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1. Vispārīgie noteikumi un iepirkuma priekšmets 

 

1.1. Pasūtītāja dati 

SIA “Clean R” 

Reģ. Nr. 40003682818 

Juridiskā adrese: Vietalvas iela 5, Rīga, LV-1009 

Mājas lapa: www.cleanr.lv 

Kontaktpersona: 

Biroja vadītāja Inga Krieķe 

E-pasts: inga.krieke@cleanr.lv 

Telefons: +371 25494740. 

 

1.2. SIA “Clean R” (Pasūtītājs) organizē atklātu konkursu “Ekstrūzijas līnijas piegāde un uzstādīšana 

projekta “Poliolefīnu pārstrādes rūpnīca” ietvaros” ar identifikācijas Nr. PPR/ESKF/2021/02 

(Konkurss). 
 

1.3. Konkurss tiek organizēts saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra 

noteikumiem Nr. 104 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja 

finansētiem projektiem” Projekta “Poliolefīnu pārstrādes rūpnīca” ar Eiropas Savienības Kohēzijas 

fonda atbalstu (līguma Nr. 5.2.1.2/17/A/002).  

 

1.4. Konkursa priekšmets ir Ekstrūzijas līnijas kā vienotas iekārtas projektēšana, piegāde līguma 

izpildes vietā, uzstādīšana, ieregulēšana, palaišana, personāla instruktāža, garantijas serviss 

garantijas perioda laikā. Konkursa priekšmeta tehniskā specifikācija pievienota Nolikuma 

2.pielikumā. 
 

1.5. Paredzamā līgumcena: 700 000,00 eiro (septiņi simti tūkstoši eiro, 00 centi) bez Pievienotās 

vērtības nodokļa. 
 

1.6. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums, kas Pasūtītājam ir ekonomiski visizdevīgākais un 

vislabāk apmierina tā vajadzības, kā arī nodrošina Pasūtītāja piešķirtā finansējuma efektīvu 

izmantošanu. Par šādu piedāvājumu tiks uzskatīts Nolikuma prasībām atbilstošs piedāvājums ar 

zemāko piedāvāto līgumcenu. 

 

1.7. Pretendenta piedāvājumam jābūt spēkā līdz 2021.gada 30.novembrim.  

 

1.8. Paredzamais līguma izpildes termiņš – vēlākais līdz 2022. gada 1. decembrim. Termiņš var tikt 

pagarināts objektīvu iemeslu dēļ ar Pasūtītāja piekrišanu. 

 

1.9. Paredzamā līguma izpildes vieta – Ķekavas novads.  
 

1.10. Maksimālais avanss pie līguma noslēgšanas (neskaitot starpmaksājumu pirms iekārtu nosūtīšanas) 

ir 20% no līgumcenas. Minimālais noslēguma maksājums pēc pieņemšanas-nodošanas akta 

parakstīšanas ir 10% no līgumcenas. 

 

2. Prasības piedāvājuma sagatavošanai un iesniegšanai 

http://www.cleanr.lv/
mailto:inga.krieke@cleanr.lv
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2.1. Obligātās Pretendenta kvalifikācijas prasības: 

Nr. Prasība Prasības izpilde 

2.1.1. Pretendentam nav 

pasludināts maksātnespējas 

process, uzsākts likvidācijas 

process, tā saimnieciskā 

darbība nav apturēta vai 

pārtraukta. 

Jāparaksta Nolikuma 1.pielikums. 

 

2.1.2. Pēdējo 5 gadu laikā līdz 

piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa beigām Pretendents 

veiksmīgi piegādājis un 

uzstādījis vismaz 3 

Iepirkuma priekšmetam 

līdzīgas ekstrūzijas līnijas. 

Jānorāda informācija Nolikuma 1.pielikumā. 

2.1.3. Pretendenta iepriekšējo 3 

noslēgto pārskata gadu katra 

gada neto apgrozījums 

vismaz 2 reizes pārsniedz 

piedāvāto līgumcenu. 

Jānorāda informācija Nolikuma 1.pielikumā. 

2.1.4. Pretendents var nodrošināt 

garantijas servisu garantijas 

perioda laikā. 

Ja Pretendents ir piegādājamo iekārtu (nozīmīgas daļas) 

ražotājs vai tiešs tā pārstāvis, papildus dokumenti nav 

jāiesniedz. 

Ja Pretendents nav piegādājamo iekārtu (nozīmīgas daļas) 

ražotājs vai tiešs tā pārstāvis, Pretendentam jāpievieno 

dokumenti, kas apliecina tā spējas nodrošināt garantijas servisu 

garantijas perioda laikā. 
 

2.2. Piedāvājuma sastāvs: 

2.2.1. Aizpildīts Nolikuma 1.pielikums, ko parakstījis Pretendenta pārstāvis. 

2.2.2. Aizpildīts Nolikuma 2.pielikums, ko parakstījis Pretendenta pārstāvis. 

2.2.3. Pretendents pēc saviem ieskatiem var pievienot iekārtu uzskaitījumu un aprakstu, tehnisko 

specifikāciju, vizualizācijas, iekārtu plānu .dwg vai .pdf vai ekvivalentā formātā, kurā 

norādīti iekārtu gabarīti un masa, nepieciešamie pieslēgumi. 

2.2.4. Dokumenti kvalifikācijas prasības 2.1.4. izpildei (ja attiecināms). 

2.2.5. Pretendents var pievienot citu informāciju pēc saviem ieskatiem. 

 

2.3. Piedāvājums jāiesniedz līdz 2021. gada 3. septembrim plkst.14:00 (vietējais laiks, Eastern 

European Time (EET), UTC +2) uz Kontaktpersonas e-pastu inga.krieke@cleanr.lv. Piedāvājumu 

var iesniegt arī papīra formātā SIA “Clean R” birojā Vietalvas ielā 5, Rīgā, LV - 1009, vai nosūtot 

pa pastu uz šo adresi. Visos gadījumos piedāvājumam saņemtam līdz 2021.gada 3.septembrim 

plkst.14:00.  

 

2.4. Ja Pretendenta piedāvājums nav atzīts par atbilstošu Nolikuma prasībām un Pretendents neiesniedz 

papildus informāciju vai precizējumus Pasūtītāja noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības izslēgt 

šo piedāvājumu no vērtēšanas.  

 

2.5. Ja par Konkursa uzvarētāju atzītais Pretendents atsakās noslēgt piegādes līgumu, Pasūtītājam ir 

tiesības par Konkursa uzvarētāju izvēlēties Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar nākamo 

zemāko cenu. 

 

mailto:inga.krieke@cleanr.lv
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3.  PIELIKUMI 

1.pielikums - Pretendenta pieteikums dalībai konkursā. 

2. pielikums – Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija. 
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1. pielikums 

Iepirkuma identifikācijas Nr. PPR/ESKF/2021/02 

 

Pretendenta pieteikums dalībai konkursā 
 

Datums 

 

 

Pretendents: _______________________________________________________, 

(nosaukums) 

 

1. Iesniedz savu piedāvājumu Konkursā “Ekstrūzijas līnijas piegāde un uzstādīšana projekta “Poliolefīnu pārstrādes 

rūpnīca” ietvaros” (identifikācijas Nr. PPR/ESKF/2021/02). 

 

2. Piedāvā piegādāt iekārtas atbilstoši Nolikuma (identifikācijas Nr. PPR/ESKF/2021/02) prasībām. 

 

3. Piedāvājuma kopējā cena bez Pievienotās vērtības nodokļa__________EUR. 

 

4. Pretendenta pieredze 

Nr. 

Pasūtītāja nosaukums, kuram piegādāta līdzīga ekstrūzijas 

līnija (kontaktpersonu un kontaktinformācija – tālruņa Nr., e-

pasts) 

Izpildes gads (-i) 

   

   

   

 

5. Pretendenta apgrozījums  

Gads Apgrozījums, EUR 

  

  

  

 

6. Atbilstība tehniskās specifikācijas prasībām 

Aizpildīts pielikums Nr.2. ir pievienots. 

 

7. Provizoriskais līguma izpildes termiņš mēnešos (pēc avansa maksājuma saņemšanas) __________. 

 

8. Pretendents ir piegādājamo iekārtu (nozīmīgas daļas) ražotājs vai tiešs tā pārstāvis: Jā / Nē (atzīmēt vienu). 

 

9. Ar šo Pretendents apstiprina, ka: 

- Piedāvātās iekārtas pilnībā atbilst Nolikuma prasībām. 

- Pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, tas nav likvidācijas procesā, kā arī tā saimnieciskā darbība nav izbeigta. 

- Piedāvājuma cena ietver visas Nolikuma 1.4.punktā minētās izmaksas. 

- Līguma izpildes termiņš ir vēlākais līdz 2022. gada 1. decembrim. 

- Šis piedāvājums ir spēkā līdz 2021. gada 30. novembrim. 

- Visa piedāvājumā sniegtā informācija ir patiesa. 

- Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā apņemas noslēgt piedāvājumam atbilstošu piegādes līgumu. 

 

Informācija par Pretendentu: 

Pretendenta nosaukums ___________________________________ 

Kompānijas reģistrācijas Nr._______________________________ 

Nodokļa maksātāja reģistrācijas Nr.__________________________ 

Juridiskā adrese:_________________________________________ 

Kontaktadrese: _________________________________________ 

Kontaktpersona  ________________________________________ 

                    (vārds, uzvārds, amats) 

Telefons: __________________________ 

E pasta adrese: ______________________  

 

 

Amats vārds uzvārds_________________ Paraksts 
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2. pielikums 

Iepirkuma identifikācijas Nr. PPR/ESKF/2021/02 

 

Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija 

 

Tehniskajā specifikācijā aprakstīts iekārtu pielietojums un to galvenie funkcionālie aspekti. Tehniskā 

specifikācija nav visaptverošs un pilnīgs visu sastāvdaļu un palīgprocesu saraksts, kas var būt netieši 

nepieciešami aprakstītajām darbībām. Pretendenti ir atbildīgi par visaptveroša funkcionāla risinājuma 

piegādi, kas atbilst prasībām. Visas prasības ir obligātas. Piedāvāto parametru vērtības var būt augstākas 

(labākas) par minimālajām prasībām.  

 

Pretendentiem jāaizpilda kolonna “Pretendenta piedāvājums”.  

 

Nr.p.k Parametri 

Minimālās 

parametru 

vērtības (prasības) 

Pretendenta 

piedāvājums 

1. Polimēru pārstrādes ekstrūzijas līnija paredzēta 

polietilēna (LDPE, LLDPE, HDPE) un polipropilēna 

(PP) izejvielu ekstrūzijai, tai skaitā izejvielu atdalīšanai 

no piesārņojuma ekstrūzijas procesā.  

 

Ietver optimālu filtrēšanas sistēmu piesārņojuma 

atdalīšanai, kas nodrošina augstu gala produkta 

(granulu) kvalitāti.  

 

Ietver optimālu degazācijas sistēmu, lai novadītu 

kausēšanas procesā radušos gāzi (piemēram, no 

printētas plēves pārstrādes). 

Atbilst Atbilst / Neatbilst 

2. Iekārtu stāvoklis – jaunas iekārtas Atbilst Atbilst / Neatbilst 

3. Gatavās produkcijas ražošanas jauda Vismaz 1100 kg/h __________ kg/h 

4. Pieļaujamais ienākošā materiāla mitrums Līdz 3% Līdz __% 

5. Gatavās produkcijas mitrums Ne vairāk kā 0,1% ___% 

6. Lentas transportieris 1 gab. Iekļauts Iekļauts / Nav iekļauts 

6.1. Lentas transportiera platums Vismaz 1000 mm ______ mm 

7. Metāla detektors 1 gab. Iekļauts Iekļauts / Nav iekļauts 

8. Dozators piedevu pievienošanai 1 gab. Iekļauts Iekļauts / Nav iekļauts 

9. Aglomerators 1 gab. Iekļauts Iekļauts / Nav iekļauts 

9.1. Elektromotora jauda Vismaz 250 kW ___ kW 

9.2. Aprīkots ar putekļu un tvaika nosūkšanas sistēmu  Jā Jā / Nē 

10. Ekstrūderis  1 gab. Iekļauts Iekļauts / Nav iekļauts 

10.1 Aprīkots ar vadības paneli  Jā Jā / Nē 

10.2. Skrūves diametrs Vismaz 120 mm ___ mm 

10.3. Elektromotora jauda Vismaz 250 kW __ kW 

10.4. Aprīkots ar vakuuma sistēmu Jā Jā / Nē 

11. Piesārņojuma filtrs - 2 komplekti Iekļauts Iekļauts / Nav iekļauts 

11.1. Caurlaidība Vismaz 1100 kg/h _______ kg/h 

12. Granulators 1 gab. Iekļauts Iekļauts / Nav iekļauts 

12.1. Ražība Vismaz 1100 kg/h _____ kg/h 

12.2. Automātiska granulēšanas ātruma pielāgošana Iekļauts Iekļauts / Nav iekļauts 

12.3. Granulu dzesēšanai aprīkots ar ūdens dzesēšanas 

sistēmu 

Iekļauts Iekļauts / Nav iekļauts 

12.4. Aprīkots ar granulu žāvēšanas sistēmu Iekļauts Iekļauts / Nav iekļauts 

13. Maisu pildīšanas līnija 1 gab. Iekļauts Iekļauts / Nav iekļauts 

13.1. Piemērota granulu pildīšanai Big Bag maisos Atbilst Atbilst / Neatbilst 

14. Līnijai paredzēta iespēja nākotnē uzstādīt dubulto 

filtrēšanu / lāzera filtrēšanu 

Atbilst Atbilst / Neatbilst 

15. CE marķējums, tehniskā dokumentācija, lietošanas 

instrukcijas un atbilstības deklarācijas 

Iekļauts Iekļauts / Nav iekļauts 
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Nr.p.k Parametri 

Minimālās 

parametru 

vērtības (prasības) 

Pretendenta 

piedāvājums 

16. Garantijas termiņš Vismaz 12 mēneši 

pēc  nodošanas 

ekspluatācijā 

___ mēneši pēc 

nodošanas 

ekspluatācijā 

17. Transportēšana līdz uzstādīšanas vietai.  Iekļauts Iekļauts / Nav iekļauts 

18. Garantijas laikā: reakcijas laiks bojāto daļu / iekārtu 

nomaiņai – līdz 3 darba dienām (izņemot daļas/iekārtas, 

kurām izpildītājs var pamatot ilgāka laika termiņa 

nepieciešamību) 

Atbilst Atbilst / Neatbilst 

 

 

Amats vārds uzvārds_________________ Paraksts 


