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 APTAUJA
Vecumnieku novada Vecumnieku pagastā
2020. gada 30. novembrī

Nr. 3-28/2020/936

Iepirkums “Psihologa pakalpojumu sniegšana pēc Sociālā dienesta
pasūtījuma”
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.
Kontaktpersona: Inese Kampa, tālr.63920589, e-pasta adrese: inese.kampa@vecumnieki.lv,
Ina Jankeviča, tālr.63976733, e-pasta adrese: ina.jankevica@vecumnieki.lv.
2. Iepirkuma priekšmets: Psihologa pakalpojumu sniegšana saskaņā ar tehnisko specifikāciju
(1.pielikumā). CPV kods: 85121270-6 (Psihiatru vai psihologu pakalpojumi). Publisko
iepirkumu likuma 2.pielikuma 1.punkta „Veselības, sociālie un saistītie pakalpojumi”
pakalpojums.
3. Priekšizpētes veikšanas mērķis: noteikt paredzamo līgumcenu, lai izvērtētu iespēju slēgt
līgumu vai izvēlētos atbilstošu iepirkuma veidu un piemērojamo procedūru.
4. Iepirkuma metode: ņemot vērā Publisko iepirkumu likuma (PIL) 9.panta divdesmitās daļas
noteikumus, PIL 10.panta otro daļu, tiek rīkots zemsliekšņa iepirkuma konkurss.
5. Piedāvājumu iesniegšana: Piedāvājums jāiesniedz līdz 2020. gada 7. decembrim
plkst.14.00, nosūtot to pa e-pastu: inese.kampa@vecumnieki.lv skenētā formā (Tehniskajam
piedāvājumam, Finanšu piedāvājumam, psihologa CV un pieejamības apliecinājumam 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.
6. Līguma izpildes vieta: saskaņā ar tehnisko specifikāciju.
7. Līguma izpildes termiņš: orientājoši no 2021.gada 4.janvāra līdz 2021.gada 30.decembrim.
8. Apmaksas nosacījumi: Līguma summa tiek maksāta pa daļām par iepriekšējā mēnesī
sniegtajiem pakalpojumiem, pamatojoties uz abpusēji parakstītu pieņemšanas - nodošanas
aktu un Izpildītāja izrakstīto rēķinu.
Pakalpojuma apjoms tiek aprēķināts un apmaksāts stundās saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja
stundas izcenojumu šādā kārtībā:
Samaksa par pakalpojuma sniegšanu tiek veikta 10 (desmit) kalendāra dienu laikā par
iepriekšējā mēnesī sniegtajiem pakalpojumiem pēc darba pieņemšanas – nodošanas akta
abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja izrakstītā rēķina saņemšanas Pasūtītāja grāmatvedībā.

Izpildītājam darba pieņemšanas – nodošanas akts un rēķins jāiesniedz Pasūtītājam līdz katra
mēneša 5.datumam.
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. Pretendentam pakalpojuma sniegšanā jāiesaista vismaz viens psihologs (pretendents pats var
būt psihologs), kurš atbilst visām šādām prasībām:
11.1. psihologam ir augstākās izglītības diploms par akreditētas bakalaura studiju
programmas un akreditētas maģistra studiju programmas psiholoģijā apguvi vismaz
200 kredītpunktu apjomā, turklāt vismaz viena no šīm programmām ir profesionālā
studiju programma;
11.2. psihologs ir reģistrēts Psihologu reģistrā un ieguvis psihologa sertifikātu klīniskajā un
veselības psiholoģijā;
Reģistrācijas un sertificēšanas faktu pasūtītājs pārbaudīs Valsts Izglītības
Informācijas Sistēmā tīmekļvietnē:
https://viis.lv/Pages/Psychologist/Public/PsychologistPublicSearch.aspx?Type=0

11.3. psihologam ir vismaz 3 gadu pieredze darbā ar visām šādām mērķa grupām –
personām ar funkcionāliem traucējumiem, bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām
ģimenēm un no psihoaktīvām vielām atkarīgām personām.
12. Iesniedzamie dokumenti:
12.1. Tehniskais piedāvājums (veidlapa noteikumu 2.pielikumā);
12.2. Finanšu piedāvājums (veidlapa noteikumu 3.pielikumā);
12.3. Psihologa CV un pieejamības apliecinājums (veidlapa noteikumu 4.pielikumā).
13. Piedāvājumu vērtēšana: No piedāvājumiem, kas atbilst visām prasībām, tiks izvēlēts
piedāvājums ar viszemāko cenu (gadījumā, ja tiks nolemts piešķirt līguma slēgšanas
tiesības).

Izpilddirektore

A. Saldābola

1.pielikums
30.11.2020. tirgus izpētei-cenu aptaujai
Nr.3-28/2020/936

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Iepirkums „Psihologa pakalpojumu sniegšana pēc Sociālā dienesta
pasūtījuma”
I. Vispārīgie pakalpojuma sniegšanas noteikumi
Pakalpojuma sniegšanas laiks: orientējoši no 2021. gada 4. janvāra līdz 2021. gada
30. decembrim.
2. Pakalpojuma sniegšanas vietas un nokļūšana pakalpojuma sniegšanas vietās:
1.

2.1. Pakalpojuma sniegšanas vietas:
1) Vecumnieku novada domē Rīgas ielā 29a, Vecumniekos, kā arī pēc
nepieciešamības Vecumnieku novada pagastu pārvaldēs vai citā pasūtītāja
nozīmētā pakalpojuma sniegšanas vietā Vecumnieku novada teritorijā.
2) Attālināti. Ja pakalpojuma sniedzējs un pasūtītāja pārstāvis vienojies par
attālinātām konsultācijām, psihologs tās var vadīt, atrodoties Vecumnieku novada
domē Rīgas ielā 29a, Vecumniekos, vai citā adresē, vienojoties ar pasūtītāja
pārstāvi.
2.2. Nokļūšanu Vecumnieku novada domē Rīgas ielā 29a, Vecumniekos nodrošina
Pakalpojuma sniedzējs. Nokļūšana no Vecumnieku novada domes Rīgas ielā 29a,
Vecumniekos līdz citām pakalpojuma sniegšanas vietām tiks organizēta ar
Vecumnieku novada domes autotransportu.
3.

Pakalpojuma apjoms:
3.1. Orientējoši 24 astronomiskās stundas nedēļā (darba dienas saskaņojot ar Pasūtītāja
pārstāvi).
3.2. Iespējamas attālinātas individuālās konsultācijas pakalpojuma sniedzējam
vienojoties ar pasūtītāja pārstāvi, bet ne vairāk par 50% no mēneša maksimālā
pakalpojuma apjoma (t.i., ne vairāk kā 12 stundas nedēļā).

4. Psihologam jāsadarbojas ar Vecumnieku novada domes Sociālo dienestu.
5. Pakalpojums jāsniedz atbilstoši Psihologu likumam, psihologa profesijas standartam,
vadlīnijām, zinātniskajām atziņām, nostādnēm, augstā profesionālā kvalitātē.
6. Psihologs sadarbojas ar pārraugu, lai saņemtu konsultatīvu atbalstu jautājumos, kas saistīti
ar psihologa pakalpojumu sniegšanu, un paaugstinātu darba kvalitāti.
7. Psihologam ir labas zināšanas saskarsmes un sociālajā psiholoģijā. Prasme labi veidot
kontaktu, pieredze sagatavot un vadīt grupu nodarbības, prasme novērtēt grupas dalībnieku
noskaņojumu un pielietot atbilstošas metodes.
8. Psihologs apguvis apmācības programmu 40 akadēmisko stundu apjomā, apgūstot speciālas
zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, vai apgūs minēto programmu 6 (sešu) mēnešu
laikā no līguma noslēgšanas par saviem finanšu līdzekļiem.
II. Darba uzdevums
1.

Sniegt psihologa pakalpojumus mērķa grupām – personām ar funkcionāliem
traucējumiem, bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm un no psihoaktīvām

vielām atkarīgām personām un citiem klientiem pēc Sociālā dienesta norādījuma
(turpmāk – mērķa grupas).
2.

Sniegt individuālās konsultācijas mērķa grupu dalībniekiem, kas veicinās viņu pašapziņas
celšanos un izpratni par dažādiem aktuāliem sabiedrības procesiem, palīdzēs veidot
savstarpējo saskarsmi, motivēt saskarsmei ar citiem sabiedrības locekļiem.

3.

Individuālo konsultāciju noslēgumā sniegt ieteikumus Sociālajam dienestam tālākai
darbībai.

4.

Vadīt atbalsta grupas, izvēloties un pielietojot mērķa grupām atbilstošas metodes.

5.

Sniegt Sociālajam dienestam atbalsta grupu darbības rezultātu novērtējumu.

6.

Pēc pieprasījuma veikt klienta psiholoģisko izpēti un sniegt rakstveida atzinumu.

Izpilddirektore

A. Saldābola

2.pielikums
30.11.2020. tirgus izpētei – cenu aptaujai
Nr.3-28/2020/936
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Iepirkums „Psihologa pakalpojumu sniegšana pēc Sociālā dienesta
pasūtījuma”
Pretendents ______________________________
(nosaukums vai vārds, uzvārds)

Nr.p.
k.
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Prasības saskaņā ar darba uzdevumu

Pretendenta piedāvājums

Sniegt psihologa pakalpojumus mērķa grupām
– personām ar funkcionāliem traucējumiem,
bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām
ģimenēm un no psihoaktīvām vielām atkarīgām
personām un citiem klientiem pēc Sociālā
dienesta norādījuma (turpmāk – mērķa grupas).
Sniegt individuālās konsultācijas mērķa grupu
dalībniekiem, kas veicinās viņu pašapziņas
celšanos un izpratni par dažādiem aktuāliem
sabiedrības
procesiem,
palīdzēs
veidot
savstarpējo saskarsmi, motivēt saskarsmei ar
citiem sabiedrības locekļiem. Sniegt atbalsta
grupu darbības rezultātu novērtējumu.
Individuālo konsultāciju noslēgumā sniegt
ieteikumus Sociālajam dienestam tālākai
darbībai.
Vadīt atbalsta grupas, izvēloties un pielietojot
mērķa grupām atbilstošas metodes.
Sniegt Sociālajam dienestam atbalsta grupu
darbības rezultātu novērtējumu.
Pēc pieprasījuma veikt klienta psiholoģisko
izpēti un sniegt rakstveida atzinumu.
Apņemamies/os ievērot visus tehniskās specifikācijas noteikumus, tajā skaitā vispārīgos
pakalpojuma sniegšanas noteikumus.
Vārds, uzvārds:
Amata nosaukums:
Paraksts:
Datums:
Paraksta pretendenta paraksttiesīgā amatpersona vai tās pilnvarota persona

Izpilddirektore

A. Saldābola

3.pielikums
30.11.2020. tirgus izpētei – cenu aptaujai
Nr.3-28/2020/936
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkums „Psihologa pakalpojumu sniegšana pēc Sociālā dienesta
pasūtījuma”
Pretendenta nosaukums (vai vārds, uzvārds):
Reģistrācijas Nr.
Juridiskā adrese:
Tālr., e-pasts:
Bankas rekvizīti:
Iepazinies(-ušies) ar tirgus izpētes - cenu aptaujas „Psihologa pakalpojumu sniegšana pēc
Sociālā dienesta pasūtījuma” prasībām, piedāvājam veikt darbus atbilstoši tehniskajai
specifikācijai un citiem iepirkuma noteikumiem par šādu līgumcenu:
1 (vienas) stundas
izmaksas (EUR),

Nosaukums

ieskaitot visus Latvijas
Republikas
normatīvajos aktos
paredzētos nodokļus
un nodevas, t.sk.
VSAOI, izņemot
PVN 21%

A
Psihologa
pakalpojumu
sniegšana

Orientējošās darba
stundas līguma
darbības laikā
(astronomiskās)

Piedāvājuma cena,
EUR bez PVN

B

AxB

1248
PVN
21%
(ja
attiecināms)
Kopā ar PVN 21%
(ja attiecināms)

1. Apliecinu, ka piedāvājuma cenā ir iekļautas visas ar pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas un
visi Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktie nodokļi (izņemot PVN) un tiem pielīdzināmie
maksājumi.
2. Piekrītu pakalpojuma apmaksas nosacījumiem saskaņā ar iepirkuma noteikumiem.
Vārds, uzvārds:
Amata nosaukums:
Paraksts:
Datums:
Paraksta pretendenta paraksttiesīgā amatpersona vai tās pilnvarota persona

Izpilddirektore

A. Saldābola

4.pielikums
30.11.2020. tirgus izpētei – cenu aptaujai
Nr.3-28/2020/936
Psihologa CV un pieejamības apliecinājums
Vārds, uzvārds:
Kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts):_________________________________________
IZGLĪTĪBA un KVALIFIKĀCIJA
Izglītības iestādes
nosaukums

Laika periods

Iegūtā izglītība (tai skaitā profesionālā kvalifikācija
atbilstoši noteikumu 11.1.punkta prasībām)

Reģistrācijas numurs Psihologu reģistrā __________________________
Sertifikāta numurs, norādot darbības jomu un veidu, derīguma termiņu
_________________
DARBA PIEREDZE

Psihologam ir vismaz 3 gadu pieredze darbā ar visām šādām mērķa grupām – personām ar
funkcionāliem traucējumiem, bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm un no
psihoaktīvām vielām atkarīgām personām.
Laika periods

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

Veiktie pienākumi vai pakalpojumu
nosaukumi atbilstoši noteikumu 11.3.punkta
prasībām

APLIECINĀJUMS

Es, zemāk parakstījies (-usies):
-

-

apliecinu, ka šī informācija pareizi raksturo mani, manu kvalifikāciju un pieredzi;
piekrītu manu personas datu izmantošanai tirgus izpētes-cenu aptaujas „Psihologa
pakalpojumu sniegšana pēc Sociālā dienesta pasūtījuma” Nr.3-28/2020/936
piedāvājuma izvērtēšanai;
apliecinu, ka apņemos piedalīties līguma izpildē kā psihologs, gadījumā, ja pretendentam
[pretendenta nosaukums vai vārds, uzvārds] tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma
līgumu.

Paraksts:
Datums:
Izpilddirektore

_
A. Saldābola

