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1. Pasūtītājs:
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 .

2. Pasūtītāja kontaktpersona: Inese Muižniece, tālr. 27740204, e-pasts: inese.gark@inbox.lv

3. Iepirkuma izsludināšana: Pasūtītājs izsludina iepirkumu, ievietojot Garkalnes vidusskolas
mājas lapā http://garkalnesskola.lv/ sludinājumu par iepirkumu. kurā ir iespēja iepazīties ar
iepirkuma nolikumu.

4. Iepirkuma priekšmets: „SKOLĒNU VASARAS NOMETNES 2012., 2013.gadam”.
Tehniskā specifikācija pielikumā Nr.1.

5. Iepirkuma nolikuma saņemšanas kārtība: ar iepirkuma nolikumu un tā pielikumiem, kuri ir
iepirkuma nolikuma neatņemama sastāvdaļa, var iepazīties. līdz 4.06.2012. Iepirkuma
nolikums ir pieejams internetā, Garkalnes vidusskolas mājas lapā garkalnesskola.lv

6. Pieprasījumi par papildus informāciju iesniedzami līdz 28.05.2012.
7. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un termiņš: 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 05.06.2012. 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 8.jūnijā 13.00.

8. 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.

Piedāvājuma noformēšana un iesniegšana. Piedāvājums jāiesniedz divos eksemplāros
(viens –oriģināls, otrs -kopija), aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē ar uzrakstu: Iepirkumam
„Skolēnu vasaras nometnes 2012.,2013.gadam”, identifikācijas Nr. GV-2012/8 -6.5/3 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.
9. 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”.

10. Informācija par iepirkuma priekšmetu:
Iepirkuma priekšmets ir 4 skolēnu vasaras nometnes (turpmāk – Pakalpojums):
1. Skolēnu vasaras nometne - alternatīvās mācības 4.-9.klašu skolēniem 2012.gada jūlijā
2. Vasaras atpūtas nometne trūcīgo ģimeņu bērniem 1.-3.klase 2012.gada jūlijā
3. Skolēnu vasaras nometne - alternatīvās mācības 4.-9.klašu skolēniem 2013.gada jūlijā
4. Vasaras atpūtas nometne trūcīgo ģimeņu bērniem 1.-3.klase 2013.gada jūlijā

11. Iepirkuma priekšmets sadalīts 28 (divdesmit astoņās) lotēs:
Lotes
1.lote - „Telpu īre 2012.gada jūlijam”;
2.lote - „Telpu īre 2013.gada jūlijam”;
3.lote - „Nometnes dalībnieku ēdināšanas pakalpojumi 2012”;
4.lote - „Nometnes dalībnieku ēdināšanas pakalpojumi 2013”;
5.lote - „Skolēnu alternatīvās nometnes vadīšana 2012.gada jūlijam”
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6.lote „Skolēnu alternatīvās nometnes vadīšana 2013.gada jūlijam”
7.lote - „Skolēnu nometnes vadīšana 2012.gada jūlijam”;
8.lote - „Skolēnu nometnes vadīšana 2013.gada jūlijam”;
9.lote - „Alternatīvās nometnes audzinātājs 2012.gada jūlijam”;
10.lote - „Alternatīvās nometnes audzinātājs 2012.gada jūlijam”;
11.lote - „Alternatīvās nometnes audzinātājs 2012.gada jūlijam”;
12.lote „Alternatīvās nometnes audzinātājs 2012.gada jūlijam”;
13.lote „Alternatīvās nometnes audzinātājs 2012.gada jūlijam”;
14.lote „Alternatīvās nometnes audzinātājs 2013.gada jūlijam”;
15.lote „Alternatīvās nometnes audzinātājs 2013.gada jūlijam”;
16.lote „Alternatīvās nometnes audzinātājs 2013.gada jūlijam”;
17.lote „Alternatīvās nometnes audzinātājs 2013.gada jūlijam”;
18.lote „Alternatīvās nometnes audzinātājs 2013.gada jūlijam”;
19.lote - „Nometnes audzinātājs 2012.gada jūlijam”;
20.lote - „Nometnes audzinātājs 2012.gada jūlijam”;
21.lote - „Nometnes audzinātājs 2012.gada jūlijam”;
22.lote - „Nometnes audzinātājs 2012.gada jūlijam”;
23.lote - „Nometnes audzinātājs 2012.gada jūlijam”;
24.lote - „Nometnes audzinātājs 2013.gada jūlijam”;
25.lote - „Nometnes audzinātājs 2013.gada jūlijam”;
26.lote - „Nometnes audzinātājs 2013.gada jūlijam”;
27.lote - „Nometnes audzinātājs 2013.gada jūlijam”;
28.lote - „Nometnes audzinātājs 2013.gada jūlijam”;

Paredzamais līgumu darbības kopējais termiņš no līguma noslēgšanas brīža līdz 2012.gada 30.jūlijam, un
2013.gada 30.jūlijam. Paredzamā iepirkuma līguma izpildes vieta – Latvijas Republikas teritorija.

12. Paredzamās līgumcenas:
1.,2.lote - 4 nedēļas vienā gadā Ls 450,00 (ieskaitot PVN)
3.,4.lote - 24 dienas x 33 skolēni x Ls 3,4 = Ls 2700 (ieskaitot PVN)
5.-8.lote - 2 nedēļas vienā gadā Ls 370,00 + VSAOI Ls 90,00
9.-28 lote - 2 nedēļas vienā gadā Ls 361,00 + VSAOI Ls 87,00

13. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu par vienu vai vairākām iepirkuma
priekšmeta lotēm, atbilstoši 3.pielikumā norādītajai Piedāvājuma formai.

14. Prasības pretendentiem:
14.1.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.

14.2.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;
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 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.

14.3.Pretendentam jāiesniedz šādi atlases dokumenti:
 pretendenta pieteikums iepirkumam, kurā ir iekļauts pretendenta apliecinājums, ka
nepastāv 13.2.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 13.2 punktā minētie apstākļi, un
kura izdota ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas.

14.4.Pretendents ir 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.

14.5.Ja pretendents nav iesniedzis visus 13.3. punktā minētos dokumentus, vai
neatbilst atlases prasībām, tas tiek izslēgts no tālākās vērtēšanas un
līdzdalības iepirkumā.

15. Iesniedzamie Pretendenta atlases dokumenti:
15.1. Piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši nolikuma 3.pielikumā norādītajam Piedāvājuma

formas paraugam.
15.2. Dokumenti, kas apliecina viņa/u atbilstību Kvalifikācijas prasībām - pakalpojuma sniegšanā

iesaistāmā/o speciālista/u dzīves apraksts/i (CV) kompetences apliecināšanai un izglītību
apliecinošu dokumentu (sertifikāti, apliecības, diplomi) kopijas.

16. Pielikumi, kas ir nolikuma neatņemamas sastāvdaļas:
1.pielikums: Kvalifikācijas prasības
2.pielikums Tehniskā specifikācija.
3.pielikums: Piedāvājuma forma.
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1.pielikums

KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS

Pretendentam vai pretendenta rīcībā esošiem speciālistiem jāatbilst sekojošām prasībām.

5.-8.lote -

1. Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā  iegūta Bērnu nometņu vadītāja

apliecība;

2. Pieredze bērnu nometņu organizācijā (apliecinājums CV; izglītības iestādes vai nometnes

organizatoru izziņa)

9- 28.lote-

1. Augstākā pedagoģiskā izglītība;

2. Pieredze darbā ar attiecīgā vecumposma bērniem (CV, izglītības iestādes izziņa);

3. Pieredze darbā ar skolēniem, kuri apgūst speciālās izglītības programmas (izglītības

iestādes izziņa).
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2.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1. lote, 2.lote -

Telpas 30-40 bērnu  nometnes organizēšanai, kuras nodrošina:

 Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajai kārtībai atbilstoši sadzīves apstākļi;

 Nometnes teritorija atrodas līdz 50 km attālumā no Rīgas;

 Nometnes teritorijā iespējams organizēt pilnvērtīgu skolēnu atpūtu 2012.un
2013.gada jūlija mēnešos.

3.,4.lote -
Nodrošina četrreizēju (silto) ēdināšanu dienā nometnes laikā, atbilstoši Latvijas Republikas
likumdošanā noteiktajām normām.

5.-8.lote -
1. Nometnes organizācija;

2. Atbilsdība par bērnu veselību un drošību nometnes laikā;

3. Nometnes darba plānošana un uzraudzība;

4. Darbinieku darba grafiku sastādīšana un kontrole;

5. Noslēguma atskaišu sagatavošana un iesniegšana Pasūtītājam.

9.- 28.lote -
1. Skolēnu darba un atpūtas pasākumu plānošana un organizēšana - 96 darba stundu apjomā,

atbilstoši sastādītajam darba grafikam;

2. Atbilsdība par bērnu veselību un drošību nometnes laikā;

3. Dokumentācijas sagatavošana un iesniegšana nometnes vadītājam.
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3. pielikums
PIEDĀVĀJUMA FORMA

1. Fiziskām personām -
Pretendents iesniedz  Pieteikumu brīvā formā, Motivācijas vēstuli, CV un nepieciešamo
kvalifikāciju un pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas.

2. Juridiskām personām-

PRETENDENTA  PIETEIKUMS  IEPIRKUMAM

Ar šo piedāvājumu apliecinām savu dalību iepirkumā „Skolēnu vasaras nometņu rīkošana
________.gada jūlija mēnesī”, atbilstoši ________ lotes tehniskajai specifikācijai,
identifikācijas Nr. GV-2012/8 - 6.5/3, 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)
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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
_______________________________________ tehniskajā specifikācijā noteiktajām
prasībām, paredzētajā laikā un apjomā.

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


