APSTIPRINĀTS
VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”
iepirkuma komisijas
2016. gada 19. maija sēdē,
prot. Nr.1

Nolikums iepirkumam

“Atkritumu konteineru piegāde”
(iepirkuma identifikācijas Nr. RPNC/2016/11-inf.)
Iepirkums tiek rīkots Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta noteiktajā kārtībā.

Rīga,
2016. gads

I VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1. Pasūtītājs
1.1. VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”;
1.2. Reģistrācijas Nr. 50003342481;
1.3. Adrese: Tvaika iela 2, Rīgā, LV-1005.
2. Kontaktpersona: VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” vecākais jurists Arnis
Žugans (tālrunis: +371 67080261, e-pasts: arnis.zugans@rpnc.lv).
3. Iepirkuma priekšmets
3.1. Atkritumu konteineru piegāde (turpmāk – preces);
3.2. CPV kods: 44613700-7;
3.3. iepirkuma līguma termiņš: 3 (trīs) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.
4. Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”
mājaslapā internetā www.rpnc.lv sadaļā “Iepirkumi”.
5. Pasūtītājs sniegs atbildes uz ieinteresēto piegādātāju uzdotajiem jautājumiem un sniegs papildu
informāciju par iepirkuma dokumentācijā iekļautajām prasībām, ja ieinteresētie piegādātāji būs,
uzdevuši jautājumus vai pieprasījuši, papildu informāciju, ne vēlāk kā trīs dienas pirms
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
6. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība
6.1. pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem
un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem savā mājaslapā internetā www.rpnc.lv
sadaļā “Iepirkumi”;
6.2. ieinteresētie piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2016. gada 31. maijā, plkst. 10.00,
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”, turpmāk
– Centrs, Tvaika ielā 2, Administrācijas korpusā, Lietvedības daļā 104. kab, iesniedzot
personīgi vai nosūtot pa pastu;
6.3. nosūtot piedāvājumu pa pastu, pretendents uzņemas atbildību par piedāvājuma saņemšanu
līdz iepirkuma nolikuma 6.2. apakšpunktā norādītajam termiņam un norādītajā vietā;
6.4. piedāvājumi, kuri iesniegti pēc nolikuma 6.2. apakšpunktā minētā termiņa vai kas nav
noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu
atvēršanas brīdim, netiks vērtēti un neatvērti tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējam;
6.5. pretendents var rakstveidā grozīt vai atsaukt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu
iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz
pretendentu no tālākas līdzdalības iepirkumā;
6.6. piedāvājuma grozījumi sagatavojami, noformējami un iesniedzami tāpat kā piedāvājums
(atbilstoši iepirkuma nolikuma prasībām) un uz tā ir jābūt norādei, ka tie ir sākotnējā
piedāvājuma grozījumi.
II PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANA
7. Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā aploksnē, uz kuras jānorāda:
VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”
Administrācijas korpuss (Lietvedības daļa, kabinets nr.104)
Rīgā, Tvaika ielā 2, LV-1005

Pretendenta nosaukums
juridiskā adrese, tālrunis, e-pasts
piedāvājums iepirkumā “Atkritumu konteineru piegāde”
identifikācijas Nr.: RPNC/2016/11-inf.
Neatvērt pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām!
8. Piedāvājums sastāv no:
8.1. pieteikuma dalībai iepirkumā;
8.2. pretendenta atlases dokumentiem;
8.3. finanšu piedāvājuma.
9. Piedāvājumam jābūt cauršūtam tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, un ievietotam
atbilstoši nolikuma 7. punkta prasībām noformētā aploksnē.
10. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem
jāpievieno tulkojums latviešu valodā. Ja pretendents piedāvājumā iesniedz dokumenta/-u
tulkojumu/-us, tulkojuma/-u pareizība ir jāapliecina (piemēram, pieteikumā par piedalīšanos
iepirkumā).
11. Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā (nolikuma 1.pielikums) jāparaksta pretendenta
paraksttiesīgai personai. Ja pieteikumu par piedalīšanos iepirkumā paraksta pretendenta
pilnvarota persona, pretendenta atlases dokumentiem pievieno attiecīgo pilnvaru.
12. Ja pretendents iesniedz dokumenta/-u kopiju/-as, kopijas/-u pareizība ir jāapliecina (piemēram,
pieteikumā par piedalīšanos iepirkumā).
13. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu kopiju un tulkojumu
pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.
14. Iesniegtie piedāvājumi netiek atdoti atpakaļ pretendentiem, izņemot nolikuma 6.4.punktā
noteiktajā gadījumā.
15. Ja pretendents piedāvājumā iekļauj informāciju, kas satur komercnoslēpumu, pretendents to
norāda piedāvājumā.
III PRASĪBAS PRETENDENTIEM UN KVALIFIKĀCIJU APLIECINOŠIE
DOKUMENTI
16. Uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas nosacījumi.
17. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā
reģistrā ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Prasība attiecas arī pretendenta
norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst
iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja
pretendents ir personālsabiedrība.
18. Pretendentam iepriekšējo trīs gadu laikā (no 2013. gada līdz piedāvājuma iesniegšanai
iepirkumā) vai īsākā periodā, ja pretendents ir dibināts vēlāk, ir pieredze atkritumu konteineru
piegādes jomā.
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19. Pretendenta piedāvātie atkritumu konteineri ir izgatavoti atbilstoši RAL GZ 951/1 standarta
prasībām.
20. Pretendenta iesniedzamie dokumenti:
20.1. pieteikums par piedalīšanos iepirkumā atbilstoši nolikuma 1. pielikumā noteiktajai
formai;
20.2. pieredzes apraksts atbilstoši nolikuma 3. pielikumā noteiktajai formai, no kura
viennozīmīgi un nepārprotami var konstatēt pretendenta atbilstību nolikuma 18. punktā
noteiktajām prasībām;
20.3. sertifikātu kopijas, kas apliecina piedāvāto konteineru atbilstību standartam RAL GZ
951/1.
21. Pretendents ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu. Iepirkuma komisija ir tiesīga pārbaudīt
pretendenta sniegto ziņu patiesumu. Ja iepirkuma komisija, pārbaudot pretendenta jebkuras
sniegtās ziņas, konstatēs, ka tās neatbilst patiesībai, pretendents no tālākas līdzdalības iepirkumā
tiks izslēgts.
IV FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
22. Finanšu piedāvājumu pretendents sagatavo, ņemot vērā nolikumā noteikto, aizpildot finanšu
piedāvājuma veidlapu (nolikuma 4. pielikums).
23. Pretendenta piedāvātās cenas nevar paaugstināties līguma darbības laikā. Iespējamā inflācija,
tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi nevar būt par pamatu cenu paaugstināšanai, un šo
procesu radītās sekas pretendentam ir jāprognozē un jāaprēķina, sagatavojot finanšu
piedāvājumu.
V PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA
24. Iepirkuma komisija pārbauda piedāvājumu atbilstību nolikumā norādītajām prasībām. Par
atbilstošiem tiek uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām nolikumā noteiktajām
prasībām. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja pretendents ir sniedzis
nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu
noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.
25. Iepirkuma komisija veic piedāvājuma noformējuma pārbaudi atbilstoši nolikumā noteiktajām
piedāvājuma noformējuma prasībām. Ja piedāvājums neatbilst nolikuma prasībām attiecībā uz
piedāvājuma noformējumu, iepirkuma komisija, vērtējot neatbilstību būtiskumu, var lemt par
piedāvājuma tālāku neizskatīšanu.
26. Iepirkuma komisija veiks visu pretendentu pārbaudi atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2
panta septītajā daļā noteiktajam. Ja iepirkuma komisija publiskajā datu bāzē konstatēs, ka
pretendentam (Latvijā reģistrētam vai Latvijā atrodas tā pastāvīgā dzīves vieta) ir Publisko
iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 2. punktā noteiktais nodokļu parāds, iepirkuma
komisija rīkosies saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta astotās daļas 2. punktā
noteikto. Ja noteiktajā termiņā 8.2 panta astotās daļas 2. punktā minētā izdruka netiks iesniegta,
pretendents no dalības iepirkumā tiks izslēgts.
27. Ja dienā, kad tiks pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, tiks konstatēts nodokļu parāds,
tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parāds, kas kopsummā pārsniedz 150
euro, iepirkuma komisija rīkosies atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 82. panta astotās daļas 2.
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punktā noteiktajam. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums netiks iesniegts, pretendents no
dalības iepirkumā tiks izslēgts.
28. Lai pārbaudītu ārvalstīs reģistrētu pretendentu un pretendentu, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir
ārvalstīs, kuriem būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilstību Publisko iepirkumu
likuma 8.2 panta piektās daļas prasībām, iepirkuma komisija lūgs, lai pretendents ne mazāk kā 10
darba dienu laikā iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina
attiecīgo nosacījumu neattiecināmību uz pretendentu. Ja pretendents noteiktajā termiņā
neiesniegs minēto izziņu, tas tiks izslēgts no dalības iepirkumā.
29. Pretendentu atlases laikā iepirkuma komisija veic nolikuma 20. punktā noteikto dokumentu
pārbaudi, lai pārliecinātos, vai pretendents atbilst nolikumā noteiktajām pretendentu atlases
prasībām.
30. Ja iepirkuma komisija konstatēs, ka pretendenta iesniegtie pretendenta atlases dokumenti
neatbilst kādai no nolikuma prasībām, piedāvājums no tālākas vērtēšanas tiks izslēgts.
31. Ja iepirkuma komisijai radīsies šaubas, ka pretendenta piedāvājums ir uzskatāms par nepamatoti
lētu piedāvājumu, iepirkuma komisija pieprasīs pretendentam paskaidrojumus par piedāvāto
līgumcenu. Ja pretendenta piedāvājums tiks atzīts par nepamatoti lētu piedāvājumu, pretendents
no turpmākas dalības iepirkumā tiks izslēgts.
32. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko vērtējamo cenu bez PVN no
piedāvājumiem, kas atbilst nolikuma prasībām.
VI IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
33. Iepirkuma komisijas tiesības:
33.1. pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams
piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājuma vērtēšanai;
33.2. pieaicināt ekspertu piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei un
piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai;
33.3. izvēlēties slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums ir ar nākamo zemāko
cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu;
33.4. jebkurā brīdī pārtraukt iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.
34. Iepirkuma komisijas pienākumi:
34.1. nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu;
34.2. nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret
tiem;
34.3. vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem un
nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu,
neizvēloties nevienu piedāvājumu.
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VI PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
35. Pretendenta tiesības:
35.1. pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu;
35.2. atsaukt iesniegto piedāvājumu;
35.3. saņemt piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamo informāciju.
36. Pretendenta pienākumi:
36.1. sagatavot piedāvājumu atbilstoši nolikuma prasībām;
36.2. piedāvājumā sniegt patiesu informāciju;
36.3. sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas
nepieciešama piedāvājuma izvērtēšanai;
36.4. segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.
VII PIELIKUMI
1.pielikums - Pieteikuma forma dalībai iepirkumā uz 1 lapas;
2.pielikums – Iepirkuma tehniskā specifikācija uz 5 lapām;
3.pielikums – Pretendenta pieredzes apraksta forma uz 1 lapas;
4.pielikums – Finanšu piedāvājuma forma uz 5 lapām.
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Iepirkuma “Atkritumu konteineru piegāde”,
identifikācijas Nr. RPNC/2016/11-inf.
1. pielikums
Pieteikums
par piedalīšanos iepirkumā
„Atkritumu konteineru piegāde”
(iepirkuma identifikācijas Nr. RPNC/2016/11-inf.)
Pretendents:
nosaukums:
reģ. Nr.
juridiskā adrese:
pasta
adrese
(ja
atšķiras):
telefona/faksa numurs:
e-pasts:
Bankas rekvizīti:
nosaukums:
kods:
konts:
persona, kura tiesīga
pārstāvēt pretendentu
jeb
pilnvarotās
personas/amats/vārds/
uzvārds

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

__________________________________________

ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:
1. piesakās piedalīties iepirkumā „Atkritumu konteineru piegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr.
RPNC/2016/11-inf.) un iesniedz piedāvājumu;
2. apņemas piegādāt preces saskaņā ar iepirkuma tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām
un atbilstoši iesniegtajam finanšu piedāvājumam;
3. piedāvājumā ietvertās dokumentu kopijas atbilst to oriģināliem[1];
4. piedāvājumā ietvertie dokumentu tulkojumi atbilst to oriģināliem[2];
5. apliecina, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

2016. gada ___._____________
___________________________________________________________________________
(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā
atšifrējums

[1]
[2]

norāda, ja piedāvājumā ir ietvertas dokumentu kopijas.
norāda, ja piedāvājumā ir ietverti dokumentu tulkojumi.

7

Iepirkuma “Atkritumu konteineru piegāde”,
identifikācijas Nr. RPNC/2016/11-inf.
2. pielikums

Iepirkuma tehniskā specifikācija
1. Konteineru piegāde tiek veikta uz adresēm:
a. VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” slimnīca - Tvaika ielā 2, Rīgā;
b. Tiesu psihiatrisko ekspertīžu un piespiedu ārstēšanas centrs ar apsardzi - Laktas ielā
6, Rīgā;
c. Ambulatorais centrs „Veldre” – Veldres ielā 1a, Rīgā;
d. Ambulatorais centrs „Pārdaugava” – Ļermontova ielā 1, Ļermontova ielā 1a, Tempļa
ielā 9, Rīgā;
e. Alkohola, narkotisko un psihotropo vielu reibuma ekspertīzes nodaļa - Aptiekas ielā
7/9, Rīgā.
2. Konteineru piegādes izmaksām ir jābūt iekļautām cenā.
3. Piegādātājs veic konteineru izkraušanu un montāžu. Pasūtītājam nav pieejam izkraušanas
rampa.
4. Konteineriem tiek sniegta ne mazāk kā 2 (divu) gadu garantija.
5. Konteineru piegādes termiņš – 3 (trīs) mēnešu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas.
6. Pasūtītāja
logo
pieejams
šajā
saitē:
http://www.rpnc.lv/wpcontent/uploads/sites/3/2016/05/Logo-uz-konteineriem-BW.pdf.
7. Nepieciešamo konteineru apraksts:
Nr.p.
k.

Konteinera
tilpums,
litri

Konteinera
krāsa

Konteinera īpašības

660

dzeltena

Jauns atkritumu konteiners plastmasai:

atbilstība sertifikātiem RAL GZ 951/1;

vāka forma – vēlams plakana;

riteņu skaits 4 (četri), 2 (divi) ar bremzi,
riteņu diametrs 200mm;

uz konteinera korpusa priekšējās sienas
termiski iestrādāts VSIA “Rīgas psihiatrijas
un narkoloģijas centrs” logo baltā krāsā ar
logo izmēru 15cm x 17,9cm;

vākā iestrādāta atvere plastmasai;

konteiners aprīkots ar “trīskanšu” atslēgu
(atslēga pievienojama komplektācijā);

konteinera materiāls – HDPE.
Jauns atkritumu konteiners papīram:

atbilstība sertifikātiem RAL GZ 951/1;

vāka forma – vēlams plakana;

riteņu skaits 4 (četri), 2 (divi) ar bremzi,
riteņu diametrs 200mm;

uz konteinera korpusa priekšējās sienas
termiski iestrādāts VSIA “Rīgas psihiatrijas
un narkoloģijas centrs” logo baltā krāsā ar
logo izmēru 15cm x 17,9cm;

vākā iestrādāta atvere papīram;

konteiners aprīkots ar “trīskanšu” atslēgu
(atslēga pievienojama komplektācijā);

konteinera materiāls – HDPE.

1

660

2

zila
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Nepieciešamais
skaits (gab.)

Piegādes adreses

Tvaika ielā 2 – 1
Ļermontova ielā 1 – 1
Veldres ielā 1a – 1
3

Tvaika ielā 2 – 1
Ļermontova ielā 1 – 1

2

1100

zaļa

3

1100

dzeltena

4

1100

zaļa

5

1100

6

zila

Jauns sadzīves atkritumu konteiners:

atbilstība sertifikātiem RAL GZ 951/1;

vāka forma – vēlams plakana;

riteņu skaits 4 (četri), 2 (divi) ar bremzi,
riteņu diametrs 200mm;

uz konteinera korpusa priekšējās sienas
termiski iestrādāts VSIA “Rīgas psihiatrijas
un narkoloģijas centrs” logo baltā krāsā ar
logo izmēru 15cm x 17,9cm;

konteinera materiāls – HDPE.
Jauns atkritumu konteiners plastmasai:

atbilstība sertifikātiem RAL GZ 951/1;

vāka forma – vēlams plakana;

riteņu skaits 4 (četri), 2 (divi) ar bremzi,
riteņu diametrs 200mm;

uz konteinera korpusa priekšējās sienas
termiski iestrādāts VSIA “Rīgas psihiatrijas
un narkoloģijas centrs” logo baltā krāsā ar
logo izmēru 15cm x 17,9cm;

vākā iestrādāta atvere plastmasai;

konteiners aprīkots ar “trīskanšu” atslēgu
(atslēga pievienojama komplektācijā);

konteinera materiāls – HDPE.
Jauns sadzīves atkritumu konteiners stiklam :

atbilstība sertifikātiem RAL GZ 951/1;

vāka forma – vēlams plakana;

riteņu skaits 4 (četri), 2 (divi) ar bremzi,
riteņu diametrs 200mm;

uz konteinera korpusa priekšējās sienas
termiski iestrādāts VSIA “Rīgas psihiatrijas
un narkoloģijas centrs” logo baltā krāsā ar
logo izmēru 15cm x 17,9cm;

konteiners aprīkots ar “trīskanšu” atslēgu
(atslēga pievienojama komplektācijā);

vākā iestrādātas divas atveres stiklam;

konteinera materiāls – HDPE.
Jauns atkritumu konteiners papīram:

atbilstība sertifikātiem RAL GZ 951/1;

vāka forma – vēlams plakana;

riteņu skaits 4 (četri), 2 (divi) ar bremzi,
riteņu diametrs 200mm;

uz konteinera korpusa priekšējās sienas
termiski iestrādāts VSIA “Rīgas psihiatrijas
un narkoloģijas centrs” logo baltā krāsā ar
logo izmēru 15cm x 17,9cm;

vākā iestrādāta atvere papīram;

konteiners aprīkots ar “trīskanšu” atslēgu
(atslēga pievienojama komplektācijā);

konteinera materiāls – HDPE.
Kopējais nepieciešamo konteineru skaits
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Tvaika ielā 2 – 15
Ļermontova ielā 1 – 1
21

Veldres ielā 1a – 2
Laktas ielā 6 – 2
Aptiekas ielā 7/9 – 1

Tvaika ielā 2 – 2
Laktas ielā 6 – 1

3

Tvaika ielā 2 – 1

1

Tvaika ielā 2 – 2
Veldres ielā 1a – 1
Laktas ielā 6 – 1
4

34

Iepirkuma “Atkritumu konteineru piegāde”,
identifikācijas Nr. RPNC/2016/11-inf.
3. pielikums
PRETENDENTA PIEREDZES APLIECINĀJUMS
Valsts SIA ”Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”
Tvaika ielā 2, Rīgā LV- 1005
Iepirkuma procedūras “Atkritumu konteineru piegāde”
(id.Nr. RPNC/2016/11-inf.)
Iepirkuma komisijai
Pretendenta nosaukums
pieredzes apliecinājums

Nr.
p.k.

Pasūtītājs
(nosaukums, reģistrācijas Nr.,
kontaktpersona, tālrunis)

Pakalpojuma
sniegšanas
periods

Sniegtā pakalpojuma apjoms (apraksts)

Ar šo mēs garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.
Pielikumā: 1 (viena) pozitīva atsauksme.

2016. gada ___._____________
___________________________________________________________________________
(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā
atšifrējums)
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Iepirkuma “Atkritumu konteineru piegāde”,
identifikācijas Nr. RPNC/2016/11-inf.
4. pielikums

TEHNISKAIS – FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Nr.p.k.

Konteinera
tilpums,
litri

Konteinera
krāsa

Konteinera īpašības

660

dzeltena

Jauns atkritumu konteiners plastmasai:

atbilstība sertifikātiem RAL GZ 951/1;

vāka forma – vēlams plakana;

riteņu skaits 4 (četri), 2 (divi) ar bremzi, riteņu diametrs
200mm;

uz konteinera korpusa priekšējās sienas termiski iestrādāts
VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” logo
baltā krāsā ar logo izmēru 15cm x 17,9cm;

vākā iestrādāta atvere plastmasai;

konteiners aprīkots ar “trīskanšu” atslēgu (atslēga
pievienojama komplektācijā);

konteinera materiāls – HDPE.
Jauns atkritumu konteiners papīram:

atbilstība sertifikātiem RAL GZ 951/1;

vāka forma – vēlams plakana;

riteņu skaits 4 (četri), 2 (divi) ar bremzi, riteņu diametrs
200mm;

uz konteinera korpusa priekšējās sienas termiski iestrādāts
VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” logo
baltā krāsā ar logo izmēru 15cm x 17,9cm;

vākā iestrādāta atvere papīram;

konteiners aprīkots ar “trīskanšu” atslēgu (atslēga
pievienojama komplektācijā);

konteinera materiāls – HDPE.

1

660

2

zila

Nepieciešamais
skaits

3

2

Cena par vienu
vienību, EUR bez PVN

Cena par visu
nepieciešamo
konteineru skaitu
EUR bez PVN

1100

zaļa

3

1100

dzeltena

4

1100

zaļa

5

1100

6

zila

Jauns sadzīves atkritumu konteiners:

atbilstība sertifikātiem RAL GZ 951/1;

vāka forma – vēlams plakana;

riteņu skaits 4 (četri), 2 (divi) ar bremzi, riteņu diametrs
200mm;

uz konteinera korpusa priekšējās sienas termiski iestrādāts
VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” logo
baltā krāsā ar logo izmēru 15cm x 17,9cm;

konteinera materiāls – HDPE.

Jauns atkritumu konteiners plastmasai:

atbilstība sertifikātiem RAL GZ 951/1;

vāka forma – vēlams plakana;

riteņu skaits 4 (četri), 2 (divi) ar bremzi, riteņu diametrs
200mm;

uz konteinera korpusa priekšējās sienas termiski iestrādāts
VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” logo
baltā krāsā ar logo izmēru 15cm x 17,9cm;

vākā iestrādāta atvere plastmasai;

konteiners aprīkots ar “trīskanšu” atslēgu (atslēga
pievienojama komplektācijā);

konteinera materiāls – HDPE.
Jauns sadzīves atkritumu konteiners stiklam:

atbilstība sertifikātiem RAL GZ 951/1;

vāka forma – vēlams plakana;

riteņu skaits 4 (četri), 2 (divi) ar bremzi, riteņu diametrs
200mm;

uz konteinera korpusa priekšējās sienas termiski iestrādāts
VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” logo
baltā krāsā ar logo izmēru 15cm x 17,9cm;

vākā iestrādātas divas atveres stiklam;

konteiners aprīkots ar “trīskanšu” atslēgu (atslēga
pievienojama komplektācijā);

konteinera materiāls – HDPE.
Jauns atkritumu konteiners papīram:

atbilstība sertifikātiem RAL GZ 951/1;

vāka forma – vēlams plakana;

riteņu skaits 4 (četri), 2 (divi) ar bremzi, riteņu diametrs
200mm;

uz konteinera korpusa priekšējās sienas termiski iestrādāts
VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” logo
baltā krāsā ar logo izmēru 15cm x 17,9cm;

vākā iestrādāta atvere papīram;

konteiners aprīkots ar “trīskanšu” atslēgu (atslēga
pievienojama komplektācijā);

konteinera materiāls – HDPE.
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21

3

1

4

Vērtējamā cena kopā, EUR bez PVN
PVN (21%)
Kopā ar PVN

Pretendenta nosaukums ___________________________________________________________________________,
adrese, tālruņa (faksa) numuri, e-pasta adrese
___________________________________________________________________________.
Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds
_____________________________________________________________________Paraksts
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