Apstiprināts ar
18.05.2015. iepirkuma komisijas sēdes
protokolu Nr.1
(Iepirkums Nr.VMD2015/8)

PUBLISKAIS IEPIRKUMS

„Apliecību sagatavju un to papildmateriālu piegāde Valsts meža dienesta
vajadzībām”
Iepirkuma apraksts
Identifikācijas Nr. VMD 2015/8
1. Iepirkuma priekšmets:
1.1. Iepirkuma priekšmets ir mednieku, medību vadītāju un Valsts meža dienesta
amatpersonu (darbinieku) - dienesta apliecību sagatavju (turpmāk – Apliecību
sagataves) un to papildmateriālu piegāde atbilstoši tehniskajai specifikācijai
(1.pielikums).
1.2. CPV kods: 42000000-6.
2. Līguma izpildes vieta:
2.1. Apliecību sagataves un to papildmateriāli jāpiegādā Valsts meža dienestā, 13.janvāra
ielā 15, Rīgā, līdz 2015.gada 29.jūnijam.
3. Pasūtītājs:

Valsts meža dienests
13.janvāra iela 15, Rīga, LV-1932
Reģ Nr. 90000057795
tālr.: 67226600, fakss: 67211176
e-pasts: vmd@vmd.gov.lv

4. Kontaktpersona: Valsts īpašuma uzraudzības un apsaimniekošanas daļas
vecākais juriskonsults Arturs Kuziks
tālr.: 67229147, e-pasts: iepirkumi@vmd.gov.lv
5. Prasības pretendentiem:
5.1. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
5.2. Pretendentam nepastāv Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1. vai
2.punktā minētie apstākļi.
6. Piedāvājuma iesniegšana:
6.1. Piedāvājumu var iesniegt līdz 01.06.2015. plkst. 10.00, Valsts meža dienestā,
306.kabinetā, 13.janvāra ielā 15, Rīgā, darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17:00 vai
atsūtot pa pastu.
6.2. Piedāvājumam jābūt nogādātam iepriekš minētajā adresē un vietā līdz 6.1. punktā
noteiktajam termiņam.

7. Piedāvājuma sastāvs un noformēšana:
7.1. Pretendenta sagatavots un parakstīts pieteikums (2.pielikums).
7.2. Tehniskais piedāvājums, kas apliecina tehniskās specifikācijas prasību izpildi,
norādot piedāvājumu atbilstoši piedāvājuma formai (1.pielikums).
7.3. Finanšu piedāvājums atbilstoši piedāvājuma formai (3.pielikums).
7.4. Piedāvājumu un pretendenta sagatavotos dokumentus paraksta pretendenta vadītājs
vai pretendenta pilnvarotā persona, kurai izsniegta atbilstoša pilnvara un kura tiek
pievienota piedāvājumam.
7.5. Visām piedāvājuma lapām jābūt numurētām un caurauklotām, izņemot piedāvājuma
nodrošinājuma oriģinālu. Piedāvājumam jābūt ar satura rādītāju.
7.6. Pretendenti nevar iesniegt piedāvājuma variantus.
7.7. Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, uz aploksnes jābūt
norādītai šādai informācijai:
„Valsts meža dienests, 13.janvāra ielā 15, Rīga, LV-1932
Iepirkumam „Apliecību sagatavju un to papildmateriālu piegāde Valsts meža
dienesta vajadzībām”
<Pretendenta nosaukums un adrese>
7.8. Piedāvājumam pretendents var pievienot aprakstus, fotogrāfijas vai citus vizuālos
materiālus par Apliecību sagatavju īpašībām un izskatu.
8. Piedāvājuma nodrošinājums
8.1. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu EUR
100.00 (viens simti euro, 00 centi) (4.pielikums);
8.2. Piegādātājs piedāvājuma nodrošinājumu ir tiesīgs iesniegt kā bankas garantiju,
apdrošināšanas polisi vai kā naudas summas iemaksu 8.6.punktā norādītajā kontā;
8.3. Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā un izpildāmam no piedāvājumu
iesniegšanas termiņa beigām līdz 2015. gada 29.jūnijam;
8.4. Piedāvājuma nodrošinājumam jāietver šādi nosacījumi:
8.4.1. Nodrošinājuma

devējs

(kredītiestāde

vai

apdrošināšanas

sabiedrība),

atsakoties izmantot jebkuras pretendenta ierunas, garantē nodrošinājuma
summas samaksu uz pasūtītāja norādīto kontu pēc pasūtītāja pirmā rakstiskā
pieprasījuma gadījumā, ja izpildījies vismaz viens no šādiem nosacījumiem;
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8.4.2. Pretendents pēc Iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām atsauc
vai maina savu piedāvājumu;
8.4.3. Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles
kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.
8.5. Ja piedāvājuma nodrošinājums tiek iesniegts apdrošināšanas polises veidā, polisei
jāpievieno maksājuma dokuments, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu.
Apdrošināšanas polises noteikumi nedrīkst saturēt nosacījumus, kas ierobežo tās
darbību, palielinot pasūtītāja riskus;
8.6. Pretendents

piedāvājuma

nodrošinājumu

var

iemaksāt

pasūtītāja

kontā

LV71TREL2160362011000, norādot kodu EKK 21499 un iemaksas mērķi –
piedāvājuma nodrošinājums publiskajam iepirkumam “Apliecību sagatavju un to
papildmateriālu piegāde Valsts meža dienesta vajadzībām”. Pasūtītājs atgriež
iemaksāto summu 10 (desmit) dienu laikā pēc pretendenta rakstiska pieprasījuma
saņemšanas, ja iepirkuma rezultātā ir noslēgts līgums vai ir pagājis Iepirkuma
apraksta 8.3.punktā noteiktais termiņš un nav iestājies kāds no Iepirkuma apraksta
8.4.1, 8.4.2 vai 8.4.3 punktā minētajiem apstākļiem.
9. Piedāvājuma vērtēšanas kritērijs: Iepirkuma apraksta un tehniskās specifikācijas
prasībām atbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu.
Pielikumā:
1. Tehniskā specifikācija, tehniskā piedāvājuma forma.
2. Pieteikuma forma.
3. Finanšu piedāvājuma forma.
4. Piedāvājuma nodrošinājuma forma.
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

M.Līdums
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