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I NODAĻA
INSTRUKCIJAS PRETENDENTIEM
1.1. Iepirkuma identifikācijas Nr. AW/2017-01L
1.2 Pasūtītājs:
SIA „Amber Wood”,
Adrese: Rundāles iela 11, Mežciems, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas novads , Latvija, LV-3001
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. LV43603020023,

Banka: A/S Citadele Banka
Norēķinu konts: LV15PARX0013103420002
Bankas kods: PARXLV22

1.3. Pasūtītāja kontaktpersonas:
Ivars Akerfelds - valdes priekšsēdētājs, tālr.29240831 e-pasts: info@amberwood.lv
1.4. Iepirkuma procedūras priekšmeta raksturojums
Iepirkuma priekšmets paredz vienas iekārtas grīdas dēļu ražošanai ar maināmu galu apstrādes
leņķi ar 4+4 apstrādes mezgliem piegādi un uzstādīšanu.
1.5. Iepirkuma veids – iepirkums atbilstoši Publisko iepirkumu likumam un 2017.gada 28.
februāra Ministru Kabineta noteikumiem Nr.104.
1.6. Iepirkuma kārtība paredz zemākās cenas piedāvājuma izvēli no tiem, kuri atbilst visām
tehniskajā specifikācijā un iepirkuma dokumentācijā iekļautajām prasībām.
1.7.Līguma izpildes termiņš un vieta.
Līguma izpildes termiņš: ne vēlāk kā 2018.gada 1.maijs. Līguma izpildes vieta: Rundāles iela 11,
Mežciems, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas novads , Latvija, LV-3001
1.8. Paredzamā līgumcena ir 220 000,00 € (neieskaitot PVN)
1.9. Pretendenti
Par pretendentu var būt fiziska vai juridiska persona, šāda personu apvienība jebkurā to
kombinācijā, kuras ir tiesīgas veikt komercdarbību un attiecībā pret kurām nepastāv normatīvos
aktos un šajā nolikumā noteiktie ierobežojumi piedalīties iepirkumā, kuras spēj nodrošināt
iepirkuma priekšmeta piegādi atbilstoši tehniskās specifikācijas nosacījumiem un kuras ir
iesniegušas visus dokumentus nolikumā noteiktajā kārtībā.
Visiem pretendentiem piemēro vienādus noteikumus.
1.10. Piegādātājs nedrīkst būt interešu konfliktā ar pasūtītāju.
1.11. Iepirkuma komisija neizskata pretendenta piedāvājumu vai izslēdz pretendentu no
turpmākās dalības jebkurā piedāvājumu izvērtēšanas stadijā, ja:
 pretendents ir pasludināts par maksātnespējīgu, (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas
procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz
parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), atrodas
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likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība ir apturēta vai pārtraukta, vai uzsākta
tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;
 pretendents nav reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā;
 pretendents, sniedzot pieprasīto informāciju, norādījis nepatiesas ziņas.
1.12. Piedāvājuma derīguma termiņam jābūt ne mazākam kā 180 (viens simts astoņdesmit)
kalendārās dienas skaitot no nolikuma 5.6. punktā norādītās piedāvājumu atvēršanas dienas.
1.13. Ar nolikumu pretendents var iepazīties pasūtītāja mājaslapā internetā www.amberwood.lv,
Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā www.iub.gov.lv , kā arī personīgi ierodoties SIA
„Amber Wood”- adrese: Rundāles iela 11, Mežciems, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas novads, LV3001, Latvija.
2.Pretendentu atlasei iesniedzamie dokumenti
2.1. Pieteikums dalībai konkursā, kas apliecina pretendenta apņemšanos nodrošināt ražošanas
iekārtas piegādi saskaņā ar nolikuma prasībām, pievienojot tehnisko piedāvājumu, finanšu
piedāvājumu un citus nolikumā paredzētos dokumentus. Pieteikumu paraksta persona vai
personas, kurām ir tiesības pārstāvēt pretendentu.
2.2. Pilnvaras oriģināls vai Pretendenta apliecināta pilnvaras kopija, ja pretendenta piedāvājumu
paraksta pilnvarota persona.
2.3. Uzņēmumu reģistra (citas līdzvērtīgas iestādes ārvalstīs) izziņa, kurā ir ietverta pilna aktuālā
komercreģistrā (nerezidentiem-līdzvērtīgā reģistrā) reģistrētā informācija par pretendentu, tajā
skaitā par to, ka pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, bankrotējušu, neatrodas
likvidācijas procesā un tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta.
2.4. Visu informāciju par iepirkuma dokumentāciju, kā arī ieinteresēto personu jautājumiem
iepirkumu komisija (turpmāk-Komisija) sniedz rakstiski.
2.5. Ieinteresētā persona jautājumus par iepirkuma nolikuma prasībām adresē norādītajai
kontaktpersonai un nosūta tos pa pastu uz nolikumā norādīto pasūtītāja adresi, faksu 63058182
vai e-pastu: info@amberwood.lv
2.6. Uz informācijas pieprasījumiem obligāti jābūt norādei „Iepirkumam par kokapstrādes iekārtas
piegādi un uzstādīšanu”.
3.Tehniskais piedāvājums
3.1. Tehniskais piedāvājums satur tehniskās specifikācijas. Parakstot pieteikumu par piedalīšanos
konkursā, pretendents apliecina, ka apņemas izpildīt visas tehniskajā specifikācijā izvirzītās
prasības.
3.2. Pretendents norāda piedāvāto garantijas laiku, garantijas apkalpošanas termiņus un garantijas
apkalpošanas kārtību.

4. Finanšu piedāvājums
4.1. Finanšu piedāvājumu pretendents sagatavo, ņemot vērā tehniskajā specifikācijā norādīto
iekārtas un ar tās uzstādīšanu saistīto darbu apjomu un raksturojumu, norādot cenas euro (EUR)
bez pievienotās vērtības nodokļa normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.
4.2. Finanšu piedāvājumu pretendents sagatavo un iesniedz par visu iepirkuma priekšmetu kopā.
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5. Piedāvājuma iesniegšanas un noformēšanas kārtība
5.1. Pretendentiem, kuri atzīst šo nolikumu, piedāvājuma dokumentācija jāiessniedz pasūtītājam
rakstveidā, latviešu vai angļu valodā. Predents iesniedz 2 piedāvājuma oriģinālus. Piedāvājuma
dokumentos nedrīkst tikt veikti nekādi grozījumi, papildinājumi vai svītrojumi, kuri nav atrunāti.
Ja piedāvājuma dokumentos tiek izdarīti jebkādi grozījumi, papildinājumi vai svītrojumi, tiem ir
jābūt apstiprinātiem ar parakstu (-tiem). Ja šie noteikumi netiek ievēroti, piedāvājums tiks
noraidīts.
5.2. Piedāvājuma dokumentācijai jābūt caurauklotai tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt,
lapām jābūt sanumurētām.
5.3. Konkursa piedāvājumā jābūt:
 pieteikumam saskaņā ar šī nolikuma 1.pielikumu,
 atlases dokumentiem saskaņā ar šī nolikuma 2.2. un 2.3. punktiem,
 tehniskajam piedāvājumam, kurā sniegta informācija par piedāvātā risinājuma atbilstību
tehniskajai specifikācijai saskaņā ar pielikumu Nr.2,
 finanšu piedāvājumam saskaņā ar šī nolikuma 3.pielikumu.
5.4. Visi piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2017. gada 22. augustam.
plkst.15.00 SIA „AMBER WOOD”, adrese: Rundāles iela 11, Mežciems, Jaunsvirlaukas pag.,
Jelgavas novads, LV-3001, Latvija. Piedāvājumus var iesniegt personīgi vai nosūtot pa pastu/
kurjerpastu uz punktā 5.4. norādīto adresi.
5.5. Aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu „Piedāvājuma oriģināls atklātajam konkursam
„Kokapstrādes iekārtu piegāde un uzstādīšana” un jābūt arī norādītam pretendenta nosaukumam.
5.6. Piedāvājumi tiks atvērti 2017. gada 23. augustā plkst.15.00
6.Piedāvājuma vērtēšanas un izvēles kritēriji
6.1.Iepirkuma komisija sākotnēji veic piedāvājuma noformējuma pārbaudi atbilstoši nolikumā
minētajām piedāvājuma noformēšanas prasībām.
6.2. Sekojoši Iepirkumu komisija veic pretendentu atlasi, kuras laikā veic nolikumā noteikto
iesniedzamo dokumentu pārbaudi, lai pārliecinātos, vai pretendents atbilst nolikumā noteiktajām
pretendentu atlases prasībām.
6.3. Piedāvājuma atbilstības pārbaude:
 iepirkumu komisija piedāvājumu atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām izvērtē,
pārbaudot, vai pretendenta iesniegtajā pieteikumā dalībai konkursā ir ietverts pretendenta
apliecinājums, ka pretendents apņemas ievērot visas tehniskajā specifikācijā izvirzītās
prasības.
 iepirkumu komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja tādas tiek
konstatētas, iepirkumu komisija tās izlabo. Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem
iepirkumu komisija paziņo pretendentam, kura piedāvājumā labojumi izdarīti.
 Piedāvājuma vērtēšanā iepirkumu komisija ņem vērā cenas bez PVN.
 Piedāvājumu atbilstība visiem parametriem tiks vērtēta pēc punktu sistēmas – maksimāli
iegūstamais punktu skaits – 10 (desmit).
6.4. Piedāvājuma izvēles kritēriji:
 iepirkumu komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko no piedāvājumiem, kas atbilst
nolikuma prasībām, tajā skaitā tehniskajai specifikācijai, ar nosacījumu, ka pretendents
atbilst pretendentu atlases prasībām, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumā
iekļautajiem dokumentiem.
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iepirkumu komisija par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu uzskatīs piedāvājumu par
viszemāko cenu, kurš atbilst visām nolikuma tehniskajā specifikācijā norādītajām
prasībām, ar mazāko problēmu novēršanas termiņu garantijas laikā un lielāko garantijas
laiku.

7. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi
7.1. Iepirkuma komisijas tiesības:
 pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams
piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājuma
novērtēšanai;
 labot aritmētiskas kļūdas finanšu piedāvājumos;
 pieaicināt ekspertu piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei un
piedāvājuma atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai;
 izvēlēties slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums ir nākošais visiem
vērtēšanas kritērijiem atbilstošais, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu;
 Jebkurā brīdī pārtraukt iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.
7.2. Iepirkuma komisijas pienākumi:
 nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret
tiem;
 pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt
informāciju par nolikumu;
 vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu,
28.02.2017. MK noteikumiem Nr. 104 un nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt
lēmumu par konkursa pārtraukšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
8. Pretendenta tiesības un pienākumi
8.1 Pretendenta tiesības :
 Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts;
 Pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām mainīt vai atsaukt iesniegto
piedāvājumu.
8.2. Pretendenta pienākumi:
 Sagatavot piedāvājumu atbilstoši nolikuma prasībām;
 Sniegt patiesu informāciju;
 Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas
nepieciešama piedāvājumu noformējumu pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājuma
atbilstības pārbaudei, kā arī vērtēšanai. Atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem
sniedzamas 3 (trīs) darba dienu laikā no saņemšanas brīža;
 Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.
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II NODAĻA

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
Iepirkuma priekšmetam, kuram standarti noteikti Latvijas nacionālā standarta statusā adaptētos
Eiropas standartos vai Latvijas nacionālos standartos, jāatbilst attiecīgajos standartos noteiktām
prasībām. Katras piedāvājuma cenā jābūt iekļautām iekārtas piegādes, uzstādīšanas un personāla
apmācības izmaksām. Katrā iepirkuma priekšmeta piedāvājumā jābūt iekļautai tehniskajai
dokumentācijai un ekspluatācijas instrukcijai, garantijas apkalpošanas termiņiem un garantijas
apkalpošanas kārtībai. Jānodrošina garantijas termiņš 12 mēneši pēc nodošanas ekspluatācijā,
jābūt pieejamam servisam- garantijas un pēc-garantijas periodā.
2.1. iepirkuma priekšmets – IEKĀRTA GRĪDAS DĒĻU RAŽOŠANAI AR MAINĀMU
GALU APSTRĀDES LEŅĶI AR 4+4 APSTRĀDES MEZGLIEM
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Parametri

Prasība

Iekārtu skaits
Caurplūdes tipa divpusējā iekārta
Apstrādājamās detaļas padeve cauri iekārtai ar ķēdi
Apstrādes mezglu skaits

1 gab.
jā
jā
ne mazāks kā 8 gab. (4
gab. katrā pusē)
jā
jā

Iekārtas vadība un iestatīšana no centrālās pults
Maināms apstrādājamās detaļas leņķis pret sagataves
garāko malu no -45° līdz +45°
Maināms apstrādājamās detaļas leņķis pret sagataves
garāko malu no -30° līdz +30°
Apstrādājamās detaļas minimālais garums strādājot 90°
grādu leņķī
Apstrādājamās detaļas maksimālais garums strādājot 90°
grādu leņķī
Apstrādājamās detaļas minimālais biezums strādājot 90°
grādu leņķī
Apstrādājamās detaļas maksimālais biezums strādājot 90°
grādu leņķī
Apstrādājamās detaļas minimālais platums strādājot 90°
grādu leņķī
Apstrādājamās detaļas maksimālais platums strādājot 90°
grādu leņķī
Apstrādājamās detaļas piespiedēji no augšas izvietoti
apstrādes zonā
Kopējā uzstādītā elektromotoru jauda
Garantija
Marķējums

jā
ne garāks kā 204 mm
ne mazāks kā 3000 mm
ne lielāks kā 10 mm
ne mazāks kā 25 mm
ne lielāks kā 65 mm
Ne mazāks kā 250 mm
jā
ne mazāka kā 55 KW
12 mēneši
CE vai ekvivalents
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III NODAĻA
PRETENDENTA PIETEIKUMA FORMA
Pielikums Nr.1
Pretendenta pieteikuma forma
iepirkumam „Kokapstrādes iekārtas piegāde un uzstādīšana”

PRETENDENTA PIETEIKUMS IEPIRKUMAM
Ar šo piedāvājumu apliecinām savu dalību iepirkumā „Kokapstrādes iekārtas piegāde un
uzstādīšana” SIA „AMBER WOOD”, adrese Rundāles iela 11, , Mežciems, Jaunsvirlaukas pag.,
Jelgavas novads , Latvija, LV-3001,
Pretendents
(pretendenta nosaukums)
reģ. Nr.
tā

__________ personā
(vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats)
ar šī pieteikuma iesniegšanu:
1.
Piesakāmies piedalīties iepirkumā „Kokapstrādes iekārtas piegāde un uzstādīšana”
(iepirkuma identifikācijas numurs AW/2017-01L);
2.
Apliecinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma nolikumu un apņemamies ievērot tā
prasības;
3.
Atzīstam sava piedāvājuma spēkā esamību ne mazāk kā 180 (viens simts astoņdesmit)
kalendāra dienas no nolikumā noteiktās pēdējās piedāvājumu iesniegšanas dienas;
4.
Apliecinām, ka veiksim iepirkuma līguma izpildi atbilstoši tehniskās specifikācijas
prasībām un pasūtītāja norādījumiem gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma
slēgšanas tiesības;
5.
Apliecinām, ka uz mums neattiecas Publisko iepirkumu likumā un 28.02.2017. MK
noteikumos Nr.104 minētie izslēgšanas noteikumi;
6.
Garantējam, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas;
7.
Norādām, ka piedāvājumā iekļautā informācija ir/nav (vajadzīgo pasvītrot)
komercnoslēpums.
Apstiprinām, ka esam iepazinušies un atzīstam par pareiziem iepirkuma noteikumus, tie ir
skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju nav, mēs piekrītam piedalīties iepirkumā un
garantējam iepirkuma prasību izpildi.
_______________________
Paraksts

z.v.
Pretendenta adrese _____________________________________________________________,
tālruņa (faksa) numuri, e-pasta adrese ______________________________________________
Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds
_____________________________________________________________________________
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IV NODAĻA

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Pielikums Nr.2. Piedāvājuma forma
tehniskajai specifikācijai iepirkumam „Kokapstrādes
iekārtas piegāde un uzstādīšana”

Noformēt uz pretendenta veidlapas
Vieta

__.__.2017. Nr.: ____________
SIA „xxx”
Juridiskā adrese

PIEDĀVĀJUMS

Pamatojoties uz SIA „AMBER WOOD” (reģ. nr. 43603020023) Iepirkumu uzraudzības biroja mājas
lapā (www.iub.gov.lv) izsludināto iepirkumu, SIA „XXX” (reģ. nr.) sniedz piedāvājumu par iepirkuma
priekšmetu _________________________________________________________________________
Pretendents:
Nosaukums:
Reģ. nr./personas kods:
Jur. adrese/deklarētā dzīvesvietas adrese:
Tālr.:
Kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats:
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Iekārtas atbilstības parametri :
2.2. Iepirkuma priekšmets – IEKĀRTA GRĪDAS DĒĻU RAŽOŠANAI AR MAINĀMU GALU
APSTRĀDES LEŅĶI AR 4+4 APSTRĀDES MEZGLIEM
_______________________________________________ ( marka, nosaukums)
Nr. p.k.
1.
2.
3.

Parametri
Iekārtu skaits
Caurplūdes tipa divpusējā
iekārta

Prasība
1 gab.
jā

Apstrādājamās detaļas padeve
cauri iekārtai ar ķēdi
Apstrādes mezglu skaits

jā

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Iekārtas vadība un iestatīšana no
centrālās pults
Maināms apstrādājamās detaļas
leņķis pret sagataves garāko
malu no -45o līdz + 45o
Maināms apstrādājamās detaļas
leņķis pret sagataves garāko
malu no -30o līdz + 30o
Apstrādājamās detaļas
minimālais garums strādājot 90o
leņķī
Apstrādājamās detaļas
maksimālais garums strādājot
90o leņķī
Apstrādājamās detaļas
minimālais biezums strādājot
90o leņķī
Apstrādājamās detaļas
maksimālais biezums strādājot
90o leņķī
Apstrādājamās detaļas
minimālais platums strādājot 90o
leņķī
Apstrādājamās detaļas
maksimālais platums strādājot
90o leņķī
Apstrādājamās detaļas
piespiedēji no augšas izvietoti
apstrādes zonā
Kopējā uzstādītā elektromotoru
jauda KW
Garantija
Marķējums

Piedāvājums

Ne mazāk kā 8 gab (4
gab katrā pusē)
jā
jā
jā
Ne garāks kā 204 mm
ne mazāks kā 3000 mm
Ne lielāks kā 10 mm
Ne mazāks kā 25 mm
ne lielāks kā 65 mm
Ne mazāk kā 250 mm
jā
ne mazāka kā 55 KW
12 mēneši
CE vai ekvivalents
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Saskaņā ar iepirkuma priekšmeta tehnisko specifikāciju, es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka SIA „XXX”
(reģ. nr.) piekrīt iepirkuma priekšmeta tehniskās specifikācijas noteikumiem un garantē iepirkuma priekšmeta
tehniskās specifikācijas izpildi. Iepirkuma priekšmeta tehniskās specifikācijas noteikumi ir skaidri un
saprotami.
Mēs piedāvājam veikt šādas iekārtas piegādi:
Iekārtas nosaukums
Vienību skaits

Vienības cena

Kopējā cena

Kopā
PVN
Cena ar PVN
Summa ar un bez PVN (vārdiem): _____________________________________
Pretendenta apliecinājums:
Pretendents ar savu parakstu apliecina, ka:
 Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumu
procedūrā.
 Nekādā veidā neesam saistīta persona attiecībā uz finansējuma saņēmēju LR likuma „Par
nodokļiem un nodevām” izpratnē.
 Nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā un pildīt iepirkuma priekšmeta
tehniskajā aprakstā norādītās prasības.
Ar cieņu,
/Amata nosaukums/ ________________________________ /Paraksts atšifrējums/
Paraksts
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V NODAĻA
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Pielikums Nr.3
iepirkumam „Kokapstrādes iekārtas piegāde un uzstādīšana”

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Sniedzamais pakalpojums

Summa, EUR

Nr.p.k.

(jānorāda izmaksas un to atšifrējums)

1.

Pretendentam ir jāpievieno detalizēta finanšu
piedāvājuma tāme

21% PVN:
Kopā, ieskaitot 21% PVN:

Pretendents

________________________________

Pretendenta vadītāja amata nosaukums, vārds, uzvārds ________________________________
Pretendenta vadītāja paraksts

_________________________________
Z.V
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