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1. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU
Iepirkuma identifikācijas numurs:
VIF2011/11
Pasūtītājs
SIA "Vides investīciju fonds", Ģertrūdes iela 10/12, Rīga, LV-1010
Kontaktpersona
Kontaktpersona, kas pilnvarota sniegt paskaidrojumus par nolikumu, ir Fonda Finansu vadītājs Gints
Kārkliņš, 67845111.
Piedāvājumu izvēles kritēriji
Zemāka cena.
Līguma izpildes laiks un vieta
45 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas.
Piedāvājumu iesniegšanas vieta
Ģertrūdes iela 10/12, LV-1010.
Pēdējais piedāvājumu iesniegšanas beigu datums
2011. gada 8. augusts plkst. 12.00. Piedāvājumu atvēršana notiks 2011. gada 8. augustā plkst. 12.00, Fonda
telpās Ģertrūdes ielā 10/12, Rīgā, Latvija to iepirkuma pretendentu un to pilnvaroto pārstāvju, kā arī
ieinteresēto personu klātbūtnē, kas būs ieradušies līdz 2011. gada 8. augusta plkst. 12.00.
Piedāvājuma derīguma termiľš
90 dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas (ieskaitot).
Piedāvājuma nodrošinājums
Nav paredzēts.
Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu
Pretendents var iesniegt vienu piedāvājumu. Piedāvājums jāiesniedz vienā (1) eksemplārā latviešu valodā
atsevišķā aizzīmogotā aploksnē ar norādi "ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS INVENTĀRA
PIEGĀDE" un ir jāietver visa pieprasītā informācija atbilstoši iepirkuma nolikumam.
Piedāvājums satur:
 pretendentu atlases dokumentus:
o pretendenta apliecinājums, ka likumā noteiktajā kārtībā nav konstatēti tā profesionālās darbības
pārkāpumi,
o reģistrācijas apliecības kopija un izziņa, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts likumā
noteiktajā kārtībā, nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā vai tā
saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta.
 tehniskā piedāvājuma dokumentus (sekojoši dokumenti, ko parakstījis pretendents):
o tehniskais piedāvājums atbilstoši nolikuma 2. pielikuam, kur pietiekami detalizēti uzrādīts, kā
pretendents spēs izpildīt iepirkuma "ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS INVENTĀRA
PIEGĀDE" tehniskās specifikācijas (informācija par iepirkuma priekšmetu) prasības,
pievienojot vajadzības gadījumā sertifikātus.
o apliecinājums par piedāvājuma derīguma termiņu – ne mazāk par deviņdesmit (90) kalendārajām
dienām no piedāvājuma atvēršanas dienas (ieskaitot).


finansiālā piedāvājuma dokumentu:
o rakstisks piedāvājums ar piedāvāto cenu LVL, ieskaitot nodokļus, atbilstoši 1. pielikumam, kas
ir šī iepirkuma nolikuma neatņemama sastāvdaļa.

Iepirkuma priekšmets: Saskaņā ar šī Nolikuma 2.pielikumā noteikto tehnisko specifikāciju iepirkuma
priekšmets sastāv no 12 sadaļām. Katra sadaļas finanšu piedāvājums tiek vērtēts atsevišķi. Piegādes
izmaksām jābūt iekļautām katras sadaļas finanšu piedāvājumā. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par
vienu iepirkuma sadaļu (tikai iesniedzot piedāvājumu par visām konkrētajā sadaļā ietvertajām pozīcijām),
par vairākām iepirkuma sadaļām, vai par visām iepirkuma sadaļām:
1.sadaļa: Nerūsējošā tērauda pedāļmehānisms – ratiņi uz 2 riteņiem un ar plastmasas vāku 60 litru
konteineriem;
2.sadaļa: Plastmasas rati ar 3 atsevišķām sekcijām, pedāļmehānismu un slēdzamām 3 durvīm;
3.sadaļa: Plastmasas rati ar durvīm un vāku;
4.sadaļa: Tērauda restoti rati;
5.sadaļa: Dubultie maisu turētāji – rati
5.1. Dubultie maisu turētāji – rati;
5.2. Dubultie maisu turētāji – rati;
6.sadaļa: Patoloģisko atkritumu savākšanas un uzglabāšanas rati.
7. sadaļa: Mikroviļľu iekārtā izmantojams atkritumu maiss
8. sadaļa: Autoklavējami infekciozo atkritumu maisi un maisu statīvi
8.1. Autoklavējami infekciozo atkritumu maisi
8.2. Infekciozo atkritumu maisu galda statīvs
9. sadaļa: Infekciozo veselības aprūpes atkritumu maisi
9.1. Infekciozo veselības aprūpes atkritumu maisi
9.2. Infekciozo veselības aprūpes atkritumu maisi
9.3. Infekciozo veselības aprūpes atkritumu maisi
9.4. Infekciozo veselības aprūpes atkritumu maisi
10. sadaļa: Veselības aprūpes atkritumu plastmasas tvertne ar plastmasas vāku un vākā iestrādātu
skrūvējamu korķi
11. sadaļa: Veselības aprūpes atkritumu aso priekšmetu konteineri un stiprinājumi
11.1. Veselības aprūpes atkritumu aso priekšmetu konteiners
11.2. Veselības aprūpes atkritumu aso priekšmetu konteinera stiprinājums pie vertikālas caurules
11.3. Veselības aprūpes atkritumu aso priekšmetu konteiners
12. sadaļa: Atkritumu tvertnes ar pedāļmehānismu un noteiktu krāsu vākiem
12.1. Atkritumu tvertnes ar durvīm, pedāļmehānismu un sarkanas krāsas vāku, skaits
12.2. Atkritumu tvertnes ar durvīm, pedāļmehānismu un zilas krāsas vāku
12.3. Atkritumu tvertnes ar durvīm, pedāļmehānismu un dzeltenas krāsas vāku
12.4. Atkritumu tvertne ar pedāļmehānismu un zilas krāsas vāku
12.5. Atkritumu tvertne ar pedāļmehānismu un dzeltenas krāsas vāku
12.6. Atkritumu tvertne ar pedāļmehānismu zilas krāsas vāku
12.7. Atkritumu tvertne ar pedāļmehānismu dzeltenas krāsas vāku
12.8. Atkritumu tvertnes sadalītājs divās vienāda tilpuma sadaļās
Piegādes nosacījumi un termiľi:
Iepirkuma priekšmeta 1., 4., 7. un 10. sadaļas piegādi Pretendents, kas tiek atzīts par uzvarētāju, veic 45
kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas uz Pasūtītāja norādīto adresi Ventspils pilsētas robežās.
Iepirkuma priekšmeta 2. un 3. sadaļas piegādi Pretendents, kas tiek atzīts par uzvarētāju, veic 45 kalendāro
dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas uz Pasūtītāja norādīto adresi Rēzeknes pilsētas robežās. Iepirkuma
priekšmeta 5. sadaļas piegādi Pretendents, kas tiek atzīts par uzvarētāju, veic 45 kalendāro dienu laikā no
līguma noslēgšanas dienas uz Pasūtītāja norādīto adresi Rēzeknes un Jelgavas pilsētas robežās. Iepirkuma
priekšmeta 6. sadaļas piegādi Pretendents, kas tiek atzīts par uzvarētāju, veic 45 kalendāro dienu laikā no
līguma noslēgšanas dienas uz Pasūtītāja norādīto adresi Jelgavas pilsētas robežās. Iepirkuma priekšmeta 8.
sadaļas piegādi Pretendents, kas tiek atzīts par uzvarētāju, veic 45 kalendāro dienu laikā no līguma
noslēgšanas dienas uz Pasūtītāja norādīto adresi Rīgas pilsētas robežās. Iepirkuma priekšmeta 9., 11. un 12.
sadaļas piegādi Pretendents, kas tiek atzīts par uzvarētāju, veic 45 kalendāro dienu laikā no līguma
noslēgšanas dienas uz Pasūtītāja norādīto adresi Jelgavas, Rēzeknes un Ventspils pilsētu robežās (uz katru
pilsētu nogādājamais iepirkuma priekšmeta konkrētās sadaļas apakšpozīciju apjoms noteikts Tehniskajā
specifikācijā (2.pielikums).
Katra sadaļas finanšu piedāvājums tiek vērtēts atsevišķi. Piegādes izmaksām jābūt iekļautām katras sadaļas
finanšu piedāvājumā.

Apmaksas kārtība: Pretendents, kas tiek atzīts par uzvarētāju konkrētajā iepirkuma priekšmeta sadaļā, pēc
līguma noslēgšanas ar Pasūtītāju ir tiesīgs saņemt 20% avansa maksājumu no noslēgtā līguma kopējās
summas. Pārējā līguma summa 80% tiek apmaksāta pēc iepirkuma priekšmeta, par kuru ir noslēgts Piegādes
līgums, izpildes.
2. PRASĪBAS PIEDĀVĀJUMAM
Piedāvājuma iesniegšana:
 Piedāvājums jāiesniedz slēgtā, aizzīmogotā aploksnē vai iepakojumā;
 Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu
Pasūtītājam.
Piedāvājuma sagatavošana:
 Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā drukātā veidā;
 Piedāvājumā jāietver: Pretendentu atlases dokumenti;
 Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas (pievienojams pilnvaras oriģināls) parakstīta Tehniskā
specifikācija un Finanšu piedāvājums;
Piedāvājuma noformēšana:
 Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem.
Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida
pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs
apzīmējums ar vārdiem;
 Noformējot piedāvājumu, jāievēro spēkā esošo normatīvo aktu prasības dokumentu noformēšanai.
Pretendentu piedāvājumi, kuri nav noformēti atbilstoši šī nolikuma prasībām, netiek vērtēti.
3. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
Pretendentu atlases dokumenti:
 Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā atbilstoši nolikuma 1. Pielikumā noteiktai
formai. Cena ietver visus nodokļus un nodevas, kā arī citas izmaksas, kas attiecas uz 2. Pielikumā
noteikto iepirkuma priekšmetu piegādi. Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus.
 Pretendents sagatavo tehnisko piedāvājumu atbilstoši nolikuma 2. Pielikumā noteiktai formai.
 Pilnvaras oriģināls vai Pretendenta apliecināta pilnvaras kopija, ja Pretendenta piedāvājumu paraksta
pilnvarota persona;
 Pasūtītājs neizskata Pretendenta piedāvājumu vai arī izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības
jebkurā piedāvājumu izvērtēšanas stadijā, ja Pretendents neatbilst šajā Nolikumā norādītajiem atlases
kritērijiem vai arī ir norādījis nepatiesas ziņas vai vispār nav sniedzis ziņas par atbilstību minētajiem
kritērijiem. Komisijai ir tiesības pārbaudīt Pretendenta sniegto ziņu patiesumu.
4. PIEDĀVĀJUMA VĒRTĒŠANAS UN IZVĒLES KRITĒRIJI
Piedāvājumi, kuri saņemti pēc 2011. gada 8. augusta plkst. 12.00, netiek izskatīti un tiek neatvērtā veidā
nosūtīti pretendentam.
Iepirkuma komisijas sēdē, kurā tiek atvērti piedāvājumi, drīkst piedalīties pretendenti un to pilnvaroti
pārstāvji, kā arī citas ieinteresētas personas. Pretendentiem un to pilnvarotajiem pārstāvjiem uz dalību
komisijas sēdē jāpiesakās līdz 2011. gada 8.augusta plkst. 12.00 komisijas sekretāram, iesniedzot pilnvaru
pārstāvēt pretendenta intereses.
Pēc piedāvājuma iepakojumu atvēršanas to iesniegšanas secībā, iepirkuma komisija:
 pārbauda vai pretendenti ir iesnieguši visus nolikuma minētos pretendenta kvalifikācijas pārbaudes
dokumentus. Ja kāds no minētajiem dokumentiem nav iesniegts, pretendents tiek izslēgts no
turpmākās dalības iepirkumā,
 iepirkuma komisijas priekšsēdētājs skaļi nolasa katra pretendenta piedāvāto cenu, administratīvo
telpu atrašanās vietu.

Prasības attiecībā uz pretendentu
Pasūtītājs neizskata pretendenta piedāvājumu vai arī izslēdz pretendentu no turpmākās dalības jebkurā
piedāvājumu izvērtēšanas stadijā, ja:
 pretendents ir pasludināts par maksātnespējīgu, atrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība ir
apturēta vai pārtraukta vai ir uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai
bankrotu,
 pretendentam ir nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai citā
valstī, kur tas reģistrēts,
 likumā noteiktajā kārtībā ir konstatēti pretendenta profesionālās darbības pārkāpumi pēdējo trīs (3) gadu
laikā no piedāvājuma atvēršanas dienas,
 pretendents nav reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā,
 piedāvājums neatbilst tehniskajām specifikācijām (informācija par iepirkuma priekšmetu),
 pretendents, sniedzot pieprasīto informāciju, norādījis nepatiesas ziņas vai vispār nav sniedzis ziņas.
Ja pretendents neatbilst šīm prasībām vai nav iesniedzis šo prasību izpildi apliecinošus dokumentus,
pasūtītājs neizskata pretendenta piedāvājumu un izslēdz to no turpmākās vērtēšanas jebkurā piedāvājuma
izvērtēšanas stadijā.
Pretendentu atlases laikā komisija noskaidro pretendentu atbilstību paredzamā iepirkuma līguma izpildes
prasībām. Pretendentu atlase notiek pēc iesniegtajiem pretendentu atlases dokumentiem, pārbaudot
pretendentu atbilstību iepirkuma nolikuma izvirzītajām prasībām.
Pretendentu atlases laikā katrs komisijas loceklis aizpilda un paraksta pretendentu piedāvājumu atlases
tabulu, kurā norāda katra pretendenta piedāvājuma atbilstību katrai iepirkuma nolikuma izvirzītajai prasībai.
Komisija atlasa tos pretendentus, kuri saskaņā ar kopējo pretendentu piedāvājumu atlases tabulu atbilst
visām iepirkuma nolikuma izvirzītajām prasībām. Ja saskaņā ar kopējo pretendentu piedāvājumu atlases
tabulu pretendents neatbilst visām iepirkuma nolikuma izvirzītajām prasībām, komisija izslēdz pretendentu
no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.
Komisijas locekļi vērtē katru pretendenta piedāvājumu atsevišķi par katru sadaļu un nosakot lētāko cenu
starp visiem piedāvājumiem. Viena pretendenta piedāvājuma sadaļas noraidīšana neizslēdz automātiski no
iepirkuma dalības pārējās pretendenta piedāvātajās sadaļās.
Kritērija nosaukums Vērtējuma metode
Zemākā cena
Zemākā cena starp visu pretendentu piedāvātajām cenām konkrētajai sadaļai
Komisijas sekretārs apkopo vienā tabulā galīgo vērtējumu par katru iepirkuma sadaļu.
5. METODIKA, PĒC KURAS TIKS VĒRTĒTAS UN ĽEMTAS VĒRĀ ARITMĒTISKĀS KĻŪDAS
Komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja piedāvājumā konstatēta aritmētiska kļūda, par
visiem aritmētisko kļūdu labojumiem komisija trīs (3) darba dienu laikā paziņo pretendentam, kura
piedāvājumā labojumi izdarīti. Pretendents trīs (3) darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas paziņo par
savu piekrišanu komisijas izdarītajiem labojumiem. Ja pretendents trīs (3) darba dienu laikā pēc paziņojuma
saņemšanas nepaziņo par savu piekrišanu komisijas izdarītajiem labojumiem, komisija uzskata, ka
pretendents piekrīt labojumiem. Ja pretendents nepiekrīt aritmētisko kļūdu labojumiem, komisija pieņem
lēmumu par pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.
Ziņas par aritmētiskajām kļūdām komisija ieraksta protokolā atsevišķi katram piedāvājumam.
Novērtējot un salīdzinot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskas kļūdas, komisija ņem vērā tikai tās cenas,
kas izlabotas.

6. IEPIRKUMA LĪGUMA PROJEKTS
Iepirkuma līguma projekts ir pievienots šim iepirkuma nolikumam, kas ir šī nolikuma neatņemama
sastāvdaļa (pielikums Nr. 3).
Iepirkuma līgumu rakstveidā sagatavo Pasūtītājs un iesniedz to iepirkuma uzvarētājam. Iepirkuma līgumu
slēdz ne agrāk kā pēc 10 darba dienām kopš lēmuma pieņemšanas un ne vēlāk par piedāvājuma derīguma
termiņa beigām.
Sarunas par iepirkuma līgumu ar iepirkuma uzvarētāju jāpabeidz ne vēlāk kā piecpadsmit (15) darba dienu
laikā pēc paziņojuma par lēmuma pieņemšanu izsūtīšanas.
Iepirkuma līgums tiek slēgts ar mērķi noteikt tiesiskās, mantiskās, finansiālās u.c. attiecības, kas var rasties
līgumisko attiecību laikā.
7. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
Iepirkuma komisija neuzņemas atbildību vai saistības par izmaksām, kas saistītas ar pieteikumu
sagatavošanu šim iepirkumam.
Iepirkuma komisijas locekļi nevar vienlaicīgi pārstāvēt gan Pasūtītāju, gan Pretendentu un paraksta attiecīgu
apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta
izvēlē un darbībā.
Iepirkuma komisijas locekļi rīkojas saskaņā ar likumu "Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām" un
uz šī likuma pamata pieņemtajiem normatīvajiem aktiem, kā arī atbild par šī likuma, normatīvo aktu
ievērošanu.
Iepirkuma komisija risina visus ar iepirkuma norisi un organizēšanu saistītos jautājumus.
Iepirkuma komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokolus paraksta komisijas priekšsēdētājs un
komisijas sekretārs. Iepirkuma noslēguma protokolu paraksta visi iepirkuma komisijas locekļi.
Iepirkuma komisija ir tiesīga:
 pieprasīt rakstiski papildus informāciju no pretendentiem, kas piedalās iepirkumā,
 pieaicināt komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēju tiesībām,
 atteikties no visiem piedāvājumiem,
 lemt par iepirkuma termiņa pagarināšanu vai jauna iepirkuma izsludināšanu,
 veikt labojumus pretendentu piedāvājumos, ja tajos konstatētas aritmētiskas kļūdas un atteikties no
piedāvājuma izskatīšanas, ja pretendents nepiekrīt kļūdu labojumam,
 neizskatīt piedāvājumus, ja pretendents nav iesniedzis šim nolikumam atbilstošus pretendenta iespēju
novērtēšanas dokumentus vai piedāvājuma dokumenti neatbilst šajā nolikumā noteiktajām prasībām,
 veikt citas darbības, kas izriet no iepirkuma nolikuma un normatīvajiem aktiem.
Iepirkuma komisijai ir pienākumi:
 izskatīt un izvērtēt saskaņā ar nolikumu iesniegtos pretendentu piedāvājumus,
 neizpaust iesniegto piedāvājumu un citu materiālu saturu, izņemot gadījumus, kas paredzēti
normatīvajos aktos.
8. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
Katrs pretendents, iesniedzot piedāvājumu, ar to piekrīt visiem iepirkuma nolikumā minētajiem
nosacījumiem un apņemas ievērot to kā pamatu pasūtījuma izpildei.
Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu katrai iepirkuma sadaļai.

9. PIELIKUMU SARAKSTS
Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2
Pielikums Nr.3

Pretendenta pieteikuma veidlpa
Tehniskā specifikācija
Līguma projekts starp Fondu un pretendentu

uz 3 lpp.
uz 21 lpp.
uz 5 lpp.

1.pielikums
"Atkritumu apsaimniekošanas
inventāra piegāde" dokumentācijai

PRETENDENTA PIETEIKUMS
"Atkritumu apsaimniekošanas inventāra piegāde"
Iepirkuma identifikācijas numurs: VIF2011/11
Projekts (PIMS 2596 POPS FSP) "Labas veselības aprūpes atkritumu apsaimniekošanas prakses veicināšana,
lai samazinātu vides piesārņojumu, kā arī dioksīnu un dzīvsudraba izdalīšanos"
PRETENDENTS, ___________________________________________________________________,
pretendenta (uzņēmuma) nosaukums

reģ. Nr. _____________________, tā ____________________________________________
vadītāja vai pilnvarotas personas vārds uzvārds

personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumu procedūrā "Atkritumu
apsaimniekošanas inventāra piegāde" (iepirkuma identifikācijas numurs VIF2011/11) un:
1) apņemas ievērot iepirkuma procedūras dokumentācijā noteikto;
2) atzīt sava pieteikuma un piedāvājuma spēkā esamību 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju – līdz attiecīgā
līguma noslēgšanai;
3) apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt līguma
nosacījumus. Visi izdevumi, kas saistīti ar Preču piegādi ir iekļauti piedāvājumā;
4) apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas;
Pasūtītājs neizskata pretendenta piedāvājumu vai arī izslēdz pretendentu no turpmākās dalības jebkurā
piedāvājumu izvērtēšanas stadijā, ja:
 pretendents ir pasludināts par maksātnespējīgu, atrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība ir
apturēta vai pārtraukta vai ir uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai
bankrotu,
 pretendentam ir nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai citā
valstī, kur tas reģistrēts,
 likumā noteiktajā kārtībā ir konstatēti pretendenta profesionālās darbības pārkāpumi pēdējo trīs (3) gadu
laikā no piedāvājuma atvēršanas dienas,
 pretendents nav reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā,
 piedāvājums neatbilst tehniskajām specifikācijām (informācija par iepirkuma priekšmetu),
 pretendentam nav īpašumu apliecinošie dokumenti par nomai piedāvātajām administratīvajām telpām,
 pretendents, sniedzot pieprasīto informāciju, norādījis nepatiesas ziņas vai vispār nav sniedzis ziņas.
5) Finanšu piedāvājums
Preces nosaukums
1. Nerūsējošā tērauda pedāļmehānisms –
ratiľi uz 2 riteľiem un ar plastmasas
vāku 60 litru konteineriem
2. Plastmasas rati ar 3 atsevišķām
sekcijām, pedāļmehānismu un
slēdzamām 3 durvīm
3. Plastmasas rati ar durvīm un vāku
4. Tērauda restoti rati
5. Dubultais maisu turētājs - rati
5.1. Dubultais maisu turētājs - rati
5.2. Dubultais maisu turētājs - rati
6. Patoloģisko atkritumu savākšanas un
uzglabāšanas rati
7. Mikroviļľu iekārtā izmantojams
atkritumu maiss
8. Autoklavējami infekciozo atkritumu
maisi un maisu statīvi
8.1. Autoklavējami infekciozo atkritumu
maisi

Modelis

Ražotājs

Skaits Cena Ls
(gab.) bez PVN
31
15
1
2
7
5
4
1500

6700

Kopējā
cena ar
PVN, Ls

1.pielikums
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PRETENDENTA PIETEIKUMS
Preces nosaukums

Modelis

8.2. Infekciozo atkritumu maisu galda
statīvs
9. Infekciozo veselības aprūpes
atkritumu maisi
9.1. Infekciozo veselības aprūpes atkritumu
maisi
9.2. Infekciozo veselības aprūpes atkritumu
maisi
9.3. Infekciozo veselības aprūpes atkritumu
maisi
9.4. Infekciozo veselības aprūpes atkritumu
maisi
10. Veselības aprūpes atkritumu
plastmasas tvertne ar plastmasas vāku
un vākā iestrādātu skrūvējamu korķi
11. Veselības aprūpes atkritumu aso
priekšmetu konteineri un stiprinājumi
11.1. Veselības aprūpes atkritumu aso
priekšmetu konteiners
11.2. Veselības aprūpes atkritumu aso
priekšmetu konteinera stiprinājums pie
vertikālas caurules
11.3. Veselības aprūpes atkritumu aso
priekšmetu konteiners
12. Atkritumu tvertnes ar
pedāļmehānismu un noteiktu krāsu
vākiem
12.1. Atkritumu tvertnes ar durvīm,
pedāļmehānismu un sarkanas krāsas vāku,
skaits
12.2. Atkritumu tvertnes ar durvīm,
pedāļmehānismu un zilas krāsas vāku
12.3. Atkritumu tvertnes ar durvīm,
pedāļmehānismu un dzeltenas krāsas vāku
12.4. Atkritumu tvertne ar
pedāļmehānismu un zilas krāsas vāku
12.5. Atkritumu tvertne ar
pedāļmehānismu un dzeltenas krāsas vāku
12.6. Atkritumu tvertne ar
pedāļmehānismu zilas krāsas vāku
12.7. Atkritumu tvertne ar
pedāļmehānismu dzeltenas krāsas vāku
12.8. Atkritumu tvertnes sadalītājs divās
vienāda tilpuma sadaļās
Kopējā cena bez PVN
PVN
Kopējā cena ar PVN
Pretendentam ir jāiesniedz piedāvāto preču tehniskos aprakstus.
Pretendenta paraksts1:
1

Ražotājs

Skaits Cena Ls
(gab.) bez PVN

Kopējā
cena ar
PVN, Ls

44

26000
22800
9900
5500
16

643
12
65

26
10
10
12
6
171
167
145

___________________________________________________

Pieteikums jāparaksta personai, kas ir tiesīga pārstāvēt uzľēmumu, vai viľa pilnvarotai personai (šādā gadījumā obligāti jāpievieno
pilnvara).
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PRETENDENTA PIETEIKUMS
Pretendenta juridiskā un biroja adrese:
Pretendenta tālruņa numurs:
Pretendenta e-pasts:
Pretendenta bankas rekvizīti
Pretendenta kontaktpersona:
amats, vārds, uzvārds, tālr., e-pasts:

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

2.pielikums
Tehniskā specifikācija nolikuma "Atkritumu apsaimniekošanas
inventāra piegāde" dokumentācijai

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
1. Nerūsējošā tērauda pedāļmehānisms – ratiľi uz 2 riteľiem un ar plastmasas vāku 60 litru konteineriem, skaits – 31 gab.:
Komponente

Tehniskās / funkcionālās prasības

Materiāls

Nerūsējošā tērauda (vāks, riteņi no plastmasas, atsevišķi elementi
(atdures punkts vākam paceltā stāvoklī; pedāļa uzmava) no
gumijas)
860 mm – 960 mm
Ne vairāk kā 450 mm
Ne vairāk kā 600 mm
Ne vairāk kā 415 mm
Balta
2 riteņi ar gumijas pārklājumu, kas nodrošina kravnesību vismaz
20 kg
Ne mazāk kā 20 kg
Pedāļmehānismiem – ratiņiem jābūt nokomplektētiem un pilnībā
savienotiem ar visām šajā tehniskajā specifikācijā ietvertajām
detaļām (2 riteņiem, vāku, pedāli, rokturi) un jāpiegādā lietošanas
kārtībā (bez papildus montāžas nepieciešamības)
Pedāļmehānismam – ratiņiem jābūt tehniski savienojamiem ar
"METEKA GmbH" ražotajā mikroviļņu apstrādes iekārtā
"MediSter 160" lietotajām 60 litru veselības aprūpes atkritumu
plastmasas tvertnēm un jānodrošina iespēju vākt veselības
aprūpes atkritumu izmantojot ar pedāļmehānismu atveramu vāku
un veikt tvertņu pārvietošanu izmantojot pedāļmehānismam –
ratiņiem uzstādītos riteņus.
Vismaz 2 gadi no piegādes brīža
Viss apjoms pasūtītāja norādītā adresē Ventspils pilsētas teritorijā

Roktura augstums
Platums
Dziļums
Plastmasas vāka diametrs
Plastmasas vāka krāsa
Riteņi
Kravnesība
Uzstādīšana

Savienojamība/apraksts

Garantija
Piegādes vieta

Pretendenta piedāvājums

Atsauce uz
dokumentāciju
(ja pievienota
atsevišķi)
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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
2. Plastmasas rati ar 3 atsevišķām sekcijām, pedāļmehānismu un slēdzamām 3 durvīm, skaits – 15 gab.:
Komponente

Tehniskās / funkcionālās prasības

Materiāls

Plastmasas korpuss, atsevišķas metāla detaļas (piem.: riteņu
mehānismi u.tml.)
850 mm – 1200 mm
Ne vairāk kā 1500 mm
No 500 mm līdz 600 mm
Ne vairāk kā 1200 mm
No 4 līdz 6 riteņiem
Riteņu diametrs: no 140 mm līdz 230 mm
Aprīkots ar dzeltenas krāsas vāku, kājas pedāļmehānismu vāka
atvēršanai, atkritumu maisa turētāju; 1.moduļa 3 malas veidotas
no plastmasas sienām, 1 mala no aizslēdzamām plastmasas
durvīm, kas izvietotas ratu galā virs vāka atvēršanas pedāļa.
2. un 3. modulis katrs aprīkots ar aizslēdzamām vertikālām
durvīm ratu garākajā malā un diviem vienu zem otra novietotiem
plauktiem (kopā 2. un 3. modulī ir 4 plaukti)
Plaukta iekšējais platums: ne mazāk kā 330 mm
Plaukta iekšējais augstums: ne mazāk kā 330 mm
Plaukta iekšējais dziļums (tas, kas ratiem ir platums): ne mazāk
kā 400 mm
Izturība: katram plauktam ne mazāk kā 15 kg
Jebkura, pēc iespējas neitrālākā krāsā (piemēram, pelēkā, zaļā
u.tml.), izņemot sarkanu un melnu;
1.moduļa vāks: dzeltens

Roktura augstums
Ratu kopējais garums
Ratu kopējais platums
Ratu kopējais augstums
Ratu riteņi
Ratu 1.modulis

Ratu 2. un 3. modulis
Katra no četriem ratu 2. un
3. modulī izvietotā plaukta
izmēri un izturība
Ratu krāsa

Pretendenta piedāvājums

Atsauce uz
dokumentāciju
(ja pievienota
atsevišķi)
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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Komponente

Tehniskās / funkcionālās prasības

Apraksts

Rati sastāv no trīs savstarpēji savienotiem moduļiem (pamatne
var būt 1 vai 2): 1. modulis piemērots atkritumu savākšanai un
transportēšanai; aprīkots ar aizslēdzamām vertikālām durvīm no
ratu gala un horizontālu vāku dzeltenā krāsā no ratu augšpuses,
kas ir paceļams ar kājas pedāļa mehānismu (šis princips
nodrošina atkritumu ielādes iespējas no ratu augšpuses un
izkraušanu, izmantojot durvis), kā arī rokturi ratu stumšanai; 2.
un 3. modulis katrs aprīkots ar aizslēdzamām vertikālām durvīm
ratu garākajā malā (ratu platuma malā) un diviem vienu zem otra
novietotiem plauktiem (kopā 2. un 3. modulī ir 4 plaukti), kas ir
piemēroti spaiņu (ne mazāk kā 16 litru) pārvadāšanai; 2. un 3.
moduļa augšpuse slēgta; plauktiem un starpsienai vajadzības
gadījumā jābūt izņemamiem.
Vismaz 2 gadi no piegādes brīža
Viss apjoms pasūtītāja norādītā adresē Rēzeknes pilsētas teritorijā

Garantija
Piegādes vieta

Pretendenta piedāvājums

Atsauce uz
dokumentāciju
(ja pievienota
atsevišķi)
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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
3. Plastmasas rati ar durvīm un vāku, skaits – 1 gab.:
Komponente

Tehniskās / funkcionālās prasības

Materiāls

Plastmasas korpuss, atsevišķas metāla detaļas (piem.: riteņu
mehānismi u.tml.)
Ne vairāk kā 1400 mm
No 700 mm līdz 800 mm
Ne vairāk kā 1400 mm
4 riteņi, no kuriem 2 ir grozāmi un viens no grozāmajiem ar
bremzes mehānismu
No 420 līdz 460 litri
Ne mazāk kā 180 kg
Ratu vākam jābūt noņemamam, kā arī atveramam, radot daļēju
piekļuvi ratu saturam
Ratiem jābūt aprīkotiem ar diviem rokturiem ratu manevrēšanai,
kā arī atveramām durvīm ratu satura atvieglotai izņemšanai.
Vismaz 2 gadi no piegādes brīža
Viss apjoms pasūtītāja norādītā adresē Rēzeknes pilsētas teritorijā

Kopējais garums
Kopējais platums
Kopējais augstums
Riteņi
Tilpums
Kravnesība
Ratu vāks
Apraksts
Garantija
Piegādes vieta

Pretendenta piedāvājums

Atsauce uz
dokumentāciju
(ja pievienota
atsevišķi)
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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
4. Tērauda restoti rati, skaits – 2 gab.:
Komponente

Tehniskās / funkcionālās prasības

Materiāls

Ratu malas no cinkota tērauda caurulēm
Ratu pamatne no cinkota tērauda vai lamināta
Diametrs ne mazāks kā 21 mm
Pārklāts ar plastmasu
No 1700 mm līdz 1800 mm
No 600 mm līdz 650 mm
No 1690 mm līdz 1900 mm
Ne mazāk kā 1600 mm
Ne mazāk kā 600 mm
4 kustīgi pneimatiskie riteņi
Diametrs: no 200 mm līdz 220 mm
Fiksētas

Rokturis
Ratu kopējais garums
Ratu kopējais platums
Ratu kopējais augstums
Ratu platformas garums
Ratu platformas platums
Ratu riteņi
Ratu priekšējā un
aizmugurējā sienas
Ratu sānu malas
Garantija
Piegādes vieta

Stiprinātas uz atsperu stiprinājumiem, ir noņemamas, vismaz
1200 mm augstas
Vismaz 2 gadi no piegādes brīža
Viss apjoms pasūtītāja norādītā adresē Ventspils pilsētas teritorijā

Pretendenta piedāvājums

Atsauce uz
dokumentāciju
(ja pievienota
atsevišķi)

2.pielikums
Tehniskā specifikācija nolikuma "Atkritumu apsaimniekošanas
inventāra piegāde" dokumentācijai

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
5. Dubultais maisu turētājs – rati
5.1. Dubultais maisu turētājs – rati, skaits – 7 gab.:
Komponente

Tehniskās / funkcionālās prasības

Materiāls

Rāmis: tērauda
Pamatne: plastmasas
Vāki: plastmasas
Daudzreiz lietojamie maisi: poliesters
No 700 mm līdz 800 mm
No 400 mm līdz 500 mm
No 900 mm līdz 1000 mm
4 riteņi
Riteņu diametrs: no 80 mm līdz 120 mm
Rati aprīkoti ar 2 (diviem) maisu turētājiem, kuros katrā var
ievietot 120 litru maisu
2 maisu turētāju vāki; abi vāki aprīkoti ar kājas pedāļmehānismu
to atvēršanai; katrs vāks atšķirīgā krāsā – dzeltenā krāsā un zilā
krāsā; vāki (un pedāļmehānismi) novietoti blakus ratu garākajā
malā.
Katram maisu turētājam jābūt aprīkotam ar daudzreiz lietojamu
poliestera 120 litru maisu (uz katru dubulto maisu turētāju –
ratiem kopā ietverti 2 daudzreiz lietojami maisi).
Rati sastāv no diviem savstarpēji savienotiem maisu turētājiem
(pamatne var būt 1 vai 2, bet kopējais riteņu skaits ir 4), kas
aprīkoti ar atšķirīgas krāsas plastmasas vākiem dzeltenā un zilā
krāsā un ir katrs atverams ar savu kājas pedāļmehānismu;
pedāļmehānismi izvietoti ratu garākajā malā.
Vismaz 2 gadi no piegādes brīža
Viss apjoms pasūtītāja norādītā adresē Rēzeknes pilsētas teritorijā

Ratu kopējais garums
Ratu kopējais platums
Ratu kopējais augstums
Ratu riteņi
Maisu turētāji
Vāki

Maisi
Apraksts

Garantija
Piegādes vieta

Pretendenta piedāvājums

Atsauce uz
dokumentāciju
(ja pievienota
atsevišķi)
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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
5.2. Dubultais maisu turētājs – rati, skaits – 5 gab.:

Komponente

Tehniskās / funkcionālās prasības

Materiāls

Rāmis: tērauda
Pamatne: plastmasas
Vāki: plastmasas
Daudzreiz lietojamie maisi: poliesters
No 700 mm līdz 800 mm
No 400 mm līdz 500 mm
No 900 mm līdz 1000 mm
4 riteņi
Riteņu diametrs: no 80 mm līdz 120 mm
Rati aprīkoti ar 2 (diviem) maisu turētājiem, kuros katrā var
ievietot 120 litru maisu
2 maisu turētāju vāki; abi vāki aprīkoti ar kājas pedāļmehānismu
to atvēršanai; katrs vāks atšķirīgā krāsā – dzeltenā krāsā un
sarkanā krāsā; vāki (un pedāļmehānismi) novietoti blakus ratu
garākajā malā.
Katram maisu turētājam jābūt aprīkotam ar daudzreiz lietojamu
poliestera 120 litru maisu (uz katru dubulto maisu turētāju –
ratiem kopā ietverti 2 daudzreiz lietojami maisi).
Rati sastāv no diviem savstarpēji savienotiem maisu turētājiem
(pamatne var būt 1 vai 2, bet kopējais riteņu skaits ir 4), kas
aprīkoti ar atšķirīgas krāsas plastmasas vākiem dzeltenā un
sarkanā krāsā un ir katrs atverams ar savu kājas pedāļmehānismu;
pedāļmehānismi izvietoti ratu garākajā malā.
Vismaz 2 gadi no piegādes brīža
Viss apjoms pasūtītāja norādītā adresē Jelgavas pilsētas teritorijā

Ratu kopējais garums
Ratu kopējais platums
Ratu kopējais augstums
Ratu riteņi
Maisu turētāji
Vāki

Maisi
Apraksts

Garantija
Piegādes vieta

Pretendenta piedāvājums

Atsauce uz
dokumentāciju
(ja pievienota
atsevišķi)
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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

6. Patoloģisko atkritumu savākšanas un uzglabāšanas rati, skaits – 4 gab.:
Komponente

Tehniskās / funkcionālās prasības

Materiāls
Apraksts

Nerūsējošais tērauds
Rati aprīkoti ar diviem no augšas, ar rokturu palīdzību, veramiem
vākiem. Piemēroti izkraušanai ar konteinervedēju
0,750 – 0,800 m3
Četri rokturi:
Divi rokturi novietoti uz katra vāka (vāku atvēršanai)
Divi rokturi priekšējā paneļa sānos (ratu pārvietošanai)
No 1200 mm līdz 1300 mm

Tilpums
Rokturis
Ratu kopējais garums (ar
vākiem)
Ratu kopējais platums (ar
vāku)

No 1050 mm līdz 1100 mm

Ratu kopējais augstums (bez
riteņiem)

No 1000 mm līdz 1100 mm

Ratu platformas garums
Ratu riteņi

Ne mazāk kā 1600 mm
4 kustīgi pneimatiskie riteņi
Diametrs: no 150 mm līdz 220 mm

Ratu pamatnes biezums
Ratu sienu un vāku biezums
Garantija
Piegādes vieta

3 - 5 mm
2 -5 mm
Vismaz 2 gadi no piegādes brīža
Viss apjoms pasūtītāja norādītā adresē Jelgavas pilsētas teritorijā

Pretendenta piedāvājums

Atsauce uz
dokumentāciju
(ja pievienota
atsevišķi)
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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
7. Mikroviļľu iekārtā izmantojams atkritumu maiss, skaits – 1500 gab.:
Komponente

Tehniskās / funkcionālās prasības

Materiāls
Tilpums
Augstums
Platums
Izturība

Plastmasa
110 litri
Ne mazāk kā 900 mm
Ne mazāk kā 700 mm
Jābūt piemērotam (nekūstošam) izmantošanai mikroviļņu iekārtā
"MediSter" vismaz + 121°C temperatūrā, vismaz 50 minūtes
Ne mazāk kā 40 mkr
Dzeltena, sarkana vai oranža
Atkritumu maisam jābūt tehniski izmantojamam un piemērotam
"METEKA GmbH" ražotajā mikroviļņu apstrādes iekārtā
"MediSter 160".
Viss apjoms pasūtītāja norādītā adresē Ventspils teritorijā

Biezums
Krāsa
Apraksts
Piegādes vieta

Pretendenta piedāvājums

Atsauce uz
dokumentāciju
(ja pievienota
atsevišķi)
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Tehniskā specifikācija nolikuma "Atkritumu apsaimniekošanas
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8. Autoklavējami infekciozo atkritumu maisi un maisu statīvi
8.1. Autoklavējami infekciozo atkritumu maisi, skaits – 6700 gab.
Komponente

Tehniskās / funkcionālās prasības

Materiāls
Augstums
Platums
Apraksts
Iepakojums
Krāsa
Piegādes vieta

Polipropilēns
300 mm (+/- 10%)
200 mm (+/- 10%)
Autoklavējami maisi temperatūrā ne zemākā kā 121°C
Maisi iepakoti pa 100 gab. kartona kastēs (kopā 67 kastes)
Caurspīdīgi
Viss apjoms pasūtītāja norādītā adresē Rīgas pilsētas teritorijā

Pretendenta piedāvājums

Atsauce uz
dokumentāciju
(ja pievienota
atsevišķi)

Pretendenta piedāvājums

Atsauce uz
dokumentāciju
(ja pievienota
atsevišķi)

8.2. Infekciozo atkritumu maisu galda statīvs, skaits – 44 gab.:

Komponente

Tehniskās / funkcionālās prasības

Materiāls
Savienojamība/apraksts

Metāla pārklāts ar viegli kopjamu materiālu
Infekciozo atkritumu maisu galda statīvam jābūt tehniski
savienojamam un piemērotam šīs tehniskās specifikācijas 8.
sadaļas 1. pozīcijā minēto autoklavējamo infekciozo atkritumu
maisu
Viss apjoms pasūtītāja norādītā adresē Rīgas pilsētas teritorijā

Piegādes vieta
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9. Infekciozo veselības aprūpes atkritumu maisi
9.1. Infekciozo veselības aprūpes atkritumu maisi, skaits - 26000 gab.:
Komponente

Tehniskās / funkcionālās prasības

Materiāls
Biezums / izturība
Izmēri (platums X
augstums)
1 maisa svars
Krāsa
Piegādes vieta

Augsta blīvuma polietilēns (HDPE)
30 mikroni
550 mm X 600 mm

Pretendenta piedāvājums

Atsauce uz
dokumentāciju
(ja pievienota
atsevišķi)

Pretendenta piedāvājums

Atsauce uz
dokumentāciju
(ja pievienota
atsevišķi)

Ne mazāk kā 0,018 kg
Dzeltena
No kopējā apjoma:
3620 gab.: pasūtītāja norādītā adresē Jelgavas pilsētas teritorijā;
6550 gab.: pasūtītāja norādītā adresē Ventspils pilsētas teritorijā;
15830 gab.: pasūtītāja norādītā adresē Rēzeknes pilsētas teritorijā

9.2. Infekciozo veselības aprūpes atkritumu maisi, skaits - 22800 gab.:

Komponente

Tehniskās / funkcionālās prasības

Materiāls
Biezums / izturība
Izmēri (platums X
augstums)
1 maisa svars
Krāsa

Augsta blīvuma polietilēns (HDPE)
30 mikroni
750 mm X 750 mm
Ne mazāk kā 0,031 kg
Dzeltena
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Komponente

Tehniskās / funkcionālās prasības

Piegādes vieta

No kopējā apjoma:
2400 gab.: pasūtītāja norādītā adresē Jelgavas pilsētas teritorijā;
7200 gab.: pasūtītāja norādītā adresē Ventspils pilsētas teritorijā;
13200 gab.: pasūtītāja norādītā adresē Rēzeknes pilsētas teritorijā

Pretendenta piedāvājums

Atsauce uz
dokumentāciju
(ja pievienota
atsevišķi)

Pretendenta piedāvājums

Atsauce uz
dokumentāciju
(ja pievienota
atsevišķi)

Pretendenta piedāvājums

Atsauce uz
dokumentāciju
(ja pievienota
atsevišķi)

9.3. Infekciozo veselības aprūpes atkritumu maisi, skaits - 9900 gab.:
Komponente

Tehniskās / funkcionālās prasības

Materiāls
Biezums / izturība
Izmēri (platums X
augstums)
1 maisa svars
Krāsa
Piegādes vieta

Augsta blīvuma polietilēns (HDPE)
55 mikroni
750 mm X 1150 mm
Ne mazāk kā 0,09 kg
Dzeltena
No kopējā apjoma:
800 gab.: pasūtītāja norādītā adresē Jelgavas pilsētas teritorijā;
9100 gab.: pasūtītāja norādītā adresē Rēzeknes pilsētas teritorijā;

9.4. Infekciozo veselības aprūpes atkritumu maisi, skaits - 5500 gab.:
Komponente

Tehniskās / funkcionālās prasības

Materiāls
Biezums / izturība

Augsta blīvuma polietilēns (HDPE)
55 mikroni
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Komponente

Tehniskās / funkcionālās prasības

Izmēri (platums X
augstums)
1 maisa svars
Krāsa
Piegādes vieta

750 mm X 1150 mm
Ne mazāk kā 0,09 kg
Sarkana
No kopējā apjoma:
1500 gab.: pasūtītāja norādītā adresē Jelgavas pilsētas teritorijā;
1500 gab.: pasūtītāja norādītā adresē Ventspils pilsētas teritorijā;
2500 gab.: pasūtītāja norādītā adresē Rēzeknes pilsētas teritorijā

Pretendenta piedāvājums

Atsauce uz
dokumentāciju
(ja pievienota
atsevišķi)
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10. Veselības aprūpes atkritumu plastmasas tvertne ar plastmasas vāku un vākā iestrādātu skrūvējamu korķi, skaits – 16 gab.:

Komponente

Tehniskās / funkcionālās prasības

Materiāls
Tilpums
Tvertnes pamatnes diametrs
Tvertnes diametrs kopā ar
vāku
Tvertnes augstums
Tvertnes augstums kopā ar
vāku
Izturība

Polietilēns (PE)
60 litri
315 mm
375 mm
690 mm
700 mm



Tvertnes krāsa
Vāka krāsa
Korķa krāsa
Korķa iekšējais diametrs
Savienojamība/apraksts
Garantija
Piegādes vieta

Jābūt izturīgai pret dūrieniem (adatu u.c. veselības aprūpes
aso priekšmetu atkritumiem)
Jābūt piemērotai izmantošanai mikroviļņu iekārtā vismaz +
121°C temperatūrā, vismaz 50 minūtes

Zila
Dzeltena
Sarkana
600 mm – 620 mm
Plastmasas tvertnei jābūt tehniski savienojamai un izmantojamai
"METEKA GmbH" ražotajā mikroviļņu apstrādes iekārtā
"MediSter 160".
Vismaz 2 gadi no piegādes brīža
Viss apjoms pasūtītāja norādītā adresē Ventspils pilsētas teritorijā

Pretendenta piedāvājums

Atsauce uz
dokumentāciju
(ja pievienota
atsevišķi)
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11. Veselības aprūpes atkritumu aso priekšmetu konteineri un stiprinājumi
11.1. Veselības aprūpes atkritumu aso priekšmetu konteiners, skaits – 643 gab.:
Komponente

Tehniskās / funkcionālās prasības

Materiāls
Tilpums
Augstums
Platums
Apraksts

Polipropilēns (PP)
2 litri (+/- 10%)
193 mm (+/- 10%)
145 mm (+/- 10%)
Aso priekšmetu konteiners aprīkots ar adatu atdalītāju; aprīkots
gan ar pagaidu gan neatveramu slēgšanas mehānismu (vāku);
aprīkots ar rokturi pārnēsāšanai.
Sertificēti un marķēti atbilstoši "UN" starptautisko bīstamo kravu
pārvadājumu prasībām un marķēti ar zīmi "bioloģiski bīstams"
Dzeltena ar sarkanu vāku
No kopējā apjoma:
160 gab.: pasūtītāja norādītā adresē Jelgavas pilsētas teritorijā;
293 gab.:pasūtītāja norādītā adresē Ventspils pilsētas teritorijā;
190 gab.: pasūtītāja norādītā adresē Rēzeknes pilsētas teritorijā

Sertifikācija un marķējums
Krāsa
Piegādes vieta

Pretendenta piedāvājums

Atsauce uz
dokumentāciju
(ja pievienota
atsevišķi)
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11.2. Veselības aprūpes atkritumu aso priekšmetu konteinera stiprinājums pie vertikālas caurules, skaits – 12 gab.:
Komponente

Tehniskās / funkcionālās prasības

Apraksts

Veselības aprūpes atkritumu aso priekšmetu konteinera
plastmasas stiprinājumam (var būt atsevišķas metāla detaļas) pie
vertikālas caurules (ne mazākas par 20 mm diametrā) jābūt
tehniski savienojamam ar šīs tehniskās specifikācijas 11. sadaļas
1. pozīcijā minēto veselības aprūpes atkritumu aso priekšmetu
konteineru
No kopējā apjoma:
5 gab.: pasūtītāja norādītā adresē Jelgavas pilsētas teritorijā;
7 gab.: pasūtītāja norādītā adresē Rēzeknes pilsētas teritorijā

Piegādes vieta

Pretendenta piedāvājums

Atsauce uz
dokumentāciju
(ja pievienota
atsevišķi)

Pretendenta piedāvājums

Atsauce uz
dokumentāciju
(ja pievienota
atsevišķi)

11.3. Veselības aprūpes atkritumu aso priekšmetu konteiners, skaits – 65 gab.:
Komponente

Tehniskās / funkcionālās prasības

Materiāls
Tilpums
Augstums
Platums
Apraksts

Polipropilēns (PP)
7 litri (+/- 10%)
195 mm (+/- 10%)
248 mm (+/- 10%)
Aso priekšmetu konteiners aprīkots ar adatu atdalītāju; aprīkots
gan ar pagaidu gan neatveramu slēgšanas mehānismu (vāku);
aprīkots ar rokturi pārnēsāšanai.
Sertificēti un marķēti atbilstoši "UN" starptautisko bīstamo kravu
pārvadājumu prasībām un marķēti ar zīmi "bioloģiski bīstams"
Dzeltena ar sarkanu vāku
Viss apjoms pasūtītāja norādītā adresē Ventspils pilsētas teritorijā

Sertifikācija un marķējums
Krāsa
Piegādes vieta
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12. Atkritumu tvertnes ar pedāļmehānismu un noteiktu krāsu vākiem
12.1. Atkritumu tvertnes ar durvīm, pedāļmehānismu un sarkanas krāsas vāku, skaits – 26 gab.:
Komponente

Tehniskās / funkcionālās prasības

Materiāls
Tilpums
Augstums
Platums
Dziļums
Riteņu skaits
Apraksts

Polipropilēns (PP)
90 litri (+/- 10%)
930 mm (+/- 10%)
520 mm (+/- 10%)
480 mm (+/- 10%)
2 riteņi piemēroti tvertnes pārvadāšanai, veicot tās sagāšanu
Plastmasas atkritumu tvertne ar 2 riteņiem, durvīm, kas
aizveramas ar 2 klipšu mehānismu; sarkanas krāsas vāku, kas
atverams ar kājas pedāļmehānisma palīdzību un rokturi tvertnes
pārvadāšanai.
Vismaz 2 gadi no piegādes brīža
No kopējā apjoma:
8 gab.: pasūtītāja norādītā adresē Jelgavas pilsētas teritorijā;
8 gab.: pasūtītāja norādītā adresē Ventspils pilsētas teritorijā;
10 gab.: pasūtītāja norādītā adresē Rēzeknes pilsētas teritorijā

Garantija
Piegādes vieta

Pretendenta piedāvājums

Atsauce uz
dokumentāciju
(ja pievienota
atsevišķi)

Pretendenta piedāvājums

Atsauce uz
dokumentāciju
(ja pievienota
atsevišķi)

12.2. Atkritumu tvertnes ar durvīm, pedāļmehānismu un zilas krāsas vāku, skaits – 10 gab.:
Komponente

Tehniskās / funkcionālās prasības

Materiāls
Tilpums
Augstums
Platums
Dziļums

Polipropilēns (PP)
90 litri (+/- 10%)
930 mm (+/- 10%)
520 mm (+/- 10%)
480 mm (+/- 10%)
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Komponente

Tehniskās / funkcionālās prasības

Riteņu skaits
Apraksts

2 riteņi piemēroti tvertnes pārvadāšanai, veicot tās sagāšanu
Plastmasas atkritumu tvertne ar 2 riteņiem, durvīm, kas
aizveramas ar 2 klipšu mehānismu; zilas krāsas vāku, kas
atverams ar kājas pedāļmehānisma palīdzību un rokturi tvertnes
pārvadāšanai.
Vismaz 2 gadi no piegādes brīža
No kopējā apjoma:
4 gab.: pasūtītāja norādītā adresē Ventspils pilsētas teritorijā;
6 gab.: pasūtītāja norādītā adresē Rēzeknes pilsētas teritorijā

Garantija
Piegādes vieta

Pretendenta piedāvājums

Atsauce uz
dokumentāciju
(ja pievienota
atsevišķi)

Pretendenta piedāvājums

Atsauce uz
dokumentāciju
(ja pievienota
atsevišķi)

12.3. Atkritumu tvertnes ar durvīm, pedāļmehānismu un dzeltenas krāsas vāku, skaits – 10 gab.:
Komponente

Tehniskās / funkcionālās prasības

Materiāls
Tilpums
Augstums
Platums
Dziļums
Riteņu skaits
Apraksts

Polipropilēns (PP)
90 litri (+/- 10%)
930 mm (+/- 10%)
520 mm (+/- 10%)
480 mm (+/- 10%)
2 riteņi piemēroti tvertnes pārvadāšanai, veicot tās sagāšanu
Plastmasas atkritumu tvertne ar 2 riteņiem, durvīm, kas
aizveramas ar 2 klipšu mehānismu; dzeltenas krāsas vāku, kas
atverams ar kājas pedāļmehānisma palīdzību un rokturi tvertnes
pārvadāšanai.
Vismaz 2 gadi no piegādes brīža
Viss apjoms pasūtītāja norādītā adresē Rēzeknes pilsētas teritorijā

Garantija
Piegādes vieta
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12.4. Atkritumu tvertne ar pedāļmehānismu un zilas krāsas vāku, skaits – 12 gab.:
Komponente

Tehniskās / funkcionālās prasības

Materiāls
Tilpums
Augstums
Platums
Dziļums
Apraksts

Polipropilēns (PP)
60 litri (+/- 10%)
680 mm (+/- 10%)
500 mm (+/- 10%)
360 mm (+/- 10%)
Plastmasas atkritumu tvertne ar zilas krāsas vāku, kas atverams ar
kājas pedāļmehānisma palīdzību.
Vismaz 2 gadi no piegādes brīža
No kopējā apjoma:
2 gab.: pasūtītāja norādītā adresē Ventspils pilsētas teritorijā;
10 gab.: pasūtītāja norādītā adresē Rēzeknes pilsētas teritorijā

Garantija
Piegādes vieta

Pretendenta piedāvājums

Atsauce uz
dokumentāciju
(ja pievienota
atsevišķi)

Pretendenta piedāvājums

Atsauce uz
dokumentāciju
(ja pievienota
atsevišķi)

12.5. Atkritumu tvertne ar pedāļmehānismu un dzeltenas krāsas vāku, skaits – 6 gab.:
Komponente

Tehniskās / funkcionālās prasības

Materiāls
Tilpums
Augstums
Platums
Dziļums
Apraksts

Polipropilēns (PP)
60 litri (+/- 10%)
680 mm (+/- 10%)
500 mm (+/- 10%)
360 mm (+/- 10%)
Plastmasas atkritumu tvertne ar dzeltenas krāsas vāku, kas
atverams ar kājas pedāļmehānisma palīdzību.
Vismaz 2 gadi no piegādes brīža
Viss apjoms pasūtītāja norādītā adresē Rēzeknes pilsētas teritorijā

Garantija
Piegādes vieta
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12.6. Atkritumu tvertne ar pedāļmehānismu zilas krāsas vāku, skaits – 171 gab.:

Komponente

Tehniskās / funkcionālās prasības

Materiāls
Tilpums
Augstums
Platums
Dziļums
Apraksts

Polipropilēns (PP)
30 litri (+/- 10%)
510 mm (+/- 10%)
500 mm (+/- 10%)
360 mm (+/- 10%)
Plastmasas atkritumu tvertne ar zilas krāsas vāku, kas atverams ar
kājas pedāļmehānisma palīdzību.
Vismaz 2 gadi no piegādes brīža
No kopējā apjoma:
23 gab.: pasūtītāja norādītā adresē Jelgavas pilsētas teritorijā;
70 gab.: pasūtītāja norādītā adresē Ventspils pilsētas teritorijā;
78 gab.: pasūtītāja norādītā adresē Rēzeknes pilsētas teritorijā

Garantija
Piegādes vieta

Pretendenta piedāvājums

Atsauce uz
dokumentāciju
(ja pievienota
atsevišķi)

Pretendenta piedāvājums

Atsauce uz
dokumentāciju
(ja pievienota
atsevišķi)

12.7. Atkritumu tvertne ar pedāļmehānismu dzeltenas krāsas vāku, skaits – 167 gab.:
Komponente

Tehniskās / funkcionālās prasības

Materiāls
Tilpums
Augstums
Platums
Dziļums
Apraksts

Polipropilēns (PP)
30 litri (+/- 10%)
510 mm (+/- 10%)
500 mm (+/- 10%)
360 mm (+/- 10%)
Plastmasas atkritumu tvertne ar dzeltenas krāsas vāku, kas
atverams ar kājas pedāļmehānisma palīdzību.
Vismaz 2 gadi no piegādes brīža

Garantija
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Komponente

Tehniskās / funkcionālās prasības

Piegādes vieta

No kopējā apjoma:
23 gab.: pasūtītāja norādītā adresē Jelgavas pilsētas teritorijā;
55 gab.: pasūtītāja norādītā adresē Ventspils pilsētas teritorijā;
89 gab.: pasūtītāja norādītā adresē Rēzeknes pilsētas teritorijā

Pretendenta piedāvājums

Atsauce uz
dokumentāciju
(ja pievienota
atsevišķi)

Pretendenta piedāvājums

Atsauce uz
dokumentāciju
(ja pievienota
atsevišķi)

12.8. Atkritumu tvertnes sadalītājs divās vienāda tilpuma sadaļās, skaits – 145 gab.:
Komponente

Tehniskās / funkcionālās prasības

Materiāls
Apraksts

Polipropilēns (PP)
Atkritumu tvertnes sadalītājam jābūt tehniski savienojamam ar šīs
tehniskās specifikācijas 12. sadaļas 4., 5., 6. un 7. pozīcijas
atkritumu tvertnēm (gan 60 litru, gan 30 litru tvertnēm),
nodrošinot abu tilpumu atkritumu tvertņu sadalīšanu divās
vienāda tilpuma sadaļās ar viena veida atkritumu tvertnes
sadalītāju.
Vismaz 2 gadi no piegādes brīža
No kopējā apjoma:
30 gab.: pasūtītāja norādītā adresē Jelgavas pilsētas teritorijā;
35 gab.: pasūtītāja norādītā adresē Ventspils pilsētas teritorijā;
80 gab.: pasūtītāja norādītā adresē Rēzeknes pilsētas teritorijā

Garantija
Piegādes vieta

3.pielikums
Piegādes līgums nolikuma "Atkritumu apsaimniekošanas
inventāra piegāde" dokumentācijai
Projekts
Pasūtītāja Līguma reģistrācijas Nr. ____________
Izpildītāja Līguma reģistrācijas Nr. ____________
PIEGĀDES LĪGUMS
Rīgā,

2011. gada ____. ________

SIA "Vides investīciju fonds", Rīgā, Ģertrūdes ielā 10/12, reģistrācijas numurs 40003339615, ko
saskaņā ar statūtiem un 2010. gada 13. oktobra pilnvaru (reģistrēta aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr.
7792) pārstāv tās valdes priekšsēdētāja Ilze PURIĽA, turpmāk tekstā saukts "Pasūtītājs", no vienas puses
un,
< Izpildītāja nosaukums >, juridiskā adrese <pilsēta, iela >, vienotais reģistrācijas Nr. <reģistrācijas
numurs>, ko saskaņā ar <pilnvarojošā dokumenta nosaukums> pārstāv <pilnvarotās personas amats, vārds,
uzvārds>, turpmāk tekstā saukts "Izpildītājs", no otras puses,
abi kopā un katrs atsevišķi, turpmāk šī Līguma tekstā saukti "Puses", pamatojoties uz SIA "Vides
investīciju fonds", rīkotā atklātā konkursa "Atkritumu apsaimniekošanas inventāra piegāde" identifikācijas
Nr. <identifikācijas numurs>, turpmāk šā līguma tekstā Konkurss, rezultātiem un <Izpildītāja nosaukums>
iesniegto piedāvājumu, noslēdz Līgumu par turpmāk norādīto.
1.

Līguma priekšmets un cena

Pasūtītājs globālā projekta "Labas veselības aprūpes atkritumu apsaimniekošanas prakses veicināšana, lai
samazinātu vides piesārņojumu, kā arī dioksīnu un dzīvsudraba izdalīšanos" ietvaros, atbilstoši Konkursa
rezultātiem, pasūta un Izpildītājs piegādā:
Preces nosaukums

Modelis

Ražotājs

Skaits

Cena Ls

(gab.) bez PVN

Kopējā
cena ar
PVN, Ls

< atbilstoši Konkursa rezultātiem

< konkrētā

< konkrētā

<skaits> <cena bez <kopējā

noteiktā/-ās preču sadaļa/-as>

modeļa

ražotāja

PVN>

nosaukums>

nosaukums>

cena ar
PVN>

Kopējā cena bez PVN
PVN
Kopējā cena ar PVN

turpmāk šī Līguma tekstā sauktus par Precēm, atbilstoši šī Līguma 1.punktā minētajiem tehniskajiem
nosacījumiem un atbilstoši Konkursa ietvaros noteiktajām tehniskajām specifikācijām.
2.

Norēķinu kārtība

2.1.
Šī Līguma 1.punktā minēto Preču cenā ietilpst visi nodokļi, maksājumi, nodevas un citi izdevumi,
kuri maksājami sakarā ar Līguma saistību izpildi, tai skaitā arī piegādes izdevumi uz Konkursa tehniskajā
specifikācijā noteiktajām pilsētām.
2.2.
Pasūtītājs samaksu par piegādāto Preci veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu
(Līguma 9. punkts), 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Preces piegādes, ko apstiprina Preču pavadzīme
– rēķins ar norādītu Pasūtītāja Līguma reģistrācijas numuru.
2.2.1. Gadījumā, ja Izpildītājs vēlas saņemt avansu 20% no kopējās līguma summas, t.i. __________
<summa vārdiem>, t.sk. _____% PVN, Pasūtītājs veic samaksu ar pārskaitījumu uz Izpildītāja
norādīto bankas kontu (Līguma 9. punkts), 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no
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Dienas, kad Izpildītājs iesniedzis rēķinu ar norādītu Pasūtītāja Līguma reģistrācijas numuru, šī
Līguma 1.punktā minēto Preču apjomu un šajā punktā minēto kopējās līguma summas avansa
summu 20% apmērā.
Pasūtītājs atlikušo samaksu no kopējās līguma summas, t.i. __________ <summa vārdiem>, t.sk.
_____% PVN par piegādāto Preci veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu
(Līguma 9. punkts), 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Preces piegādes, ko apstiprina Preču
pavadzīme – rēķins ar norādītu Pasūtītāja Līguma reģistrācijas numuru, šī Līguma 1.punktā minēto
Preču apjomu un šajā punktā minēto kopējās līguma summas 80% atlikušo daļu.
Līguma laušanas gadījumā Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam priekšapmaksas summu pilnā apmērā, ja
Līguma laušanas iemesls ir Izpildītāja saistību neizpilde, maksātnespēja u.c. līdzīgi gadījumi.
Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā nauda ir iemaksāta Izpildītāja norādītajā bankas kontā.
3.

Preču piegādes kārtība

3.1.

Izpildītājs šī Līguma 1.punktā minēto Preci vai Preces daļas atbilstoši Konkursa nolikumā un
tehniskajā specifikācijā noteiktajam sadalījumam, piegādā 45 (četrdesmit piecu) kalendāro dienu laikā no šī
Līguma noslēgšanas dienas uz šādā adresēm:
3.1.1. Jelgavā, < Pasūtītāja norādītās juridiskās personas nosaukums >, adrese < iela >;
3.1.2. Ventspilī, < Pasūtītāja norādītās juridiskās personas nosaukums >, adrese <iela >;
3.1.3. Rēzeknē, < Pasūtītāja norādītās juridiskās personas nosaukums >, adrese <iela >.'
3.1.4. Rīga, < Pasūtītāja norādītās juridiskās personas nosaukums >, adrese <iela >.
3.2. Izpildītājs vismaz 3 darba dienas pirms paredzētās Preces piegādes saskaņo ar Pasūtītāja konkrētu
piegādes laiku katrā Piegādes vietā atbilstoši šī Līguma 3.1. punktam.
3.3. Preci nododot, Izpildītāja un Pasūtītāja pārstāvji paraksta Preču pavadzīmi - rēķinu. Pasūtītāja
pārstāvja paraksts uz Preču pavadzīmes - rēķina apliecina, ka Izpildītājs Pasūtījumu izpildījis pienācīgi.
Pasūtītājam ir tiesības 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā celt pretenzijas par Preču pieņemšanas laikā
nekonstatētu Preču neatbilstību Līguma noteikumiem, kvalitātes prasībām vai iztrūkumu. Ja Pasūtītājs ir
cēlis pretenzijas šajā punktā noteiktajā termiņā, Izpildītājam ir pienākums nekavējoties par saviem līdzekļiem
aizvietot nekvalitatīvu vai neatbilstošu Preci tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām un maksāt
Pasūtītājam līgumsodu par Preču piegādes nokavējumu.
3.4. Izpildītājs nes pilnu materiālo atbildību par Preci līdz tās nodošanai Pasūtītājam.
3.5. Izpildītājs ar saviem resursiem nodrošina Preces izkraušanu Pasūtītāja norādītajās telpās.
4.

Pušu saistības un atbildība

4.1.

Pasūtītāja saistības un atbildība:
4.1.1. Pasūtītājs ir atbildīgs par savu saistību pienācīgu izpildi;
4.1.2. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par Preci šajā Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā;
4.1.3. Pasūtītājs apņemas savlaicīgi veikt Izpildītāja piegādātās Preces pieņemšanu;
4.1.4. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Precēm Līguma 2.4. punktā norādītajā termiņā, tad Pasūtītājs maksā
Līgumsodu 0,1% apmērā no savlaicīgi nenomaksātās summas par katru nokavēto dienu.
4.2. Izpildītāja saistības un atbildība:
4.2.1. Izpildītājs ir atbildīgs par savu saistību pienācīgu izpildu;
4.2.2. Izpildītājs apņemas veikt Preču piegādi un nodošanu Līgumā noteiktajā kārtībā;
4.2.3. Izpildītājs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti Pasūtītājam sakarā ar Līguma
noteikumu pārkāpumu, ja Izpildītājs tajos vainojams;
4.2.4. Ja Izpildītājs nepiegādā Preces Līgumā noteiktajā termiņā, tiek noteikts Līgumsods 0,1% apmērā no
nepiegādāto Preču cenas par katru nokavēto piegādes dienu;
4.3. Ieturamā Līgumsoda summa nevar būt lielāka par 10 % no kopējās piegādāto Preču summas;
4.4. Jebkura Līgumā noteiktā Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes.
5.

5.1.

Nepārvarama vara

Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies
nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus
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nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem
pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri,
blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības
un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.
5.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par
šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņas uzskata, ir
iespējama un paredzama viņas Līgumā paredzēto Līguma saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma
šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo
apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.
6.

Strīdu izskatīšanas kārtība

6.1.

Visus strīdus un domstarpības, kas rodas Līguma izpildes laikā, Puses cenšas atrisināt savstarpēji
vienojoties, bet ja vienošanās nav panākta, Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā – tiesā.
6.2. Puses ir atbildīgas par Līguma saistību neizpildi atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
7.
Līguma termiľš

7.1.
7.2.

Līgums stājas spēkā no parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz saistību izpildei.
Līgums var tikt izbeigts pirms Līguma termiņa beigām Pusēm par to vienojoties. Vienošanās
noformējama rakstveidā, ar abu Pušu pilnvaroto pārstāvju parakstiem.
8.

Citi noteikumi

9.1.
Visi šī Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir noformēti rakstveidā
un tos ir parakstījuši abu Pušu pilnvaroti pārstāvji.
9.2.
Neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas tiesības, kas saistītas ar Līgumu, trešajai personai, bez
rakstiskas saskaņošanas ar otru Pusi.
9.3.
Ja kāds no šī Līguma nosacījumiem zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē pārējo Līguma
nosacījumu spēkā esamību.
9.4.
Pušu pārstāvji šī Līguma izpildes laikā:
9.4.1. No Pasūtītāja puses:
Vārds, uzvārds:
Tālrunis:
Fakss:
E-pasts:
9.4.2. No Izpildītāja puses:
Vārds, uzvārds:
Tālrunis:
Fakss:
E-pasts:
9.5. Visi paziņojumi un uzaicinājumi ir jānosūta uz juridisko adresi (Līguma 10. punkts), ierakstītās vēstulēs
vai iesniedzot tās personīgi.
9.6.
Mainot juridiskās adreses vai bankas rekvizītus, Pusei par notikušajām izmaiņām otrai Pusei ir
jāpaziņo 5 (piecu) darba dienu laikā. Pretējā gadījumā vainīgā Puse pilnībā atlīdzina otrai Pusei nodarītos vai
tādējādi radušos zaudējumus.
9.7.
Līgums ar 1 (vineu) pielikumu sastādīts latviešu valodā uz ___ (<lappušu skaits vārdiem>) lapām 2
(divos) eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Izpildītāja. Abiem
Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
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9.Pušu rekvizīti
Pasūtītājs:
SIA "Vides investīciju fonds"
Reģ. Nr. LV 40003339615
Adrese: Rīga, Ģertrūdes iela 10/12, LV - 1010
AS "Latvijas Krājbanka"
Kods: UBALLV2X
Konta Nr.: LV36UBAL1510136600002

Izpildītājs:
< Izpildītāja nosaukums >,
Reģ.Nr. <reģistrācijas numurs>
Adrese: juridiskā adrese <pilsēta, iela, pasta
indekss>
Banka: <bankas nosaukums >
Kods: <bankas kods >
Konta Nr.: <konta numurs >

_________________________________
Valdes priekšsēdētāja I. Puriņa

_________________________________
<pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds>
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1.pielikums
20__.gada ___. __________ līgumam
Pasūtītāja Līguma reģistrācijas Nr. ____________
Izpildītāja Līguma reģistrācijas Nr. ____________
starp SIA "Vides investīciju fonds" un <Izpildītāja nosaukums>
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
saskaņā ar Konkursa nolikumu

