Projekts “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi
Gulbenes novadā” Nr. 9.2.4.2/16/I/004
Cenu aptauja: Peldētprasmes nodarbību nodrošināšana Gulbenes pašvaldības izglītības iestāžu
1.-5. klašu izglītojamiem
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Pasūtītājs

Gulbenes novada pašvaldība, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov.,
Reģ. nr. 90009116327

Cenu aptauja
Peldētprasmes nodarbību nodrošināšana Gulbenes pašvaldības izglītības iestāžu 1.-5. klašu
izglītojamiem
Līguma izpildes termiņš: no 2020. gada marta līdz 2020. gada maijam
Vispārīgā informācija
Pakalpojuma sniegšanas vieta: pretendenta pakalpojuma sniegšanas vieta.
Samaksa pakalpojuma sniedzējam tiks veikta vienu reizi mēnesī par attiecīgajā mēnesī
sniegtajiem pakalpojumiem, 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc attiecīgā rēķina saņemšanas,
ieskaitot norādīto summu pakalpojuma sniedzēja bankas kontā.
Piedāvājumu izvērtēšanas kritēriji: saimnieciski izdevīgākais piedāvājums
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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Peldētprasmes nodarbību nodrošināšana Gulbenes pašvaldības izglītības
iestāžu 1.-5. klašu izglītojamiem
Vispārīgie noteikumi
1.1.1.
Pretendentam jānodrošina pakalpojuma sniegšana Gulbenes novada pašvaldības
izglītības iestāžu (turpmāk – Iestāde, arī Iestādes) 1.–5. klašu izglītojamo (turpmāk – Izglītojamie)
peldētprasmes nodarbību nodrošināšanai.
1.1.2.
Pretendentam jāņem vērā, ka pakalpojums jāsniedz saskaņā ar Ministru kabineta
11.12.2018. noteikumos Nr. 777 “Noteikumi par 2019./2020. mācību gada un mācību semestru sākuma un
beigu laiku un brīvdienu laiku” noteiktajiem mācību semestriem, izņemot izglītojamo brīvdienas.
1.1.3.
Peldētprasmes nodarbību nodrošināšana jāsniedz no 2020. gada marta līdz 2020.
gada maijam saskaņā ar tehniskajā specifikācijā noteikto grafiku.
1.1.4.
Vienas nodarbības ilgums ir 60 minūtes. Vienā nodarbībā peldētprasmes nodarbība
jānodrošina aptuveni 15 – 25 izglītojamiem (var būt mainīgs skaits).
1.1.5.
Pretendents nodrošina:
1.1.5.1. pakalpojuma sniegšanu atbilstoši Ministru kabineta 13.01.2009. noteikumos
Nr. 37 “Higiēnas prasības publiskas lietošanas peldbaseiniem” noteiktajām
prasībām;
1.1.5.2. nodarbības peldbaseinā, kura garums ir ne mazāks kā 25 metri, celiņu skaits
ir ne mazāks kā 4;
1.1.5.3. garderobes/ ģērbtuves ar skapīšiem katram izglītojamajam, dušas telpu,
tualetes;
1.1.5.4. silto ūdeni, apgaismojumu un apkuri telpās atbilstoši normatīvo aktu
prasībām.
1.1.6.
Apmaksa par pakalpojumu tiek veikta par katrā mēnesī faktiski sniegtajiem
pakalpojumi (atbilstoši faktiskajam nodarbību apmeklējumam – bērnu skaitam).
1.1.

1.2.

Papildus prasības
1.2.1.
Pretendents nodrošina peldētprasmes nodarbībai nepieciešamo aprīkojumu un

inventāru.
1.2.2.
Pretendents veic izglītojamo un to pavadošā personāla iepazīstināšanu ar telpu
iekšējās kārtības noteikumiem.
1.2.3.
Pretendents nodrošina peldētprasmes nodarbības procesa uzraudzību un kontroli.
1.2.4.
Nepieciešamības gadījumā tiek nodrošināta neatliekamās medicīniskās palīdzības
sniegšana.
1.2.5.
Pretendents nodrošina iespēju izmantot matu žāvēšanas ierīces un pieslēgt privātās
matu žāvēšanas ierīces papildus jau esošajām.
1.3.

Peldētprasmes nodarbību grafiks*:
Nodarbību grafiks
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Pirmdienās no 09:00
līdz 16:00 (7
nodarbības – viena
nodarbība 60 min.)
2.marts

3.marts

3.marts

3.marts

2

9.marts

10.marts

10.marts

10.marts

3

23.marts

24.marts

24.marts

24.marts

4

30.marts

31.marts

31.marts

31.marts

5

6.aprīlis

7.aprīlis

7.aprīlis

7.aprīlis

6

-

14.aprīlis

14.aprīlis

14.aprīlis
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20.aprīlis

21.aprīlis

21.aprīlis

21.aprīlis

Nr. p.k.

Otrdienās no 09:00
līdz 10:00 (1
nodarbība 60 min.)

2

Otrdienās no 12:00
līdz 13:00 (1
nodarbība 60 min.)

Otrdienās no 13:00
līdz 14:00 (1
nodarbība 60 min.)

8

27.aprīlis

28.aprīlis

28.aprīlis

28.aprīlis

9

-

5.maijs

5.maijs

5.maijs
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11.maijs

12.maijs

12.maijs

12.maijs
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18.maijs

19.maijs

19.maijs

19.maijs

26.maijs

26.maijs

25.maijs
26.maijs
12
*abām pusēm vienojoties, grafiks var tikt mainīts

KONTAKTPERSONA
Vārds, uzvārds, ieņemamais amats
Tālrunis
e-pasta adrese

Monika Prokofjeva
64473229
monika.prokofjeva@gulbene.lv

Cenu aptauja norisinās 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” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību
profilaksei” projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” Nr. 9.2.4.2/16/I/004
ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un Valsts budžeta līdzekļiem.
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Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma izvērtēšana
Piedāvājumu izvēles kritērijs ir instrukcijai un tā pielikumu prasībām atbilstošs saimnieciski
izdevīgākais piedāvājums.
Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma noteikšana notiek saskaņā ar šādiem kritērijiem:
Nr.p.k. Vērtēšanas kritērijs
1.
2.

Piedāvājuma cena
Samazināta ceļu infrastruktūras noslodze
Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits

Maksimālais punktu
skaits
70
30
100

Vērtējot kritērijus, tiek ņemts vērā sekojošas, attiecībā uz katru noteikto kritēriju, izvirzītās prasības:
* KRITĒRIJS „PIEDĀVĀJUMA CENA”
Maksimālais punktu skaits – 70 punkti – tiek piešķirts lētākajam piedāvājumam, bet pārējiem
piedāvājumiem piešķirtie punkti tiek aprēķināti saskaņā ar formulu:
K5.5.1. = 70 x Cmin/C, kur
K5.5.1. – kritērija novērtējuma rezultāts;
70 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits;
Cmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā līgumcena EUR bez PVN par iepirkuma
priekšmeta daļas izpildi;
C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā līgumcena EUR bez PVN par iepirkuma
priekšmeta daļas izpildi.
* KRITĒRIJS „SAMAZINĀTA CEĻU INFRASTRUKTŪRAS NOSLODZE”
Maksimālais punktu skaits – 30.
Šajā kritērijā punktu skaits tiek noteikts šādi:
30 punkti – tiek piešķirti piedāvājumam, kurā pretendenta norādītā pakalpojuma sniegšanas
vietas adrese atrodas ne vairāk kā 40 km attālumā no Gulbenes novada pašvaldības adreses.
15 punkti – tiek piešķirti piedāvājumam, kurā pretendenta norādītā pakalpojuma sniegšanas
vietas adrese atrodas 41 - 80 km attālumā no Gulbenes novada pašvaldības adreses.
Ja pretendenta norādītā pakalpojuma sniegšanas vieta atrodas tālāk par 81 km no Gulbenes
novada pašvaldības adreses, punkti netiek piešķirti.
Attālums
km
(kilometros)
noteikts,
mērot
attālumu
mājaslapā
internetā
http://maps.google.com/maps kartē norādīto braukšanas maršrutu (īsākais no piedāvātajiem
braukšanas maršrutiem pa autoceļiem) no pretendenta norādītās pakalpojuma sniegšanas adreses līdz
Gulbenes novada pašvaldības adresei.
Par saimnieciski visizdevīgāko tiks atzīts piedāvājums, kurš summā ieguvis vislielāko punktu skaitu.
Maksimāli iespējamais iegūstamo punktu skaits ir 100 punkti.
Ja vairākiem piedāvājumiem ir vienāds kopējais punktu skaits, komisija izvēlēsies piedāvājumu,
kuram lielākais punktu skaits piešķirts kritērijā “Samazināta ceļu infrastruktūras noslodze”.
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