
Iepirkums Nr.R89VS/2016-1 

 

Skolas galdi un krēsli, datora galdi, ēdnīcas galdi un soli, drēbju skapis, klases aprīkojums Rīgas 89. 

vidusskolai. 

Iepirkuma instrukcija pretendentiem. 

 

 1. Pasūtītājs: Rīgas 89.vidusskola, reģ.Nr.LV90000013606, Hipokrāta ielā 27, Rīga, tālrunis 

67536800, 67536777, fakss 67536800, e-pasts: R89VS@riga.lv 

 Papildus informāciju par tehnisko specifikāciju var saņemt pie Rīgas 89.vidusskolas 

saimniecības pārzines tel.67536777. 

 2.  Iepirkuma nosaukums: skolas galdi, krēsli, datorgaldi, ēdnīcas galdi, soli, drēbju skapis 

aprīkojums Rīgas 89.vidusskolas skolas klašu vajadzībām. Iepirkuma identifikācijas Nr. 

R89VS 2016/1. 

 3. Līguma izpildes termiņš ne vēlāk kā 45 dienu laikā pēc līguma parakstīšanas. 

 4. Garantijas laiks ne mazāks kā 24 mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas 

dienas. 

 5. Apmaksas kārtība: pilnu summu apmaksā 15 dienu laikā pēc pieņemšanas-nodošanas akta 

parakstīšanas dienas. 

 6. Piedāvājumi iesniedzami: 

 6.1. iesniegšanas laiks un vieta- līdz 2016.g.01.06. Plkst.10.00 Rīgas 89.vidusskolā, 

Hipokrāta ielā 27, darba dienās laikā no plkst.10.00-16.00. 

 6.2. Piedāvājumi jāiesniedz personīgi vai nosūtot pa pastu ierakstītā pasta sūtījumā (pasta 

sūtījumam jābūt nogādātam 6.1. punktā norādītā termiņa, netiks atvērts un tiks nosūtīts 

atpakaļ iesniedzējam. 

 6.3. Piedāvājums, kas jāiesniedz pēc 6.1. punktā norādītājā termiņā, netiks atvērts un 

neatvērts tiks nosūtīts atpakaļ iesniedzējam. 

 7. Prasības piedāvājuma sagatavošanai un noformēšanai: 

 7.1. piedāvājumam jābūt noformētam saskaņā ar MK 2010.gada 28.septembra noteikumu 

Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām. Piedāvājuma 

dokumentu lapām jābūt numurētām un caurauklotām, uz aploksnes norādot: 

Piedāvājums iepirkumam skolas galdi un krēsli, datora galdi, drēbju skapis, ēdnīcas 

galdi un soli. Rīgas 89.vidusskolas klases un ēdnīcas vajadzībām. 

 7.2. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā, aizzīmogotā vai parakstītā aploksnē. 

 7.3. Piedāvājums jāiesniedz atsevišķi par iepirkuma priekšmeta apjomu. 

 7.4. Pretendents iesniedz tikai vienu piedāvājuma variantu. 
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 7.5. Piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskajai specifikācijai (2.pielikums). 

 7.6. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu 

grozīt. 

 8. Prasības pretendentiem: 

 8.1. pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktā kārtībā: 

 8.2. uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu līkuma 8.' panta piektās daļas izslēgšanas 

nosacījumi. 

 9. Pretendentiem jāiesniedz šādi dokumenti un informācija. 

 9.1. Reģistrācijas apliecības kopija. 

 9.2. Pieteikums iepirkumam (sagatavots saskaņā ar Pielikumu Nr.1). 

 9.3. Finanšu piedāvājums, kuru parakstījusi persona ar pārstāvības tiesībām vai cita 

persona, kuru ir pilnvarojusi persona, kurai ir pārstāvības tiesības uzņēmumā. Ja 

pieteikumu parakstījusi pilnvarotā persona, piedāvājumam pievienojams pilnvaras 

oriģināls vai aplecināta kopija. 

 10. Piedāvājuma cena: 

 10.1. piedāvājumam jābūt izteiktam EUR. Atsevišķi jānorāda katras specifikācijā ietvertās 

Preces pozīcijas cena, bez PVN un kopā visam piedāvājumam.  

 10.2. Piedāvājuma cena jāiekļauj visas tiešās un pieskaitāmās izmaksas, kas saistītas ar 

Preci vai tās piegādi, kā arī neparedzētie izdevumi, ja tādi varētu rasties līguma izpildes 

gaitā. 

 10.3. Finanšu piedāvājuma forma: 

Preču 

nosaukums 
Ražotājs Daudzums 

1.gab.cena 

bez PVN 

Summa bez 

PVN 
PVN 

Kopā 

summa ar 

PVN 

       

 

 11.  Piedāvājumu vērtēšana, lēmuma pieņemšana, lēmuma paziņošana un līguma slēgšana: 

Pasūtītājs pārbaudīs piedāvājumu atbilstību kvalifikācijas prasībām un Tehniskajai 

specifikācijai. Neatbilstoši piedāvājumi netiks tālāk vērtēti. No prasībām atbilstošajiem 

piedāvājumiem iepirkuma komisija izvēlēsies piedāvājumu ar noteiktajām prasībām un 

kritērijiem. 

Nr. Preces nosaukums Tehniskā specifikācija  Skaits/gab. 

1.  Skolas galdi un krēsli. 

Skolēna galda 2-vietīgs ar 

virsma no LKSP “PFLEIDERER” tonis: gaiši 

pelēks, 25mm ar ABC malu 2mm, kājas un 

26 gab. 

 



augstuma maiņu 

1200x550xH620-760mm. 

 

Skolēna krēsls ar augstuma 

maiņu 410x380xH350-

460mm 

rāmis – metāla ovāla truba 38x20x2mm 

pārklāta ar pulverkrāsojumu RAL 9006 

 

Sēdīte – finieris, tonis: dižskābārdis-balināts, 

rāmis un kājas metāla truba 38x20x2mm 

pārklāta ar pulverkrāsojumu RAL 9006 

 

 

 

52.gab. 

2.  Stūra datora galds 

(kreisais) ar atvilktnēm un 

nodalījumu sistēmu 

blokam. 

Materiāls – 18mm bieza lamināts kokskaidu 

plāksne. Galda virsma ir apstrādāta ar 2mm 

biezu ABC plastmasas māla. 

2 gab. 

3.  Drēbju skapis 2.durvīm 

h-1900, 600 pl., g.-800. 

Skapis ar nodalījumu 

apģērbam un plauktu 

galvas segām. 

Materiāls – 18 mm lamināts. Krāsa rieksts 

Macchiato PR4880V. 

1 gab. 

4.  Ēdnīcas galdi 

g.1200x750x05 

un soli g.1220x370x130 

Koka kājas, karkass – koka 

 

Metāla karkass 

10 gab. 

 

 12. Pēc piedāvājuma izvērtēšanas, izvēlētajam pretendentiem pēc pasūtītāja pieprasījuma ne 

vēlāk kā desmit darbadienu laikā jāiesniedz izziņa, ko izsniegusi Latvijas un ārvalsts 

kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā un Latvijā neatrodas tā pastāvīgā 

dzīvesvieta) kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katra valstī pārsniedz 150 EUR. Šos 

dokumentus ieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas. Ja 

pretendenta rīcībā ir kāda izziņa, viņš to var iesniegt jau kopā ar visiem piedāvājuma 

dokumentiem. 

 13. Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar iepirkuma komitejas izraudīto pretendentiem. 

Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums. 

 

Pielikumā: 

1. Pielikums Nr.1. - Pieteikuma forma dalībai iepirkumā, Skolas mēbeles “Rīgas 

89.vidusskolas vajadzībām”. 

2. Pielikums Nr.2 – Tehniska specifikācija. 



Pielikums Nr.1 

Pieteikums dalībai iepirkumā 

“Skolas mēbeles: skolas galdi, krēsli, datora galdi, ēdnīcas galdi un soli” 

 

Pretendents, ___________________________________, vienotais reģ.Nr.___________________, 

________________________________________________________________________________ 

uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs, nodokļu maksātāja reģ.Nr., uzņēmuma bankas rekvizīti, 

tā ____________________________________________________________________ personā 

amatpersonas ar pārstāvības tiesībām amats, vārds un uzvārds vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds un pilnvarojuma pamats 

(dokuments pielikumā) 

ar šī pieteikuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā Nr.R89VS/2016-1 “Skolas mēbeles: 

skolas galdi, krēsli, datora galdi, ēdnīcas galdi un soli””: 

- Apliecina, ka uz mums neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8’ panta piektās daļas 

izslēgšanas nosacījumi; 

- Apliecina savu spēju sniegt preču piegādi saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā noteiktajām 

prasībām; 

- Apliecina, ka ir iepazinies ar Tehnisko specifikāciju, piekrīt tās noteikumiem un apņemas 

ievērot tajā noteiktās prasības; 

- Atzīst sava pieteikuma un piedāvājuma spēkā esamību līdz Iepirkuma komisijas lēmuma 

pieņemšanai par pašvaldības iepirkuma piešķiršanu, bet gadījumā, ja tiek atzīts par 

uzvarētāju, tad līdz attiecīgā līguma noslēgšanai; 

- Garantē, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas. 

Piedāvājuma iesniedzēja rekvizīti 

1.  Piedāvājuma iesniedzēja nosaukums  

2.  Uzņēmuma reģistrācijas numurs  

3.  Adrese (juridiskā)  

4.  Adrese (faktiskā)  

5.  Tālrunis, fakss  

6.  e-pasts  

7.  Banka  

8.  Norēķinu konts  

9.  Bankas kods  

10.  Kontaktpersona  

11.  Kontaktpersonas tālr., fakss, e-pasts  

Uzņēmuma juridiskā adrese, biroja adrese (ja atšķiras no juridiskās adreses) tālruņa (faksa) 

numuri. 

Vieta, datums 

Paraksts, paraksta atšifrējums 

Z.V. 

 

Piezīmes: Pieteikums ir jāaizpilda drukātiem burtiem. Pieteikums jāparaksta uzņēmuma vadītājam vai viņa 

pilnvarotai personai. 


