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Id.Nr. CSDD 2017/69

1. Vispārīgie jautājumi
1.1.

Iepirkuma metode – iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu.

1.2.

Iepirkuma identifikācijas numurs: Nr. CSDD 2017/69.

1.3.

Pasūtītājs ir valsts akciju sabiedrība „Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD),
vienotais reģistrācijas Nr. 40003345734, PVN reģistrācijas Nr. LV 40003345734,
adrese – S.Eizenšteina iela 6, Rīga, LV-1079. Bankas rekvizīti – „Citadele banka”;
kods PARXLV22, konta Nr. LV75PARX0000118181018.

1.4.

Iepirkuma komisija – iepirkumu organizē pasūtītāja apstiprināta iepirkuma komisija
(turpmāk – Komisija).

1.5.

Pasūtītāja pircēja profila adrese (URL): https://www.csdd.lv/iepirkumi.

1.6.
1.6.1.

Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība:
piedāvājumu iesniedz Ceļu satiksmes drošības direkcijā, S.Eizenšteina ielā 6, Rīga
LV-1079, līdz 2017.gada 11.decembrim plkst.1000;
ja piedāvājumu iesniedz pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa, šādu
piedāvājumu piereģistrē un neatvērtu nosūta atpakaļ pretendentam;
saņemtie piedāvājumi tiek reģistrēti to iesniegšanas secībā. Pretendentu sarakstā
norāda pretendentu nosaukumu, adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi, kā arī
piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku. Komisija nodrošina, ka līdz piedāvājumu
atvēršanai pretendentu saraksts netiek izpausts;
pasūtītājs nodrošina iesniegtā piedāvājuma glabāšanu tā, lai līdz piedāvājuma
atvēršanas brīdim piedāvājuma informācija nevienam nebūtu pieejama.

1.6.2.
1.6.3.

1.6.4.
1.7.
1.7.1.
1.7.2.

1.7.3.
1.8.
1.8.1.
1.8.2.
1.8.3.
1.8.4.
1.8.5.
1.8.6.
1.8.7.
1.8.8.
1.8.9.

Informācijas sniegšana par iepirkumu:
Papildu informācijas pieprasījumi ir jānosūta pa pastu uz adresi S.Eizenšteina iela 6,
Rīga, LV-1079, vai uz e-pastu iepirkumi@csdd.gov.lv.
Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma nolikumā
iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras
dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Papildu informāciju pasūtītājs
nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju
vietā, kur ir pieejams iepirkuma nolikums, norādot arī uzdoto jautājumu..
Komisijas sagatavotā papildu informācija tiks ievietota CSDD mājas lapā
www.csdd.lv pie šī iepirkuma publikācijas.
Prasības piedāvājuma iesniegšanai un noformējumam
Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Piedāvājumu variantu iesniegšana
šajā iepirkumā nav pieļaujama.
Piedāvājuma dokumenti iesniedzami datora izdrukas veidā vienā eksemplārā.
Piedāvājuma dokumentiem ir jābūt latviešu valodā.
Piedāvājumam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.
Piedāvājuma lapām ir jābūt sanumurētām un uzrādītām satura rādītājā.
Piedāvājumam jābūt cauršūtam un sagatavotam tādā veidā, kas izslēdz atsevišķu lapu
nomaiņas iespējas.
Piedāvājuma dokumentiem ir jābūt parakstītiem un dokumentu kopijām ir jābūt
apliecinātām atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumā noteiktajām prasībām.
Uz piedāvājuma pēdējās lapas aizmugures jābūt norādei par cauršūto lapu skaitu.
Piedāvājums jāiesniedz vienā slēgtā, aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, uz kuras ir
jānorāda:
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VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija”
S.Eizenšteina ielā 6, Rīga LV-1079
Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, tālruņa numurs
Iepirkumam “Dabasgāzes piegāde”
Id.Nr. CSDD 2017/69
Neatvērt līdz 2017.gada 11.decembrim plkst.10:00
1.8.10. Pasūtītājs neuzņemas atbildību par vēstules nesaņemšanu vai pirmstermiņa atvēršanu,
ja aploksne nav noformēta atbilstoši Nolikuma 1.8.9.punktam.
1.8.11. Pretendenta sagatavotie apliecinājumi un dokumentu kopijas ir jāparaksta personai ar
pretendenta pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotajai personai, piedāvājumam
pievienojot atbilstošu pilnvaru.
1.8.12. Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām, pretendents var tikt
izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā.
1.9.
Cita vispārīgā informācija
1.9.1. Iepirkuma mērķis ir izvēlēties pretendentu, kurš atbilst izvirzītajām prasībām, kura
tehniskais piedāvājums atbilst Nolikuma tehniskajai specifikācijai, un kura
piedāvājums ir ar viszemāko cenu.
1.9.2. Neviens dokuments, kas tiek iesniegts šajā iepirkumā, netiek atdots atpakaļ. Par
jebkuru informāciju, kas ir konfidenciāla, jābūt īpašai norādei.
1.9.3. Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas.
Pasūtītājs un komisija neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no
iepirkuma rezultāta.
1.9.4. Komisijas kontaktpersona – Vispārējās daļas speciālists Roberts Skudra tālr.
67025711, iepirkumi@csdd.gov.lv.
2. Informācija par iepirkuma priekšmetu
2.1.
2.2.

2.3.
2.4.

2.5.
2.6.

Iepirkuma priekšmets – dabasgāzes piegāde (CPV kods 09123000-7) saskaņā ar
tehnisko specifikāciju Nolikuma 2.pielikumā.
Iepirkuma priekšmetā ietilpst dabasgāzes piegāde, pārdošana, sadales un pārvades
sistēmas pakalpojumi, balansēšanas atbildība, rēķinu izrakstīšana, maksājumu
iekasēšana un apstrāde, kā arī citas darbības, kas saistītas ar dabasgāzes tirdzniecību
un kas ir izpildāmas saskaņā ar prasībām, kas noteiktas Nolikumā un tam pievienotajos
pielikumos. Atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 7.februāra noteikumu Nr.78
„Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi” 60.punktam līguma ietvaros
balansēšanas atbildība tiks uzticēta pretendentam (dabasgāzes tirgotājam).
Līguma izpilde jāveic atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 7.februāra noteikumiem
Nr.78 „Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi”.
Nolikuma 2.pielikuma tehniskajā specifikācijā norādītie dabasgāzes patēriņa apjomi ir
uzskatāmi par plānotajiem apjomiem, kas var mainīties. Pasūtītājs ir tiesīgs iepirkt tādu
dabasgāzes apjomu (daudzumu), kāds nepieciešams tā darbības nodrošināšanai un
samazināt vai palielināt tehniskā specifikācijā norādīto apjomu.
Iepirkuma līguma termiņš un summa – 12 mēneši no līguma noslēgšanas brīža vai
līdz EUR 41 999,99 summas izsmelšanai.
Rēķinu apmaksas termiņam jābūt vismaz 10 dienas no rēķina saņemšanas brīža.
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3.Prasības pretendentiem
3.1.
3.2.

3.3.

3.4.
3.4.1.
3.4.2.

Pretendentu atlases prasības ir obligātas visiem pretendentiem, kas vēlas piedalīties
iepirkumā un iegūt tiesības slēgt iepirkuma līgumu.
Piedalīšanās iepirkumā ir pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu
piedāvājumu iepirkumā, pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas
Nolikumā ietvertās prasības un noteikumus.
Komisija izslēdz pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas
tiesības, no turpmākās dalības iepirkumā, ja ir konstatēti Publisko iepirkumu likuma
9.panta astotajā daļā minētie izslēgšanas gadījumi.
Pretendentam jāatbilst šādām Pretendentu atlases (kvalifikācijas) prasībām:
Pretendentam jābūt reģistrētam Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Gāzes
tirgotāju reģistrā.
Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā pretendentam būs jābūt noslēgtam līgumam ar
Pārvades sistēmas operatoru par dabasgāzes pārvades pakalpojumu un uzglabāšanas
pakalpojumu (ja Pretendentam dabasgāzes piegādes nodrošināšanai ir nepieciešams
veikt dabasgāzes uzglabāšanu).
4. Iesniedzamie dokumenti

4.1.
4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.

4.3.

Piedāvājumam jāatbilst visām Nolikumā un tā pielikumos noteiktajām prasībām.
Pretendentu atlasei jāiesniedz:
personas ar pretendenta pārstāvības tiesībām parakstīta pieteikuma vēstule (Nolikuma
1.pielikums);
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Gāzes tirgotāju reģistrā piešķirtais
reģistrācijas numurs;
pretendenta apliecinājums, ka pretendentam ir noslēgts līgums vai cits dokuments vai
iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā pretendentam būs noslēgts līgums, kas
apliecina, ka pretendents var nodrošināt dabasgāzes pārvades pakalpojumu un
uzglabāšanas pakalpojumu (ja pretendentam dabasgāzes piegādes nodrošināšanai ir
nepieciešams veikt dabasgāzes uzglabāšanu).
Finanšu piedāvājuma cenā ir jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar
dabasgāzes piegādi, tirdzniecību, tajā skaitā balansēšanas pakalpojumu, rēķinu
izrakstīšanu, maksājumu iekasēšanu, apstrādi, visiem nodokļiem, nodevām,
maksājumiem un citām ar iepirkuma priekšmeta izpildi saistītām izmaksām, izņemot
PVN. Finanšu piedāvājumā cenu norāda EUR (euro) ar precizitāti septiņas 7 (septiņas)
zīmes aiz komata
5. Piedāvājumu novērtēšanas kārtība

5.1.
5.2.

5.3.

5.4.
5.5.
5.6.

Piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā sēdē.
Ja pretendents neatbilst kādai no Nolikumā izvirzītajām prasībām vai nav iesniedzis
visus pieprasītos dokumentus vai ziņas, vai pasūtītājs, pārbaudot iesniegtās ziņas,
konstatē, ka tās nav atbilstošas, tas tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā.
Komisija neizskata pretendenta piedāvājumu un izslēdz pretendentu no turpmākās
dalības, ja attiecībā uz konkrēto pretendentu ir iestājušies Nolikuma 3.3.punktā minētie
gadījumi.
Ja komisija iepirkuma norises laikā konstatē, ka pretendents, iesniedzot piedāvājumu,
ir sniedzis nepatiesas ziņas, tas tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā.
Salīdzināti un vērtēti tiek tie piedāvājumi, kuri ir atzīti par atbilstošiem piedāvājumu
atbilstības pārbaudē.
Piedāvājuma izvēles kritērijs – viszemākā cena par Nolikuma 3.pielikumua 1.tabulā
norādīto cenu par 1 kWh (KOPĀ:∑1 = 1+2+3+4).
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5.7.

Vienādas pretendentu piedāvātās vērtējamās cenas gadījumā līguma slēgšanas tiesības
tiks piešķirtas pretendentam, kura noteiktais dabasgāzes rēķina apmaksas termiņš būs
garāks (attiecīgo dienu skaitu norādīt Nolikuma 1.pielikumā).
8. Lēmuma par iepirkuma rezultātiem pieņemšana

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Lai pārbaudītu, vai pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav
izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā
minēto apstākļu dēļ, pasūtītājs rīkojas atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.panta
devītajā daļā noteiktajai kārtībai.
Ja iepirkumam nav iesniegti piedāvājumi, iesniegtie piedāvājumi neatbilst Nolikuma
prasībām, komisija pieņem lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu
piedāvājumu.
Motivētu lēmumu slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu
piedāvājumu, komisija pieņem ar balsu vairākumu, ja sēdē piedalās vismaz divas
trešdaļas no komisijas locekļiem.
Pasūtītājs pēc tam, kad pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt
iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, Publisko iepirkumu likuma paredzētajā
termiņā nosūta paziņojumu visiem pretendentiem.
9. Iepirkuma līguma noslēgšanas kārtība

9.1.

9.2.

9.3.

Ja pretendents tiek pasludināts par uzvarētāju, ar to tiek noslēgts iepirkuma līgums ne
vēlāk kā 5 dienu laikā pēc pasūtītāja pieprasījuma noslēgt līgumu. Līgums stājas spēkā
pēc tā abpusējas parakstīšanas.
Līguma ar uzvarētāju nenoslēgšanas gadījumā komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu
ar nākamo viszemākās cenas piedāvājuma iesniedzēju, kas atbilst Nolikumā
izvirzītajām prasībām.
Ja pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, tiek izslēgts no
dalības iepirkumā nolikuma 3.3.punktā minēto apstākļu dēļ, komisija pieņem lēmumu
slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis nākamo viszemākās cenas
piedāvājumu, un kurš nav izslēdzams nolikuma 3.3.punktā minēto apstākļu dēļ, vai
pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
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1.pielikums
CSDD rīkotā iepirkuma
Id.Nr. CSDD 2017/69

Pieteikuma vēstule
Ar šo ________________________ (pretendenta nosaukums) apliecina, ka ir iepazinies
ar iepirkuma “Dabasgāzes piegāde” (id.nr. CSDD 2017/69) nolikumu, piekrīt nolikuma
noteikumiem, apņemas tos ievērot un izpildīt, piekrīt piedalīties iepirkumā un garantē
iepirkuma prasību izpildi, iepirkuma noteikumi ir skaidri un saprotami, pieteikumā iesniegtā
informācija savas kvalifikācijas novērtēšanai ir patiesa.
Pretendents apstiprina, ka šis piedāvājums ir derīgs līdz iepirkuma līguma noslēgšanai
ar iepirkuma uzvarētāju, un garantē sniegto ziņu patiesumu.
Pretendenta noteiktais dabasgāzes rēķina apmaksas termiņš ______________(norādīt
dienu skaitu) no rēķina saņemšanas brīža.
Gāzes tirgotāju reģistrā piešķirtais reģistrācijas numurs ________________.
Pretendents (vai tā piesaistītais apakšuzņēmējs) ATBILST / NEATBILST (pasvītrot
atbilstošo) mazā vai vidējā uzņēmuma statusam.

Pretendenta nosaukums:
Kontaktpersona:

Pretendenta rekvizīti:

Vienotais reģ.nr.:
Juridiskā adrese:
Telefons:
E-pasta adrese:

Pretendents/ pretendenta
pilnvarotā persona
Parakstītāja ieņemamais amats:
Datums:
Paraksts:
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2.pielikums
CSDD rīkotā iepirkuma
Id.Nr. CSDD 2017/69

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Dabasgāzi patērējošais gazificētais objekts un faktiski patērētais dabasgāzes
daudzums 2016. gadā; līdzvērtīgs patēriņš plānots 2017.gadā

01.2016.
02.2016.
03.2016.
04.2016.
05.2016.
06.2016.
07.2016.
08.2016.
09.2016.
10.2016.
11.2016.
12.2016.

CSDD Ogres nodaļas
biroja ēka Ogre,
Austrumu iela 14

CSDD LIEPĀJAS
NOD. ĒKA Liepāja,
Brīvības iela 148

BIROJS Jūrmala,
Lielupes iela 28A

CSDD DAUGAVPILS
NOD. ĒKA
Daugavpils, Kraujas
iela 3
CSDD JELGAVAS
NOD. ĒKA Jelgava,
Satiksmes iela 2A

BIROJS Rīga, Bauskas
iela 86

Periods

Gazificētā objekta adreses:

m3 gāze

m3 gāze

m3 gāze

m3 gāze

m3 gāze

m3 gāze

17400
11450
11660
5970
1270
590
450
500
1871
9188
13228
13693
87270

8296
5693
5765
3216
0
0
0
0
0
3758
6082
7108
39918

1147
1677
1108
1055
598
99
0
0
0
679
997
1001
8361

665
395
426
430
446
97
25
107
491
660
862
511
5115

1598
959
920
306
136
81
51
57
59
630
974
932
6703

4600
1220
2280
1470
112
0
0
0
0
1818
2510
2610
16620

Plānotais dabasgāzes apjoms līguma darbības periodam (12 mēneši) – aptuveni 1 600 MWh.

Pasūtītājs ir tiesīgs iepirkt tādu dabasgāzes apjomu (daudzumu), kāds nepieciešams tā darbības
nodrošināšanai un samazināt vai palielināt tehniskā specifikācijā norādīto apjomu.
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3.pielikums
CSDD rīkotā iepirkuma
Id.Nr. CSDD 2017/69

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Cena jānorāda ar precizitāti septiņas 7 (septiņas) zīmes aiz komata.
1.tabula
Cena par 1 kWh
(EUR bez PVN )

Prece
Dabasgāzes cena

1.

Pārvades tarifs

2.

Uzglabāšanas tarifs

3.

Akcīzes nodoklis

4.

KOPĀ:∑1 = 1+2+3+4

∑1 =

2.tabula

Objektu adreses

Sadales sistēmas
pakalpojuma cena
atbilstoši objekta
patēriņam un regulatora
apstiprinātam tarifam par
1kWh (EUR bez PVN).

Kopējā cena
objektā par 1kWh
(EUR bez PVN)
(Sadales sistēmas
pakalpojuma cena
+ ∑1 )

1.

CSDD Rīgas nodaļas biroja ēka, 1.
Bauskas iela 86

1.

2.

CSDD DAUGAVPILS nodaļas 2.
biroja ēka Daugavpils, Kraujas iela
3
3.
CSDD JELGAVAS nodaļas biroja
ēka Jelgava, Satiksmes iela 2A
4.
CSDD JŪRMALAS nodaļas biroja
ēka, Lielupes iela 28A
5.
CSDD LIEPĀJAS nodaļas biroja
ēka Liepāja, Brīvības iela 148
6.
CSDD Ogres nodaļas biroja ēka
Ogrē, Austrumu ielā 14

2.

3.

4.

5.

6.
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3.

4.

5.

6.

