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1. NOLIKUMĀ LIETOTIE TERMINI 

1.1. Atklātā konkursa “Izejvielu sagatavošanas un mazgāšanas līnijas piegāde un uzstādīšana 

projekta “Poliolefīnu pārstrādes rūpnīca” ietvaros” nolikumā (turpmāk – Nolikums) ir 

lietoti šādi termini: 

1.1.1. Komisija – SIA “Clean R” iepirkuma komisija, kas pilnvarota organizēt atklātu 

konkursu; 

1.1.2. Konkurss – atklāts konkurss “Izejvielu sagatavošanas un mazgāšanas līnijas 

piegāde un uzstādīšana projekta “Poliolefīnu pārstrādes rūpnīca” ietvaros” 

(Identifikācijas Nr. PPR/ESKF/2018/01); 

1.1.3. Pasūtītājs – SIA “Clean R”, reģ. Nr. 40003682818, juridiskā adrese – Vietalvas 

iela 5, Rīga, LV-1009, mājas lapa: www.cleanr.lv; 

1.1.4. Pretendents – piegādātājs vai piegādātāju apvienība, kas ir iesniegusi 

piedāvājumu. Piedalīšanās Konkursā ir brīvas gribas izpausme uz vienādiem 

noteikumiem visiem Pretendentiem, tāpēc neatkarīgi no Konkursa rezultātiem, 

Pasūtītājs neuzņemas atbildību par Pretendenta izdevumiem, kas saistīti ar 

piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.  

 

2. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

2.1. Iepirkuma metode ir atklāts konkurss.  

2.2. Iepirkuma priekšmets – izejvielu sagatavošanas un mazgāšanas līnijas kā vienotas 

iekārtas projektēšana, piegāde, uzstādīšana, palaišana saskaņā ar tehnisko specifikāciju 

(Nolikuma 2. pielikums), kas ietver, bet neaprobežojas ar:   

2.2.1. izejvielu sagatavošanas un mazgāšanas līnijas (turpmāk – Mazgāšanas līnija) 

iegāde un piegāde līdz līguma izpildes vietai;  

2.2.2. Mazgāšanas līnijas uzstādīšana; 

2.2.3. darbinieku apmācība; 

2.2.4. Mazgāšanas līnijas ieregulēšana un palaišana, lai sasniegtu tehniskajā specifikācijā 

noteiktās kvalitātes prasības; 

2.2.5. Mazgāšanas līnijas garantijas servisa nodrošināšana garantijas laikā.  

2.3. Paredzamā līgumcena: 1 800 000,00 eiro (viens miljons astoņi simti tūkstoši eiro, 00 

centi) bez PVN.  

2.4.  Iepirkumam plānots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums atbilstoši 

Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016. gada 30. augusta noteikumiem Nr. 588 

“Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa 

"Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 

5.2.1.2. pasākuma "Atkritumu pārstrādes veicināšana"” īstenošanas noteikumiem. 

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2017.gada 

28.februāra noteikumiem Nr. 104 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās 

piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem” (turpmāk – Noteikumi Nr.104). 

2.5. Piedāvājuma izvēles kritērijs - Nolikuma un tā pielikumu  prasībām atbilstošs ekonomiski 

visizdevīgākais piedāvājums, kas vislabāk apmierina Pasūtītāja vajadzības, kā arī 

nodrošina Pasūtītāja piešķirtā finansējuma efektīvu izmantošanu. 

2.6. Pretendenta piedāvājums ir spēkā 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no piedāvājumu 

atvēršanas dienas, kas uzrādīts Nolikuma 3.4. punktā. 

2.7. Pretendentam ir jāpievieno piedāvājumam no savas puses neatsaucams piedāvājuma 

nodrošinājums 10 000,00 eiro (desmit tūkstoši eiro, 00 centi) kā bankas garantijas vai 

apdrošināšanas polises dokumenta oriģināls, kas atbilst šādām prasībām:  

http://www.cleanr.lv/
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2.7.1. piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības termiņš – seši mēneši no piedāvājuma 

atvēršanas dienas datuma, kas norādīts Nolikuma 3.4. punktā; 

2.7.2. Bankas garantijas gadījumā – garantijas devējam – vai apdrošināšanas polises 

gadījumā – apdrošinātājam – jāapņemas samaksāt Pasūtītājam piedāvājuma 

nodrošinājumu bezstrīdus kārtībā pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma šādos 

gadījumos:  

2.7.2.1. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma 

nodrošinājums; 

2.7.2.2. Pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, 

neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā. 

2.7.3. Apdrošināšanas polises gadījumā apdrošināšanas polisei jābūt spēkā no Nolikuma 

3.4. punktā noteiktā piedāvājuma atvēršanas brīža, t.i. apdrošināšanas prēmijai 

jābūt samaksātai uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi, ko pierāda piedāvājumā 

iekļautais samaksu apliecinošais dokuments. Pasūtītājam nav jāpieprasa 

piedāvājuma nodrošinājuma summa no Pretendenta pirms pieteikuma iesniegšanas 

apdrošinātājam. 

2.7.4. Ja Pretendents ir personu apvienība vai personālsabiedrība, tad piedāvājuma 

nodrošinājumam jābūt noformētam tā, ka tas attiecas uz visiem Pretendenta 

dalībniekiem (pretendenta nosaukumam piedāvājuma nodrošinājuma dokumentā 

jābūt tādam pašam kā pretendenta nosaukumam piedāvājumā). 

2.8. Prasības un strīdi, kas saistīti ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas 

Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. 

2.9. Pēc iepirkuma līguma parakstīšanas vai piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņa 

beigām vai gadījumā, ja Komisija nolems par iepirkuma pārtraukšanu vai izbeigšanu bez 

rezultātiem, Pasūtītājs nosūtīs piedāvājuma nodrošinājuma oriģinālu atpakaļ 

Pretendentam. 

2.10. Paredzamais iepirkuma līguma izpildes termiņš – 2020. gada 01. decembris.  

2.11. Paredzamā līguma izpildes vieta – “Nomales”, Rumbula, Stopiņu novads, Latvija. 

Piegādes nosacījumi DAP Rumbula (Incoterms 2010). 

2.12. Pasūtītājs Nolikumu un Nolikuma grozījumus publicē Iepirkumu uzraudzības biroja 

mājas lapā: https://www.iub.gov.lv/. Pretendenta pienākums ir sekot līdzi šajā mājas lapā 

aktualizētajai informācijai saistībā ar iepirkumu.  

2.13. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. 

2.14. Pretendenti jautājumus var uzdot rakstiski, nosūtot tos elektroniski kontaktpersonai – 

projektu vadītājai Ilonai Ķietei, tālr.: +37167111001, e-pasta adrese: 

ilona.kiete@cleanr.lv.  

2.15. Saziņa starp Pasūtītāju un Pretendentiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu 

un/vai angļu valodā pa pastu un/vai e-pastu. Pa e-pastu saņemtā informācija uzskatāma 

par saņemtu, ja e-pasta saņēmējs nosūtījis apstiprinošu e-pasta atbildes vēstuli tās 

sūtītājam. Saziņas dokumentā atsaucas uz Konkursa identifikācijas numuru.      

 

3. PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAS UN ATVĒRŠANAS VIETA, 

DATUMS, LAIKS UN KĀRTĪBA 

3.1. Piedāvājums jāiesniedz līdz 2018. gada 1. augustam, plkst.14:00 SIA “Clean R” 

administrācijas ēkā Vietalvas ielā 5, Rīgā, LV - 1009, biroja administratorei 1. stāvā.  

https://www.iub.gov.lv/
mailto:ilona.kiete@cleanr.lv
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3.2. Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam 

Nolikuma 3.1. punktā noteiktajā vietā un termiņā.  

3.3. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc 3.1. punktā norādītā termiņa, netiks vērtēti. Šādi 

piedāvājumi tiks piereģistrēti un neatvērti nosūtīti atpakaļ Pretendentam pa pastu. 

3.4. Piedāvājumu atvēršana notiks pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām 2018. gada 

1. augustā.   

3.5. Saskaņā ar Noteikumiem Nr.104 lēmums par iepirkuma procedūras uzvarētāju var tikt 

pieņemts, organizējot sarunas ar Pretendentiem. Sarunas, ja tādas tiks organizētas, notiks 

Pasūtītāja norādītā vietā.  

  

4. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANA 

4.1. Visiem dokumentiem jābūt noformētiem papīra formātā latviešu vai angļu valodā.  

4.2. Pretendents nodrošina piedāvājuma un to kopiju drošu iesaiņojumu, lai tiem nevar 

piekļūt, nesabojājot iesaiņojumu. 

4.3. Piedāvājums sastāv no 3 (trīs) atsevišķiem sējumiem: 

4.3.1. Kvalifikācijas dokumenti, kam tiek pievienota pieteikuma vēstule atbilstoši 

Nolikuma 1. pielikumam, pieredzes apraksts atbilstoši Nolikuma 4. pielikumam 

un piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls; 

4.3.2. Tehniskais piedāvājums; 

4.3.3. Finanšu piedāvājums atbilstoši Nolikuma 3. pielikuma veidlapai. 

4.4. Pretendentam jāiesniedz piedāvājuma viens oriģināls un viena kopija papīra formātā. Uz 

oriģināla sējumu pirmajām lapām jābūt norādei “Oriģināls”, uz kopijas – “Kopija”. 

Jebkura veida neskaidrību gadījumā noteicošais ir eksemplārs ar uzrakstu “Oriģināls”. 

Piedāvājums jāiesniedz arī elektroniski uz CD vai cita elektronisko datu nesēja. Finanšu 

un tehniskajam piedāvājumam ir jābūt sagatavotam ar Microsoft Word un/vai Excel 

programmatūru vai ekvivalentu saderīgā formātā.  

4.5. Piedāvājuma katrs sējums ir jāiesniedz ar satura rādītāju, lapām jābūt caurauklotām, ar 

uzlīmi. Uzlīmei jābūt Pretendenta amatpersonas ar paraksta tiesībām vai Pretendenta 

pilnvarotas personas parakstītai.  

4.6. Ja Piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumu paraksta persona ar 

paraksta tiesībām, kas Konkursā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību.   

4.7. Piedāvājuma oriģināls un kopijas jāiesaiņo kopā. Uz kopējā iesaiņojuma jānorāda: 

4.7.1. SIA “Clean R” atklātam konkursam “Izejvielu sagatavošanas un mazgāšanas 

līnijas piegāde un uzstādīšana projekta “Poliolefīnu pārstrādes rūpnīca”   

(identifikācijas Nr. PPR/ESKF/2018/01) ietvaros; 

4.7.2. Neatvērt līdz 2018. gada 1. augusta plkst. 14.00; 

4.7.3. Pretendenta nosaukums, adrese un tālrunis. 

 

5. PRETENDENTU KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS 

5.1. Pretendentu kvalifikācijas prasības ir obligātas visiem Pretendentiem, kas vēlas iegūt 

tiesības slēgt iepirkuma līgumu. 

5.2. Pretendentam jāatbilst šādām kvalifikācijas prasībām un jāiesniedz šādi dokumenti: 

 KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS 

PRETENDENTIEM 

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 

5.2.1. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos 

aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā; 

Pasūtītājs pārliecināsies LR Uzņēmuma reģistra mājas 

lapā (www.ur.gov.lv) par to, ka Pretendents ir reģistrēts 

http://www.ur.gov.lv/
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 KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS 

PRETENDENTIEM 

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 

normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un noteiktajā 

kārtībā. 

Ārvalstu Pretendentiem jāiesniedz kompetentas attiecīgās 

valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka 

Pretendentam ir juridiskā rīcībspēja un tiesībspēja slēgt 

iepirkuma līgumu  

5.2.2. Pretendentam nav pasludināts 

maksātnespējas process, tā 

saimnieciskā darbība nav apturēta vai 

pārtraukta, kā arī nav uzsākta tiesvedība 

par Pretendenta bankrotu.  

LR Uzņēmumu reģistra izziņa vai citas valsts 

kompetentas iestādes izdota izziņa (oriģināls vai 

Pretendenta amatpersonas ar paraksta tiesībām vai 

Pretendenta pilnvarotās personas apliecināta kopija), 

kas izdota ne agrāk kā 3 (trīs) mēnešus pirms piedāvājuma 

iesniegšanas un, kas apliecina, ka Pretendentam nav 

pasludināts maksātnespējas process, tā saimnieciskā 

darbība nav apturēta vai pārtraukta, kā arī nav uzsākta 

tiesvedība par Pretendenta bankrotu 

5.2.3. Pretendenta amatpersonai, kas 

parakstījusi piedāvājuma dokumentus, 

ir paraksta (pārstāvības) tiesības; 

Spēkā esoša LR Uzņēmuma reģistra izziņa (oriģināls vai 

Pretendenta amatpersonas ar paraksta tiesībām vai 

Pretendenta pilnvarotās personas apliecināta kopija) par 

Pretendenta amatpersonām ar paraksta tiesībām, kas ir 

izdota ne agrāk kā 3 (trīs) mēnešus pirms piedāvājuma 

iesniegšanas. Ja pārstāvības tiesības izriet no informācijas, 

kas iegūstama Uzņēmumu reģistra datubāzē, pieteikuma 

vēstulē ietverama norāde par šo faktu un Pasūtītājs pats 

par to pārliecināsies Uzņēmuma reģistra datubāzē. 

 

Ārvalstu pretendentiem ir jāiesniedz attiecīgās valsts 

kompetentas iestādes izsniegta izziņa, ja attiecīgie valsts 

normatīvie akti paredz šādu ziņu publisku reģistru, kas 

apliecina pretendenta paraksta (pārstāvības) tiesības  

5.2.4. Pretendentam ir jābūt vai jāpiesaista 

personāls, kas ir ražotāja pilnvarots 

nodrošināt Iepirkuma priekšmeta 

garantijas servisu, konsultācijas un 

remontu garantijas laikā. 

 

Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, 

tad vismaz vienam no piegādātāju 

apvienības dalībniekiem jāatbilst šajā 

punktā noteiktajai prasībai. 

 

Ja Pretendents balstās uz 

apakšuzņēmēja spējām, lai izpildītu šajā 

punktā noteiktās prasības, tad 

piesaistītajam apakšuzņēmējam ir 

jāatbilst šajā punktā noteiktajai prasībai. 

Ražotāja vai ražotāja pilnvarotā pārstāvja dokuments, kas 

apliecina Pretendenta piesaistīto darbinieku vai 

pilnvarotā servisa centra kompetenci un pilnvarojumu 

veikt piegādāto iekārtu garantijas servisu, konsultācijas 

un remontu garantijas laikā, kā arī katras personas 

rakstisks apliecinājums (oriģināls vai Pretendenta 

amatpersonas ar paraksta tiesībām apliecināta kopija), 

ka tas ir piekritis piedalīties iepirkuma līguma  izpildē un 

nodrošinās konsultāciju, apkalpošanas un Iekārtu 

uzturēšanas darbus, gadījumā, ja Pretendentam tiks 

piešķirtas iepirkuma līguma izpildes tiesības. 

5.2.5. Pretendenta iepriekšējo 3 pārskata gadu 

katra gada neto apgrozījums vismaz 2 

reizes pārsniedz paredzamo līgumcenu. 

1. Pretendenta peļņas – zaudējumu pārskati par 

iepriekšējiem 3 pārskata gadiem.  

2. Uzņēmumiem, kuri dibināti vēlāk – peļņas – zaudējumu 

pārskati vai finanšu operatīvās darbības pārskats par 

nostrādāto laika periodu. 

5.2.6. Pretendentam ir pozitīva pieredze 

vismaz trīs līdzīgu Mazgāšanas līniju 

piegādē un uzstādīšanā. 

1. Informācija par Pretendenta pieredzi līdzīgu 

Mazgāšanas līniju piegādē un uzstādīšanā atbilstoši 

Nolikuma 4. pielikumam pēdējo 5 gadu laikā līdz 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.  

2. Pozitīvas atsauksmes par vismaz trīs līdzīga rakstura 

Mazgāšanas līniju piegādi un uzstādīšanu pēdējo 5 

gadu laikā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņu 

beigām.  
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 KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS 

PRETENDENTIEM 

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 

5.2.7. Apliecinājums par iepirkuma līguma 

saistību izpildes garantiju 

Bankas vai apdrošināšanas kompānijas izsniegts 

apliecinājums, ka iepirkuma līguma slēgšanas tiesību 

piešķiršanas gadījumā tā nodrošinās Pretendentu ar 

neatsaucamu beznosacījumu līguma saistību izpildes 

garantiju  2% (divu procentu) apmērā no kopējās līguma 

cenas ar šādiem pamatnosacījumiem: 

1. Garantija ir spēkā visā iepirkuma līguma darbības 

laikā. 

2. Maksājums Pasūtītājam tiek veikts pēc pirmā 

Pasūtītāja rakstiskā  pieprasījuma bez 

nepieciešamības pamatot savu prasību. 

3. Nodrošinājums tiek izmaksāts Pasūtītājam pilnā 

apmērā, ja Pretendents pirms termiņa vēlas izbeigt 

iepirkuma līgumu, izņemot gadījumus, kas iepirkuma 

līgumā atrunā iespēju Pretendentam vienpusēji 

atkāpties no līguma. 

4. Nodrošinājums tiek izmaksāts Pasūtītajam pilnā 

apmērā, ja Pretendents neveic iepirkuma līgumā 

noteiktās piegādes vai nesniedz tajā noteiktos 

pakalpojumus saskaņā ar iepirkuma līguma 

nosacījumiem vai tās veic nekvalitatīvi un Pasūtītājs 

par to rakstiski ir brīdinājis Pretendentu vairāk kā 3 

(trīs) reizes. 

5. Nodrošinājums tiek izmaksāts Pasūtītājam radīto 

zaudējumu apmērā, ja Pretendents nepilda līgumsaistības. 

 

5.3. Kvalifikācijas dokumentiem jāpievieno pieteikuma vēstule atbilstoši Nolikuma 1. 

pielikumā esošajam paraugam un piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls. Piedāvājuma 

nodrošinājumu pievieno Kvalifikācijas dokumentiem, neiešujot to kopējā sējumā.  

5.4. Ārvalstu Pretendenti ir tiesīgi iesniegt no Nolikuma 5.2.1., 5.2.2., 5.2.3. punktos 

noteiktajiem dokumentiem atšķirīgus dokumentus ar minētajos punktos pieprasīto 

informāciju, ja tos izsniegušas attiecīgas ārvalstu institūcijas, iestādes vai personas, 

kas saskaņā ar Pretendenta reģistrācijas valsts normatīvajiem aktiem ir tiesīgas to darīt, 

attiecīgi norādot konkrētās valsts tiesisko pamatojumu. Ja Pretendenta reģistrācijas 

valsts normatīvie akti neparedz kādu no Nolikuma 5.2.1., 5.2.2., 5.2.3. punktos minēto 

dokumentu iesniegšanu, Pretendentam jāiesniedz apliecinājums vai paskaidrojums, 

sniedzot Nolikuma 5.2.1., 5.2.2., 5.2.3. punktos pieprasīto informāciju. 

 

6. TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA PRASĪBAS  

6.1. Tehniskais piedāvājums Pretendentam jāsagatavo atbilstoši tehniskajā specifikācijā 

(Nolikuma 2. pielikums) noteiktajām atbilstības prasībām, papildus norādot un 

iesniedzot šādus dokumentus: 
 

TEHNISKĀS PRASĪBAS 

PRETENDENTIEM 

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 

6.1.1. Tehniskais piedāvājums sagatavots atbilstoši 

tehniskajā specifikācijā noteiktajām 

atbilstības prasībām.  

1. Pretendentam ir jāiesniedz tehniskais 

piedāvājums, kas satur visu piedāvāto 

iekārtu sarakstu un atbilstoši sarakstam 

katras iekārtas aprakstu ar norādītiem šo 

iekārtu tehniskajiem parametriem. 

Aprakstam jāsatur Mazgāšanas līnijas 

tehniskie zīmējumi (ar izmēriem). 

Iekārtas jāizvēlas atbilstoši tehniskajā 

specifikācijā norādītajiem parametriem 

attiecībā uz piegādājamo iekārtu 
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veiktspēju, norādīto izejvielu veidiem un 

to īpašībām, kā arī Mazgāšanas līnijas 

veiktspēju (ražību).  

2. Pretendentam tehniskajā piedāvājumā 

jāiekļauj ziņas vismaz tādā apmērā, lai 

Pasūtītājs varētu nepārprotami 

pārliecināties par atbilstību visām 

Nolikuma 2. pielikumā minētajām 

prasībām. 

3.     Pretendentam piedāvājumā ir jāuzrāda 

reakcijas laiks izsaukuma gadījumā 

bojāto daļu/iekārtu remontam vai 

nomaiņai garantijas perioda laikā. 

 

6.1.2. Laika grafiks ar galvenajiem norišu 

termiņiem Mazgāšanas līnijas piegādes un 

uzstādīšanas nodrošināšanai 

Laika grafiks, kurā ir norādīti vismaz galveno 

norišu termiņi: 1) iekārtu izgatavošanas laiks, 

2) iekārtu piegādes laiks, 3) iekārtu 

uzstādīšana, 4) apmācību organizēšana un 5) 

iekārtu ieregulēšana un palaišana.  

Laika grafikam jāpievieno īss apraksts par 

katru norisi. 

6.1.3. Apliecinājums par garantijas laika garantiju  Bankas vai apdrošināšanas kompānijas 

izsniegts apliecinājums, ka Pretendentam 

iepirkuma līguma slēgšanas tiesību 

piešķiršanas gadījumā tiks nodrošināta 

garantijas laika garantija 5% (piecu procentu) 

apmērā no kopējās līguma cenas ar šādiem 

pamatnosacījumiem: 

1.  Garantija ir spēkā visā garantijas periodā 

(apliecinājuma tekstā jānorāda 

piedāvājumā piedāvātais garantijas 

perioda ilgums pēc Mazgāšanas līnijas 

nodošanas ekspluatācijā). 

2.  Maksājums Pasūtītājam tiek veikts pēc 

pirmā Pasūtītāja rakstiskā pieprasījuma, 

kurā paziņots, ka Pretendents nepilda 

iepirkuma līguma garantijas saistības, bez 

nepieciešamības Pasūtītājam pamatot 

savu prasību. 

 

6.2. Pasūtītājam ir tiesības pārliecināties par Pretendenta spēju izpildīt tehniskajā 

specifikācijā uzrādītās Pretendenta atbilstības prasības. Nepieciešamības gadījumā 

Komisijai ir tiesības pieprasīt Pretendentam papildu skaidrojumus. 

6.3. Pretendents var tehniskajā piedāvājumā pievienot aprakstus, fotogrāfijas vai citu 

informāciju par Iepirkuma priekšmetu, kuru Pretendents uzskata par nepieciešamu 

sniegt Pasūtītājam.  

6.4. Tehnisko piedāvājumu paraksta Pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām vai 

Pretendenta pilnvarota persona. 

 

7. FINANŠU PIEDĀVĀJUMA PRASĪBAS  

7.1. Finanšu piedāvājumu Pretendents sagatavo atbilstoši Nolikumā pievienotajam 3. 

pielikumam – Finanšu piedāvājuma forma, aizpildot Finanšu piedāvājuma formu un 

cenas norādot eiro. 

7.2. Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās Pretendentam ir jāiekļauj: 

7.2.1. visas izmaksas, kas ir saistošas Pretendentam Iepirkuma priekšmeta izpildē: 

Mazgāšanas līnijas kā vienotas iekārtas projektēšana, piegāde, uzstādīšana, 

palaišana saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Nolikuma 2. pielikums), kas ietver, 
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bet neaprobežojas ar Mazgāšanas līnijas, iegādi un piegādi,  līnijas uzstādīšanu, 

darbinieku apmācību, līnijas ieregulēšanu un palaišanu un  garantijas servisa 

nodrošināšanu garantijas laikā; 

7.2.2. visi nodokļi, nodevas un citi maksājumi, kas ir saistoši Pretendentam, izņemot 

pievienotās vērtības nodokli (PVN).  

7.3. Finanšu piedāvājumā norādītajām cenām, ko piedāvā Pretendents, jābūt fiksētām uz 

visu iepirkuma līguma izpildes laiku un šīs cenas nedrīkst mainīt, izņemot gadījumus, 

kad tas ir paredzēts iepirkuma līgumā. 

7.4. Maksimālais pieļaujamais avansa maksājuma (neskaitot starpmaksājumus pirms 

iekārtu nosūtīšanas) apmērs ir 50% no piedāvājuma līgumcenas. 

7.5. Pasūtītājs nesedz izmaksas, kas saistītas ar Pretendenta darbaspēka uzturēšanos 

Latvijā. 

7.6. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Pretendentam iesniegt detalizētāku Piedāvājuma 

kopējās cenas veidošanās mehānismu. 

7.7. Finanšu piedāvājumu paraksta Pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām vai 

Pretendenta pilnvarota persona. 

 

8. IESNIEGTO PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA UN 

PRASĪBAS, VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJU NOTEIKŠANA 

8.1. Pirms piedāvājumu atbilstības pārbaudes Komisija veic Pretendentu iesniegto 

piedāvājumu noformējuma un derīguma termiņa pārbaudi. Noformējuma trūkumu 

gadījumā Komisija izvērtē tā būtiskumu un lemj par piedāvājuma virzīšanu tālākai 

izskatīšanai. Pretendenta iesniegtais piedāvājums var netikt izvērtēts, ja Komisija 

konstatē, ka: 

8.1.1. Piedāvājums nav parakstīts atbilstoši Nolikuma prasībām; 

8.1.2. Piedāvājuma derīguma termiņš neatbilst Nolikuma 2.6. punktā noteiktajam 

termiņam; 

8.1.3. Pretendents iesniedzis piedāvājuma variantus, pārkāpjot Nolikuma 2.13. punkta 

prasības; 

8.1.4. Pretendents nav iesniedzis piedāvājuma nodrošinājumu; 

8.1.5. Pretendents atrodas interešu konfliktā ar Pasūtītāju Noteikumu Nr.104 izpratnē. 

8.2. Pēc piedāvājuma noformējuma pārbaudes, Komisija veic Pretendenta kvalifikācijas 

pārbaudi.  

8.3. Pretendents var tikt izslēgts no turpmākās dalības Konkursā un piedāvājumu tālāk 

neizvērtē, ja Komisija konstatē, ka: 

8.3.1. Pretendents neatbilst kādai no Nolikuma 5. punkta vērtēšanas prasībām; 

8.3.2. Pretendents iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai 

vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, t.sk. nav sniedzis Komisijas 

pieprasīto precizējošo informāciju Komisijas noteiktajā termiņā. 

8.4. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, Pretendents var tikt izslēgts no turpmākās 

dalības Konkursā, ja Komisija konstatē, ka uz kādu no personām, kas iekļauta 

apvienībā, atbilst kāds no 8.3. punktā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem. 

8.5. Ja Pretendents piesaista apakšuzņēmējus, Pretendents var tikt izslēgts no turpmākās 

dalības Konkursā, ja Komisija konstatē, ka uz kādu no apakšuzņēmējiem, uz kura 

iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību, atbilst kāds 

no 8.3. punktā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem. 



   

9 

 

8.6. Pirms Pretendenta, Pretendenta piesaistītā apakšuzņēmēja vai piegādātāju apvienības 

dalībnieka izslēgšanas no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, Komisija izvērtē 

iesniegto dokumentu trūkumu būtiskumu un to ietekmi uz iespēju izvērtēt Pretendenta 

atbilstību kvalifikācijas prasībām. 

8.7. Pēc Pretendentu kvalifikācijas pārbaudes, Komisija veic kvalifikāciju izturējušo 

Pretendentu tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi tehniskās specifikācijas 

prasībām. 

8.8. Tehnisko piedāvājumu izvērtēšana notiek sekojoši:  

 8.8.1. vispirms tiek izvērtēta Pretendenta atbilstība tehniskajā specifikācijā 

uzrādītajām obligātajām atbilstības prasībām, kas apkopotas Nolikuma 2. 

pielikuma tabulā. Pretendentam ir jāspēj nodrošināt atbilstību visām tabulā 

uzrādītajām tehniskajām prasībām. Ja Pretendents nespēj izpildīt kaut vienu no 

atbilstības prasībām, Komisija izslēdz Pretendentu no tālākas piedāvājuma 

izvērtēšanas;  

 8.8.2. ja Pretendents spēj Nolikuma 2. pielikuma tabulas 1.2., 1.3., 1.4., 2.2., 2.4. 

tehniskajiem kritērijiem uzrādīt augstākus sasniedzamos rādītājus, par to 

izpildes spēju Pretendents saņem papildu punktus atbilstoši šajā punktā zemāk 

uzrādītajam punktu sadalījumam. Tāpat papildu punktus Pretendentam 

atbilstoši zemāk minētajam punktu uzskaitījumam ir iespēja saņemt, ja   

Pretendents piedāvā nerūsējošo tēraudu iekārtās, kam paredzēta pastāvīga 

saskarsme ar ūdeni. Spēja nodrošināt šo iepriekš minēto kritēriju augstākus 

tehniskos rādītājus dod iespēju Pasūtītājam saņemt Mazgāšanas līniju ar 

optimālāku veiktspēju, kuras darbības rezultātā tiek sasniegti efektīvāki 

rādītāji, iegūts kvalitatīvāks gala produkts un nodrošināta lielāka iekārtu 

lietošanas ilgmūžība.   

N.p.k. Tehniskais kritērijs 
Punktu 

sadalījums 

1. Pārstrādes jauda (līnijas beigu posmā) lielāka par 1000kg/h 

(1.2. kritērijs), kas sadalās sekojoši: 

maks.10 

1.1. no 1001 līdz 1050kg/h 5 

1.2. no 1051 līdz 1100kg/h 8 

1.3. 1101kg/h un vairāk 10 

2. Produkcijas beigu mitrums mazāks par 3% (1.3. kritērijs) 6 

3. Spēja pārstrādāt izejvielas ar piesārņojuma sastāvu virs 

35% (1.4. kritērijs) 

6 

4. Tiek piedāvāts garantijas laika garantijas termiņš, kas 

pārsniedz vienu gadu (12 kalendāros mēnešus) (2.2. 

kritērijs) 

4 

5. Reakcijas laiks izsaukuma gadījumā  (2.4. kritērijs) 

atbilstoši šādam sadalījumam: 

maks. 8 

5.1. Reakcijas laiks vairāk nekā 10 darba dienas (izņemot to 

bojāto daļu/iekārtu nomaiņu, kuru pasūtīšanai vai 

izgatavošanai nepieciešams ilgāks laika termiņš un kuru 

Pretendents ir uzrādījis savā piedāvājumā) 

2 

5.2. Reakcijas laiks 3-10 darba dienas (izņemot to bojāto 

daļu/iekārtu nomaiņu, kuru pasūtīšanai vai izgatavošanai 

nepieciešams ilgāks laika termiņš un kuru Pretendents ir 

uzrādījis savā piedāvājumā) 

5 

5.3. Reakcijas laiks minimāls. Pretendents nodrošina bojāto 

daļu/iekārtu remontu vai nomaiņu 72h laikā (izņemot to 

8 
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bojāto daļu/iekārtu nomaiņu, kuru pasūtīšanai vai 

izgatavošanai nepieciešams ilgāks laika termiņš un kuru 

Pretendents ir uzrādījis savā piedāvājumā) 

6. Nerūsējošā tērauda izmantošana iekārtās, kam paredzēta 

pastāvīga saskarsme ar ūdeni 

6 

 

8.9. Kārtība, kādā tiek izvērtēti finanšu piedāvājumi: 

8.9.1. sākotnēji Komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi Pretendentu 

piedāvājumos; 

8.9.2. konstatējot finanšu piedāvājumā aritmētiskās kļūdas, Komisija šīs kļūdas 

labo; 

8.9.3. par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem Komisija paziņo Pretendentam, 

norādot, kur veikti labojumi;  

8.9.4. vērtējot finanšu piedāvājumu, kurā bijušas aritmētiskās kļūdas, Komisija ņem 

vērā labojumus. 

8.10. Pēc aritmētisko kļūdu paziņošanas Pretendentam, Pretendentam ir rakstiski 

jāapstiprina Komisijas veiktais kļūdas labojums un jaunā cena tiek uzskatīta par 

saistošu Pretendentam. Ja Pretendents nepiekrīt Komisijas pamatoti veiktajam kļūdas 

labojumam, tā piedāvājums tiek noraidīts. 

8.11. Piedāvājuma cenas vērtēšanas kritēriju punkti tiek aprēķināti pēc šādas formulas: 
𝒁𝒆𝒎ā𝒌ā 𝒑𝒊𝒆𝒅ā𝒗ā𝒋𝒖𝒎𝒂 𝒄𝒆𝒏𝒂

𝑷𝒓𝒆𝒕𝒆𝒏𝒅𝒆𝒏𝒕𝒂 𝒑𝒊𝒆𝒅ā𝒗ā𝒋𝒖𝒎𝒂 𝒄𝒆𝒏𝒂
*58 

8.12. Komisija pārbauda, vai nav iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums. Ja tiek konstatēts, 

ka piedāvājums ir nepamatoti lēts, Komisija pieprasa detalizētu paskaidrojumu par 

būtiskiem piedāvājuma realizācijas nosacījumiem. Ja Komisija neatzīst paskaidrojuma 

pamatotību, piedāvājums tiek noraidīts. 

8.13.  Konkursa uzvarētāja noteikšanai tiek izmantota zemāk pievienotā kopsavilkuma 

tabula ar kritērijiem un tiem atbilstošo punktu sadalījumu:  

Kritēriji Punktu sadalījums 

Finansiālie kritēriji, t.sk.:  60 

Piedāvājuma cena 58 

Ja pretendents pieprasa avansa maksājumu 40% 

un mazāk no paredzamā iepirkuma līguma cenas 

pirms Mazgāšanas līnijas izgatavošanas 

uzsākšanas  

2 

Tehniskie kritēriji -  spēja uzrādīt augstākus 

sasniedzamos tehniskos rādītājus atbilstoši 

Nolikuma 8.8.2.punkta prasībām un punktu 

sadalījumam 

40 

Maksimālā punktu summa 100 

8.14.  Par ekonomiski izdevīgāko piedāvājumu, kas vislabāk apmierina Pasūtītāja 

vajadzības, kā arī nodrošina Pasūtītāja piešķirtā finansējuma efektīvu izmantošanu, 

tiek noteikts piedāvājums, kas atbilstoši Nolikuma 8.13. punktā noteiktajai 

kopvērtējuma tabulai ir ieguvis lielāko punktu kopsummu.  

8.15. Komisija pēc piedāvājumu izvērtēšanas ir tiesīga pieņemt arī lēmumu par Konkursa 

izbeigšanu vai pārtraukšanu, neizvēloties nevienu no piedāvājumiem, ja piedāvājumi 

nav iesniegti, vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst Nolikuma prasībām, vai arī, ja 

piedāvātā cena neatbilst SIA “Clean R” budžeta iespējām, vai pārtraukšanai ir cits 

objektīvs pamatojums. 
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8.16. Komisija ir tiesīga pieprasīt no Pretendenta rakstisku skaidrojumu par tā iesniegto 

piedāvājumu. Atbildes uz jautājumiem Pretendentam jānosūta pa pastu vai 

elektroniski uz e-pastu pieprasījumā norādītajā termiņā. Ja Pretendents nesniedz 

atbildes norādītajā termiņā, Komisijai ir tiesības noraidīt piedāvājumu. 

8.17. Komisija ir tiesīga uzaicināt Pretendentus uz sarunām piedāvājumu detaļu un cenas 

precizēšanai. 

8.18. Ja neviens no iesniegtajiem piedāvājumiem neatbildīs Nolikuma noteikumiem, 

Pasūtītājs var pieņemt lēmumu izbeigt Konkursu bez rezultātiem. 

 

9.  KONFIDENCIALITĀTE 

9.1. Pasūtītājs līdz galīgā lēmuma pieņemšanai par Pretendenta izvēli, ar kuru noslēgt 

iepirkuma līgumu, neatklāj Pretendentiem informāciju par citiem Pretendentiem un 

to piedāvājumiem. Piedāvājumu saturs un Komisijas sēžu materiāli ir aizsargājama 

informācija un nav izpaužama citiem Pretendentiem.   

 

10.  PIELIKUMI 

10.1. Nolikumam ir pievienoti četri pielikumi: 

10.1.1. 1.pielikums - Pretendenta pieteikuma dalībai konkursā forma uz 1 (vienas) 

lapas. 

10.1.2. 2.pielikums - Tehniskā specifikācija uz 2 (divām) lapām. 

10.1.3. 3.pielikums - Finanšu piedāvājuma forma uz 1 (vienas) lapas. 

10.1.4.  4.pielikums - Informācijas par pretendenta pieredzi forma uz 1 (vienas) 

lapas. 

 

 



1. pielikums 

Iepirkuma identifikācijas Nr. PPR/ESKF/2018/01 

 

PRETENDENTA PIETEIKUMS DALĪBAI KONKURSĀ 

Izejvielu sagatavošanas un mazgāšanas līnijas piegāde un uzstādīšana  

projekta “Poliolefīnu pārstrādes rūpnīca”  

ietvaros 

 

2018. gada __. __________ 

 

Saskaņā ar atklāta konkursa “Izejvielu sagatavošanas un mazgāšanas līnijas piegāde un 

uzstādīšana projekta “Polieolefīnu pārstrādes rūpnīca” ietvaros”, mēs, apakšā 

parakstījušies, apstiprinām, ka esam iepazinušies ar šī Konkursa Nolikuma prasībām.  

 

Ar šī pieteikuma iesniegšanu 

a) piesakāmies piedalīties atklātā konkursā “Izejvielu sagatavošanas un mazgāšanas līnijas 

piegāde un uzstādīšana projekta “Poliolefīnu pārstrādes rūpnīca” ietvaros”, 

identifikācijas Nr. PPR/ESKF/2018/01; 

b) apņemamies ievērot Konkursa Nolikuma un tā pielikumu prasības; 

c) apņemamies līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā pildīt visus Nolikumā un  

tā pielikumos noteiktās prasības; 
d) apliecinām, ka iepirkuma līguma noslēgšanas gadījumā iesniegsim civiltiesiskās atbildības 

apdrošināšanas polisi, kas būs spēkā no Mazgāšanas līnijas piegādes objektā līdz objekta 

nodošanai ekspluatācijā, kas sevī ietver iekārtu darbības pārbaudi un to palaišanu; 

e) atzīstam sava piedāvājuma spēkā esamību 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no 

piedāvājumu atvēršanas dienas; 

f) apzināmies, ka piedalīšanās Konkursā ir mūsu pašu risks un ka Pasūtītājam nav 

pienākums kompensēt Pretendenta jebkādus izdevumus vai atlīdzināt jebkādus 

zaudējumus, kuri radušies saistībā ar Konkursu, pat, ja Pasūtītājs pārtrauc iepirkuma 

procedūru un atsakās no piedāvājuma; 

g) apliecinām, ka neatrodamies interešu konfliktā ar Pasūtītāju LR Ministru Kabineta 

2017. gada 28. februāra noteikumu Nr.104 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās 

piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem” izpratnē; 

h)  garantējam, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas. 

 

Informācija par Pretendentu vai personu, kura pārstāv Pretendentu apvienību atklātā konkursā: 

1. Pretendenta nosaukums __________________________________________________ 

2. Reģistrēts:  _______________________ ar Nr. _______________________________ 

3. Juridiskā adrese  _______________________________________________________ 

4. Biroja adrese: _________________________________________________________ 

5. Kontaktpersona  _______________________________________________________ 
                                                                (vārds, uzvārds, amats) 

6. Telefons: _____________________________________________________________ 

7. E pasta adrese: _________________________________________________________  

8. Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. ________________________________________ 

9. Banka: _______________________________________________________________ 

10. Kods: ________________________________________________________________ 

11. Konts:  _______________________________________________________________ 

 

Paraksts: _______________________________________________________ 

 

Vārds, uzvārds:  _________________________________________________ 

 

Amats:  ________________________________________________________ 



2. pielikums 

Iepirkuma identifikācijas Nr. PPR/ESKF/2018/01 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

Izejvielu sagatavošanas un mazgāšanas līnijas piegāde un uzstādīšana  

projekta “Poliolefīnu pārstrādes rūpnīca”  

ietvaros 

 

Iekārtas apraksts:  

Polimēru pārstrādes izejvielu sagatavošanas un mazgāšanas līnija paredzēta polietilēna (LDPE, 

LLDPE, HDPE) un polipropilēna (PP) izejvielu sagatavošanai ekstrūzijai, tai skaitā izejvielu 

atdalīšanai no būtiska piesārņojuma sagatavošanas un mazgāšanas procesā. Līnijas veiktspēja 

vismaz 1000 kg/h procesa noslēgumā (pirms padošanas uz ekstrūzijas līniju). 

 

Iekārtas stāvoklis:  

Jauna iekārta 

 

Iekārtas tehniskie parametri un prasības: 

Piedāvājumā paredzēt optimālu izejvielu priekšsagatavošanas (priekšmazgāšanas) sistēmu un 

mazgāšanas sistēmu, lai būtu iespēja atdalīt piesārņojumu.  

Piesārņojums: 

− LDPE UN LLDPE plēves piesārņojums – smilts, kūdra, lopbarība un citi mehāniskie 

piemaisījumi.  

− PP BIG BAG piesārņojums – smilts, lopbarība, minerālvielas un citi mehāniskie 

piemaisījumi. 

− PP iepakojuma piesārņojums – smilts, lopbarība, minerālvielas un citi mehāniskie 

piemaisījumi. 

− HDPE iepakojuma piesārņojums - smilts, citi mehāniskie piemaisījumi, ķīmisko 

produktu atlikumi. 

 

Piesārņojuma sastāvs un apjoms var būt mainīgs atkarībā no izejvielas kvalitātes.  
 

Piedāvājumā iekļaut labākos un piemērotākos risinājumus ar mērķi panākt augstu gala produkta 

(pārslu) kvalitāti. Ņemot vērā izejvielu potenciāli lielo piesārņojuma sastāvu (kūdras plēve, Big 

Bag maisi, lauksaimniecības plēve, poligona plēve u.c. materiāli ar paaugstinātu piesārņojuma 

sastāvu), piedāvājumā iekļaut materiāla priekšmazgāšanas sistēmas risinājumu. Sagatavojot 

piedāvājumu, ņemt vērā izejvielu struktūras īpašības un piemeklēt optimālākos žāvēšanas 

paņēmienus. 

 

Pretendentam ir obligāti jānodrošina atbilstība zemāk uzskaitītajiem Mazgāšanas līnijas 

tehniskajiem kritērijiem:   

 

I. Mazgāšanas līnijas tehniskie kritēriji 

1.1. Līnija paredzēta polietilēna (LDPE, LLDPE, PP un 

HDPE) izejvielu sagatavošanai ekstrūzijai, tai skaitā 

izejvielu atdalīšana no metāla, izejvielu 

smalcināšana pārslās un izejvielu mazgāšana 

Jābūt 

1.2. Pārstrādes jauda (līnijas beigu posmā)* Vismaz 1000 kg/h 

1.3. Produkcijas beigu mitrums* Ne vairāk kā 4% 

1.4. Izejvielas piesārņojuma sastāvs*  Līdz 35 % 

1.5. Izejvielas priekšmazgāšana Jābūt 

 1.6. Izejvielas padeves sistēma uz līnijas (ķīpu jaucējs) Jābūt 



1.7. Metāla piemaisījumu noteikšanas sistēma Jābūt 

1.8. Materiāla (izejvielas) mazgāšana/flotācija Jābūt 

1.9. Materiāla (izejvielas) žāvēšana un uzkrāšana Jābūt 

II. Papildu prasības: 

2.1. CE marķējums uz iekārtas, lietošanas instrukcijas un 

atbilstības deklarācijas 
Jābūt 

2.2. Garantijas laika garantijas termiņš* Vismaz 12 mēneši pēc  

Mazgāšanas līnijas nodošanas 

ekspluatācijā 

2.3. Transportēšana līdz uzstādīšanas vietai – “Nomales”, 

Rumbulā, Stopiņu novadā, Latvijā. Piegādes nosacījumi 

DAP Rumbula (Incoterms 2010). 

Jābūt 

2.4. Reakcijas laiks izsaukuma gadījumā* Jānorāda 

 
* - Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir obligāti jānodrošina Mazgāšanas līnijas atbilstība augstāk 

norādītajiem tehniskajiem kritērijiem. Par spēju nodrošināt 1.2., 1.3., 1.4., 2.2. un 2.4. tehnisko kritēriju 

augstākus sasniedzamos rādītājus atbilstoši Nolikuma 8.8.2. punktā uzrādītajām prasībām, Pretendents 

saņem papildu punktus saskaņā ar Nolikuma 8.sadaļā noteikto punktu sadalījumu.  

 

  



3. pielikums 

Iepirkuma identifikācijas Nr. PPR/ESKF/2018/01 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

Izejvielu sagatavošanas un mazgāšanas līnijas piegāde un uzstādīšana  

projekta “Poliolefīnu pārstrādes rūpnīca”  

ietvaros 

 

Iepazinušies ar Nolikumu, mēs apakšā parakstījušies, apņemamies nodrošināt Pasūtītāju ar 

Mazgāšanas līniju saskaņā ar Nolikumu un tehnisko specifikāciju (Nolikuma 2. pielikums) 

gadījumā, ja iegūsim tiesības iepirkuma līguma noslēgšanai. 

 

Piedāvājuma kopējā cena EUR bez PVN ________________________________________ 

             (izteikta cipariem un vārdos) 

 

Piedāvājuma kopējo cenu veido sekojošas izmaksu pozīcijas:  

 

N.p.k. Iekārtu nosaukums Daudzums 

Cena, 

EUR/gab. 

(bez PVN) 

Summa EUR 

(bez PVN) 

   1. Mazgāšanas līnija, t.sk.:    

 1.1. (Iekārtas Nr.1 uzskaitījums atbilstoši 

tehniskajam piedāvājumam)  

   

 1.2. (Iekārtas Nr.2 uzskaitījums atbilstoši 

tehniskajam piedāvājumam)  

   

 1.3. (Iekārtas Nr.3 uzskaitījums atbilstoši 

tehniskajam piedāvājumam)  

   

 1.4. …..    

 (Pretendents izdala pozīcijas pēc  pēc 

nepieciešamības) 

   

 Piedāvājuma kopējā cena, EUR bez 

PVN:  

   

      

Paredzamais līguma gala izpildes termiņš (norādīt datumu): 

___________________________________________________________________________ 

 

Apmaksas nosacījumi (kopējais maksājumu grafiks, tai skaitā avansa maksājuma procentuālais 

apmērs): 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Ar šo apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā līdz 2018.gada __. __________.  

 

 

 

Paraksts: _______________________________________________________ 

 

Vārds, uzvārds:  _________________________________________________ 

 

Amats:  ________________________________________________________ 

  



4. pielikums 

Iepirkuma identifikācijas Nr. PPR/ESKF/2018/01 

 

 

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIEREDZI 

Izejvielu sagatavošanas un mazgāšanas līnijas piegāde un uzstādīšana projekta  

“Poliolefīnu pārstrādes rūpnīca” ietvaros 
 

 

N.p.k. 

Pasūtītāja nosaukums, kuram 

piegādāta līdzīga Mazgāšanas līnija 

(kontaktpersona un 

kontaktinformācija – tālruņa Nr., e-

pasts) 

Piegādes izpildes 

laiks/periods 

Norādīt, vai ir 

pievienota 

atsauksme 

    

    

    

 

      1.  Šajā sarakstā ietverama informācija saskaņā ar Nolikuma 5.2.6. punkta prasībām par Pretendenta pieredzi.  

   2.  Ziņas norāda par ne vairāk kā iepriekšējiem 5 (pieciem) gadiem līdz piedāvājumu iesniegšanas   termiņa 

beigām. 
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