Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/057 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības
veicināšanai un slimību profilaksei Apes novadā”

Tirgus izpēte 2017/3-057
“Speciālistu piesaiste slimību profilakses un veselības veicināšanas nodarbību norises nodrošināšanai –
projektā Nr. 9.2.4.2/16/I/057 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību
profilaksei Apes novadā”

JOGAS NODARBĪBU VADĪŠANA

1.

Pasūtītājs

2.
3.

Iepirkuma metode
Priekšmets

4.
5.

Ieviešanas laiks
Norises vieta

6.

Piedāvājuma iesniegšana

Apes novada dome, reģ. Nr. 90000035872,
Juridiskā adrese: Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337
Kontaktpersona: Liene Ābolkalne, telefons: 26547110; e-pasts:
liene.abolkalne@ape.lv
Tirgus izpēte
Jogas nodarbības Apes novada iedzīvotājiem un interesentiem,
lai paaugstinātu iedzīvotāju aktivitāti, samazinot sirds-asinsvadu
slimību risku, kā arī sekmējot pozitīvas emocijas, novēršot
aptaukošanās un vairāku citu slimību riska faktorus.
2017.gada decembris -2019.gada februāris
D.Ozoliņa Apes vidusskola, Pasta iela 26, Ape, Apes novads, LV4337
Piedāvājumus līdz 7. punktā noteiktajam laikam var iesniegt:
 pa pastu vai izmantojot kurjera pakalpojumus: Apes
novada domē, Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
darba dienās pirmdienās no 08:00 līdz 12:30 un no 13:00
līdz 17:00, otrdienās-ceturtdienās no 8:30 līdz 12:30 un no
13:00 līdz 17:00, piektdienās no 8:00 līdz 12:30 un no
13:00 līdz 16:00;
 vai elektroniski uz e-pasta adresi: liene.abolkalne@ape.lv;
 vai personīgi Lienei Ābolkalnei;
 vai Apes novada domes kancelejā.

7.
8.

Piedāvājuma iesniegšanas
laiks
Iesniedzamā informācija

Līdz 2017.gada 23.oktobris plkst.17.00
1. Piedāvājuma forma (Pielikums Nr.2)
2. Finanšu piedāvājums (Pielikums Nr.3)
3. Speciālista CV un izglītības dokumenti.
4. Piedāvājumam jāpievieno plānoto nodarbību tēma (saturs,
apraksts) un vēlamais nodarbību laiks.

9.

Komisijas tiesības un
pienākumi

1. Pieprasīt, lai Pretendents precizētu informāciju par savu
piedāvājumu.
2. Nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu.
3. Iepirkumu komisija 5 (piecu) darba dienu laikā pēc lēmuma

pieņemšanas
rezultātiem.

informē

uzaicinātos

Pretendentus

par

4. Pārtraukt iepirkumu, ja tam ir pamatojums.
10. Pretendenta tiesības un
pienākumi

1. Iesniedzot piedāvājumu,
piedāvājums ir saņemts.

pieprasīt

apliecinājumu,

ka

2. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai
atsaukt iesniegto piedāvājumu, attiecīgi noformējot ar norādi
„Grozījumi”.
3. Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par
papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu
noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu
atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.
11. Piedāvājuma izvērtēšana

Komisija izskata iesniegtos
iesniegšanas secībā.

Piedāvājumus

piedāvājumu

Piedāvājumu izvēles kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais
piedāvājums.
12. Līguma slēgšana

Līgums tiks slēgts saskaņā ar Pretendentu iesniegtajiem
piedāvājumiem.
Līgumcenas samaksas nosacījumi – saskaņā ar tehnisko
specifikāciju

13. Pielikumi

Pielikums Nr. 1 – Tehniskā specifikācija;
Pielikums Nr. 2– Pieteikuma forma;
Pielikums Nr. 3 – Finanšu piedāvājums

Pielikums Nr.1
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

JOGAS NODARBĪBU VADĪŠANA
1. Pakalpojuma apraksts: Nodarbību mērķis ir apgūt prasmes saglabāt veselību un spēkus,

harmoniski mijiedarboties ar iekšējo un ārējo pasauli, pielietot šīs prasmes ikdienā, apgūt jogas
pamata pozas, elpošanas vingrinājumus, kā arī fizisku vingrinājumu kompleksus (locītavu,
mugurkaula, gremošanas sistēmai), elpošanas prakses, kas palielina enerģiju, stresa
mazināšanas tehnikas.
2. Mērķauditorija: Apes novadā dzīvojošie iedzīvotāji un citi interesenti.
3. Nodarbību ilgums: Nodarbību biežums 1 reizes nedēļā. Vēlamais vienas nodarbības ilgums 75
– 90 minūtes. Pavisam kopā 50 nodarbības.
4. Pakalpojuma sniegšanas laiks: no 2017.gada decembra līdz 2019.gada februārim-martam.
Pakalpojuma sniedzējs nodrošina, ka fizisko aktivitāšu nodarbības tiek organizētas darba dienu
vakaros pēc plkst. 17.00 vai brīvdienās.
5. Līguma izpildes termiņš: līdz 2019.gada februāris-marts
6. Pretendents ir fiziska vai juridiska persona, vai šādu personu apvienība jebkurā to
kombinācijā.
Nodarbības vada diplomēts vai sertificēts jogas speciālists (-i). Nodarbību vadītājam ir pieredze
jogas nodarbību vadīšanā. Obligātas latviešu valodas zināšanas.
7. Pakalpojuma sniegšanas nosacījumi. Pakalpojuma sniedzējs komplektē grupas, nodrošina
nodarbību dalībnieku uzskaiti atbilstoši projekta prasībām un veic nodarbību dokumentēšanu,
tai skaitā fotofiksāciju. Nodarbības piemērotas dažādas fiziskās sagatavotības mērķauditorijai
dažādās vecuma grupās.
8. Pakalpojuma sniegšanas vieta: D.Ozoliņa Apes vidusskola, Pasta iela 26, Ape, Apes novads.
9. Samaksa var tikt veikta divās kārtībās: 1) samaksa par pakalpojumu tiek veikta katru mēnesi
par faktiski veikto darbu un pēc abpusēji parakstītā darba nodošanas – pieņemšanas akta un
piestādītā rēķina pamata; 2) iespējama priekšapmaksa (avanss) 20 % (divdesmit procenti) no
kopējās līguma summas. Starpmaksājums līdz 80% (astoņdesmit procenti) no kopējās līguma
summas par sniegtajiem pakalpojumiem. Gala maksājums tiek veikts 10 (desmit) darba dienu
laikā pēc pilnīgas pakalpojuma pabeigšanas, abpusēja pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas
akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.
10. Pakalpojuma pasūtītājs nodrošina jogas nodarbībām atbilstošas telpas un daļēji nodrošina ar
nodarbību norisei nepieciešamo inventāru. (informācija par pieejamo aprīkojumu, sazinoties ar
Lieni Ābolkalni) .
11. Pakalpojuma sniedzējs ir atbildīgs par Fizisko personu datu aizsardzības likumā un Bērnu
tiesību aizsardzības likumā noteikto prasību nodrošināšanu.
12. Pakalpojums tiek iepirkts SAM 9.2.4.2. Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un
slimību profilaksei projekta Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/057 “Pasākumi
vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Apes novadā”.
13. Dalības maksa no dalībniekiem netiek prasīta.

Pielikums Nr.2

PIETEIKUMA FORMA

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/057 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības
veicināšanai un slimību profilaksei Apes novadā”.

JOGAS NODARBĪBU VADĪŠANA
Informācija par pretendentu*
Pretendenta
nosaukums
(vai vārds, uzvārds):
Reģistrācijas numurs
(vai personas kods):
Juridiskā adrese:
Biroja adrese:
Tālrunis:
E-pasta adrese:
Vispārējā interneta
adrese:

Fakss:

Finanšu rekvizīti*
Bankas
nosaukums:
Bankas kods:
Konta numurs:
Informācija par pretendenta kontaktpersonu *
Vārds, uzvārds:
Ieņemamais
amats:
Tālrunis:
Fakss:
E-pasta adrese:
* aizpilda tikai tās tabulas ailes, kas attiecas uz iesniedzēju
Ar šo mēs apliecinām, ka esam iepazinušies un atzīstam par pareizu tirgus izpētes Noteikumus, piekrītam
iesniegt savu piedāvājumu un garantējam Tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi. Noteikumi un
tā pielikumi ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju nav.
Apliecinām, ka pakalpojums tiks sniegts saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā norādīto.
Paraksttiesīgās
personas amats, vārds
un uzvārds
Paraksts
Datums

Pielikums Nr.3
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/057 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības
veicināšanai un slimību profilaksei Apes novadā”.
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Pasūtītājs

Apes novada dome, Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337

Pretendenta nosaukums,
reģistrācija kods
Kontaktpersona
Kontaktinformācija

Pakalpojuma
nosaukums

Nodarbību
skaits

Piedāvātā cena par vienu
nodarbību*
Euro bez
PVN**
Euro ar
PVN
PVN**

Piedāvātā līgumcena par
visu apjomu kopā*
Euro
PVN** Euro ar
bez PVN
PVN**

Jogas nodarbību
50
vadīšana
*Piedāvātajā cenā ietilpst visas izmaksas, kas nepieciešamas pakalpojuma nodrošināšanai.
**PVN aprēķina un summu ar PVN norāda tikai PVN maksātāji.
Apliecinu, ka esmu pilnībā iepazinies ar pakalpojuma apjomu un tehniskajām specifikācijām un
piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar pakalpojumu izpildi, kā arī Latvijā
un ārvalstīs maksājamie nodokļi un nodevas (ja attiecināms).

Paraksttiesīgās
personas amats, vārds
un uzvārds
Paraksts
Datums

