VIENOŠANĀS PAR EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA PROJEKTA ĪSTENOŠANU
Nr. 2012/003/1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/115

GARKALNES VIDUSSKOLA

IEPIRKUMA NOLIKUMS

MĀCĪBU EKSKURSIJAS UN KARJERAS IZGLĪTĪBAS
PASĀKUMI

Iepirkuma identifikācijas Nr. GV-2012/8 -6.5/2

Garkalne, Garkalnes novads
2012

1. VISPĀRĪGĀ DAĻA
1. Iepirkuma metode ir iepirkums „Publisko iepirkumu likuma” 8I panta 2.pielikuma B
daļa (Ja līgums tiek slēgts par Izglītības un profesionālās apmācības pakalpojumiem)
2. Iepirkuma identifikācijas Nr. GV-2012/8 -6.5/2
3. Pasūtītāja nosaukums, adrese un citi rekvizīti:
Garkalnes vidusskola, reģistrācijas Nr. 4313902768, Vidzemes šoseja 34, Garkalne,
Garkalnes novads, LV 2137.
Banka: Valsts kase, kods TRELLV22, Konta Nr. LV04TREL9802002011000
Tālruņa Nr. 67998480, Faksa Nr. 67998460, e-pasts: garkalne@latnet.lv .
4. Pasūtītāja kontaktpersona: Inese Muižniece, tālr. 27740204, e-pasts:
inese.gark@inbox.lv
5. Iepirkuma izsludināšana: Pasūtītājs izsludina iepirkumu, ievietojot Garkalnes
vidusskolas mājas lapā http://garkalnesskola.lv/ sludinājumu par iepirkumu. kurā ir
iespēja iepazīties ar iepirkuma nolikumu.
6. Iepirkuma priekšmets: „Mācību ekskursijas un karjeras izglītības pasākumi”.
Tehniskā specifikācija pielikumā Nr.1.
7. Iepirkuma nolikuma saņemšanas kārtība: ar iepirkuma nolikumu un tā pielikumiem,
kuri ir iepirkuma nolikuma neatņemama sastāvdaļa, var iepazīties. līdz 16.03.2012.
Iepirkuma nolikums ir pieejams internetā, Garkalnes vidusskolas mājas lapā
http://garkalnesskola.lv/
8. Pieprasījumi par papildus informāciju iesniedzami līdz 05.04.2012.
9. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un termiņš: pretendenti var iesniegt tikai vienu
piedāvājumu. Piedāvājumu iepirkumam var iesniegt darba dienās no 8.30 līdz 16.30
Garkalnes vidusskolā, Vidzemes šosejā 34, Garkalne, Garkalnes novads, LV 2137,
lietvedes kabinetā Nr.703, līdz 10.04.2012. plkst. 16.15. Piedāvājums jāiesniedz
personīgi vai pa pastu. Pasūtītājs garantē, ka līdz piedāvājumu atvēršanai pretendentu
saraksts netiks izpausts. Piedāvājumi, kas nebūs iesniegti noteiktā kārtībā vai tiks
saņemti pēc norādītā termiņa, netiks izskatīti un tiks atdoti iesniedzējam neatvērti.
Iepirkuma komisijas sēde par piedāvājumu izskatīšanu notiek 2012.gada 13.aprīlī,
13.00.
10. Piedāvājuma derīguma termiņš. Visi iepirkuma piedāvājumi ir spēkā līdz līguma
noslēgšanai ar iepirkuma uzvarētāju, bet ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) dienas no to
atvēršanas dienas.
11. Pasūtītāja apmaksas nosacījumi: 10 (desmit) darba dienu laikā no Pretendenta
piestādītā rēķina saņemšanas dienas.
Piedāvājuma noformēšana un iesniegšana. Piedāvājums jāiesniedz divos eksemplāros
(viens –oriģināls, otrs -kopija), aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē ar uzrakstu: Iepirkumam
„Mācību ekskursijas un karjeras izglītības pasākumi”, identifikācijas Nr. GV-2012/8 -6.5/2
Uz aploksnes jānorāda Pretendenta nosaukums, adrese, telefona, faksa Nr.,
kontaktpersonas vārds, uzvārds. Piedāvājumam jābūt sastādītam latviešu valodā, skaidri
salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem. Lapām jābūt numurētām un cauršūtām.
12. Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina
saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916
“Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.
2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU
13. Iepirkuma priekšmets – Mācību ekskursijas un karjeras izglītības pasākumi. Prasības
pasākumiem norādītas Tehniskajā specifikācijā (1. pielikums). Pretendents drīkst
iesniegt vienu piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmetu. Mācību ekskursiju un
karjeras izglītības pasākumu īstenošanas laiks: līdz 2013.gada 30.oktobrim.

3.PRETENDENTU ATLASES (KVALIFIKĀCIJAS) DOKUMENTI UN
KRITĒRIJI
14. Iepirkuma pretendents: juridiskā vai fiziskā persona, kas atbilst šajā nolikumā
noteiktajām prasībām un ir tiesīga veikt komercdarbību un attiecībā pret kuru nepastāv
normatīvos aktos un šajā nolikumā noteiktie ierobežojumi piedalīties iepirkumā.
15. Iepirkuma komisija neizskata pretendenta piedāvājumu vai izslēdz pretendentu no
turpmākās dalības jebkurā piedāvājumu izvērtēšanas stadijā, ja pastāv šādi nosacījumi:

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;

tam 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;

pretendents nav reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā;

pretendents, sniedzot atlases dokumentu sējumā pieprasīto informāciju,
norādījis nepatiesas ziņas vai vispār nav sniedzis ziņas.
16. Pretendentam jāiesniedz šādi atlases dokumenti:

pretendenta pieteikums iepirkumam, kurā ir iekļauts pretendenta apliecinājums,
ka nepastāv 17.punktā minētie apstākļi un kuru paraksta uzņēmuma vadītājs vai
pilnvarotā persona;

uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija; privātpersonām – apliecība, ka ir
reģistrējies kā individuālā darba veicējs vai nodokļu maksātāja apliecības kopija;

izziņa, kas apliecina, ka pretendentam nepastāv 17.2 punktā minētie apstākļi, un
kura izdota ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas.
17. Pretendents it atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu. Gadījumā, ja iepirkuma komisija,
pārbaudot pretendenta sniegtās ziņas, noskaidro, ka tās neatbilst patiesībai, pretendents
tiek izslēgts no tālākās vērtēšanas un līdzdalības iepirkumā.
18. Ja pretendents nav iesniedzis visus 18.punktā minētos dokumentus, vai neatbilst atlases
prasībām, tas tiek izslēgts no tālākās vērtēšanas un līdzdalības iepirkumā.
4.TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
19. Pretendents iesniedz finanšu piedāvājumu, kas sastāv no pretendenta pieteikuma
(pielikums Nr.2).
5.PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS UN IZVĒLES KRITĒRIJI
20. Iepirkuma komisija vērtē tikai tos pretendentu piedāvājumus, kuri iesniegti atbilstoši
nolikuma prasībām.
21. Piedāvājumu vērtēšanas kritērijs: iepirkuma nolikumam atbilstošs piedāvājums
ar viszemāko mācību ekskursiju un karjeras izglītības pasākumu cenu.
 Pasūtītājs triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informē visus
Pretendentus par iepirkumā izraudzīto Pretendentu.
22. Pasūtītājs ne vēlāk kā piecas dienas pēc tam, kad noslēgts līgums, publicē informatīvu
paziņojumu par noslēgto līgumu Garkalnes vidusskolas mājas lapā
http://garkalnesskola.lv/

23. Pasūtītājs pieņem lēmumu par līguma slēgšanu un šo lēmumu tas īsteno privāttiesiskā
ceļā – noslēdzot iepirkuma līgumu. Iepirkuma līgumu slēdz uz pretendenta
piedāvājuma pamata un saskaņā ar iepirkuma procedūras dokumentu noteikumiem.
6.IEPIRKUMA KOMISIJAS SASTĀVS UN TIESĪBAS
24. Iepirkuma komisija ir izveidota ar Garkalnes vidusskolas direktora rīkojumu Nr. 61/P
2012.gada 3.februārī un paplašināta ar direktora rīkojumu Nr.64/P, 2012.gada
20.februārī.
25. Ja atlases dokumentu vai iepirkuma piedāvājumu izvērtēšanas laikā komisijai ir
nepieciešams precizēt piedāvājumā iekļauto informāciju, komisija pretendentam nosūta
rakstveida informācijas pieprasījumu, ko paraksta komisijas priekšsēdētājs.
26. Iepirkumu komisija ir lemtspējīga, ja komisijas sēdē piedalās vismaz 2/3 komisijas
locekļu, bet ne mazāk kā 3 komisijas locekļi.
27. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokolus paraksta visi sēdē klātesošie komisijas
locekļi.
28. Komisijai ir tiesības izvērtēt piedāvājumu un noteikt, kurš no pretendentiem iegūst
tiesības slēgt līgumu. Komisijai ir tiesības noteikt citu uzvarētāju šā nolikuma
17.punkta noteiktajos gadījumos vai izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu
piedāvājumu.
29. Komisija neuzņemas nekādu atbildību par izdevumiem, kas radušies Pretendentam
sakarā ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.
30. Visi jautājumi, kas netiek regulēti nolikumā, tiek izlemti LR tiesību aktos noteiktajā
kārtībā.
7. PRETENDENTA TIESĪBAS UN SAISTĪBAS SAKARĀ AR IEPIRKUMA
PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANU
31. Pretendenta iesniegts iepirkuma piedāvājums nozīmē, ka Pretendents pilnībā ir sapratis
un pieņēmis iepirkuma noteikumus, un tie nenostāda pretendentu neizdevīgā stāvoklī
attiecībā pret pārējiem iepirkuma dalībniekiem.
32. Pretendentiem ir visas „Publiskā iepirkumu likumā” noteiktās tiesības.
33. Katrs pretendents iesniedz tikai vienu piedāvājumu.
34. Līdz piedāvājuma iesniegšanas beigām jebkurš pretendents var atsaukt savu
piedāvājumu. Atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz tālāku līdzdalību
iepirkumā.
35. Pretendents ir atbildīgs par iesniegto ziņu patiesumu. Ja iepirkumu komisija konstatē
nepatiesu ziņu iesniegšanas faktu, tad pretendents no tālākās līdzdalības iepirkumā tiek
izslēgts.
Iepirkuma nolikumam pievienots:
- Pielikums Nr.1 – Tehniskā specifikācija
- Pielikums Nr.2 – Pieteikuma veidlapa;

Pielikums Nr. 1

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
1. Piegādes nosacījumi:
1.1.Četras vienas dienas mācību ekskursijas divu mācību gadu laikā (vēlamais
laiks 2012.gada maijs, septembris, 2013.gada maijs, septembris) uz četriem
Latvijas novadiem - Latgali, Vidzemi, Zemgali, Kurzemi 50 - 60 skolēniem.
1.2.Piedāvājumā jāiekļauj maršruti, kuri raksturo novadu kultūrvēsturiskās
vietas, ieteicams iekļaut praktisku darbošanos, kas saistīta ar senajiem
amatiem, vai novadiem raksturīgām nodarbēm.
1.3. Piedāvājumā jāiekļauj gida pakalpojumi un biļešu cenas
2.1.Četri karjeras izglītības braucieni uz ražošanas uzņēmumiem (vēlamais
laiks 2012.gada aprīlis, oktobris 2013.gada aprīlis, oktobris) 30 - 40
skolēniem.
2.2. Piedāvājumā jāiekļauj dažādu nozaru ražošanas uzņēmumi, kuros skolēni
var iepazīties ar ražošanas procesu, dažādām profesijām, praktiski
darboties.
2.3. Piedāvājumā jāiekļauj gida pakalpojumi.
3.1. Autobusu pakalpojumu nodrošinājumam skolēnu nogādāšanai uz un no
skolēnu vasaras nometnēm 2012.gada un 2013.gada jūlijā (kopā 16 reisi
(40-50 bērni) aptuveni 50 km attālumā)

Pielikums Nr.2.
PRETENDENTA PIETEIKUMS IEPIRKUMAM
Ar šo piedāvājumu apliecinām savu dalību iepirkumā „Mācību ekskursijas un karjeras
izglītības pasākumi”, identifikācijas Nr. GV-2012/8 - 6.5/2, ko rīko Garkalnes vidusskola,
reģistrācijas Nr. 4313902768, Vidzemes šoseja 34, Garkalne, Garkalnes novads LV 2137
Apliecinām, ka attiecībā uz _____________________________________nepastāv šādi
nosacījumi:
pretendenta nosaukums

1) 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;
2) tam 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.

Pretendenta nosaukums:________________________________________________
Reģistrācijas numurs un datums:_________________________________________
PVN maksātāja reģistrācijas numurs un datums:_____________________________
Juridiskā adrese:______________________________________________________
Amatpersona:________________________________________________________
(amatpersonas ieņemamais amats, vārds, uzvārds, personas kods)

Bankas rekvizīti:_____________________________________________________
Mēs piedāvājam organizēt četras mācību ekskursijas, četrus karjeras izglītības braucienus
un skolēnu nogādāšanu uz skolēnu vasaras nometnēm saskaņā ar iepirkuma nosacījumiem
un Tehnisko specifikāciju:
1.par maksu:
________________________________
(cena skaitļos un ar vārdiem, bez PVN 22%)

par summu (Ls):
_____________________________________________________
( summa skaitļos un ar vārdiem, bez PVN 22%)

Pielikumā aprēķinu koptāme (pēc Pretendenta brīvas formas izvēles).

Apstiprinām, ka esam iepazinušies un atzīstam par pareiziem iepirkuma noteikumus, tie
ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju nav, mēs piekrītam piedalīties iepirkumā
un garantējam iepirkuma prasību izpildi.

Apstiprinām, ka mūsu rīcībā ir pietiekami resursi un tehniskās iespējas, lai nodrošinātu
mācību ekskursijas un transporta pasākumus tehniskajā specifikācijā noteiktajām
prasībām, paredzētajā laikā un apjomā.
Apliecinām, ka izmaksās ir iekļautas arī transporta izmaksas, gida pakalpojumi un citi
izdevumi, kas saistīti ar iepirkuma prasību izpildi.
Šim pieteikumam ir pievienoti visi iepirkuma nolikumā norādītie dokumenti un
materiāli. Mēs garantējam iesniegto dokumentu un informācijas patiesumu.
Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vadītājs (pilnvarotā persona)
_______________________________________
( vārds, uzvārds un paraksts)

Z.V

