APSTIPRINĀTS
Apes novada domes iepirkumu komisijas sēdē
2019. gada 12. decembrī
Protokols Nr. 19-1

Tirgus izpēte
“Gaujienas ciema sporta laukuma vienkāršota rekonstrukcija”
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam
apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”
BIOTUALETES UN DIVU FUTBOLA VĀRTU AR TĪKLIEM

Identifikācijas Nr. APES ND 2019/19

NOTEIKUMI

APĒ, 2019
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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

2.

Iepirkuma metode - Tirgus izpēte

3.

Iepirkuma priekšmets:
1. daļa- Biotualetes iegāde
Minimālās prasības Biotualetes tehniskajai specifikācijai:













Materiāls – triecienizturīgs ar augstu izturību pret
UV starojumu
Paaugstinātas izturības dubultais priekšējais panelis
(ar durvīm)
Bākas apjoms ne mazāks par 220 l
Durvis aizslēdzamas no iekšpuses
Tualetes papīra turētājs
Poda vāks
Drēbju āķis
Augstums ne mazāks par 220 cm
Platums ne mazāks par 100 cm
Garums ne mazāks par 100 cm
Krāsa- vēlams zaļa vai pelēka (Ja piedāvā. Var būt
arī cita)
Jumta vai sānu matēts logs, kas nodrošina dienas
gaismu tualetes iekšienē (ja iespējams)

ATTĒLAM INFORMATĪVS
RAKSTURS

2. daļa- Futbola vārti ar tīkliem
2 (divi) komplekti futbola vārti ar tīkliem tehniskā
specifikācija (minimālās prasības):







Izmēri: 2 m x 3 m ; dziļums 0,8m – 1m
Materiāls-tērauda (izturīgs)
Viengabala (nav saliekami)
Tīkli-atbilstoši piedāvātajiem vārtiem
Pārvietojami

ATTĒLAM INFORMATĪVS
RAKSTURS

4.

Piedāvājuma iesniegšana
Piedāvājumus iesniegt līdz 19.12.2019. plkst. 15.00
Piedāvājumu var iesniegt par vienu vai abām iepirkuma priekšmeta daļām.
 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 personīgi Apes novada domes kancelejā;
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Piedāvājuma izvēles kritērijs
Tehniskai specifikācijai atbilstošs piedāvājums ar zemāko piedāvāto cenu par katru iepirkuma
priekšmeta daļu tirgus izpētes procesa laikā.
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6.

Prasības piedāvājuma noformēšanai un iesniegšanai.
Pretendents sedz visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma iesniegšanu.
6.1. Ja piedāvājumu iesniedz papīra formātā, tad piedāvājums jāievieto slēgtā aizzīmogotā aploksnē.
Uz aploksnes/iepakojuma jānorāda:
1. “Gaujienas ciema sporta laukuma vienkāršota rekonstrukcija”
(Identifikācijas Nr. Apes ND 2019/19)
2. Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds, adrese, kontaktpersona.
6.2. Ja piedāvājumu nosūta elektroniski uz 4. punktā norādīto e-pasta adresi, lūdzam piedāvājumu
parakstīt un ieskenēt pdf formātā.
Arī papildus dokumentus, ja Pretendents tādus iesniedz (aprakstus, grafiskos attēlus u.c.)
pievienot ieskenētus pdf formātā.
6.3. Piedāvājumu var iesniegt arī ar drošu elektronisku parakstu, nosūtot uz
e-pastu: inese.muceniece@ape.lv
6.4. Piedāvājuma noformēšana: Piedāvājums jāiesniedz saskaņā ar pielikumos pievienotajām
veidlapām.

7.

Iesniedzamā informācija
9.1. Piedāvājuma forma – Pielikums Nr.2
9.2.Pretendents iesniedz Finanšu piedāvājumu, kas sagatavots atbilstoši veidlapā (Pielikums Nr.3)
noteiktajai informācijai.
9.3. Pretendents finanšu piedāvājumu (Pielikums Nr.3) var iesniegt savā formātā, kas preci atspoguļo
detalizētāk.
9.4. Cenas jānorāda ar divām zīmēm aiz komata. Sagatavojot Finanšu piedāvājumu, cenā jāiekļauj visi
izdevumi, izņemot:
1) Piegādes transporta izmaksas (pircējam savs transports)
2) PVN, kas tiek norādīts atsevišķi.
Pielikums Nr. 1– Pieteikuma forma;
Pielikums Nr. 2 – Finanšu piedāvājums.

8.

Pielikumi

9.

Informācija Pretendentiem: Prece no izvēlētā Pretendenta tiks nopirkta 2020. gada janvāra mēnesī.
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Pielikums Nr.1
Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2019/19
Tirgus izpēte
“Gaujienas ciema sporta laukuma vienkāršota rekonstrukcija”
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam
apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”

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:
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.

Vārds, uzvārds
Paraksts
Datums
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Pielikums Nr.2
Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2019/19
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Tirgus izpēte
“Gaujienas ciema sporta laukuma vienkāršota rekonstrukcija”
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam
apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”

Iepirkuma priekšmeta 1. DAĻA- Biotualetes iegāde
Pircēja minimālās prasības BIOTUALETEI













Pretendenta piedāvājums

Materiāls – triecienizturīgs ar augstu
izturību pret UV starojumu
Paaugstinātas izturības dubultais
priekšējais panelis (ar durvīm)
Bākas apjoms ne mazāks par 220 l
Durvis aizslēdzamas no iekšpuses
Tualetes papīra turētājs
Poda vāks
Drēbju āķis
Augstums ne mazāks par 220 cm
Platums ne mazāks par 100 cm
Garums ne mazāks par 100 cm
Krāsa- vēlams zaļa vai pelēka (Ja piedāvā.
Var būt arī cita)
Jumta vai sānu matēts logs, kas nodrošina
dienas gaismu tualetes iekšienē (ja
iespējams)

Piedāvātā cena EUR bez PVN

/summa vārdiem/

PVN 21%

/summa vārdiem/

Kopā EUR ar PVN 21%

/summa vārdiem/

Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums
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Iepirkuma priekšmeta 2. DAĻA- Futbola vārti ar tīkliem
Pircēja minimālās prasības 2 (diviem)
komplektiem futbola vārtiem ar tīkliem






Pretendenta piedāvājums

Izmēri: 2 m x 3 m ; dziļums 0,8m – 1m
Materiāls-tērauda (izturīgs)
Viengabala (nav saliekami)
Tīkli-atbilstoši piedāvātajiem vārtiem
Pārvietojami

tīkliem

Piedāvātā cena EUR bez PVN vārtiem
KOPĀ

/summa vārdiem/

PVN 21%

/summa vārdiem/

Kopā EUR ar PVN 21%

/summa vārdiem/

Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums
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