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1. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU
Iepirkuma priekšmets: "Skrūves konveijera veselības aprūpes atkritumu apstrādes iekārtai
"BAO MED 1000" projektēšana, izgatavošana un pieslēgšana"
Apraksts:
Saskaņā ar šī Nolikuma 2.pielikumā noteikto tehnisko specifikāciju, izstrādāt tehnisko
dokumentāciju, saskaņā ar kuru izgatavot skrūves konveijeru "BAO MED 1000" iekārtai veselības
aprūpes atkritumu "izcelšanai" no dezinfekcijas šķidruma. Iekārta jāprojektē tā, lai skrūves
konveijeru būtu iespējams pieslēgt pie esošā "BAO MED 1000" veselības aprūpes atkritumu
(tekstils, gumija, PVC, HDPE, stikls, šļirces, adatas) smalcinātāja, kurš sasmalcina atdalāmo
atkritumu līdz 30x30 mm izmēram. Izgatavoto skrūves konveijeru jāuzstāda Celtnieku ielā 3A,
Olainē, LV-2114.
Izpildes nosacījumi un termiņi:
Pretendents apņemas sniegt minēto pakalpojumu ar savu personālu, transportu un aprīkojumu pēc
iepriekš noteikta un saskaņota grafika.
Pretendents apņemas ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos darba drošības tehnikas, darba
aizsardzības, vides aizsardzības, valsts ugunsdrošības un citus noteikumus, kas attiecas uz
pakalpojumu izpildes kārtību un kvalitāti.
Iepirkuma priekšmeta izpildi jāveic 45 dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža. Pēc iepirkuma
priekšmeta darba izpildes, Darba veicējam ir jāiesniedz tehniskā dokumentācija, pieņemšanasnodošanas akts par skrūves konveijera uzstādīšanu Celtnieku ielā 3A, Olainē, LV-2114 un
pieslēgšanu pie "BAO MED 1000" iekārtas.
Piedāvājumu vērtēšanas kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst uzaicinājumā
norādītajām prasībām.
Apmaksas kārtība: Pretendents, kas tiek atzīts par uzvarētāju, pēc līguma noslēgšanas ir tiesīgs
saņemt 20% avansa maksājumu no noslēgtā līguma kopējās summas. Pārējā līguma summa 80%
tiek apmaksāta pēc iepirkuma priekšmeta piegādes un pieslēgšanas iesniedzot pieņemšanasnodošanas aktu.
2. PRASĪBAS PIEDĀVĀJUMAM
Piedāvājuma iesniegšana:
 Piedāvājums jāiesniedz slēgtā, aizzīmogotā aploksnē vai iepakojumā;
 Pretendents sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņa piedāvājuma 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.
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. 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.
 Apliecinājums par to, ka Pretendents ir klātienē iepazinies ar "BAO MED 1000" iekārtu
Celtnieku ielā 3A, Olainē, LV-2114 (kontaktpersona par apmeklējumu: Māris Kalniņš –
29218918).
 Apliecinājums par Pretendenta iepriekšējo pieredzi atkritumu pārstrādes iekārtu izstrādē un
piegādē (vismaz 2 iekārtas pēdējo 3 gadu laikā).
 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.

1.pielikums
"Skrūves konveijera veselības aprūpes atkritumu apstrādes iekārtai "BAO MED 1000"
projektēšana, izgatavošana un pieslēgšana" dokumentācijai

PRETENDENTA PIETEIKUMS
"Skrūves konveijera veselības aprūpes atkritumu apstrādes iekārtai "BAO MED 1000"
projektēšana, izgatavošana un pieslēgšana"
Iepirkuma identifikācijas numurs: VIF2011/14
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 "Skrūves konveijera
veselības aprūpes atkritumu apstrādes iekārtai "BAO MED 1000" projektēšana, izgatavošana un
pieslēgšana" (iepirkuma identifikācijas numurs VIF2011/14) 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;
5) apliecina, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas satur patiesu informāciju un ka attiecībā uz Pretendentu
nepastāv šādi nosacījumi:
o pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota
sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota
novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta
tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;
o tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts
Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās
apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
N. Iepirkuma priekšmeta apraksts
p.k.
1. Tehniskās dokumentācijas (t.sk. rasējuma un tehnoloģijas
apraksta) izstrāde
2. Skrūves izgatavošana
3.

Cena, Ls bez Kopējā cena,
PVN
Ls ar PVN

Izgatavotā skrūves konveijera uzstādīšana un pieslēgšana pie
"BAO MED 1000" iekārtas Celtnieku ielā 3A, Olainē.
KOPĀ

Pretendenta paraksts1:
Pretendenta juridiskā un biroja adrese:
Pretendenta tālruņa numurs:
Pretendenta e-pasts:
Pretendenta bankas rekvizīti:
Pretendenta kontaktpersona:
amats, vārds, uzvārds, tālr., e-pasts:

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Pieteikums jāparaksta personai, kas ir tiesīga pārstāvēt uzņēmumu, vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā obligāti jāpievieno
pilnvara).
1

2.pielikums
"Skrūves konveijera veselības aprūpes atkritumu apstrādes iekārtai "BAO MED 1000" projektēšana, izgatavošana un pieslēgšana" dokumentācijai

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
N. p.k.
1.

2.
3.

Tehniskās/funkcionālās prasības
Tehniskās dokumentācijas (t.sk. rasējuma un tehnoloģijas apraksta)
izstrāde
Iekārtai jānodrošina šādu prasību izpilde:
 Saderība ar "BAO MED 1000" veselības aprūpes atkritumu
apstrādes iekārtu;
 Jāspēj atdalīt no šķidruma atkritumu cieto frakciju, izmērs līdz
30mm, ar jaudu 1000 kg/ stundā;
 Jābūt izgatavotai no materiāliem, kas ir piemēroti darbam skābā un
sārmainā vidē (pH no 3 līdz 10);
 Jānodrošina cieto atkritumu saspiešana attiecībā 1:4, lai atdalītu
dezinfekcijas šķidrumu;
 Jānodrošina sauso, cieto atkritumu iekraušana 1100L MGB
konteinerā;
 Jānodrošina atlikušā ClO2 neitralizācija, iesmidzinot neitralizācijas
reaģentu cietajos atkritumos, pirms to izlādes konteinerā;
 Jānodrošina tāda konstrukcija, lai dezinfekcijas šķidruma caurplūde/
cirkulācija iekārtā būtu vismaz 150 l/min;
 Jānodrošina paraugu ņemšanas vieta un ClO2 koncentrācijas
mērītāja vieta iekārtas korpusā;
 Stiprinājums pie esošā smalcinātāja jānodrošina tādā veidā, lai
dezinfekcijas šķidrums nenokļūtu ārpus iekārtas korpusa.
Skrūves konveijera izgatavošana saskaņā ar tehnisko dokumentāciju
Izgatavotās skrūves konveijera uzstādīšana un pieslēgšana pie "BAO
MED 1000"iekārtas Celtnieku ielā 3A, Olainē.

Pretendenta piedāvājums

