APSTIPRINĀTS
Beverīnas novada pašvaldības domes
Iepirkuma komisijas sēdē
2019.gada 13.martā
(protokols Nr.26)

CENU APTAUJA
Beverīnas novada pašvaldības domes Iepirkumu komisija
uzaicina potenciālos pretendentus uz līguma piešķiršanas tiesībām:
“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” projekta Nr.
8.3.2.2./16/I/001 “Es arī gribu pamēģināt” ietvaros”
ID Nr. BNP 2019/13
1. Pasūtītājs:
Pasūtītāja nosaukums:

Beverīnas novada pašvaldība

Adrese:

„Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas
novads, LV4224

Reģistrācijas numurs:

90009115285

Kontaktpersonas

Trikātas pamatskolas direktore Inguna Kondratjeva
Par nolikumu – Sanita Ziemane, sanita.ziemane@beverina.lv,
64233416

Tālruņa numurs:

20364920 – Inguna Kondratjeva

E-pasta adrese:

trikataspamatskola@beverina.lv

2. Iepirkuma priekšmets: nodarbības skolēniem “Koka daudzveidīgā dzīve”.
3. Izpildes vieta: Beverīnas novada Trikātas pamatskola, “Gaismaskalns”, Trikāta,
Trikātas pagasts, Beverīnas novads.
4. Pretendentam ir tiesības iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.
5. Nosacījumi pretendenta dalībai cenu aptaujā:
5.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra vai Valsts
ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Šo
informāciju pasūtītājs iegūst publiskajās datu bāzēs.
5.2. Pretendents ir tiesīgs sniegt tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) norādītos
pakalpojumus un pretendentam ir pieredze tehniskajā specifikācijā minēto
pakalpojumu sniegšanā (piedāvājumam jāpievieno attiecīgo dokumentu kopijas
vai tehniskajā piedāvājumā jānorāda adreses interneta vietnēm, kurās pieejama
minētā informācija).
5.3. Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process vai uzsākta likvidācija. Šo
informāciju pasūtītājs iegūst publiskajās datu bāzes.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

5.4. Pretendentam nav VID administrēto nodokļu parādu, kuru kopsumma pārsniedz
EUR 150.00 (viens simts piecdesmit euro 00 centu). Šo informāciju pasūtītājs
iegūst publiskajā datu bāzē.
5.5. Pretendentam nav nekustamā īpašuma nodokļa parāds administrēšanas sistēmas
pēdējā datu aktualizācijas datumā.
5.6. Ja iepirkuma komisija konstatē 5.4.punktā vai 5.5.punktā minētos nodokļu
parādus, tā nekavējoties informē Pretendentu un lūdz 3 darba dienu laikā no
informācijas saņemšanas brīža iesniegt nodokļu parādu neesamības apliecinājumu
uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi.
Pretendenta iesniedzamie dokumenti dalībai cenu aptaujā:
6.1. Pieteikums dalībai (2.pielikums). Pieteikumu paraksta persona, kura likumiski
pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu šajā cenu aptaujā
(iesniedzot pilnvaras oriģinālu);
6.2. Finanšu piedāvājums (3.pielikums);
6.3. Tehniskais piedāvājums – pretendenta sagatavots nodarbību tēmu un plānoto
aktivitāšu apraksts;
6.4. Izglītību apliecinošu dokumentu/sertifikātu kopijas;
6.5. Speciālistu CV.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu, ja tas atbilst
tehniskajai specifikācijai un ir iesniegti visi noteikumos minētie dokumenti.
Piedāvājumā visas cenas jānorāda euro. Piedāvājuma cena ietver visus ar pakalpojuma
sniegšanu saistītos izdevumus, t.sk. nokļūšanu līdz pakalpojuma sniegšanas vietai,
nodarbību plāna sagatavošanu, uzskates materiālus (ja attiecināms), nodarbību
sagatavošanu un vadīšanu, nodarbību dalībnieku uzskaiti, kā arī saskaņā ar
normatīvajiem aktiem piemērojamos nodokļus.
Informācija par rezultātiem: tiks ievietota Beverīnas novada pašvaldības mājas lapā
www.beverinasnovads.lv, sadaļā “Iepirkumi” un elektroniski nosūtīta katram
Pretendentam.
Piedāvājums iesniedzams: līdz 2019.gada 21.martam plkst.12.00 Pretendents
iesniedz piedāvājumu personīgi vai nosūta to pa pastu uz adresi “Pagastmāja”,
Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads, LV4224, uz aploksnes norādot
“Piedāvājums nodarbībai “Koka daudzveidīgā dzīve”, vai nosūtot ieskenētu un
parakstītu
piedāvājumu
elektroniski
uz
epasta
adresi
evija.melngalve_markitane@beverina.lv
un
paralēli
uz
epasta
adresi
trikatasskola@beverina.lv. Ja Piedāvājums iesniegts pēc norādītā iesniegšanas termiņa
beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam.
Pasūtītājs nodrošina iesniegto piedāvājumu konfidencialitāti līdz iesniegšanas termiņa
beigām.

1.pielikums

“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” projekta Nr.
8.3.2.2./16/I/001 “Es arī gribu pamēģināt” ietvaros”
ID Nr. BNP 2019/13
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Mērķis

Nodarbību (pasākuma) veidi

Nodarbību norises vieta
Nodarbību laiks
Dalībnieki
Inventārs
Pakalpojuma apjoms

Nodrošināt
Latvijas
izglītības
pakalpojumu
daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas
attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi
uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.
Veicināt saudzīgu attieksmi pret dabu, modināt interesi
par darbu ar Latvijai raksturīgu materiālu, mudināt uz
jaunradi un praktisku iemaņu iegūšanu.
1. Izzinoši radoša nodarbība labākai Latvijas koku un
amatniecības iepazīšanai, praktiski strādājot kopā ar
meistariem, izmēģinot tradicionālo kokapstrādes
instrumentus (zāģi, slīmestu, cērti, kaltus, galdnieka vāli
u.c.) un radot skaistas lietas.
2. Interaktīva saruna ar raksturīgu koksnes paraugu
smaržošanu un taustīšanu, neparastu un dizainiski
interesantu kokamatniecības izstrādājumu apskati.
3. Darbošanās ar koka spēļu rīkiem – “ķekatas”, “3vietīgas slēpes”, “koka zivju makšķerēšanu”, “vilciņu”
griešanu, “ričiņu” dzīšanu u.c.
4. Interaktīva lekcija. Iegūto zināšanu nostiprināšanai un
turpmākas izziņas veicināšanai patstāvīgais darbs darba
lapās.
Trikātas pamatskola, “Gaismaskalns”, Trikāta, Trikātas
pagasts, Beverīnas novads
Pretendentam nodarbības jāplāno:
2019. gada 28. martā, no plkst. 12:00
Pasākums paredzēts skolēniem
Pretendents nodrošina inventāru vai izdales materiālus (ja
tādi ir) visiem skolēniem, kas piedalīsies nodarbībās.
1. Pasākuma plāna sagatavošana un saskaņošana ar
Pasūtītāju.
2. Pasākuma vadīšana.
3. Pasākuma vadīšanas laikā jāievēro drošības prasības.

2.pielikums
PIETEIKUMS DALĪBAI CENU APTAUJĀ
“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” projekta Nr.
8.3.2.2./16/I/001 “Es arī gribu pamēģināt” ietvaros
ID Nr. BNP 2019/13
Ar šī piedāvājuma iesniegšanu _________________________, ______________________,
(pretendenta vārds, uzvārds/nosaukums) (p.k./reģ.Nr.)
tā ________________________________________________ personā
(vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds)
• apņemas ievērot cenu aptaujas prasības;
• atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību 60 kalendārās dienas no piedāvājumu
atvēršanas dienas, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju – līdz attiecīgā līguma
noslēgšanai;
• apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas.
Ar šo mēs iesniedzam savu piedāvājumu, kas sastāv no šī pieteikuma un visiem šajā
cenu aptaujā prasītiem dokumentiem.
INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU:
1.

Nosaukums/ vārds, uzvārds:

2.

Reģistrācijas Nr./personas kods:

3.

Kontaktpersona :

4.

Telefons:

5.

E-pasts:

6.

Adrese:

7.

Finanšu rekvizīti:

7.1. Bankas nosaukums:
7.2. Bankas kods:
7.3. Konta numurs:

Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts: _____________________/_______________/
Datums:__________

3.pielikums
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” projekta Nr.
8.3.2.2./16/I/001 “Es arī gribu pamēģināt” ietvaros
ID Nr. BNP 2019/13

Cenu aptauja

1
Vienas
nodarbības
cena bez
PVN, EUR

2
Summa bez
PVN, EUR

3
PVN,
EUR

4
Summa ar
PVN,
EUR

Koka daudzveidīgā
dzīve
Piezīme. Ja Pretendents nav PVN maksātājs, aizpilda tikai tabulas 1. un 4.aili, 1.ailē
norādot pilno vienas nodarbības cenu.
Ar šo apliecinām, ka finanšu piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas atbilstoši
instrukcijas un tehniskās specifikācijas nosacījumiem.
Pretendents vai tā pilnvarotā persona: _____________________/___________/

