CENU APTAUJAS
Galovejas šķirnes liellopu iegāde projekta LIFE16 NAT/LV/000262
“Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas vecināšana” ietvaros
(Id. Nr. GrasLIFE/2017-02)
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I. VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA
1.1. Vispārīgā informācija par pasūtītāju
Cenu aptauju veic:

Nodibinājums “Latvijas Dabas fonds” (LDF)

Reģistrācijas numurs:
Juridiskā un fiziskā adrese:
Tālrunis:
E-pasts:
Projekta nosaukums:

40008019379
Vīlandes 3-7, Rīga, LV-1010
67830999
ldf@ldf.lv
LIFE16 NAT/LV/000262 “Zālāju atjaunošana un to
dažādas izmantošanas vecināšana”
C3
Jānis Andrušaitis

Projekta aktivitāte:
Kontaktpersona:

1.2. Cenu aptaujas priekšmeta apraksts un termiņi
1.2.1. Galovejas šķirnes liellopu iegāde ganāmpulka izveidošanai, LDF projekta LIFE16
NAT/LV/000262 “Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas vecināšana”
vajadzībām, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (2. pielikums).
1.2.2. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās un pretendents nevar iesniegt piedāvājuma
variantus.
1.2.3. Galovejas šķirnes liellopu piegādes vieta ir "Gailīši", Līgatnes pagasts, Līgatnes
novads.
1.2.4. Piegādājot dzīvniekus būs jāiesniedz dokumenti atbilstoši Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem par vaislas lauksaimniecības dzīvnieku pārvietošanu un izcelsmi.
1.2.5. Cenā jāiekļauj preces piegādes izmaksas līdz pasūtītāja norādītajai piegādes adresei.
1.2.6. Iepirkuma līguma plānotais izpildes termiņš ir 3 (trīs) nedēļas no līguma noslēgšanas
dienas.
1.3. Piedāvājuma noformēšana, iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums un kārtība
1.3.1. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2017. gada 23. novembrim
plkst. 13:00, iesniedzot tos personīgi LDF birojā, Vīlandes 3-7, Rīgā, vai atsūtot pa
pastu līdz norādītajam termiņam. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā
norādītajā adresē līdz augstāk minētajam termiņam. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc
minētā termiņa, netiks izskatīti un tiks atdoti atpakaļ iesniedzējam neatvērti.
1.3.2. Piedāvājuma atvēršanas datums: 24.11.2017.
1.3.3. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:
 pasūtītāja nosaukums un adrese;
 pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese;
 atzīme ”Piedāvājums cenu aptaujai “Galovejas šķirnes liellopu iegāde
projekta LIFE16 NAT/LV/000262 “Zālāju atjaunošana un to dažādas
izmantošanas
vecināšana“
īstenošanas
vajadzībām”
(Id.
Nr.
GrasLIFE/2017-2);
 Neatvērt līdz 24.11.2017. plkst. 13:00.
VAI
Sūtot uz e-pastu ar drošu elektronisko parakstu: ldf@ldf.lv. Ja piedāvājums tiek sūtīts
elektroniski, tad:
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Tematā (Subject) ir jānorāda : Piedāvājums cenu aptaujai Id. Nr.
GrasLIFE/2017-2”
 E-pasta tekstā (message) ir jānorāda pretendenta nosaukums, reģistrācijas
numurs un adrese, kā arī atzīme ”Piedāvājums cenu aptaujai “Galovejas
šķirnes liellopu iegāde projekta LIFE16 NAT/LV/000262 “Zālāju
atjaunošana un to dažādas izmantošanas vecināšana“ īstenošanas
vajadzībām” (Id. Nr. GrasLIFE/2017-2)”. Neatvērt līdz 24.11.2017. plkst.
13:00.
 Dokumentiem ir jābūt apvienotiem vienā failā.
 Failam ir jābūt ar drošu elektronisko parakstu.
1.3.4. Pretendents piedāvājumu iesniedz 1 (vienā) oriģinālā eksemplārā.
1.3.5. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir slēgta.
1.4. Piedāvājuma derīguma termiņš
1.4.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i., saistošs iesniedzējam 30 dienas,
skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.
II. PRASĪBAS PRETENDENTIEM
2.1. Nosacījumi pretendenta dalībai cenu aptaujā
2.1.1. Pretendents ir reģistrēts komercreģistrā, vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.
2.1.2. Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta,
nav nodokļu parādu, tai skaitā sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu,
piedāvājumu iesniegšanas pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu
pirkuma līguma tiesību piešķiršanu.
2.1.3. Pretendents neatrodas maksātnespējas vai likvidācijas procesā.
2.1.4. Pretendentam ir vismaz 3 (trīs) gadu darbības pieredze jomā ar kuru saistīts iepirkums.
III. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
3.1. Pretendentu atlases dokumenti
3.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai cenu aptaujā atbilstoši Pielikumam Nr.1. Pieteikumu
paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona.
3.1.2. Tehniskais un finanšu piedāvājums sagatavots saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā
(Pielikums Nr.3) noteiktajām prasībām.
3.1.3. Tehniskā un finanšu piedāvājuma veidnē uzskaitīto dzīvnieku izcelšanās sertifikātu
kopijas.
3.1.4. Pretendenta reģistrācijas apliecības kopija, kas izdota Latvijas Republikas Uzņēmumu
reģistrā, vai līdzvērtīgā komercdarbību reģistrējošā iestādē ārvalstīs (var iesniegt
oriģinālvalodā).
3.1.5. Ja pretendents ir ārvalstīs reģistrēts uzņēmums, tad tam jāiesniedz attiecīgās ārvalsts
kompetentās institūcijas sagatavota izziņa angļu valodā, kas apliecina, ka: (i)
pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process, tas neatrodas likvidācijas stadijā
un tā saimnieciskā darbība nav apturēta; (ii) pretendentam attiecīgajā ārvalstī nav
nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas
kopsummā pārsniedz 150 EUR (simtu piecdesmit eiro, 00 centi).
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3.2. Visas piedāvājuma daļas ir cauršūtas tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, un
ievietotas 1.3.3. punktā minētajā aploksnē. Dokumentiem jābūt sanumurētiem.
3.3. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.
3.4. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Nolikuma 1.3.1.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja
īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.
IV. PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJI
4.1. Piedāvājumu izvēles kritērijs ir zemākās cenas piedāvājums.
V. PIRKUMA LĪGUMS
5.1. Pasūtītājs par iepirkumu slēgs pirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz
pretendenta iesniegto piedāvājumu un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem.
VI. PIELIKUMI
Pielikums Nr. 1 – Pretendenta pieteikuma veidne dalībai cenu aptaujā;
Pielikums Nr. 2 – Tehniskā specifikācija;
Pielikums Nr. 3 – Tehniskā un finanšu piedāvājuma veidne.
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Identifikācijas Nr. GrasLIFE/2017-02
Pielikums Nr.1
Pretendenta pieteikums dalībai cenu aptaujā
“Galovejas šķirnes liellopu iegāde projekta LIFE16 NAT/LV/000262
“Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas vecināšana” ietvaros”
(Id. Nr. GrasLIFE/2017-02)
Iepazinies ar iepirkuma “Galovejas šķirnes liellopu iegāde projekta LIFE16 NAT/LV/000262
“Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas vecināšana” ietvaros” (Id. Nr. GrasLIFE/201702) prasībām un pieņemot visus tā noteikumus, es, šī pieteikuma beigās parakstījies,
apstiprinu, ka piekrītu cenu aptaujas noteikumiem, un piedāvāju Galovejas šķirnes lopu iegādi
saskaņā ar iepirkuma specifikāciju.
Pretendenta nosaukums
Vienotais reģistrācijas numurs
Juridiskā adrese
Biroja adrese
Kontaktpersona
Tālruņa numurs
E-pasta adrese
Apliecinām, ka izpildot cenu aptaujā minēto, tiks ievēroti Pasūtītāja pārstāvju norādījumi.
Apliecinām, ka cenu aptaujas izpildes apstākļi un apjoms ir skaidri, un ka to var realizēt,
nepārkāpjot normatīvo aktu prasības un publiskos ierobežojumus, atbilstoši tehniskai
specifikācijai.
Ar šo mēs uzņemamies pilnu atbildību par iesniegto piedāvājumu, tajā ietverto informāciju,
noformējumu, atbilstību iepirkuma Nolikuma prasībām. Visas iesniegtās dokumentu kopijas
atbilst oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir patiesi.
Piedāvājums dalībai iepirkumā sastāv no ______ lpp.
Vārds, Uzvārds
Ieņemamais amats

_____________________________________
_____________________________________

Paraksts
Datums

___________________
___________________

VAI
Pilnvarotā persona: Ja paraksta pilnvarotā persona, tad jāiesniedz oficiāls dokuments
latviešu/angļu valodā, kas apliecina, ka persona ir pilnvarota pārstāvēt uzņēmumu.
____________________________________________________
(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)
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Identifikācijas Nr. GrasLIFE/2017-02
Pielikums Nr.2

Tehniskā specifikācija
Piegādes vieta: "Gailīši", Līgatnes pagasts, Līgatnes novads.
Piegādes laiks: 3 (trīs) nedēļas no līguma noslēgšanas dienas.
Piegādājot dzīvniekus jāiesniedz dokumenti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem
aktiem par vaislas lauksaimniecības dzīvnieku pārvietošanu un izcelsmi:
1. Iekšējās tirdzniecības sertifikāts (oriģināls).
2. Pārvietošanas deklarācija (oriģināls).
3. Izcelšanās sertifikāts (kopija).
4. Dzīvnieka Pase (oriģināls).
Skaits
1 (viens)

Dzīvnieki
Vaislas bullis (100%
Galovejas šķirne)

Prasības
Dzimušam no augstražīgas mātes, ar 100%
šķirnes asinību, labi attīstītam un veidotam,
veselīgam savas šķirnes pārstāvim. Buļļa
eksterjeram jābūt bez kļūdām. Vaislas buļļa
dzīvmasai un ķermeņa izmēriem jāatbilst
attiecīgās šķirnes prasībām. Izvērtējot
piedāvājumu tiks ņemta vērā ciltsrakstu atbilstība
piedāvātajām govīm un telēm.

7 (septiņas)

Govis (100%
Galovejas šķirne),
aplecinātas ar 100%
Galovejas šķirnes
bulli
Teles (100%
Galovejas šķirnes)

Priekšroka dodama labi socializētiem lopiem.
Dzīvnieku dzīvmasai un ķermeņa izmēriem
jāatbilst attiecīgās šķirnes un vecuma standartiem.

7 (septiņas)

Dzīvnieku dzīvmasai un ķermeņa izmēriem
jāatbilst attiecīgās šķirnes un vecuma standartiem.
Teles ir paredzētas ganāmpulka atražošanai un
tām ir jābūt vismaz pusotru gadu vecām, lai
Pasūtītājs tās var lecināt 2018. gada maijā.
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Identifikācijas Nr. GrasLIFE/2017-02
Pielikums Nr.3

Tehniskā un finanšu piedāvājuma veidne
Piegādes vieta: "Gailīši", Līgatnes pagasts, Līgatnes novads.
Piegādes laiks: 3 (trīs) nedēļas no līguma noslēgšanas dienas.
Piegādājot dzīvniekus iesniegsim dokumentus atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem
aktiem par vaislas lauksaimniecības dzīvnieku pārvietošanu un izcelsmi:
1. Iekšējās tirdzniecības sertifikāts (oriģināls).
2. Pārvietošanas deklarācija (oriģināls).
3. Izcelšanās sertifikāts (kopija).
4. Dzīvnieka Pase (oriģināls).
5.
Cena bez PVN,
Cena bez PVN,
Dzīvnieks
Skaits ieskaitot piegādi ieskaitot piegādi
par
par
1 vienību
visām vienībām
Bullis, 100% Galovejas šķirne
1
Govis (100% Galovejas šķirne),
7
aplecinātas ar 100% Galovejas šķirnes
bulli
Teles (100% Galovejas šķirnes)
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PVN 21%:
KOPĀ:

Vārds, Uzvārds
Ieņemamais amats

_____________________________________
_____________________________________

Paraksts
Datums

___________________
___________________

VAI
Pilnvarotā persona: Ja paraksta pilnvarotā persona, tad jāiesniedz oficiāls dokuments
latviešu/angļu valodā, kas apliecina, ka persona ir pilnvarota pārstāvēt uzņēmumu.
____________________________________________________
(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)
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