
07.02.2013. 

 

Pretendenta jautājums: 

1.  Lūgums precizēt nolikuma 3.4. punkta noteiktos apjomus Šķeltovas pagasta pārvaldei kopā – vai 

tie ir 340 kubikmetri vai 380 kubikmetri? Atteicīgi  arī Pielikumā Nr.2. 

 

Atbilde: 

 Tiek precizēts Nolikuma 3.4.Iepirkuma priekšmeta daļas un apakšdaļas : 

Iepirkuma priekšmeta daļas un apakšdaļas Malkas daudzums m³ 

6.daļa - Malkas piegāde Šķeltovas pagasta pārvaldei kopā 
380 m³ 

 

6.1. apakšdaļa Malkas piegāde Šķeltovas pamatskolai 100 m³ 

6.2. apakšdaļa Malkas piegāde Šķeltovas pagasta tautas nams 140 m³ 

6.3. apakšdaļa Malkas piegāde Šķeltovas pagasta bērnudārzs 140 m³ 

 

Attiecīgi PielikumsNr.2. 

Tehniskā specifikācija 

 

ATKLĀTAM KONKURSAM 

Malkas piegāde  

identifikācijas Nr. AND 2013/1 

 

Iepirkuma priekšmeta daļas un apakšdaļas Malkas daudzums m³ 

…..  

  

6.daļa - Malkas piegāde Šķeltovas pagasta pārvaldei kopā 
380 m³ 

 

6.1. apakšdaļa Malkas piegāde Šķeltovas pamatskolai 100 m³ 

6.2. apakšdaļa Malkas piegāde Šķeltovas pagasta tautas nams 140 m³ 

6.3. apakšdaļa Malkas piegāde Šķeltovas pagasta bērnudārzs 140 m³ 

  

 

Attiecīgi PielikumsNr.4. 

 
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

Atklātam konkursam 

Malkas piegāde  

Iepir-

kuma 

priekš-

meta 

daļa 

Iepirkuma priekšmeta daļas 

nosaukums 

 

Malkas 

daudzums 

Piedāvājum

a cena bez 

PVN (LVL) 

par 1 m³ 

malkas  

Piedāvāju

ma cena 

kopā bez 

PVN 

(LVL) 

PVN 

(LVL) 

Piedāvājuma 

cena ar  

PVN (LVL) 

 …      

 
6.daļa - Malkas piegāde Šķeltovas 

pagasta pārvaldei kopā 

380 m³ 

 
    

 
6.1. apakšdaļa Malkas piegāde 

Šķeltovas pamatskolai 
100 m³     

 
6.2. apakšdaļa Malkas piegāde 

Šķeltovas pagasta tautas nams 
140 m³     

 
6.3. apakšdaļa Malkas piegāde 

Šķeltovas pagasta bērnudārzs 
140 m³     

….       



Pretendenta jautājums: 

 

1. Vēlos piedāvāt vienā no iepirkuma daļām malku, kuras apjoms nav liels,  kā fiziska 

persona, bet neesmu reģistrējies VID kā saimnieciskās darbības veicējs, jo šīs malkas piegāde būs 

kā vienreizējs pasākums, nevis saimnieciskā darbība, kas būtu uzskatāma par sistemātisku. 

 

Atbilde: 

 

Nolikuma 2.1.5. punkts  tiek izteikts sekojošā redakcijā „ 2.1.5. Pretendentam – fiziskai 

personai ir jābūt reģistrētai saimnieciskajai darbībai vai meža īpašuma īpašniekam”  

Punkta 9.1.  4). Apakšpunkts tiek izteikts sekojošā redakcijā: 

„4) fiziskai personai jāiesniedz saimnieciskās darbības veicēja reģistrācijas apliecība vai ja 

tā nav reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicējs, tad Zemegrāmatas apliecības kopija un 

Meža apsaimniekošanas plāna kopija.”  

  

  Pielikums Nr.5. „Līguma projekts”  

 

Punkts 3.2 punkts tiek izteikts sekojošā redakcijā: 
1.1. Pārdevējs apņemas piegādāt malku Līguma 1.1.punktā paredzētajā apjomā, piegādes grafiku 

saskaņojot ar Pircēja pārstāvi – __________________________.  

 


