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
2020. gada 7. aprīlī

Nr. 3-28/2020/347

PAKALPOJUMA “APRŪPE MĀJĀS” NODROŠINĀŠANA PROJEKTA “ATVER SIRDI
ZEMGALĒ” IETVAROS (atkārtoti)
1. Pasūtītājs:
Vecumnieku novada dome
Reģistrācijas Nr. 90009115957
Juridiskā adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov., LV-3933
Tālruņa numurs: 63976100, e-pasts: vecumnieki@vecumnieki.lv.
Kontaktpersonas: Inese Kampa, tālr.63920589, e-pasta adrese: inese.kampa@vecumnieki.lv, Ina
Jankeviča, tālr. 63976733, 29221576, e-pasts: ina.jankevica@vecumnieki.lv.
2. Iepirkuma priekšmets: Pakalpojuma „Aprūpe mājās” nodrošināšana projekta „Atver sirdi
Zemgalē” (turpmāk arī – iepirkums) ietvaros saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums).
Iepirkuma priekšmets ir Publisko iepirkumu likuma 2. pielikuma 1.punktā „Veselības, sociālie
un saistītie pakalpojumi” minētais pakalpojums.
CPV kods: 85312400-3 (Sociālās aprūpes pakalpojumi, ko nesniedz izmitināšanas iestādes).
3. Iepirkums tiek rīkots pamatojoties uz Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumu Nr.313
“Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā mērķa „Palielināt
kvalitatīvu instucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi
pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. pasākuma
„Deinstitucionalizācija” īstenošanai un Zemgales plānošanas reģiona un Vecumnieku novada
pašvaldības 2016. gada 19. janvāra sadarbības Līgumu Nr. 3-41.4/38 par sadarbību Eiropas
Sociālā fonda projekta “Atver sirdi Zemgalē” īstenošanā.
4. Iepirkuma metode: ievērojot Publisko iepirkumu likuma (PIL) 10. panta otro daļu, pasūtītājs
izpildītāja izvēlei veic cenu aptauju.
5. Līguma izpildes vieta: Vecumnieku novada teritorija.
6. Līguma izpildes termiņš: no 2020. gada 1. maija līdz 2021. gada 30. aprīlim.
7. Samaksas noteikumi: Vienu reizi mēnesī par iepriekšējā mēnesī saņemto pakalpojumu.
8. Piedāvājumu iesniegšana: Piedāvājums jāiesniedz līdz 2020. gada 9. aprīlim plkst.14.00,
nosūtot pa e-pastu: vecumnieki@vecumnieki.lv skenētā formā ar parakstu vai parakstīts ar drošu
elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, vai personīgi Vecumnieku novada domē, Rīgas
ielā 29, Vecumniekos, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov.
9. Piedāvājuma derīguma termiņš: Visu pretendentu piedāvājumi ir spēkā līdz dienai, kad
noslēgts iepirkuma līgums vai procedūra ir izbeigta, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
10. Apmaksas nosacījumi: Samaksa tiek veikta vienu reizi mēnesī. Par iepriekšējā atskaites
mēnesī sniegto Pakalpojumu Pasūtītājs norēķinās 20 (divdesmit) dienu laikā pēc Pakalpojuma
sniedzēja iesniegtā rēķina dienas, kurš tiek izrakstīts pēc tam, kad Puses parakstījušas
Pakalpojuma pieņemšanas-nodošanas aktu. Pakalpojuma plānotais apjoms Līguma izpildes
gaitā var mainīties. Pasūtītājs veiks apmaksu par to Pakalpojuma apjomu, kurš attiecīgajā

mēnesī tiks pasūtīts un sniegts.
11. Iesniedzamie dokumenti:
Piedāvājums (veidlapa 2. pielikumā).
12. Piedāvājumu vērtēšana: No piedāvājumiem, kas atbilst visām prasībām, tiks izvēlēts
piedāvājums ar viszemāko cenu (ar zemāko vienību cenu summu).

Izpilddirektore

A.Saldābola

1.pielikums
07.04.2020. tirgus izpēteicenu salīdzināšanai Nr.3-28/2020/347

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
PAKALPOJUMA “APRŪPE MĀJĀS” NODROŠINĀŠANA PROJEKTA “ATVER SIRDI
ZEMGALĒ” IETVAROS
1. Pakalpojuma mērķis ir nodrošināt pakalpojumu klienta mājās pamatvajadzību
apmierināšanai personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt.
2. Pakalpojuma saņēmēji ir pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kurām
ar Sociālā dienesta lēmumu ir piešķirts “Aprūpe mājās” pakalpojums.
3. Pakalpojuma saturs - Pakalpojuma sniedzējs aprūpes mājās (regulārā) pakalpojuma
ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 13. jūnija noteikumiem Nr. 338
"Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem" 16. punktu nodrošina klientam personisko
atbalstu un palīdzību šādu darbību veikšanā:
1) palīdzību personīgās higiēnas nodrošināšanā (piemēram, mazgāšanās, inkontinences
līdzekļu nomaiņa, ķemmēšanās, skūšanās, protēžu kopšana), izņemot podologa
pakalpojumus;
2) palīdzību apģērbties un noģērbties, gultas veļas nomaiņu;
3) palīdzību iekļūt gultā un izkļūt no tās, pozicionēšanu un pārvietošanos;
4) ēdiena gatavošanu un palīdzību paēst;
5) pārtikas produktu, medikamentu un citu sīkpreču piegādi;
6) palīdzību mājvietas uzkopšanā (piemēram, trauku mazgāšana, telpu mitrā uzkopšana,
sadzīves atkritumu iznešana);
7) ārstniecības personas izsaukšanu, atbalstu medikamentu lietošanā, palīdzību
sadarbībā ar dažādām institūcijām (piemēram, samaksāt rēķinus);
8) kurināmā piegādi telpās, krāsns kurināšanu;
9) citi darbi atbilstoši noslēgtajam līgumam.
Ja klienta funkcionālais stāvoklis ir mainīgs un regulāra aprūpe nav nepieciešama, bet
pastāv iespēja nonākt bezpalīdzīgā stāvoklī, aprūpes mājās pakalpojuma sniedzējs
nodrošina aprūpi mājās pēc īpaša izsaukuma – "drošības poga", organizējot pasākumus
atbilstoši vajadzībai un noslēgtajam līgumam. Minētā pakalpojuma ietvaros klientam
nodrošina saziņas iekārtu nodošanu klienta lietošanā uz pakalpojuma sniegšanas laiku, to
apkopi, centrāles tehnisko nodrošinājumu un darbinieku gatavību pieņemt "drošības
pogas" signālu no klienta 24 stundas diennaktī.
4. Aprūpes mājās pakalpojuma sniedzējs nodrošina:
1) reģistrē sociālā dienesta pasūtījumu par pakalpojuma – aprūpe mājās –
nepieciešamību;
2) īsteno pakalpojumu noteiktajā apjomā atbilstoši Sociālā dienesta izstrādātajam
situācijas novērtējumam;
3) piemeklē ar klientu psiholoģiski saderīgu darbinieku vai, ja iespējams, piedāvā citu
aprūpes darbinieku, ja tiek konstatēta klienta un darbinieka savstarpējā nesaderība;
4) nekavējoties informē ārstniecības personu, ja ir aizdomas par būtisku klienta
veselības pasliktināšanos vai apdraudējumu;
5) apmāca vienā mājsaimniecībā dzīvojošos klienta ģimenes locekļus klienta aprūpē;

6) pamatojoties uz Sociālā dienesta lēmumu par nepieciešamību nodrošināt aprūpi
mājās:
a) iesniedz Sociālajam dienestam pārskatu par pakalpojuma ietvaros plānoto darbu
izpildi un citas ar pakalpojuma sniegšanu saistītas ziņas pēc Sociālā dienesta
pieprasījuma;
b) nekavējoties informē Sociālo dienestu, ja konstatē, ka aprūpe mājās nav pietiekama
vai klienta stāvoklis ir uzlabojies tiktāl, ka pakalpojums nav nepieciešams vai tā
apjoms ir samazināms.
5. Pakalpojuma sniedzējam un tā nodrošinātajam pakalpojumam jāatbilst Ministru kabineta
2017. gada 13. jūnija Noteikums Nr. 338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”
prasībām.
6. Pakalpojuma apjoms: Klientam nepieciešamais pakalpojuma apjoms tiek pielāgots
individuāli, atbilstoši katra klienta vajadzībām. Pastāvot dažādām līmeņu noteikšanas un
pakalpojuma apjoma aprēķināšanas sistēmām pašvaldībā, vidēji vienam klientam tiek
nodrošināta aprūpe:
• pirmajam aprūpes līmenim – līdz 4 stundām nedēļā;
• otrajam aprūpes līmenim – līdz 8 stundām nedēļā;
• trešajam aprūpes līmenim – līdz 12 stundām nedēļā;
• ceturtajam aprūpes līmenim – līdz 25 stundām nedēļā.
Kopējais pakalpojuma sniedzēja sniegtā pakalpojuma apjoms veidojas no faktiski
nepieciešamā pakalpojuma apjoma līguma darbības termiņā.
Pasūtītājs projekta ietvaros par pakalpojumu “Aprūpe mājās” var maksāt ne vairāk kā
6,15 EUR /h.
7. Pakalpojuma sniedzējas atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 13. jūnija noteikumiem
Nr. 338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” prasībām nodrošina aprūpi mājās, ja
nepieciešams, sociālā pakalpojuma sniegšanā iesaista aprūpētāju, sociālo aprūpētāju un
darbinieku, kurš koordinē aprūpes personāla darbību.
8. Lai piedalītos tirgus izpētē, pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu (2017., 2018.,
2019.gads, 2020.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanai) laikā ir bijusi pieredze iepirkuma
priekšmetam līdzīga satura un apjoma darbu izpildē, izpildot vismaz 1 (vienu) līgumu
(pakalpojumu).
Par līdzīga satura pakalpojumiem tiks uzskatīti tādi pakalpojumi, kas ietver personu
aprūpi mājās personas dzīvesvietā, līgums noslēgts uz nepārtrauktu divpadsmit mēnešu
periodu. Par līdzīga apjoma pakalpojumiem tiks uzskatīti tādi pakalpojumi, kuru līguma
līgumcena sasniedz vismaz 30000 (trīsdesmit tūkstošus) EUR bez PVN.
9. Pasūtītājs var lūgt papildu paskaidrojumus un dokumentus, kas apliecina spējas izpildīt
prasības.

Izpilddirektore

A.Saldābola

2.pielikums
07.04.2020. tirgus izpēteicenu salīdzināšanai Nr.3-28/2020/347

PIEDĀVĀJUMS
PAKALPOJUMA “APRŪPE MĀJĀS” NODROŠINĀŠANA PROJEKTA “ATVER SIRDI
ZEMGALĒ” IETVAROS
atbilstoši tehniskajai specifikācijai
Pretendents__________________________________________________________________
(Pretendenta nosaukums)

Reģ.Nr._________________, tā__________________________________________________
(paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds)

personā, ar šā piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā „Pakalpojuma „Aprūpe
mājās” nodrošināšana projekta „Atver sirdi Zemgalē” ietvaros” un sniedz šādas ziņas:
1.
Juridiskā adrese:
Bankas rekvizīti:
Tālruņa numurs:
E-pasta adrese:
Kontaktpersonas vārds,
uzvārds:
Ieņemamais amats:
Tālrunis:
E-pasta adrese:
2. Apliecina, ka sniegs aprūpi mājās pakalpojumus atbilstoši Tirgus izpētes-cenu
salīdzināšanas, tajā skaitā Tehniskās specifikācijas prasībām;
3. Apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu;
4. Apliecina, ka tas ir reģistrēts, licencēts un sertificēts atbilstoši normatīvajos aktos
noteiktām prasībām;
5. Apliecina, ka tā rīcībā ir visi tehniskie un personāla resursi, lai kvalitatīvi un savlaicīgi
nodrošinātu Pasūtītājam nepieciešamo pakalpojumu;
6. Pretendentam ir šāda pieredze iepirkuma priekšmetam līdzīga satura un apjoma darbu
izpildē (skatīt tehniskās specifikācijas 8.punktu):
Pakalpojuma
raksturojums

1.

Pasūtītāja
Apjoms naudas
nosaukums,
izteiksmē/ Līguma
reģistrācijas adrese, summa
kontaktpersonas
(EUR) bez PVN 12
vārds, uzvārds,
mēnešu periodā
tālrunis

Pakalpojuma sniegšanas
laiks (gads/mēnesis) nepārtrauktu 12 mēnešu
periods

7. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Mūsu piedāvātā cena, kas ietver sevī visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai
atbilstoša pakalpojuma sniegšanu, kā arī visus nodokļus, nodevas u.c. maksājumus vienai
personai ir:
N.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

1.

ja aprūpe mājās nepieciešama regulāri

2.

ja aprūpe mājās tiek izmantota neregulāri (drošības
euro/mēnesī
poga ar fiksēto tālruni)
ja aprūpe mājās tiek izmantota neregulāri (drošības euro/mēnesī
poga ar mobilo tālruni)
Vienību cenu summa

3.

Piedāvājuma
cena (euro) bez
PVN

euro/stundā

8. Apliecina, ka piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.
Vārds, uzvārds:
Amata nosaukums:
Paraksts:
Datums:
Piedāvājumu paraksta pretendenta paraksttiesīgā persona vai tās pilnvarota persona, pievienojot pilnvaru (kopiju)

Izpilddirektore

A.Saldābola

