
Iepirkuma „Koka skaidu granulu piegāde Cesvaines pašvaldības iestādēm” 

identifikācijas numurs  CND 2015/4 

NOLIKUMS 

 

1. Vispārīgā informācija 

1.1. Pasūtītājs - Cesvaines novada dome, reģ. Nr.90000054727, Pils iela 1A, Cesvaine, 

LV4871. 

1.2. Iepirkuma priekšmeta daļas: 

A. Skaidu granulu piegāde Cesvaines vidusskolai, Madonas ielā 1, Cesvainē, 

B. Skaidu granulu piegāde Cesvaines bibliotēkai, Pils ielā 6, Cesvainē, 

C. Skaidu granulu piegāde Cesvaines kultūras namam, Pils ielā 8, Cesvainē, 

D. Skaidu granulu piegāde pašvaldības ēkai, Pils ielā 2, Cesvainē. 

1.3. Pretendents var iesniegt piedāvājumus gan atsevišķām, gan visām iepirkuma daļām. 

1.4. Izpildes laiks un vieta – pēc saskaņota grafika 12 mēneši no līguma noslēgšanas 

dienas, piegādes Cesvaines novadā atbilstoši katrā iepirkuma daļā minētajai 

iestādes adresei. 

1.5. B, C, D daļas vienas piegādes apjoms no 2 līdz 6 tonnām. 

1.6. Piedāvājuma noformēšana un iesniegšana - līdz 2015.gada 9.marts 17:00. 

1.7. Pretendenta piedāvājums sastāv no: 

1.7.1. pretendenta piedāvājuma (pielikums Nr.1) katrai iepirkuma sadaļai;  

1.8. Testēšanas laboratorijas izsniegts granulu kvalitātes sertifikāts. Piedāvājums 

jāiesniedz 1 (vienā) eksemplārā, noformējams valsts valodā atbilstoši normatīvo 

aktu un šī nolikuma prasībām. 

1.9. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aizzīmogotā aploksnē ar norādi ” “Koka skaidu 

granulu piegāde Cesvaines pašvaldības iestādēm” , iepirkuma identifikācijas 

Nr.CND 2015/4,  neatvērt līdz 2015.gada 9.marts plkst. 17:00”. Aploksnes otrā 

pusē jānorāda Pretendenta nosaukums, adrese, tālruņi un kontaktpersona. 

1.10. Jebkurš piedāvājums, kas tiek saņemts pēc šī nolikuma 1.9. punktā noteiktā termiņa 

beigām vai nav noformēts atbilstoši šī nolikuma prasībām, neatvērtā veidā tiek 

atgriezts Pretendentam un netiek reģistrēts; 

1.11. Piedāvājuma derīguma termiņš - 50 (piecdesmit) dienas no piedāvājuma atvēršanas 

dienas. 

 

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu 

2.1.  Iepirkuma priekšmeta apraksts: 

Piegāde Cesvaines vidusskolai -  vidējais patēriņš apkures sezonā - 150 t. 

Piegāde Cesvaines bibliotēkai -  vidējais patēriņš apkures sezonā - 25 t. 

Piegāde Cesvaines kultūras namam - vidējais patēriņš apkures sezonā  - 30 t. 

Piegāde pašvaldības ēkai, Pils ielā 2 - vidējais patēriņš apkures sezonā  - 35 t. 

2.2. Skaidu granulu cenā ietvertas piegādes izmaksas līdz pasūtītāja norādītajai adresei. 

Piegādes katrā iepirkuma daļā veicamas pēc pasūtītāja apstiprināta grafika. 

2.3. Sīkāku informāciju par iepirkuma priekšmetu skatīt pielikumā Nr.2. 

  



 

 

 

PIELIKUMS Nr.1  

 

PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS  

 

Iepirkumam „Koka skaidu granulu piegāde Cesvaines pašvaldības iestādēm” 

identifikācijas Nr. CND  2015/4 

  

      2015.gada “___.”_________________ 

 

Godātā komisija, mēs, piedāvājumā parakstījušies, apstiprinām, ka Piedāvājam veikt 

iepirkuma „Koka skaidu granulu piegāde Cesvaines pašvaldības iestādēm” izpildi ____daļai, 

nodrošinot koka skaidu granulu piegādi Cesvaines  

 

_________________________________________________________________________ 

(iestādes nosaukums, adrese) 

 

ar skaidu granulu cenu par 1 (vienu) tonnu 

 

___________________________________________________________ EUR, bez PVN 

( summa cipariem un ar vārdiem); 

 

PVN 21%   ____________________________________________________ EUR 

(summa cipariem un ar vārdiem); 

 

PAVISAM KOPĀ _____________________________________________ EUR; 

(piedāvājuma summa cipariem ar vārdiem). 

     

1. Mēs apstiprinām, ka pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu. 

 

2. Mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 50 (piecdesmit) dienas no piedāvājuma 

rezultātu paziņošanas un tas netiks mainīts visu piedāvājuma spēkā esamības laiku. 

 

3. Mēs piekrītam sniegt papildus informāciju saistībā ar šo iepirkumu, ja tāda tiks pieprasīta. 

 

4. Mēs piekrītam, ka pasūtītājam ir tiesības veikt darbības, kas saistītas ar Publisko 

iepirkuma likumā ietverto prasību izpildi un šajā iepirkumā sniegtās informācijas 

patiesīguma noskaidrošanu. 

 

Pretendenta nosaukums: ______________________________________________ 

 

Reģistrēts: _________________________________________________________ 

 

ar Nr. ____________________________________________________________ 

 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.____________________________________ 



 

 

 

 

Juridiskā adrese: ____________________________________________________ 

 

Pasta adrese: _____________________________________________________ 

 

Kontaktpersona:___________________________________________________ 

          (vārds, uzvārds, amats) 

 

Telefons:______________________     Fakss: _______________________ 

 

Banka: __________________________________________________________ 

 

Bankas kods: __________________________________________________________ 

 

Konta Nr: __________________________________________________________ 

 

Piedāvājumam pievienoti: 

 

Ar šo mēs uzņemamies pilnu atbildību par piedāvājumā iesniegtajiem dokumentiem, tajos 

ietverto informāciju, noformējumu.  

 

Paraksts ___________________________________________________________ 

 

Vārds, uzvārds ______________________________________________________ 

 

Ieņemamais amats ___________________________________________________ 

   z.v. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PIELIKUMS Nr.2    

 

 

Tehniskā specifikācija iepirkumam „Koka skaidu granulu piegāde Cesvaines 

pašvaldības iestādēm” identifikācijas Nr. CND  2015/4 

 

1. Koka skaidu granulas iepirkuma A daļai: 

Tehniskie dati Raksturojums 

Geometriskais lielums diametrā 8mm 

Mitrums 5-10% 

Pelnu saturs ne lielāks kā 0,5% 

Siltumspēja  no 4100-4400 kcal/kg 

Tilpumblīvums  no 650-750 kg/m3 

Granulu krāsa gaiša 

Piegāde 
Granulas jāpiegādā beramā veidā, jāiepilda ar pneimotransportieri 

speciālā uzglabāšanas tornī . 

 

2.  Koka skaidu granulas iepirkuma B, C, D daļai: 

Tehniskie dati Raksturojums 

Geometriskais lielums diametrā 8mm 

Mitrums 5-10% 

Pelnu saturs ne lielāks kā 0,5% 

Siltumspēja  no 4100-4400 kcal/kg 

Tilpumblīvums  no 650-750 kg/m3 

Granulu krāsa gaiša 

Piegāde 
Granulas jāpiegādā iepakotas maisos,  

vienas vienības svars līdz 20 kg. 

 

 

 

 


