IEPIRKUMA NOLIKUMS
“Saimniecisko papīra produktu iegāde”
Identifikācijas Nr. JP 2014/1
1. Pasūtītājs: SIA „Jelgavas poliklīnika”
2. Pasūtītāja adrese un citi rekvizīti:
SIA ‘’Jelgavas poliklīnika ‘’
Nod. maks. reģ. Nr. LV 41703007095
Adrese: Jelgava, Sudrabu Edžus iela 10, LV-3001
3. Iepirkuma metode un apjoms – iepirkums saskaņā ar Publisko Iepirkumu likuma 82 pantu, no
EUR 4000 – 41 999,99.
4. Iepirkuma priekšmets: Tualetes papīra un roku dvieļu iegāde
4.1. Viens Pretendents iesniedz vienu piedāvājuma variantu par visu iepirkuma priekšmetu.
4.2. Piegādes vieta – SIA „Jelgavas poliklīnika”
4.3.Visiem izdevumiem, kas saistīti ar iepirkuma izpildi, piemēram transportu u.c. ir jābūt
iekļautiem piedāvāto preču cenās, izņemot PVN.
4.4. Preču piegāde jāveic atsevišķu partiju veidā.
4.5. Piegāžu biežums – pēc iepriekšēja pasūtījuma.
4.6. Pasūtītājs drīkst pasūtīt arī citus specifikācijā nenorādītas preces, kas atbilst iepirkuma
priekšmetam.
4.7. Tehniskajā specifikācijā norādītie apjomi ir aptuveni. Pasūtītājam ir tiesības samazināt
iepirkuma apjomu gadījumā, ja izrādās, ka tam ir nepietiekami finanšu līdzekļi.
4.8. Pasūtījuma apjoms un sadalījums starp preču pozīcijām nav noteikts un mainās katrā
pasūtījumā.
4.9. Paredzamais līguma izpildes laiks – no līguma noslēgšanas brīža 12.mēneši, jeb līdz summa
par visu piegādāto sasniedz 41 999,99 Ls.
4.10. Tiek noteikts viens vai vairāki uzvarētāji ar kuriem tiek slēgta vispārīgā vienošanās.
5. Paziņojums publicēts: publikācija IUB un SIA „Jelgavas poliklīnika mājas lapā
www.jelgavaspoliklinika.lv sadaļā Iepirkumi.
6. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums un laiks un noformēšana
6.1.Pretendentu piedāvājumi konkursam jāiesniedz līdz 24.janvārim plkst.10.00

6.2. Piedāvājuma noformēšana
6.2.1.Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā aploksnē, uz kuras jānorāda:
1)Pasūtītāja nosaukums un adrese;
2)pretendenta nosaukums un adrese;
3)atzīme „Piedāvājums iepirkumam „Saimniecisko papīra produktu iegāde”, identifikācijas Nr.
JP 2014/1.
4)Piedāvājumam jābūt cauršūtam tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt .
7. Tehniskā specifikācija: Pielikums Nr.1.
8. Prasības tehniskā-finanšu piedāvājuma formas aizpildīšanai:
8.1. Tehniskais - finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši tehniskajai - finanšu piedāvājuma
formai (pielikums Nr.2.). Piedāvātā cena ir bez PVN.
8.2. Iesniedzot piedāvājumu nemainīt preču secību un piešķirto kārtas numuru.
9.Pretendentam ir jāiesniedz šādi dokumenti:
9.1. uzņēmuma (komercsabiedrības) reģistrācijas apliecības kopija;
9.2. Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka:
9.2.1 pretendents ar spēkā stājušos tiesas spriedumu nav atzīts par vainīgu koruptīva rakstura
noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu
legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;
9.2.2. pretendents

netiek likvidēts, nav pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā

darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par kandidāta vai pretendenta
bankrotu;
9.2.3. kandidātam vai pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto
iemaksu parādi Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts;
9.3. Tehniskais – finanšu piedāvājums aizpildot tabulu (Pielikums Nr.2)

10. Vērtēšanas kritērijs – saimnieciski izdevīgākais piedāvājums.
Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtējuma kritēriji:
Vērtēšanas kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kas atbilst sekojošiem
kritērijiem:
1) tehniskajam pieprasījumam atbilstoša prece ar zemāko cenu bez PVN – max 10 punkti
( vislētākais piedāvājums – 10 punkti),
2) piedāvātā atlaide – max 5 punkti ( lielākā atlaide – 5 punkti);
3) piegādes laiks – max 5 punkti ( īsākais piegādes laiks – 5 punkti).

9.2. Par uzvarētāju tiek atzīts pretendents, kurš ir iesniedzis nolikuma un tehniskās specifikācijas
prasībām atbilstošu finanšu piedāvājumu un ieguvis augstāko punktu skaitu. Maksimālais
punktu skaits vērtēšanā ir 20 punkti. Iepirkumu komisija aizpilda vērtēšanas tabulu, kurā katrā
pozīcijā piešķir attiecīgu punktu skaitu, pamatojot savu vērtējumu.

Papildus informācija: lūdzam rakstīt uz e-pastu:
baiba.plase@jelgavaspoliklinika.lv
vai zvanīt 63084502
Kontaktpersona: Baiba Plāse

