APSTIPRINĀTS
Salas novada pašvaldības
Iepirkumu komisijas
2019.gada 8.novembra sēdē
(protokols Nr.1)
PRECIZĒTS
Salas novada pašvaldības
Iepirkumu komisijas
2019.gada 11.novembra sēdē
(protokols Nr.2)

CENU APTAUJAS
Orientēšanās sporta sacensību
„Uz divu sezonu robežas 2019” organizēšana
projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/048 ,,Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un
slimību profilakses pasākumi Salas novadā” ietvaros
Identifikācijas Nr. SNP/2019/15/ESF
NOLIKUMS

Salas novada Salas pagastā
2019

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.1. Tirgus izpētes metode
Publisko iepirkumu likuma nereglamentētais iepirkums – cenu aptauja (pakalpojuma
iepirkums) līdz 9999,99 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa.
1.2. Cenu aptaujas identifikācijas numurs
SNP/2019/15/ESF
1.3. Pasūtītājs
Salas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000045372
Adrese: Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, Latvija, LV-5230
Tālruņa Nr. +371 65237700, faksa Nr. +371 65231660
E-pasta adrese: salaspag@salas.lv
Kontaktpersona
Projekta vadītāja Ligita Kadžule, T. 65237707, 25460441.
1.4. Līguma priekšmets
1.4.1. Cenu aptaujas līguma priekšmets ir: Orientēšanās sporta sacensību „Uz divu sezonu
robežas 2019” organizēšana projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/048 ,,Vietējās sabiedrības veselības
veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Salas novadā” ietvaros saskaņā ar Tehnisko
specifikāciju, skat. nolikuma 2. pielikumu.
1.4.2. Cenu aptauja tiek rīkota, pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 17.maija
noteikumiem Nr.310 “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā
mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo
īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.1.
pasākuma „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” un 9.2.4.2.
pasākuma „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un profilaksei” īstenošanas
noteikumi” projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/048 ,,Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un
slimību profilakses pasākumi Salas novadā” mērķu sasniegšanai.
1.5. Līguma izpildes vieta, laiks: Orientēšanās sacensības „Uz divu sezonu robežas 2019”
jāorganizē: Salas novads, Sēlpils pagasts, Vecsēlpils, Raiņa klubs, 2019.gada novembrī.
Datumi un laiki tiks precizēti un saskaņoti ar Pasūtītāju pie līguma slēgšanas.
1.6. Piedāvājuma izvēles kritērijs: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar viszemāko
līgumcenu, EUR bez pievienotās vērtības nodokļa.
1.7. Līgumcenā jāierēķina visi ar pakalpojuma sniegšanu saistītie izdevumi, t.sk. trases un
kontrolpunktu sagatavošana Raiņa kluba apkārtnē, karšu sagatavošana, sacensību
organizēšana, nokļūšana līdz pakalpojuma sniegšanas vietai.
1.8. Informācijas apmaiņas kārtība
1.8.1. Ar cenu aptaujas nolikumu var iepazīties Salas novada pašvaldības mājas lapā:
https://www.salasnovads.lv/, sadaļā Publiskie iepirkumi/ PIL nereglamentētie iepirkumi” pie
Orientēšanās sporta sacensību „Uz divu sezonu robežas 2019” organizēšana projekta
Nr. 9.2.4.2/16/I/048 ,,Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses
pasākumi Salas novadā” ietvaros, Identifikācijas Nr. SNP/2019/15/ESF
Kontaktpersona
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Zanda Daņilova, tālr. +371 65263841, e-pasts:
salaspag@salas.lv.
1.8.2. Pretendents, kurš pieprasa skaidrojumu par cenu aptaujas nolikumu, to dara rakstiski ar
faksa vai e-pasta starpniecību, adresējot to iepirkumu komisijai, ar norādi – ID Nr.
SNP/2019/15/ESF uz e- pasta adresi salaspag@salas.lv.
1.9. Piedāvājuma iesniegšana:
Pretendents piedāvājumu var iesniegt līdz 2019.gada 12.novembrim plkst. 12.00:
1.9.1. ar e-pasta starpniecību, sūtot piedāvājumu uz e-pasta adresi salaspag@salas.lv, norādot
šādu informācija:
✓ Pretendenta nosaukums vai vārds, uzvārds un juridiskā adrese;

✓ “Piedāvājums cenu aptaujai ar identifikācijas Nr. SNP/2019/15/ESF, neatvērt līdz
2019.gada 12.novembrim plkst.12.00”.
VAI
1.9.2. ierodoties personīgi vai nosūtot to pa pastu Salas novada pašvaldībai, Susējas ielā 9,
Salā, Salas pagastā, Salas novadā, LV – 5230, 106.kabinetā. Piedāvājums iesniedzams
aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē. Uz aploksnes jānorāda: Pretendenta nosaukums vai vārds
un uzvārds, juridiskā adrese, Pasūtītājs, juridiskā adrese un piedāvājuma nosaukums:
„Piedāvājums cenu aptaujai ar identifikācijas Nr. SNP/2019/15/ESF, neatvērt līdz
2019.gada 12.novembrim plkst. 12.00”. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā
norādītajā adresē un līdz augstāk minētajam termiņam.
1.9.3. Piedāvājums, kas iesniegts pēc augstāk minētā termiņa, netiks atvērts.
1.9.4. Piedāvājumu atvēršanai nav paredzēta atklāta piedāvājumu atvēršanas sanāksme.
1.10. Piedāvājums sastāv no:
1) Piedāvājums cenu aptaujai;
2) Tehniskais piedāvājums:
✓ Parakstīta Tehniskā specifikācija;
✓ Aizpildīts 3.pielikums “Vadītie orientēšanas pasākumi”;
✓ Izglītības dokumenti, kopijas;
✓ Dzīves gājuma apraksts (CV) brīvā formā.
1.10.1. Dokumentus paraksta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai citas valsts
līdzvērtīgā iestādē reģistrētā amatpersona ar paraksta tiesībām vai tās pilnvarota persona.
2. PRASĪBAS PRETENDENTAM
2.1. Pretendents var būt juridiska vai fiziska persona.
2.2. Augstākā izglītība sporta jomā (sporta skolotājs, vadītājs sporta jomā) vai pielīdzināmā
specialitātē.
2.3. Pretendentam iepriekšējo 2 (divu) gadu laikā ir pieredze vismaz 2 (divu) orientēšanās
sporta sacensību rīkošanā.
3. VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI
3.1. Par uzvarētāju cenu aptaujā tiek atzīts pretendents, kura piedāvājums atbilstošs cenu
aptaujas nolikuma prasībām, saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar viszemāko
līgumcenu, EUR bez pievienotās vērtības nodokļa.
3.2. Ja pretendenta piedāvājums neatbilst cenu aptaujas prasībām, pretendenta piedāvājums
tiek noraidīts.
4. NOLIKUMA PIELIKUMI
1. pielikums - Piedāvājums cenu aptaujai;
2. pielikums – Tehniskā specifikācija;
3. pielikums- Vadītie orientēšanas pasākumi.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja (personiskais paraksts)

Z.Daņilova

1. pielikums
PIEDĀVĀJUMS CENU APTAUJAI
ar Identifikācijas Nr. SNP/2019/15/ESF

Datums:
Kam:

Salas novada pašvaldībai, Susējas ielā 9, Salā, Salas
pagastā, Salas novadā, LV-5230

Pretendenta nosaukums
/ vārds, uzvārds:
Reģistrācijas numurs /
Personas kods:
Juridiskā adrese:
Telefons, e-pasta
adrese:
Kredītiestādes
nosaukums:
Kredītiestādes kods:
Konta numurs:
Piedāvājam “Orientēšanās sporta sacensību „Uz divu sezonu robežas 2019”
organizēšana projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/048 ,,Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un
slimību profilakses pasākumi Salas novadā” ietvaros” saskaņā ar Tehnisko specifikāciju,
ievērojot cenu aptaujas uzaicinājuma noteikumus, par piedāvājuma līgumcenu:
Līgumcena, EUR bez
PVN1

Līguma priekšmets

Cena, EUR ar PVN
21 %

Orientēšanās sporta sacensību „Uz divu sezonu
robežas 2019” organizēšana
projekta Nr.
9.2.4.2/16/I/048 ,,Vietējās sabiedrības veselības
veicināšanas un slimību profilakses pasākumi
Salas novadā” ietvaros

Apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Apliecinām, ka nav tādu
apstākļu, kas mums dotu jebkādas priekšrocības attiecīgajā cenu aptaujā, tādējādi ierobežojot
konkurenci. Līgumcenā ir ietverti visi ar paredzamā līguma izpildi saistītie izdevumi un nodokļu
maksājumi, izņemot pievienotās vērtības nodokli.

Pretendents

1

amats

Pievienotās vērtības nodoklis, saīsinājums PVN

zīmogs

paraksts

vārds, uzvārds

2. pielikums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Cenu aptaujai ar Identifikācijas Nr. SNP/2019/15/ESF
Informācija par līguma priekšmetu
Kopējais apjoms:
1 (viens) sporta sacensību pasākums. Vienā norises vietā. Orientēšanās sporta sacensību „Uz
divu sezonu robežas 2019” pasākuma kopējais ilgums 5 stundas, trases, kontrolpunktu un
karšu sagatavošana Raiņa kluba apkārtnē, Sēlpils pagasts no 4 līdz 5 stundām.
Orientēšanās sacensības jāorganizē:
Salas novads, Sēlpils pagasts, Vecsēlpils, Raiņa klubs;
2019.gada novembrī.
Prasības:
Orientēšanās SportIdent atzīmēšanās sistēma;
Ciemu kartes;
Pasākumu apvidus kartes vai leģendas;
Iepriekšējo 2 (divu) gadu laikā ir pieredze vismaz 2 (divu) orientēšanās sporta sacensību
rīkošanā.
Vēlamais sacensību norises laiks:
Konkrētie datumi un laiki tiek saskaņoti ar Pasūtītāju un projekta vadītāju, slēdzot līgumu.
Mērķa grupa:
Visi Latvijas iedzīvotāji, kas atbilst Ministru kabineta 17.05.2016. noteikumu Nr. 310
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa
“Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši
nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.1. pasākuma
“Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” un 9.2.4.2. pasākuma
“Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” īstenošanas
noteikumi” 8. punkta nosacījumiem.
(Precizēts ar Salas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas 2019.gada 11.novembra lēmumu
(protokols Nr.2, 1.punkts)).
Citi nosacījumi:
Pasākuma prezentācijās izvietojams ESF vizuālo elementu ansamblis;
Pasākuma dalībniekiem jāaizpilda dalībnieku anketas un jāreģistrējas dalībnieku sarakstā.

Pretendents

amats

zīmogs

paraksts

vārds, uzvārds

3. pielikums
VADĪTIE ORIENTĒŠANAS PASĀKUMI
Cenu aptaujai ar Identifikācijas Nr. SNP/2019/15/ESF

Pasūtītājs
Nr.
p.k.

1.
<…
>

Līguma priekšmets

<…>
<…>

Līguma
summa EUR
bez PVN

<…>
<…>

(privāta vai publiska
persona, nosaukums,
reģistrācijas numurs,
adrese un kontaktpersona)

Pasākuma
norises periods

<…>
<…>

<…>/<…>
<…>/<…>
Ar šo uzņemos pilnu atbildību par apliecinājumā ietverto ziņu patiesumu un atbilstību
faktiskajai situācijai.
Pielikumā pievienoju:
Izglītības dokumenti, kopijas;
Dzīves gājuma apraksts (CV) brīvā formā.

Paraksts: ___________________________
Vārds, uzvārds: ______________________
Amats: _____________________________
Apliecinājums sagatavots un parakstīts 2019.gada _____. ___________________

