APSTIPRINU
Viesītes novada pašvaldības
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja
______________S. Puzāne
2017.gada 11. decembrī
Publisko iepirkumu likumā nereglamentētā iepirkuma
Inventāra piegāde vingrošanas nodarbībām Rites pamatskolā
ID Nr. VNP 2017/N – 50 ESF
INSTRUKCIJA
1. Informācija par pasūtītāju
Viesītes novada pašvaldība
Pasūtītāja nosaukums
Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237
Juridiskā adrese
90000045353
Reģistrācijas numurs
Tālr./fakss 65245920, mob.26450477
Tālrunis, fakss
Kontaktpersonas
 Iepirkumu komisijas sekretāre Silvija Eglīte, 65245920,
26450477, e-pasts silvija.eglite@viesite.lv ;
 Rites pamatskolas direktore Iveta Maševska, 65228041 epasts iveta.masevska@viesite.lv.
P,O, T, C no plkst. 0800 līdz 1200 un no plkst.1230-1700;
Darba laiks
Piektdienās no plkst. 0800 līdz 1200 un no plkst.1230-1430
2. Iepirkuma metode

2.1.Iepirkums tiek organizēts atbilstīgi Viesītes novada domes 2017.gada 23.februārī
apstiprinātajiem noteikumiem Nr.5/2017 „Par kārtību, kādā tiek veikti Publisko
iepirkumu likumā nereglamentētie iepirkumi” ( lēmums Nr.1, protokols Nr.3).
Iepirkuma priekšmets
3.1.Vingrošanas inventāra piegāde Viesītes vidusskolai ESF projekta „Vietējās sabiedrības
veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes novadā”, vienošanās Nr.
9.2.4.2/16/I/016, ietvaros (skat. tehnisko specifikāciju - 2. pielik.).

3.

4. Paredzamais līguma izpildes -30 dienas pēc līguma noslēgšanas
5. Prasības pretendentam

5.1.Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā.
6. Piedāvājuma noformēšana

6.1.Pretendentam jāiesniedz:
6.1.1. pieteikums (1.pielikums);
6.1.2. tehniskais piedāvājums (2. pielikums)
6.1.3. finanšu piedāvājums (3.pielikums).
6.2.Finanšu piedāvājumā jānorāda piedāvātā cena euro. Cenā jāierēķina preces piegāde uz
Rites pamatskolu, Rites pagasts, Viesītes novads, LV-5228.

6.3.Cena līguma izpildes laikā ir nemanīga.
7. Piedāvājuma iesniegšanas laiks un vieta

7.1.Piedāvājums iesniedzams ieskenētā veidā uz e-pastu silvija.eglite@viesite.lv līdz
19.12.2017. plkst. 17:00
7.2.Pasūtītājs nodrošina iesniegto piedāvājumu konfidencialitāti līdz iesniegšanas termiņa
beigām.
8. Piedāvājuma derīguma termiņš

8.1.Piedāvājumam jābūt spēkā līdz līguma noslēgšanai.
9. Vērtēšanas kritēriji

9.1. Līguma slēgšanai tiks izvēlēts piedāvājums ar zemāko cenu (tiks ņemta vērā kopējā
finanšu piedāvājumā norādītā cena EUR ar PVN), ja piedāvājums atbilst nolikuma
prasībām.
9.2.Ja diviem pretendentiem cena ir vienāda, tad līguma slēgšanai tiks izraudzīts pretendents,
kas piedāvās īsāku līguma izpildes termiņu.
9.3.Ja pretendenta piedāvājums neatbilst šī nolikuma prasībām, pretendenta piedāvājums var
tikt noraidīts.
9.4. Pasūtītājs iepirkumu var pārtraukt, ja tam ir objektīvs pamatojums (piemēram, piedāvātā
cena pārsniedz pasūtītāja finanšu iespējas u.c.).
9.5.Pasūtītājs neslēdz līgumu ar pretendentu, kuram pārtraukta saimnieciskā darbība
(pārbauda https://www6.vid.gov.lv/ )
10. Iepirkuma līgums, apmaksas kārtība.

10.1.
Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu līgumu, pamatojoties uz pretendenta
piedāvājumu.
10.2.
Līgums jānoslēdz desmit darba dienu laikā no uzaicinājuma saņemšanas noslēgt
līgumu.
10.3.
Līguma summa (preču apjoms) var tikt samazināta, ja piedāvātā cena pārsniegs
plānoto finansējumu.
10.4.
Piegādātājs garantē, ka mēneša laikā no piegādes dienas apmaina preces ar
defektiem, ja tādi atklāsies, pret kvalitatīvām.
10.5.
Samaksu par pakalpojumu Pasūtītājs veic 10 (desmit) dienu laikā pēc preču
saņemšanas un atbilstošas pavadzīmes parakstīšanas.
10.6.
Pavadzīmē obligāti jānorāda ESF projekta „Vietējās sabiedrības veselības
veicināšana un slimību profilakse Viesītes novadā”, vienošanās numurs 9.2.4.2/16/I/016.
10.7.
Avanss netiek paredzēts.
Pielikumā:
1. Pieteikuma veidlapa.
2. Tehniskā specifikācija, tehniskais piedāvājums.
3. Finanšu piedāvājums.
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1.pielikums

DALĪBAS PIETEIKUMS IEPIRKUMAM
iepirkumam
Inventāra piegāde vingrošanas nodarbībām Rites pamatskolā
ID Nr. VNP 2017/N – 50 ESF
Informācija par pretendentu
Pretendenta nosaukums
juridiskai personai vai vārds un
uzvārds fiziskai personai:
Reģistrācijas numurs un datums
juridiskai personai vai
saimnieciskās darbības
reģistrācijas dati vai fiziskās
personas kods:
Juridiskā adrese:
Pasta adrese:
Tālrunis:
E-pasta adrese:
Interneta vietne:

Fakss:

Finanšu rekvizīti
Kredītiestādes nosaukums:
Kredītiestādes kods:
Konta numurs:
Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu)
Vārds, uzvārds:
Ieņemamais amats:
Tālrunis:
Fakss:
E-pasta adrese:
Ar šo apliecinām:
1. savu dalību iepirkumā Inventāra piegāde vingrošanas nodarbībām Rites pamatskolā,
ID Nr. VNP 2017/N – 50 ESF
2. ka esam iepazinušies ar iepirkuma instrukciju un piekrītam visiem tajā minētajiem
noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.
3. ka mūsu piedāvājums ir spēkā līdz līguma noslēgšanai (ja pasūtītājs izvēlēsies mūsu
piedāvājumu).
4. Ja pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu, apņemamies slēgt līgumu un pildīt tā
nosacījumus.

vieta

datums

amats

paraksts

3

amatpersonas vārds,
uzvārds
z.v.

2.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Iepirkumam
Inventāra piegāde vingrošanas nodarbībām Rites pamatskolā
ID Nr. VNP 2017/N – 50 ESF
Nr.

Inventāra
nosaukums,
apraksts

Skaits
(gab.)

Prasības

Pretendenta piedāvājums
Apraksts1, modelis

1.

Vingrošanas
paklājiņš

2.

Bumbu komplekts 1

Bumba ir izgatavota no mīksta materiāla, kas
rada patīkamas taktilās sajūtas. Bumbas svars
310g. Diametrs 16 cm.
Bumbu komplekts Spordas vai ekvivalents
fizisko spēju attīstības veicināšanai. Bumba
paredzēta dažādu kustību- mešanai, ķeršanai,
driblēšanai u.c attīstīšanai. Bumbas granulu
iekšējais pildījuma svars nodrošina tās lēnāku
kustību, ripošanu. Tas palīdz fokusēties uz
bumbu nodarbību laikā. Komplektā 6
gab.bumbas dažādās krāsās.
Atbilst ES standartiem

3.

Līdzsvara ezīši
(pussfēras)

Kāpjot uz pussfēras, gaiss izpūšās ar skaņu un
pussfēra saplok. Noņemot, roku vai kāju, no
pussfēras tā atjauno savu iepriekšējo formu.
Ļoti izturīgas, bez šuvēm.

10

6

180x60x1 cm, PVC
Atbilst ES standartiem

Attēls

Atbilst ES standartiem

4.

Grabriņķi

6

Pildījums – plastmasas bumbiņas un
netoksisks gels. 18 cm diam.
Grabriņķi paredzēti žonglēšanas, sviešanas,
ripināšanas u.c. nodarbībām. Ja riņķis nav
pilnībā piepumpēts, to var locīt. Riņķi
dažādās krāsās.
Atbilst ES standartiem

5.

Porolona bumba

1

Vinila bumba 15 cm,150 g.
Atbilst ES standartiem

6.

Batutraketes
komplekts

1

Rokturi ir izgatavoti no gumijas putu
materiāla ar papildus saķeri. Batutraketes ar
diviem rokturiem turot to rokās darbojas kā
batuts un mētā putu bumbu starp
2 spēlētājiem. Šī aktīvā spēle ir
konkurētspējīga un ir ideāla, lai
uzlabotu roku–acu koordināciju. Komplektā
ietilpst 6 raketes un 6 bumbas.
Atbilst ES standartiem

7.

Zirņu maisiņi

10

Neilona maisiņš pildīts ar plastmasas
granulām. Izmērs 12 x 12 cm. Svars 115g
Atbilst ES standartiem

8.

Zirņu maisiņi ar
cipariem

10

Neilona maisiņš pildīts ar plastmasas
granulām. Izmērs 12 x 12 cm. Svars 115g
Atbilst ES standartiem

vieta

datums

amats

paraksts

amatpersonas vārds,
uzvārds
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3.pielikums
__________________________________________
(pretendenta nosaukums)

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
iepirkumam
Inventāra piegāde vingrošanas nodarbībām Rites pamatskolā
ID Nr. VNP 2017/N – 50 ESF

Nr.
p.k.

Nosaukums

Modelis

Vienību
skaits
gab.

Vingrošanas paklājiņš

10

Bumbu komplekts

1

3.

Līdzsvara ezīši
(pussfēras)

6

4.

Grabriņķi

6

5.

Porolona bumba

1

6.

Batutraketes
komplekts

1

7.

Zirņu maisiņi

10

8.

Zirņu maisiņi ar
cipariem

10

1.
2.

Vienas
vienības
cena EUR

Summa
kopā

Kopā
PVN 21% EUR
Pavisam
Apliecinu, ka finanšu piedāvājumā tiek iekļautas visas izmaksas atbilstoši instrukcijas un darba
uzdevuma nosacījumiem.
Piegāde tiks veikta _____ dienu laikā no līguma noslēgšanas.

vieta

datums

amats

paraksts

7

amatpersonas vārds,
uzvārds

