CENU APTAUJAS
“Malkas piegāde „Vīķu muižai””
NOTEIKUMI
1.

Prasības pretendentiem:
1.1. reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
1.2. pretendenta rīcībā ir darbu veikšanai nepieciešamā traktortehnika un/vai
iekārtas.

2. Darbu izpildes termiņš – 2017. gada 2.oktobris līdz 27. novembris.
3. Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar zemāko cenu.
4. Iesniedzamie dokumenti:
4.1. Pieteikums cenu aptaujai;
4.2. Finanšu piedāvājums saskaņā ar pievienoto formu;
4.3.
Informācija par pretendenta rīcībā esošo traktortehniku un/vai
iekārtām Tehniskajos noteikumos minēto darbu izpildei.
5. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:
cenu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 20. septembrim plkst. 10:00.
Piedāvājumi var tikt iesniegti:
5.1. iesniedzot personīgi SIA „Rekreācijas centrs „Vīķi””, „Veckabi”,
Staiceles pag., Alojas novads, LV 4043;
5.2. nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: SIA „Rekreācijas
centrs „Vīķi””, „Veckabi”, Staiceles pag., Alojas novads, LV 4043;
5.3. nosūtot elektroniski uz e-pastu rc.viki@aloja.lv
Kontaktpersona: SIA „Rekreācijas centrs „Vīķi”” valdes locekle Irita Neripa, tālr.
26320773, rc.viki@aloja.lv

PIETEIKUMS
2017. gada .......................
Pamatojoties uz izsludināto cenu aptauju „Malkas piegāde Vīķu muižai”
iesniedzam piedāvājumu
INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU

Pretendenta nosaukums
vai vārds, uzvārds
Reģistrācijas Nr.
vai personas kods
Pretendenta bankas rekvizīti
Adrese
Tālr., faksa Nr.
Par līguma izpildi atbildīgās
personas vārds, uzvārds,
tālr. Nr., e-pasta adrese
Pretendenta pilnvarotās
personas vārds, uzvārds,
amats
Pretendenta pilnvarotās
personas pilnvarojuma
pamats

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas piegādāt SIA „Rekreācijas centrs „Vīķi” Vīķu
muižas apkures vajadzībām malku. Piegādes vieta „Veckabi”, Staiceles pag., Alojas
novads. Apjoms piegādājams proporcionāli sadalot ar piegādes laiku no 2. oktobra līdz
27.novembrim.
Tehniskā specifikācija nosaka iepirkumam piegādājamo malkas daudzumu, diametru,
garumu, sortimentu un piegādes vietu.
1. Malkas apjomi:
Piegādes adrese
„Veckabi”, Staiceles pag., Alojas novads,
LV-4043
2. Malkas specifikācija:
2.1. Malkas krāvuma uzmērījuma pieņemšanas koeficients – 0,70

Apjoms m3
100

2.2. Malkas garums – 3 metri +/- 0,3 m
2.3. Malkas diametrs – 8 - 30 cm.
2.4. Malkai jābūt bez trupes.
2.5. Malkai nav pieļaujami mehāniski piejaukumi (metāla gabali, smiltis,
melnzeme u.tml.).
2.6. Malka: dažādu lapu koku malka, pieļaujams ne vairāk kā 15 % skuju koku.
2.7. Malkas piegāde ar piegādātāja transportu, ar piegādātāja iekraušanu un
izkraušanu piegādes vietās (izmaksas par piegādi iekļautas cenā).
2.8. Piegādes apjomi iepriekš jāsaskaņo ar pasūtītāju.
2.9. Ja koksnes sortiments, daudzums, kvalitāte neatbilst norādītajai koksnes
specifikācijai, pasūtītājam ir tiesības atteikties no koksnes pieņemšanas,
nekavējoties par to informējot piegādātāju.
3. Piegādes jāveic saskaņā ar līguma noteikumiem līdz 2017. gada
27.novembrim.
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Apjoms,
m3

Diametrs,
cm

Piegādes vieta

Garums,
m

1. Pretendents piedāvā pārdot, piegādājot un nokraujot grēdā kurināmo malku
saskaņā ar tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām:
Cena par
vienu m3
malkas
bez PVN,
euro

Summa
kopā

Kopā (bez PVN):
2. Cenā ir iekļautas visas ar malkas piegādi saistītās izmaksas, t.sk. darbaspēka,
transporta, iekraušanas un izkraušanas izmaksas.
3. Apliecinu, ka esam iepazinušies ar noteikumiem un tā pielikumiem, t.sk.
tehnisko specifikāciju, un piekrītam visiem noteiktajiem nosacījumiem.
4. Apliecinu, ka piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.
2017. gada ___. ______________
Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums
Z.v.

___________________________________________________

