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Apes novada domes iepirkumu komisijas sēdē
2019. gada 3. jūnijs
Protokols Nr. 9.-1

Tirgus izpēte
INVENTĀRA IEGĀDE APES NOVADA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDEI
“VĀVERĪTE”

Identifikācijas Nr. APES ND 2019/9
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1.

Pasūtītājs
Apes novada dome, reģ. Nr. 90000035872,
Juridiskā adrese: Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337
Kontaktpersona: Inese Muceniece, telefons: mob.: 26419884; e-pasts : inese.muceniece @ape.lv
Jautājumos par Tehnisko specifikāciju: PII “Vāverīte” vadītāja Iluta Apine, telefons: 27807791;
e-pasts: iluta.apine@ape.lv

2.

Iepirkuma metode - Tirgus izpēte

3.

Iepirkuma priekšmets
Inventāra iegāde Apes novada pirmsskolas izglītības iestādei ”Vāverīte”
(Identifikācijas Nr. Apes ND 2019/9)
Šim iepirkumam ir divas daļas:
1. daļa- “Slidkalniņš” piegāde un uzstādīšana;
2. daļa- “Virvju piramīda” piegāde un uzstādīšana
Piedāvājumu var iesniegt par vienu vai abām iepirkuma daļām
Var piedāvāt variantus.

4.

Līguma izpildes vieta un laiks
Pasta iela 25, Ape, Apes novads, LV-4337
Izpildes termiņš- saskaņā ar Pretendenta piedāvājumu, bet ne vēlāk kā līdz 28.06.2019.

5.

Piedāvājuma iesniegšana
Piedāvājumus līdz 6. punktā noteiktajam laikam var iesniegt:
 pa pastu vai izmantojot kurjera pakalpojumus: Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337;
 vai elektroniski uz e-pasta adresi: inese.muceniece@ape.lv;
 vai personīgi Inesei Muceniecei, vai Apes novada domes kancelejā;

6.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš līdz 2019.gada 12.jūnijam plkst. 16.00

7.

Pretendents
Pretendents ir fiziska vai juridiska persona, vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā.
Ja līguma slēgšanas tiesības iegūs pretendents, kurš ir fiziska persona, tam līdz līguma slēgšanas brīdim
jāreģistrējas VID kā saimnieciskās darbības veicējam.

8.

Prasības piedāvājuma noformēšanai un iesniegšanai
Ja piedāvājumu iesniedz papīra formātā, tad piedāvājums jāievieto slēgtā aizzīmogotā aploksnē. Uz
aploksnes/iepakojuma jānorāda:
1. Inventāra iegāde Apes novada pirmsskolas izglītības iestādei ”Vāverīte”
(Identifikācijas Nr. Apes ND 2019/9)

2. Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds, adrese, kontaktpersona.
Ja piedāvājumu nosūta elektroniski uz 5. punktā norādīto e-pasta adresi, lūdzam piedāvājumu
parakstīt un ieskenēt pdf formātā. Arī pielikumos noteiktos dokumentus (sertifikātus, aprakstus u.c.)
pievienot ieskenētus pdf formātā.
Pretendents sedz visas izmaksas, kas saistītas ar visu piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu
Pasūtītājam.
Piedāvājuma noformēšana: Piedāvājums jāiesniedz saskaņā ar pielikumos pievienotajām
veidlapām.
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9.

Iesniedzamā informācija
1. Piedāvājuma forma - Pielikums Nr.2
2. Pretendents iesniedz Finanšu piedāvājumu, kas sagatavots atbilstoši veidlapām
(Pielikums Nr.3)(PielikumsNr.4)
3. Cenas jānorāda ar divām zīmēm aiz komata. Sagatavojot Finanšu piedāvājumu, cenā jāiekļauj visi
izdevumi, izņemot PVN, kas tiek norādīts atsevišķi.
4. Pretendents iesniedz tehnisko piedāvājumu, ņemot vērā Pasūtītāja norādīto bērnu vecuma grupu
(Pielikums Nr.5) vai pievieno citus informatīvos materiālus, kuros atspoguļoti visi rotaļu iekārtas
parametri vai norāda interneta vietni, kur iegūstama visa nepieciešamā informācija.
Ja Pretendents uzskata, ka Pasūtītāja noteiktie parametri ir neatbilstīgi norādītajai bērnu vecuma grupai,
Pretendents piedāvā savu variantu un norāda, ka Pasūtītāja attiecīgi norādītie parametri neatbilst
norādītajai bērnu vecuma grupai.

10. Iepirkumu komisijas tiesības un pienākumi
1. Pieprasīt, lai Pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu.
2. Nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu.
3. Iepirkumu komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informē uzaicinātos
Pretendentus par rezultātiem.
11. Pretendenta tiesības un pienākumi
1. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts.
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
12. Līguma slēgšana
Pasūtītājs izvēlas piemērotāko un savu finanšu iespējām atbilstošāko piedāvājumu.
Līgums par katru daļu tiks slēgts saskaņā ar Pretendentu iesniegtajiem piedāvājumiem un Tehniskās
specifikācijas nosacījumiem.
Samaksa par piegādāto un uzstādīto inventāru tiks veikta pilnā apmērā pēc nodošanas-pieņemšanas
akta parakstīšanas.
13. Pielikumi
Pielikums Nr. 1 – Tehniskā specifikācija;
Pielikums Nr. 2– Pieteikuma forma;
Pielikums Nr. 3 – Finanšu piedāvājums slidkalniņam;
Pielikums Nr. 4 – Finanšu piedāvājums virvju piramīdai;
Pielikums Nr. 5- Tehniskais piedāvājums vai pievienoti citi informatīvi materiāli, kuros atspoguļoti
visi rotaļu iekārtas parametri vai norāda interneta vietne, kur iegūstama visa nepieciešamā
informācija.
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Pielikums Nr.1
Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2019/9

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Tehniskajā specifikācijā ir noteiktas preču minimālās prasība. Pretendentam ir tiesības piedāvāt preces ar
līdzvērtīgiem un/vai labākiem tehniskajiem rādītājiem.
Nosacījumi:
1. Pielikumā jāpievieno neatkarīgas sertificēšanas institūcijas piešķirts sertifikāts rotaļu ierīču ražotājam
par katras piedāvātās rotaļu ierīces atbilstību standartam LVS EN (standarts par rotaļu ierīču
aprīkojuma drošību) vai līdzvērtīgas organizācijas sertifikāta apliecināta kopija rotaļu iekārtai.
2. Garantijas laiks iekārtām vismaz 5 (pieci) gadi no uzstādīšanas brīža.
3. Piedāvāt norādītajam vecumam atbilstošas iekārtas.
1. DAĻA – “SLIDKALNIŅŠ”
1

Apraksts

Iekārta paredzēta bērniem, vecumā no 3 līdz 7 gadiem

2

Iekārtas gabarītizmēri

Garums: 4260 mm
Augstums: 3470 mm

3

Maksimālais krišanas augstums

2 metri

4

Drošības zona

53 m2

5

Materiāli

Bērnu rotaļu kompleksa nesošā konstrukcija (stabi): sausas, līmētas skujkoka brusas;
Platformas grīda: ūdensizturīgs saplāksnis;
Slidkalniņa elementi (kāpnes, barjeras, stieņi.):ūdensizturīgs saplāksnis, koks, metāls;
Slidkalniņš: nerūsējoša tērauda loksne vienā gabalā.
Nesošā konstrukcija un citas virsmas krāsotas ar krāsu, kas ir ekoloģiski nekaitīga un UV
izturīga.
Palīgelementi – plastikāts.
Furnitūra vizuāli nepamanāma, nodrošina mehānisko slodžu izturību.
Visas skrūvju vietas ir segtas ar plastmasas uzlikām, lai novērstu bērnu savainošanās risku.
Kāpņu pakāpieni un platformu virsas ir apdarinātas ar abrazīvu materiālu, kas novērš slīdēšanu
slapjā laikā.
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Uzstādīšana

Kompleksa stiprinājums – karsti cinkotas cauruļveida metāla kājas, kas betonējas zemē
500mm dziļumā betona masā (300 mm), nosedzas ar dabīgo grunti 200 mm, lai nodrošinātu tā
stabilitāti.

2. DAĻA – “VIRVJU PIRAMĪDA”
1

Apraksts

2

Iekārtas gabarītizmēri

Iekārta paredzēta bērniem, vecumā no 3 līdz 7 gadiem
Diametrs: no 4.40 metri līdz 5.0 metri
Augstums: no 2.50 metri līdz 3.0 metri

3

Drošības zona

4

Materiāli

Diametrs- no 7,40 metri līdz 8.0 metri no piramīdas centrālās daļas.
Pamata konstrukcija: cinkots, krāsots metāla stabs. Tērauda galvenais balsts.
Trošu konstrukcija: 16 mm (reizēm 18 mm) cieto virvi ar sešām metāla trosēm,
kuras pārklātas ar augstas stiprības polipropilēna diegiem. Troses stiprinātas
konusa formā no statņa augšas uz paplašinājumu apakšā.
Trose: armēta polipropilēna trose.
Minimālā saraušanās slodze 34,2 kN

4

5

Šiem attēliem ir informatīvs raksturs
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Pielikums Nr.2
Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2019/9

Inventāra iegāde Apes novada pirmsskolas izglītības iestādei ”Vāverīte”

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:
Par līguma izpildi atbildīgā persona *
Vārds, uzvārds:
Ieņemamais amats:
Tālrunis:
E-pasta adrese:

Fakss:
* 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.
 Mēs apliecinām , ka Pretendents ir (atbilstošo atzīmēt):
1
2
3



Latvijā atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajam normatīvajam regulējumam
Ārvalstī /valsts nosaukums/ atbilstoši šīs valsts spēkā esošajam normatīvajam
regulējumam
Fiziska
persona, kura apņemas līguma tiesību iegūšanas brīdī reģistrēties kā saimnieciskās
darbības veicējs

atzīstam par sev saistošām un apņemas ievērot iepirkuma noteikumu prasības;

Pielikumā jāpievieno neatkarīgas sertificēšanas institūcijas piešķirts sertifikāts rotaļu ierīču ražotājam par
katras piedāvātās rotaļu ierīces atbilstību standartam LVS EN (standarts par rotaļu ierīču aprīkojuma
drošību) vai līdzvērtīgas organizācijas sertifikāta apliecināta kopija rotaļu iekārtai.
Vārds, uzvārds
Paraksts
Datums
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Pielikums Nr.3
Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2019/9

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS (var iesniegt variantus)
1. DAĻA – “SLIDKALNIŅŠ” piegāde un uzstādīšana
Nr.
p.k.

Nosaukums

Skaits
/gab/

1
2
3

Slidkalniņš
Piegādes izmaksas
Uzstādīšanas izmaksas

Cena EUR bez PVN
Piedāvājuma
1. variants

Piedāvājuma
2. variants

Piedāvājuma
3. variants

1
1
1
KOPĀ
-summa vārdiem-

-summa vārdiem-

-summa vārdiem-

PVN 21%
Kopā ar PVN 21%

-var papildināt variantus
1) Lūdzam norādīt piegādes datumu: ______________________________/bet ne vēlāk kā līdz 28.06.2019./
Vārds, uzvārds, amats
Paraksts
Datums

Pielikums Nr.4
Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2019/9

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS (var iesniegt variantus)
2. DAĻA – “VIRVJU PIRAMĪDA” piegāde un uzstādīšana
Nr.
p.k.

Nosaukums

1
2
3

Virvju piramīda
Piegādes izmaksas
Uzstādīšanas izmaksas

Skaits
/gab/

Cena EUR bez PVN
Piedāvājuma
1. variants

Piedāvājuma
2. variants

Piedāvājuma
3. variants

1
1
1
KOPĀ
-summa vārdiem-

-summa vārdiem-

-summa vārdiem-

PVN 21%
Kopā ar PVN 21%

-var papildināt variantus
1) Lūdzam norādīt piegādes datumu: ______________________________/bet ne vēlāk kā līdz 28.06.2019./

Vārds, uzvārds, amats
Paraksts
Datums
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Pielikums Nr.5
Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2019/9

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS1
/Tehniskajā specifikācijā ir noteiktas preču minimālās prasība. Pretendentam ir tiesības piedāvāt preces ar
līdzvērtīgiem un/vai labākiem tehniskajiem rādītājiem, kas atbilst bērniem vecumā līdz 7 gadiem. Var
piedāvāt variantus. /Skatīt Noteikumu 9. punkta 4. apakšpunktu/
1. DAĻA – “SLIDKALNIŅŠ”
1

Iekārta paredzēta bērniem, vecumā no 3 līdz 7 gadiem

Apraksts

Pasūtītāja prasības

Pretendenta piedāvājums
/var neiaizpildīt šo tabulu, ja pievieno Noteikumu
9. punkta 4. apakšpunktā noteikto informāciju/

2

Iekārtas gabarītizmēri

Garums: 4260 mm
Augstums: 3470
mm

3

Maksimālais krišanas
augstums

2 metri

4

Drošības zona

53 m2

5

Materiāli

Bērnu rotaļu kompleksa nesošā konstrukcija (stabi):
sausas, līmētas skujkoka brusas;
Platformas grīda: ūdensizturīgs saplāksnis;
Slidkalniņa elementi (kāpnes, barjeras, stieņi.):
ūdensizturīgs saplāksnis, koks, metāls; Slidkalniņš:
nerūsējoša tērauda loksne vienā gabalā.
Nesošā konstrukcija un citas virsmas krāsotas ar krāsu,
kas ir ekoloģiski nekaitīga un UV izturīga.
Palīgelementi – plastikāts.
Furnitūra vizuāli nepamanāma, nodrošina mehānisko
slodžu izturību.
Visas skrūvju vietas ir segtas ar plastmasas uzlikām, lai
novērstu bērnu savainošanās risku.
Kāpņu pakāpieni un platformu virsas ir apdarinātas ar
abrazīvu materiālu, kas novērš slīdēšanu slapjā laikā.
6

Uzstādīšana

Kompleksa stiprinājums – karsti cinkotas cauruļveida
metāla kājas, kas betonējas zemē 500mm dziļumā betona
masā (300 mm), nosedzas ar dabīgo grunti 200 mm, lai
nodrošinātu tā stabilitāti.
Šeit ievietot vai atsevišķi pievienot piedāvātās preces vizuālo attēlu

1

Ja piedāvā variantus, tad par katru variantu tehniskais piedāvājums jāaizpilda atsevišķi vai jāpievieno citi
informatīvie materiāli, kuros atspoguļoti visi rotaļu iekārtas parametri vai jānorāda interneta vietni, kur iegūstama
visa nepieciešamā informācija.
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2. DAĻA – “VIRVJU PIRAMĪDA”
1

Iekārta paredzēta bērniem, vecumā no 3 līdz 7 gadiem

Apraksts

Pasūtītāja prasības
2

Iekārtas
gabarītizmēri

Diametrs: no 4.40 metri
līdz 5.0 metri
Augstums: no 2.50 metri
līdz 3.0 metri

3

Drošības zona

Diametrs- no 7,40 metri
līdz 8.0 metri no piramīdas
centrālās daļas.

4

Materiāli

Pretendenta piedāvājums

Pamata konstrukcija: cinkots, krāsots metāla stabs.
Tērauda galvenais balsts.
Trošu konstrukcija: 16 mm (reizēm 18 mm) cieto
virvi ar sešām metāla trosēm, kuras pārklātas ar
augstas stiprības polipropilēna diegiem.
Troses stiprinātas konusa formā no statņa augšas uz
paplašinājumu apakšā.
Trose: armēta polipropilēna trose.
Minimālā saraušanās slodze 34,2 kN
Šeit ievietot vai atsevišķi pievienot piedāvātās preces vizuālo attēlu
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