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1. Tirgus izpētes identifikācijas Nr. TNS 2021/TI-9. 

2. Tirgus izpētes priekšmets: 

2.1. Tirgus izpētes nosaukums: “Koksnes šķeldas piegāde siltumenerģijas ražošanai SIA “Talsu 

namsaimnieks” vajadzībām 2021./2022.gada apkures sezonā” (turpmāk – Tirgus izpēte); 

2.2. Atbilst  CPV klasifikatora kodam: 03413000-8. 

3. Ziņas par pasūtītāju:  

3.1. SIA „Talsu namsaimnieks” (turpmāk – Pasūtītājs),  

3.2. vienotās reģistrācijas Nr.41203035896,   

3.3. adrese - Ezeru laukums 2, Talsi, Talsu novads, LV-3201,  

3.4. tālr.63232150,  

3.5. e-pasts: info@talsunamsaimnieks.lv. 

3.6. Tirgus izpēti veic ar Pasūtītāja 21.10.2016. lēmumu (Protokols Nr.T-955) izveidota Iepirkuma 

komisija (turpmāk – Iepirkuma komisija). 

3.7. Kontaktpersona:  

3.7.1. Par Tirgus izpētes nolikumu  SIA “TALSU NAMSAIMNIEKS” iepirkuma komisijas 

priekšsēdētājs Lauris Vecbērzs, tālr.: +371 28344889, e-pasts: info@talsunamsaimnieks.lv. 

3.7.2. Par tehniskājām specifikācijām siltumenerģētiķis Modris Freibergs tālr.: +37129472806, e-

pasts: info@talsunamsaimnieks.lv. 

4. Līguma priekšmets -  23250 (divdesmit trīs tūkstoši divi simti piecdesmit) m3 koksnes  šķeldas piegāde 

siltumenerģijas ražošanai SIA „Talsu namsaimnieks”, saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām 

(1.pielikums): 

4.1. Pasūtītājs ir tiesīgs samazināt vai palielināt kopējo līguma priekšmeta daudzumu par 10%. 

5. Līguma izpildes laiks un vieta saskaņā ar Noteikumu 4.pielikumu. 

6. Piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas kārtība: 

6.1. Piedāvājumi iesniedzami līdz 2021.gada  9.jūnijam, plkst. 14.00 SIA „Talsu namsaimnieks” 

birojā, Ezeru laukumā 2, Talsos, Talsu novadā. Piedāvājumu var sūtīt pa pastu ierakstītā vēstulē, 

piegādāt ar kurjeru vai iesniegt personīgi.  Piedāvājumi, kas saņemti pēc augstāk minētā termiņa, 

netiks pieņemti un neatvērtā veidā tiks nosūtīti atpakaļ Pretendentam. 

6.2. Piedāvājumi iesniedzami slēgtā  aploksnē un uz tās jābūt norādītam:  

6.2.1. Pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese; 

6.2.2. Pretendenta nosaukums, reģistrācijas nr., juridiskā adrese, telefona, faksa nr., e-pasta adrese; 

6.2.3. „Piedāvājums tirgus izpētei „Koksnes šķeldas piegāde siltumenerģijas  ražošanai SIA „Talsu 

namsaimnieks” 2021./2022.gada apkures sezonā”,  identifikācijas numurs TNS 2021/TI-9. 

Neatvērt līdz 2021.gada 9. jūnija, plkst. 14:00”. 

7. Piedāvājumam jāsatur sekojoši dokumenti un jāatbilst sekojošām prasībām: 

7.1. Pretendenta personu apliecinoša dokumenta  kopija. 

7.2. Finanšu piedāvājuma vēstule saskaņā ar 2.pielikumu. 

7.3. Pretendenta apliecinājums saskaņā ar 3.pielikumu. 

7.4. Apliecinājums par pieredzi. Vismaz trīs līdzvērtīgu pieprasītā kopējā apjoma koksnes šķeldas 

piegāžu līgumu izpildes 2018., 2019., 2020. un 2021. gados  (aizpildīta 6.pielikuma formu).  

7.5. Vismaz 3 pozitīvas  atsauksmes  no  pasūtītājiem  par Piegādātāja  līdzšinējo  darbu, vai pozitīva 

savstarpējā iepriekšējā sadarbība. Atsauksmēm jābūt adresētām Pasūtītājam SIA “Talsu 

namsaimnieks”. 

7.6. Piedāvājumu paraksta Pretendents vai pilnvarota persona (jāpievieno pilnvara vai tās kopija). 

7.7. Piedāvājumam jābūt spēkā  ne mazāk kā 60 dienas no  tā atvēršanas; 

7.8. Pretendentam jānorāda koksnes šķeldas cena tilpuma vienībās; 

7.9. Pretendenta piedāvātajā līguma cenā jābūt ietvertām visām izmaksām, t.sk. nodokļiem un nodevām, 

kas būs jāmaksā Pasūtītājam; 

7.10. Pretendents sedz visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu 

Pasūtītājam. 

8. Pretendenta izslēgšanas noteikumi:  

9. Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no dalības Tirgus izpētē šādos gadījumos: 

9.1. Ir konstatēts, ka Pretendentam (ja Piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad šī prasība 

attiecināma uz katru piegādātāju apvienības dalībnieku; ja Piedāvājumu iesniedz 
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personālsabiedrība, tad šī prasība attiecināma uz personālsabiedrību un katru tās biedru) vai 

personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Iepirkuma 

dokumentos noteiktajām prasībām, piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad 

pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir Valsts 

ieņēmumu dienesta administrējamo nodokļu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Attiecībā 

uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem Pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas 

ievietota Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē pieejamajā parādnieku reģistrā pēdējās datu 

aktualizācijas datumā; 

9.2. Ir pasludināts Pretendenta (ja Piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad šī prasība 

attiecināma uz katru piegādātāju apvienības dalībnieku; ja Piedāvājumu iesniedz 

personālsabiedrība, tad šī prasība attiecināma uz personālsabiedrību un katru tās biedru) vai 

personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Iepirkuma 

dokumentos noteiktajām prasībām, maksātnespējas process, apturēta saimnieciskā darbība vai tiek 

likvidēts; 

9.3. Tirgus izpētes dokumentu sagatavotājs (Pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), Iepirkuma 

komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar Pretendentu Vadlīniju 6.1.4.punkta izpratnē vai ir 

ieinteresēts kāda Pretendenta izvēlē, un Pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar 

Pretendentu mazāk ierobežojošiem pasākumiem; 

9.4. Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu Pretendenta izslēgšanas nosacījumu 

neesību vai atbilstību nolikumā noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai nav sniedzis 

prasīto informāciju; 

9.5. Iepirkuma komisija attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, kā 

arī personu, uz kuras iespējām tas balstījies, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Iepirkuma 

dokumentos noteiktajām prasībām, Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē pieejamajā parādnieku 

reģistrā pārbauda, vai iepriekšminētajām personām piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā vai 

dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir 

nodokļu parādi, kas pārsniedz 150 euro. Ja nodokļu parādi pārsniedz 150 euro, Iepirkuma komisija 

rīkojas saskaņā ar SPSIL 48.panta septītās daļas un astotās daļas 1. un 3.punkta regulējumu. 

Gadījumā, ja nodokļu parāds 150 euro apmērā tiek pārsniegts personai, uz kuras iespējām 

Pretendents balstās, Pasūtītājs rīkojas pēc analoģijas ar SPSIL 48.panta devītajā daļā paredzēto. 

9.6. Iepirkuma komisija attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, kā 

arī personu, uz kuras iespējām tas balstījies, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Iepirkuma 

dokumentos noteiktajām prasībām, pieprasa iesniegt kompetentu institūciju izziņas, kas apliecina, 

ka Pretendentam un personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nav pasludināts 

maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts. Pasūtītājs nepieprasa 

iesniegt kompetentu institūciju izziņas, ja pārbaudi iespējams izdarīt publiski pieejamos reģistros, 

datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka personai, uz kuras 

iespējām Pretendents balstās, ir pasludināts maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā 

darbība vai tas tiek likvidēts, Pasūtītājs rīkojas pēc analoģijas ar SPSIL 48.panta devītajā daļā 

paredzēto. 

9.7. Pārbaudot, izslēgšanas nosacījumus, Pasūtītājs rīkojas, arī ievērojot SPSIL 48.panta sestās daļas, 

septītās daļas, astotās daļas, devītās daļas, desmitās daļas, vienpadsmitās daļas, divpadsmitās daļas, 

trīspadsmitās daļas, piecpadsmitās daļas 2.punkta un sešpadsmitās daļas regulējumu. 

9.8. Pasūtītājs ļauj Pretendentam iesniegt pierādījumus uzticamības nodrošināšanai saskaņā ar SPSIL 

49.panta regulējumu. 

 

10. Piedāvājumu atvēršanas un izvērtēšanas kārtība: 

10.1. Pasūtītājs atver iesniegtos Piedāvājumus tūlīt pēc Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām 

2021.gada 9.jūnijā, plkst. 14:10, SIA “TALSU NAMSAIMNIEKS” telpās, Ezeru laukums 2, 

Talsi, Talsu nov., LV-3201. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. Piedāvājumus atver to iesniegšanas 

secībā, nosaucot Pretendentu, Piedāvājuma iesniegšanas laiku un piedāvāto cenu. 

11. Pēc Piedāvājumu atvēršanas Iepirkuma komisija slēgtās sēdēs Tirgus izpētes dokumentos noteiktajā kārtībā 

veic Piedāvājumu vērtēšanu. Piedāvājumu izvērtēšanā Iepirkuma komisija ir tiesīga pieaicināt ekspertu(-s). 
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12. Piedāvājumu izvērtēšana tiek veikta šādā secībā: 

12.1. Piedāvājuma noformējuma pārbaude. 

12.2. Pretendentu izslēgšanas gadījumu pārbaude pēdējā piedāvājuma iesniegšanas dienā. 

12.3. Pretendenta kvalifikācijas atbilstības pārbaude. 

12.4. Pretendenta Tehniskā un Finanšu piedāvājuma atbilstības pārbaude. 

12.5. Piedāvājumu vērtēšana saskaņā ar saimnieciski visizdevīgākā Piedāvājuma izvēles 

kritērijiem - zemākā cena. 

12.6. tiks izskatīti to pretendentu piedāvājumi, kuri apņemas piegādāt ne mazāk kā 6000 m3 

koksnes šķeldas, ar piegādi un izkraušanu Pasūtītāja norādītajās katlumājās Talsu novadā;   

13. Iepirkuma komisijai ir tiesības neturpināt Piedāvājuma izvērtēšanu, ja Piedāvājums neiztur kādu no 

Piedāvājumu izvērtēšanas posmiem un kādā no pārbaudēm Piedāvājums tiek noraidīts kā neatbilstošs 

Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām. 

14. Pasūtītājam nepieciešamības gadījumā ir tiesības lūgt Pretendentam pagarināt iesniegtā Piedāvājuma 

derīguma termiņu. Šajā gadījumā, Pretendentam attiecīgi jāpagarina iesniegtā Piedāvājuma nodrošinājuma 

termiņš vai jāiesniedz Pasūtītājam jauns Piedāvājuma nodrošinājums. Gadījumā, ja Pretendents pagarināja 

Piedāvājuma derīguma termiņu, bet attiecīgi nepagarināja Piedāvājuma nodrošinājuma termiņu, Pretendenta 

Piedāvājums tiek noraidīts. 

15. Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendenta Piedāvājums atbilst Tirgus izpētes dokumentos noteiktajām 

prasībām. Piedāvājumi, kuri neatbilst Tirgus izpētes nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām, var tikt 

noraidīti, ja to neatbilstība nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska un ietekmē Piedāvājumu 

vērtēšanu. 

16. Iepirkuma komisija atlasa Pretendentus, pārbaudot Pretendentu un personu, uz kuru iespējām Pretendenti 

balstās, atbilstību Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām Pretendenta Kvalifikācijai. 

17. Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts, ja Pretendents vai persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās: 

17.1. netiks izskatīti to Pretendentu piedāvājumi, kuri, uzvarot tirgus izpētēs par šķeldas piegādēm 

iepriekšējos gados, dažādu iemeslu dēļ nav noslēguši līgumus, vai tos lauzuši; 

17.2. neatbilst Tirgus izpētes dokumentos noteiktajiem nosacījumiem Pretendenta dalībai Iepirkumā vai 

17.3. nav iesniedzis Pretendenta Kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst Pretendenta Kvalifikācijas 

prasībām, vai 

17.4. ir sniedzis nepatiesu informāciju Kvalifikācijas novērtēšanai. 

18. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Pretendenta kvalifikācijas dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai 

nepilnīga, tas pieprasa, lai Pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina šajos dokumentos 

ietverto informāciju. Pretendentam ir pienākums sniegt atbildes uz Iepirkuma komisijas pieprasījumiem par 

papildu informāciju, komisijas norādītajā termiņā. 

19. Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs 

vai citos publiski pieejamos avotos. Ja Pasūtītājs ir ieguvis informāciju šādā veidā, bet Pasūtītāja iegūtā 

informācija neatbilst faktiskajai situācijai, attiecīgais Pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu 

dokumentu par attiecīgo faktu. Pasūtītājs nodrošina Pretendentam šādu iespēju, savlaicīgi paziņojot par 

iepriekš minētajos avotos iegūto informāciju. 

20. Iepirkuma komisija pārbauda atlasīto Pretendentu tehnisko piedāvājumu un finanšu piedāvājumu atbilstību 

Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām. Piedāvājumi, kuru tehniskie piedāvājumi vai finanšu 

piedāvājumi neatbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, tiek noraidīti. 

21. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā un finanšu 

piedāvājumā iekļautā informācija. Pretendentam ir pienākums sniegt atbildes uz Iepirkuma komisijas 

pieprasījumiem par papildu informāciju, komisijas norādītajā termiņā. 

22. Piedāvājumu vērtēšanas laikā Pasūtītājs pārbauda, vai Piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja šādas kļūdas 

konstatē, Pasūtītājs tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto Piedāvājuma summu Pasūtītājs paziņo 

Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot Finanšu piedāvājumu, Pasūtītājs ņem vērā labojumus. 

23. Aritmētiskās kļūdas (ja tādas tiks konstatētas) Piedāvājumos tiks labotas šādi: 

23.1. Ja atšķiras skaitļi vārdos no skaitļiem ciparos, vērā tiks ņemti skaitļi vārdos. 

23.2. Ja atšķiras vienības cena no kopējās cenas, kas iegūta, reizinot vienības cenu ar skaitu, vērā tiks 

ņemta vienības cena un kopējā cena tiks labota. 

23.3. Ja Piedāvājumā konstatēta aritmētiska kļūda nodokļu aprēķināšanā, komisija to labo atbilstoši 
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nodokļu likumos noteiktajai nodokļu aprēķināšanas kārtībai. 

24. Vērtējot Piedāvājumu, Iepirkuma komisija ņem vērā Piedāvājuma cenu bez pievienotās vērtības nodokļa. 

25. Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendenta Piedāvājums ir nepamatoti lēts, tas tiek noraidīts. Ja 

Iepirkuma komisija Pretendenta Piedāvājumu uzskata par nepamatoti lētu, Iepirkuma komisija pirms šāda 

Piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa no Pretendenta detalizētu paskaidrojumu par 

būtiskiem Piedāvājuma nosacījumiem, kā arī ļauj Pretendentam iesniegt pierādījumus, kurus tas uzskata par 

nepieciešamiem, dodot saprātīgu termiņu paskaidrojuma un pierādījumu iesniegšanai. Pretendenta 

Piedāvājums tiek noraidīts tikai gadījumā, ja Pretendents nav varējis norādīt tehnoloģijas, tehniskos 

risinājumus, tirgus apstākļus, preces īpašības vai citus objektīvus pierādījumus, kas ļauj piedāvāt tik lētu 

cenu. 

26. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt informāciju par Pretendenta tehnisko nodrošinājumu un uzkrātajām šķeldas 

rezervēm; 

27. Pasūtītājam ir tiesības izvēlēties vairākus Izpildītājus, ar kuriem tiks slēgts līgums zemākās cenas prioritātes 

secībā par iepirkuma priekšmeta piegādi;  

28. Pasūtītājam ir tiesības atteikties no visiem iesniegtajiem piedāvājumiem, ja to neapmierina Pretendentu 

iesniegtās koksnes šķeldas piegādes summas; 

29. Pasūtītājs var pārtraukt Tirgus izpēti, ja tam ir objektīvs pamatojums, par to vienlaikus rakstveidā informējot 

visus Ieinteresētos piegādātājus un Pretendentus, kā arī iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 3 (triju) 

darbdienu laikā pēc informācijas nosūtīšanas pretendentiem Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju 

vadības sistēmā publicējot paziņojumu par rezultātiem. 

30. Pirms Iepirkuma līguma slēgšanas par Iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu par Iepirkuma līguma 

slēgšanas tiesību piešķiršanu Pasūtītājs 5 (piecu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus (vienā 

dienā) informē visus Pretendentus. 

31. Pasūtītājs 10 (desmit) darbdienu laikā pēc tam, kad noslēgts iepirkuma līgums, Iepirkumu uzraudzības biroja 

Publikāciju vadības sistēmā publicē paziņojumu par rezultātiem. 

32. Koksnes šķeldas iepirkuma veikšana: 

32.1. Kurināmā pieņemšanu pēc daudzuma un kvalitātes veic Pasūtītāja pārstāvis. Piegādātā kurināmā 

pieņemšana tiek izdarīta vienlaicīgi ar katras atsevišķās piegādātās koksnes šķeldas (kravas) 

pavadzīmes parakstīšanu. Kurināmā kvalitāti novērtē atbilstoši šāda veida kurināmā kvalitātes 

standartiem un pēc daudzuma - dabā atbilstoši klātpievienotajam piegādātā kurināmā aprakstam un 

Tehniskajai specifikācijai; 

32.2.  Apmaksu par saņemto kurināmā daudzumu, Pasūtītājs veiks pēc saņemtā šķeldas apjoma,  ne vēlāk 

kā 65 kalendāro dienu laikā pēc atbilstoši  sagatavota rēķina saņemšanas.  

33. Pasūtītāja kontaktpersona: Modris Freibergs, tālr.: 29472806, e-pasts: 

modris.freibergs@talsunamsaimnieks.lv . 

 

  

mailto:modris.freibergs@talsunamsaimnieks.lv
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1.pielikums 

Tirgus izpētes ID  Nr. TNS 2021/TI-9 
 

Tehniskā specifikācija 
(tirgus izpēte Nr. TNS 2021/TI-9) 

 
1. Kopējais piegādājamās koksnes šķeldas daudzums ir 23250 m3 (divdesmit trīs tūkstoši divi simti piecdesmit),  

iespējamas izmaiņas 10% robežās. 

2. Pretendentam  jāpiedāvā  piegādei ne mazāks koksnes daudzums kā  6000 (seši tūkstoši) m3.  

3. Pretendenta piedāvātā kopējā koksnes šķeldas apjoma piegādes laiks: no līguma noslēgšanas  līdz 2022.gada 

30.augustam, saskaņā ar Pasūtītāja noteikto šķeldas piegādes grafiku (4. pielikumi).  

4. Koksnes šķelda jāpiegādā Pasūtītāja norādītajās vietās (katlumājās) Talsu novadā: 

•  Laucienes katlumājā 4000 m3; 

•  Virbu katlumājā, Jaunpagastā  2800 m3; 

•  Stendes katlumājā Brīvības ielā 80, Stendē 2500 m3;  

• Pastendes katlumājā, Pastendē  5500 m3, 

•  Zvirgzdu katlumājā 1500 m3. 

• Valdemārpils, Parka iela 9 – 3750m3, šķelda jāizkrauj ar tiešo izkraušanas metodi tieši uz kustīgās grīdas 

šķeldas noliktavā. Piegādes veicamas ar slīdošās grīdas puspiekabi. 

• Laidzes katlumājā – 3200 m3, šķelda jāizkrauj ar tiešo izkraušanas metodi, tieši uz kustīgās grīdas šķeldas 

noliktavā, piegāde ar slīdošās grīdas puspiekabi. 

5. Koksnes šķeldas piegādei jābūt noformētai ar preču pavadzīmi, kuru paraksta Pasūtītāja  atbildīgais 

darbinieks: 

6. Šķeldas piegādes Laucienes, Pastendes, Virbu, Zvirgzdu un Stendes katlumājās jāveic 3 (trīs) darba 

dienu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas, bet Laidzes un Valdemārpils katlumājās, ierobežotā šķeldas 

noliktavu tilpuma dēļ, 2 ( divu) darba dienu laikā. 

 

 

 

Koksnes šķeldas kvalitātes prasības:  

 

 

 

Parametri  Mērvienība  Diapazons  

Zemākais sadegšanas 

siltums  

MJ/kg  6.3 – 12  

Blīvums  kg/m3  250-400  

Mitruma saturs  w-%  30 – 55  

Pelnu saturs  %  1-6  

Vidējais daļiņu izmērs  mm  5-100  

Daļiņu izmēri ne lielāki 

par 150mm (axbxc)  

% no tilpuma  līdz 1%  

Daļiņu izmēri līdz 3 

mm   

% no tilpuma  līdz 10%  

 

 

 

1. Pieļaujamais sastāvs 

1.1. Miza - līdz 10% ; 

1.2. Trupe - līdz 1% ; 
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1.3. Skaidas - līdz 10% ; 

 

2. Koksnes šķeldas frakcijas izmēri: 

2.1.  Biezums 0,5-1,5; platums 0,5-4,0 cm; garums  0,10 - 10 cm; 

2.2. Izmēri virs 150 mm ne vairāk kā 1% no kravas apjoma; 

2.3. mitruma pakāpei jābūt robežās no 30-55%, tai jābūt svaigi šķeldotai, nedrīkst būt saliedēta un nedrīkst 

būt ar trupējuma pazīmēm. Šķeldas mitrums izlases kārtā tiks pārbaudīts ar mitruma mērītāju GMH 

3800, ja mitruma pakāpe būs virs 55%, krava netiks pieņemta; 

2.4. bēruma blīvums 0,25-0,4 t/m3;  

 

3. Koksnes šķeldas sastāvā nav pieļaujami: 

3.1.  Metāla un plastmasas izstrādājumi; 

3.2. Akmeņi; 

3.3. Zeme; 

3.4. Citi svešķermeņi, kas var izraisīt kurināmā padeves mehānismu apstāšanos vai bojājumus. 

3.4.1. Smiltis; 

3.4.2. Ziemas periodā – sniegs, ledus vai sasaluši šķeldas gabali. 

4. Ja kurināmās šķeldas kvalitāte neatbilst prasībām, tad krava netiek pieņemta; 

5. Pretendents nedrīkst piedāvāt zaru šķeldu vairāk par 20% no kopējā apjoma; 

6. Pretendents nedrīkst piedāvāt zaru šķeldu ar skuju piejaukumu; 

7. Pretendents nedrīkst piedāvāt šķeldu, kuras izejvielas ir demontētu ēku koksnes būvgruži. 
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2.pielikums 

Tirgus izpētes ID  Nr. TNS 2021/TI-9 

Finanšu piedāvājuma vēstule 
(tirgus izpēte Nr. TNS 2021/TI-9) 

 

1. Iesniedza 
Pretendenta nosaukums Rekvizīti 

  

 

2. Iesniedzēja kontaktpersona 
Vārds, uzvārds  

Adrese  

Tālr./fax  

e- pasta adrese  

 

3. Piedāvājums 

Mēs piedāvājam piegādāt zemāk minēto koksnes šķeldas daudzumu  tirgus izpētes dokumentos 

norādītajā specifikācijā un termiņos par sekojošu cenu:  

  
 

 
  

____________________________________________________________________________________________. 

                  (Piedāvājuma cenas summa eiro vārdiski bez PVN) 

 

   

   4.     Piedāvājuma derīguma termiņš  

      -  piedāvājums ir spēkā 60 dienas  no tā atvēršanas dienas. 

 

 

     5.     Mēs apliecinām, ka: 

- nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šīs tirgus 

izpētes procedūras ietvaros; 

- nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties tirgus izpētes procedūrā un pildīt 

dokumentos norādītās prasības; 

- mūsu sniegtās ziņas ir patiesas. 
Piedāvājumu paraksta Pretendenta paraksta tiesīgā amatpersona  

 

Vārds, uzvārds, 

Amats 

 

 

Paraksts, zīmoga 

nospiedums 

 

Datums  

 

  

Atmaksas termiņš, 

dienas 

1m3 koksnes šķeldas 

cena EUR, bez PVN 

Piedāvātais koksnes 

šķeldas  daudzums                

(m3) 

Summa kopā EUR bez 

PVN 

 

 60 
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3.pielikums 

Tirgus izpētes ID  Nr. TNS 2021/TI-9 

APLIECINĀJUMS 
 

 

 

__________________________________ apliecina Piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un, 

(pretendenta nosaukums) 

ka nav tādu apstākļu: 

 

1) pretendents pasludināts par maksātnespējīgu, atrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība ir 

apturēta vai pārtraukta vai ir uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju 

vai bankrotu; 

2) pretendentam uz tirgus izpētes izsludināšanas dienu un piedāvājuma iesniegšanas dienu ir nodokļu 

vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai citā valstī, kur tas reģistrēts; 

3) likumā noteiktajā kārtībā ir konstatēti pretendenta profesionālās darbības pārkāpumi pēdējā gada 

laikā no piedāvājuma atvēršanas dienas; 

4) pretendents nav reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā; 

5) pretendentam nav  pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo sertifikātu/licenču, ja šādi sertifikāti vai 

licences nepieciešamas saskaņā ar normatīvajiem aktiem; 

6) likumā noteiktā kārtībā ir konstatēts fakts par darba algas izmaksu bez nodokļu nomaksas pēdējā  

gada laikā no piedāvājuma atvēršanas dienas, 

 

 kas noteikti Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.pantā  un liegtu  

___________________(pretendenta  nosaukums)    piedalīties tirgus izpētes Nr. TNS 2021/TI-9 

procedūrā un  izpildīt minētajā tirgus izpētē  paredzētās saistības. 

 

 

 

               Pretendenta paraksta tiesīgā amatpersona 
 

Vārds, uzvārds, 

amats 
 

Paraksts  

Datums  
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4.pielikums 

Tirgus izpētes ID  Nr. TNS 2021/TI-9 

 

Šķeldas piegādes grafiks SIA “Talsu namsaimnieks” katlumājās 2021./2022.gada 

apkures sezonā (ber. m3 ). 

 

 

Mēnesis 
Pastendes 

katlumāja 

Laucienes 

katlumāja 

Virbu 

katlumāja 

Stende, 

Brīvības 

80 

Zvirgzdu 

katlumāja 

Valdemārpils, 

Parka 9 

Laidzes 

katlumāja 

09.2021 100 300  100 40 92 92 

10.2021 500 300 200 300 140 552 184 

11.2021 600 600 500 400 200 552 374 

12.2021 800 720 600 500 240 552 460 

01.2022 1200 720 700 500 280 552 552 

02.2022 1000 500 500 400 240 552 552 

03.2022 800 400 200 200 200 460 552 

04.2022 500 200 100 100 160 438 434 

05.2022  80      

06.2022  60      

07.2022  40      

08.2022  80      

Kopā, m3: 5500 4000 2800 2500 1500 3750 3200 
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5.pielikums 

Tirgus izpētes ID  Nr. TNS 2021/TI-9 

 

Līguma projekts atsevišķā failā 
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6.pielikums 

Tirgus izpētes ID  Nr. TNS 2021/TI-9 

 

 

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIEREDZI 

/forma/ 

 

Tirgus izpētei: “Koksnes šķeldas piegāde siltumenerģijas ražošanai SIA “Talsu namsaimnieks” 

vajadzībām 2021./2022.gada apkures sezonā.” 

Tirgus izpētes identifikācijas numurs: TNS 2021/TI-9 

 

 

Veikto piegāžu un montāžas darbu saraksts 

Nr. 

p.k. 

Pasūtītāja nosaukums, 

adrese un kontaktpersona 

un tālruņa numurs, e-

pasts 

Līguma  īss raksturojums Veikto koksnes 

šķeldas piegāžu 

apjoms (m3) 

Veikto piegāžu laiks 

(no - līdz) 

1.  <…> <…> <…> 

<…>  <…> <…> <…> 

<…>  <…> <…> <…> 

 

 

Apliecinu, ka sniegtās ziņas ir patiesas. 

 

 

[datums:] ________________________________________________ 

[Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas paraksts:] ___________________________________________ 

[Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds:] ______________________________ 

 
 

 


