BAUSKAS NOVADA PAŠVALDĪBA

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

TIRGUS IZPĒTE – CENU APTAUJA
Bauskas novada Vecumnieku pagastā
2021.gada 20.septembrī

Nr.3-28/2021/585

Iepirkums “Projektoru un projekcijas ekrānu iegāde”
Projekta Nr.9.3.1.1/18/I/020 “Dienas aprūpes centra izveidošana Vecumnieku pagastā personām ar garīga
rakstura un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem” ietvaros

1. Pasūtītājs:
Vecumnieku novada dome
Reģistrācijas Nr. 90009115957
Juridiskā adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas novads, LV3933
Tālruņa numurs: 63976100
Kontaktpersona: Dace Šileika, tālr. 63920596, e-pasts: dace.sileika@vecumnieki.lv
2. Iepirkuma priekšmets: Projektoru un projekcijas ekrānu iegāde saskaņā ar tehnisko
specifikāciju – tehnisko piedāvājumu (1.pielikums).
3. Priekšizpētes veikšanas mērķis: noteikt paredzamo līgumcenu, lai izvērtētu iespēju slēgt
līgumu vai izvēlētos atbilstošu iepirkuma veidu un piemērojamo procedūru.
4. Iepirkuma metode: zemsliekšņa iepirkuma konkurss.
5. Piedāvājumu iesniegšana: Tehniskā specifikācija – tehniskais piedāvājums un Finanšu
piedāvājums jāiesniedz līdz 2021.gada 24.septembra plkst.14.00, nosūtot tos pa e-pastu:
dace.sileika@vecumnieki.lv skenētā formā (jābūt parakstītam) vai parakstītus ar drošu
elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, vai iesniedzot personīgi Vecumnieku novada
domē Rīgas ielā 29, Vecumniekos, Vecumnieku pag., Bauskas nov.
6. Līguma izpildes vieta: Sarkanā skola, Bauskas iela 4, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads.
7. Līguma izpildes termiņš: 8 nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
8. Apmaksas nosacījumi: Līguma summa tiek maksāta pēc abpusējas pieņemšanas - nodošanas
akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.
9. Piedāvājuma derīguma termiņš: Visu pretendentu piedāvājumi ir spēkā līdz dienai, kad
pieņemts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu vai procedūra ir izbeigta,
neizvēloties nevienu piedāvājumu, izņemot izvēlētā uzvarētāja piedāvājums - spēkā līdz
noslēgts iepirkuma līgums.
10. Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos. 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.

11. Iesniedzamie dokumenti:
11.1. Tehniskā specifikācija – tehniskais piedāvājums (1.pielikums).
11.2. Finanšu piedāvājums (2.pielikums) saskaņā ar tehnisko specifikāciju –tehnisko
piedāvājumu.
12. Piedāvājumu vērtēšana: No piedāvājumiem, kas atbilst visām prasībām, tiks izvēlēts
piedāvājums ar viszemāko cenu (gadījumā, ja tiks nolemts piešķirt līguma slēgšanas tiesības).
Aiga Saldābola

Izpilddirektore

2

1.pielikums
Tehniskā specifikācija – tehniskais piedāvājums
Iepirkums “Projektoru un projekcijas ekrānu iegāde”
Projekta Nr.9.3.1.1/18/I/020 “Dienas aprūpes centra izveidošana Vecumnieku pagastā personām ar garīga rakstura un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem” ietvaros
Telpas
Nr.

Preces
nosaukums

109

PROJEKCIJAS
EKRĀNS

203

PROJEKCIJAS
EKRĀNS

Attēls*

Apraksts
• Pārvietojams PROJEKTORA EKRĀNS ar regulējamu
trijkāji un mehānisku ekrāna ievilcēju.
• Attēla izmēri: 2400mm x 1800mm (+/-2cm).
• Regulējams ekrāna statīvs ar trijkāji, projektora ekrāna
korpusa krāsa: balta.
• Ekrāna gaismas atstarošanas koeficients (Gain) vismaz
1.1 ar redzes leņķi vismaz 160°. Ekrāna auduma
aizmugurēja daļa ir melnā krāsā. Melnas projekcijas
laukuma sānu malas.
• Ekrāna materiālam jābūt viegli tīrāmam un paredzētam
ikdienas lietošanai.
• Ekrāna laukums, kas paredzēts attēla projekcijai vismaz
240 cm x 180 cm.
• Garantija ne mazāka par 36 mēnešiem.
• PROJEKTORA EKRĀNS ar kontrolētu ekrāna
ievilkšanu, stacionāri uzstādāms.
• Attēla izmēri: 2300mm x 1440mm (+/-2cm).
• Motorizēti vadāms, kā rezerves iespēja - ar roku
novelkams ekrāns. Ekrāna korpusa krāsa: balta. Ekrāna
vadība tiek nodrošināta ar radio tālvadības pulti.
• Matēts balts ekrāna materiāls. Materiāla biezums vismaz
0,40mm. Ekrāna materiāla gaismas atstarošanas
koeficients (Gain) vismaz 1.2, ar redzes leņķi vismaz 150
°. Ekrāna auduma aizmugurēja daļa ir melnā krāsā.
• Ekrāna korpusa garumā
ir ražotāja izstrādāta,
stiprināšanas josla. Stiprināšanas josla nodrošina iespēju
pēc ekrāna uzstādīšanas veikt ekrāna korpusa pārbīdīšanu
bez skrūvju pārlikšanas.
• Ekrānu iespējams stiprināt pie sienas vai griestiem.
Ekrāna stiprināšanai iespējams izmantot pagarinošos
stiprinājumus. Stiprinājums iekļauts komplektā.
• Garantija ne mazāka par 36 mēnešiem

Skaits

1 gab.

1 gab.

Pretendenta piedāvājums
(Ražotājs, apraksts, raksturojošie
parametri)

Izmaksas
EUR, bez
PVN

109

PROJEKTORS

203

PROJEKTORS

Tehniskie raksturlielumi:
• 3LCD tehnoloģija.
• Izšķirtspēja ne mazāka par WXGA (1920x1200).
• Attēla malu attiecība 16:10.
• Gaismas spilgtums ne mazāks par 3700 ANSI Lum.
• Kontrasts ne mazāks par 50 000:1
• Optiskā tālummaiņa( zoom) vismaz 1,6 reizes
• Skaļrunis vismaz 20W
• Vismaz ±30° vertikālā un horizontālā trapeces korekcija
• Vismaz pa vienai VGA un HDMI ieejām
• Attēla pārraidi uz projektoru iepējama ar bezvadu ( WiFi
) tīklu vai ar RJ45 pieslēguma palīdzību
• Trokšņa
līmenis
Normal: 37 dB
vai
mazāk
Economy: 28 dB vai mazāk
• Lampas darba resurss ne mazāks par 10 000 h
(Normal/Eco mode)
• Papildaprīkojums nepieciešams 360⁰ regulējamu
vertikālā stiprinājuma kronšteinu
• Garantija ne mazāka par 36 mēnešiem
Tehniskie raksturlielumi:
• 3LCD tehnoloģija
• projektors stiprināms pie griestiem
• Pilnas jaudas režīmā (bright mode) ne mazāk kā 7000
ANSI lūmeni. Informācijai jābūt atspoguļotai iekārtas
ražotāja mājaslapā pieejamajā tehniskajā specifikācijā
vai Pretendentam jāiesniedz neatkarīgas mērījumu
laboratorijas izsniegti dokumenti, kas apliecina minēto
prasību izpildi.
• Projektora matricas fiziskā izšķirtspēja ne mazāk kā
1920 x 1200 (WUXGA)
• Projektora gaismas avots - lāzera gaismas avots
• Projektora gaismas avota mūžs (stundas) - vismaz 20
000 stundas
• Tālummaiņa (Zoom), fokuss - motorizēta lēca
• Tālummaiņa - vismaz 1-2.3
• Projekcijas faktors - vismaz 1.3- 3.0: 1
• Lēcas mehāniskā korekcija (Lens shift) - vismaz
Horizontāli:±20;
vismaz Vertikāli:+10-50
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1 gab.

1 gab.

• Trapeces korekcija (Keystone correction): vismaz +/-40°
horizontāli/ Vismaz +/-40° vertikāli
• Projektora trokšņa līmenis nedrīkst pārsniegt 42 dB
pilnas jaudas darba režīmā. Rezultātam jābūt
atspoguļotam iekārtas ražotāja mājaslapā pieejamajā
tehniskajā specifikācijā vai Pretendentam jāiesniedz
neatkarīgas mērījumu laboratorijas izsniegti dokumenti,
kas apliecina minēto prasību izpildi
• Komplektācijā ietilpst tālvadības pults
• Projektora korpusa krāsa - sudraba, balta vai pelēka
• Projektora izejas/ ieejas - HDMI ieeja x2; HDBaseT
ieeja x1; HDBaseT izeja x1; DisplayPort ieeja x1; USB
(Type A)x1; RS232 x1; VGA ieeja x1; audio mini jack
ieeja x1; audio mini jack izeja x1; LAN (RJ-45)x 1
• garantija ne mazāka par 36 mēnešiem

*Attēlam ir ilustratīvs raksturs
1.

Vispārīgas prasības
1.1.
Pretendentam jānodrošina garantija piegādātajām precēm ne mazāk kā 36 (trīsdesmit seši) mēneši.
1.2.
Piegādātajām precēm jābūt kvalitatīvām, jaunām, nelietotām, ražotāja iepakojumā ar jebkuriem nepieciešamajiem dokumentiem.

2.

Tehniskajā specifikācijā – tehniskajā piedāvājumā norādītajām preču zīmēm (zīmoliem), standartiem ir informatīvs raksturs. Pretendentam ir tiesības piedāvāt ekvivalentas preces.
Par ekvivalentām precēm tiek uzskatītas preces, kuru tehniskās, funkcionālās un kvalitātes īpašības ir vienādas vai labākas par tehniskajās specifikācijās norādīto konkrēta nosaukuma
preču īpašībām.
Izvēloties ekvivalentu izstrādājumu, tas ir skaidri jānorāda piedāvājumā un piedāvājumam jāpievieno (salīdzinošā veidā) dokumenti, kuri apliecina piedāvāto iekārtu ekvivalentās
tehniskās īpašības (tehniskie parametri, materiālu pases u.c. dokumenti).
Ja garantijas termiņa laikā preces tiek pareizi lietotas, bet tiek konstatēti kādi ražotāja vai piegādātāja vainas dēļ radušies trūkumi vai defekti, pasūtītājs par to informē piegādātāju
telefoniski vai e-pastu un, ja pasūtītāja pretenzija ir pamatota, piegādātājs uz sava rēķina novērš konstatētos defektus vai arī veic preču nomaiņu pret jaunām ar pasūtītāju savstarpēji
saskaņotā termiņā, kas nevar būt ilgāks par 20 (divdesmit) dienām.

3.

Vārds, uzvārds:
Amata nosaukums:
Paraksts:
Datums:

Izpilddirektore
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2.pielikums
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkums “Projektoru un projekcijas ekrānu iegāde”
Projekta Nr.9.3.1.1/18/I/020 “Dienas aprūpes centra izveidošana Vecumnieku pagastā personām ar garīga rakstura un
bērniem ar funkcionāliem traucējumiem” ietvaros

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:
Nr.p.k.
1.

Piedāvājuma cena
EUR bez PVN

Nosaukums

Projektoru un projekcijas ekrānu iegāde
Kopējā piedāvājuma cena bez PVN, EUR:
PVN (____%), EUR:
Kopējā piedāvājuma cena ar PVN, EUR:

1. Apliecinām, ka 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. Esam informēti, ka līguma vienības cena nevar tikt grozīta.
4. Apstiprinām, ka piegādāto preču garantijas perioda termiņš no preču pieņemšanas - nodošanas akta vai preču
– pavadzīmes rēķina parakstīšanas dienas ir __ (__________) mēneši. Apņemamies novērst garantijas laikā
radušos/konstatētos defektus saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

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

Izpilddirektore

Aiga Saldābola

