SIA “Saldus medicīnas centrs”

Iepirkums PIL 82 panta kārtībā

Degvielas iegāde SIA „Saldus medicīnas centrs” vajadzībām
CPV kods 09100000-0

SMC 2015/02

NOLIKUMS

Saldū, 2015

1. Iepirkuma priekšmets
Degvielas iegāde SIA „Saldus medicīnas centrs” vajadzībām 2015-2016.gadiem. Plānotais
apjoms vienam gadam:
1) benzīns 95E (svinu nesaturošs) 7500 litri;
2) dīzeļdegviela 100 litri;
3) gāze 950 litri.
1.2. Tuvākai degvielas uzpildes stacijai jābūt Saldus pilsētas administratīvā teritorijā.
1.1.

2. Ziņas par pasūtītāju
Pasūtītājs ir SIA „Saldus medicīnas centrs” (turpmāk – Pasūtītājs), reģistrācijas Nr.
40003187473, adrese: Slimnīcas iela 3, Saldus, LV-3801.
2.2. Kontaktpersona, kura ir pilnvarota sniegt organizatoriskus skaidrojumus: Aleksandrs
Gluškovs – izpilddirektors, tālr. 63881058, 26697789 e-pasts:
aleksandrs.gluskovs@saldus.lv
2.1.

3. Iepirkuma dokumentācija:
Iepirkuma dokumentācija ir brīvi pieejama interneta adresē: http://slimnica.saldus.lv ;
Pretendenti var iepazīties uz vietas ar iepirkuma dokumentiem un tie tiek izsniegti SIA
„Saldus medicīnas centrs” izpilddirektora kabinetā, kontaktpersona Aleksandrs Gluškovs,
tālr. 63881058, 26697789 vai nosūtīti elektroniski pēc pieprasījuma e-pastā:
aleksandrs.gluskovs@saldus.lv
3.3. Pieprasījumā par iepirkuma dokumentu izsniegšanu (nosūtīšanu) jānorāda: pretendenta
nosaukums, juridiskā adrese, kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats, tālrunis, email.
3.1.
3.2.

4. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un laiks
Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā
aploksnē, uz kuras jānorāda: „Iepirkumam par „Degvielas iegādi SIA "Saldus medicīnas
centrs” vajadzībām, iepirkuma identifikācijas Nr. SMC 2015/02, uzņēmuma nosaukums,
adrese, kontakttālrunis.
4.2. Piedāvājuma iesniegšanas vieta: SIA „Saldus medicīnas centrs”, Slimnīcas ielā 3, LV-3801,
Saldū, sekretāres kabinets.
4.3. Pretendentam piedāvājums ir jāiesniedz līdz 2015.gada 09.03. plkst. 1000.
4.1.

5. Piedāvājumu noformēšana
Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā vienā oriģinālā eksemplārā. Piedāvājumā
iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez dzēsumiem, labojumiem vai
svītrojumiem.
5.2. Piedāvājums jāsagatavo atbilstoši tehnisko specifikāciju prasībām (Pielikums Nr.1
„Tehniskā specifikācija”). Piedāvājuma cenā jāietver visas ar iepirkuma līguma izpildi
saistītās izmaksas.
5.3. Piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar pievienoto piedāvājuma formu (Pielikums Nr.2
„Finanšu piedāvājums”).
5.4. Dokumentiem jābūt parakstītiem un apzīmogotiem, lapām jābūt sanumurētām un cauršūtām
ar diegu (auklu).
5.5. Piedāvājumam jāpievieno visi iepirkumā minētie dokumenti. Pēc piedāvājuma iesniegšanas
termiņa beigām pretendents savu piedāvājumu nevar grozīt.
5.6. Visi piedāvājuma dokumenti noformējami atbilstoši Ministru Kabineta 2010.gada
28.septembra noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.
Piedāvājumam jābūt caurauklotam, ko apliecina pretendents ar spiedogu, parakstu un
paraksta atšifrējumu, norādot arī piedāvājuma lapu skaitu.
5.7. Pretendentu piedāvājumi, kas nav noformēti atbilstoši šīs instrukcijas prasībām, kā arī
neatbilst iepirkuma priekšmeta tehniskās specifikācijas prasībām, tiks noraidīti.
5.1.
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5.8.

5.9.

Piedāvājums uzskatāms par iesniegtu noteiktajā termiņā, ja tas ir iesniegts paziņojumā par
plānoto līgumu un instrukcijā norādītajā vietā vai piegādāts pa pastu ne vēlāk par norādīto
laiku.
Pieteikumu par piedalīšanos iepirkumā un piedāvājumu paraksta uzņēmuma vadītājs vai tā
pilnvarota persona, piedāvājumam pievienojot pilnvaras oriģinālu.

6. Pretendenta atlases dokumenti
6.1. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, jāiesniedz:
6.1.1. pretendenta vai tā pilnvarotas personas parakstīts pieteikums par piedalīšanos iepirkumā,
saskaņā ar pielikumu Nr. 3;
6.1.2. finanšu piedāvājums saskaņā ar pielikumu Nr.2;
6.1.3. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību/komercdarbību
reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdota reģistrācijas apliecības apliecināta kopija;
6.1.4. apliecinājums (sertifikāts) par degvielas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām
prasībām;
6.1.5. degvielas uzpildes staciju (DUS) adrešu saraksts.
7. Finanšu piedāvājuma noformējums, cena un valūta
Piedāvājums jāiesniedz saskaņā ar pielikumā Nr. 2 doto paraugu.
Piedāvājumam jābūt izteiktam eiro, atsevišķi norādot piedāvājuma cenu ar PVN un bez
PVN.
7.3. Piedāvājumā pretendentam jānorāda:
7.3.1. degvielas karšu apmaksas un izmantošanas īpašie nosacījumi, ja tādi ir;
7.3.2. papildus pakalpojumu izmantošanas kārtība (auto mazgāšana, autopreču iegāde).
8. Piedāvājuma derīguma termiņš
8.1.
Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 60 kalendārās dienas no piedāvājumu iesniegšanas
termiņa beigām.
7.1.
7.2.

9. Apmaksas nosacījumi
9.1. Apmaksa par degvielu tiks veikta eiro ar pretendentam izsniegtu degvielas karti.
10. Informācijas sniegšana
10.1. Visi jautājumi par iepirkuma priekšmetu un piedāvājumu iesniegšanas kārtību adresējami
kontaktpersonai: SIA „Saldus medicīnas centrs”, izpilddirektors Aleksandrs Gluškovs,
tālr.63881058, 26697789 līdz iesniegšanas termiņa beigām.
11. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana
11.1. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc šīs instrukcijas 4.3.punktā norādītā termiņa, netiks vērtēti.
11.2. Izskatot piedāvājumu:
11.2.1. pārbaudīs piedāvājumu atbilstību instrukcijā noteiktajām prasībām. Par atbilstošiem tiks
uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām instrukcijā noteiktajām prasībām.
Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti;
11.2.2. pārbaudīs piedāvājumu atbilstību tehniskajai specifikācijai. Neatbilstošie piedāvājumi
netiks vērtēti;
12. Pasūtītāja tiesības un pienākumi
12.1. Pasūtītāja tiesības:
12.1.1.pieprasīt no pretendentiem, kas piedalās iepirkumā rakstiskus precizējumus par
iesniegtajiem dokumentiem un piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu vērtēšanai un
salīdzināšanai;
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12.1.2. veikt labojumus pretendenta piedāvājumā, ja tajā konstatētas aritmētiskas kļūdas un noraidīt
piedāvājumu, ja pretendents nepiekrīt kļūdu labojumam;
12.1.3. noteikt termiņu līdz kuram pretendentam jāsniedz atbilde, ja Pasūtītājs pieprasa, lai
pretendents precizē informāciju par savu piedāvājumu;
12.1.4. neizskatīt un noraidīt piedāvājumus, ja pretendents nav iesniedzis atbilstošus pretendenta
novērtēšanas dokumentus vai piedāvājuma dokumenti neatbilst noteiktajām prasībām;
12.1.5. izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;
12.1.6. pieņemt lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu bez līguma noslēgšanas, ja tam ir objektīvs
pamats.
12.1.7. izmantot citas normatīvajos aktos paredzētās tiesības.
13. Pretendenta tiesības un pienākumi
13.1. Pretendentiem likumā paredzētajā kārtībā un termiņā ir tiesības pieprasīt pasūtītājam sniegt
informāciju par iepirkuma vai paskaidrojumus par pieņemtajiem lēmumiem, kā arī citas
tiesības un pienākumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.
14. Iepirkuma līgums, tā sagatavošanas un noslēgšanas kārtība, līguma darbības termiņš
14.1. Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar iepirkuma komisijas izraudzīto Pretendentu.
14.2. Līguma projektu piedāvā Pretendents.
14.3. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Pasūtītājs pieņem
lēmumu slēgt līgumu ar nākamo Pretendentu, kas atbilst visām iepirkuma prasībām, vai
pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
14.4. Līgums par degvielas iegādi tiek slēgts uz 1 (vienu) gadu.
Pielikumā:

1. Tehniskā specifikācija;
2. Finanšu piedāvājuma forma;
3. Pretendenta pieteikuma forma.
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Pielikums Nr.1

Iepirkuma
„Degvielas iegādi SIA "Saldus medicīnas centrs” vajadzībām
iepirkuma identifikācijas Nr. SMC2015/02

Tehniskā specifikācija
1. Iepirkuma priekšmets
Degvielas iegāde SIA „Saldus medicīnas centrs” vajadzībām. Plānotais apjoms vienam gadam:
1) Benzīns 95E (svinu nesaturošs) 7500 litri;
2) Dīzeļdegviela100 litri;
3) Gāze 950 litri.
2. Kvalitātes prasības
Degvielas kvalitātei jāatbilst LVS (Latvijas valsts standarti) prasībām, Latvijas Republikas
Ministru kabineta 26.09.2000. noteikumu Nr.332 “Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas
atbilstības novērtēšanu” prasībām. Ziemas periodā jānodrošina iespēja iegādāties dīzeļdegvielu
atbilstoši āra temperatūrai.
3. Līguma izpildes laiks un vieta
Līguma darbības laiks ir līdz 2016.gada 31.decembrim. Pasūtītājam ir jābūt iespējai iepildīt
degvielu jebkurā diennakts laikā vairākās degvielas uzpildes stacijās, iegādāties autoapkopes
līdzekļus, mazgāt auto, veicot maksājumus izmantojot norēķinu karti.
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Pielikums Nr.2
Iepirkuma
„Degvielas iegādi SIA "Saldus medicīna centrs” vajadzībām
identifikācijas Nr. SMC2015/02
Finanšu piedāvājums
Pretendents_______________________________________________________________
Pretendenta nosaukums

Reģistrācijas numurs

_______________________________________________________________________________
Reģistrācijas Nr., Nodokļu maksātāja reģ. Nr.

_______________________________________________________________________________
Pretendenta bankas rekvizīti

_______________________________________________________________________________
Pretendenta adrese, tālruņa (faksa) numuri

Kontaktpersona
_______________________________________________________________________________
Pretendenta vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds

Piedāvājums
Piedāvājam izpildīt iepirkumu, kas saistīts ar SIA „Saldus medicīnas centrs” degvielas iegādi
atbilstoši iepirkuma noteikumu prasībām par līgumcenu EUR (bez PVN)
_______________________________________________________________________________
(līgumcena cipariem un vārdiem, bez PVN)

Nr.
p/k

1

1.
2.
3.

Piedāvājamās
degvielas
nosaukums
2

95E markas benzīns
Dīzeļdegviela
Gāze

Daudzums,
mērvienība
(litri)

Vidējā cena
Saldus
DUS
EUR *

3

4

Pastāvīgās
atlaides
apmērs, %
no cenas **

Atlaide no
piedāvātās
cenas,
EUR

Summa,
EUR
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7

7500
100
950
Kopā
(bez PVN)
PVN 21%
Pavisam

* degvielas cena pretendentam piederošajās DUS uz piedāvājuma brīdi. Cenā iekļauti visi LR
normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevas.
** piedāvājuma 5. ailē norādītā atlaide tiek piemērota visā iepirkuma līguma darbības laikā.
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- Atzīstam sava piedāvājuma spēkā esamību _________ kalendārās dienas no piedāvājuma
iesniegšanas termiņa beigām.
- Degvielas kartes apmaksas un izmantošanas īpašie noteikumi ir šādi :
___________________________________________________________________________ ;
(Norāda vārdiem, kādi ir/nav)
- Papildus pakalpojumu izmantošanas kārtība ir šāda: ______________________________ ;
(norāda vārdiem, kāda ir/nav)

- Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma instrukciju un tehnisko specifikāciju,
mūsu piedāvājums atbilst prasītajiem nosacījumiem un mēs garantējam sniegto ziņu patiesumu un
precizitāti.
___________________________________________________ ____________________
Pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats

Paraksts

Z.v.
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Pielikums Nr.3
Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā
„Degvielas iegādi SIA "Saldus medicīnas centrs” vajadzībām
iepirkuma identifikācijas Nr. SMC2015/02
________________________________________________, reģ. Nr.________________
Pretendenta nosaukums
reģistrācijas numurs
_______________________________________________________________________,
Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs
tā ______________________________________________personā (personas kods__________________)
pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds un uzvārds
Ar šī pieteikuma iesniegšanu:
1. piesakāmies piedalīties iepirkumā „Degvielas iegādi SIA "Saldus medicīnas centrs”
vajadzībām, iepirkuma identifikācijas Nr. SMC2015/02;
2. apņemamies ievērot iepirkuma noteikumus;
3. atzīstam sava pieteikuma un piedāvājuma spēkā esamību _________ kalendārās dienas no
piedāvājuma iesniegšanas galējā termiņa iestāšanās brīža, bet gadījumā, ja tiekam atzīti par
uzvarētāju - līdz attiecīgā līguma noslēgšanai;

apliecinām, ka attiecībā uz _____________________ (pretendenta nosaukums) neattiecas
Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi un tā ir reģistrēta, licencēta
un sertificēta atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
4. apliecinu, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas.
Paraksts:
__________________________________________
(pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)
Pilns vārds, uzvārds: ____________________________________________________________
Amats: _______________________________________________________________________
Pretendenta adrese: _____________________________________________________________
Pretendenta tālruņa, faksa numuri __________________________________________________
Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds______________________________________________
Z.v.
Pieteikumu paraksta pretendents vai viņa pilnvarota persona (šādā gadījumā obligāti jāpievieno pilnvaras
oriģināls).
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