APSTIPRINĀTS:
Iepirkuma komisijas sēdē
2018.gada 4.decembrī
Protokols Nr.1

SIA „Dzintaru koncertzāle”

Iepirkuma

„Dabasgāzes piegāde”

NOLIKUMS
Identifikācijas numurs: DZK 2018/12

Jūrmala, 2018

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
Pasūtītājs: SIA „Dzintaru koncertzāle”
Reģistrācijas numurs: 40003378932
Adrese: Turaidas iela 1, Jūrmala, LV-2015
Tālr.: +371 6 7762092 (Biroja vadītāja)
Pasūtītāja kontaktpersona:
Pasūtītāja kontaktpersona ar tehnisko specifikāciju saistītos jautājumos: Tehniskais direktors
attīstības jautājumos Deniss Piļkēvičs, tālrunis 26191281, e-pasta adrese:
deniss@dzintarukoncertzale.lv
6. Iepirkuma identifikācijas numurs: DZK 2018/12, CPV kods: 09123000-7 (Dabasgāze)
7. Iepirkuma procedūra notiek saskaņā ar: Iepirkums tiek rīkots, ievērojot Latvijas Republikas
likumu „Publisko iepirkumu likums”, turpmāk tekstā - PIL, Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra
noteikumu Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” un citu publisko
iepirkumu regulējošo normatīvo aktu prasībām.
8. Iepirkuma līguma veids: Preču piegāde.
9. Iepirkuma priekšmets un apjoms: dabasgāzes (turpmāk - Prece) piegāde, kura ietver
dabasgāzes piegādes Pasūtītājam, balansēšanas pakalpojuma sniegšanu, rēķinu izrakstīšanu,
maksājumu iekasēšanu, apstrādi un citas darbības, kuras saistītas ar dabasgāzes tirdzniecību un
izpildāmas saskaņā ar šajā nolikumā un spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām
prasībām.
10. Iepirkuma priekšmets netiek dalīts daļās, piedāvājumu var iesniegt par visu iepirkuma
priekšmetu. Pasūtītājs patur tiesības palielināt/samazināt vai papildināt pakalpojumu apjomu, ja
Pasūtītājam ir radusies tāda nepieciešamība. Minētie grozījumi līgumā tiek veikti ievērojot PIL
67.1panta nosacījumus.
11. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.
12. Iepirkuma līguma izpildes vieta: Turaidas iela 1, Jūrmala, LV-2015.
13. Iepirkuma līguma izpildes laiks: 12 (divpadsmit) mēneši, skaitot no līguma noslēgšanas dienas,
vai līdz termiņam, kad pakalpojuma kopējā summa sasniedz 41’999,99 EUR slieksni.
14. Samaksas kārtība:
- 100% (simts procenti) pēcapmaksa.
- Pakalpojuma piegādātāja pienākums ir nodot Pasūtītājam spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem atbilstošu rēķinu par iepriekšējā kalendārajā mēnesī piegādāto Preci. Pasūtītāja
pienākums - to apmaksāt, ne vēlāk kā, 20 (divdesmit) darba dienu laikā, skaitot no rēķina
saņemšanas dienas
15. Papildu informācijas saņemšana: info@dzintarukoncertzale.lv
16. Piedāvājumu iesniegšana un noformēšana:
16.1. Piedāvājumu var iesniegt personīgi (SIA „Dzintaru koncertzāle” birojā, Dzintaru pr. 3/4,
Jūrmalā, tālrunis: +371 6 77762092) vai nosūtīt pa pastu līdz 2018.gada 17. decembrim,
plkst. 14:00. Pasta adrese: Turaidas iela 1, Jūrmala, LV 2015;
16.2. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu un
iesniegšanu Pasūtītājam.
16.3. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā aploksnē tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama
un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, uz kuras jānorāda:
- pasūtītāja nosaukums un adrese, pretendenta nosaukums un adrese,
- atzīme: „Piedāvājums iepirkumam „Dabasgāzes piegāde SIA „Dzintaru koncertzāle”
vajadzībām”, identifikācijas Nr. DZK 2018/12, neatvērt līdz 2018.gada 17.decembrim plkst.
14:00”;
16.4. Piedāvājums jāiesniedz rakstveidā, lapām jābūt cauršūtām ar diegu un sanumurētām;
16.5. Piedāvājums jāsagatavo drukātā veidā (datorsalikumā), latviešu valodā;
16.6. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas vai norakstus, dokumenta kopija vai noraksts
jāapliecina LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Svešvalodās pievienotiem dokumentiem
jābūt pievienotam tulkojumam latviešu valodā;

1.
2.
3.
4.
5.
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16.7. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa,
pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā.

17. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI.
17.1. Pretendentiem jāiesniedz šādus atlases dokumentus:
17.1.1. Pretendenta pieteikums par piedalīšanos iepirkumā, kurš aizpildīts saskaņā ar nolikuma
1.pielikumā norādīto formu. Gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība,
pieteikums jāparaksta saskaņā ar piegādātāju savstarpējās vienošanās nosacījumiem;
17.1.2. Dokuments (oriģināls vai apliecināta kopija), kurš apliecina pieteikumā par piedalīšanos
iepirkumā parakstījušās personas vai personu paraksta tiesības (ja attiecināms);
17.1.3. Dokumenti, kuri apliecina Pretendenta atbilstību šādām prasībām:
- Pretendents normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts Latvijas Republikas
Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs;
- Apliecinājums, ka attiecībā uz Pretendentu nav iestājies neviens no PIL 9. panta astotajā
daļā noteiktajiem izslēgšanas nosacījumiem, un nav tādu apstākļu, kuri pretendentam liegtu
piedalīties šajā iepirkumā, saskaņā ar PIL noteiktajām prasībām;
- Apliecinājums, ka Pretendents ir tiesīgs nodarboties ar dabasgāzes tirdzniecību atbilstoši
Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un ir reģistrēts Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijā dabasgāzes tirgotāju reģistrā;
- Apliecinājums, ka Pretendentam ir spēkā esoši līgumi ar sadales sistēmas operatoriem par
sadales (dabasgāzes uzglabāšanas, pārvades un sadales) pakalpojumu lietošanu un līgums
ar dabasgāzes pārvades sistēmas operatoru par balansēšanu;
- Apliecinājums, ka Pretendenta rīcībā ir un iepirkuma līguma darbības laikā būs pietiekami
resursi, lai nodrošinātu Pasūtītājam nepiciešamā dabasgāzes apjoma (vismaz 47976 nm3
jeb aptuveni 506,729 MWh) pārdošanu Pasūtītājam.
17.2. Pretendentiem jāiesniedz apvienotais tehniskais un finanšu piedāvājums:
17.2.1. kurš ir sagatavots saskaņā ar nolikuma 3.pielikumā noteikto formu;
17.2.2. cenai jābūt norādītai eiro bez pievienotās vērtības nodokļa un bez akcīzes nodokļa (turpmāk
– PVN), norādot ne vairāk kā 5 (piecas) zīmes aiz komata;
17.2.3. Pretendenta piedāvātajā cenā ir jābūt iekļautām visām izmaksām, kādas saistītas ar Preču
pārdošanu Pasūtītājam, balansēšanas pakalpojuma sniegšanu, dabasgāzes uzglabāšanas
pakalpojumiem un maksu par pārvades sistēmas pakalpojumiem – pārvades jaudu, rēķinu
izrakstīšanu, maksājumu iekasēšanu, apstrādi un citām darbībām, kuras saistītas ar
dabasgāzes tirdzniecību un izpildāmas saskaņā ar šajā nolikumā un spēkā esošajos
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
17.2.4. Pretendenta piedāvātajai cenai jābūt fiksētai uz visu iepirkuma līguma izpildes laiku un tā
nevar būt objekts nekādiem vēlākiem pārrēķiniem.
17.3. Iepirkumā iesniegtie piedāvājumi un tā dokumenti ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti
atpakaļ Pretendentiem, izņemot gadījumu, ja Pretendents savu piedāvājumu atsauc.
18. PIEDĀVĀJUMA VĒRTĒŠANAS UN IZVĒLES KRITĒRIJI.
18.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi, apvienoto tehnisko un finanšu
piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu Komisija veic slēgtā sēdē.
18.2. Komisija piedāvājumus vērtē atbilstoši iepirkuma dokumentos izvirzītajām prasībām un
kritērijiem, ievērojot vienādu attieksmi pret Pretendentiem, neatkāpjoties no iepirkuma
dokumentos noteiktajām prasībām un nedodot nepamatotas priekšrocības konkrētam
Pretendentam.
18.3. Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas Pretendentam, kurš tiks atzīts par atbilstošu
piedāvājuma noformējuma pārbaudē, Pretendentu atlases pārbaudē, apvienoto tehnisko un
finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudē, un kura piedāvājums būs ar viszemāko cenu.
18.4. Pretendentu piedāvājumu vērtēšana notiks sekojošos posmos:
18.4.1. Pirmais posms. Tiks vērtēts Pretendentu piedāvājumu noformējums. Gadījumā, ja
piedāvājums nav noformēts vai nav iesniegts, atbilstoši šī nolikuma prasībām,
nepieciešamais dokuments, traucējot izvērtēt piedāvājumu pēc būtības, vai tā radot šaubas
par piedāvājuma satura ticamību un/vai piedāvājuma nenoraidīšana attiecīgo trūkumu dēļ
radītu vienlīdzīgas attieksmes pret pārējiem Pretendentiem pārkāpumu, tad Pretendents var
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tikt izslēgts no turpmākās dalības šajā iepirkumā. Komisijai ir tiesības noraidīt piedāvājumu,
ja Pretendenta iesniegtā informācija nesakrīt ar apstiprinošajos dokumentos sniegto
informāciju, nav ievērotas normatīvajos aktos noteiktās dokumentu noformēšanas prasības
vai dokumenta tulkojums neatbilst oriģinālam;
18.4.2. Otrais posms. Tiks vērtēti Pretendentu iesniegtie atlases dokumenti un to atbilstība šajā
nolikumā izvirzītajām prasībām. Komisija noraidīs tos Pretendentu piedāvājumus un izslēgs
no turpmākās dalības šajā iepirkumu procedūrā, kurus tā būs atzinusi par neatbilstošiem
nolikumā noteiktajām Pretendentu atlases prasībām;
18.4.3. Trešais posms. Tiks veikta Pretendentu iesniegto apvienoto tehnisko un finanšu
piedāvājumu pārbaude, Komisijai pārbaudot piedāvājumu atbilstību nolikumā izvirzītajām
prasībām. Gadījumā, ja Pretendenta piedāvājums neatbildīs šajā nolikumā norādītajām
prasībām, Komisija izslēgs Pretendentu no turpmākās dalības šajā iepirkumu procedūrā.
18.5. Komisija izslēdz Pretendentu no dalības iepirkumā, ja uz Pretendentu attiecas kāds no PIL
9.panta astotajā daļā noteiktajiem izslēgšanas gadījumiem. Pretendentu izslēgšanas gadījumu
pārbaudi komisija veiks attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma
slēgšanas tiesības.

19. LĒMUMA PAR IEPIRKUMA REZULTĀTIEM PIEŅEMŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA.
19.1. Komisija pieņem lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Pretendentam, kura
19.2.
19.3.
19.4.
19.5.

piedāvājums atbilst visām nolikuma prasībām un ir ar viszemāko cenu.
Komisija pieņem lēmumu izbeigt iepirkumu, ja nav iesniegts neviens nolikumam atbilstošs
piedāvājums vai nav iesniegts neviens piedāvājums.
Komisija var jebkurā brīdī pieņemt lēmumu pārtraukt iepirkumu, ja tam ir objektīvs
pamatojums.
Saskaņā ar PIL 9. panta 17.daļu, ne vēlāk kā, 10(desmit) darbdienu laikā pēc tam, kad
noslēgts iepirkuma līgums, Pasūtītājs publicē informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu.
Nolikumam pievienoti šādi pielikumi:
1.pielikums – pieteikums dalībai iepirkumā (forma);
2.pielikums – tehniskā specifikācija, Preču raksturojums;
3.pielikums – finanšu piedāvājums (forma).
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1. pielikums
Iepirkuma “Dabasgāzes piegāde” nolikumam
identifikācijas Nr. DZK 2018/12
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ
Pretendents:
nosaukums
vienotais reģ. Nr.
juridiskā adrese
pasta adrese
tālrunis
bankas rekvizīti

_______________________________________,
_______________________________________,
_______________________________________,
_______________________________________,
_______________________________________,
_______________________________________
_______________________________________,
persona, kura ir tiesīga pārstāvēt
pretendentu vai pilnvarotā persona
(vārds, uzvārds, amats)
_______________________________________.

Gadījumā, ja Pretendents ir piegādātāju apvienība (personu grupa):
1.1.
persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību iepirkumā: ___________________.
1.2.
katras personas atbildības apjoms: ____________________________________.
Ar šī pieteikuma iesniegšanu <pretendenta nosaukums> piesaka savu dalību iepirkumā
„Dabasgāzes piegāde” (identifikācijas Nr. DZK 2018/12).

-

Ar šo apliecinām, ka:
Pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai iepirkuma līguma
izpildei;
uz pretendentu nav piemērojams kāds no Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā
noteiktajiem pretendentu izslēgšanas noteikumiem;
esam iepazinušies un pilnībā piekrītam visām šī iepirkuma nolikuma prasībām;
šis piedāvājums ir sagatavots individuāli un nav saskaņots ar konkurentiem;
visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;
nodrošinām piedāvājuma spēkā esamību līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, saskaņā ar šajā
nolikumā un Publisko iepirkumu likumā noteikto kārtību.

Pieteikumu apliecinu:
Parakstītāja amats, vārds, uzvārds:
Paraksts:
Datums:
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2. pielikums
Iepirkuma “Dabasgāzes piegāde” nolikumam
identifikācijas Nr. DZK 2018/12

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA.
1.
2.

Iepirkuma priekšmets ir dabasgāzes piegāde.
Pasūtītāja faktiskais un prognozējamais patēriņš 2018.gadā.

Mēnesis
Janvāris
Februāris
Marts
Aprīlis
Maijs
Jūnijs
Jūlijs
Augusts
Septembris
Oktobris
Novembris
Decembris
Kopā:

nm3
7064
7220
6578
2855
1063
1518
3097
2615
1665
2801
4500
7000
47976

2018
MWh (aptuveni)
74,228
75,882
69,082
30,485
11,673
16,224
32,71
27,915
17,817
29,388
47,475
73,85
506,729
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3. pielikums
Iepirkums “Dabasgāzes piegāde” nolikumam
identifikācijas Nr. DZK 2018/12

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Iepirkumam “Dabasgāzes piegāde”,
identifikācijas Nr. DZK 2018/12
Pretendenta piedāvātā cena par
1(vienu) kWh
(EUR bez akcīzes un PVN)

Prece
Dabasgāzes, kurā iekļautas izmaksas par dabasgāzes
uzglabāšanas pakalpojumiem un maksa par pārvades
sistēmas pakalpojumiem – pārvades jaudu.

Piedāvājuma cena vārdiem:_________________________________________________
Cenu piedāvājums ir spēkā vismaz 10 dienas no piedāvājuma iesniegšanas dienas.
Pakalpojuma atbilstība nolikuma 2.pielikuma 2.punkta prasībām:__________________
Pretendents apoliecina, ka, gadījumā ja tiks noslēgts piegādes līgums, Lietotāja (Pasūtītāja)
norēķinos ar Tirgotāju (Pretendentu) par patērēto dabasgāzi tiks iekļauti maksājumi tājā skaitā
par:
Pārvades sistēmas pakalpojumiem – izejas punktu Latvijas lietotāju apgādei;
Sadales sistēmas pakalpojumiem;
LR normatīvos aktos noteiktos nodokļus dabasgāzei un sistēmas pakalpojumiem.

Ar šo apliecinu piedāvājuma pamatotību un spēkā esamību:
Parakstītāja amats, vārds, uzvārds:
Paraksts:
Datums:

