
 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

       “NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS” 
Daugavas iela 29a, Krauja, Naujenes pag., Daugavpils nov., LV-5462, reģ. Nr. 41503008685 

a/s SEB Banka LV56UNLA0005000508101, tālr.65440381, info@sianps.lv 

                                                                                                              

3.11.2020.   

 

UZAICINĀJUMS 

iesniegt piedāvājumu cenu aptaujai „Kurināmās šķeldas iegāde” 

identifikācijas Nr.NPS2020/16 

 

 Pasūtītājs: 

SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” 

Daugavas iela 29A, Krauja, Naujenes pag., Daugavpils novads, LV-5462 

tālruņi: 65430330, 29159384 

e-pasts: info@sianps.lv             

Mājas lapa: www.sia-nps.lv 

Kontaktpersona: SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” jurists Sergejs Smirnovs tālrunis: 65430330, 25724567 

 

Cenu aptaujas identifikācijas Nr.NPS2020/16 

„Kurināmās šķeldas iegāde” 

 

1. Iepirkuma priekšmeta apraksts: 

Piegādāt kurināmo šķeldu saskaņā ar tehnisko specifikāciju. 

2. Piedāvājumu iesniegt: elektroniski līdz 2020.gada 23.novembrim plkst.10.00 uz e-pasta adresi 

info@sianps.lv.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sia-nps.lv/


 

SIA “Naujenes pakalpojumu servisam” 

info@sianps.lv 

Piedāvājums šķeldas piegādei „Kurināmās šķeldas iegāde” Nr.NPS2020/16 
________________________________________________________________________________________________ 

/ pretendenta uzņēmējdarbības forma, nosaukums / 
 

________________________________________________________________________________________________ 

/ reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālr., e-pasts/ 

 

________________________________________________________________________________ 

 / bankas rekvizīti / 

 

Piedāvājam veikt sekojošā kurināmā piegādi SIA “Naujenes pakalpojumu servisam” saskaņā ar 

uzaicinājuma noteikumiem: 

Piedāvātas preces 

veids 

 (jāieraksta saskaņā ar 

tehnisko 

specifikāciju) 

Vienības nosaukums  

(saskaņā ar tehnisko 

specifikāciju) 

Vienas 

vienības cena  

 

Vienību skaits (aptuvenais 

kopējais piegādes apjoms līguma 

darbības laikā) 

 Beramais kubikmetrs  20000 m
3  

 

 

Apliecinājumi: 

1.Piegādes nodrošināsim saskaņā ar savstarpēji saskaņotu grafiku laika periodā no 2020.gada 

oktobra līdz 2021.gada maijam. 

2.Visas cenas noradītas, ieskaitot ražošanas, piegādes un izkraušanas izmaksas pasūtītāja noradītajā 

vietā un jebkuras citas izmaksas, kas var rasties saistībā ar pasūtījuma izpildi, ievērojot visas 

pasūtītāja prasības koksnes kurināmā kvalitātei un piegādei, cena nemainīsies līguma izpildes laikā. 

Preces apjoms, atkarībā no laika apstākļiem var mainīties 20% robežās. 

3.Iesniedzot piedāvājumu par šķeldas piegādi apliecinām, ka mūsu rīcībā ir visi nepieciešami resursi 

paredzēto saistību izpildei piedāvātā kvalitātē, apjomā un termiņos, stingri ievērojot noteikto 

tehnisko specifikāciju. 

4.Uzņēmumam nav nodokļu parādu. 

5.Piedāvājuma derīguma termiņš: līdz 2020.gada 15.decembrim. 

6.Pievienotās vērtības nodoklis tiek maksāts saskaņā ar PVN likuma 142. pantu. 

7.Pretendents garantē veikt kurināmā piegādi SIA „Naujenes pakalpojumu serviss”, nodrošinot 

kvalitāti saskaņā ar šo tehnisko specifikāciju, un apliecina, ka tā rīcībā ir ražošanas laukumi, lai 

nodrošinātu šķeldas kvalitāti bez svešiem piemaisījumiem (zeme, akmeņi, dzelzs, sniegs, sasalušas 

šķeldas pikas u.c.), kā arī izejvielu vai gatavas produkcijas krājumi kurināmā kvalitātes prasību 

nodrošināšanai atbilstoši noradītājām preces veidam, kā arī mitruma prasību ievērošanai visa 

piegādes līguma darbības laikā. 

  

Pretendenta paraksta tiesīgā amatpersona: 

 
________________________________________________________________________________________ 

/ amats, vārds, uzvārds / 
 

______________________________________________________________________ 

/ paraksts, datums /          z.v. 



 

Tehniskā specifikācija  

cenu aptaujai „Kurināmās šķeldas iegāde” Nr.NPS2020/16. 

 

1. Cenu aptaujas priekšmets: kurināmās šķeldas piegāde pasūtītāja katlu mājās Daugavpils novada, Kalkūnes un Naujenes pagastu ciemos: 

Kraujā, Vecstropos, Locikos, Naujenē, Kalkūnos, Randenē. 

2. Apmaksas noteikumi: 30 kalendāro dienu laikā par siltumenerģijas izstrādei faktiski patērēto šķeldu kārtējā mēnesī. Galīgais norēķins par 

faktiski piegādāto šķeldu 30 kalendāro dienu laikā pēc apkures sezona beiguma. 

3. Tehniskie noteikumi: 
 

Piedāvātais 

kurināmais 

Mērvienība (m
3
) Preces veids 

 

Preces īpašības 

Šķelda 

 

 

 

 

 

 

Beramais 

kubikmetrs 

 

 

„Baltā” šķelda: šķelda no sasmalcinātas koksnes: malkas, koka stumbriem bez zariem, 

kokapstrādes atlikumiem (nomaļiem) bez svešu (ne koksnes) frakcijas piemaisījumiem 

un bez zaru piejaukuma (dabīgā krāsā, nav sapuvusi vai ietrunējusi).  

„Melnā” šķelda: šķelda no kokiem, kas tiek ražota, sasmalcinot stumbru kopā ar 

zariem, šķelda no cirsmu ar mazvērtīgajām koku sugām apstrādes, kas tiek iegūta, 

sasmalcinot koka stumbrus kopā ar zariem, šķelda no krūmu apauguma novākšanas un 

smalcināšanas, sasmalcināti cirsmas atkritumi – zari, krūmi, u.c. bez svešiem (ne 

koksnes) piemaisījumiem, izņemot skujkoku sugu zarus un saknes (dabīgā krāsā, nav 

sapuvusi vai ietrunējusi). 

Mitrums: līdz 50% 

Viendabīgums, 

maksimālie ārējie 

izmēri: 50 x 50 x 10 

mm 

 

 

4. Uzvarētāja izvēles kritērijs: saimnieciski izdevīgākais piedāvājums (lielākais iegūto punktu skaits (C)). Piedāvājumam ar viszemāko cenu 

tiks piešķirti 97 punkti, pārējiem piedāvājumiem punkti tiks aprēķināti proporcionāli attiecībā pret piedāvājumu ar viszemāko cenu. Punktu 

skaits tiek noteikts pēc formulas, un tiek noapaļots līdz vienai simtdaļai. „Melnai” šķeldai tiek piemērots kvalitātes koeficents „1”, „Baltai” 

šķeldai tiek piemērots koeficents „1,15”. 

 

C = (Cx / Cy) x 100 x K, kur  

Cx – zemākā piedāvājuma cena;  

Cy – vērtējamā  piedāvājuma cena; 

K – preces kvalitātes koeficents. 


