
INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 

 

1. Cenu aptaujas priekšmets: 

 

 * koksnes šķelda-3500 beramie m
3
; 

 * malka-2500 m
3
; 

 * kokskaidu granulas- 110 beramas t. 
 (var iesniegt piedāvājumu par dažāda apjoma izpildi) 

 

2. Piedāvājumu iesniegšanas vieta: 

 

 * Piedāvājumi var tikt iesniegt personīgi, nosūtīti pa pastu vai faksu: 

 Piedāvājuma iesniegšanas vieta (iesniegšanai personīgi): 

 SIA ''DAGDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA'', reģ. Nr. 45903000289, 

 juridiskā adrese: Rēzeknes iela 4 Dagda, Dagdas nov., LV 5674. 

 Faksa numurs 65622007 

 Kontaktpersona: Viktors Petrovskis mob. tālr. 26526661, 29446302 

 

3. Piedāvājumu noformēšana: 

 

 * Piedāvājums jāiesniedz par visu cenu aptaujas priekšmeta apjomu vai daļu no cenu aptaujas 

apjoma (atsevišķi par šķeldu un malku). 

 * Piedāvājumam jāatbilst tehniskajai specifikācijai. 

 * Piedāvājumu vēlams sagatavot saskaņā ar pievienoto piedāvājuma formu. 

 * Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt. 

 

4. Prasības pretendentiem: 

 

Uzvarējušajam pretendentam 3 (triju) darba dienu laikā pēc tam, kad saņemts paziņojums par 

pieņemto lēmumu, jāiesniedz cenu aptaujas komisijai: 

o Reģistrācijas apliecības kopija; 

o nodokļu maksātāju apliecības kopija. 

 

5. Piedāvājuma cena: 

 

 * Piedāvājumam jābūt izteiktam EUR bez PVN, atsevišķi jānorāda piedāvājuma cena ar PVN. 

 * Piedāvājuma cenā jāiekļauj: 1 m
3
 šķeldas cena; 

 1 m
3
 malkas cena; 

 1 t kokskaidu granulu cena. 

 

6. Piedāvājuma derīguma termiņš: 

 

 * Piedāvājums jāiesniedz līdz 2015.gada 20.augustam plkst.12
00

. 

 * Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 20 (divdesmit) dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa 

beigām. 

 

7. Informācijas sniegšana:  

 

Visi jautājumi par cenu aptaujas priekšmetu un piedāvājumu iesniegšanas kārtību adresējami   

2.punktā minētajai kontaktpersonai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

 

8. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana:  

 

 Piedāvājumi, kas iesniegti pēc norādītā termiņa, netiks vērtēti. 

 

9. Tehniskā specifikācija: 

 

 1. Beramā koksnes šķelda nepārsniedz: mitrums (W)-45%; frakcijas izmērs (mm) ~ 40x30x10, 

 šķeldas masā nepieļaujamas skaidas un citi piemaisījumi. 

 2. Malka lapu, skuju šķira; koeficients 0,64; garums 3m., mitrums(W)-40%. 

 3. Kokskaidu granulas: mitrums (W)-8%, diametrā izmērs (mm) ~ 6; 8, garums (mm) 20; 25, 

 kokskaidu granulu masā nepieļaujami citi piemaisījumi. 


