SIA „Rēzeknes siltumtīkli”
Vienotais reģistrācijas numurs 40003215480, juridiskā adrese: Rīgas ielā 1, Rēzekne, LV-4601,
tel.+371 64625133, e-pasts: info@rezeknessiltumtikli.lv

APSTIPRINU
SIA “Rēzeknes siltumtīkli”
valdes loceklis
_________________________ A.Mežals
Rēzeknē, 2022.gada 22.martā
CENU APTAUJAS

“Kokskaidu granulu piegāde laika periodam no 01.05.2022.-30.04.2023. SIA
“Rēzeknes siltumtīkli” katlu mājai Meža ielā 1B, Rēzeknē siltumenerģijas
ražošanai”
NOLIKUMS
1. Vispārēja informācija:
Pasūtītāja nosaukums

SIA “Rēzeknes siltumtīkli”

Juridiskā adrese

Rīgas iela 1, Rēzekne, LV-4601

Reģistrācijas numurs

40003215480

E-pasts

info@rezeknessiltumtikli.lv

Interneta mājas lapa

www.rezeknessiltumtikli.lv

Kontaktpersonas
Piedāvājuma iesniegšanas
termiņš un veids
Iepirkuma metode
Piedāvājuma izvēles
kritērijs

Tehniskos jautājumos: Ražošanas direktors Ģirts Bodžs,
tālrunis: 28398824; girts@rezeknessiltumtikli.lv ;
Juridiskos jautājumos: juriste Sandra Rode, tālrunis: 64628024,
e-pasts: sandra@rezeknessiltumtikli.lv
Līdz 2022.gada 28.martam plkst.14.00, iesniedzot personīgi
vai ar kurjeru Rīgas ielā 2, Rēzeknē (Abonentu daļa), nosūtot pa
pastu vai elektroniski uz e-pastu
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums un IUB
Vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem netiek
piemērotas saskaņā ar SPSIL 10.panta pirmās daļas 16.punktu
Piedāvājums ar viszemāko cenu (bez PVN), kas atbilst visiem
cenu aptaujā izvirzītiem nosacījumiem

1.1. Cenu aptauju “Kokskaidu granulu piegāde laika periodam no 01.05.2022.-30.04.2023.
SIA “Rēzeknes siltumtīkli” katlu mājai Meža ielā 1B, Rēzeknē siltumenerģijas
ražošanai” (turpmāk – Cenu aptauja) organizē un veic sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs
– SIA „Rēzeknes siltumtīkli”, vienotais reģistrācijas numurs 40003215480, (turpmāk –
Pasūtītājs).
1.2. Cenu aptaujā lietotie termini vai saīsinājumi:
1.2.1. Pretendents – Latvijā un/vai ārvalstīs reģistrēta fiziska persona, juridiska persona,
personālsabiedrība vai personu apvienība, kas attiecīgi piedāvā tirgū kokskaidu
granulu piegādes pakalpojumu, un kura ir iesniegusi pieteikumu un piedāvājumu Cenu
aptaujā;
1.2.2. Piedāvājums – Pretendenta sagatavotā dokumentācija, kas ir iesniegta Pasūtītājam
Cenu aptaujā;
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1.2.3. Līgums - iepirkuma līgums, kurš finansiālās interesēs rakstveidā ir noslēgts starp
Pasūtītāju un Pretendentu, kura Piedāvājums ir atzīts par saimnieciski visizdevīgāko
un, kura priekšmets ir šīs Cenu aptaujas nolikumā (turpmāk arī – Nolikums) noteiktā
pakalpojuma apjoma izpilde. Līgumā rakstiskā formā tiek izteikta Pasūtītāja un
Pretendenta vienošanās par visiem būtiskajiem un pietiekamajiem nosacījumiem, lai
nodrošinātu pakalpojuma sniegšanu tādā kvalitātē un apjomā, kā šajā Nolikumā
norādīts. Pretendentam ir jārēķinās, ka Līguma neatņemama sastāvdaļa ir Nolikums
un no Pretendenta puses iesniegtais Piedāvājums.
1.3. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” veic cenu aptauju, lai nodrošinātu atklātumu, brīvu konkurenci
starp Pretendentiem un optimālu finanšu līdzekļu izmantošanu.
1.4. Cenu aptaujā Pasūtītājs garantē vienlīdzīgu attieksmi pret visiem Pretendentiem, nodrošinot
visiem vienādu piekļuvi informācijai par iepirkuma priekšmetu.
2. Cenu aptaujas priekšmets un apjoms:
2.1. Cenu aptaujas priekšmets ir kurināmo kokskaidu granulu piegāde saskaņā ar tehnisko
specifikāciju (4.pielikums);
2.2. Kokskaidu granulu piegādes adrese: Meža iela 1B, Rēzekne.
2.3. Pretendentiem ir jāiesniedz divi cenas piedāvājumi - Piedāvājumus ar fiksētu kokskaidu
granulu ENplus A1 cenu un Piedāvājums ar fiksētu kokskaidu granulu ENplus A2 cenu
par 1 (vienu) tonnu uz visu tirdzniecības periodu.
2.4. Piegādātājam ir jāievēro, ka Pasūtītāja saražotās siltumenerģijas izlietošana (piegāde
siltumenerģijas lietotājiem) ir atkarīga tai skaitā no meteoroloģiskajiem apstākļiem un
lietotāju pieprasījuma, plānotie kopējie piegādes apjomi var mainīties +/- 20%.
2.5. Kokskaidu granulu piegādes periods - 2022.gada 1.maijs - 2023.gada 30.aprīlis.
2.6. Pretendentam iesniedzot Piedāvājumu cenu aptaujā, Finanšu piedāvājums jāsagatavo
iekļaujot visas izmaksas, kas saistītas ar kokskaidu granulu piegādi (izņemot PVN).
2.7. Pasūtītājam provizoriskais nepieciešamās kokskaidu granulu apjoms piegādes periodam pa
mēnešiem norādīts 1.pielikumā. Cenu aptaujas periodā nepieciešamais plānotais kurināmā
kopējais apjoms – 1098 tonnas.
2.8. Sagatavojot piedāvājumu, Pretendentam jāņem vērā, ka Pasūtītāja kokskaidu granulu
glabāšanas silosi paredzēti aptuveni 8 diennaktīm, ja katli darbojas ar pilnu jaudu.
2.9. Pretendenta Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 45 dienas no piedāvājuma iesniegšanas
termiņa beigām.
2.10. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 45 dienu laikā, Pasūtītājs var
rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja Pretendents piekrīt
pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo Pasūtītājam.
2.11. Pretendenti pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt
iesniegto piedāvājumu.
2.12. Lai nodrošinātu ar Līgumu uzņemto saistību izpildi tā darbības laikā Pretendentam, pirms
kokskaidu granulu piegādes uzsākšanas, jāiesniedz Pasūtītājam neatsaucamu pirmā
pieprasījuma bankas garantiju (Līguma izpildes nodrošinājumu) 5% apmērā no kopējā
noslēgtā Līguma apjoma, ko izdevusi Pasūtītājam pieņemama labas reputācijas banka.
3. Piedāvājuma iesniegšanas kārtība:
3.1. Cenu piedāvājumi Pasūtītājam jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2028.gada _28.marta pulksten
14.00, norādot uz Piedāvājuma sekojošu informāciju “Piedāvājums cenu aptaujai
“Kokskaidu granulu piegāde laika periodam no 01.05.2022.-30.04.2023. SIA
“Rēzeknes siltumtīkli” katlu mājai Meža ielā 1B, Rēzeknē siltumenerģijas ražošanai”,
personīgi vai kurjeru (darba dienās no plkst. 08:30 līdz 16:30, iesniedzot Rīgas ielā 2,
Rēzeknē (Abonentu daļa)), vai nosūtot pa pastu uz adresi Rīgas ielā 1, Rēzeknē, LV-4601
vai elektroniski uz info@rezeknessiltumtikli.lv .
3.2. Nosūtot Piedāvājumu pa pastu, Pretendents uzņemas atbildību par Piedāvājuma saņemšanu
nolikuma 3.1.punktā norādītajā vietā un termiņā.
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3.3. Nosūtot Piedāvājumu elektroniski, dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko
parakstu Pretendenta paraksttiesīgai personai vai pilnvarotai personai (pievienojot
pilnvaras kopiju).
3.4. Piedāvājumi, kas tiks iesniegti personīgi vai ar kurjeru pēc noteiktā Piedāvājuma
iesniegšanas termiņa beigām vai kuru ārējais iepakojums nenodrošina to, lai Piedāvājumā
iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz Piedāvājuma atvēršanai, netiks pieņemti, bet tiks
nodoti atpakaļ Pretendentam. Piedāvājumi, kas tiks saņemti pa pastu pēc noteiktā
Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, neatvērti tiks nosūtīti atpakaļ Pretendentam,
norādot saņemšanas datumu un laiku.
3.5. Piedāvājuma noformēšana, ja Pretendents piedāvājumu iesniedz personīgi, ar pasta vai
kurjera starpniecību:
3.5.1. Pretendentam jāiesniedz viens Piedāvājuma oriģināls un 1 (viena) kopija, katrs savā
iesējumā. Uz katra iesējuma pirmās lapas jābūt norādei „Oriģināls” vai „Kopija”.
Jebkuru dokumentu kopijām, kas tiek pievienotas piedāvājumam, jābūt apliecinātām
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
3.5.2. Piedāvājums iesniedzams vienā aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē (bandrolē), uz kuras
jānorāda:
3.5.2.1. Pasūtītāja nosaukums un adrese;
3.5.2.2. Pretendenta nosaukums un adrese;
3.5.2.3. Atzīme „Piedāvājums cenu aptaujai “Kokskaidu granulu piegāde
laika periodam no 01.05.2022.-30.04.2023. SIA “Rēzeknes siltumtīkli”
katlu mājai Meža ielā 1B, Rēzeknē siltumenerģijas ražošanai”.
Neatvērt līdz 2022.gada 28.maija plkst. 14.00.”;
3.5.2.4. Piedāvājuma iepakojuma līmējuma vietai jābūt apstiprinātai ar
Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas parakstu.
4. Nosacījumi dalībai cenu aptaujā:
4.1. Nosacījumi Pretendenta profesionālās darbības veikšanai:
4.1.1. Pretendentam jābūt reģistrētam Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs (tiek
pārbaudīts Lursoft datu bāzē, ārvalstniekam – iesniedz kompetentas attiecīgās valsts
institūcijas izsniegtu dokumentu ar tulkojumu latviešu valodā);
4.1.2. Attiecībā uz Pretendentu nav pasludināts maksātnespējas process, nav apturēta vai
pārtraukta tā saimnieciskā darbība, un Pretendents nav likvidēts (tiek pārbaudīts
Lursoft datu bāzē, ārvalstniekam – iesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas
izsniegtu dokumentu/izziņu ar tulkojumu latviešu valodā);
4.1.3. Pretendentam un tā apakšuzņēmējam, kura darba apjoms lielāks par 10%, Latvijā vai
valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nevar būt nodokļu
parādu (kurus administrē Valsts ieņēmumu dienests), kas kopsummā pārsniedz 150
euro (ārvalstniekam – iesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegtu
dokumentu/izziņu ar tulkojumu latviešu valodā).
4.2. Pretendenta tehniskās un profesionālās spējas:
4.2.1. Pretendenta rīcībā ir tehniskais nodrošinājums un resursi, lai veiktu kokskaidu granulu
piegādi Pasūtītāja objektā. Pretendents pievieno autotransporta sarakstu un tā
specifikāciju, kas apliecina, ka uzņēmuma rīcībā ir pieejams autotransports, kas
paredzēts kokskaidu granulu pneimatiskai iepūšanai silosos (iepūšot kurināmo silosos)
un apstiprina, ka konkrētais transports nav pārveidots/pielāgots. Nav pieļaujama
autotransporta izmantošana, kurš sākotnēji ticis paredzēts graudaugu transportēšanai
un izpūšanai un vēlāk pārveidots (prasība pamatota, jo ar pārveidotu autotransportu
tiek nodrošināta ātrāka silosu uzpilde, kompresoram darbojoties ar augstāku ražību, kā
rezultātā silosā uzpildītās granulas tiek pastiprināti drupinātas).
4.3.Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, tad Nolikuma 4.1. punktā noteiktās prasības
Pretendentam attiecas uz katru personu grupas dalībnieku atsevišķi, un piedāvājuma sastāvā
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jāiesniedz to apliecinoši dokumenti, bet 4.2. punktā minēto prasības apjomu var izpildīt
kopā.
5. Iesniedzamie dokumenti:
5.1. Pretendenta atlases dokumenti:
5.1.1. Pretendenta, katra grupas dalībnieka, ja piedāvājumu iesniedz personu grupa,
aizpildīts un parakstīts pieteikums dalībai Cenu aptaujā “Kokskaidu granulu piegāde
laika periodam no 01.05.2022.-30.04.2023. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” katlu mājai
Meža ielā 1B, Rēzeknē” (1.pielikums);
5.1.2. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, tad piedāvājumam jāpievieno visu grupas
dalībnieku parakstīta vienošanās, kurā noteikts, ka katrs personu grupas dalībnieks
atsevišķi un visi kopā ir atbildīgi par Iepirkuma līguma izpildi, norādīts galvenais
dalībnieks, kurš pilnvarots parakstīt piedāvājumu, Iepirkuma līgumu un citus
dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus grupas dalībnieku vārdā, kā arī saņemt
maksājumus no Pasūtītāja. Vienošanās dokumentā jānorāda katra grupas dalībnieka
veicamo darbu daļa (procentos);
5.1.3. Ja piedāvājumu un Iepirkuma līgumu pilnvarota parakstīt persona, kas nav tās
likumiskais pārstāvis, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums;
5.1.4. Aizpildīts Nolikuma 3.pielikums „Kvalifikācijas prasības”, kā arī norādi uz iepirkuma
līguma daļu, ko Pretendents paredzējis nodot apakšuzņēmējiem;
5.1.5. Aizpildīts Nolikuma 6.pielikums „Apakšuzņēmēja apliecinājums par gatavību
iesaistīties līguma izpildē”, ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus;
5.1.6. Pasūtītājs no Pretendenta, Atbilstoši Nolikuma 4.nodaļai ir tiesīgs papildus pieprasīs
šā Nolikuma 4.nodaļā minēto informāciju un dokumentus, ja tādi būs nepieciešami.
5.2. Tehniskais piedāvājums:
5.2.1. Aizpildot un parakstot Tehnisko piedāvājumu (5.pielikums) Pretendents apliecina, ka
ir gatavs ievērot Tehniskajā specifikācijā (4.pielikums) norādītās prasības un piegādāt
kokskaidu granulas atbilstoši norādītajiem nosacījumiem.
5.3. Finanšu piedāvājums:
5.3.1. Finanšu piedāvājumā jānorāda kokskaidu granulu ENplus A1 un ENplus A2 cena euro
par 1 (vienu) tonnu (bez PVN). Finanšu piedāvājums sagatavojams atbilstoši
Nolikumam pievienotajai formai (2.pielikums). Pasūtītājs izvēlēsies vienu cenas
piedāvājumu, atbilstoši izdevīgumam, noslēdzot par to Iepirkuma līgumu.
5.3.2. Finanšu piedāvājumā pretendents ietver visus izdevumus, kas saistīti ar preces piegādi.
6. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana:
6.1. Ja Pretendents neatbilst kvalifikācijas prasībām vai tā tehniskais piedāvājums neatbilst
Nolikuma prasībām, Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības cenu aptaujā un tā
piedāvājums tālāk netiek izskatīts.
6.2. Pasūtītājs izvērtē, vai Piedāvājums atbilst šķietami nepamatoti lēta piedāvājuma pazīmēm,
kura izvēle paaugstina pasūtītāja risku un nav savietojama ar brīvas un taisnīgas
konkurences principu. Par šķietami nepamatoti lētu piedāvājumu var liecināt viena vai
vairākas pazīmes:
a) cena ir būtiski zemāka par citos piedāvājumos norādīto;
b) cena būtiski atšķiras no pasūtītāja veiktā paredzamās līgumcenas aprēķina;
c) cena nav iespējama saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
Ja pasūtītājs konstatē, ka varētu būt šķietami nepamatoti lēts piedāvājums, tā pieprasa
pretendentam detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem.
6.3. Līgums par kokskaidu granulu piegādi tiks slēgts ar Pretendentu, kurš atbilst kvalifikācijas
prasībām un būs piedāvājis pakalpojumu, kas atbilst Tehniskās specifikācijas aprakstam ar
viszemāko cenu.
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6.4. Paziņojums par uzvarētāju tiks publicēts Pasūtītāja mājas lapā www.rezeknessiltumtikli.lv
pēc iepirkuma līguma noslēgšanas.
6.5. Ja izraudzītais Cenu aptaujas uzvarētājs atsakās slēgt līgumu ar Pasūtītāju, Pasūtītājs izvēlas
nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst visām kvalifikācijas prasībām.
6.6. Piedāvājumi, kuru iesniedzēji (Pretendenti) neatbilst kādai no Nolikuma 4.nodaļā
„Nosacījumi dalībai cenu aptaujā” norādītajām Pretendentu atlases prasībām, netiek
izskatīti un attiecīgais Pretendents tiks izslēgts no turpmākas dalības Iepirkumā. Pasūtītājs
var lemt par piedāvājuma tālāku neizskatīšanu un Pretendenta izslēgšanu no turpmākas
dalības Cenu aptaujā gadījumos, ja Pretendents nebūs iesniedzis visus Nolikuma 5.nodaļā
„Iesniedzamie dokumenti” uzskaitītos dokumentus, vai tie būs iesniegti, bet nebūs
noformēti atbilstoši Nolikuma un Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
6.7.Pasūtītājs patur tiesības pārtraukt Cenu aptauju jebkurā stadijā līdz piegādes līguma
noslēgšanai.
7. Iepirkuma līgums
7.1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto Pretendentu Iepirkuma līgumu, pamatojoties uz Pretendenta
piedāvājumu, un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem un Līguma projektu (7.pielikums).
7.2. Grozījumi Tehniskajā specifikācijā un Pretendenta piedāvājumā nav pieļaujami.
7.3. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt Līgumu, Pasūtītājs slēdz Līgumu ar nākamo
Pretendentu, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtrauc
iepirkuma procedūru.
Pielikumi:
1.pielikums Pretendenta pieteikums dalībai cenu aptaujā;
2.pielikums Finanšu piedāvājuma forma;
3.pielikums Kvalifikācijas prasības;
4.pielikums Tehniskā specifikācija;
5.pielikums Tehniskais piedāvājums;
6.pielikums Apakšuzņēmēja apliecinājums par gatavību iesaistīties līguma izpildē;
7.pielikums Kokskaidu granulu iepirkuma līguma projekts.
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1.pielikums
Nolikumam
“Kokskaidu granulu piegāde laika periodam no 01.05.2022.-30.04.2023.
SIA “Rēzeknes siltumtīkli”
katlu mājai Meža ielā 1B, Rēzeknē siltumenerģijas ražošanai”

PRETENDENTA PIETEIKUMS
Pretendenta
nosaukums:_________________________________________________________________
Reģistrācijas datums: ___.___._______. Reģistrācijas numurs:_________________________________
Juridiskā adrese: _____________________________________________________________________
Pasta adrese: _________________________________________________________________________
Mājas lapa:__________________________________________________________________________
E-pasts:______________________Tālruņa numurs:_________________________________________
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: ________________________________________________________
Kontaktpersonas tālruņa numurs:__________________ E-pasts:________________________________
Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds un amats:_______________________________________

Ar šo mēs apliecinām savu dalību cenu aptaujā “Kokskaidu granulu piegāde laika
periodam no 01.05.2022.-30.04.2023. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” katlu mājai Meža ielā 1B,
Rēzeknē siltumenerģijas ražošanai”. Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar Nolikumu un
piekrītam visiem cenu aptaujas noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju
pret tiem nav.
Ar šo mēs apstiprinām, ka iesniegtais piedāvājums ir spēkā 45 (četrdesmit piecas) dienas,
skaitot no 2022.gada 29.marta.
Ar šo apliecinām, ka visa iesniegtā informācija ir patiesa.

(Pilnvarotās personas amata
nosaukums)

(Personiskais paraksts)

(Paraksta atšifrējums)

2022.gada ___._______________
Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa kā pretendenta dalībnieki, pieprasītā informācija jāaizpilda
par katru personas grupas dalībnieku atsevišķi, kā arī papildus jānorāda, kura persona pārstāv
personu grupu šajā cenu aptaujā.
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2.pielikums
Nolikumam
“Kokskaidu granulu piegāde laika periodam no 01.05.2022.-30.04.2023.
SIA “Rēzeknes siltumtīkli”
katlu mājai Meža ielā 1B, Rēzeknē siltumenerģijas ražošanai”

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
cenu aptaujā “Kokskaidu granulu piegāde laika periodam no 01.05.2022.-30.04.2023.
SIA “Rēzeknes siltumtīkli”
katlu mājai Meža ielā 1B, Rēzeknē siltumenerģijas ražošanai”
sastādīšanas vieta

datums

Saskaņā ar Cenu aptaujas “Kokskaidu granulu piegāde laika periodam no 01.05.2022.30.04.2023. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” katlu mājai Meža ielā 1B, Rēzeknē siltumenerģijas
ražošanai” nolikumu, mēs apstiprinām, ka piekrītam Cenu aptaujas noteikumiem, un piedāvājam
piegādāt kokskaidu granulas saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, cenu aptaujas Nolikuma un
iepirkuma Līguma projekta nosacījumiem.
Piedāvājuma kopējā summa:
Cena par 1 (vienu) tonnu
bez PVN
(EUR)

Iepirkuma daļas nosaukums
Kokskaidu granulu ENplus A1 piegāde
Kokskaidu granulu ENplus A2 piegāde

Apliecinām, ka piedāvātajā cenā ir iekļautas kokskaidu granulu piegādes un izkraušanas
izmaksas.
Apliecinām, ka Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā ir iekļautas visas ar Tehniskajā
specifikācijā noteikto preču piegādi tieši un netieši saistītās izmaksas un nodokļi, tai skaitā
iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kā arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas.
Ar šo apstiprinu piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

(Pilnvarotās personas amata
nosaukums)

(Personiskais paraksts)

2022.gada ___._______________

7

(Paraksta atšifrējums)

3.pielikums
Nolikumam
“Kokskaidu granulu piegāde laika periodam no 01.05.2022.-30.04.2023.
SIA “Rēzeknes siltumtīkli”
katlu mājai Meža ielā 1B, Rēzeknē siltumenerģijas ražošanai”
KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS
cenu aptaujā „ Kokskaidu granulu piegāde laika periodam no 01.05.2022.-30.04.2023.
SIA “Rēzeknes siltumtīkli”
katlu mājai Meža ielā 1B, Rēzeknē”
Kvalifikācijas prasības cenu aptaujas “Kokskaidu granulu piegāde laika periodam no
01.05.2022.-30.04.2023. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” katlu mājai Meža ielā 1B, Rēzeknē
siltumenerģijas ražošanai” pretendentam:
1. Pretendenta tehniskās un profesionālās spējas.
Pretendenta rīcībā ir tehniskais nodrošinājums un resursi, lai veiktu kokskaidu granulu
piegādi Pasūtītāja objektā:
Nr.p.
k.

Tehnikas vienības nosaukums

Reģ. Nr.

Skaits

1.
2.
3.

Piezīme: Pretendents pievieno autotransporta sarakstu un tā specifikāciju, kas apliecina, ka
uzņēmuma rīcībā ir pieejams autotransports, kas paredzēts kokskaidu granulu
pneimatiskai iepūšanai silosos (iepūšot kurināmo silosos) un apstiprina, ka konkrētais
transports nav pārveidots/pielāgots. Nav pieļaujama autotransporta izmantošana, kurš
sākotnēji ticis paredzēts graudaugu transportēšanai un izpūšanai un vēlāk pārveidots
(prasība pamatota, jo ar pārveidotu autotransportu tiek nodrošināta ātrāka silosu uzpilde,
kompresoram darbojoties ar augstāku ražību, kā rezultātā silosā uzpildītās granulas tiek
pastiprināti drupinātas).
2. Apakšuzņēmēju saraksts (ja ir):
Nr.p.
k.

Apakšuzņēmēja
nosaukums, reģistrācijas
Nr., juridiskā adrese

Piedāvājuma daļa
Piedāvājuma daļas
nosaukums saskaņā ar
Tehniskajām specifikācijām

% no kopējās
piedāvājuma
cenas

Kopā (%)

(Pilnvarotās personas amata
nosaukums)

(Personiskais paraksts)

2022.gada ___._______________
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(Paraksta atšifrējums)

4.pielikums
Nolikumam
“Kokskaidu granulu piegāde laika periodam no 01.05.2022.-30.04.2023.
SIA “Rēzeknes siltumtīkli”
katlu mājai Meža ielā 1B, Rēzeknē siltumenerģijas ražošanai”

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
kokskaidu granulu piegādes nosacījumu un kvalitātes prasībām
Kokskaidu granulu piegādes tiek paredzētas SIA “Rēzeknes siltumtīkli” (turpmāk – Pasūtītājs) ar atjaunojamiem
energoresursiem darbināmas katlu mājas Meža ielā 1B, Rēzeknē ikdienas darbības nodrošināšanai.
Granulu piegādes tiek paredzētas visa kalendārā gada periodā, apjomā, kurš ir tieši atkarīgs no siltumenerģijas
patēriņa slodzes Meža ielā 1B, Rēzeknē katlu mājai pieslēgtajā centralizētajā siltumapgādes sistēmā, t.i., kokskaidu
granulu piegādes ir paredzamas un nodrošināmas ar mainīgu apjomu.
I.
Kokskaidu granulu paredzamais piegādes apjoms un vispārējie principi
1.1. Par pamatu granulu piegāžu plānošanai ieinteresēto personu (turpmāk – Piegādātājs) piegādes piedāvājuma
sagatavošanā, ņemt sekojošus ar atjaunojamiem energoresursiem darbināmās katlu mājas siltumenerģijas
ražošanas, kā arī katlu mājas iekārtās ar kurināmo ievadītās enerģijas apjomus, kuri tiek balstīti un aprēķināti
par pamatu ņemot Pasūtītāja iepriekšējo periodu darbības statistiskos siltumenerģijas ražošanas apjomus un
zemāk norādīto pieņemto informāciju par katlu darbības efektivitāti un kurināmo raksturojošus lielumus:

Granulu apjoms visam gadam
siltumenerģija no
granulu katliem

Piegādes
periods

katlu m ājas
siltum enerģijas
ražošanas prognoze
(MWh)

Pretendentam interesējošās
vērtības
katlu m ājas
darbības
pieņem tā
efektivitāte
(lietderība %)

ar kurinām o
ievadītā enerģija
(MWh)

ievadītās
enerģijas
nodrošināšanai
paredzam ais
kurinām ā
piegādes
daudzum s, (t)

janvāris

650

722

147

februāris

600

667

136

marts

650

722

147

aprīlis

400

444

91

maijs

150

167

34

jūnijs

150

167

34

jūlijs

150

167

34

augusts

150

167

34

septembris

200

222

45

oktobris

500

556

113

novembris

600

667

136

decembris

650

722

147

KOPĀ:

4850

5390

1098

90

Pieņemtā informācija granulus patēriņa apjomu prognozēšanai:
-

Katlu efek tivitāte 90%

-

Granulu siltumspēja 4,9 k W/k g jeb 3440 k cal/k g vai 17,64 MJ/kg
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1.2. Ievērojot faktu, ka Pasūtītāja saražotās siltumenerģijas izlietošana (piegāde siltumenerģijas lietotājiem) ir
atkarīga tai skaitā no meteoroloģiskajiem apstākļiem un lietotāju pieprasījuma, plānotie kopējie piegādes
apjomi var mainīties par ± 20 %.
1.3. Pasūtītājam nav pienākuma iegādāties visu iepriekš minēto vai noslēgtā līguma ietvaros paredzēto un
noteikto granulu apjomu.
1.4. Granulas, ievērojot šīs tehniskās specifikācijas noteikto kārtību un nosacījumus, tiek piegādātas, pieņemtas
un uzskaitītas tonnās (t).
1.5. Pasūtītājs ir iecerējis noslēgt vienu līgumu ar vienu Piegādātāju par visu piegādājamās šķeldas apjomu, kurš
nepieciešams Pasūtītāja īpašumā esošās katlu mājas Meža ielā 1B, Rēzeknē, darbības nodrošināšanai.
II.
Granulu piegādes nosacījumi un pieņemšana izmantošanai siltumenerģijas ražošanai
2.1. Kokskaidu granulas:
2.1.1. Kokskaidu granulas ne rūpnieciskai izmantošanai paredzētas pēc ENplus , Swisspellet , DINplus vai
ÖNORM M 7135 ,
2.1.2. granulas pēc EN17225 – 2 saskaņā ar sekojošiem parametriem:
2.1.3. Vērtību klase A1, A2;
2.1.4. Maksimālo pieļaujamo sīkdaļu saturs uzglabājamā tvertnē nedrīkst pārsniegt 8% no uzglabātā apjoma
(nosaka izmantojot perforētu ekrānu ar caurumiem 5mm diametrā);
2.1.5. Sīkdaļu saturs iekraušanas laikā : <1.0 m-%
2.1.6.
Siltumspēja piegādātajā masā > 4,6 kWh / kg
2.1.7. Tilpuma blīvums piegādātajā masā > 600 kg / m³
2.1.8. Mehāniskā stiprība, EN 17831-1 piegādātajā masā, m-%: DU97.5 ≥ 97.5
2.1.9. Diametrs 6mm
2.2. Koksnes granulām ir jābūt sausām, ķīmiski tīrām no piemaisījumiem, mehāniski cietām, labi noturīgām pret
sadrupšanu, bez svešķermeņiem un skaidu smalkumiem.
2.3. Svešķermeņi, tādi kā akmeņi vai metāla šķembas nav pieļaujami iekļūšanai padeves sistēmā un katlā!
2.4. Smiltis un augsne var radīt lielāku pelnu un izdedžu veidošanos. Lietojot šādu degvielu var rasties
nepieciešamība izdedžus iztīrīt ar rokām. Lietojot nepiemērotu kurināmo, var rasties nekontrolējama degšana,
kā rezultātā var notikt darbības defekti un neatgriezeniski defekti katla iekārtai. Pie šādām situācijām, ja
iekārtu salūšana būs saistāma un pierādāma ar nekvalitatīva kurināmā piegādēm, Pretendents būs atbildīgs
par visu šāda veida defektu novēršanu par saviem līdzekļiem vai, ja tos novērsīs Pasūtītājs, rēķins par tiešo
zaudējumu nodarīšanu tiks piestādīts Piegādātājam.
2.5. Piegādātājs ir atbildīgs par nepieciešamo izejvielu sagādi, granulu ražošanu, t.sk., nepieciešamības gadījumā
granulu iegādi no trešajām personām, transportēšanu un izkraušanu piegādes vietā Pasūtītāja katlu mājā
Meža ielā 1B, Rēzeknē.
2.6. Piegādātājs šķeldas piegādi uz piegādes vietu plāno un nodrošina ievērojot sekojošus nosacījumus:
2.6.1. Piegādātājam jārūpējas un jānodrošina, ka piegādātā kurināmā šķelda atbilst noteiktajiem kvalitātes
kritērijiem un prasībām;
2.6.2. Piegādes tiek veiktas ar specializētu autotransportu. Siltuma avotā uzstādītajiem katliem kurināmā
padeve tiek paredzēta caur silosiem (katrs 40m3, kopā divi silosi ar tilpumu 80m3). Silosu uzpildīšana
iespējama tikai pneimatiski (iepūšot kurināmo silosos). “BIG BAG’u” izmantošana silosu uzpildīšanai
nav paredzēta.
2.6.3. Piegādes tiek organizētas pēc abpusēji saskaņota grafika darba dienā no 9:00 līdz 17:00;
2.6.4. Gadījumā, ja brīvdienas vai svētku dienas iekrīt trīs un vairāk dienas pēc kārtas, un Piegādātājs nav
spējis nodrošināt piegādi darba dienu laikā un kurināmais iet uz beigām, Piegādātājam
nepieciešamības gadījumā granulu piegādes jānodrošina arī brīvdienās vai svētku dienās, piegādes
laiku saskaņojot ar Pasūtītāju.
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5.pielikums
Nolikumam
“Kokskaidu granulu piegāde laika periodam no 01.05.2022.-30.04.2023.
SIA “Rēzeknes siltumtīkli”
katlu mājai Meža ielā 1B, Rēzeknē siltumenerģijas ražošanai”
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
„ Kokskaidu granulu piegāde laika periodam no 01.05.2022.-30.04.2023. SIA “Rēzeknes
siltumtīkli” katlu mājai Meža ielā 1B, Rēzeknē siltumenerģijas ražošanai”
1. Aizpildot un parakstot šo Tehnisko piedāvājumu, Pretendents apliecina, ka ir gatavs ievērot
visas Tehniskajā specifikācijā (4.pielikums) norādītās prasībās, tai skaitā un ne tikai:
1.1.Piegādes apjoms līdz 1098 tonnām kokskaidu granulu siltumenerģijas saražošanai, ņemot
vērā šādus galvenos kokskaidu granulu kvalitātes nosacījumus, kas atbilst ne rūpnieciskai
izmantošanai paredzētas pēc ENplus , Swisspellet , DINplus vai ÖNORM M 7135.
Nr.p.k.

Kokskaidu granulas

Nosacījumi (attiecināmi uz
katru piegādi)

1.

Vērtību klase

A1, A2;

2.

Diametrs

6 mm

Granulu sastāvs

Maksimālo
pieļaujamo
sīkdaļu saturs uzglabājamā
tvertnē nedrīkst pārsniegt 8%
no uzglabātā apjoma (nosaka
izmantojot perforētu ekrānu
ar caurumiem 5 mm
diametrā)

4.

Kvalitātes prasības

Koksnes granulām ir jābūt
sausām, ķīmiski tīrām no
piemaisījumiem, mehāniski
cietām, labi noturīgām pret
sadrupšanu,
bez
svešķermeņiem un skaidu
smalkumiem

5.

Sīkdaļu saturs
iekraušanas laikā

<1.0 m-%

6.

Smilšu, akmeņu, metāla
vai citu materiālu saturs

Nepieļaujams

7.

Siltumspēja piegādātajā
masā

> 4,6 kWh / kg

8.

Tilpuma blīvums
piegādātajā masā

> 600 kg / m³

9.

Mehāniskā stiprība

EN 17831-1 piegādātajā
masā, m-%: DU97.5 ≥ 97.5

3.
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Pretendenta piedāvājums
Atbilst/Neatbilst
Tiek nodrošināts/netiek
nodrošināts

10.

Piegādes laiks

8.00-17.00 darba dienās.
Nepieciešamības gadījumā
brīvdienās, svētku dienās,
pēc abpusēji saskaņota
grafika, ja iepriekš piegādi
nav bijusi iespēja nodrošināt.

11.

Piegādes regularitāte

Pēc saskaņota grafika

12.

Piegādes vieta

SIA “Rēzeknes siltumtīkli”
katlu māja Meža ielā 1B,
Rēzeknē

1.2.Visā Līguma darbības periodā no 2022.gada 1.maija līdz 2023.gada 30.aprīlim pretendentam
jāpiegādā: 1098 tonnas kokskaidu granulas. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs, laikus par
to brīdinot var palielināt vai samazināt pasūtāmo kurināmā enerģijas apjomu par +/-20%.
1.3. Kokskaidu granulu pirmreizējā piegāde tiek uzsākta 3 (trīs) dienu laikā pēc pasūtītāja
pieprasījuma saņemšanas. Piegādes grafiks un apjoms var tikt koriģēts, saskaņā ar
klimatiskajiem apstākļiem, par ko Pasūtītājs informē Pretendentu.
1.4. Kokskaidu granulu piegādes laiks tiks saskaņots ar pasūtītāju (Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi).
1.5. Pretendents nodrošina kokskaidu granulu piegādi un izkraušanu 3 (trīs) dienu laikā pēc
pasūtījuma pieprasījuma saņemšanas, preces piegādi veicot ar savu transportu. Kokskaidu
granulu izkraušana notiek katlu mājā Meža ielā 1B, Rēzeknē, Piegādātāja autotransportam
jābūt aprīkotam ar atbilstošu pieslēguma savienojumu, lai būtu iespēja uzpildīt kokskaidu
granulas silosos.
1.6. Kokskaidu granulām nedrīkst būt svešķermeņu piejaukumu - smiltis, augsne, akmeņi, stikli,
metāla elementi u.c. vielas vai elementi, kas neietilpst kurināmā elementārajā sastāvā. Sala
apstākļos piegādātajā materiālā nedrīkst būt sniegs un ledus.
1.7. Metāla svešķermeņu klātbūtne kokskaidu granulās jāpārbauda piegādātājam.
1.8. Ja Pretendents piegādā tehniskajai specifikācijai neatbilstošas kokskaidu granulas, kas
neatbilsts tehniskajā specifikācijā norādītajam, ar svešķermeņu piejaukumu- smiltis, augsne,
akmeņi, stikli, metāla elementi u.c. vielas vai elementi, kas neietilpst kurināmā elementārajā
sastāvā, kā rezultātā tiek bojāti Pasūtītāja katli, veidojas smilts sakausējumi un apkures
sistēma tiek bojāta, Pasūtītājs novērš bojājumus un rēķinu par bojājumu novēršanu piestāda
Piegādātājam.
1.9. Pasūtītājs ir tiesīgs veikt kravas pārbaudi un nosvēršanu iekraušanas vietā. Ja atkārtoti tiek
atklāta neatbilstība, tad tiek veikta kokskaidu granulu kravas pārbaude, izņemot paraugu, kurš
tiek nosūtīts uz ekspertīzi. Neatbilstošās kvalitātes kokskaidu granulu piegādes gadījumā tiek
sastādīts akts par neatbilstību šai specifikācijai un piegāde netiek apmaksāta, kokskaidu
granulu izvākšanas un transportēšanas izdevumi tiek iekļauti savstarpējos norēķinos par
kokskaidu granulu piegādēm attiecīgajā periodā.
1.10. Pasūtītājam ir tiesības no katras Piegādātāja piegādātās kravas ievākt koksnes granulu paraugus
un mēneša beigās nosūtīt paraugu analīžu veikšanai. Piegādātājam ir tiesības piedalīties pie katra
parauga izņemšanas, bet, ja Piegādātājs neizmanto šīs tiesības, tam nav tiesību apšaubīt izņemto
paraugu autentiskumu. Ja Pasūtītājam, veicot kurināmā parauga testēšanu akreditētā laboratorijā un
atklājoties, ka Pretendenta piegādātā koksnes šķelda neatbilst Tehniskajā specifikācijā atrunātajai
kvalitātei, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 5% apmērā piegādāto un pārbaudīto kravu
kurināmā apjomam, kurš tiek pārrēķināts megavatstundās (MWh) vai arī, ja šāda neatbilstība
konstatēta atkārtoti, visa norēķina mēneša saražotajam siltumenerģijas daudzumam, par kuru
Piegādātājam būtu jāsaņem samaksa.

1.11. Pretendents nes pilnu materiālu atbildību par transporta līdzekļa drošu iebraukšanu,
izbraukšanu, ar pneimatisko silosu uzpildīšanu (iepūšot kurināmo silosos) ar granulām un
apņemas 10 (desmit) dienu laikā novērst radītos bojājumus. “BIG BAG’u” izmantošana silosu
uzpildīšanai nav paredzēta.
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Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs

45

Janvāris

34

Novembr
is
Decembr
is

34

Septemb
ris

34

Oktobris

Paredzamais
kurināmā
piegādes
daudzums,
tonnās

Augusts

Mēneši

Jūlijs

Piegādātājam nepieciešamās kokskaidu granulu piegādes grafiks pa mēnešiem:

Jūnijs

1.12.

113

136

147

136

147

91

34

Kopā:

147

1098 tonnas

Pasūtītājs patur tiesības iepirkuma līguma izpildes gaitā koriģēt nepieciešamo kokskaidu
granulu daudzumu un piegādes termiņus, kā arī samazināt kopējo piegādājamo kokskaidu
granulu apjomu, proporcionāli samazinot kopējo līgumcenu.
Pretendents, iesniedzot Cenu aptaujā pieprasītos dokumentus, ar savu parakstu apliecina,
ka visa sniegtā informācija ir sastādīta atbilstoši Cenu aptaujas nosacījumiem, īpaši Tehniskajā
specifikācijā (4.pielikums) atrunātajiem kritērijiem un parametriem, kā arī Pretendents apliecina,
ka tam ir skaidrs nosacījums, ka Pasūtītāja norādītie plānotie kopējie kokskaidu granulu piegādes
apjomi var mainīties +/- 20% apmērā.

(Pilnvarotās personas amata
nosaukums)

(Personiskais paraksts)

2022.gada ___._______________
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(Paraksta atšifrējums)

6.pielikums
Nolikumam
“Kokskaidu granulu piegāde laika periodam no 01.05.2022.-30.04.2023.
SIA “Rēzeknes siltumtīkli”
katlu mājai Meža ielā 1B, Rēzeknē siltumenerģijas ražošanai”

Apakšuzņēmēja apliecinājums
par gatavību iesaistīties līguma izpildē

Ar šo ________________________________ (apakšuzņēmēja nosaukums) apņemas
strādāt pie iepirkuma līguma „Kokskaidu granulu piegāde laika periodam no 01.05.2022.30.04.2023. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” katlu mājai Meža ielā 1B, Rēzeknē” siltumenerģijas
ražošanai” izpildes kā pretendenta ____________________ (Pretendenta nosaukums)
apakšuzņēmējs, gadījumā, ja ar šo pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.
Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams
paredzēt iepirkuma procedūras laikā, par kuriem
______________________________________________ (apakšuzņēmēja nosaukums)
apņemas nekavējoties informēt Pasūtītāju.

(Pilnvarotās personas amata
nosaukums)

(Personiskais paraksts)

2022.gada ___._______________
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(Paraksta atšifrējums)

7.pielikums
Nolikumam
“Kokskaidu granulu piegāde laika periodam no 01.05.2022.-30.04.2023.
SIA “Rēzeknes siltumtīkli”
katlu mājai Meža ielā 1B, Rēzeknē siltumenerģijas ražošanai”
Kokskaidu granulu iepirkuma līguma projekts

Kokskaidu granulu iepirkuma līgums Nr.2022/01
Rēzeknē, 2022.gada __________

Dokumenta datums ir tā elektroniskās
parakstīšanas datums

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rēzeknes siltumtīkli’’, reģistrācijas numurs
40003215480, juridiskā adrese Rīgas iela 1, Rēzekne, LV-4601, turpmāk– PASŪTĪTĀJS, kuru
saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes loceklis Aldis Mežals, no vienas puses,
____ “____________”, reģistrācijas numurs _________________, juridiskā adrese
____________, turpmāk – PIEGĀDĀTĀJS, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes
loceklis_______________, no otras puses,
abi kopā turpmāk – Līdzēji vai Puses, vai katrs atsevišķi – Puse, brīvi paužot savu labo gribu,
savstarpējos solījumus, apzinoties savas rīcības juridisko nozīmi, bez viltus, spaidiem un
maldības,
saskaņā ar cenu aptaujas „Kokskaidu granulu piegāde laika periodam no 01.05.2022.30.04.2023. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” katlu mājai Meža ielā 1B, Rēzeknē siltumenerģijas
ražošanai” (turpmāk – Cenu aptauja vai Cenu aptaujas Nolikums) rezultātiem un Piegādātāja
iesniegto Piedāvājumu Cenu aptaujā, noslēdz līgumu par kokskaidu granulu piegādi SIA
“Rēzeknes siltumtīkli” katlu mājai Meža ielā 1B, Rēzeknē (turpmāk - Līgums) par sekojošo:

1.1.
1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

1.6.
1.7.

1. Līguma priekšmets
PIEGĀDĀTĀJS saskaņā ar Līguma noteikumiem pārdod, bet PASŪTĪTĀJS pērk
(ENplus A1 vai ENplus A2) kokskaidu granulas (turpmāk – Prece) un samaksā par to.
PIEGĀDĀTĀJS piegādā un PASŪTĪTĀJS pērk kokskaidu granulas Līguma 1.pielikumā
pielīgtajā apjomā.
Lai nodrošinātu ar Līgumu uzņemto saistību izpildi tā darbības laikā PIEGĀDĀTĀJAM,
pirms kokskaidu granulu piegādes uzsākšanas, jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM neatsaucamu
pirmā pieprasījuma bankas garantiju (Līguma izpildes nodrošinājumu)
EUR______apmērā (5% apmērā no kopējā noslēgtā līguma apjoma), ko izdevusi
PASŪTĪTĀJAM pieņemama labas reputācijas banka.
PIEGĀDĀTĀJS piegādā kokskaidu granulas siltumenerģijas ražošanai katlu mājā Meža
ielā 1B, Rēzeknē saskaņā PIEGĀDĀTĀJA piedāvājumu Cenu aptaujā, Cenu aptaujas
Tehniskās specifikācijas un Tehniskā piedāvājuma nosacījumiem.
PASŪTĪTĀJS patur tiesības Līguma izpildes gaitā koriģēt nepieciešamo kokskaidu
granulu daudzumu un piegādes termiņus, kā arī samazināt vai palielināt kopējo
piegādājamo koksnes šķeldas apjomu, proporcionāli samazinot vai palielinot kopējo
Līgumcenu.
Jautājumos, kas nav atrunāti šajā Līgumā, Līdzējiem ir saistoši Cenu aptaujas,
PIEGĀDĀTĀJA piedāvājuma un normatīvo aktu nosacījumi.
Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Līguma 1.2.punktā norādītā
pakalpojuma saņemšanai laika periodā no 2022.gada 1.maija līdz 2023.gada
30.aprīlim.
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2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

3.1.
3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

2. Kvalitāte
PIEGĀDĀTĀJS pārdod PASŪTĪTĀJAM Preci, ņemot vērā šādas Preces kvalitātes
prasības:
2.1.1. sīkdaļu saturs iekraušanas laikā: <1.0 m-%
2.1.2. siltumspēja piegādātajā masā: > 4,6 kWh / kg
2.1.3. tilpuma blīvums piegādātajā masā: > 600 kg / m³
2.1.4. mehāniskā stiprība, EN 17831-1 piegādātajā masā, m-%: DU97.5 ≥ 97.5
2.1.5. diametrs 6 mm.
PIEGĀDĀTĀJS garantē, ka Prece atbilst kvalitātes prasībām, un tā atrodas tādā stāvoklī,
lai to varētu lietot paredzētajam nolūkam.
PIEGĀDĀTĀJAM ir pienākums iesniegt PASŪTĪTĀJAM kokskaidu granulu atbilstības
sertifikātus.
PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs iesniegt Preci kvalitātes pārbaudei laboratorijai.
Ja PASŪTĪTĀJS vēlas veikt Preces kvalitātes pārbaudi, kvalitātes pārbaudei
nepieciešamais Preces daudzums tiek izņemts Pušu pārstāvju klātbūtnē, attiecīgi
iepakojot izņemto Preci. Pušu pārstāvji parakstās Aktā par Preces parauga izņemšanu
(2.pielikums).
3. Līgumcena un norēķinu kārtība
Puses vienojas, ka maksa par Preci ir EUR _____ (______________ euro ____ centi) par
vienu tonnu ENplus (A1 vai A2) kokskaidu granulu (turpmāk – Līgumcena).
PIEGĀDĀTĀJS apliecina, ka Līgumcenā iekļautas visas Preces un tās piegādes un
izkraušanas izmaksas, kas saistītas ar Līguma pilnīgu un kvalitatīvu izpildi saskaņā ar
tehnisko specifikāciju un tehnisko piedāvājumu. Līgumcenā arī iekļautas izmaksas, kas
saistītas ar darbinieku darba apmaksu, piegādes izpildei nepieciešamo līgumu slēgšanu,
komandējumiem, nodokļiem un nodevām, kā arī nepieciešamo atļauju saņemšanu no
trešajām personām.
Samaksu par Preci PASŪTĪTĀJS veic 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā no
pavadzīmes - rēķina saņemšanas brīža, Preces maksu ieskaitot PIEGĀDĀTĀJA bankas
kontā.
PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pēc pieprasījuma saņemt no PIEGĀDĀTĀJA normatīvajos
aktos noteikto informāciju, kas saistīta ar kokskaidu granulu pārdošanu PASŪTĪTĀJAM.
PASŪTĪTĀJAM ir tiesības iesniegt PIEGĀDĀTĀJAM rakstveida pretenziju par
izrakstīto rēķinu 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas.

4. Preces pieņemšana un nodošana
PASŪTĪTĀJS par nepieciešamajām Preces piegādēm paziņo PIEGĀDĀTĀJAM 3 (trīs)
dienas pirms piegādēm.
4.2. Preci pieņem PASŪTĪTĀJA pilnvarotās personas:
4.2.1. ________________, mob. tālrunis _____________;
4.2.2. katlu mājas operatori (strādā maiņās), tālrunis 646______, mob.tālrunis_________.
4.3. Gadījumā, ja izveidojas no PASŪTĪTĀJA gribas neatkarīgi apstākļi, ka Preču piegādes
apturēšana notiek jau pēc pasūtījuma veikšanas, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības atsaukt
pasūtījumu.
4.4. Katra krava tiek nodota un pieņemta ar apmaksājamo pavadzīmi-rēķinu. Katras kravas
daudzums (t) tiek pārbaudīts un fiksēts pēc piegādes katlu mājas adresē – Meža ielā 1B,
Rēzeknē, LV-4601, veicot kravas kontroles nosvēršanu.
4.5. Ja minētās pārbaudes rezultātā tiek konstatēts, ka piegādātās Preces daudzums nesakrīt ar
pavadzīmē – rēķinā norādīto Preces daudzumu, tiek sastādīts Piegādātās kravas svara
neatbilstību konstatācijas akts (3.pielikums), kuru paraksta Pušu pārstāvji.
4.5. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJAM, sakarā ar iekārtu remontdarbiem vai apstāšanos, nav
nepieciešamas Preces piegādes, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības apturēt Preču piegādes līdz
iekārtu iedarbināšanai vai Preces piegādes nepieciešamībai. Par minētās situācijas
4.1.

16

iestāšanos, PASŪTĪTĀJS informē PIEGĀDĀTĀJU rakstveidā, nosūtot paziņojumu uz
PIEGĀDĀTĀJA e-pastu: __________________ .

5.1.
5.2.

6.1.
6.1.1.
6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

6.1.5.

5. Risks
PIEGĀDĀTĀJS nenes risku par Preces nejaušu bojāeju pēc tās nodošanas
PASŪTĪTĀJAM.
Risku par Preci tā transportēšanas brīdī nes PIEGĀDĀTĀJS, kas ir uzņēmies saistības to
piegādāt ar savu transportu.
6. Līdzēju tiesības un pienākumi
PASŪTĪTĀJA tiesības un pienākumi:
PASŪTĪTĀJS, pamatojoties uz izrakstītiem pavadzīmēm – rēķiniem, pilnā apjomā
Līgumā pielīgtajā termiņā maksā par kvalitatīvu un laikā piegādātu Preci;
PASŪTĪTĀJAM ir tiesības kontrolēt šī Līguma izpildes gaitu, veikt Preču piegādes
kvalitātes kontroles pasākumus un pieprasīt no PIEGĀDĀTĀJA kontroles veikšanai
nepieciešamo informāciju, norādot tās sniegšanas termiņu;
Nepieciešamības gadījumā PASŪTĪTĀJS brīdina PIEGĀDĀTĀJU par neparedzētiem
apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no PASŪTĪTĀJA neatkarīgu apstākļu
dēļ un kuru dēļ varētu tikt traucēta saistību izpilde;
PASŪTĪTĀJS patur tiesības Līguma izpildes gaitā koriģēt nepieciešamo kokskaidu
granulu daudzumu un piegādes termiņus, kā arī samazināt vai palielināt kopējo
piegādājamo koksnes šķeldas apjomu, proporcionāli samazinot vai palielinot kopējo
Līgumcenu.
PASŪTĪTĀJAM ir tiesības no katras PIEGĀDĀTĀJA piegādātās kravas ievākt koksnes
granulu paraugus un mēneša beigās nosūtīt paraugu analīžu veikšanai.
PIEGĀDĀTĀJAM ir tiesības piedalīties pie katra parauga izņemšanas, bet, ja
PIEGĀDĀTĀJS neizmanto šīs tiesības, tam nav tiesību apšaubīt izņemto paraugu
autentiskumu. Ja PASŪTĪTĀJAM, veicot kurināmā parauga testēšanu akreditētā
laboratorijā un atklājoties, ka PIEGĀDĀTĀJA piegādātā koksnes šķelda neatbilst
Tehniskajā specifikācijā atrunātajai kvalitātei, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs piemērot
līgumsodu 5% apmērā piegādāto un pārbaudīto kravu kurināmā apjomam, kurš tiek
pārrēķināts megavatstundās (MWh) vai arī, ja šāda neatbilstība konstatēta atkārtoti, visa
norēķina mēneša saražotajam siltumenerģijas daudzumam, par kuru PIEGĀDĀTĀJAM
būtu jāsaņem samaksa.

6.2. PIEGĀDĀTĀJA tiesības un pienākumi:
6.2.1. PIEGĀDĀTĀJS piegādā Preci, kura atbilst Cenu aptaujas Tehniskās specifikācijas un
spēkā esošiem normatīvo aktu kvalitātes parametriem, iesniedzot par to atbilstošus
sertifikātus;
6.2.2. PIEGĀDĀTĀJS piegādā Preci 3 (trīs) dienu laikā no PASŪTĪTĀJA pasūtījuma
saņemšanas dienas;
6.2.3. PIEGĀDĀTĀJS atbild par spēkā esošo drošības tehnikas, darba aizsardzības,
ugunsdrošības un citu noteikumu ievērošanu, kas attiecas uz Preses piegādi;
6.2.4. PIEGĀDĀTĀJS apņemas neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt
zaudējumus PASŪTĪTĀJAM vai kaitēt tā interesēm;
6.2.5. PIEGĀDĀTĀJS ir atbildīgs par apakšuzņēmēju Preces piegādi, ja Preču iegādē tiek
piesaistīti apakšuzņēmēji;
6.2.6. PIEGĀDĀTĀJS nes pilnu materiālu atbildību par transporta līdzekļa drošu iebraukšanu,
izbraukšanu un granulu iepildīšanu katlu mājā esošajos silosa tvertnēs, kā arī par
piebraucamā pie katlu mājas ceļa infrastruktūras saglabāšanu un apņemas 10 dienu laikā
novērst radītos bojājumus.
6.3. Ja PIEGĀDĀTĀJS piegādā tehniskajai specifikācijai neatbilstošu kokskaidu granulas,
kas pārsniedz specifikācijā norādīto frakciju, svešķermeņu piejaukumu- smiltis, augsne,
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6.4.

6.5.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

8.1.

8.2.

8.3.

9.1.
9.2.

akmeņi, stikli, metāla elementi u.c. vielas vai elementi, kas neietilpst kurināmā
elementārajā sastāvā, kā rezultātā tiek bojāti PASŪTĪTĀJA katli vai kurināmā padeves
sistēma, veidojas smilts sakausējumi un apkures sistēma tiek bojāta, PASŪTĪTĀJS
novērš bojājumus un rēķinu par bojājumu novēršanu piestāda PIEGĀDĀTĀJAM.
Par Līguma 6.2.2., 6.2.6. un 6.3. punktā minētā neievērošana PIEGĀDĀTĀJS maksā
PASŪTĪTĀJAM līgumsodu EUR 1000,- (viens tūkstotis eiro) par katru gadījumu,
saskaņā ar PASŪTĪTĀJA piestādīto rēķinu. Papildus PIEGĀDĀTĀJS sedz visas
izmaksas, kas PASŪTĪTĀJAM rodas, ja PIEGĀDĀTĀJS nepilda Līguma 6.2.2.punktu
un PASŪTĪTĀJS ir spiests pirkt Preci no trešajām personām vai kurināt katlu māju ar
dabasgāzi.
Puses var vienoties par līgumcenas indeksāciju līdz 10% apmērā no Līgumcenas par 1
(vienu) tonnu ENplus (A1 vai A2) kokskaidu granulu. Ja PIEGĀDĀTĀJS lūdz
līgumcenas paaugstinājumu līdz 10%, tam ir jāpierāda konkrētā cenu paaugstinājuma
ietekme uz PIEGĀDĀTĀJA saimniecisko darbību.
7. Pušu atbildība
Puses ir atbildīgas viena otrai par tiešajiem zaudējumiem, kas tās vainas dēļ Līguma
neizpildes vai nepienācīgas izpildes dēļ radušies otrai Pusei, ja Līgumā nav noteikts
citādi.
Neviena no līgumslēdzējām Pusēm nav atbildīga otrai Pusei par jebkādiem netiešiem
zaudējumiem, kā piemēram, bet ne tikai, atrautā peļņa, ražošanas zaudējumi, ietaupījumu
zaudējumi, kapitāla izmaksas vai izmaksas, kas saistītas ar darba pārtraukšanu.
Puses nav atbildīgas par pilnīgu vai daļēju Līguma saistību neizpildi, kuru izraisījuši
nepārvaramas varas apstākļi (force majeure). Nepārvaramas varas apstāklis Līguma
izpratnē ir šķērslis, kas Pusēm Līguma slēgšanas laikā nebija zināms, kas radies ārpus
ietekmētās Puses kontroles un neļauj tai pildīt savas Līgumā noteiktās saistības un kuru
Puse nevar novērst. Šādi apstākļi cita starpā ietver stihiskas nelaimes, revolūcijas un
citādas masu nekārtības, ugunsgrēkus, plūdus un normatīvo aktu grozījumus. Atbrīvošana
no atbildības ir attiecināma tikai uz to periodu, kurā pastāv nepārvaramas varas apstākļi.
Puse, kura nevar izpildīt savas saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ, rakstveidā
informē otru Pusi 3 (trīs) darba dienu laikā pēc nepārvaramās varas apstākļu iestāšanās,
paziņojumam pievieno izziņu, ko izsniegušas kompetentas iestādes un kas satur minēto
apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu. Ja šāds paziņojums netiek nosūtīts, attiecīgā
Puse nevar atbrīvoties no atbildības par saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi
nepārvaramas varas apstākļu dēļ.
8. Soda sankcijas
Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA vainas dēļ tiek pārkāpti Preces apmaksas termiņi saskaņā
ar šī Līguma noteikumiem, PIEGĀDĀTĀJS ir tiesīgs piemērot PASŪTĪTĀJAM
nokavējuma procentus 0,1% (viena desmitā daļa no procenta) apmērā no nesamaksātās
rēķina summas par katru kavējuma kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 10 % no
kopējās neapmaksātā rēķina summas.
Gadījumā, ja PIEGĀDĀTĀJS neveic Preces piegādi Līgumā noteiktajā laikā, tad
PASŪTĪTĀJAM ir tiesības aprēķināt PIEGĀDĀTĀJAM nokavējuma procentus 0,1 %
(viena desmitā daļa no procenta) apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto Preču
piegādes dienu, kā arī šādā gadījumā PIEGĀDĀTĀJAM jāatlīdzina visi tādējādi
PASŪTĪTĀJAM nodarītie zaudējumi.
Jebkura šajā Līgumā noteiktā nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo Līdzējus no to
saistību pilnīgas izpildes.
9. Līguma grozīšana un spēkā esamība
Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi, un tā darbības laiks ir no 2022.gada 1.maija
līdz 2023.gada 30.aprīlim.
Jebkādi Līguma papildinājumi vai grozījumi ir spēkā, ja tos parakstījušas Puses.
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9.3.
9.4.
9.5.

9.6.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

PASŪTĪTĀJAM ir tiesības jebkurā laikā izbeigt Līgumu, par to vismaz 5 (piecas) darba
dienas iepriekš rakstveidā paziņojot PIEGĀDĀTĀJAM.
Līgums ir uzskatāms par izbeigtu, ja Puses ir par to savstarpēji rakstveidā vienojušās.
PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to brīdinot
PIEGĀDĀTĀJU 10 (desmit) dienas iepriekš, ja viņš konstatē, ka PIEGĀDĀTĀJS veic
Preces piegādi neatbilstoši tehniskajai specifikācijai, piedāvājumam, šī Līguma vai
normatīvo aktu nosacījumiem, termiņiem. PASŪTĪTĀJS neatlīdzina PIEGĀDĀTĀJAM
tādējādi radušos zaudējumus.
Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma pirms termiņa, par to rakstveidā brīdinot
otru pusi vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ,
ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas
finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas
līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
10.
Konfidencialitāte un datu aizsardzība
Puses apņemas neizpaust un neizplatīt trešajām personām bez otras Puses rakstiskas
piekrišanas Līguma noteikumus vai citu Līguma izpildes gaitā iegūtu informāciju,
izņemot gadījumus, kad informācijas izpaušanu pieprasa vai pieļauj piemērojamie tiesību
akti.
Līguma izpratnē par trešo personu uzskatāmi arī Pušu darbinieki, kuriem to darba
apraksta un veicamo pienākumu ietvaros normāli nebūtu piekļuves tādiem dokumentiem
kā Līgums.
Puses apzinās, ka Līguma izpildes ietvaros var rasties nepieciešamība savstarpēji
apmainīties ar informāciju, kas satur personas datus (piemēram, Pušu pārstāvju un/vai
kontaktpersonu identificējošā un kontaktinformācija). Šādā gadījumā katra no Pusēm ir
uzskatāma par patstāvīgu pārzini savā rīcībā esošu datu apstrādei, tā apņemas datus
apstrādāt atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un otrai Pusei dati tiek nodoti
Pušu leģitīmu interešu ietvaros, lai nodrošinātu Līguma kvalitatīvu izpildi, izpildītu
normatīvo aktu prasības vai realizētu citas leģitīmas attiecīgās Puses intereses.
Līguma izpilde vai izbeigšana neizbeidz Pušu konfidencialitātes pienākumu.

11.
Citi noteikumi
11.1. Līgums ir saistošs Līdzējiem, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu
tiesības un pienākumus.
11.2. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai
izpildei.
11.3. Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem
ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai
ietekmēt Līguma noteikumu tulkošanu.
11.4. Līdzēju kontaktpersonas ir atbildīgi par Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par
savlaicīgu rēķina iesniegšanu un pieņemšanu, un nodošanu apmaksai.
11.5. Kontaktpersonu vai rekvizītu maiņas gadījumā Līdzējs apņemas rakstiski par to paziņot
otram Līdzējam 5 (piecu) dienu laikā no izmaiņu iestāšanās brīža.
11.6. Pušu elektroniski sūtītie dokumenti (tajā skaitā, PIEGĀDĀTĀJA rēķini) uzskatāmi par
saņemtiem nākamajā dienā no to nosūtīšanas uz Pušu norādīto e-pasta adresi. Ja
dokuments tiek sūtīts pa pastu ierakstītā sūtījumā uzskatāms, ka tas ir saņemts piektajā
dienā no tā nodošanas nosūtīšanai pastā.
11.7. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi starp Līdzējiem tiks risināti savstarpēju
sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji 1 (viena) mēneša laikā
nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu
noteiktajā kārtībā tiesā.
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11.8. Šis Līgums sastādīts uz 6 (sešām) lappusēm (neskaitot pielikumus) latviešu valodā
elektroniska dokumenta veidā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.
11.9. Līgumam ir sekojoši pielikumi:
1.pielikums Kokskaidu granulu piegādes pielīgtais daudzums laika periodam no
01.05.2022.-30.04.2023.;
2.pielikums Akts par preces parauga izņemšanu;
3.pielikums Piegādātās kravas svara neatbilstību konstatācijas akts.
12. Pušu rekvizīti un paraksti
PASŪTĪTĀJS
SIA “Rēzeknes siltumtīkli”
Reģ.Nr.40003215480
PVN Reģ. Nr.LV40003215480
Juridiskā adrese:
Rīgas iela 1, Rēzekne, LV-4601
N/k: LV60HABA0551003224963
SWIFT kods: HABALV22
Banka: AS “Swedbank”
e-pasts: info@rezeknessiltumtikli.lv
Tālrunis: 64625133
Kontaktpersona:_________________
Tālrunis:__________;e-pasts:________

PIEGĀDĀTĀJS
____ “______________”
Reģ. Nr. __________________
PVN Reģ. Nr._________________
Juridiskā adrese:
_____________________________
N/k:LV_____________________
SWIFT kods: _________________
Banka: AS “_____________”
e-pasts: ___________________
Mob.tālrunis: ________________
Kontaktpersona:____________
Tālrunis:___________;e-pasts________

Valdes loceklis____________A.Mežals

Valde ____________________

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI
AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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1.pielikums
__.___.2022.
Kokskaidu granulu iepirkuma līgumam Nr. 2022/01

Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs

45

Janvāris

34

Novembr
is
Decembr
is

34

Oktobris

34

Septemb
ris

Augusts

Paredzamais
kurināmā
piegādes
daudzums,
tonnās

Jūlijs

Mēneši

Jūnijs

Kokskaidu granulu piegādes pielīgtais daudzums (tonnās) laika periodam no 01.05.2022.30.04.2023.

113

136

147

136

147

91

34

Kopā:

147

1098 tonnas

Pieņemtā informācija granulus patēriņa apjomu prognozēšanai:
-

Katlu efektivitāte 90%

-

Granulu siltumspēja 4,9 kW/kg jeb 3440 kcal/kg vai 17,64 MJ/kg

PIEGĀDĀTĀJS:

PASŪTĪTĀJS:

______ “______”
Valde____________________

SIA “Rēzeknes siltumtīkli”
valdes loceklis Aldis Mežals
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2.pielikums
__.___.2022.
Kokskaidu granulu iepirkuma līgumam Nr. 2022/01

AKTS PAR PRECES PARAUGA IZŅEMŠANU
Rēzeknē

_________________________
/datums/

SIA “Rēzeknes siltumtīkli’’, reģistrācijas numurs 40003215480, juridiskā adrese Rīgas iela 1,
Rēzekne,
LV-4601,
turpmāk–
PASŪTĪTĀJS,
pārstāvis
–
katlu
mājas
operators______________________________, no vienas puses,
____ “_______________”, reģistrācijas numurs _______________, juridiskā adrese
___________________, turpmāk – PIEGĀDĀTĀJS, pārstāvis – _____________________,
tālrunis: ________________, no otras puses, un
bet abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti - Puses,
pārbaudot PIEGĀDĀTĀJA veikto Preces piegādi PASŪTĪTĀJAM atbilstoši 2022.gada
_______ Kokskaidu granulu iepirkuma līguma Nr. 2022/01 (turpmāk - Līgums), saskaņā ar
Līguma 2.3. punktu par PASŪTĪTĀJA tiesībām veikt preces kvalitātes pārbaudi, konstatēts:
1. 20___.gada_______________tiek izņemts kvalitātes pārbaudei nepieciešamais Preces
daudzums.
2. Puses apliecina, ka kvalitātes pārbaudei nepieciešamais Preces daudzums tiek izņemts Pušu
pārstāvju klātbūtnē, attiecīgi iepakojot izņemto Preci.
3. Gadījumā, ja PIEGĀDĀTĀJS nav izmantojis savas tiesības piedalīties pie katra parauga
izņemšanas, tam nav tiesību apšaubīt izņemto paraugu autentiskumu. Šajā gadījumā Akts tiek
parakstīts vienpusēji, veicot atzīmi par Piegādātāja nepiedalīšanos pie parauga uzņemšanas.
PIEGĀDĀTĀJA pārstāvis:

PASŪTĪTĀJA pārstāvis:

_______________________________

_______________________________

amats, vārds uzvārds

amats, vārds uzvārds

________________________________

_______________________________

paraksts

paraksts
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3.pielikums
__.___.2022.
Kokskaidu granulu iepirkuma līgumam Nr. 2022/01

PIEGĀDĀTĀS KRAVAS SVARA
NEATBILSTĪBU KONSTATĀCIJAS AKTS
Rēzeknē

_________________________
/datums/

SIA “Rēzeknes siltumtīkli’’, reģistrācijas numurs 40003215480, juridiskā adrese Rīgas iela 1,
Rēzekne,
LV-4601,
turpmāk–
PASŪTĪTĀJS,
pārstāvis
–
katlu
mājas
operators_______________________________, no otras puses,
___ “______________”, reģistrācijas numurs _________________, juridiskā adrese
___________, turpmāk – PIEGĀDĀTĀJS, pārstāvis______________________, tālrunis:
_______________, no otras puses, un
bet abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti - Puses,
pārbaudot PIEGĀDĀTĀJA veikto Preces piegādi PASŪTĪTĀJAM atbilstoši 2022.gada
_______________ Kokskaidu granulu iepirkuma līgumā Nr.2022/01 (turpmāk - Līgums)
noteiktajam, konstatēja:
1. Veicot 20__.gada_____________ piegādātās kravas kontroles nosvēršanu katlu mājas
adresē – Meža ielā 1B, Rēzeknē, LV-4601, konstatēts:
___.____.20___.
Pavadzīmē
–
rēķinā Pēc kontroles nosvēršanas
Nr._______________ norādītais piegādātās piegādātās kravas svars:
kravas svars:

konstatētais

2. PIEGĀDĀTĀJS, ievērojot Līgumā noteikto, šī Akta 1.punktā norādītās neatbilstības novērsīs,
veicot labojumus 20__.gada ______________ pavadzīmē – rēķinā Nr.________________,
norādot korektu piegādātās Preces daudzumu un veicot atbilstošu piegādātajam Preces
daudzumam pārrēķinu, izsniedzot PASŪTĪTĀJAM jaunu pavadzīmi – rēķinu.
PIEGĀDĀTĀJA pārstāvis:

PASŪTĪTĀJA pārstāvis:

_______________________________

_______________________________

amats, vārds uzvārds

amats, vārds uzvārds

________________________________

_______________________________

paraksts

paraksts
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