Uzaicinājums iesniegt piedāvājumus enerģētiskās šķeldas piegādei SIA “Krāslavas nami”
Nr. KN2022/3 (SPS)
SIA “Krāslavas nami” plāno iegādāties koksnes kurināmo (enerģētisko šķeldu) laika periodā no
2022.gada jūnija līdz 2022.gada oktobrim rezerves uzkrājuma veidošanai apkures sezonas
periodam un aicina ieinteresētus piegādātājus iesniegt savus piedāvājumus līdz 2022.gada
13.jūnijam saskaņā ar sekojošo informāciju:
Informācija pretendentiem par iespēju slēgt līgumus par koksnes kurināmā
(enerģētiskās šķeldas) piegādi SIA “Krāslavas nami” vajadzībām.
1. Vispārīgā informācija
1.1. Pasūtītājs: SIA „Krāslavas nami”, reģ.Nr.LV45903001693, adrese: Brīvības ielā 5,
Krāslavā, Krāslavas novads, LV5601, AS „Swedbank” konts: LVHABA0551032124704; tālr.
65681570, f.65681479; info@kraslavasnami.lv. SIA “Krāslavas nami” ir sabiedrisko
pakalpojumu sniedzējs (siltumenerģijas ražotājs un piegādātājs), kas saskaņā ar Sabiedrisko
pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 10.panta (1) daļas 16.punktu slēdz līgumus par
kurināmā piegādi enerģijas ražošanai, nepiemērojot iepirkuma procedūras. Šis ir brīvprātīgs
paziņojums ar mērķi izvēlēties saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu pasūtījuma veikšanai.
1.2. Kurināmā veids, ko plāno iegādāties pasūtītājs: enerģētiskā koksnes šķelda saskaņā ar
tehnisko specifikāciju. Paredzamais enerģētiskās koksnes šķeldas kopējais piegādes apjoms
periodam no 2022.gada 15.jūnija līdz 2022.gada 15.oktobrim: līdz 15000 m3 (beramie
kubikmetri), veicot piegādes uz šķeldas uzglabāšanas laukumu Latgales ielā 14, Krāslavā saskaņā
ar saskaņoto grafiku rezerves uzkrājuma veidošanai. Šim piegādes apjomam pretendenti var
piedāvāt piegādei tikai “balto” šķeldu saskaņā ar tehnisko specifikāciju.
Prasības kurināmā kvalitātei, raksturojumi, mērvienības koeficienti ir noradīti tehniskajā
specifikācijā. Pretendentam aizpildot piedāvājumu par kurināmā piegādi, jāievēro tehniskajā
specifikācijā noradītie parametri kurināmā veidam. Pasūtītājām nav pienākuma iepirkt visus
tehniskajā specifikācijā norādītos kurināmā veidus. Pasūtītājs izvēlas saimnieciski izdevīgāko
kurināmā veida un cenas piedāvājumu pēc saviem ieskatiem.
1.4. Līguma izpildes vieta: kurināmā piegādes vieta – Latgales ielā 14, Krāslavā.
1.5. Līguma izpildes laiks: saskaņā ar individuālo piegādes grafiku katram piegādātājam.
2. Prasības pretendentiem
2.1. Prasības pretendenta kvalifikācijai
2.1.1. Uz pretendentu neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta
pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi.
2.1.2. Pretendentam ir tehniskās iespējas saražot un piegādāt kurināmo atbilstoši tehniskajai
specifikācijai un pretendenta piedāvājuma apjomam. Pretendenta īpašumā/rīcībā ir
gatavas šķeldas/skaidu krājumi un/vai izejmateriālu (koksnes, kokapstrādes atkritumu)
krājumi, kā kvalitāte atbilst pretendenta piedāvātā kurināma kvalitātei atbilstoši tehniskajā
specifikācijā iekļautām prasībām, un šādu krājumu apjoms ir pietiekošs pretendenta
piedāvājuma izpildes nodrošināšanai.

3. Piedāvājuma sagatavošana un iesniedzamie dokumenti
3.1. Piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas kārtība:
3.1.1. Pretendentam ir jāiesniedz piedāvājumu, izmantojot nolikumam pievienotās formas
(pielikumā Nr.1.), kā arī jāiesniedz dokumentu kopums kvalifikācijas prasību izpildes
apliecināšanai.
3.1.2. Pretendenta piedāvājuma spēkā esamības termiņš: līdz 2022.gada 30.jūnijam.
Pretendentam viņa piedāvājums ir saistošs visu piedāvājuma derīguma termiņu.
3.1.3. Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām jebkurš pretendents var atsaukt savu
iesniegto piedāvājumu, to grozīt vai papildināt.
3.1.4. Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un
iesniegšanu pasūtītājam. Pretendentu piedāvājumi netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.
3.1.5. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā aploksnē, uz kuras jānorāda pretendenta nosaukums,
reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersonas telefona numurs un e-pasts, un jābūt atzīmei
„Piedāvājums koksnes kurināmā piegādei SIA “Krāslavas nami”. Pretendenti
piedāvājumus var iesniegt līdz 2022.gada 13.jūnija, plkst. 17:00, SIA „Krāslavas nami”
(Brīvības ielā 5, Krāslavā, Krāslavas novads), iesniedzot personīgi darba dienās darba
laikā (no pirmdienas līdz ceturtdienai plkst.8:00-12:00, 12:30-17:15; piektdienās plkst.
8:00-13:00) vai atsūtot pa pastu līdz norādītājām termiņam. Pretendenti līdz norādītājām
laikam var iesniegt piedāvājumus arī elektroniski, nosūtot piedāvājumu uz e-pastu:
info@kraslavasnami.lv. Elektroniski iesniegtajām piedāvājumam jābūt parakstītam ar
drošu elektronisko parakstu.
3.2. Piedāvājumā iesniedzamie dokumenti:
3.2.1. Pretendents sagatavo piedāvājumu atbilstoši pielikumam Nr.1., aizpildot visu
nepieciešamo informāciju un ar pilnvarotā pārstāvja parakstu to apliecinot.
3.2.2. Aizpildot piedāvājumu pretendents norāda informāciju, kas apliecina pretendenta
atbilstību kvalifikācijai:
− informāciju par pretendentam piederošu vai nomātu šķeldotāju, norādot marku,
ražīgumu, saražotās šķeldas frakcijas izmēru;
− informāciju par autotransporta vienībām šķeldas pārvadāšanai, norādot kravas kastes
apjomu un izkraušanas veidu (hidrauliska grīda, pašizkrāvējs);
− apliecinājumu par šķeldas kvalitāti un pieejamiem resursiem. Gatavas šķeldas un/vai
izejmateriālu krājuma apjomam jābūt pietiekošam pretendenta piedāvājumā norādītā
apjoma nodrošināšanai;
− informāciju (apliecinājumu) par iespēju un gatavību veikt šķeldas piegādi atsevišķās
partijas pa mēnešiem periodā, norādot maksimāli iespējamo mēneša un diennakts
piegādes apjomu.
4. Piedāvājumu vērtēšanas kārtība
4.1. Piedāvājumus pasūtītājs izskata bez pretendentu piedalīšanas. Pasūtītājs pieņem izskatīšanai
tikai to pretendentu piedāvājumus, kuri iesniedza visu p.3.2. pieprasīto informāciju p.3.1.
noteiktajā kārtībā.
4.2. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā pirms lēmuma pieņemšanas par pretendenta atbilstību
pārbaudīt pretendenta iesniegtās dokumentācijas patiesumu attiecīgajās institūcijās un pie
pretendenta klientiem, tai skaitā pieprasīt uzrādīt iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus.
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Datus par atbilstību Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta 1. daļā
minētajiem izslēgšanas noteikumiem pasūtītājs pārbaudīs publiski pieejamās datu bāzēs.
4.3. Pretendentam ir jānodrošina iespēja pasūtītāja pārstāvjiem veikt pārbaudi par resursu un
krājumu esamību pretendenta rīcībā iesniegtajā piedāvājumā norādītājās vietās trīs darba
dienu laikā no pasūtītāja lūguma. Gadījumā, ja pretendents nevar uzrādīt piedāvājumā
norādīto resursu un krājumu esamību, pasūtītājs var noraidīt pretendenta piedāvājumu.
4.4. Pasūtītājs veic pretendentu, kuri ir tiesīgi veikt piegādi, piedāvājumu vērtēšanu sekojošā
kārtībā:
4.4.1. Pasūtītājs analizē piedāvāto cenu līmeni.
4.4.2. Pasūtītājs vērtēšanai izvēlas pretendentus ar piedāvājumiem ar zemākām piedāvātām
cenām līdz kurināmā apjomam, kas nodrošina plānoto kopējo piegādes daudzumu.
4.4.3. Pretendentus ar zemākām piedāvātām cenām, kuriem ir pieejami visi resursi viņu
piedāvājumu izpildei, pasūtītājs aicinās uz sarunām par līguma noteikumiem un piegādes
grafiku.
4.4.4. Pasūtītājam nav pienākuma iepirkt kurināmo par pretendentu piedāvājumos norādītām
cenām (arī gadījumos, ja piedāvātā cena ir viszemākā no iesniegtajiem piedāvājumiem).
Gadījumā, ja pasūtītājs sarunu ceļā nevar vienoties ar pretendentu par piegādes cenu,
grafiku vai līguma noteikumiem, pasūtītājs ir tiesīgs noraidīt pretendenta piedāvājumu.
4.4.5. Pasūtītājs veic sarunas ar pretendentiem līdz līgumu noslēgšanai par nepieciešamā iegādes
apjoma nodrošināšanu.
5. Šķeldas tehniskā specifikācija
Pretendentam jānodrošina piegādājamas šķeldas kvalitāti saskaņā ar sekojošo specifikāciju:
Piedāvātais
kurināmais,
mērvienība

Enerģētiskā
šķelda,
beramais
kubikmetrs
(m3)

Preces veids

Preces īpašības

„Baltā” šķelda: šķelda no sasmalcinātas koksnes:
malkas, koka stumbriem bez zariem, kokapstrādes
atlikumiem (nomaļiem) bez svešu (ne koksnes)
frakcijas piemaisījumiem un bez zaru piejaukuma.

Mitrums: 30 % - 50%
Viendabīgums,
minimālie ārējie izmēri
35 x 35 mm;
maksimālie ārējie
izmēri:
50 x 50 mm
Šķelda ir dabīgā krāsā,
nav sapuvusi vai
ietrunējusi.

„Melnā” šķelda: šķelda no kokiem, kas tiek ražota,
sasmalcinot stumbru kopā ar zariem, šķelda no cirsmu
ar mazvērtīgajām koku sugām apstrādes, kas tiek
iegūta, sasmalcinot koka stumbrus kopā ar zariem,
šķelda no krūmu apauguma novākšanas un
smalcināšanas, sasmalcināti cirsmas atkritumi – zari,
krūmi, u.c. bez svešiem (ne koksnes) piemaisījumiem,
izņemot skujkoku sugu zarus un saknes.

Šī iepirkuma ietvaros pasūtītājs iepērk tikai “balto” šķeldu.

Pielikumā: piedāvājuma formas.
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