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„Apaļkoksnes piegāde granulu
izgatavošanai”

Rēzekne, 2015

I daļa
IEPIRKUMA PRIEKŠMETS UN TEHNISKĀS PRASĪBAS
1. Iepirkuma priekšmets:
Iepirkuma priekšmets ir koksnes iepirkšana eksperimentālo granulu partiju
izgatavošanai, turpmāk – Pasūtījums, kas tiek īstenots Eiropas reģionālās attīstības fonda
projekta Ātraudzīgo koku sugu plantāciju ierīkošanas un apsaimniekošanas metožu izpēte un
iegūstamās koksnes piemērotības novērtējums koksnes granulu ražošanai Nr.
2013/0049/2DP/2.1.1.10/13/APIA/VIAA/031. ietvaros.
2. Iepirkuma tehniskā specifikācija
2.1. Vispārējās prasības:
2.1.1. Koku sugas, apjomi
2.1.1.1.-papeles koksne, līdz 80 m3;
2.1.1.2.-priedes koksne līdz 500 m3;
2.1.1.3.-apses koksne līdz 500 m3.
2.2. Parametri:
2.2.1. Iepērkamās apaļkoksnes garums 3 m (±15cm),
minimālais tievgaļa diametrs ar mizu 7cm,
maksimālais resgaļa diametrs 100 cm.

II daļa VISPĀRĒJĀS PRASĪBAS UN ATLASES KRITĒRIJI
Iepirkuma identifikācijas numurs:
1. Pasūtītājs
1.1. Pasūtītājs:
Uzņēmums: SIA „NewFuels” RSEZ
Adrese: Atbrīvošanas aleja 169a, Rēzekne, LV-4604
Reģistrācijas numurs:LV40103340377
Tālruņa Nr. + 37164605785
e-pasta adrese: info@newfuels.eu
1.2. Kontaktpersona jautājumos, kas saistīti ar iepirkuma priekšmetu:
Vārds, uzvārds: Ints Timinskis
Tālruņa numurs: +37129204778
E-pasta adrese: ints.timinskis@newfuels.eu
2. Iepirkuma līguma izpildes laiks un vieta
2.1. Pasūtījuma izpilde jāuzsāk pēc Līguma noslēgšanas ar Pasūtītāju pēc kopīgi izstrādāta
piegādes grafika.
2.2. Līguma izpildes- koksnes piegādes laiks – ne vēlāk kā līdz 3.jūlijam
2.3. Līguma izpildes/piegādes vieta – Atbrīvošanas aleja 169a, Rēzekne.
2.4. Līguma veids: koksnes piegāde

3. Iepirkuma pretendenti
3.1. Piegādātājam ir jābūt uzņēmumam, kurš spēj nodrošināt iepirkuma priekšmeta piegādi
atbilstoši tehniskās specifikācijas nosacījumiem.
3.2. Pretendents nav interešu konfliktā ar pasūtītāju.
4. Piedāvājuma iesniegšanas nosacījumi
4.1. Piedāvājums jāiesniedz Uzņēmums: SIA „NewFuels” RSEZ
Adrese: Atbrīvošanas aleja 169a, LV 4604 Rēzekne, personīgi vai pa pastu ierakstītā vēstulē
ar norādi “Iepirkums „Apaļkoksnes piegāde granulu izgatavošanai”
Iesniegšanas termiņš norādīts Iepirkuma uzraudzības biroja mājas lapā publicētajā
paziņojumā.
4.2. Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam ir jābūt derīgam un saistošam iesniedzējam
vismaz līdz 2015. gada 31. jūlijam.
4.3. Pretendenta iesniegtais piedāvājums tiks uzskatīts par galēju, bez iespējām to precizēt.
4.4. Katrs pretendents ir tiesīgs iesniegt ne vairāk kā vienu piedāvājumu par katru koku sugu
(iepirkuma daļu), piedāvājot vienu vai vairākas attiecīgajās iepirkuma daļās norādītās koku
sugas.
5. Piedāvājuma sagatavošanas prasības:
5.1.Informācija par piegādātāju (uzņēmuma rekvizīti),
5.2.Piedāvājuma derīguma termiņš,
5.3.Piedāvājuma cena EUR bez PVN,
5.4.Piedāvājuma datums, sagatavotāja vārds, uzvārds, amats, paraksts,
5.5.Piedāvājums sagatavots datorrakstā, iekļaujot visu prasīto informāciju.
6. Piedāvājumu vērtēšana
6.1. Par uzvarētāju tiks atzīts tas pretendenta piedāvājums, kurš būs iesniedzis Pasūtītāja
prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu.
7. Norēķinu kārtība
Maksājums tiek veikts 20 darba dienu laikā.
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