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

Tirgus izpēte 2018/12-057
Fizisko aktivitāšu veicināšanas pasākums pirmskolas un sākumskolas bērniem ar
vecākiem un vecvecākiem

Vispārattīstošās vingrošanas nodarbību vadīšana
1.

Pasūtītājs

2.
3.

Iepirkuma metode
Priekšmets

4.
5.
6.

Ieviešanas laiks
Norises vieta
Piedāvājuma iesniegšana

Apes novada dome, Reģ. Nr. 90000035872,
Juridiskā adrese: Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337
Kontaktpersona: Indra LEVANE, tālrunis: 29406867
e-pasts: indra.levane@ape.lv
Tirgus izpēte
Fizisko aktivitāšu veicināšanas pasākumi pirmskolas un
sākumskolas bērniem ar vecākiem un vecvecākiem –
vispārattīstošās vingrošanas nodarbības
No 2018.gada novembra līdz 2019.gada aprīlim
Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola, Pasta iela 26, Ape, Apes novads
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: indra.levane@ape.lv;
 vai personīgi Indrai LEVANEI;
 vai Apes novada domes kancelejā.

7.
8.

Piedāvājuma iesniegšanas
laiks
Iesniedzamā informācija

Līdz 2018.gada 22.oktobrim plkst.16.00
1. Piedāvājuma forma (Pielikums Nr.2)
2. Finanšu piedāvājums (Pielikums Nr.3)
3. Speciālista CV un izglītības dokumenti.

9.

Piedāvājuma izvērtēšana

10. Līguma slēgšana

Piedāvājumu izvēles kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais
piedāvājums.
Līgums tiks slēgts saskaņā ar Pretendentu iesniegtajiem
piedāvājumiem.
Līgumcenas samaksas nosacījumi – saskaņā ar tehnisko
specifikāciju.

11. Pielikumi

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

Pielikums Nr.1
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Vispārattīstošās vingrošanas nodarbību vadīšana

1. Pakalpojuma apraksts: Vispārattīstošās vingrošanas nodarbības 5-9 gadus veciem bērniem un

2.
3.
4.
5.
6.

viņu vecākiem un vecvecākiem. Treniņi vērsti uz visu muskuļu grupu harmonisku attīstību,
stājas uzlabošanu, kustību koordināciju, spēka, lokanības un veiklības attīstīšanu. Nodarbībās
var iekļaut rotaļu elementus un akrobātikas elementus.
Mērķauditorija: Apes novadā dzīvojoši bērni ar vecākiem vai vecvecākiem.
Nodarbību ilgums: 1 nodarbības ilgums – 1 stunda. Biežums – 2 reizes nedēļā. Kopā – 48
nodarbības.
Pakalpojuma sniegšanas laiks: no 2018.gada novembra līdz 2019.gada aprīlim.
Līguma izpildes termiņš: līdz 30.04.2019.
Pretendents ir fiziska vai juridiska persona, vai šādu personu apvienība jebkurā to
kombinācijā.
Prasības speciālistam, kas nodrošinās pakalpojuma izpildi: diplomēts vai sertificēts speciālists
(sporta speciālists vai sporta treneris; sertificēts fizioterapeits; vingrošanas instruktors,
medicīnas darbinieks); nepieciešama iepriekšēja pieredze un iemaņas darbā ar sākumskolas un
pirmsskolas vecuma bērniem. Pirms līguma izpildes uzsākšanas iesniedzama izziņa par obligāto
veselības pārbaudi. Obligātas latviešu valodas zināšanas.

Atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta nosacījumiem - nedrīkst strādāt, veikt
brīvprātīgo darbu, kā arī saskaņā ar noslēgto vienošanos sniegt pakalpojumus personas:
kuras sodītas par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar vardarbību vai vardarbības
piedraudējumu, — neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas, kuras sodītas par
noziedzīgiem nodarījumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību — neatkarīgi no
sodāmības dzēšanas vai noņemšanas, kurām tiesa ir piemērojusi Krimināllikumā noteiktos
medicīniska rakstura piespiedu līdzekļus. Minēto informāciju pasūtītājs pārbaudīs Sodu
reģistrā.
7. Pakalpojuma sniegšanas nosacījumi, personu skaits grupā. Pienākumos ietilpst nodarbību
programmas sastādīšana, iekļaujot dažādus vispārattīstošos vingrinājumus. Grupā līdz 15 bērni
ar vecākiem vai vecvecākiem.
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. Gala maksājums tiek veikts 10 (desmit) darba

dienu laikā pēc pilnīgas pakalpojuma pabeigšanas, abpusēja pakalpojuma pieņemšanas –
nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.
10. Pasūtītājs daļēji nodrošina nodarbību aprīkojumu (vingrošanas bumbas, hanteles,
vingrošanas paklājiņus u.c.).
11. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina dalībnieku anketēšanu ar Pasūtītāja sagatavoto projekta
dalībnieku aptaujas anketu.
12. Pakalpojuma sniedzējs ir atbildīgs par Fizisko personu datu aizsardzības likumā un Bērnu
tiesību aizsardzības likumā noteikto prasību nodrošināšanu.
13. Pakalpojuma sniedzējs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam nodarbību dalībnieku sarakstu,
pievienojot fotogrāfijas.
14. 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”.
15. Dalības maksa no dalībniekiem netiek prasīta.

Pielikums Nr.2

Fizisko aktivitāšu veicināšanas pasākums pirmskolas un sākumskolas bērniem ar
vecākiem un vecvecākiem.
Vispārattīstošās vingrošanas 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
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**

Vispārattīstošās
48
vingrošanas
nodarbību
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

