VECUMNIEKU NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009115957, Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts , Vecumnieku novads, LV-3933
Tālr. 63976100, fakss 63960524, e-pasts vecumnieki@vecumnieki.lv

TIRGUS IZPĒTE - CENU SALĪDZINĀŠANA
Vecumnieku novada Vecumnieku pagastā

2019. gada 12. septembrī

Nr. 3-28/2019/1104

Nodarbību nodrošināšana 1. – 3. klašu izglītojamiem pakalpojuma
“Lego robotikas pulciņš” ietvaros
Eiropas Savienības struktūrfondu projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”
Nr. 8.3.2.2/16/I/001 ietvaros.
1. Pasūtītājs:
Vecumnieku novada dome
Reģistrācijas Nr. 90009115957
Juridiskā adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933
Tālruņa numurs: 63976100; e-pasts: vecumnieki@vecumnieki.lv .
Kontaktpersona: Alīna Žukauska, tālr. 63920596, e-pasts: alina.zukauska@vecumnieki.lv
2. Iepirkuma priekšmets: Lego robotikas nodarbību vadīšana saskaņā ar tehnisko specifikāciju
(1.pielikums). Iepirkuma priekšmets ir Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma pakalpojums.
3. Iepirkums tiek rīkots pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 30.augusta noteikumu Nr.589
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2. specifiskā mērķa “Palielināt atbalstu
vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2. pasākuma
“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanas noteikumi” īstenošanai un
Valsts izglītības satura centra un Vecumnieku novada domes 2019.gada 29.jūlija sadarbības
Līgumu Nr. 5-38.4/2019/42 par sadarbību projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču
attīstībai” īstenošanā.
4. Iepirkuma metode: Pasūtītājs izpildītāja izvēlei veic cenu aptauju.
5. Piedāvājumu iesniegšana: Piedāvājums jāiesniedz līdz 2019. gada 23. septembrim plkst. 14.00,
nosūtot pa e-pastu: alina.zukauska@vecumnieki.lv skenētā formā vai parakstītu ar drošu
elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, vai iesniedzot personīgi Vecumnieku novada domē,
Rīgas ielā 29, Vecumniekos, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov.
6. Piedāvājuma derīguma termiņš: Visu pretendentu piedāvājumi ir spēkā līdz dienai, kad noslēgts
iepirkuma līgums vai procedūra ir izbeigta, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
7. Līguma izpildes termiņš: No līguma noslēgšanas līdz 2020. gada 31. maijam.
8. Vispārīgās prasības: Pretendents ir reģistrēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas
valsts normatīvo aktu prasībām. Ja piedāvājumu iesniedz fiziskā persona, tai ir jābūt reģistrētai
saimnieciskajai darbībai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā līdz dienai, kad pasūtītājs ir tiesīgs
slēgt iepirkuma līgumu. Par Latvijā reģistrēta pretendenta reģistrācijas faktu dokuments nav
jāiesniedz, par reģistrācijas faktu pasūtītājs pārliecinās Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē
www.ur.gov.lv. vai Valsts ieņēmumu dienesta saimnieciskās darbības veicēju datu bāzē.
9. Iesniedzamie dokumenti: Jāiesniedz tehniskās specifikācijas (1.pielikums) 6.punktā norādītie
dokumenti.
10. Piedāvājumu vērtēšana: No piedāvājumiem, kas atbilst visām prasībām, tiks izvēlēts piedāvājums
ar viszemāko cenu.
Izpilddirektore

Aiga Saldābola

1. pielikums
12.09.2019. tirgus izpēteicenu salīdzināšanai Nr.3-28/2019/1104

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nodarbību nodrošināšana 1. – 3. klašu izglītojamiem pakalpojuma
“Lego robotikas pulciņš” ietvaros
Pakalpojums tiek iepirkts Eiropas Savienības struktūrfondu projekta “Atbalsts izglītojamo
individuālo kompetenču attīstībai” Nr. 8.3.2.2/16/I/001 ietvaros.

Pakalpojuma apraksts:
1. Plānotais pasākuma
norises laiks
2. Plānotā pasākuma
norises vieta
3. Pasākuma mērķis

No līguma noslēgšanas līdz 2020.gada 31.maijam.

4. Pasākuma dalībnieki

Vecumnieku vidusskolas 1.-3.klašu izglītojamie.

5. Pasākuma
organizēšanas
nosacījumi

Vecumnieku vidusskola, Rīgas iela 24, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts,
Vecumnieku novads, LV-3933.
Robotikas nodarbību mērķis ir attīstīt skolēnu zināšanas robotikas pamatos,
uzlabojot skolēnu tehnisko domāšanu, kas veicinās loģiskas un sistemātiskas
domāšanas attīstību. Robotikas nodarbību uzdevums ir apgūt robotu
konstruēšanas pamatus, veidojot patstāvīgi dažādus modeļus un
programmēšanas pamatus, apgūstot prasmes patstāvīgi izveidot robotu
vadības programmas, kā arī attīstīt spēju analizēt un interpretēt iegūto sensoru
informāciju.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

6. Iesniedzamie
dokumenti

1)
2)
3)
4)

Izpilddirektore

Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina robotikas pulciņa nodarbības
vienai 1.-3.klašu skolēnu grupai;
Nodarbību biežums – 1 reizi nedēļā, saskaņojot ar skolas vadību,
izņemot skolēnu brīvlaiku;
Kopējais plānotais nodarbību skaits mācību gadā – 35;
Nodarbības un dalībnieki tiek reģistrēti e-klasē vai reģistrācija jāveic
pasūtītāja sagatavotā reģistrācijas lapā;
Vienas nodarbības ilgums 120 minūtes (40min. x2 kontaktnodarbība,
20min. x2 materiālu sagatavošana darbam);
Skolēnu skaits grupā – līdz 15 dalībniekiem, nodarbības tiek
organizētas kā atvērtās grupas nodarbības;
Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina nepieciešamais inventārs un
izdales materiāli;
Nodarbību vadīšanai jāpiesaista vismaz 1 (viens) speciālists ar
atbilstošu kvalifikāciju robotikas jomā;
Speciālistam 3 (trīs) iepriekšējo gadu laikā (2016., 2017. un 2018. un
2019. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir vismaz 6 (sešu)
mēnešu pieredze lego robotikas nodarbību vadīšanā.
Finanšu piedāvājums (2.pielikums);
Nodarbību vadītāja CV un pieejamības apliecinājums (3.pielikums) un
kvalifikāciju apliecinoši dokumenti;
Materiāltehniskās bāzes un uzskates materiālu saraksts, ar ko
paredzēts strādāt robotikas nodarbībās (brīvā formā);
Lego robotikas pamatu apgūšanas pulciņa programma 2019./2020.
mācību gadam (brīvā formā).
Aiga Saldābola
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FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Nodarbību nodrošināšana 1. – 3. klašu izglītojamiem pakalpojumam
“Lego robotikas pulciņš” ietvaros
Eiropas Savienības struktūrfondu projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”
Nr. 8.3.2.2/16/I/001 ietvaros, atbilstoši tehniskajai specifikācijai
Pretendenta nosaukums (vai vārds, uzvārds):
Reģistrācijas numurs (vai personas kods):
Juridiskā adrese:
Pasta (faktiskā) adrese:
Tālrunis un fakss E-pasta adrese:
Bankas nosaukums:
Bankas kods:
Konta numurs:
Pretendenta kontaktpersonas vārds, uzvārds:
Ieņemamais amats:
Tālrunis:
E-pasta adrese:
Iepazinies (-ušies) ar iepirkuma “Nodarbību nodrošināšana 1.-3. klašu izglītojamiem „Lego robotikas
pulciņš” ietvaros” prasībām, piedāvājam veikt norādīto pakalpojumu atbilstoši tehniskajai
specifikācijai par šādu līgumcenu:

Nr.p.k.

1.

Nodarbību
skaits

Nosaukums

Lego robotikas nodarbību vadīšana

Cena par 1
nodarbību
EUR bez
PVN

Kopējā
cena EUR
bez PVN

35

PVN (21%), EUR:
Kopējā piedāvājuma cena ar PVN, EUR:
Ar šo apliecinām, ka:
1. Finanšu piedāvājumā norādītajā piedāvātajā līgumcenā ir iekļautas visas ar iepirkuma
priekšmetu saistītās izmaksas, kā arī visi nodokļi (izņemot PVN) un nodevas, ja tādas
ir paredzētas.
2. Piekrītam iepirkuma prasībām un garantējam to izpildi.
3. Apliecinām, ka mūsu piedāvātās pakalpojuma cenas līguma izpildes laikā nemainīsies.
Ar šo mēs apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti:
Vārds, uzvārds:
Amata nosaukums:
Paraksts:
Datums:
Piedāvājumu paraksta pretendenta paraksttiesīgā persona vai tās pilnvarota persona, pievienojot
pilnvaru

3. pielikums
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CV un pieejamības apliecinājums
Vārds, uzvārds:
Kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts):_________________________________________
IZGLĪTĪBA un KVALIFIKĀCIJA
Izglītības iestādes
nosaukums

Laika periods

Iegūtā izglītība (profesionālā kvalifikācija atbilstoši
tehniskās specifikācijas prasībām)

DARBA PIEREDZE
3 (trīs) iepriekšējo gadu laikā (2016., 2017. un 2018. un 2019.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas
brīdim)
Laika periods

Darba vieta vai pakalpojuma
sniegšanas vieta, kontaktpersonas
vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts

Veiktie pienākumi vai pakalpojumu nosaukumi
atbilstoši prasībām (lego robotikas nodarbību
vadīšana)

APLIECINĀJUMS
Es, zemāk parakstījies (-usies):
- apliecinu, ka šī informācija pareizi raksturo mani, manu kvalifikāciju un pieredzi,
- piekrītu manu personas datu izmantošanai iepirkuma „Nodarbību nodrošināšana 1. – 3.klašu
izglītojamiem pakalpojumam “Lego robotikas pulciņš” ietvaros” piedāvājuma izvērtēšanai,
- apliecinu, ka apņemos piedalīties līguma izpildē kā lego robotikas nodarbību vadītājs, gadījumā, ja
pretendentam [pretendenta nosaukums vai vārds, uzvārds] tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma
līgumu.
Paraksts:
Datums:

_

