Iepirkums PIL 8’ kārtībā
„Garderobes skapīšu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Mālpils
vidusskolai”
identifikācijas Nr. MND/2012-7

Informācija par iepirkuma priekšmetu un
nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā
1.Identifikācijas Nr.: MND/2012-7
2. Pasūtītājs:
Mālpils novada dome
Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, Latvija, LV- 2152,
tālr. 67970888; fakss 67925342
PVN maks. reģ. Nr. LV90000048398
Saņēmējs: Mālpils vidusskola
3. Iepirkums tiek veikts saskaņā ar „Publisko iepirkumu likuma” 81.panta noteikumiem.
4. Iepirkuma nosaukums: „Garderobes skapīšu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Mālpils
vidusskolai”
5. Iepirkuma priekšmets:
5.1. Garderobes skapīšu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Mālpils vidusskolā, Sporta ielā
1, Mālpilī, Mālpils novadā (saskaņā ar tehnisko specifikāciju, kas ir pielikumā Nr.2);
5.2. CPV kods: 39160000-1
5.3.
Pretendents iesniedz piedāvājumu uz visu pasūtījuma apjomu.
6. Līguma izpildes laiks un vieta:
6.1. 1 mēneša laikā no līguma parakstīšanas brīža;
6.2. Līguma izpildes vieta – Mālpils vidusskola, Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV –
2152.
7. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:
Mālpils novada domes kanceleja, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV – 2152 līdz
2012. gada 27.augustā plkst. 17:00, iesniedzot piedāvājumu personīgi kancelejā vai sūtot pa
pastu. Pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu piedāvājuma izsūtīšanu, lai nodrošinātu
piedāvājuma saņemšanu Mālpils novada kancelejā ne vēlāk kā līdz norādītajam piedāvājumu
iesniegšanas laikam.
8. Kontaktpersona:
Mālpils vidusskolas direktores vietniece saimn.jomā. Ingrīda Kajaka, t. 67925340, mob.
29551042, e-pasts: kingrida@inbox.lv.
9. Prasības piedāvājuma noformēšanai:
9.1. Cauršūtam piedāvājumam ir jābūt ievietotam aizlīmētā aploksnē ar norādi:
„Garderobes skapīšu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Mālpils vidusskolai”
identifikācijas Nr. MND/2012-7
9.2. Uz aploksnes ir jābūt norādītam pretendenta nosaukumam un adresei.
9.3. Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.
9.4. Iesniegtais piedāvājums ir derīgs 90 (deviņdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas
brīža Pasūtītajam.

9.5.

Pretendents iesniedz vienu piedāvājuma oriģinālu un vienu tā kopiju.

10. Tehniskās specifikācijas:
10.1. Tehniskās specifikācijas ir iepirkuma dokumentācijas pielikumā Nr. 2;
11. Iesniedzamā informācija:
11.1. Pieteikuma vēstule dalībai iepirkuma procedūrā saskaņā ar iepirkuma nolikuma
nosacījumiem, kuru paraksta Pretendenta paraksttiesīgā vai pilnvarota persona. (ja
pieteikumu paraksta pilnvarota persona, Pretendents iesniedz arī pilnvaras oriģinālu vai
apliecinātu kopiju).
11.2. Apliecinājums, kas noformēts saskaņā ar pielikumu Nr.1.
11.3. Finanšu piedāvājums, kurā ir norādītas mēbeļu iegādes, piegādes un uzstādīšanas
izmaksas bez un ar PVN 21%, kā arī izgatavošanas un piegādes termiņš.
Atsevišķi norāda piedāvājuma kopējo cenu bez un ar PVN 21 %.
11.4. Tehniskais piedāvājums, kas ir sagatavots atbilstoši pielikumu Nr.3;
11.5. Uzņēmumu reģistra/Komercreģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību/komercdarbību
reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija.
Pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 5 (piecu) darbadienu
laikā pēc komisijas pieprasījuma saņemšanas dienas iesniedz:
11.6. Izziņu, ko izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai līdzvērtīga nodokļu administrācijas
iestāde citā valstī, kur Pretendents reģistrēts, un kas apliecina, ka Pretendentam nav
nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā
valstī pārsniedz 100 latus. Šo dokumentu iepirkuma komisija pieņem un atzīst, ja tas
izdots ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas.
*Pretendents ir tiesīgs visus augstākminētos dokumentus iesniegt piedāvājumā.
12. Prasības pretendentiem:
12.1. Iepirkuma procedūrā var piedalīties jebkura juridiskā vai fiziskā persona vai personu grupa,
kura atbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām.
12.2. Pasūtītājs izslēgs Pretendentu no turpmākās dalības un neizskatīs Pretendenta piedāvājumu,
ja:
12.2.1. pasludināts Pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas
procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz
parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai
pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma
izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;
12.2.2. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja
tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi,
tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī
pārsniedz 100 latus.
13. Piedāvājuma vērtēšanas kritēriji:
13.1. Par uzvarētāju tiek atzīts Pretendents, kura piedāvājums atbilst visām Pasūtītāja izvirzītajām
prasībām un kura piedāvājums ir ar viszemāko cenu par kopējo pasūtījuma apjomu.
14. Pielikumi:
14.1. Apliecinājums (pielikums Nr.1).
14.2. Tehniskā specifikācija (pielikums Nr.2).
14.3. Tehniskā piedāvājuma forma (pielikums Nr.3).

Pielikums Nr.1
APLIECINĀJUMS IEPIRKUMAM
„Garderobes skapīšu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Mālpils vidusskolai”
identifikācijas Nr. MND/2012-7
Apakšā parakstījies, apliecinu, ka:
1. _________________________ (Pretendenta nosaukums vai vārds, uzvārds fiziskai
personai) piekrīt dalības nosacījumiem iepirkuma procedūrā un garantē to izpildi. Šie
nosacījumi ir skaidri un saprotami.
2. _________________________ (Pretendenta nosaukums) pasludināts tā maksātnespējas
process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga
veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un
maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība
par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts.
3. _________________________ (Pretendenta nosaukums) Latvijā un valstī, kurā tas
reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas
tā pastāvīgā dzīvesvieta), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu
parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.
4. Visas piedāvājumā sniegtās ziņas par Pretendentu ir patiesas un precīzas.
5. Pretendents apzinās un saprot, ka Pasūtītājs var pieņemt vai noraidīt jebkuru piedāvājumu, kā arī
noraidīt visus piedāvājumus jebkurā brīdī līdz uzvarētāja noteikšanai.
6. Pretendents apstiprina, ka šī piedāvājuma derīguma termiņš ir 90 dienas no piedāvājuma atvēršanas
brīža.

(Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs)

Pielikums Nr.2
Tehniskā specifikācija
„Garderobes skapīšu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Mālpils vidusskolai”
identifikācijas Nr. MND/2012-7
Mālpils vidusskolā, Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, , nepieciešams veikt piegādi un
uzstādīšanu sekojošām mēbelēm:

No

Tehniskie parametri

Apraksts

Paredzamais
Skaits

Cena par 1
vienību bez
PVN

Summa
kopā bez
PVN

38

0,00

0,00

5

0,00

0,00

Mēbeles garderobes aprīkošanai
1

1.1.

1.2.

Garderobes skapji
Garderobes skapis Pl=1096xDz=400xH=1500,ar
veramām durvīm augšējā daļā. Skapja korpusi
un durvis izgatavoti no lamināta. Detaļu biezums
s=16.mm ar 2mm ABS malu apstrādi. Skapja
mugursienas izgatavotas no mēbeļu kartona
3mm biezumā. Skapis aprīkots ar plauktu un
drēbju pakaramajiem (āķiem). Materiāla tonis
bēšs, 30% no skapju durvju skaita oranžas.
Lokveida formas rokturi. Skapja kājas H=100mm
un tām ir izlīmeņošanas funkcija. Visas durvis
slēdzamas. Komplektā 3 atslēgas ar skapīša
numuru. Viena (1) centrālā atslēga. Skapja
iekšpusē paredzēta ventilācija. Skapja durvis
numurētas - numuriņi skrūvējami h=55mm. Pie
skapja soliņš 2.1.

Garderobes skapis Pl=827xDz=400xH=1700, ar
veramām durvīm augšējā daļā. Skapja korpusi
un durvis izgatavoti no lamināta. Detaļu biezums
s=16.mm ar 2mm ABS malu apstrādi. Skapja
mugursienas izgatavotas no mēbeļu kartona
3mm biezumā. Skapis aprīkots ar plauktu un 2
drēbju pakaramajiem. Materiāla tonis bēšs, 30%
no skapju durvju skaita oranžas. Lokveida
formas rokturi. Skapja kājas H=100mm un tām ir
izlīmeņošanas funkcija. Visas durvis slēdzamas.
Komplektā 3 atslēgas ar skapīša numuru. Viena
(1) centrālā atslēga. Skapja iekšpusē paredzēta
ventilācija. Skapja durvis numurētas - numuriņi
skrūvējami h=55mm. Pie skapja soliņš 2.2.

1.3.

1.4.

2

Garderobes skapis Pl=1096xDz=400xH=1700,
ar veramām durvīm augšējā daļā. Skapja korpusi
un durvis izgatavoti no lamināta. Detaļu biezums
s=16.mm ar 2mm ABS malu apstrādi. Skapja
mugursienas izgatavotas no mēbeļu kartona
3mm biezumā. Skapis aprīkots ar plauktu un 2
drēbju pakaramajiem. Materiāla tonis bēšs, 30%
no skapju durvju skaita oranžas. Lokveida
formas rokturi. Skapja kājas H=100mm un tām ir
izlīmeņošanas funkcija. Visas durvis slēdzamas.
Komplektā 3 atslēgas ar skapīša numuru. Viena
(1) centrālā atslēga. Skapja iekšpusē paredzēta
ventilācija. Skapja durvis numurētas - numuriņi
skrūvējami h=55mm. Pie skapja soliņš 2.1.

Garderobes skapis Pl=970xDz=620xH=1700, ar
veramām durvīm augšējā daļā.Skapja korpusi un
durvis izgatavoti no lamināta. Detaļu biezums
s=16.mm ar 2mm ABS malu apstrādi. Skapja
mugursienas izgatavotas no mēbeļu kartona
3mm biezumā. Skapis aprīkots ar plauktu un
drēbju stangu. Materiāla tonis bēšs, 30% no
skapju durvju skaita oranžas. Lokveida formas
rokturi. Skapja kājas H=100mm un tām ir
izlīmeņošanas funkcija. Visas durvis slēdzamas.
Komplektā 3 atslēgas ar skapīša numuru. Viena
(1) centrālā atslēga. Skapja iekšpusē paredzēta
ventilācija. Skapja durvis numurētas - numuriņi
skrūvējami h=55mm. Pie skapja soliņš 2.3.

39

0,00

0,00

10

0,00

0,00

77

0,00

0,00

5

0,00

0,00

10

0,00

0,00

soli pie skapjiem
Sola korpuss veidots no kvadrātcaurules 25*25,
krāsota pulverkrāsā, sola kājas aprīkotas ar
plastmasas korķīšiem. Sola virsējā daļa no
lakota koka.

2.1.

Sola korpuss veidots no kvadrātcaurules 25*25,
krāsota pulverkrāsā, sola kājas aprīkotas ar
plastmasas korķīšiem. Sola virsējā daļa no
lakota koka.

2.2.

Sola korpuss veidots no kvadrātcaurules 25*25,
krāsota pulverkrāsā, sola kājas aprīkotas ar
plastmasas korķīšiem. Sola virsējā daļa no
lakota koka.

2.3.

3

skapju izvietojums telpā

Kopā bez PVN

0,00

PVN 21%

0,00

Kopā ar PVN

0,00

Pielikums Nr.3

PIEDĀVĀJUMA FORMA
„Garderobes skapīšu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Mālpils vidusskolai”
identifikācijas Nr. MND/2012-7
1. Iesniedza
Pretendenta nosaukums

Rekvizīti

2. Kontaktpersona
Vārds, uzvārds
Adrese
Tālr./ Fakss
e-pasta adrese
3. Piedāvājums
Mēs piedāvājam piegādāt un uzstādīt mēbeles Mālpils vidusskolā saskaņā ar Tehnisko
specifikāciju:
3.1Tehniskais piedāvājums:
NPK

Nosaukums

Daudzums

Piedāvājuma summa LVL bez PVN
PVN ___% LVL
Piedāvājuma summa kopā LVL
Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:
Vārds, uzvārds:
Amats:
Paraksts:
Datums:

Vienas vienības
cena LVL/ (bez
PVN

Kopējā cena LVL
(bez PVN)

