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Dedzināmās malkas piegāde Mazajai skolai
(Iepirkuma identifikācijas Nr. DND 2012/5)
Informācija par pasūtītāju:
Nosaukums

Dundagas novada dome

Reģistrācijas numurs

90009115209

Adrese

Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts,
Dundagas novads, LV - 3270

Kontaktpersona

Saimnieciskā dienesta vadītājs Andris
Kojro

Kontakttālrunis

26563742

Tehniskā specifikācija
1. Iepērkamās dedzināmās malkas daudzums 400 m3;
2. Piegāde ir sadalīta 4 daļās. Vienas daļas apjoms ir noteikts 100 m3;
3. Dedzināmās malkas garums 1 m;
4. Dedzināmās malkas diametrs ne mazāk par 6 cm tievgalī un ne vairāk par 35
cm resgalī;
5. Dedzināmā malka bez trupes un tukšiem vidiem;
6. Dedzināmās malkas uzmērīšana ar koeficientu 0,6 piegādes vietā;
7. Piedāvājumus var iesniegt TIKAI PAR VIENU DAĻU.
Citas piedāvājumam izvirzītās prasības:
Izmaksās jāparedz visi ar piegādes veikšanu saistītie izdevumi, tajā skaitā nodokļi.
Piegādes vieta: Saules iela 8, Dundagā, Dundagas pagastā.
Paredzamais līguma izpildes termiņš 2012. gada 30.jūnijs.
Piedāvājuma derīguma termiņš: Līdz līguma noslēgšanai ar piegādātāju, bet ne
ilgāk par 30 dienām.
Cenas noteikšanas rādītāji: Zemākā cena.
Prasības piedāvājuma noformējumam Piedāvājums jāsagatavo datorrakstā.
Piedāvājumā norādāma piegādātāja adrese un reģistrācijas numurs. Piedāvājums
sagatavots uz piegādātāja veidlapas, datēts, parakstīts un apzīmogots. Piedāvājumam
jābūt latviešu valodā, cena jānorāda latos bez PVN, atsevišķi norāda cenu ar PVN.
Citas prasības pretendentiem:
Jāiesniedz reģistrācijas apliecības kopija;
Pretendenta apliecinājums, kurā norāda, ka attiecībā uz to nepastāv šādi nosacījumi:
1) pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas
procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz
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parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai
pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma
izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;
2) tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas
nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu
parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā
valstī pārsniedz 100 latus.
* Pretendentam, kuram piešķirs līguma slēgšanas tiesības, izziņa, ko izsniegusi
Latvijas un ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai
Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu,
tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī
pārsniedz 100 latus. Termiņš dokumenta iesniegšanai 10 darbdienas, un šo dokumentu
pieņem un atzīst, ja tas izdots ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas.
Piedāvājums jāiesniedz Pils ielā 5-1, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā
līdz 2012.gada 20.marta plkst. 13.00.
Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pasūtītājs pārbauda saņemto
piedāvājumu atbilstību tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.
Pasūtītājs atzīst par atbilstošiem tikai tos piedāvājumus, kuri iesniegti un sagatavoti
atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.
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