Profesionālās izglītības kompetences
centrs Rīgas Tehniskā koledža

IEPIRKUMA

„Jauna pasažieru mikroautobusa piegāde”
iepirkuma identifikācijas Nr. RTK 2017/17

INSTRUKCIJA

Rīgā, 2017.gadā

1.

Pasūtītājs

Nosaukums:

Profesionālās izglītības kompetences
centrs Rīgas Tehniskā koledža

Reģistrācijas Nr.:
Adrese:
Tālrunis:
Fakss:
Banka:
Kods:
Konts:

LV 90000022223
Braslas iela 16 Rīga LV-1084
67081400
67561026
Valsts kase
TRELLV22
LV28TREL2150238011000

2.

Iepirkuma priekšmets
2.1. Jauna pasažieru mikroautobusa piegāde atbilstoši tehniskajai specifikācijai
(2.pielikums) (turpmāk – tehniskā specifikācija).
2.2. CPV kods 34114400-3 - Mikroautobusi.
2.3. Pretendents var iesniegt vienu piedāvājuma variantu.

3. Iepirkuma procedūra
Iepirkums tiek organizēts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9. pantam.
4.

Piedāvājumu iesniegšanas vieta, kontaktpersona

4.1.Piedāvājumus iepirkumu procedūrai pretendentu pārstāvji iesniedz Rīgas
Tehniskās koledžas administratīvā korpusa 1. stāvā, 102. kabinetā, Braslas ielā
16, Rīgā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 16.
slēgtā, aizzīmogotā aploksnē, uz tās norādot:
 adresātu – Profesionālās izglītības kompetences centrs „Rīgas
Tehniskā koledža”, Braslas iela 16, Rīgā.
 pretendenta nosaukumu un juridisko adresi;
 atzīmi – Iepirkumu procedūrai „Jauna pasažieru mikroautobusa
piegāde”
 identifikācijas Nr. RTK2017/17
 norādi „Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes”.
 Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām piedāvājumi netiek pieņemti.
Pasūtītāja kontaktpersona procedūras jautājumos
Vārds, uzvārds:
Pēteris Doļģis
Adrese:
Braslas 16, Rīga
Tālrunis:
26541527
E-pasta adrese: peteris.dolgis@rtk.lv
5. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
Piedāvājumus iesniedz līdz 2017.gada 11.jūlijam, plkst. 10.00.
6.

Prasības pretendentiem
6.1. Pretendents ir fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to
kombinācijā, kura ir iesniegusi piedāvājumu.
6.2. Attiecībā uz pretendentu nepastāv Publisko iepirkumu likuma 9. pantā minētie
izslēgšanas nosacījumi un pretendents ir sniedzis patiesu informāciju
novērtēšanai.
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7.

Piedāvājumu noformēšana

7.1. Piedāvājums jāsagatavo atbilstoši šai instrukcijā un tehniskajā specifikācijā izvirzītajām
prasībām.
7.2. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā.
7.3. Pretendents piedāvājumu iesniedz vienā eksemplārā.
7.4. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.
7.5. Visi izdevumi, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu, jāsedz pretendentam.
Pretendenta iesniegtie piedāvājuma dokumenti pēc to iesniegšanas ir pasūtītāja īpašums.
8. Iesniedzamie piedāvājuma dokumenti
8.1. Pieteikums (t.sk., apliecinājums), kas sagatavots atbilstoši instrukcijas 1.pielikumā norādītai
Pieteikuma formai.
8.2. dokumenti, kas apliecina attiecīgā transportlīdzekļa izmešu normu atbilstību EURO6.
9. Informācijas sniegšana
Visi jautājumi par iepirkuma priekšmetu un piedāvājumu iesniegšanas kārtību adresējami
instrukcijas 4.punktā minētajai kontaktpersonai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
10. Piedāvājumu izvēles kritērijs - saimnieciski izdevīgākais piedāvājums pēc šādiem
kritērijiem:
10.1. Finansiālais izvērtējums
10.1.1.
Finansiālie kritēriji tiks novērtēti šādā veidā: piedāvājumam ar viszemākajām
izmaksām tiks piešķirts maksimālais kritērija punktu skaits (vienāds ar kritērija svaru), bet
pārējiem piedāvājumiem punkti tiks aprēķināti proporcionāli attiecībā pret lētāko:
Zemākās izmaksas / Piedāvājuma “N” izmaksas x kritērija svars
10.1.2.Apmaksas nosacījumi tiks vērtēti, ievērojot šādus kritērijus, kas izteikti kritēriju
vērtībā:
- apmaksa pēc piegādes
5
- avansa maksājums 10% apmērā no līguma summas
4
- avansa maksājums 20% apmērā no līguma summas
3
- avansa maksājums 30% apmērā no līguma summas
1
10.1.3.
Avansa maksājums lielāks par 30% no līguma summas nav pieļaujams. Pēc tam
visu finansiālo kritēriju punkti tiks summēti.
10.2.
10.2.1.

Tehniskais izvērtējums.
Pretendenta autotransporta tehnisko datu novērtējums tiek veikts saskaņā ar
pretendenta piedāvājuma vēstuli (2.pielikums). Komisija izvērtēs visus
piedāvājumā norādītos konkrētā autotransporta tehniskos datus (par katru no
tehniskā novērtējuma pozīcijām piešķirot vērtējumu „0“ vai „1“), un pretendentam,
kura piedāvātā autotransporta tehnisko datu raksturojums būs visaugstvērtīgākais,
tiks piešķirts maksimālo punktu skaits par tehnisko izvērtējumu – 30 punkti. Pārējo
pretendentu punktu skaits tiks noteikts proporcionāli visaugstvērtīgāko pieteikumu
iesniegušā pretendenta autotransporta tehnisko datu novērtējumam saskaņā ar šādu
formulu (rezultātu noapaļojot līdz desmitdaļām):

Piedāvājuma “N” tehnisko datu novērtējums/Visaugstvērtīgākā Piedāvājuma tehnisko datu
novērtējums x kritērija svars (piemēram, 19/23 X 25 pkt.).

10.2.2.

Garantijas termiņš un noteikumi tiks vērtēti, piešķirot kritēriju punktus:
3

4 un vairāk gadi
3 gadi
2 gadi
1 gads

5
4
2
1

10.2.3.
Piegādes termiņš tiks vērtēts piešķirot kritēriju punktus:
Piedāvājums ar īsāko līguma izpildes laiku tiks vērtēts, piešķirot 5 punktus, nākamajam
īsākajam līguma izpildes laikam tiks piešķirti 4 punkti utt. Ja pretendenti būs vairāk nekā
pieci, tad piedāvājumiem, sākot ar sesto garāko piegādes termiņu, tiks piešķirti 0 punkti.
Katra piedāvājuma tehnisko kritēriju punktu skaits tiks summēts, un piedāvājumi, kuri
būs saņēmuši mazāk kā 25 no maksimāli iespējamā tehnisko kritēriju punktu skaita (t.i.
mazāk nekā 25 punktus no 50 iespējamiem), tiks noraidīti kā tehniski pārāk vāji.
Gadījumā, ja neviens no piedāvājumiem nebūs saņēmis minimālo tehnisko kritēriju
punktu skaitu, t.i. 25, Pasūtītājs patur tiesības noraidīt visus piedāvājumus vai rīkot
līguma slēgšanas pārrunas ar pretendentu, kurš saņēmis visvairāk punktus.
10.3.

Kopvērtējums
10.3.1. Katra piedāvājuma tehnisko kritēriju punktu skaits tiks summēts, un
piedāvājumi, kuri būs saņēmuši mazāk kā 25 no maksimāli iespējamā
tehnisko kritēriju punktu skaita (t.i. mazāk nekā 25 punktus no 50
iespējamiem), tiks noraidīti kā tehniski pārāk vāji. Gadījumā, ja neviens no
piedāvājumiem nebūs saņēmis minimālo tehnisko kritēriju punktu skaitu, t.i.
25, Pasūtītājs patur tiesības noraidīt visus piedāvājumus vai rīkot līguma
slēgšanas pārrunas ar pretendentu, kurš saņēmis visvairāk punktus.

10.3.2. Kopvērtējuma punkti tiks aprēķināti šādi:
Kopā punkti = Kopā tehnisko kritēriju punkti + Kopā finansiālo kritēriju punkti
10.4.

Pirms lēmuma pieņemšanas, iepirkumu komisija ir tiesīga pieprasīt veikt
transportlīdzekļa ekspertīzi tās noteiktajā apskates vietā Rīgā.

Pielikumi:
Pieteikuma forma;
Tehniskā specifikācija.
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1.pielikums
iepirkuma RTK 2017/17
instrukcijai
PIETEIKUMA FORMA
iepirkumam „Jauna pasažieru mikroautobusa piegāde”
(identifikācijas Nr. RTK 2017/17)
1.

Iesniedza
Pretendenta nosaukums

Rekvizīti (reģ. Nr., juridiskā adrese, banka, kods,
konta numurs)

2. Kontaktpersona
Vārds, uzvārds
Adrese
Tālr., fakss
e-pasta adrese
3.

Pretendents,

_____________________________,

ar

šī

piedāvājuma

iesniegšanu:

3.1. piesaka savu dalību iepirkumā „Jauna pasažieru mikroautobusa piegāde” (identifikācijas Nr.
RTK 2017/17) (turpmāk – iepirkums);
3.2. piedāvā nodrošināt Jauna pasažieru mikroautobusa piegādi atbilstoši iepirkuma tehniskajai
specifikācijai un tehniskajam piedāvājumam;
3.3. apliecina, ka nav pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas
procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka
iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā
darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas
būs likvidēts;
3.4. apliecina, ka Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav
reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts
sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro;
3.5. apliecina, ka tam nav iebildumu attiecībā uz iepirkuma instrukciju un apņemas ievērot visas
iepirkuma instrukcijā izvirzītās prasības;
3.6. apliecina, ka iesniegtā informācija ir patiesa novērtēšanai un ir iesniegta pilnā apjomā.
Piedāvā piegādāt Profesionālās izglītības kompetences centram “RĪGAS TEHNISKĀ
KOLEDŽA” adresē Braslas ielā 16, Rīga, Latvija, LV-1084 ______________markas
transportlīdzekli saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām par cenu ___________ bez
pievienotās vērtības nodokļa. Piedāvātajā cenā ietilpst visi iespējamie nodokļi nodevas un
jebkuri citi maksājumi līdz brīdim, kad transportlīdzekļa īpašumatiesības ir reģistrētas
Pasūtītājam un izsniegta transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība
Tehniskie dati transportlīdzekļa bāzes modelim ar standarta aprīkojumu:
Rādītāji
Modelis
Dzinējs:
tilpums (l)
jauda z/sp/apgr.
Dimensijas:
garums (mm)
platums (mm)
augstums (mm)

Piedāvājums
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kravas nodalījuma garums (mm)
platums (mm)
augstums (mm)
tilpums (m3)
Durvju skaits
Svars:
pilna masa (kg)
celtspēja (kg)
sēdvietu skaits
Degvielas tvertnes tilpums (l / 100 km)
Degvielas patērinš: pilsētā (l / 100 km)
90 km/st (l)
Vidējais degvielas patēriņš (l / 100 km)
Izmeši CO2 (g / km)
Piegādes termiņš
Garantijas termiņš
Piedāvājuma
cena
EURO
(ar
aprīkojumu un reģistrāciju CSDD) bez
PVN
PVN
Piedāvājuma
cena
EURO
(ar
aprīkojumu un reģistrāciju CSDD) ar
PVN
Papildus aprīkojums:
Piedāvājam šādus apmaksas noteikumus (t.sk. avansa maksājums %):
____________________________________
Piedāvājam šādus Garantijas noteikumus un termiņu:
______________________________________
Opcijas (aizpilda Pretendents tikai tādā gadījumā, ja tas piedāvā opcijas).
Nr.
p.k.
1
2
3
4

Izmaksu galvenās pozīcijas

Summa euro bez PVN

Pretendenta nosaukums
Vārds, uzvārds, amats
Paraksts
Datums
**Pieteikumu paraksta pretendenta paraksttiesīgā persona vai pretendenta pilnvarota persona (ja
piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarota persona, obligāti jāpievieno pilnvaras oriģināls.
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2.pielikums
iepirkuma RTK 2017/17
instrukcijai
Tehniskā specifikācija
iepirkumam „Jauna pasažieru mikroautobusa piegāde”
(identifikācijas Nr. RTK 2017/17)
Vidējā daudzfunkciju (MD), ne mazāk kā 9 sēdvietas, ne mazāk kā 5 durvis, aizmugurējām
durvīm jābūt veramām uz sāniem (divviru) ar logu tīrītājiem, centrālā atslēga, radioaparāts,
rūpnieciski uzstādīta autonomā papildus apsildes sistēma ar taimeri, aizmugurējie apstāšanās sensori,
LED dienas gaitas ugunis, virsbūves krāsā priekšējais bumperis, priekšējie miglas lukturi,
pretaizdzīšanas signalizācija, integrēta navigācija, tālruņa brīvroku sistēma Bluetooth®, kruīza
kontrole, apsildāmi sānu spoguļi, kondicionieris, piekabes āķis, maksimālais dzinēja tilpums 1,6 l,
jauda ne mazāk kā 125 ZS, jāatbilst EURO6 normām, izmantojamā degviela – dīzeļdegviela,
elektroniskā stabilitātes sistēma, pretbuksēšanas sistēma, pelēka metāliska krāsa.
Daudzums: 1 (viena) vieglā automašīna Piegādes termiņš – 10 darbadienas no līguma noslēgšanas
brīža.
* Pretendents piedāvājumā iekļauj dokumentus, kas apliecina attiecīgā transportlīdzekļa izmešu normu
atbilstību EURO6.
Tehniskajā piedāvājumā jānorāda pēc iespējas precīzi nosaukumi, parametri, nerakstot tikai
atbilst/neatbilst un nelietot vārdus „vai”, „ne mazāk”, „ne lielāks”, „vismaz”, „ne vairāk”, „vai
ekvivalents”.
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