SIA „VENTPLAC”
KONKURSA

„Kokmateriālu atkritumu izvešanas
pakalpojumi SIA „VENTPLAC”
vajadzībām”

N O L I K U M S

Ventspils, 2015

I VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.1. PASŪTĪTĀJS: SIA „VENTPLAC”
Juridiskā adrese un citi rekvizīti: Ostas iela 55, Ventspils, LV-3601
Reģ. Nr. 40003249152, PVN reģ. Nr. LV 40003249152
1.3. Konkursa priekšmets:„ Kokmateriālu atkritumu izvešanas pakalpojumi SIA
Ventplac vajadzībām”
1.4. Līguma izpildes:
1.4.1. laiks: no 2016. gada 1. februāris līdz 2017. gada 31. janvāris (ieskaitot);
1.4.2. vieta: Ventspils brīvostas teritorija: Rūpniecības ielā 25, Rūpniecības ielā 9 un
Ventspils brīvostas piestātnēs Nr.50 un Nr.51.
1.5. Paredzamais iepirkuma apjoms: saskaņā ar Nolikumu
1.6. Pieeja iepirkuma procedūras dokumentiem un papildus informācijas sniegšana:
1.7.1. Pretendenti pieprasījumus par papildus informāciju iesniedz rakstveidā
pa pastu: Ostas iela 55, Ventspils, LV-3601 vai e-pastu: ventplac@ventplac.lv.
1.7.2. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju konkursa
procedūras dokumentiem www.ventplac.lv, saite sadaļā Termināla attīstība.
1.7.3 Kontaktpersona, kura ir pilnvarota sniegt informāciju par iepirkumu:
Rolands Grieze, Tālr.+371 29186388, e-pasts rolands.grieze@ventplac.lv.
II PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAS UN IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA
2.1. Noformējot piedāvājumu ievēro šajā nolikumā (turpmāk-Nolikums) ietvertās
prasības un piedāvājuma noformējumā ietver:
1) titullapu, kas satur Pretendenta nosaukumu, adresi, reģistrācijas
numuru, šā konkursa nosaukumu;
2) piedāvājuma satura rādītāju;
3) Pretendenta apliecinājumu, kas aizpildīts pēc šā nolikuma 2. pielikuma
parauga;
4) Pretendenta atlases dokumentus (skatīt IV nodaļu);
5) Finansu piedāvājumu, kas aizpildīts pēc šā nolikuma 3. pielikuma
parauga;
2.2. Piedāvājumu sastāda atbilstoši Latvijas Republikas Valsts valodas likuma un
Dokumentu juridiskā spēka likuma un Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra
noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.
2.3. Pretendentam jāiesniedz piedāvājuma oriģināls un kopija (ar norādēm
“Oriģināls”, “Kopija”).
2.4. Piedāvājumam jābūt cauršūtam (cauršūšanas vai caurauklošanas tehnoloģijai
jānovērš iespēja aizvietot piedāvājuma lapas) un ar sanumurētām lapām.
2.5. Piedāvājumu var nogādāt ierakstītā pasta sūtījumā, ar kurjera pastu vai personiski
uz adresi Ostas iela 55, Ventspilī, LV 3601.
2.6. Šā nolikuma 2.3.punktā noteiktie piedāvājuma eksemplāri jāiesniedz (jānogādā)
vienā aizvērtā, aizzīmogotā un parakstītā aploksnē. Ja Piedāvājums netiks noformēts
atbilstoši minētajai prasībai, tas tiks atgriezts Pretendentam, to nereģistrējot.
2.7. Uz aploksnes jānorāda šāda informācija:
SIA „VENTPLAC”,
Ostas iela 55, Ventspils, LV 3601;
Konkursam „ Kokmateriālu atkritumu izvešanas pakalpojumi”;
Pretendenta nosaukums un adrese.

2.8. Ja piedāvājumu iesniedz personīgi, piedāvājuma iesniegšanas vieta un kārtība ir
šāda: Piedāvājums iesniedzams SIA „VENTPLAC” birojā Ostas iela 55, Ventspilī.
Piedāvājums jāiesniedz darba dienās, no plkst. 9:00 – 12:00 un no 13:00 – 16:00, līdz
2015. gada 11. decembrim, plkst.16:00. Pēc norādītā termiņa piedāvājumi netiks
pieņemti.
2.9. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Vienā piedāvājumā nedrīkst būt
vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.
III INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA PRIEKŠMETU
3.1. Konkursa priekšmets: „Kokmateriālu atkritumu izvešanas pakalpojumi SIA
„VENTPLAC” vajadzībām”;
3.2. Paredzamā līguma izpildes termiņš: no 2016. gada 1. februāra līdz 2017. gada
31. janvārim (ieskaitot).
3.3. Paredzamais iepirkuma apjoms: saskaņā ar Nolikuma 2.pielikumu
3.4. Pakalpojuma tehniskā specifikācija norādīta Nolikuma 2.pielikumā
IV PRETENDENTA ATLASES PRASĪBAS
4.1.

Nosacījumi Pretendenta dalībai konkursā:
4.1.1. Pretendents – juridiska persona, kas attiecīgi piedāvā tirgū Nolikuma
prasībām atbilstošu pakalpojumu;
4.1.2. attiecībā uz Pretendentu nav iestājies neviens no šajā punktā minētajiem
gadījumiem:
4.1.2.1. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai
pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par
pretendenta bankrotu vai pretendents tiek likvidēts;
4.1.2.2. pretendentam ir nodokļu parādi par jebkādu summu;
4.1.2.3. pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību
šā Nolikuma noteikumiem vai pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai vispār
nav sniedzis pieprasīto informāciju. Tas attiecas arī uz faktu, ja pretendenta
rīcībā nav automašīnas ar aprīkojumu, kāds noteikts šajā Nolikumā
4.1.4. Pretendenti tiek izslēgti no dalības konkursa procedūrā gadījumos, ja
Pretendents neatbilst Nolikuma 4.1.2. punktā minētajām prasībām, Nolikumā
noteiktajā kārtība nav iesniedzis šo informāciju apliecinošus dokumentus (-u) un / vai
ir sniedzis nepatiesu informāciju un / vai nav sniedzis pieprasīto informāciju.
V PRETENDENTA KVALIFIKĀCIJA
5.1. Lai noskaidrotu Pretendenta atbilstību Pasūtītāja noteiktajam kvalifikācijas
prasībām Pretendents piedāvājumā ietver šādus atlases dokumentus:
5.1.1. Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra izziņa, kura apliecina
piedāvājuma parakstītāja personas likumiskās pārstāvības tiesības (oriģināls),
vai izdruka no interneta vietnes www.lursoft.lv (jābūt redzamam izdrukas
datumam, un šāda izziņa jāparaksta Pretendenta pārstāvības tiesīgajai
personai). Gan Uzņēmumu reģistra izziņai, gan izdrukai no www.lursoft.lv ir
jābūt datētai ar to datumu, kādā tiek sagatavots un noformēts piedāvājums;
5.1.2. dokumentu, kas apliecina, ka Pretendentam nav nodokļu parādu;

5.1.3. Autotransporta direkcijas licence kravas komercpārvadājumiem ar
kravas automobiļiem Latvijas teritorijā;
5.1.4. Izdrukas no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas
sistēmas par pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju vidējām
stundas tarifa likmēm profesiju grupās;
5.1.5. Aizpildītus 1.,2.,3. pielikumus pēc Nolikuma veidlapu paraugiem.
5.2. Ja Pretendents pieaicina apakšuzņēmēju, tad Pretendents iesniedz
dokumentālu apliecinājumu par apakšuzņēmēja piedalīšanos līguma izpildē, kā arī
norāda apakšuzņēmējam nododamo darbu apjomu.
5.3. Nolikuma 5.1., 5.2. punktu prasību neievērošanas gadījumā Pretendenta
piedāvājums tālāk netiks vērtēts.
VI PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PRETENDENTIEM IZVIRZĀMĀS
PRASĪBAS
6.1. Iesniegtie Pretendenta piedāvājumi tiks vērtēti pēc kritērija – saimnieciski
izdevīgākais piedāvājums.
6.2. Piedāvājumu vērtēšana notiks šādos posmos:
6.2.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaude: tiek pārbaudīta piedāvājumu
noformēšanas atbilstība šā Nolikuma prasībām;
6.2.2. Pretendentu atlase: tiek noskaidrota Pretendentu kompetence un
atbilstība paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām pēc Pretendenta
iesniegtajiem šā Nolikuma V nodaļā norādītajiem dokumentiem un
apliecinājumiem;
6.2.3. Piedāvājuma atbilstības pārbaude: Komisija pārbauda tehniskā
piedāvājuma atbilstību Nolikumā izvirzītajām tehniskās atbilstības prasībām
(Nolikuma 2.pielikums);
6.2.4. Piedāvājumu izvērtēšana pēc būtības: izvērtējot pretendentu piedāvāto
līgumcenu un tehnisko priekšrocību pamatotību, tiek noteikts saimnieciski
izdevīgākais piedāvājums.
VII PIEDĀVĀJUMU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA
7.1. Piedāvājuma noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi, piedāvājumu atbilstības
pārbaudi un finanšu piedāvājumu vērtēšanu Komisija veic slēgtā sēdē.
7.2. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā Komisija izvērtē, vai piedāvājums
iesniegts un noformēts atbilstoši Nolikumā norādītajām prasībām.
7.3. Pretendentu atlases laikā Komisija noskaidro Pretendentu kompetenci un
atbilstību paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām pēc iesniegtajiem
Pretendentu atlases dokumentiem, pārbaudot Pretendenta atbilstību katrai Nolikumā
izvirzītajai prasībai.
7.4. Komisija atlasa un vērtē tos Pretendentu piedāvājumus, kuri atbilst visām
Nolikumā noteiktajām prasībām.
7.5. Pēc Pretendentu atlases Komisija veic piedāvājumu tehniskās atbilstības pārbaudi
tiem Pretendentiem, kuri izturējuši Pretendentu atlasi, un izvērtē piedāvājumu
atbilstību Nolikumā norādīto tehnisko specifikāciju prasībām.
7.6. Noslēgumā komisija veic visu piedāvājumu izvērtēšana pēc būtības un nosaka
saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.
7.7. Lēmumu slēgt iepirkuma līgumu/ izbeigt iepirkuma procedūru, neizvēloties
nevienu piedāvājumu, Komisija pieņem ar balsu vairākumu.

VIII KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
8.1. Komisijai ir tiesības atteikties tālāk vērtēt jebkuru no piedāvājumiem, ja tiek
konstatēts, ka tas neatbilst kādai no Nolikumā noteiktajām prasībām/ satur nepatiesu
informāciju.
8.2. Ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu ar
oriģinālu, tā var pieprasīt Pretendentam iesniegt dokumenta oriģinālu vai apliecinātu
dokumenta kopiju.
8.3. Komisija var izdarīt izmaiņas Nolikumā / pagarināt piedāvājuma iesniegšanas
termiņu. Šī informācija jādara zināma visiem Pretendentiem.
8.4. Ja Pretendenta iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija ir nepietiekoša,
Komisija var pieprasīt papildus informāciju, nosakot papildus iesniedzamās
informācijas iesniegšanas termiņu un vietu.
8.5. Ja Pretendents neiesniedz Komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus,
Komisija piedāvājumu vērtē pēc tiem dokumentiem, kas iekļauti piedāvājumā.
8.6. Komisija patur sev tiesības atteikties no visiem piedāvājumiem.
8.7. Komisijai, izmantojot priekšlikumu vērtēšanas kritērijus, kas norādīti V nodaļā, ir
tiesības pieņemt vienu no šādiem lēmumiem:
8.7.1. par iepirkuma līguma slēgšanu;
8.7.2. izbeigt/pārtraukt Iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;
8.7.3. par jaunas iepirkumu procedūras organizēšanu.
8.8. Komisija par savu lēmumu paziņo rakstiski visiem Pretendentiem.
8.9. Pasūtītājam nav pienākuma paskaidrot vai iesaistīties sarakstē ar Pretendentu par
savu izvēli sakarā ar Piedāvājumu izvērtēšanas kārtību un konkursa rezultātiem.
IX

PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

9.1. Piedalīšanās Konkursā ir Pretendenta brīva griba.
9.2. Pretendents Konkursā var iesniegt tikai vienu piedāvājumu.
9.3. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai Konkursā, Pretendentam visā pilnībā ir
jāpieņem un ir jābūt gatavam pildīt Konkursa Nolikuma prasības attiecībā uz šo
Konkursu.
9.4. Pretendents var mainīt vai atsaukt piedāvājumu pēc tā iesniegšanas ar
nosacījumu, ja Pretendents iesniedz Komisijai rakstisku paziņojumu par izmaiņām
(vai atsaukšanu) līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

AIZPILDA PRETENDENTS
1.pielikums
SIA „VENTPLAC” organizētam konkursam
„Kokmateriālu atkritumu izvešanas pakalpojumi SIA „VENTPLAC” vajadzībām”

APLIECINĀJUMS
Pretendenta rekvizīti:
Uzņēmuma
______________________________________________________

nosaukums:

Reģ.Nr. ______________________ PVN maksātāja Nr. _______________________
Jurid. adrese __________________________________________________________
Korespondences adrese _________________________________________________
Tālruņa (faksa) numuri, e- pasts:
_______________/________________/_______________
Apliecinājums
Ar šo apliecinām, ka:
1) visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas un uz mums nav attiecināmi šādi
norādītie nosacījumi:
-pasludināts maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta saimnieciskā darbība,
uzsākta tiesvedība par bankrotu vai līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam
būsim likvidēti;
-Latvijā un valstī, kurā esam reģistrēti, ir nodokļu parādi;
2) vēlamies piedalīties iepirkumā „Kokmateriālu atkritumu izvešanas pakalpojumi
SIA „VENTPLAC” vajadzībām”;
3) esam gatavi pildīt iepirkumu saskaņā ar Nolikumā izvirzītajām prasībām;
4) mums nav iebildumu attiecībā uz iepirkuma „Kokmateriālu atkritumu izvešanas
pakalpojumi SIA „VENTPLAC” vajadzībām” Nolikumu un pilnībā atbilstam visām
Nolikumā ietvertajām prasībām;
5) garantējam savā piedāvājumā ietverto ziņu un piedāvāto saistību precīzu
izpildīšanu iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā.
Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):
___________________
/vārds, uzvārds/

_________________ __________________
/amats/

Ventspilī, 2015.gada ____._______________________

/paraksts/

AIZPILDA PRETENDENTS
Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums
SIA „VENTPLAC” organizētam konkursam
„Kokmateriālu atkritumu izvešanas pakalpojumi SIA „VENTPLAC” vajadzībām”
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Mērķis: Nodrošināt SIA „VENTPLAC” kokmateriālu izvešanas pakalpojumus
Pakalpojums

Pasūtītāja prasības

Pretendenta piedāvājums*

Veikt
kokmateriālu atkritumu
izvešanu un utilizāciju no SIA
„Ventplac“ pārvaldījumā esošajiem
kravu laukumiem Rūpniecības ielā 25
un Rūpniecības iela 9, Ventspilī, ar
kopējo apjomu līgumā noteiktajā laika
periodā no 3500 m³ līdz 4500 m³
2.Transporta līdzeklis Kravas transportlīdzeklis ar kravas
kastes tilpumu ne mazāk kā 30 m3,
un aprīkojums:
Transportlīdzeklim jābūt spēkā esoša
valsts tehniskā apskate un OCTA.
Pakalpojumi jānodrošina : 3 darba
3.Pakalpojuma
dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma
sniegšanas laiks:
saņemšanas.
Izvešanas laiki : darba dienās no plkst.
8:00 līdz plkst. 12:00 un no plkst.
13:00 līdz plkst. 17:00.
1.Pakalpojumu
vispārīgs apraksts:

* Pretendents norāda piedāvātā pakalpojuma detalizētu aprakstu
** Pretendentiem ir tiesības iepazīties ar Pakalpojuma izpildes vietu Objektu) un Pakalpojuma
apjomu, iepriekš sazinoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu, kas norādīta Nolikumā.

Pretendents:
Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):
___________________
/vārds, uzvārds/

_________________
/amats/

Ventspilī, 2015.gada ____._______________________

__________________
/paraksts/

AIZPILDA PRETENDENTS
Aizpildīt ar drukātiem burtiem
3.pielikums
SIA „VENTPLAC” organizētam konkursam
„Kokmateriālu atkritumu izvešanas pakalpojumi SIA „VENTPLAC” vajadzībām”
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Preces nosaukums

Cena*
bez PVN 21%

a

c

1. Kokmateriālu atkritumu izvešanas
pakalpojumi, tajā skaitā:
EUR ______/1 m3

1.1. Pakalpojumi

*KOPĀ: EUR _________

*cena norādāma ar visiem nodokļiem un nodevām ar ko var tikt aplikts šis
pakalpojums, izņemot PVN
* Cenā ietvertas visas izmaksas, kas var tikt saistītas ar šā pakalpojuma izpildi,

Pretendents:

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

___________________
/vārds, uzvārds/

_________________ __________________
/amats/

Ventspilī, 2015.gada ____._______________________

/paraksts/

