Par cenu aptauju
Mālpils novada dome uzaicina piedalīties cenu aptaujā
„Piemiņas stēlas Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru piemiņai
izgatavošana un uzstādīšana Mālpilī”
Instrukcija pretendentiem
1.Informācija par pasūtītāju
Pasūtītājs

Mālpils novada dome

Reģistrācijas numurs

90000048398
Nākotnes iela - 1, Mālpils, Mālpils novads,
LV-2152
Ieva Pauloviča
26478448

Adrese
Kontaktpersona
Tālrunis

2. Iepirkuma priekšmets - „Piemiņas stēlas Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru
piemiņai izgatavošana un uzstādīšana Mālpilī”
3. Piedāvājuma iesniegšana: piedāvājumu iesniegt elektroniski – e-pasta adrese:
dome@malpils.lv vai nosūtot pa pastu, adrese: – Mālpils novada dome, Nākotnes ielā - 1,
Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152
4. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2019.gada 1. februāris līdz plkst 15.00
5. Prasības pretendentiem. Pretendentam jābūt sertificētam akmeņkaļa amata meistaram ar
pieredzi līdzīgu darbu veikšanā
6. Iesniedzamie dokumenti.
6.1. Pieteikums dalībai cenu aptaujai, atbilstoši 1. pielikumam.
6.2. Finanšu piedāvājums, atbilstoši 2. pielikumam.
6.3.Tehniskā specifikācija, atbilstoši 3.pielikumam.
7. Piedāvājuma izvēles kritērijs
7.1. Par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, tiek atzīts tas
pretendents, kura piedāvājums atbilst visām cenu aptaujas noteikumu prasībām un ir ar
viszemāko līgumcenu.
7.2. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu, tad tiek lemts vai piešķirt līguma
slēgšanas tiesības nākamam pretendentam, kura piedāvājums ir ar zemāko cenu.
7.3.Ja nav iesniegts neviens cenu aptaujas noteikumu prasībām atbilstošs piedāvājums vai ir
cits objektīvi pamatots iemesls, pasūtītājam ir tiesības uzvarētāju nepaziņot un cenu aptauju
pārtraukt.
8. Finanšu piedāvājums
8.1. Pretendentam finanšu piedāvājums jāiesniedz atbilstoši uzaicinājuma 2.pielikumā
norādītajai Finanšu piedāvājuma formai. Finanšu piedāvājumā norādītajā cenā jāiekļauj visas
ar izmaksas, nodokļi, t.sk., izmaksas par visiem riskiem, tajā skaitā, iespējamo
sadārdzinājumu.
8.2.Pretendentam Finanšu piedāvājumā cenas un summas jānorāda EUR bez pievienotās
vērtības nodokļa, atsevišķi norādot pievienotās vērtības nodokli un kopējo summu, ieskaitot
pievienotās vērtības nodokli.

8.3. Pretendentam Finanšu piedāvājumā cena jānorāda ar precizitāti divi cipari aiz
komata. Iepirkuma līguma izpildes laikā netiek pieļauta līgumcenas maiņa,
pamatojoties uz izmaksu pieaugumu.
9.Cita informācija.
Ja Pretendenta piedāvājums tiks akceptēts, Domes kontaktpersona sazināsies ar
Pretendenta piedāvājumā norādīto kontaktpersonu par līguma slēgšanu.

Pielikumā:
1) Finanšu piedāvājuma paraugs;
2) Pieteikums cenu aptaujai
3) Tehniskā specifikācija;
4) Tehniskais rasējums,
5) Darba apjomu un izcenojumu saraksts.

1.pielikums

PIETEIKUMS CENU APTAUJAI
„Piemiņas stēlas Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru piemiņai
izgatavošana un uzstādīšana Mālpilī”
Informācija par pretendentu
Pretendenta nosaukums:
Reģistrācijas numurs:
Juridiskā adrese:
Pasta adrese:
Tālrunis:
E-pasta adrese:
Vispārējā interneta adrese:

Fakss:

Finanšu rekvizīti
Bankas
nosaukums:
Bankas kods:
Konta numurs:
Informācija par pretendenta kontaktpersonu
Vārds, uzvārds:
Ieņemamais
amats:
Tālrunis:
E-pasta adrese:

Fakss:

Ar šo apliecinu savu dalību minētajā cenu aptaujā un apstiprinu, ka esmu iepazinies ar
tās noteikumiem, darbu veikšanas apjomiem, un piekrītu visiem tajā minētajiem
nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.
Ar šo apliecinu, ka visa sniegtā informācija ir patiesa.

Vārds, uzvārds:
Amats:
Paraksts:
Datums:

2. pielikums
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Iepazinušies ar cenu aptaujas „Piemiņas stēlas Lāčplēša Kara ordeņu kavalieru
piemiņai izgatavošana un uzstādīšana Mālpilī”
noteikumiem, mēs apakšā parakstījušies, piedāvājam sniegt pakalpojumu, saskaņā ar
minētās cenu aptaujas prasībām par kopējo līgumcenu:
Kopējā cena,
EUR bez
PVN
„Piemiņas stēlas Lāčplēša Kara ordeņu
kavalieru
piemiņai
izgatavošana
un
uzstādīšana Mālpilī”

Pilnvarotās personas paraksts:
Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
Piedāvājumu iesniedzējas sabiedrības
nosaukums:

PVN

Kopējā
cena, EUR
ar PVN

3.pielikums

Tehniskā specifikācija
Jaunsardzes un informācijas centrs Latvijas 100-gades projektu ietvaros īsteno
projektu „Atceries Lāčplēšus”. Projekta mērķis ir apzināt Lāčplēša kara ordeņa kavalieru
(LKOK) biogrāfijas un veikt pētniecības darbu, lai iegūtu un apkopotu to informāciju, kas
vēl nav tikusi apzināta, kā arī ieviest aktivitātes, kas stiprinātu izpratni un informētību par
tā laika notikumiem un godinātu LKOK piemiņu.
Piemiņas godināšanai ir izstrādāta vienota parauga piemiņas stēlas, kuras tiks
uzstādītas visā Latvijā un Pretendentam, ievērojot Pasūtītāja prasības, jānodrošina
stēlas kalums, atbilstoši skicei, bareljefa kalšanas un teksta gravēšanas pakalpojums, kā
arī stēlas uzglabāšana līdz tās uzstādīšanai, gadījumā, ja tas būs nepieciešams.
Gravējamā teksta saturs tiks skaņots individuāli, atkarībā no stēlas uzstādīšanas
vietas.
1. Prasības stēlas kalumam un gravējumam:
1.1. Stēlas kalšanas darbi jānodrošina atbilstoši izstrādātajai skicei un veicami
granītā (HELLEHARJU-KAPEE).
1.2. Gravēšanas un bareljefa kalšanas darbi veicami granītā (HELLEHARJUKAPEE).
1.3. Teksta gravējuma šriftam jāatbilst varoņu piemiņas plākšņu standartam, kas ir
analogs Rīgas Brāļu kapu (Aizsaules ielā 1B, Rīgā) Centrālā kapu lauka smilšakmens
piemiņas zīmju gravējumam.
1.4. Kalšanas un gravēšanas darbiem jāievēro Pasūtītāja noteiktie izmēri (skiču
projekts pielikumā).
1.5. Pirms gravēšanas darbu uzsākšanas, stēlas saturiskajai daļai jāsaskaņo
teksta makets ar Pasūtītāja nozīmētu pārstāvi.
2. Prasības bareljefa kalumam.
2.1. Kalumam precīzi jāatbilst tēlnieka izstrādātam Lāčplēša kara Ordeņa
atlējumam ģipsī un kalumam granītā mērogā 1:1, ieskaitot virsmas faktūras apstrādi.
2.2. LKO kalšanas darbs tiek pieņemts tikai ar projekta autora, tēlnieka Jāņa Strupuļa
saskaņojumu.
Ar Lāčplēša kara ordeņa atlējumu ģipsī, Pretendents var iepazīties klātienē, piesakot
vizīti pie JIC kontaktpersonas.
Ja izpildītājs sabojā stēlu, veicot nepareizu vai nekvalitatīvu gravējumu jeb kalumu,
tam jāatmaksā stēlas vērtība (ja, pēc eksperta slēdziena, sabojātajā granīta stēlā nav
iespējams veikt labojumu).
3. Izejmateriāls
Pretendentam jāparedz izejmateriāla – stēlas sagataves un stēlas pamatnes sagatavestransportēšanas izmaksas no uzglabāšanas vietas SIA „Akmens apstrādes centrs AKM”,
Akmeņkaļu ielā 11, Ķekavas nov., Ķekavas pag., Alejās, LV-2111
4. Stēlas skices un izmēri.

5. pielikums
Objekts: Piemiņas stēlu izgatavošana Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru piemiņai Latvijas 100gades projekta “Atceries Lāčplēšus!” ietvaros
Pasūtītājs: Mālpils novada dome
Uzņēmējs: _____________________________________

Darba apjomu un izcenojumu saraksts
Nr.

Darbu nosaukums

Mērv.

Apjoms

1.

Granīta stēlas (700x400xh2100 mm) virsmas slīpēšanas
un matēšanas darbi

m²

5,18

2.

Stēlas apakšējās daļas profila izveide

m

2,20

3.

Stēlas granīta pamatnes (900x900x1500 mm) faktūras
izveides darbi, slīpējot un matējot

m²

1,35

4.

Pamatnes salāgošana ar stēlu, urbums, nerūsoša
materiāla stiprinājums atbilstoši pieminekļa projektam

apj.

1,00

5.

Lāčplēša Kara ordeņa bareljefa kalšana granīta stēlā
(350x350 mm) atbilstoši Pasūtītāja dotam maketam.
Bareljefa kaluma saskaņošana ar projekta autoru /
autoruzraugu

apj.

1,00

6.

Pamatteksta gravēšanas darbi atbilstoši projektam

apj.

1,00

7.

Gravējums uz stēlas aizmugurējās daļas atbilstoši
projektam

apj.

1,00

8.

Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru vārdu komplekta
gravējums atbilstoši Pasūtītāja iesniegtiem datiem.
Komplekta sastāvs: vienas personas armijas pakāpe,
personas vārds un uzvārds, dzīves dati.

kompl.

9,00

9.

Tehniskais nodrošinājums stēlas izgatavošanai,
transportēšanai un uzstādīšanai. Stēlas svars ap 2000 kg,
pamatnes svars ap 350 kg.

apj.

1,00

10.

Dzelzsbetona pamata izveide stēlas uzstādīšanas vietā

m³

0,80

Cena/
mērv.

Kopā
EUR

