Uzaicinājums iesniegt Cenu aptaujas piedāvājumu
„KOKSNES ŠĶELDAS PIEGĀDE SILTUMENERĢIJAS
RAŽOŠANAI KATLUMĀJĀ DĀRZA IELĀ 11, BAUSKĀ”
id.Nr. BS/2020/1

Bauska, 2020

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 pievienotā šķeldas piegādes līguma projekta un tā
pielikuma “Šķeldas kvalitātes prasības un piegādes nosacījumi” (Līguma 1. pielikums)
prasībām. Pretendents iesniedz savu Finanšu piedāvājumu atbilstoši Līguma 2.
Pielikumam un finanšu piedāvājums kļūst par neatņemamu šķeldas piegādes līguma
sastāvdaļu.
1.2. Pakalpojuma sniegšanas vieta - Bauskas pilsētā, Dārza iela 11.
1.3. Iepirkuma procedūra – cenu aptauja saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
iepirkumu likumu, SIA „Bauskas siltums” cenu aptaujas nolikuma prasībām un šo cenu
aptaujas uzaicinājumu.
1.4. Uzaicinājums Piegādātājam iesniegt cenu aptaujas piedāvājumu tiek publicēts SIA
„Bauskas siltums” uzņēmuma mājas lapā: bauskassiltums.lv.

2. Pasūtītājs un kontaktpersonas
2.1. Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Bauskas siltums”. Nodokļu maksātāja
reģistrācijas Nr. 43603001681, adrese: Dārza iela 8/1, Bauska, Bauskas novads,
LV – 3901, telefons: 63960586;
2.2. Cenu aptauju organizē SIA „Bauskas siltums” Cenu aptaujas komisija.
2.3. Neskaidrību gadījumā par piedāvājuma sagatavošanu griezties pie Kontaktpersonas : SIA
„Bauskas siltums” valdes locekļa Ilmāra Rūša, mob.: 29163691.
3. Piedāvājuma sagatavošana un noformēšana
3.1. Pretendenta piedāvājumam ir jāsastāv no 2 (diviem) sekojošiem dokumentiem:

Pretendents aizpilda cenu aptaujas uzaicinājumam doc formātā pievienoto veidlapu:
Informācija par šķeldas piegādātāju. Papildus veidlapā pieprasītajai informācijai
Pretendents nepieciešamības gadījumā drīkst pievienot informāciju, kura raksturo
uzņēmuma iespējas pildīt potenciālās līgumsaistības. Aizpildīto veidlapu paraksta
uzņēmuma paraksttiesīgā persona vai pilnvarotā persona. Aizpildītais dokuments
jāieskenē pdf formātā.

Pretendents aizpilda Līguma projektam pievienoto Finanšu piedāvājuma veidlapu
(Pielikums Nr.2 Līgumam Nr. BS/2020/1) doc formātā un rīkojas līdzīgi kā ar
iepriekšējo dokumentu.
3.2. Pretendents saglabā iesniegto piedāvājuma dokumentu oriģinālus un nepieciešamības
gadījumā pēc pieprasījuma var iesniegt Pasūtītājam.
3.3. Dokumenti: Informācija par šķeldas piegādātāju un Finanšu piedāvājums - pdf
formātā iesniedzami Piegādātājam, nosūtot tos uz SIA „Bauskas siltums” e-pastu
bsiltums@apollo.lv ar norādi :
/Uzņēmuma nosaukums/ Piedāvājums šķeldas piegādei Bauskā” id.Nr. BS/ 2020/1
3.4. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, atbilstoši nolikuma noteiktajām prasībām.
Pieteikumam jāpievieno 3.1 punktā prasītie dokumenti.
3.5. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Iesniegto piedāvājumu Pretendents var
atsaukt, grozīt, labot vai papildināt tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
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4. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un laiks
4.1. Pretendentu piedāvājumi jāiesūta elektroniski uz e-pasta adresi: bsiltums@apollo.lv līdz
2020. gada 5. jūnija plkst. 14:00.
4.2. Pasūtītājs vienas darba dienas laikā elektroniski nosūta apstiprinājumu par piedāvājuma
saņemšanu.
5. Piedāvājumu vērtēšana, līguma slēgšana
5.1. Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz līdz 2020.gada 1.novembrim.
5.2. Piedāvājumu vērtēšana notiek 2 posmos:

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.
5.3. Par Cenu aptaujas uzvarētāju tiek atzīts tas Pretendents, kura piedāvājums ir saimnieciski
izdevīgākais.
5.4. Līgums tiek slēgts ar vienu Piegādātāju.
5.5. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Pasūtītājs pieņem
lēmumu slēgt līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis nākamo saimnieciski
izdevīgāko piedāvājumu.
5.6. Pasūtītājam nav pienākums komentēt cenu aptaujas gaitu un sniegt informāciju
pretendentiem par iesniegto Piedāvājumu noraidīšanas iemesliem.

Cenu aptaujas komisijas priekšsēdētājs

Ilmārs Rūsis

18.05.2020
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