Piegādātāja izvēles procedūras noteikumi
„Latvijas Mobilais Telefons” SIA, turpmāk – LMT, organizē piegādātāja izvēles procedūru šādam iepirkuma
priekšmetam:
cieto sadzīves atkritumu un otrreizējo resursu atkritumu (papīrs) savākšana, izvešana un transportēšana līdz
noglabāšanas vai šķirošanas vietai no objektiem: LMT administratīvais komplekss Rīgā, Ropažu ielā 6, un
LMT tehniskās ēkas Rīgā, Vairoga ielā 22, turpmāk saukti - Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi.
Piegādātāja izvēles metode un norises kārtība:
Sadarbības partnera izvēle noris, izmantojot cenu aptaujas metodi.
LMT aicina Pretendentu iesniegt atbilstoši šajā uzaicinājumā norādītajām prasībām sagatavotu sadarbības
piedāvājumu.
LMT patur tiesības prasīt no Pretendenta paskaidrojumus par iesniegto piedāvājumu, taču nepieļauj izmaiņas
(izcenojumu palielināšanās) Pretendenta iesniegtajos vienības izcenojumos.
LMT patur tiesības pieņemt lēmumu par piegādātāja izvēles procedūras pabeigšanu bez rezultāta.
LMT ne vēlāk kā 20(divdesmit) dienu laikā pēc Piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām elektroniski paziņos
Pretendentam par Piegādātāja izvēles procedūras rezultātiem.
Ar LMT izvēlēto piegādātāju plānots slēgt rakstveida līgumu.
Mēs priecātos, ja pretendents sazinātos ar LMT atbildīgo darbinieku par iepirkuma priekšmetu (kontaktinformāciju
skat. zemāk) un vienotos par Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanas objektu apsekošanu.
Piegādātāja izvēles kritērijs: LMT atbilstošs un saimnieciski izdevīgākais piedāvājums.
Sadarbības piedāvājuma iesniegšanas termiņš un kārtība:
Sadarbības piedāvājumu dalībai piegādātāja izvēles procedūrā jāiesniedz līdz 2016.gada 17.oktobrim, plkst.15:00,
nosūtot to uz e-pastu: LMTiepirkums@lmt.lv vai nosūtot pa pastu uz LMT juridisko adresi: Ropažu iela 6, Rīga, LV1039, adresātā norādot: LMT Iepirkumu daļai.
LMT nepieciešamā iepirkuma priekšmeta vispārīgs apraksts:
Objekts Rīgā, Ropažu ielā 6:
- atkritumu konteineru minimālais tilpums 1 m3;
- cieto sadzīves atkritumu konteineru skaits 4 gab., izvešana 5 reizes nedēļā;
- plastmasas konteineru skaits 1 gab., izvešana 5 reizes nedēļā;
- papīra, kartona (makulatūra) konteineru skaits 2 gab., izvešana 5 reizes nedēļā;
- konfidenciālo dokumentu (papīrs – ar izvešanu un iznīcināšanu) konteineru skaits un izvešana pēc
pieprasījuma;
- lielgabarīta atkritumu izvešana pēc pieprasījuma;
- atkritumu izvešana tiek nodrošināta darba dienās līdz plkst.7:00.
Objekts Rīgā, Vairoga ielā 22:
- atkritumu konteineru minimālais tilpums 1m3;
- cieto sadzīves atkritumu konteineru skaits 1 gab., izvešana 1 reizi nedēļā;
- papīra konteineru skaits 1 gab., izvešana 1 reize nedēļā;
- lielgabarīta atkritumu izvešana pēc pieprasījuma;
- atkritumu izvešana tiek nodrošināta darba dienās līdz plkst.7:00.
Paredzamais piegādātāja izvēles termiņš:
Līguma noslēgšana sākot no 2017.gada 01.janvāra uz līguma darbības termiņu 2(divi) gadi, ar iespēju pagarināt
līguma darbības termiņu vēl uz 2 gadi.
Cenu piedāvājumam jābūt noteiktam uz piegādātāja izvēles termiņu ne mazāku kā 2(divi) gadi.
Paredzamais apmaksas veids:
Pilnīga pēcapmaksa pēc atbilstoša ikmēneša izpildīto darbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas
parakstīšanas.
Piedāvājuma forma un saturs:
Piedāvājums jāsagatavo pēc šim uzaicinājumam pievienotās Piedāvājuma formas.
Cenām jābūt izteiktām eiro, norādot cenu, bez pievienotās vērtības nodokļa.
Papildus informācija:
Jautājumus par sadarbības piedāvājuma sagatavošanu lūdzam iesniegt, nosūtot uz e-pastu: LMTiepirkums@lmt.lv.
LMT kontaktpersona par iepirkuma priekšmetu sniegšanu, kā arī par Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu
sniegšanas objektu apskati LMT Saimniecības daļas vadītāja Kristīne Martinsone, tālr. 67773822, e-pasts:
Kristine.Martinsone@lmt.lv.

UZMANĪBU PRETENDENTAM! Sadarbības pieteikumam jābūt sagatavotam tā, lai piedāvājumā norādītās cenas
ietvertu pilnīgi visus Pretendenta tiešos un netiešos izdevumus un plānotos Pretendenta ienākumus/peļņu par visiem
paredzētajiem darbiem un pasākumiem saistībā ar kvalitatīvu rezultātu, kā arī rezultāta pilnīgu un kvalitatīvu
sasniegšanu un nodošanu LMT.
LMT nav pienākuma paskaidrot, iesaistīties diskusijās vai sarakstē ar Pretendentiem par piegādātāja izvēli un vai
sadarbības piedāvājumu noraidīšanas iemesliem. LMT iepirkuma procedūras laikā pieņemtie lēmumi ir konfidenciāli
un LMT nav nekādu citu pienākumu pret Pretendentu, kā vienīgi un tikai paziņot konkrētā piedāvājuma izskatīšanas
rezultātu, ciktāl tas attiecas uz konkrēto Pretendentu.
Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. LMT nav atbildīgs,
nesegs un nekompensēs šos izdevumus neatkarīgi no iepirkuma procedūras rezultātiem.
Pateicamies par veltīto uzmanību un gaidīsim Jūsu sadarbības piedāvājumu!

