AS “Latvijas Zaļais punkts”
iepirkums

“Automatizēta gēlu skaitīšanas aprīkojuma izgatavošana un piegāde”
Iepirkuma identifikācijas numurs: LZP - 01/2022
NOLIKUMS

Rīga, 2022
Iepirkums tiek veikts Eiropas Savienības Vides un klimata pasākumu programmas LIFE
2018. – 2020.gada integrētā projekta "Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas
un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju" (LIFE
Waste To Resources IP) projekta Nr. LIFE20 IPE/LV/000014, ietvaros.

1. Vispārīgie noteikumi
1.1.
Iepirkums “Automatizēta gēlu skaitīšanas aprīkojuma izgatavošana un piegāde”
(identifikācijas numurs: LZP- 01/2022) (turpmāk – Iepirkums).
1.2.Pasūtītājs: AS “Latvijas Zaļais punkts”
Reģ.Nr.40003475890
Maskavas iela 240-3, Rīga, LV-1063
Luminor Bank AS Latvijas filiāle
SWIFT kods: RIKOLV2X
Konta Nr.LV64RIKO0000082304520
Kontaktpersona: Laura Berga, tālr. +371 26524641, e-pasta adrese: laura@zalais.lv
Jautājumos par tehnisko specifikāciju: Sannija Roze, +371 26353154, e-pasta adrese:
sannija.roze@nordicplast.lv.
Darba dienās no plkst. 8:00 līdz plkst.16.30.
Pretendentiem ir tiesības sazināties ar norādītām kontaktpersonām, lai saņemtu papildus
informāciju piedāvājuma sagatavošanai.
Iepirkuma priekšmets: “Automatizēta gēlu skaitīšanas aprīkojuma izgatavošana un
piegāde”.
Tehniskā specifikācija pievienota pielikumā.
1.4. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.
1.5. Paredzamā līgumcena bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN): 55 000 EUR.
1.6. Paredzamais iekārtas piegādes termiņš: līdz 9 (deviņi) mēnešiem no iepirkuma līguma
spēkā stāšanās dienas.
1.7. Iepirkuma līguma izpildes vieta: Incoterms 2020 – DAP. Piegādes adrese tiks precizēta.
1.8. Apjoms: noteikts tehniskajā specifikācijā.
1.9. Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums, kas Pasūtītājam ir ekonomiski
visizdevīgākais un vislabāk apmierina tā vajadzības, nodrošina Pasūtītāja piešķirtā
finansējuma efektīvu izmantošanu un Projekta mērķa sasniegšanu un atbilst nolikuma
prasībām.
1.10. Pasūtītājs nodrošina brīvu elektronisku pieeju vietnē www.zalais.lv Iepirkuma
nolikumam, tā pielikumiem un citiem Iepirkuma dokumentiem.
1.3.

2.
Piedāvājuma prasības.
2.1. Piedāvājuma sastāvs:
2.1.1. Pretendenta aizpildīts un parakstīts pieteikums/finanšu piedāvājums dalībai
Iepirkumā atbilstoši nolikuma 1.pielikumam;
2.1.2. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti atbilstoši nolikuma prasībām;
2.1.3. Pretendenta tehniskais piedāvājumu atbilstoši nolikuma 2.pielikumam;
2.1.4. Pretendenta piedāvātais līguma projekts, ievērojot nolikuma prasības. Pasūtītājam ir
tiesības veikt korekcijas piedāvātajā līguma projektā.
2.2. Piedāvājums jāsagatavo latviešu vai angļu valodā. Svešvalodā (izņemot angļu valodā)
sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno tulkojums latviešu valodā. Par
dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam un tā patiesumu atbild Pretendents.
2.3. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība:
2.3.1. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2022.gada 15.augustam. plkst.16.30
(vietējais laiks). Piedāvājumi ir iesniedzami elektroniski, nosūtot uz
Kontaktpersonas Lauras Bergas e-pasta adresi laura@zalais.lv un info@zalais.lv.
Piedāvājumu līdz norādītajam termiņam var iesniegt arī papīra formātā Pasūtītāja birojā

Maskavas iela 240-3, Rīga, LV-1063 vai nosūtot pa pastu uz šo adresi. Pretendents ir
atbildīgs par to, lai sūtījums tiktu saņemt līdz šajā punktā norādītajam datumam/laikam.
2.3.2. Pretendents līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt
iesniegto piedāvājumu.
2.4. Kvalifikācijas prasības:
Prasība
Iesniedzamais dokuments
Pretendents
piekrīt
Iepirkuma
nolikuma 1.pielikums
“Pretendenta
noteikumiem un spēj piedāvāt Pasūtītājam pieteikums/finanšu piedāvājums”.
Iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošu preci.
Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas 1.pielikums
“Pretendenta
process, uzsākts likvidācijas process, tā pieteikums/finanšu piedāvājums”.
saimnieciskā darbība nav apturēta.
Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts,
piedāvājuma iesniegšanas pēdējā dienā nav
nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas
kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150.00 EUR.
Pretendentam nav piemērotas nacionālās vai
starptautiskās sankcijas.
Pretendenta iepriekšējo 3 (trīs) noslēgto pārskata 1.pielikums
“Pretendenta
gadu vismaz viena gada neto apgrozījums pieteikums/finanšu piedāvājums”.
pārsniedz piedāvāto līgumcenu.
Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir 1.pielikums
“Pretendenta
pieredze vismaz 1 (viena) iepirkuma priekšmetam pieteikums/finanšu piedāvājums”.
līdzīga līguma izpildē.
Pretendents spēj nodrošināt savlaicīgu
kvalitatīvu garantijas apkalpošanu.

un
✓ Brīvā formā iesniegts apliecinājums,
norādot garantijas apkalpošanas
laiku mēnešos (ne mazāk kā 12
mēneši). Garantijas periods sāks pēc
iekārtas piegādes, uzstādīšanas,
lietošanas procedūru izstrādes un
darbinieku apmācību pabeigšanas.
✓ Garantijas periodā pretendents bez
maksas
nodrošina
visus
nepieciešamos
iekārtas
remontdarbus ne vēlāk kā 10
(desmit) dienu laikā no pieteikuma
saņemšanas dienas pabeidzot tos, ja
puses nevienojas citādi.
✓
✓ Gadījumā, ja garantijas apkalpošana
notiek pie pretendenta sadarbības
partnera,
pretendents
iesniedz
sadarbību apliecinošu dokumentu.
✓ Garantijas apkalpošana ir iekļauta
līgumcenā.

2.5. Tehnisko piedāvājumu Pretendents iesniedz atbilstoši 2.pielikumam.
Gadījumā, ja izvirzītajās minimālajās tehniskajās specifikācijās norādīts konkrēts preču
vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu,
zīmolu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem
standartiem, kas atbilst Pasūtītāja izvirzītajām minimālajām tehniskajām specifikācijām,
parametriem un nodrošina minimālajās tehniskajās specifikācijās izvirzītās prasības.
2.6. Finanšu piedāvājumu Pretendents iesniedz atbilstoši 1.pielikumam. Finanšu piedāvājumā
norādītajā cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas attiecas un ir saistītas ar iepirkuma prasību
izpildi, proti, visi ar Iepirkumā noteiktā prasību veikšanu saistītie izdevumi, tajā skaitā
visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevas, izņemot PVN. Pretendents
apliecina, ka Finanšu piedāvājumā norādītā cena netiks paaugstināta visā iepirkuma
līguma darbības laikā, izņemot gadījumus, ja iepirkuma līgumā tiek paredzēti cenu
paaugstināšanas gadījumi un kārtība. Iespējamā inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai
jebkuri citi apstākļi nevar būt par pamatu cenas paaugstināšanai, un šo procesu radītās
sekas Pretendentam ir jāprognozē un jāaprēķina, sagatavojot finanšu piedāvājumu.
Pasūtītājs ir tiesīgs Pretendentam pieprasīt un noteiktā termiņā saņemt detalizētu cenas
veidošanās mehānismu.
2.7. Pretendentam ir tiesības pievienot piedāvājumam citu informāciju/dokumentus pēc
saviem ieskatiem.
2.8. Pretendentu piedāvājumu derīguma termiņš ir 2 (divi) mēneši no piedāvājumu
iesniegšanas termiņa dienas vai, ja pretendents tiek atzīts par uzvarētāju - līdz līguma
noslēgšanai.
3.
Piedāvājuma vērtēšana un iepirkuma līgums.
3.1. Ja Pretendenta piedāvājums nav atzīts par atbilstošu Nolikuma prasībām un/vai
Pretendents neiesniedz papildus informāciju vai precizējumus Pasūtītāja noteiktajā
termiņā, Pasūtītājam ir tiesības izslēgt šo piedāvājumu no vērtēšanas.
3.2. Pretendentam, kurš izraudzīts par iepirkuma uzvarētāju, jāparaksta līgums 5 (piecu) darba
dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir uzaicinājis to parakstīt. Ja norādītajā termiņā
piegādātājs līgumu neparaksta, un Puses nav vienojušās par citu termiņu, Pasūtītājs slēdz
līgumu ar citu piegādātāju.
3.3. Pasūtītājam ir tiesības mainīt prognozētos apjomus/termiņus u.c..
3.4. Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt ieprikuma līgumu ar rakstisku paziņojumu, nekavējoties šādos
gadījumos:
3.4.1.
ja Pasūtītāju neapmierina kvalitāte, jo tā neatbilst normatīvo aktu prasībām vai
uzaicinājuma/līguma noteikumiem, ko apstiprina eksperta atzinums;
3.4.2.
ja Piegādātājs atkārtoti (vairāk kā 2 reizes) neievēro līguma nosacījumus, kas
saistās ar piegādes kārtību, termiņu, vai cenu;
3.4.3.
ja kompetenta valsts vai pašvaldību institūcija piegādātāja darbībā ir
konstatējušas normatīvo aktu pārkāpumus un/vai apturējušas tā darbību, vai piemērotas
nacionālās vai starptautiskās sankcijas;
3.4.4.
ja Piegādātājs pasludināts par maksātnespējīgu vai uzsākta tā likvidācija.
3.5.
Ja līgums tiek izbeigts Piegādātāja vainas dēļ, Piegādātājs pēc Pasūtītāja
pieprasījuma maksā Pasūtītājam līgumsodu līdz 10% (desmit procenti) apmērā no prognozētās
kopējās līgumcenas, proporcionāli atlikušajam līguma darbības termiņam, kā arī atlīdzina tiešos
zaudējumus.
3.6. Pasūtītājs ir viens no Eco Baltia grupas uzņēmumiem. Eco Baltia grupa uzņēmumi ir
sociāli atbildīgu uzņēmumu grupa, kas savā darbībā ievēro labas pārvaldības un ilgtspējīgas
attīstības principus, un kuri ir jāievēro arī tā sadarbības partneriem: a) darbības atbilstība
normatīvajiem aktiem, b) cilvēktiesību un darba tiesību ievērošana; c) darba aizsardzības

prasību nodrošināšana, d) negatīvas ietekmes uz vidi samazināšana, e) komercdarbības ētika, f)
kvalitātes standarti, h) NILLTPFN un noteikto sankciju prasību izpilde, i) ziņošana par
neatbilstībām un konsultēšanās, k) caurspīdīguma, atklātuma, brīvas konkurences un
vienlīdzīgas attieksmes principi, nepieļaujot interešu konfliktus.
3.7. Plānots, ka iepirkuma līgumā tiks paredzēts, ka:
3.7.1. Samaksa - pēcapmaksa 30 dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta
parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas;
3.7.2. avansa maksājums ne vairāk kā 10%;
3.7.3. strīdu skatīšana - tiesā vispārīgā kārtībā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā
esošajiem tiesību aktiem;
3.7.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu 10 (desmit) dienas iepriekš
rakstiski informējot pretendentu, veicot norēķinus par kvalitatīvi un savlaicīgi
paveiktajiem darbiem līdz Līguma izbeigšanas brīdim;
3.7.5. Ja pakalpojuma izpildes ietvaros rodas īpašumtiesības (tai skaitā intelektuālā
īpašuma tiesības autortiesību un rūpnieciskā īpašuma tiesību izpratnē), autors nodod
visas mantiskās tiesības un visas personisko tiesību atļaujas, nodrošinot attiecīgas
izmantošanas tiesības bez ierobežojumiem Pasūtītājam, Eco Baltia grupas uzņēmumiem
(ņemot vērā, ka Pasūtītājs ietilpst Eco Baltia grupā), Eiropas Savienībai, ko pārstāv
Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra un Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai.
3.8. Ja par Iepirkuma uzvarētāju atzītais Pretendents atsakās noslēgt līgumu, Pasūtītājam ir
tiesības izvēlēties Nolikuma prasībām atbilstošāko nākamo piedāvājumu.
3.9. Pasūtītājam ir tiesības izbeigt Iepirkumu bez rezultātiem.

Pielikumi:
1.pielikums – “Pretendenta pieteikums/finanšu piedāvājums”;
2.pielikums – “Tehniskās specifikācija/Tehniskais piedāvājums”.

Valdes loceklis

Kaspars Zakulis

Valdes locekle

Sigita Namatēva

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

1.pielikums
Iepirkuma ID Nr. LZP - 01/2022

PRETENDENTA PIETEIKUMS / FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
dalībai iepirkumā
“Automatizēta gēlu skaitīšanas aprīkojuma izgatavošana un piegāde”
Iepirkuma ID Nr. LZP - 01/2022
Informācija par pretendentu:
Pretendenta nosaukums
Reģistrācijas Nr.
PVN Reģ Nr.
Juridiskā adrese
Tālr. nr. , E-pasta adrese
Kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats)
Tālr. nr.
E pasta adrese
Pretendents: _______________________________________________________:
(nosaukums)
Piesakās piedalīties un iesniedz savu piedāvājumu iepirkumā “Automatizēta gēlu skaitīšanas
aprīkojuma izgatavošana un piegāde”, Iepirkuma ID Nr. LZP - 01/2022.
Piedāvājuma kopējā cena bez PVN: __________EUR.
Pretendents apliecina, ka līguma darbības laikā piedāvātā cena netiks paaugstināta. Piedāvātajā
cenā ir iekļautas visas izmaksas, nodokļi/nodevas un visi citi izdevumi, kādi attiecas vai varētu
attiekties uz līguma izpildi.
1.

Pretendenta pieredze:

Sniegto
pakalpojumu/piegāžu/preču/darbu
apraksts atbilstoši nolikuma
prasībām

2.

3.
4.

Pasūtītāja nosaukums, adrese, tālruņa
numurs.

Pretendenta apgrozījums:
Gads
2021

Pakalpojuma izpildes
periods

Apgrozījums EUR

Līguma izpildes termiņš __________.
Ar šo Pretendents apliecina, ka:
6.1.
Piekrīt iepirkuma prasībām un apņemas tās pilnībā ievērot, tajā skaitā - attiecībā
uz piegādes termiņiem, vietām un apmaksas noteikumiem, līgumā ietveramiem
noteikumiem u.c.;
6.2.
Piedāvātās preces/pakalpojumi pilnībā atbilst nolikuma un normatīvo aktu
prasībām;

6.3.
Pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, tas nav likvidācijas procesā,
kā arī tā saimnieciskā darbība nav izbeigta;
6.4.
Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts, piedāvājuma iesniegšanas
pēdējā dienā nav nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto
iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 EUR;
6.5.
Pretendentam nav piemērotas nacionālās vai starptautiskās sankcijas;
6.6.
Piedāvājuma cena ietver visas izmaksas un netiks paaugstināta līguma darbības
laikā;
6.7.
Visa piedāvājumā sniegtā informācija ir patiesa;
6.8.
Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā apņemas noslēgt piedāvājumam
atbilstošu iepirkuma līgumu;
6.9.
Pretendentam ir visas nepieciešamās profesionālās, tehniskās un
organizatoriskās spējas, kā arī finanšu līdzekļi, iekārtas, personāls un citi iepirkuma
izpildei nepieciešamie resursi;
6.10.
Pretendents nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts iepirkumā.
6.11.
Piedāvājums ir spēkā 2 (divus) mēnešu no piedāvājuma iesniegšanas termiņa vai
līdz 2022.gada __.________ vai līdz iepirkuma līguma noslēgšanai. (Pretendents var
norādīt ilgāku piedāvājuma derīguma termiņu).
Pretendenta amatpersonas, kurai ir paraksta tiesības,
vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats, paraksts
(ja dokumentus paraksta pretendenta pilnvarotā persona, pievieno pilnvara)
Datums

2.pielikums
Iepirkuma ID Nr. LZP - 01/2022

Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums
iepirkumā “Automatizēta gēlu skaitīšanas aprīkojuma izgatavošana un piegāde”
Iepirkuma ID Nr. LZP - 01/2022
The technical specification describes the application of the equipment and its
main functional aspects. The technical specification is not an exhaustive and complete
list of all components and ancillary processes that may be indirectly required for the
activities described. Bidders are responsible for providing a comprehensive functional
solution that meets the requirements. All requirements are mandatory. The values of
the parameters offered may be higher (better) than the minimum requirements.
Tehniskajā specifikācijā ir aprakstīts iekārtas pielietojums un tās galvenie
funkcionālie aspekti. Tehniskā specifikācija nav izsmeļošs un pilnīgs visu sastāvdaļu un
palīgprocesu saraksts, kas var būt netieši nepieciešamas aprakstītajām darbībām.
Pretendenti ir atbildīgi par visaptveroša un prasībām atbilstoša funkcionāla risinājuma
nodrošināšanu. Visas prasības ir obligātas. Piedāvāto parametru vērtības var būt
augstākas (labākas) par minimālajām prasībām.
Thermoplastic polymers - LDPE, LLDPE, PP, HDPE, PET, PS, PA.
Termoplastiskie polimēri – LDPE, LLDPE, PP, HDPE, PET, PS, PA.

Technical requirements / Parameters
Tehniskās prasības/ parametri

Relevant equipment for determining the number
and size of gels
Attiecīgais aprīkojums gēlu skaita un izmēra
noteikšanai
Condition of laboratory equipment - new equipment
Laboratorijas iekārtu stāvoklis - jauns aprīkojums
The laboratory is designed to test thermopolymers
(hard plastic samples)
Laboratorija paredzēta termopolimēru (cietās
plastmasas paraugu) testēšanai.
Gēla skaitītājs:
- 8 megapixel camera, 3.5 x 3.5 pixel resolution,
scan rate: up to 90 scans/minute and with advanced
software for data analysis
- 8 megapikseļu kamera, 3,5 x 3,5 pikseļu
izšķirtspēja, skenēšanas ātrums: līdz 90
skenējumiem minūtē un advencēta programmatūra
datu analīzei
Parameters to be determined:
Nosakāmie parametri:
- Number of gels per square centimeter
Gēlu skaits uz kvadrātcentimetru
- detection points: min 6 um diameter with 50
mm wide band, or 12,5 um with 100 mm wide
band.
- noteikšanas punkti: vismaz 6 um diametrs
ar 50 mm platu joslu vai 12,5 um ar 100
mm platu joslu.
Equipment test/ calibrations certificate
Aprīkojuma pārbaudes/kalibrācijas sertifikāts
Training and development of Test procedures for the
correct, standardized use of laboratory equipment
(Rakstisks brīvas formas apliecinājums, ka visas
pasūtītāja norādītās personas tiks apmācītas ar visām
izstrādātājām procedūrām).
Testēšanas procedūru izstrāde un darbinieku
apmācība pareizai, standartizētai laboratorijas
aprīkojuma
lietošanai
(Written,
free-form
confirmation that all persons designated by the
customer will be trained in all developed
procedures).
Equipment user manual must be provided (English
or Latvian).
Jāiesniedz iekārtas lietotāja rokasgrāmata (angļu
vai latviešu valodā).
The supplier must have at least 3 years' experience
in the sector
Piegādātājam ir jābūt vismaz 3 gadu pieredzei
nozarē

Tenderer's offer (equivalent or better)
Pretendenta piedāvājums (līdzvērtīgs vai labāks)

Tehniskā specifikācija nav visaptverošs un pilnīgs visu sastāvdaļu un palīgprocesu
saraksts, kas var būt netieši nepieciešami aprakstītajām darbībām. Pretendenti ir atbildīgi par
visaptverošiem funkcionāliem risinājumiem, kas atbilst prasībām iekārtas kvalitatīvai darbībai.
Ja norādītas konkrētas prasības/produktu nosaukumi utml., Pretendentam ir tiesības aizstāt
prasīto ar līdzvērtīgas kvalitātes ekvivalentām precēm/pakalpojumiem, norādot informāciju.

Pretendenta amatpersonas, kurai ir paraksta tiesības,
vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats, paraksts
(ja dokumentus paraksta pretendenta pilnvarotā persona, pievieno pilnvara)
Datums

