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Apstiprināti 

Ar SIA „Talsu namsaimnieks”  

Iepirkumu komisijas 08.07.2021. 

Lēmuma prot .Nr. 21/2-6/1689 

 

 

 
Piedāvājuma sagatavošanai un tehniskā specifikācija tirgus izpētei 

“Piegādātās malkas sagatavošana  

SIA „Talsu namsaimnieks”  katlumājās 

2021./2022.gada apkures sezonā” 

 

 
1. Tirgus izpētes identifikācijas Nr. TNS 2021/TI-14. 

2. Tirgus izpētes priekšmets atbilst  CPV klasifikatora kodam: 77211000-2. 

3. Pasūtītāja nosaukums, adrese:  

SIA „Talsu namsaimnieks”, vienotās reģistrācijas Nr.41203035896,  Ezeru laukums 2, Talsi, 

Talsu novads, LV-3201, tālr.63232150, e-pasts: info@talsunamsaimnieks.lv. 

4. Līguma priekšmets – 2580 m3 (divi tūkstoši deviņi simti desmit kubikmetri)  piegādātās malkas 

zāģēšana, sašķelšana un kraušana SIA „Talsu namsaimnieks” katlumājās, saskaņā ar tehniskās 

specifikācijas prasībām (1.pielikums): 

4.1. tiks izskatīti to pretendentu piedāvājumi, kuri apņemas sagatavot (sazāģēt, sašķelt un 

sakraut) 2580 m3 (divi  tūkstoši deviņi simti desmit kubikmetrus) dedzināmās malkas 

Pasūtītāja katlumājās Talsu novadā; 

4.2. Pasūtītājs ir tiesīgs samazināt vai palielināt kopējo līguma priekšmeta daudzumu par 

10%. 

5. Piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas kārtība: 

5.1. Piedāvājumi iesniedzami līdz 2021.gada 22.jūlijam plkst. 11:00 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. 

5.2. piedāvājumi iesniedzami slēgtā  aploksnē un uz tās jābūt norādītam:  

5.2.1. Pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese; 

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

adrese; 

5.2.3. „Piedāvājums tirgus izpētei „Piegādātās malkas sagatavošana SIA „Talsu 

namsaimnieks” katlumājās 2021./2022.gada apkures sezonā”,  identifikācijas 

numurs TNS 2021/TI-14. Neatvērt līdz 2021.gada 22.jūlijam  plkst. 11:00”. 

5.3. Piedāvājumam jāsatur sekojoši dokumenti: 

- Pretendenta personu apliecinoša dokumenta  kopija; 

- finanšu piedāvājuma vēstule saskaņā ar 2.pielikumu; 

- Pretendenta apliecinājums saskaņā ar 3.pielikumu; 

- Pretendenta kvalifikācijas apliecinājums saskaņā ar 4.pielikumu. 

5.4. piedāvājumu paraksta Pretendents vai pilnvarota persona, juridiska persona  apstiprina 

ar zīmogu; 

5.5. piedāvājumam jābūt spēkā  ne mazāk kā 60 dienas no  tā atvēršanas; 
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5.6. Pretendenta piedāvātajā līguma cenā jābūt ietvertām visām izmaksām, t.sk. nodokļiem 

un nodevām, kas būs jāmaksā Pasūtītājam; 

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

iesniegšanu Pasūtītājam. 

5. Piedāvājumu izvērtēšanas kārtība: 

5.1.     atbilstība tehniskajam piedāvājumam un Pasūtītāja vajadzībām;    

5.2. piedāvājuma zemākā cena; 

5.3. ja divi vai vairāki Pretendenti piedāvā vienādu cenu, priekšroka būs piedāvājumam, 

kuram ir laba  malkas sagatavošanas (zāģēšanas un kraušanas)  vēsture  (labas  

atsauksmes  no  pasūtītājiem  par  piegādātāja  līdzšinējo  darbu). 

5.4. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt papildus informāciju par cenu aptauju; 

5.5. Pasūtītājam ir tiesības izvēlēties vairākus Izpildītājus, ar kuriem tiks slēgts līgums 

zemākās cenas prioritātes secībā par iepirkuma priekšmeta  darbu izpildi;  

5.6. Pasūtītājam ir tiesības atteikties no visiem iesniegtajiem piedāvājumiem, ja to 

neapmierina Pretendentu iesniegtās malkas zāģēšanas un kraušanas darbu izpildes 

summas; 

5.7. 5 (piecu) darba dienu laikā Pasūtītājs paziņos Pretendentiem piedāvājumu izvērtēšanas 

rezultātus; 

5.8. Tirgus izpētes uzvarētājam 5 darba dienu laikā no paziņojuma par piedāvājuma 

pieņemšanu jāparaksta Pasūtītāja sagatavotais līgums par malkas sagatavošanu 

(zāģēšanas un kraušanas). 

6.1. malkas sagatavošanas (zāģēšana un kraušana) darbu izpildes kontroli veic Pasūtītāja 

pārstāvis. Par katrā mēnesī, saskaņā ar tehnisko specifikāciju, veikto darbu apjomu tiek 

sastādīts darbu izpildes akts un uz sastādītā akta pamata Izpildītājs sagatavo rēķinu 

iesniegšanai Pasūtītājam; 

5.8. Izpildītāja iesniegtā rēķina apmaksu Pasūtītājs veiks ne vēlāk kā 60  kalendāro dienu 

laikā pēc piegādes veikšanas,  pēc atbilstoši  sagatavota rēķina saņemšanas.  

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

modris.freibergs@talsunamsaimnieks.lv.  
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1.pielikums 
 

Tehniskā specifikācija 
(Tirgus izpēte Nr. TNS 2021/ TI-14) 

 
„Piegādātās malkas sagatavošana SIA „Talsu namsaimnieks”  

katlu mājās 2021./2022.gada apkures sezonā” 

 

1. Darbu izpildes vietas un apjomi: 

Izpildes vieta Šķilas garums m, 

pieļaujamā novirze cm 
Apjoms, m³ 

Sabiles katlumāja, Ventspils ielā 21D  1,0  +/- 5 cm 1400 

Katlumāja “Priedēs”, Sabilē  1,0  +/- 5 cm 800  

Laucienes katlumāja, pēc pieprasījuma 1,5  +/- 5 cm 40 

Virbu katlumāja, Jaunpagastā, pēc 

pieprasījuma 

1,5  +/- 5 cm 
40 

Pastendes katlumāja, Pastendē, pēc 

pieprasījuma 

1,0  +/- 5 cm 
300 

Kopā, m3  2580 

 

2. Kvalitātes prasības: 

2.1. Malkas sagatavošana: no ievestajiem kokmateriāliem Izpildītājam pieejamā ražošanas 

teritorijā jāsagatavo noteikta garuma malka, kurai jāatbilst šādiem kritērijiem: 

2.1.1.malka sazāģējama noteikta garuma šķilās, saskaņā ar iepriekš norādīto tabulu ; 

2.1.2.malkas šķilas,  kuras resnākas par 25 cm/diametrā ir jāsašķeļ; 

2.1.3.sagatavotā malka kraujama pēc iespējas tuvāk katlu mājām grēdās, kuru augstums 

ir 2 -2,10 m, atbilstoši Pasūtītāja  norādījumiem; 

2.1.4. sagatavotā malka  katlumājā “Priedes” Sabilē, Zirņu ielā 1, jāsagatavo un jāsakrauj 

grēdās  šķūnī.  

 

3. Malkas sagatavošana jāveic pa daļām 2021./2022. apkures sezonā, Pasūtītāja noteiktajā laikā, 

par ko Pasūtītājs rakstiski (fakss, e-pasts un pasts) paziņo Izpildītājam. Izpildītājam 2 darba 

dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas ir jāuzsāk malkas sagatavošanas darbi. 

4. Izpildītāja sastrādātās malkas apjoms tiek noteikts pēc Pasūtītājam piegādātās malkas 

pavadzīmēm (tas nevar pārsniegt piegādātās malkas apjomu). 

5. Pasūtītājs patur tiesības iepirkuma līguma izpildes gaitā koriģēt nepieciešamo sagatavojamās 

malkas apjomu, kā arī samazināt kopējo sagatavojamās malkas  apjomu, proporcionāli 

samazinot kopējo līgumcenu.  

6. Veicot malkas sagatavošanu, Izpildītājs nodrošina spēkā esošo drošības tehnikas, darba 

aizsardzības, ugunsdrošības un citu noteikumu ievērošanu. 

7. Izpildītājs apņemas visus Darbus Objektā veikt kvalitatīvi un Pasūtītāja noteiktajos termiņos, 

kas noteikti Pasūtītāja rakstiskajā paziņojumā. 

8. Izpildītājs bez īpaša atgādinājuma, visā Darbu izpildes laikā, kā arī pabeidzot tos, 

Objektā nodrošina  tīrību un kārtību – savāc malkas sagatavošanas procesā radušās 

skaidas un koksnes atlikumus, novietojot tos Pasūtītāja norādītā vietā. 

9. Bojājumi Objektā, kas nav saistīti ar Darbu izpildi, bet rodas izpildītājam veicot Darbus, 

Izpildītājam jānovērš par saviem līdzekļiem, to sākotnējā izskatā 
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2.pielikums 

 

Finanšu piedāvājuma vēstule 
(Tirgus izpēte Nr. TNS 2021/TI-14) 

 

1. Iesniedza 
Pretendenta nosaukums Rekvizīti 

  

 

2. Iesniedzēja kontaktpersona 
Vārds, uzvārds  

Adrese  

Tālr.  

e- pasta adrese  

 

3. Piedāvājums 

Mēs piedāvājam veikt kurināmās malkas zāģēšanu un kraušanu tirgus izpētes dokumentos 

norādītajā specifikācijā un termiņos par sekojošu cenu:  

  
1m3 kurināmās malkas zāģēšanas  

cena (Euro), bez PVN 

1m3 kurināmās malkas kraušanas   

cena (Euro), bez PVN  

Kopējā 1m3 kurināmās malkas 

zāģēšanas  un kraušanas cena (Euro), 

bez PVN  

            

 

 

 

 

 

 
    ____________________________________________________________________________________________. 

                  (Piedāvājuma cenas summa euro vārdiski bez PVN) 

 

     4.     Piedāvājuma derīguma termiņš  

      -  piedāvājums ir spēkā 60 dienas  no tā atvēršanas. 

 

     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 tirgus 

izpētes  dokumentos norādītās prasības; 

- mūsu sniegtās ziņas ir patiesas. 
 

Piedāvājumu paraksta Pretendenta paraksta tiesīgā amatpersona  

 

Vārds, uzvārds, 

Amats 

 

 

Paraksts, zīmoga 

nospiedums 

 

Datums  
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3.pielikums 

Apliecinājums 

(Tirgus izpēte Nr. TNS 2021/TI-14) 
 

 

 

__________________________________ 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 pēdējo triju 

gadu laikā no piedāvājuma atvēršanas dienas; 

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

5) likumā noteiktā kārtībā ir konstatēts fakts par darba algas izmaksu bez nodokļu nomaksas pēdējo 

triju gadu laikā no piedāvājuma atvēršanas dienas, 

 

 kas noteikti Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 42.pantā  un liegtu  

___________________ (pretendenta  nosaukums)    piedalīties  tirgus izpētes Nr. TNS 2021/TI-14 

procedūrā un  izpildīt minētajā tirgus izpētē paredzētās saistības. 

 

 

 

               Pretendenta paraksta tiesīgā amatpersona 
 

Vārds, uzvārds, 

amats 
 

Paraksts  

Datums  
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4.pielikums 

Kvalifikācija 
„Piegādātās malkas sagatavošana SIA „Talsu namsaimnieks” katlu mājās  

2021./2022.gada apkures sezonā” 

(tirgus izpēte Nr. TNS 2021/TI-14) 

 

 

1. Kvalifikācijas prasības Tirgus izpētei „Piegādātās malkas sagatavošana SIA „Talsu 

namsaimnieks” katlu mājās 2021./2022.gada apkures sezonā” pretendentam:   

 

1.2. Pretendenta tehniskās un profesionālās spējas: 

1.2.1. Pretendentam jāiesniedz apliecinājums, ka tam ir pieredze un tehniskais nodrošinājums 

šāda veida pakalpojumu sniegšanai. 

 

Pretendenta pieredze malkas sagatavošanas vai līdzīga pakalpojuma, kas saistīts ar 

zāģmateriālu izstrādi, zāģēšanu un skaldīšanu, sniegšanā: 

 

Nr. 

Malkas  

sagatavošanas 

periods (datumi) 

Sagatavotās malkas 

apjoms m³ 
Pasūtītāja nosaukums, adrese 

Pasūtītāja 

kontaktpersona, 

telefons 

1.     

2.     

3.     

 

 

1.2.2. Pretendenta rīcībā esošais tehniskais nodrošinājums un resursi, lai veiktu malkas 

sagatavošanu: 
 

Nr. Tehniskā nodrošinājums vienības nosaukums Skaits  

1.   

2.   

3.   

 
 

Pretendenta paraksta tiesīgā amatpersona 
 

Vārds, uzvārds, 

amats 
 

Paraksts 
 

Datums 
 

 

 

 


