Apstiprināts:
Iepirkuma komisijas sēdē
2015.gada 9.aprīlī
Protokols Nr.1
INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM
Pasūtītājs: SIA „Dzintaru koncertzāle”
Reģistrācijas numurs: 40003378932
Adrese: Turaidas iela 1, Jūrmala, LV-2015
Tālr.: +371 6 7762117 (Biroja vadītāja), Fakss: + 371 6 7762086
Pasūtītāja kontaktpersona:
Pasūtītāja kontaktpersona ar tehnisko specifikāciju saistītos jautājumos:
Tehniskais direktors attīstības jautājumos Deniss Piļkēvičs, tālrunis 26191281, epasta adrese: deniss@dzk.lv
6. Iepirkuma identifikācijas numurs: DZK 2015/12, CPV kods: 44211100-3
(Modulāras un pārvietojamas konstrukcijas).
7. Iepirkuma procedūra notiek Publisko iepirkumu likuma 82.panta kārtībā.
8. Iepirkuma līguma veids: Pakalpojums.
9. Iepirkuma priekšmets un apjoms: Podestu piegāde SIA „Dzintaru koncertzāle”
vajadzībām (turpmāk – Pakalpojums), saskaņā ar Tehniskās specifikācijas
apraksts (1.pielikums) noteiktajām prasībām.
10. Iepirkuma priekšmets netiek dalīts daļās, piedāvājumu var iesniegt par visu
iepirkuma priekšmetu.
11. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.
12. Iepirkuma līguma izpildes vieta: Dzintaru prospekts 3/4, Jūrmala, LV-2015.
13. Iepirkuma līguma izpildes laiks: ne vairāk kā 4 (četras) nedēļas, skaitot no
līguma noslēgšanas dienas.
14. Samaksas kārtība: 100% (simts procenti) pēcapmaksa 10 (desmit) dienu laikā
pēc pakalpojuma veikšanas un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.
15. Instrukcijas saņemšana: Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju
Instrukcijai Pretendentiem, visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem un
aktuālākai informācijai interneta mājas lapā www.dzintarukoncertzale.lv sadaļā
„Iepirkumi”. Ieinteresēto pretendentu pienākums ir pastāvīgi sekot līdz aktuālajai
informācijai interneta mājas lapā un ievērot to, sagatavojot savu piedāvājumu.
1.
2.
3.
4.
5.

16. Piedāvājumu iesniegšana un noformēšana:
16.1. Piedāvājumu var iesniegt personīgi (SIA „Dzintaru koncertzāle” birojā,
Dzintaru prospekts 3/4, Jūrmalā, tālrunis: +371 6 7762117) vai nosūtīt pa
pastu līdz 2015.gada 20.aprīļa, plkst. 10:00. Pasta adrese: Dzintaru prospekts
3/4, Jūrmala, LV 2015.
16.2. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā un apzīmogotā aploksnē, uz kuras
jānorāda:
- pasūtītāja nosaukums un adrese, pretendenta nosaukums un adrese,
- atzīme: „Podestu piegāde SIA „Dzintaru koncertzāle” vajadzībām”
identifikācijas Nr. DZK 2015/12, neatvērt līdz 2015.gada 20.aprīļa plkst.
10:00”.
16.3.
Piedāvājums, kas iesniegts pēc 16.1.punktā minētā termiņa, tiks neatvērts
atdots atpakaļ iesniedzējam.

16.4.
16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

16.10.

Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma
sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.
Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta
Pretendenta pārstāvis ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarota persona.
Gadījumā, ja pieteikumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona,
nepieciešams pievienot pilnvaru vai tās apliecinātu kopiju.
Tehniskais un Finanšu piedāvājums jāparaksta Pretendenta pārstāvim ar
paraksta tiesībām vai tā pilnvarotai personai. Gadījumā, ja pieteikumu
paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, nepieciešams pievienot pilnvaru vai
tās apliecinātu kopiju.
Pretendents piedāvājuma dokumentus izstrādā atbilstoši 2010.gada
28.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.916 „Dokumentu
izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.
Pretendentiem jārēķinās, ka saskaņā ar Publiskā iepirkuma likumu Pasūtītājs
ir tiesīgs pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā,
publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos.
Gadījumos, kad Pasūtītājs ir ieguvis informāciju šādā veidā, attiecīgais
Pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu,
ja Pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.
Ja Pasūtītājam rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu,
tas pieprasa, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz
apliecinātu dokumenta kopiju.
Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Instrukcijas pretendentiem 16.3.punktā
noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un tiek glabāti atbilstoši Publisko
iepirkumu likuma prasībām.

17. Pretendenta atlases un kvalifikācijas dokumenti:
17.1. Pretendents ir fiziska vai juridiska persona vai šādu personu apvienība, jebkurā
to kombinācijā kurš iesniedzis piedāvājumu iepirkumā.
17.2. Pretendenta uzņēmējdarbība (saimnieciskā darbība) ir reģistrēta Latvijas
Republikas tiesību aktos noteiktā kārtībā vai līdzvērtīgos reģistros ārvalstīs (ja
attiecināms).
17.3. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā, kas sagatavots un aizpildīts uz
Pretendenta veidlapas, atbilstoši Instrukcija pretendentiem pievienotajam
paraugam (3.pielikums) un ko parakstījusi Pretendenta amatpersona ar
paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotā persona. Gadījumā, ja pieteikumu
paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, nepieciešams pievienot pilnvaru vai
tās apliecinātu kopiju
17.4. Apliecinājums, ka Pretendenta pieredze ir ne mazāka kā 2 (divi) gadi,
iesniedzot Pasūtītājam apliecinājumu par vismaz 2 (divu) pēdējo 2 (divu) gadu
laikā realizētiem līdzvērtīgiem pakalpojumiem par – podestu piegādi.
Apliecinājumā jānorāda pakalpojuma sniegšanas laiks, apjoms, vieta,
pasūtītāja nosaukums un pasūtītāja kontakttālrunis.
17.5. Pasūtītājam ir tiesības pārbaudīt Pretendentu sniegtās ziņas publiski pieejamās
datubāzēs un Pretendenta piedāvājumā norādītās kontaktadresēs.
18.
Piedāvājuma saturs
18.1. Pretendenta piedāvājums sastāv no Pieteikuma (3.pielikums), kam pievienoti
šādi dokumenti:
18.1.1. tehniskais piedāvājums (1.pielikums);

18.1.2. finanšu piedāvājums (2.pielikums);
18.1.3. Apliecinājums, ka Pretendenta pieredze ir ne mazāka kā 2 (divi) gadi,
iesniedzot Pasūtītājam apliecinājumu par vismaz 2 (divu) pēdējo 2 (divu) gadu
laikā realizētiem līdzvērtīgiem pakalpojumiem par – podestu piegādi.
Apliecinājumā jānorāda pakalpojuma sniegšanas laiks, apjoms, vieta,
pasūtītāja nosaukums un pasūtītāja kontakttālrunis.
18.1.4. ārvalstīs reģistrētiem pretendentiem - komercdarbību, saimniecisko darbību
reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija vai
izdruka no kompetentās iestādes datu bāzes (ja attiecināms).
18.1.5. Piedāvājums jāsagatavo ievērojot normatīvo aktu prasības, it īpaši dokumentu
noformēšanas prasības.
18.2. Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmeta apjomu, kas minēts
Tehniskās specifikācijas aprakstā.
19.
19.1.
19.2.
19.3.

19.4.

Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums
Pretendentam jāsagatavo un jānoformē tehniskais piedāvājums atbilstoši
normatīvo aktu prasībām. (Pielikums Nr.1).
Finanšu piedāvājumam jābūt detalizēti izstrādātam, izteiktam EUR (euro) bez
PVN, atsevišķi norādot cenu ar PVN. (Pielikums Nr.2).
Piedāvājuma vērtēšanas un izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu,
kas atbilst Instrukcija pretendentiem un Tehniskajās specifikācijas aprakstā
izvirzītajām prasībām.
Tehniskais un Finanšu piedāvājums jāparaksta Pretendenta pārstāvim ar
paraksta tiesībām vai tā pilnvarotai personai. Gadījumā, ja pieteikumu
paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, nepieciešams pievienot pilnvaru vai
tās apliecinātu kopiju.

20.
Piedāvājumu vērtēšana un izvēles kritēriji:
20.1. Pretendenta atbilstību Publisko iepirkumu likuma 8.2panta piektās daļas 1. un
2.punkta minētajiem kritērijiem, Pasūtītājs pārbaudīs tikai attiecībā uz
Pretendentu, kuram saskaņā ar dokumentācijā noteikto piedāvājuma izvēles
kritēriju, ir piešķiramas līguma slēgšanas tiesības;
20.2. Pretendentu piedāvājumu vērtēšana notiek trīs posmos, bez Pretendentu
piedalīšanās:
20.2.1. Pirmais posms – piedāvājuma noformējuma un Pretendentu atlases
dokumentu pārbaude. Iepirkuma komisija novērtē, vai piedāvājums
sagatavots atbilstoši Instrukcijai pretendentiem 16.punkta prasībām un ir
iekļauti šīs Instrukcija pretendentiem 17.-19.punktā norādītie dokumenti.
Ja pretendenta piedāvājums neatbilst šīm prasībām, komisija ar balsu
vairākumu var izslēgt Pretendentu no turpmākas dalības šajā iepirkumā;
20.2.2. Otrais posms – tehniskā piedāvājuma apraksta pārbaude. Komisija
pārbauda tehniskā piedāvājuma atbilstību tehniskās specifikācijas aprakstā
norādītajām prasībām. Ja Pretendenta piedāvājums neatbilst tehniskās
specifikācijas aprakstā norādītajām prasībām, komisija izslēdz Pretendentu
no turpmākās dalības iepirkumā;
20.2.3. Trešais posms – finanšu piedāvājuma vērtēšana, vērtējot piedāvāto cenu.
Komisija izvēlas visām Instrukcijā pretendentiem minētajām prasībām un
tehniskajai specifikācijai atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu.

21. Lēmuma par rezultātiem pieņemšana un līguma slēgšana:
21.1. Pasūtītājs pieņemto lēmumu paziņo visiem Pretendentiem 3 (triju) darba dienu
laikā pēc lēmuma pieņemšanas un slēdz līgumu ar izraudzīto Pretendentu.
21.2. Pasūtītājs ne vēlāk kā piecas darbdienas pēc tam, kad noslēgts līgums publicē
Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā informatīvu paziņojumu par
noslēgto līgumu.
22. PIELIKUMI
Instrukcija pretendentiem ir pievienoti 3 (trīs) pielikumi, kas ir tā neatņemamas
sastāvdaļas:
1.pielikums Tehniskās specifikācijas apraksts
2.pielikums Finanšu piedāvājuma paraugs
3.pielikums Pieteikuma paraugs

Pielikums Nr.1
Tehniskā specifikācija/apraksts iepirkumam
„Podestu piegāde SIA „Dzintaru koncertzāle” vajadzībām Id.Nr. DZK 2015/12

Preces tehniskie parametri

Mērv.

Daudz
ums

 Podesta konstrukcija: alumīnija (EN AW 6005A T6) profila

gab.

24*

gab.

48*

Nr.p.k.

1.

rāmis ar pastiprinošu profilu garenvirzienā;
Grīdas materiāls saplāksnis (Riga Heksa Plus tipa) biezumā 18 –
21 mm, virsma mitrumizturīgā izpildījumā, ar neslīdošu darba
virsmas pārklājumu (fenols), brūnā vai melnā krāsā (saskaņot ar
Pasūtītāju piegādes līguma slēgšabas brīdī)
Rāmja

stūros

kronšteini

kāju

iestiprināšanai

ar

rokas

uzgriežņiem.
 Ārējie izmēri – 2000 mm x 1000 m.
 Podesta kravnesība (kliedētā slodze) ne mazāk kā 750 kg/m²,
punktveida slodze ne mazāla kā 500 kg virs rāmja;
 Podesta alumīnija rāmja biezums – ne vairāk kā 93 mm,
 Podesta svars (rāmis, virsma) - ne lielāks par 41 kg;
 Podestiem jāatbilst sekojošiem standartiem: EN 755-2: 1997-06;
DIN 4112: 1983-02

2.

Teleskopiskās podestu kājas
H min – 60cm
H max - 100cm
Vienā gala iestrādāts nomaināms PVC pretslīdes uzgalis

Divas augstuma fiksācijas vietas drošības pastiprināšanai

3.

Podestu

kāju

sakausējuma

komplekts
caurule

vienai

Ø48,3 mm

podesta

virsmai, (alumīnija

(SM-L-60/90-ADJ),

gab.

96*

gab.

96*

Kompl

6

sienas

biezums 2,5 - 3 mm, 20 cm podesta augstumam, vienā gala
iestrādāts nomaināms PVC pretslīdes uzgalis.)
4.

Podestu

kāju

sakausējuma

komplekts
caurule

vienai

Ø48,3 mm

podesta

virsmai, (alumīnija

(SM-L-60/90-ADJ),

sienas

biezums 2,5 - 3 mm, 40 cm podesta augstumam, vienā gala
iestrādāts nomaināms PVC pretslīdes uzgalis)
5.

Podestu margas ar stiprinājumiem,
L=2000 mm, h = 1100 mm, profila min Ø 35 x 2 mm
Slodzes izturība ne mazāka kā 30kg/m
Komplekta sastāvs:
Margas 1 gab,
grīdas stiprinājumi 2.gab,
savstarpējie margu stiprinājumi 2.gab

6.

Podestu margas ar stiprinājumiem,

Kompl

2

Kompl

1

gab.
gab.

58
58

L=1000 mm, h = 1100 mm, profila min Ø 35 x 2 mm,
Slodzes izturība ne mazāka kā 30kg/m
Komplekta sastāvs:
Margas 1 gab,
grīdas stiprinājumi 2.gab,
savstarpējie margu stiprinājumi 2.gab

7.

Moduļveida kāpnes ar margām līdz 1000 mm
Kāpņu platums 900 – 990 mm
Pakāpiena platums ne mazāks kā 225 mm
Pakāpiena augstums 170-200 mm
Margas vienā pusē

8.
9.

Podestu savstarpējās savienošanas savilcēji (klampi)
Podestu pašlīmeņojošais ieliktnis

10.

Divu blakus esošu podestu kāju savilcējs (cinkots tērauds)

gab.

18

11.

Četru blakus esošu podestu kāju savilcējs (cinkots tērauds)

gab.

14

12.

Podestu transportēšanas rati ne mazāk kā 16-20 podestu
pārvadāšanai

gab.

1

Prasības pretendentam:
Spēja nodrošināt piedāvāto podestu nomu vismaz 20m2 apmērā 3 dienu laikā no pieprasījuma
veikšanas brīža.
Piegādes termiņš:
Ne ilgāk kā 4 nedēļas no līguma noslēgšanas dienas.
* Ņemot vērā, Pasūtītāja finansiālās iespējas Pasūtītājs ir tiesīgs koriģēt iepirkuma apjomu,
izslēdzot pozīcijas vai grozot pozīciju skaitu, bet kopējais podestu skaits būs ne mazāks kā
20.gab, attiecīgi koriģējot visus nepieciešamos aksesuārus pirms Līguma noslēgšanas.
Piedāvājums vērtēšana – zemāka cena Tehniskā specifikācijā norādītam komplektam.

Pielikums Nr.2
Finanšu piedāvājums iepirkumam
„Podestu piegāde SIA „Dzintaru koncertzāle” vajadzībām Id.Nr. DZK 2015/12
Nr.p.
k.

Preces tehniskie parametri

Mērv.

Daudzums

1.

 Podesta konstrukcija: alumīnija (EN AW 6005A T6) profila rāmis ar

gab.

24

pastiprinošu profilu garenvirzienā;
Grīdas materiāls saplāksnis (Riga Heksa Plus tipa) biezumā 18 – 21 mm,
virsma mitrumizturīgā izpildījumā, ar neslīdošu darba virsmas
pārklājumu (fenols), brūnā vai melnā krāsā (saskaņot ar Pasūtītāju
piegādes līguma slēgšanas brīdī)
Rāmja stūros kronšteini kāju iestiprināšanai ar rokas uzgriežņiem.
 Ārējie izmēri – 2000 mm x 1000 m.
 Podesta kravnesība (kliedētā slodze) ne mazāk kā 750 kg/m², punktveida
slodze ne mazāka kā 500 kg virs rāmja;
 Podesta alumīnija rāmja biezums – ne vairāk kā 93 mm,
 Podesta svars (rāmis, virsma) - ne lielāks par 41 kg;
 Podestiem jāatbilst sekojošiem standartiem: EN 755-2: 1997-06; DIN
4112: 1983-02

Vienas
Kopējā vienību
vienības
cena EUR bez
cena EUR
PVN
bez PVN

2.

Teleskopiskās podestu kājas
H min – 60cm
H max - 100cm
Vienā gala iestrādāts nomaināms PVC pretslīdes uzgalis
Divas augstuma fiksācijas vietas drošības pastiprināšanai

gab.

48

3.

Podestu kāju komplekts vienai podesta virsmai, (alumīnija sakausējuma

gab.

48

gab.

96

Kompl

6

caurule Ø48,3 mm (SM-L-60/90-ADJ), sienas biezums 2,5 - 3 mm, 20 cm
podesta augstumam, vienā gala iestrādāts nomaināms PVC pretslīdes
uzgalis.)
4.

Podestu kāju komplekts vienai podesta virsmai, (alumīnija sakausējuma
caurule Ø48,3 mm (SM-L-60/90-ADJ), sienas biezums 2,5 - 3 mm, 40 cm
podesta augstumam, vienā gala iestrādāts nomaināms PVC pretslīdes
uzgalis)

5.

Podestu margas ar stiprinājumiem,
L=2000 mm, h = 1100 mm, profila Ø 35 x min 2 mm
Slodzes izturība ne mazāka kā 30kg/m
Komplekta sastāvs:
Margas 1 gab,
grīdas stiprinājumi 2.gab,
savstarpējie margu stiprinājumi 2.gab

6.

Podestu margas ar stiprinājumiem,

Kompl

2

L=1000 mm, h = 1100 mm, profila Ø 35 x min 2 mm,
Slodzes izturība ne mazāka kā 30kg/m
Komplekta sastāvs:
Margas 1 gab,
grīdas stiprinājumi 2.gab,
savstarpējie margu stiprinājumi 2.gab

7.

Moduļveida kāpnes ar margām līdz 1000 mm
Kāpņu platums 900 – 990 mm
Pakāpiena platums ne mazāks kā 225 mm
Pakāpiena augstums 170-200 mm
Margas vienā pusē

Kompl

1

8.
9.
10.

Podestu savstarpējās savienošanas savilcēji (klampi)
Podestu pašlīmeņojošais ieliktnis
Divu blakus esošu podestu kāju savilcējs (cinkots tērauds)

gab.
gab.
gab.

58
58
18

11.

Četru blakus esošu podestu kāju savilcējs (cinkots tērauds)

gab.

14

12.

Podestu transportēšanas rati ne mazāk kā 16-20 podestu pārvadāšanai

gab.

1

Kopējā piedāvājuma cena EUR bez PVN
PVN 21%
Kopējā piedāvājuma summa EUR t.sk. PVN 21%
Ar šo apliecinu piedāvāto cenu pamatotību un spēkā esamību:
_________, __________________
(Vieta)

(datums)

__________________ _______________ _________________
(amats)

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Pielikums Nr.3
„Podestu piegāde SIA „Dzintaru koncertzāle” vajadzībām”
(iepirkuma identifikācijas Nr.DZK 2015/12)
PIETEIKUMS
Pretendenta nosaukums:
Pretendenta vienotais reģistrācijas
numurs:
Pretendenta adrese:
Pretendenta tālrunis:
Pretendenta fakss:
Pretendenta e-pasts:
Pārstāvja amats
Vārds, Uzvārds:
Pieteikumam pievienots:
1) Tehniskā piedāvājuma apraksts uz _____ lp.;
2) Finanšu piedāvājums uz _____ lp.;
3) Apliecinājums, ka pretendenta pieredze minētajā iepirkuma procedūrā Latvijā nav
mazāka par 2 (diviem) gadiem, apliecinājumu par vismaz 2 (divu) pēdējo 2 (divu)
gadu laikā realizētiem līdzvērtīgiem pakalpojumiem uz __ lp.;
4) Citi dokumenti (norādīt konkrēti, ja tādi ir).
Ar šo piedāvājam veikt „Podestu piegādi SIA „Dzintaru koncertzāle” vajadzībām”
Tehniskās specifikācijas aprakstā norādītajā kvalitātē un apjomā un par Finanšu piedāvājumā
uzrādīto cenu.
Ar šo apliecinām, ka likumā noteiktajā kārtībā nav konstatēti mūsu profesionālās
darbības pārkāpumi, kā arī nav citu apstākļu, kas mums liegtu piedalīties šajā iepirkuma
procedūrā.
Ar šo apliecinām, ka nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas
iesniegts šajā iepirkuma procedūrā.
Pieteikumu apliecinu:
Parakstītāja amats,
vārds, uzvārds:
Paraksts:
Datums:

z.v.

