VECUMNIEKU NOVADA DOME
Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933
Tālr. 63920593, e-pasts vecumnieki@vecumnieki.lv

TIRGUS IZPĒTE - CENU APTAUJA
Vecumnieku novada Vecumnieku pagastā
2020. gada 17. jūnijā

Nr. 3-28/2020/546

Iepirkums “Drapēriju piegāde un uzstādīšana Misas tautas namā”
1. Pasūtītājs
Vecumnieku novada dome
Reģistrācijas Nr. 90009115957
Juridiskā adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov., LV-3933
Tālruņa numurs: 63976100, e-pasta adrese: vecumnieki@vecumnieki.lv
Kontaktpersonas: par piedāvājumu iesniegšanu Inese Kampa, tālr. 63920589, e-pasts:
inese.kampa@vecumnieki.lv, par tehniskajām prasībām Sandra Vēvere, tālr.26108733, epasts: misastn@vecumnieki.lv.
2. Iepirkuma priekšmets: Drapēriju piegāde un uzstādīšana Misas tautas namā saskaņā ar
tehnisko specifikāciju (1.pielikums).
3. Iepirkuma metode: zemsliekšņa iepirkuma konkurss.
4. Piedāvājumu iesniegšana: Piedāvājums jāiesniedz līdz 2020. gada 26. jūnijam plkst. 16.00,
nosūtot to pa e-pastu: inese.kampa@vecumnieki.lv skenētā formā (Finanšu piedāvājumam
jābūt parakstītam) vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, vai
personīgi Vecumnieku novada domē, Rīgas ielā 29, Vecumniekos, Vecumnieku pag.,
Vecumnieku nov.
5. Līguma izpildes vieta: Misas tautas nams „Tautas nams Misā”, Misa, Vecumnieku pagasts,
Vecumnieku novads, LV-3906.
6. Līguma izpildes termiņš: 2 (divi) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.
7. Apmaksas nosacījumi: Pasūtītājs norēķinu veic 10 (desmit) dienu laikā pēc nodošanas –
pieņemšanas akta parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas no Izpildītāja.
8. 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.
9. Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos.
10. Iesniedzamie dokumenti:
Finanšu piedāvājums (veidlapa pielikumā) jāiesniedz parakstīts skenētā formā vai
parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, vai personīgi Vecumnieku
novada domē, Rīgas ielā 29, Vecumniekos, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov.
11. Piedāvājumu vērtēšana: No piedāvājumiem, kas atbilst visām prasībām, tiks izvēlēts
piedāvājums ar viszemāko cenu.
Izpilddirektore

A. Saldābola

1.pielikums
17.06.2020. tirgus izpēteicenu aptaujai Nr.3-28/2020/546

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Iepirkums “Drapēriju piegāde un uzstādīšana Misas tautas namā”

Skaits
Drapērijas
Kulises, krokojums 1,5
Sofites, krokojums 1,5
Aizmugures aizkars, krokojums 1,5

Izmēri, mm
h=5000 w=1800
h=1200 w=9000
H=5000 w=2700

8
3
3

Mehānismi (1 kulišu rinda/stanga)
Kulišu sliede 9,5m
sliežu savienojuma elementi
Iekares kronšteini Ø50mm
Runner (10gab. kompl)

Mērvien.
kompl.
gab.
kompl.
gab.

1
4
6
3

Auduma apstrāde ar
ugunsaizsarglīdzekļiem
Uzstādīšana, transports

kompl.
kompl.

1
1

Audums - skatuves samts 375g/m2, krāsa – tumši pelēka.
Ugunsdrošības prasības – sertificēts, neuzliesmojošs audums.
Audums attiecībā uz ugunsdrošības prasībām atbilst MK 2016.gada 19.aprīļa noteikumiem
Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi”.
Veikto darbu un materiālu kvalitātes garantijas perioda termiņš no Darbu pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas dienas ir vismaz 2 (divi) gadi.

Izpilddirektore

A. Saldābola

2.pielikums
17.06.2020. tirgus izpēteicenu aptaujai Nr. 3-28/2020/546
Finanšu piedāvājuma veidlapa

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Iepirkums “Drapēriju piegāde un uzstādīšana Misas tautas namā”
atbilstoši tehniskajai specifikācijai
Pretendenta nosaukums:
Reģistrācijas Nr.
Juridiskā adrese:
Tālr., e-pasts:
Bankas rekvizīti:
Iepazinies(-ušies) ar tirgus izpētes - cenu aptaujas „Drapēriju piegāde un uzstādīšana Misas
tautas namā” prasībām, piedāvājam veikt darbus atbilstoši tehniskajai specifikācijai par šādu
līgumcenu:
Vienības
Cena par
cena,
visu
EUR bez
apjomu
PVN
kopā,
EUR bez
Skaits
PVN
Drapērijas
Izmēri, mm
Kulises, krokojums 1,5
h=5000 w=1800
8
Sofites, krokojums 1,5
h=1200 w=9000
3
Aizmugures aizkars, krokojums
1,5
H=5000 w=2700
3
Mehānismi (1 kulišu rinda/stanga)
Kulišu sliede 9,5m
sliežu savienojuma elementi
Iekares kronšteini Ø50mm
Runner (10gab. kompl)
Auduma apstrāde ar
ugunsaizsarglīdzekļiem
Uzstādīšana, transports

Mērvien.
kompl.
gab.
kompl.
gab.

1
4
6
3

kompl.
1
kompl.
1
Kopējā piedāvājuma cena, EUR bez
PVN
PVN 21% , EUR
Kopējā piedāvājuma cena, EUR ar PVN
21%

Piedāvājam šādu audumu (raksturojums): ________________________.
Ar šo apliecinām, ka:
1) piedāvājuma cenā ir iekļautas visas ar iepirkuma priekšmetu saistītās izmaksas un visi Latvijas
Republikas normatīvajos aktos noteiktie nodokļi (izņemot PVN) un tiem pielīdzināmie
maksājumi;

2) mūsu rīcībā ir visi tehniskie un personāla resursi tehniskajā specifikācijā minēto darbu
izpildei, lai kvalitatīvi un savlaicīgi nodrošinātu pasūtītājam nepieciešamo darbu izpildi;
3) apstiprinām, ka veikto darbu un materiālu kvalitātes garantijas perioda termiņš no Darbu
pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienas ir __ (_______) gadi;
4) piekrītam pretendentiem izvirzītajām prasībām un garantējam to izpildi;
5) piedāvātā līgumcena būs nemainīga visā darbu izpildes laikā;
6) 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

A. Saldābola

