IEPIRKUMA NOTEIKUMI
1. Informācija par klientu
Klients: SIA „PALAMI”
Reģistrācijas numurs: 40103286390
Juridiskā adrese: Meža iela 2, Salaspils, Salaspils novads, Latvija
Faktiskā adrese: Meža iela 2, Salaspils, Salaspils novads, Latvija
Kontaktālruņa numurs(-i): +371 22075290
Faksa numurs(-i): +371 67556605
Kontaktpersona(-s): Pavel Ahronin (Valdes priekšsēdētājs)
Tālrunis: +371 22075290
E-pasts: tender@palami.eu
2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts
Automatizēts komplekss stiklotu fasāžu ražošanai ar iebūvētiem elektroniskiem
izstrādājumiem, kuru veido:
- automatizēta līnija elektronisku izstrādājumu ražošanai un iespiedshēmu plašu
montāžai ar SMT un THT tehnoloģiju.
3. Līguma veids (piegāde, pakalpojumi un būvdarbi):
Piegādes līgums(-i) ar obligātu aprīkojuma uzraudzību un nodošanu ekspluatācijā, klienta
personāla mācībām, kā arī aprīkojuma apkalpošanu garantijas laikā un pēc garantijas.
4. Paredzamā(-o) līguma(-u) izpildes vieta: Meža iela 2, Salaspils, Salaspils novads,
Latvija.
5. Paredzamā(-o) līguma(-u) izpildes laiks: 2015. gada 15. novembris
6. Vēlamā iepirkuma summa
1 500 000,00 EUR (viens miljons pieci simti tūkstoši eiro un 00 centi) bez PVN.
7. Sākotnējā piedāvājuma datums, laiks un vieta
Konkursa piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņš ir 2015. gada 9. septembris, 16:00.
Piedāvājumus var iesniegt elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi tender@palami.eu, vai arī
izdrukātā formā. Adrese: Meža iela 2, Salaspils, Latvija, LV-2169.
Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītā atbildīgā sadarbības aģentūra vai iestāde vai cita
ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs
noslēdzis līgumu par projekta finansēšanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram
plānots iesniegt projekta iesniegumu Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija (EM) un Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA)
8. Atbalsta darbības (ja piemērojams)
Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums (ERAF).

9. Cita informācija
9.1. Visus konkursa dokumentus, kas lietoti saskaņā ar noteiktiem standartiem, izstrādājumiem
vai nozarēm, aprīkojuma piegādātājs var aizstāt ar ekvivalentiem.
9.2. Piedāvājumiem jābūt noformētiem saskaņā ar Ministru Kabineta 2013. gada 4. jūnija
noteikumiem Nr. 299.
9.3. Pieteikumi jāiesniedz latviešu, krievu vai angļu valodā saskaņā ar ražošanas līnijas
iepirkuma tehniskajiem datiem.
9.4. Konkursā atļauts piedalīties tikai piegādātājiem, kuri piedāvā pilnu kompleksa aprīkojuma
piegādi
daļām.
9.5. Pretendentam jābūt birojam vai juridiskam pārstāvim vienā no turpmāk minētajām valstīm:
Latvija, Lietuva vai Igaunija, lai nodrošinātu garantijas saistību izpildi attiecībā uz aprīkojuma
piegādi un obligāto pēcgarantijas apkalpošanu (serviss, rezerves daļu piegāde un izejmateriāli).
9.6. Pretendentiem jāiesniedz izstrādājumu garantija saskaņā ar to ražotāju pasi, bet ne mazāk kā
trīs (3) gadus kopš parakstīšanās dienas par aprīkojuma saņemšanu un aprīkojuma nodošanas
ekspluatācijā.
9.7. Piegādātajam aprīkojumam jābūt jaunam. Tas nozīmē, ka tas nedrīkst būt iepriekš uzstādīts
un lietots citos objektos.
9.8. Pretendentiem jāiesniedz aprīkojuma izkārtojuma vizuāls uzskates materiāls un procesa
apraksts latviešu, krievu vai angļu valodā.
9.9. Konkursa uzvarētājam jāiesniedz dokumentācijas komplekts par aprīkojuma lietošanu
latviešu, krievu vai angļu valodā.
9.10. Pretendents varēs piedalīties konkursā vienīgi, ja tiek iesniegts pilnīgs piedāvājums, kurā ir
iekļauts katrai daļai atbilstošā aprīkojuma saraksts, kas nepieciešams, lai būtu iespējama darba
uzsākšana (gatavo izstrādājumu ražošana) uzreiz pēc aprīkojuma piegādes, tā nodošanas
ekspluatācijā
un
klienta
personāla
mācībām. Nepilnīgi piedāvājumi, kuros nav iekļauts viss nepieciešamais aprīkojums, netiks
pieņemti un vērtēti.
9.11. Par vislabāko tiks uzskatīts piedāvājums, kurā ir iekļauta visa nepieciešamā aprīkojuma,
papildu aprīkojuma un ar to saistīto piederumu piegāde ar labākajiem tehniskajiem datiem un
vienlaikus ar viszemāko cenu.
10. Ja vairāki piedāvājumi iekļauj nepieciešamo aprīkojumu un pilnībā atbilst konkursa
vispārējiem noteikumiem un tehniskajiem datiem, konkursa uzvarētājs tiek noteikts, izvērtējot
konkurētspējas priekšrocības ― zemākā piedāvātā cena, piedāvājuma tehnisko datu lielākā
priekšrocība pār konkursā minētajiem minimālajiem tehniskajiem datiem, ilgākais piedāvātais
garantijas termiņš, lielākā pieredze līdzīga aprīkojuma piegādes jomā.

11. Obligāti iesniedzamo dokumentu saraksts:
- reģistrācijas apliecība;
- statūti;
- grāmatvedības bilance par pēdējiem diviem pārskata periodiem;
- īss pretendenta apraksts (uzņēmuma darbība, kompetences joma);
- līdzīga aprīkojuma piegādes apraksts, tostarp pabeigto līdzīga aprīkojuma piegādes projektu
saraksts;
- piedāvātā aprīkojuma komplekta tehniskie dati:
piedāvājumā iekļautais galvenais tehnoloģiskais un papildu aprīkojums, kā arī papildu rīki un
instrumenti;
- kopējā cenu tabula, kas iekļauj visu piegādes komplektu, norādītu katru piegādājamās komplekta
pozīcijas cenu, atsevišķi norādot izmaksas par līguma uzraudzību, uzstādīšanu, nodošanu
ekspluatācijā un klienta personāla mācībām;
- piedāvātā komplekta tehniskais apraksts, kas iekļauj katra būtiskā piegādājamā elementa
detalizētu aprakstu, shēmas, rasējumus un citu informāciju, kas nepieciešama konkursa
piedāvājuma novērtējumam;
12. Konkursa dalībnieku sniegtajai informācijai ir jābūt pietiekamai piedāvājumu salīdzināšanai
un izvērtēšanai.
13. Pēc projekta organizatora un/vai LIIA pieprasījuma pretendentiem jāiesniedz papildu
dokumentācija un informācija saistībā ar iepirkuma priekšmetu.
14. Konkursa rīkotājs neuzņemas atbildību par dalībniekiem un viņam ir tiesības noslēgt līgumu
ar jebkuru no dalībniekiem, pirms tam vienojoties ar LIIA.
15. Konkursa rīkotājam ir tiesības pilnībā vai daļēji atteikties no iepirkuma, ja netiek apstiprināts
pietiekams finansējums (ERAF).
16. Iepirkums tiek rīkots SIA PALAMI vajadzībām.
17. Vispārējie noteikumi aprīkojuma iepirkumam
17.1. Nepieciešama pilnīgi nokomplektēta, automatizēta kompleksa piegāde; jānodrošina
uzraudzība un darbi, kas saistīti ar nodošanu ekspluatācijā (tehnoloģiskie, elektriskie, procesu
kontrole utt.), personāla mācības.
17.2. Aprīkojumam jāatbilst estētiskajiem un higiēnas, veselības un drošības un trokšņa līmeņa
standartiem un prasībām, kas noteiktas Latvijas Republikā; tam jābūt pieejamam pārbaudēm,
remontam un sanitārajai apstrādei; tam jābūt atbilstošiem drošības sertifikātiem (ja nepieciešams),
kas pieņemti Latvijā un Eiropas Savienībā.
17.3. Aprīkojuma kvalitātei un pilnīgumam jāatbilst klienta prasībām, normatīvajiem un
tehniskajiem dokumentiem, dokumentiem, kas nepieciešami aprīkojuma importēšanai un
lietošanai Latvijas Republikā, kā arī šajā uzdevumā noteiktajām tehniskajām prasībām un tas
jāapstiprina ar ražotāja izdotu atbilstības sertifikātu.

17.4. Tehniskajam piedāvājumam jāiekļauj informācija par projekta kopējo kapacitāti.
17.5. Kopā ar aprīkojumu ir jāpiegādā arī rezerves daļas un ātri dilstošās detaļas, lai
nodrošinātu vismaz divu gadu netraucētu darbību; attiecīgās izmaksas jānorāda atsevišķi
no aprīkojuma cenām.
17.6. Komplektam jāiekļauj nepieciešamie rāmji, iekārtu balsta struktūras, uzstādīšanas
materiāli, kā arī citas balsta struktūras, lai mazinātu un sablīvētu ražošanas līniju
izvietojumu, mazinātu būvdarbu un uzstādīšanas darbu izmaksas un laiku, kas
nepieciešams iekārtu nodošanai ekspluatācijā.
17.7. Piegādes komplektam jāiekļauj viss nepieciešamais ražošanas līnijai un viss
nepieciešamais tūlītējai gatavo izstrādājumu izgatavošanai.
18. Tehniskā specifikācija un iepērkamā aprīkojuma saraksts
Automatizētajai līnijai elektronisku izstrādājumu ražošanai un iespiedshēmu plašu montāžai ar
SMT un THT tehnoloģiju ir jāiekļauj pilns pamata tehnoloģiskā un papildu aprīkojuma
komplekts, kā arī papildu mehānismi un instrumenti elektronisku ierīču ražošanai uz
iespiedshēmu plašu bāzes ar dažādām īpašībām, kuru izmēri nav mazāki par 800 x 360 mm.
Piegādei piedāvātā aprīkojuma komplektam jāsatur, bet nav jāaprobežojas ar minēto:
• automātisks konveijera printeris lodēšanas pastas vai līmes uzklāšanai (divpusējām un divpunktu
savienojuma
iespiedplatēm);
• pirmā automātiskā optiskā pārbaude, lai pārbaudītu lodēšanas pastu un līmi uz iespiedplates ―
AOI
1
;
• pirmais automātiskais SMD komponentu uzstādītājs ar minimālo ātrumu 20 000 komponentu
stundā ― P&P SMD (SMT) 1 ;
• otrais automātiskais uzstādītājs, vienkāršāks nekā pirmais, lielu virsmas komponentu
uzstādīšanai, komponentu, kas iepakoti plastmasas caurulēs vai uz plastmasas paliktņiem,
montāžai ― P & P SMD (SMT) 2;
•
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vizuālās
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lai
pārbaudītu
virsmas
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un
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•
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pielīmēšanai pie iespiedplates ― atkārtotas plūsmas krāsns;
•
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montāžas
(DIP)
komponentu
uzstādītājs
ar
minimālo ātrumu 10 000 komponentu stundā ― P&P THT;
• viļņu lodēšanas uzstādīšana izvades montāžas (DIP) radiālajiem komponentiem,
tostarp LED lodēšanai;
•
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iespiedplašu
iekrāvēji,
automātiski
iespiedplašu
izkrāvēji,
iespiedplašu
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•
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iespiedplašu
lakošanas
iekārta
ar
iebūvētu
konveijeru;
• koordinātu liešanas iekārta ar augstu veiktspēju ar integrētu konveijeru
un jaukšanas ierīci divu un triju komponentu silikona maisījumiem;
•
automātiskā
procesa
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ar
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programmatūru;
•
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• cits papildu aprīkojums un rīki, kas nepieciešami normālai ražošanas
līnijas darbībai.
Piegādes
komplektam
jāiekļauj
izstrādājumu ražošanas uzsākšanai.
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