa rezultātiem pieņemšanas dienas.
5.12. Līgums tiek slēgts ar vienu Piegādātāju.
5.13. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Pasūtītājs pieņem
lēmumu slēgt līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis nākamo saimnieciski
izdevīgāko piedāvājumu.
5.15. Līgums ar Iepirkuma procedūras uzvarētāju tiks slēgts ņemot vērā Likuma prasības.
5.16. Ja par Konkursa uzvarētāju tiks atzīta piegādātāju apvienība, tai 10 (desmit) darba dienu
laikā pēc attiecīgā Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas jānoformējas atbilstoši noteiktam
juridiskam statusam vai jānoslēdz sabiedrības līgums.
5.17. Konkursā uzvarējušam Pretendentam pēc Pasūtītāja pirmā uzaicinājuma Līgums
jāparaksta.
5.18. Ja Konkursa uzvarētājs Nolikuma noteiktā kārtībā Līgumu neparaksta, Pasūtītājam ir
tiesības uzskatīt, ka Konkursa uzvarētājs ir atteicies no Līguma noslēgšanas, un attiecīgi
pārskatīt Konkursa rezultātus, slēdzot līgumu ar Pretendentu, kura piedāvājums atbilst
Nolikuma prasībām un ir nākamais saimnieciski izdevīgākais, vai pārtraukt Konkursu,
neizvēloties nevienu piedāvājumu.
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5.19. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt Iepirkuma procedūru jebkurā tās posmā līdz Līguma
noslēgšanai, ja tam ir objektīvs pamatojums.
5.20. Līguma projekts pievienots Nolikuma Pielikumā Nr.4 un tā noteikumi ir saistoši
Pretendentam, sagatavojot piedāvājumu Konkursam.
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.
6.3. Pretendenta iepriekšējajos trīs pārskata gados vidējam apgrozījumam no kurināmā šķeldas
realizācijas jābūt ne mazākam kā 400000 (četri simti tūkstoši eiro) EUR.
6.4. Pretendentam jānodrošina šķeldas piegāde pieprasītajā apmērā divu stundu laikā no
Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas brīža Pasūtītāja noteiktā darba laikā un četru stundu
laikā ārpus Pasūtītāja darba laika.
6.5. Enerģētiskās koksnes resursu minimālais uzkrājuma apjoms 20000 ber.m3.
6.6. 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.
6.7. Attiecībā uz pretendentu nepastāv Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma
(SPSIL) 48.panta pirmajā daļā minēto punktu izslēgšanas nosacījumi. Pretendentu
izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti SPSIL 48.pantā noteiktajā kārtībā.
6.8. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, tad prasības, kas attiecas uz pretendenta
tehniskajām un profesionālajām spējām, ir attiecināmas uz piegādātāju apvienības
dalībniekiem kopā, nevis katru dalībnieku atsevišķi.
6.9. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs neizskata Pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem
gadījumiem:
6.9.1. Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai vai
vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;
6.9.2. Pretendenta piedāvājums neatbilst šajā nolikumā noteiktajām prasībām;
6.9.3. 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, kā rezultātā Pasūtītājs pārtraucis līgumu ar
Pretendentu;
6.9.4. Pretendentam ir nepietiekama šķeldas krājumu un resursu pieejamība;
6.9.5. Pretendentam ir negatīva pārskata perioda tīrā peļņa no šķeldas ražošanas kādā no
pēdējiem 3 (trīs) gadiem;
7. Vērtēšanas kritēriji
Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma
izvēles kritēriji
1.Piedāvājuma cena
2.Uzglabāšanas laukumu reģionālais
izvietojums
3.Tehniskās spējas

Īpatsvars %
80%
10%
5%
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4.Šķeldas resursu uzkrājumi

5%

7.1. Piedāvājuma cenas kritērija punkti tiks piešķirti pamatojoties uz sekojošu algoritmu:
piedāvājumam ar viszemāko šķeldas cenu tiks piešķirti 80 punkti, bet pārējiem
Piedāvājumiem punkti tiks aprēķināti proporcionāli attiecībā pret Piedāvājumu ar viszemāko
cenu: Viszemākā cena / Pretendenta N piedāvājuma cena x 80;
7.2. Uzglabāšanas laukumu reģionālā izvietojuma kritērijs tiek vērtēts, saskaņā ar Piegādātāja
iesniegtās informācijas 7.punktu. Sakarā ar to, ka Pasūtītājam ir svarīga piegāde pa stundām
(Pasūtītājam nav šķeldas uzglabāšanas laukuma), tiek vērtēts iespējami īsākais šķeldas
piegādes laiks no uzglabāšanas laukumu/noliktavu atrašanās vietas līdz piegādes vietai
Dārza ielā 11, Bauskā. Pieejama šķeldas uzglabāšanas atrašanās vieta, no kuras iespējama
piegāde 2h laikā -10 punkti, 3h-4h-5punkti, 5h un vairāk-0 punkti. Maksimālais punktu
skaits 10.
7.3. Tehnisko spēju kritērijs tiek vērtēts saskaņā ar Piegādātāja iesniegtās informācijas 8 un 9
punktu. (Autotransporta 4vienības-1 punkts, 6 vienības-2 punkti, 8 un vairāk vienības-3
punkti). Ir šķeldas ražošanas iekārtas īpašumā, +1 punkts, pelnu izvešanas transports
īpašumā, papildus tiek piešķirti 1 punkts. Maksimālais punktu skaits 5.
7.4. Šķeldas resursu uzkrājumu kritērijs tiek vērtēts, saskaņā ar Piegādātāja iesniegto
apliecinājumu par resursu uzkrājumu ber.m3, . Enerģētiskās koksnes resursu uzkrājumi
ber.m3 (20000 un vairāk -5 punkti, 10000-20000, 2 punkti. Maksimālais punktu skaits 5.
Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums tiek noteikts, summējot visus piedāvājuma izvēles
kritērijus, piešķirtos punktus. Maksimāli iespējamo punktu skaits – 100. Par saimnieciski
visizdevīgāko atzīstams tas piedāvājums, kas ieguvis visvairāk punktus kopvērtējumā. Ja vismaz
divu piedāvājumu novērtējums ir vienāds, tad Pasūtītājs par izdevīgāko piedāvājumu izvēlēsies
Pretendentu, kuram ir lielāks punktu skaits vērtēšanas kritērijam: “Piedāvājuma cena”.

8

Pielikums Nr.1

ŠĶELDAS KVALITĀTES PRASĪBAS UN PIEGĀDES NOSACĪJUMI
1. Šķeldas kvalitāte
Rādītājs
1.

Kurināmā zemākā
siltumspēja pie 60% relatīvā
mitruma

2.

Piegādātās šķeldas mitrums

3.

Pelnu saturs kurināmajā

4.

Pelnu kušanas temperatūra

5.

6.
7.
8.
9.

Šķeldas frakciju izmēri

Šķeldas frakciju svara
īpatsvars
Mizas
Šķeldas kravas radionuklīda
cēzija 137 Cs īpatnējā
radioaktivitāte sausā koksnē
Pelnu radiācijas līmenis
kurtuvē, pelnu konteinerā

Prasības
Noteicis ražotājs
katla tehnisko
parametru
nodrošināšanai
Minimāli
Optimāli
Maksimāli
Maksimāli
Minimāli
Smalkā frakcija
Rupjā frakcija
(maksimālie izmēri)
Rupjā frakcija (63
mm siets)
Smalkā frakcija (3
mm siets)
Maksimāli

Vērtība

Mērvienība

>2,25

kWh/kg

30
35
55
3

%
%
%
%

1150
150x50x30
> 90

0

C

mm

%

< 10
10

%

Maksimāli

Līdz 10

Bq/kg

Maksimāli

700

Bq/kg

Nav pieļaujams piegādāt Koksnes šķeldu, kuras sastāvā ir:
• Metāla gabali, sniega gabali vai sasaluša kurināmā gabali, plēves gabali, gumijas
gabali, akmeņi, betona vai asfalta gabali, stikla gabali, smiltis vai augsne, koksnes
gabali vai atgriezumi, kuru izmēri pārsniedz pieļaujamos rupjās šķeldas frakcijas
izmērus,
• Zaļas skujas, zaļas lapas, zaļi zari, zaļa miza.
Piegādātājam ir jānodrošina koksnes atbilstība MK not.Nr.576 prasībām aizsardzībai pret
jonizējošo starojumu, ko izraisa radionuklīda cēzija 137 saturs koksnē, kas ievesta Latvijā no
citas valsts.
Katrā preču pavadzīmē – rēķinā jānorāda šķeldas izcelsmes valsts (vai jāpievieno pielikums par izcelsmes
valsti). No citas valsts ievestajai šķeldas kravai jāuzrāda radioloģiskās pārbaudes dokuments.
2. Šķeldas izkraušana
Šķelda ar atbilstošu transportu (ar izkraušanu uz aizmuguri) tiek izkrauta 2 kustīgo grīdu
novietnēs, kuru garums 16 m platums 4 m, šķeldas kraušanas augstums līdz 4 m. Transportam ir
jābūt piemērotam, lai apgriežoties uz asfaltētā laukuma, atmuguriski iebraucot vienā no
iztukšotajām novietnēm izbīdot šķeldas masu, pakāpeniski piepildītu novietni, neizberot šķeldu
ārpus kustīgo grīdu laukumam. Vispirms pilnībā tiek iztukšota viena novietne, tad pārmaiņus
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otra, tādejādi maksimālās katla jaudas režīmā 24 stundās jāpiegādā 1,8...2 transporta vienības ar
ietilpību 90 m3.
3. Katlu iekārtas
Katlumājā uzstādīts ar šķeldu darbināms ūdens sildāmais katls KOLBACH K8-6000 ar uzstādīto
jaudu 5 MW, kustīgo grīdu, priekškurtuvi, hidrauliski darbināmu šķeldas padeves sistēmu.
Rūpnīcas uzrādītais lietderības koeficients – 87%. Iekārtas nodotas ekspluatācijā 2016. gada
martā.
4. Pelnu savākšana
No katlu iekārtu hermētiskas sauso pelnu savāksanas sistēmas tie tiek uzkrāti 7 m3 konteinerī,
kuram blakus novietots analoģisks rezerves konteineris. Plānotais konteineru izvešanas biežums
pie katla maksimālās jaudas 5MW – 2-3 reizes mēnesī, ja pelnu saturs nepārsniedz 2%.
Konteineru konstrukcija pielāgota būvniecības konteineru pārvadāšanas autotransportam.
Par pelnu savlaicīgu un regulāru izvešanu ir atbildīgs šķeldas Piegādātājs un saistītās izmaksas
jāiekļauj piedāvātajā šķeldas cenā EUR/MWh.
5. Šķeldas piegādes apjomi (MWh)
Kopējais plānotais no koksnes šķeldas saražotais siltumenerģijas apjoms gadā pa mēnešiem, kas
var atšķirties par +/- 25%:
Mēnesis
Janvāris
Februāris
Marts
Aprīlis
Maijs
Jūnijs
Jūlijs
Augusts
Septembris
Oktobris
Novembris
Decembris
Kopā:

MWh
4000
3500
3500
3000
1000
1000
1000
1000
1500
2500
3500
4000
29500

1 MWh siltumenerģijas saražošanai (katla izejā) tiek patērēta vidēji 1,50 – 1,55 ber m3 šķelda.

PASŪTĪTĀJS:
SIA “Bauskas siltums”
Valdes loceklis:
Ilmārs Rūsis

PIEGĀDĀTĀJS:
SIA......................
Valdes ..................:
.......................
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Pielikums Nr.2

Informācija par šķeldas piegādātāju
/Informācija ir paredzēta piegādātāja spēju novērtēšanai pilnā apmērā izpildīt līguma “Koksnes
šķeldas piegāde siltumenerģijas ražošanai katlumājā Dārza ielā 11, Bauskā” nosacījumus. /

1.

Uzņēmuma rekvizīti

Uzņēmuma nosaukums
Reģistrācijas Nr.
PVN maksātāja Nr.
Adrese
Pilnvarotā persona
Ieņemamais amats
Tālruņa Nr.
E-pasts:

2. Vispārējā informācija
Uzņēmuma pamatdarbības veidi
Kādu daļu no apgrozījuma sastāda šķeldas ražošana
Darbinieku skaits
Pieredze koksnes šķeldas ražošanā (gadi)

3.

Finanšu informācija

2018. gads

2019. gads

2020. gads

2021. gads
plānots

Uzņēmuma kopējais apgrozījums (EUR)
Kopējais apgrozījums no kurināmās
šķeldas realizācijas (EUR)
Pārskata perioda tīrā peļņa no šķeldas
ražošanas (EUR)

4.

Koksnes šķeldas ražošanai izmantojamo kopējo resursu pieejamība
Ber. m3

MWh

Mežistrādes pamatprodukti (malka, apaļkoksne u.c.)
Mežistrādes atlikumi (zari, celmi, galotnes u.c.)
Kokapstrādes atlikumi no zāģētavām (šāļi, skaidas)
Lauksaimniecības zemju, grāvju un apaugumu
tīrīšana
Kopējais pieejamais koksnes šķeldas
resursu apjoms gadā:
t.sk. no citiem piegādātājiem
Maksimāli diennaktī (izejamā dienā)
Maksimāli nedēļā (mēnesī)
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5. Koksnes šķeldas ražošanai izmantojamo resursu pieejamība pa koksnes veidiem
Vidējais
Vidējā
Ber. m3
MWh
mitrums
zemāka
(%)
siltumspēja
(kWh/kg)
Tehnoloģiskā šķelda
Meža šķelda
Malka
Celmi
Miza
Cits veids:

6.
2018.gads
Ber. m3

MWh

Vidējais
pelnu
saturs
(%)

Koksnes šķeldas realizācijas apjomi
2019. gads
Ber. m3

MWh

2021. gada plāns

2020. gads
Ber. m3

MWh

Ber. m3

MWh

Kopējais koksnes
šķeldas resursu
realizācijas
apjoms
t.sk.Tehnoloģiskā
šķelda
t.sk. Meža šķelda
t.sk.Malkas
šķelda
t.sk.Celmu šķelda
t.sk.Šķeldota
miza
t.sk. Cits veids:

7. Šķeldas uzglabāšanas / sagatavošanas noliktavas
Šķeldas uzglabāšanas noliktavas adrese

Noliktavas ietilpība (m3)

Noliktavas grīdas seguma
materiāls
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8. Pieejamās šķeldas ražošanas iekārtas un citas procesā iesaistītās vienības *
Max.
šķeldojamās
Tips (šķeldotājs,
Šķeldas ražošanas iekārtas
Izlaiduma gads Ražība (m3/st.) koksnes diametrs
āmurtipa u.c.)
nosaukums, ražotājs
(cm)

*ja uzņēmums nodarbojas ar šķeldas ražošanu

Šķeldas transportēšanas
vienības īpašumā,
nosaukums un ražotājs

9. Pieejamās šķeldas transportēšanas vienības īpašumā/nomāts
Šķeldas transportēšanas
Izlaiduma Ietilpība
Tips
vienības nomas,
gads
(m3)
(pašizgāzējs,
nosaukums un ražotājs
konteinera
tipa u.c.)

Šķeldas
izkraušanas veids
(uz aizmuguri, uz
sāniem, paceļot
piekabi uz augšu)

Vārds, uzvārds, amats

Paraksts
Datums
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Pielikums Nr.3

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
KOKSNES ŠĶELDAS PIEGĀDE SILTUMENERĢIJAS RAŽOŠANAI
KATLUMĀJĀ DĀRZA IELĀ 11, BAUSKĀ
IESNIEDZ:
Pretendenta nosaukums

Rekvizīti

Uzņēmuma nosaukums
Reģistrācijas Nr.
PVN maksātāja Nr.
Juridiskā adrese
Uzņēmuma pārstāvis vai pilnvarotā persona
Ieņemamais amats
Tālruņa Nr.
E-pasts:

1.

KONTAKTPERSONA
Vārds, uzvārds
Adrese:
Tālr. / Fax:
e-pasta adrese:

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

2.

2.2. Pretendentam ir jāiesniedz piedāvājums:
•

Vienam apkures sezonas periodam (01.10.2021- 30.09.2022)

2.3. Piedāvātajā šķeldas enerģijas cenā katla izejā ir iekļautas visas Līguma projektā
paredzētās izmaksas (t.sk. pelnu utilizācijas izmaksas) un šajā Finanšu piedāvājumā
cena ir jānorāda SIA „Bauskas siltums” katlumājas šķeldas novietnē Dārza ielā 11,
Bauskā.
2.4. Šķeldas enerģijas cena jānorāda eiro valūtā par vienu MWh siltumenerģijas vienību
EUR/MWh bez PVN ar 2 cipariem aiz komata un ir nemainīga līguma izpildes laikā;
2.5. Piedāvājam veikt Līguma “Koksnes šķeldas piegāde siltumenerģijas ražošanai
katlumājā Dārza ielā 11, Bauskā” izpildi par sekojošu cenu attiecīgā apkures
periodā:
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EUR/MWh bez PVN
Piedāvājums
Cena 1 apkures sezonas periodam
(01.10.2021-30.09.2022)
Koksnes šķeldas piegāde
siltumenerģijas ražošanai katlumājā
Dārza ielā 11, Bauskā
3. Apliecinām, ka:
• Pasūtītāja nosūtītie dokumenti piedāvājuma sagatavošanai ir saprotami un Piedāvājums ir
sagatavots atbilstoši Pasūtītāja nosūtīto dokumentu prasībām;
• Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā, tas nav pasludināts par
maksātnespējīgu, nav uzsākts tiesiskās aizsardzības process, neatrodas likvidācijas
procesā, nav uzsākta tiesvedība, nav nodokļu parādu;
• Pretendentam piedāvājuma iesniegšanas brīdī nepastāv likumā „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 10.panta 4., 6. un 7.daļā minētie komercdarbības
ierobežojumi;
• Pretendenta rīcībā ir nepieciešamie šķeldas krājumi, nepieciešamās tehnikas vienības u.c.
apstākļi Līguma saistību izpildei pilnā apmērā.
• Esam iepazinušies ar sagatavoto līgumprojektu un piekrītam tā noteikumiem.

Paraksta Pretendenta paraksttiesīgā amatpersona vai Pretendenta atbilstoši pilnvarotā persona:
Vārds, uzvārds,
amats

Paraksts
Datums
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Pielikums Nr.4
LĪGUMA PROJEKTS
KOKSNES ŠĶELDAS PIEGĀDES LĪGUMS BAUSKAS PILSĒTAS KATLUMĀJAI
Nr. BS/2021/2
Bauska

2021.gada ___________

SIA “Bauskas siltums reģ.Nr. 43603001681, juridiskā adrese: Dārza iela 8B, Bauska, Bauskas
novads, LV-3901, valdes locekļa Ilmāra Rūša personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem,
turpmāk šā līguma tekstā saukts „Pasūtītājs” no vienas puses,
un
SIA ....................., reģ. Nr. ............, juridiskā adrese: .........................., kurš rīkojas saskaņā ar
................, turpmāk šā līguma tekstā saukts „Piegādātājs”, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:
1. Līguma priekšmets
1.1. Piegādātājs atbilstoši šī Līguma nosacījumiem, Šķeldas kvalitātes prasībām un piegādes
nosacījumiem un Finanšu piedāvājumam apņemas piegādāt Pasūtītājam beramo kurināmo koksni
(turpmāk Šķeldu), kura tiek izmantota siltumenerģijas ražošanai, lai nodrošinātu nepārtrauktu
katlumājas darbību patērētāju pieprasītās siltumslodzes režīmā, savukārt Pasūtītājs apmaksā
Šķeldas piegādi Līgumā noteiktajā kārtībā, apjomā un termiņā.
1.2. Škeldas piegādes adrese ir SIA “Bauskas siltums” katlumāja Dārza ielā 11, Bauska, Bauskas nov.

LV-3901.
2.

Norēķinu kārtība

Maksa par Piegādātāja piegādātās Šķeldas daudzumu Pasūtītājam tiks veikta atbilstoši šķeldas
katlā saražotās siltumenerģijas daudzumam megavatstundās (MWh), kuru nosaka pēc skaitītāja
rādījuma katla izejā katra mēneša pēdējā datumā. Katra mēneša beigās tiek sastādīts abu pušu
parakstīts akts par saražotās siltumenerģijas un izlietotās šķeldas daudzumu.
2.2. Pasūtītājs par katru šķeldas katlā saražoto siltumenerģijas vienību (MWh) samaksā Piegādātājam
atbilstoši Finanšu piedāvājumā noteiktajai šķeldas enerģijas cenai EUR/MWh. Pievienotās vērtības
nodoklis tiek maksāts atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajai likumdošanai.
2.3. Finanšu piedāvājumā norādītajā enerģijas cenā EUR/MWh ir ietvertas visas Piegādātāja izmaksas,
kas saistītas ar Šķeldas ražošanu, uzglabāšanu, visiem transporta izdevumiem, piegādi, speciālo
tehniku, darbaspēka izmaksām, nodokļiem, pakalpojumiem, t.sk. par pelnu izvešanu no katlumājas
un Pasūtītājam nekādi papildus maksājumi Piegādātājam nav jāveic.
2.4. Līguma darbības laikā norādītā cena visā Līguma darbības laikā saglabājas nemainīga un tā netiek
pārskatīta.
2.5. Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam rēķinu par pārskata mēnesī saražotās siltumenerģijas apjomu, kas
iegūts no Piegādātāja piegādātās Šķeldas līdz katra nākamā mēneša 10. datumam, pamatojoties uz
Līguma 2.1.punktā norādīto aktu.
2.6. Pasūtītājs apmaksā Piegādātāja izrakstītos rēķinus 45 (četrdesmit piecu) kalendāro dienu laikā no
piegādes perioda beigām, apmaksu veicot ar pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķina kontu
bankā.
2.7. Beidzoties šķeldas piegādēm sakarā ar līguma darbības beigām, Pasūtītājam ir tiesības aizturēt
maksājumu par pēdējo kalendāro mēnesi līdz brīdim, kamēr Piegādātājs nebūs izpildījis visas no
Līguma izrietošās saistības (neizpildītās saistības, līgumsodi, radītie zaudējumi u.c.) pret
Pasūtītāju. Ja mēneša laikā Piegādātājs no maksājumu aizturēšanas brīža nav izpildījis saistības,
Pasūtītājam ir tiesības ieturēt no aizturētā maksājuma izdevumus par Piegādātāja neizpildītajām
saistībām.
2.1.
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2.8.

Puses pēc nepieciešamības Pasūtītāja objektā veic Šķeldas atlikumu salīdzināšanu un
inventarizāciju, noformējot par to attiecīgus aktus.
3.

3.1.
3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.
3.7.

3.8.

Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses, ir noslēgts līdz 20....gada ........., un
ir spēkā līdz tajā noteikto saistību pienācīgai un pilnīgai izpildei.
Piegādātājs uzsāk Līguma izpildi un Šķeldas piegādi Pasūtītājam pēc Pasūtītāja paziņojuma
saņemšanas par nepieciešamību uzsākt piegādes katlumājai. Piegādātājs apņemas piegādāt Šķeldu
tādā apjomā, lai nodrošinātu katlumājas nepārtrauktu darbību un siltumenerģijas ražošanu
nepieciešamajos apjomos. Piegādātājs patstāvīgi seko piegādātās Šķeldas krājumu atlikumam,
sazinoties ar Pasūtītāja pilnvaroto personu, ierodoties uz vietas katlumājā vai izmantojot Pasūtītāja
videokameras tiešsaistes režīmā un regulāri pēc nepieciešamības veikt šķeldas piegādi.
Pasūtītājam ir tiesības 10 (desmit) darba dienas iepriekš ar rakstveida paziņojumu Piegādātājam
informēt par Līguma vienpusēju izbeigšanu pirms termiņa šādos gadījumos:
3.3.1. ja Piegādātājs Līguma 6.2.punktā noteiktajā termiņā un apjomā nav iesniedzis
civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi;
3.3.2. ja Piegādātājs nav nodrošinājis Šķeldas nepārtrauktu piegādi un Pasūtītājs ir bijis spiests
izmantot gāzes katlos saražoto siltumenerģiju;
3.3.3. ja Piegādātāja nekvalitatīvi piegādātās Šķeldas dēļ tiek bojātas katlumājas iekārtas;
3.3.4. ja Piegādātājs neizpilda Šķeldas kvalitātes prasības un piegādes nosacījumus (Līguma
1.pielikums) pilnā apmērā vai kādā to daļā un pēc Pasūtītāja rakstiskas pretenzijas
saņemšanas nav nodrošinājis prasību izpildi;
3.3.5. ja Piegādātājs nav veicis aprēķināto līgumsodu samaksu vai zaudējumu atlīdzināšanu
ilgāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pēc pretenzijas nosūtīšanas un / vai rēķina izrakstīšanas.
Piegādātājam ir tiesības 10 (desmit) darba dienas iepriekš ar rakstveida paziņojumu Pasūtītāju
informēt par Līguma vienpusēju izbeigšanu pirms termiņa, ja Pasūtītājs kavē Piegādātāja rēķinu
apmaksu ilgāk kā 45 (četrdesmit piecas) dienas.
Ja, izbeidzoties līgumam, Puses nevienojas par turpmāku rīcību ar Šķeldas atlikumu pieņemšanas
mezglā, kurš nav izmantots siltumenerģijas ražošanai, Piegādātājam ir jāatbrīvo katlumājas
pieņemšanas mezgls no Šķeldas par saviem līdzekļiem ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā no Līguma
izbeigšanās. Pretējā gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs rīkoties ar šķeldas atlikumu pēc saviem ieskatiem
(izmantojot to kā kurināmo), nemaksājot nekādas kompensācijas Piegādātājam.
Pusēm ir tiesības grozīt Līguma termiņu vai lauzt to, savstarpēji vienojoties.
Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Līgumu nav iespējams izpildīt
tādēļ, ka Līguma izpildes laikā Uzņēmējam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas
vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai
Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kā to paredz Starptautisko un
Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums.
Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu gadījumos, ja:
3.8.1. tiesā ir iesniegts pieteikums par otras Puses atzīšanu par maksātnespējīgu;
3.8.2. jebkurš otras Puses Līgumā minētais paziņojums, apliecinājums izrādās neprecīzs vai
maldinošs jebkurā būtiskā aspektā;
3.8.3. otra Puse pārdod vai citādi atbrīvojas no saviem aktīviem vai īpašuma, kas ir būtisks tās
uzņēmējdarbības veikšanai;
3.8.4. tiek atsaukta vai netiek uzturēta spēkā jebkura valsts vai cita licence, atļauja, reģistrācijas
apliecība, piekrišana vai pilnvara, kas Pusei ir nepieciešama šajā vai citos līgumos,
kuriem ir saistība ar šo Līgumu, minēto saistību izpildei.
4.

4.1.

Līguma darbības termiņš

Šķeldas piegādes kārtība

Piegādātāja pienākums ir savlaicīgi piegādāt Šķeldu Pasūtītāja objektā (SIA “Bauskas siltums”
katlumājā, adrese Dārza iela 11, Bauska, Bauskas novads, Latvija), veikt tās izkraušanu šķeldas
pieņemšanas mezglā ar 2 šķeldas kustīgās grīdas novietnēm, uzbraucot uz kustīgās grīdas. Par
katras Šķeldas piegādes partijas saņemšanu Pušu pārstāvji paraksta Preču pavadzīmi.
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Piegādātājs patstāvīgi seko piegādātās Šķeldas krājumu atlikumam, sazinoties ar Pasūtītāju (plāno
siltumenerģijas ražošanas apjomus atkarībā no klimatiskajiem apstākļiem), ierodoties uz vietas
katlumājā vai izmantojot Pasūtītāja videokameras tiešsaistes režīmā un pēc nepieciešamības
regulāri veic šķeldas piegādi.
4.3. Ja Piegādātājs nav veicis šķeldas piegādi, kā rezultātā rodas šķeldas katla dīkstāve, tad Piegādātājs,
pamatojoties uz Pasūtītāja izrakstītu rēķinu, atlīdzina jebkādus Pasūtītāja izdevumus pilnā apmērā,
tai skaitā izdevumus kas Pasūtītājam radušies šķeldas katla apturēšanas dēļ, siltumenerģiju ražojot
gāzes katlos vai kurināmo koksni (šķeldu) iepērkot no citiem piegādātājiem.
4.4. Šķeldas katla daļējas vai pilnas apturēšanas rezultātā Pasūtītājam radušos papildus izdevumus
noteiktā laika periodā, saražojot gāzes katlos nepieciešamo siltumenerģiju, aprēķina pēc sekojošas
formulas:
I = t dīkstāve x (QJvid k/m – QJvid iesp.šk.katls) x (Cgāzes – Cšķeldas) ,
kur
I – pasūtītāja papildus izdevumi pasūtītājam sakarā ar kurināmā enerģijas vērtības
sadārdzināšanos, šķeldas katlā nesaražoto enerģiju aizvietojot ar gāzes katlos saražoto
enerģiju (EUR);
t dīkstāve - laika periods, kurā šķeldas trūkuma dēļ katls apturēts vai samazināta slodze
(stundas);
QJvid k/m - katlumājas vidējā faktiskā slodze šķeldas katla dīkstāves vai samazinātas
slodzes periodā, kuru nosaka pēc ierakstiem žurnālā vai SCADA sistēmas datiem (MW);
QJvid iesp.šk.katls - šķeldas katla maksimāli iespējamā vidējā slodze (Max katla jauda 5,0
MW + 1 MW (apkures periodā)) dīkstāves vai samazinātas slodzes periodā atkarībā no
CSS pieprasījuma, kuru nosaka pēc ierakstiem katlumājas žurnālā vai katlumājas
SCADA sistēmas datiem (MW);
Cgāzes - iepirktās gāzes enerģijas cena gāzes katla izejā (EUR/MWh);
Cšķeldas - iepirktās šķeldas enerģijas cena katla izejā (EUR/MWh).
4.2.

4.5.
4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Piegādātājs nodrošina, ka tā pārstāvis ir telefoniski sasniedzams 24 stundas diennaktī 7 dienas
nedēļā un var nodrošināt operatīvu reaģēšanu uz Šķeldas piegādes pieprasījumiem.
Pēc Pasūtītāja telefoniska pieprasījuma Piegādātājam ir jānodrošina šķeldas piegāde pieprasījā
apmērā – divu stundu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas brīža Pasūtītāja noteiktā darba
laikā un četru stundu laikā ārpus Pasūtītāja noteiktā darba laika.
Ja šķeldas izkraušanas brīdī Piegādātājam šķelda izbirst uz asfalta laukuma (ārpus kustīgo grīdu
šķeldas pieņemšanas mezgla robežām), Piegādātājs par saviem līdzekļiem nodrošina šķeldas
savākšanu un tīrības uzturēšanu, pretējā gadījumā sedz Pasūtītājam radušās izmaksas atbilstoši
Pasūtītāja izrakstītajam rēķinam.
Ja Piegādātājs, veicot šķeldas izkraušanu, sabojā kādu no katlumājas tehnoloģiskajām iekārtām –
kustīgo grīdu, šķeldas padeves sistēmu, ēku vai kādu citu elementu, tad Piegādātāja pienākums ir
nekavējoties par to ziņot Pasūtītājam un atlīdzināt visus Pasūtītāja izdevumus radīto bojājumu
novēršanai.
Pasūtītājs var atteikties pieņemt Šķeldas partiju vai atteikties to izmantot kurināšanai katlumājā, ja
tiek konstatēta šķeldas neatbilstība Šķeldas kvalitātes prasībām un piegādes nosacījumiem (Līguma
1.pielikums). Šajā gadījumā Pasūtītājs nekavējoties informē Piegādātāju par atteikšanos pieņemt
vai izmantot Šķeldu. Piegādātājs ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā ar savu autotransportu
un par saviem līdzekļiem izved kurināšanai nepiemērotu šķeldu.
5.

5.1.
5.2.

Prasības kvalitātei un trūkumu novēršana

Piegādātā kurināmā kvalitātei ir jāatbilst Šķeldas kvalitātes prasībām un piegādes nosacījumiem
(Līguma 1.pielikums).
Ja šķeldas masā ir iekļuvis svešķermenis (akmeņi, metāla gabali, gumijas gabali u.c. svešķermeņi),
vai šķeldas masa neatbilst Šķeldas kvalitātes prasībām, kā rezultātā tiek traucēta šķeldas katlumājas
darbība, Pasūtītājs sastāda aktu par radītajiem bojājumiem un Piegādātājs par saviem līdzekļiem:
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5.3.

5.4.

5.5.

5.2.1. nodrošina šķeldas izņemšanu un aiztransportēšanu uz Piegādātāja šķeldas noliktavu, lai
Pasūtītājs varētu piekļūt šķeldas padeves sistēmai radušos bojājumu novēršanai;
5.2.2. ja svešķermeņu klātbūtnes rezultātā bojāta kāda no šķeldas katlumājas iekārtām, tad
Piegādātājs atlīdzina visus Pasūtītāja izdevumus, kas saistīti ar šo iekārtu remontu;
5.2.3. ja radītā bojājuma dēļ Pasūtītājs nevar šķeldas katlu izmantot siltumenerģijas ražošanai,
tad Pasūtītājs par to rakstiski informē Piegādātāju un Piegādātājs, atbilstoši Pasūtītāja
izrakstītajam rēķinam, apmaksā visus Pasūtītāja izdevumus, kas radušies šķeldas katla
apturēšanas dēļ, iztrūkstošo siltumenerģiju ražojot gāzes katlos.
Ievērojot Pasūtītāja noteiktās Šķeldas kvalitātes prasības un piegādes nosacījumus (Līguma
1.pielikums), šķeldas katla un kurtuves tīrīšana ir paredzēta vienu reizi apkures sezonā. Ja
Pasūtītājam zemās šķeldas kvalitātes dēļ nepieciešams šķeldas katlu vai tā kurtuvi tīrīt biežāk nekā
vienu reizi apkures sezonā, tad Pasūtītājs par to rakstiski informē Piegādātāju un Piegādātājs,
pamatojoties uz Pasūtītāja izrakstītu rēķinu, apmaksā visus Pasūtītāja izdevumus, kas saistīti ar
kurtuves tīrīšanu, tai skaitā atlīdzina Pasūtītāja izdevumus, kas radušies šķeldas katla apturēšanas
dēļ, t.sk. nepieciešamo siltumenerģiju saražojot gāzes katlos.
Pasūtītāja pilnvarotā persona, konstatējot saņemtās šķeldas neatbilstību spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem un / vai šajā Līgumā noteiktajām prasībām, kā arī citas ar Līguma izpildi
saistītas pretenzijas, nosūta Piegādātāja pilnvarotajai personai rakstisku pretenziju.
Pēc rakstiskas pretenzijas saņemšanas, Piegādātājs neatbilstošo šķeldas partiju apmaina pret jaunu
vienas dienas laikā no Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas vai atlīdzina Pasūtītājam un trešajām
personām nodarītos zaudējumus. Piegādātājs atlīdzina Pasūtītājam izmaksas šķeldas katla
apturēšanas dēļ un papildus siltumenerģijas ražošanas izmaksas gāzes katlos, kā arī par saviem
līdzekļiem izved no katlumājas atlikušo prasībām neatbilstošo Šķeldu. Ja Pasūtītājs ir izvirzījis
citas ar Līguma izpildi saistītas pretenzijas, Piegādātājs novērš konstatētos trūkumus vai piedāvā
Pasūtītājam konkrētus risinājumus un sniedz rakstisku motivētu atbildi uz pretenziju ne vēlāk kā 3
(trīs) darba dienu laikā.
6.

Atbildība par Līguma izpildi

6.1.

Puses ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību pienācīgu un pilnīgu izpildi, un atlīdzina saistību
neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā otrai Pusei nodarītos zaudējumus Latvijas
Republikas normatīvajos aktos un šajā Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

6.2.

Piegādātājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas iesniedz Pasūtītājam
civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi ar atbildības limitu ne mazāku par 250 000,00 (divi
simti piecdesmit tūkstoši euro) un apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinošus dokumentus. Ja
Piegādātājam ir noslēgta, spēkā esoša civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise, kas atbilst
iepriekš minētajām prasībām, Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam apliecinātu polises kopiju un
apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinošu dokumentu. Piegādātājam jānodrošina, ka Pasūtītājs
apdrošināšanas noteikumu izpratnē ir trešā persona, kā arī, iestājoties apdrošinātajam riskam,
Pasūtītājs ir apdrošināšanas atlīdzības saņēmējs. Piegādātājs nodrošina šajā punktā norādītās
apdrošināšanas polises spēkā esamību visu Līguma izpildes laiku.
Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas polisi un apdrošināšanas prēmijas
samaksu apliecinošus dokumentus, ja apdrošināšanas polises darbības periods beidzas pirms
Līguma izpildes, ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas pirms iepriekšējās apdrošināšanas
polises darbības termiņa beigām.
Ja Pasūtītājam saskaņā ar Līguma noteikumiem pienākas kādi maksājumi no Piegādātāja, Pasūtītājs
ir tiesīgs, paziņojot par to rakstveidā Piegādātājam, ieturēt Pasūtītājam pienākošās summas no
Piegādātājam izmaksājamām summām;

6.3.

6.4.

Piegādātājam var tikt aprēķināts līgumsods EUR 200,00 (divi simti euro) apmērā par katru
gadījumu, ja tiek konstatēti šādi Līguma saistību pārkāpumi:
6.4.1. Šķelda tiek izkrauta tai neparedzētā vietā;
6.4.2. Šķelda tiek izkrauta lielākā apjomā nekā ir paredzēts kustīgās grīdas noliktavā;
6.4.3. Netiek veikta savlaicīga pelnu konteineru izvešana.
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6.5.

6.4.4. Netiek savākti izbirušie pelni pelnu konteineru teritorijā vai izbirusi šķelda uz asfaltētā
laukuma katlumājas teritorijā.
Ja kāda no Pusēm nokavē Līgumā paredzētos maksājumu termiņu, tā maksā otrai Pusei
nokavējuma procentus 0,1% (desmitdaļa procenta) apmērā no nesamaksātās neapmaksāto rēķinu
summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no pamatparāda
summas.

6.6.

Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no pārējo Līguma saistību pienācīgas izpildes, kā arī nav
uzskatāma par zaudējumu atlīdzību.
7. Pušu pilnvarotās personas

7.1.

7.2.

7.3.
7.4.

Puses vienojas, ka ar Līguma izpildi saistītos jautājumus risinās šādas Pušu pilnvarotās personas:
7.1.1. Pasūtītāja
pilnvarotā persona: _______________________________________
(tālr.________, e-pasts: _____________).
7.1.2. Piegādātāja pilnvarotā persona: ____________________________
(tālr.____________,; e-pasts: _____________________).
Pilnvarotajām personām ir šādas tiesības:
7.2.1. Parakstīt ikmēneša aktus par skaitītāja rādījumiem;
7.2.2. parakstīt preču pavadzīmes,
7.2.3. veikt Šķeldas atlikumu saskaņošanu/ inventarizāciju šķeldas kustīgo grīdu noliktavā;
7.2.4. pieteikt un saskaņot Šķeldas piegādes laiku, vienā piegādes reizē piegādājamo Šķeldas
apjomu,
7.2.5. pieteikt pretenzijas par Līguma saistību pienācīgu neizpildi,
7.2.6. risināt jautājumus, kas saistīti ar nekvalitatīvas vai neatbilstošas Šķeldas partijas
piegādi, tai skaitā tās aizvietošanu ar atbilstošas kvalitātes Šķeldu,
7.2.7. risināt citus organizatoriskus jautājumus, kas saistīti ar Līguma izpildi.
Pilnvarotajām personām nav tiesību veikt labojumus vai izdarīt grozījumus šajā Līgumā vai tā
pielikumos.
Pilnvarotās personas, veicot savstarpējo saraksti, izmanto šajā Līgumā minēto kontaktinformāciju.
8. Šķeldas piegādes pārtraukumi, nepārvaramas varas apstākļi.

8.1.

8.2.
8.3.

8.4.
8.5.

Vienai no pusēm nekavējoties ir jāpaziņo otrai Pusei par pamatotiem šķēršļiem, kas radušies
Piegādātājam vai Pasūtītājam saistībā ar Šķeldas piegādi vai pieņemšanu noliktavā, par novēršanas
termiņiem, neatbrīvojot Puses no Līguma saistību izpildes pienākuma.
Puses savlaicīgi vienojas par plānotajiem Šķeldas piegādes pārtraukumiem.
Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja
šāda neizpilde ir radusies vispāratzītu, no pusēm neatkarīgu ārkārtas apstākļu (nepārvaramas varas
apstākļi – force majeure) iestāšanās rezultātā un kurus no Līguma parakstīšanas dienas nevarēja ne
paredzēt, ne novērst. Šāda nepārvaramā vara ietver sevī notikumus, kuri ir ārpus Pušu kontroles un
atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, uguns nelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā
arī karš un karadarbība, streiki un citi ārkārtas apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles
robežās).
Par force majeure apstākļiem netiek uzskatīti ārgaisa temperatūra, nokrišņi, ceļa seguma stāvoklis
vai arī šķeldas izejvielu piegādātāju vai sadarbības partneru savlaicīga saistību izpilde.
Ja force majeure apstākļu dēļ Līgums nedarbojas ilgāk par trīs mēnešiem, katrai Pusei ir tiesības
atteikties no Līguma izpildes, par to abām pusēm rakstveidā vienojoties . Šajā gadījumā neviena no
Pusēm nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies šī Līguma izbeigšanas rezultātā.
9. Personas datu apstrāde

9.1. Ja Līguma izpildes gaitā Pusēm tiek nodota informācija, kas satur fizisku personu datus, attiecīgā
Puse, kura saņem personas datus, apņemas ievērot personas datu aizsardzības normatīvo aktu
prasības, tajā skaitā Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr.2016/679 par fizisku personu
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aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, tajā skaitā nodrošināt, ka
personas dati:
•
•
•
•
•

tiks apstrādāti likumīgi, godprātīgi un datu subjektiem pārredzamā veidā;
tiks apstrādāti tikai tādā apjomā, kas nepieciešams Līguma izpildei un personas dati netiks
apstrādāti ar Līguma izpildi nesavietojamā veidā;
ir precīzi un nepieciešamības gadījumā tiks atjaunināti;
tiks glabāti veidā, kas pieļauj datu subjektu identifikāciju ne ilgāk kā nepieciešams Līguma
izpildei;
tiks apstrādāti tādā veidā, lai nodrošinātu normatīvajiem aktiem atbilstošu datu drošību, tajā
skaitā aizsardzību pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un nejaušu nozaudēšanu,
iznīcināšanu vai sabojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos
pasākumus.

9.2. puse, kurai tiek nodoti personas dati, apņemas tos nenodot trešajām personām bez otras Puses
iepriekšējas rakstveida piekrišanas. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem Pusei ir pienākums izpaust
saņemtos personas datus, tai ir pienākums 10 (desmit) darba dienu laikā par personas datu nodošanu
informēt Pusi, no kuras tā ir saņēmusi personas datus, ja vien to neaizliedz normatīvie akti.
10. Citi noteikumi
10.1. Ja Piegādātājam Šķeldas piegādei ir nepieciešams saņemt normatīvos aktos noteiktas licences,
atļaujas un saskaņojumus (t.sk., reģistrējoties nepieciešamajos reģistros) Piegādātājs ir atbildīgs par
šo prasību ievērošanu un izpilda tās visā Līguma darbības laikā.
10.2. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku normatīvo aktu grozījumu gadījumā, Līgums
nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šajā gadījumā Puses piemēro Līgumu atbilstoši spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.
10.3. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Pušu amatpersonu paraksta tiesības, īpašnieki
vai vadītāji vai kāds no Līgumā minētajiem Pušu rekvizītiem, telefons, fakss, e-pasta adrese u.c.,
tad Puses nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī apakšpunkta
noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot šajā Līgumā
esošo informāciju par otru Pusi. Minētie nosacījumi attiecas uz Līgumā un tā pielikumos minēto
Pušu pārstāvniecību un to rekvizītiem.
10.4. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai
izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, Līgums paliek spēkā un tā
noteikumi ir saistoši Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem. Piegādātājs brīdina Pasūtītāju par šādu
apstākļu iestāšanos vienu mēnesi iepriekš.
10.5. Strīdus, kas rodas šī Līguma izpildes gaitā vai sakarā ar šo Līgumu, Puses risina savstarpēju
pārrunu ceļā . Ja vienošanās netiek panākta, tad strīdu risina tiesā.
10.6. Puses nav tiesīgas nodot savas tiesības, kas saistītas ar šo Līgumu un izriet no tā, trešajai personai.
10.7. Līgumam pievienoti sekojoši pielikumi:
10.7.1. Šķeldas kvalitātes prasības un piegādes nosacījumi;
10.7.2. Finanšu piedāvājums ,
10.7.3. Apdrošināšanas polise, kas atbilst Līguma 6.2. punktā noteiktajām prasībām.
10.8. Līgums sagatavots latviešu valodā, parakstīts 2 (divos) eksemplāros uz __ lapām un __
pielikumiem, katrai Pusei pa vienam eksemplāram. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds
juridisks spēks.
11. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti
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