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 27. martā

Nr. 3-28/2019/301

Iepirkums “Maināmo paklāju un mopu noma”
1. Pasūtītājs
Vecumnieku novada dome
Reģistrācijas Nr. 90009115957
Juridiskā adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov., LV3933
Tālruņa numurs: 63976100, faksa numurs: 63960524
Kontaktpersona:
Aivars
Petruševics,
tālr.29464887,
e-pasta
adrese:
aivars.petrusevics@vecumnieki.lv, Inese Kampa, tālr. 63920589, e-pasta adrese:
inese.kampa@vecumnieki.lv.
2. Iepirkuma priekšmets: Maināmo paklāju un mopu noma saskaņā ar tehnisko
specifikāciju (1.pielikums).
3. Piedāvājumu iesniegšana: Piedāvājums jāiesniedz līdz 2019.gada 4. aprīlim plkst.16.00,
nosūtot pa e-pastu: vecumnieki@vecumnieki.lv skenētā formā aizpildītu tehniskā un
finanšu piedāvājuma veidlapu (piedāvājumam jābūt parakstītam) vai parakstītu ar drošu
elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, vai iesniedzot personīgi Vecumnieku novada
domē, Rīgas ielā 29, Vecumniekos, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov.
Līguma izpildes vieta: Saskaņā ar tehnisko specifikāciju.
Līguma izpildes termiņš: 12 mēneši no līguma noslēgšanas.
Apmaksas nosacījumi: Vienu reizi mēnesī par iepriekšējā mēnesī saņemto pakalpojumu.
Piedāvājuma derīguma termiņš: Visu pretendentu piedāvājumi ir spēkā līdz dienai, kad
noslēgts iepirkuma līgums, vai procedūra ir izbeigta, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
8. Iesniedzamie dokumenti: Tehniskais un finanšu piedāvājums (pielikums Excel formātā)
un paklāju ražotāja tehniskās specifikācijas.
9. Piedāvājumu vērtēšanas kritērijs: tehniskajai specifikācijai atbilstošs piedāvājums ar
zemāko cenu, t.i., zemākā vienību cenu summa vasaras un ziemas periodā kopā.
4.
5.
6.
7.

Izpilddirektore

A.Saldābola

Pielikums
27.03.2019. tirgus izpēteicenu salīdzināšanai Nr.3-28/2019/301

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Iepirkums “Maināmo paklāju un mopu noma”

1. Paklāju un mopu izmēri var atšķirties no tehniskajā specifikācijā norādītajiem
izmēriem par +/- 5 cm.
2. Paklāju apmaiņas regularitāte un daudzums tiks atrunāts līguma slēgšanas gadījumā,
bet ne biežāk kā 1 reizi nedēļā un ne retāk kā vienu reizi mēnesī.
3. Līguma darbības laikā pēc Pasūtītāja nepieciešamības var tikt palielināts vai
samazināts paklāju vai mopu skaits, to apmaiņas biežums.
4. Pasūtītājs var pievienot papildu adreses vai samazināt esošo adrešu skaitu.
5. Piegādātie paklāji ir tīri, nebojāti, bez plīsumiem un sausi.
6. Piegādātie mopi ir tīri, bez vizuāliem defektiem.
7. Piegādātājs Pasūtītājam bezatlīdzības lietošanā nodod mopu kātus.
8. Paklāju un mopu cenā ir iekļautas piegādes izmaksas un citas izmaksas, kas saistītas ar
kvalitatīva pakalpojuma sniegšanu, kā arī visi nodokļi (izņemot PVN, ko norāda
atsevišķi, ja piemērojams) un nodevas, ja tādas ir paredzētas.

9. Pretendentam dokumentācijai jāpievieno ražotāja tehniskā specifikācija par katru
pretendenta piedāvāto paklāja veidu.
10. Tabulas Excel formātā ir Tehniskās specifikācijas sastāvdaļas (pretendentam
jāaizpilda cenu piedāvājums ziemas un vasaras periodā).

Izpilddirektore

A.Saldābola

