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Apstiprināts
SIA „Olimpiskais centrs „Ventspils””
Iepirkumu komisijas
2018.gada 21.maija sēdē
Protokola Nr. 18/7.1.

IEPIRKUMA

“Saimniecības preču piegāde”
Iepirkuma identifikācijas numurs: OCV 2018/7

NOLIKUMS

Ventspils
2018.gads
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VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA
1.Pasūtītājs:
SIA „Olimpiskais centrs „Ventspils””
Pasūtītāja rekvizīti:
Sporta iela 7/9, Ventspils, LV-3601
Reģ.Nr. LV40003245964
A/s „Swedbank”, HABALV22, LV29HABA0001408060044
Tālrunis 636 22587, fakss 636 21977, e-pasta adrese: olimps@ocventspils.lv
Pasūtītāja kontaktpersona par nolikumu Agnese Laure, tālr. 63626951, e-pasta adrese:
agnese@ocventspils.lv
Kontaktpersona par iepirkuma priekšmetu piedzīvojumu parka pārvaldniece Inta Lapsiņa, mob. tālr.
22025920
2. Iepirkuma metode - Iepirkuma procedūra ir iepirkums (turpmāk – Iepirkums), kas tiek organizēts
saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – Likums) 9.panta normām.
Pretendents var būt fiziska vai juridiska persona vai pasūtītājs, šādu personu apvienība jebkurā to
kombinācijā, kas attiecīgi tirgū piedāvā piegādāt preces..
3. Iepirkuma identifikācijas numurs: OCV 2018/7
4. Iepirkuma procedūras dokumenti ir šī iepirkuma nolikums un tā pielikumi: (turpmāk tekstā –
Iepirkuma dokumenti)
4.1. Pielikums Nr.1 - Veidlapa „Pieteikums dalībai iepirkumā”
4.2. Pielikums Nr.2 - Tehniskās specifikācijas - Finanšu piedāvājums
4.3. Pielikums Nr. 3 – Informācija par pretendenta pieredzi
4.4. Pielikums Nr. 4- Preču piegādes adrešu saraksts
4.5. Pielikums Nr.5 - Piegādes līgums
5. Iepirkuma procedūras norisi nodrošina Ventspils pilsētas domes Iepirkumu komisija (turpmāk Komisija).
6. Iepirkuma dokumentācijas saņemšana
Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju tīmekļvietnē: http://ocventspils.lv/iepirkumi
nolikumam un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, kā arī dod iespēju ieinteresētajiem
piegādātājiem iepazīties uz vietas ar Iepirkuma dokumentiem – SIA „Olimpiskais centrs „Ventspils””,
Sporta ielā 7/9, Ventspilī. (stadiona ģērbtuvju ēkas 2.stāvā) darba dienās no 8:00-17:00 (pirmdienās līdz
18:00, piektdienās līdz 16:00), pusdienu pārtraukums no 12:00-13:00, iepriekš sazinoties ar Nolikuma
1.2.punktā norādīto kontaktpersonu vai personāla lietvedes sekretāri Ievu Štrausu, tālr.63622587.
Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasa papildu informāciju par iepirkuma nolikumā iekļautajām prasībām,
Pasūtītājs to sniedz triju darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas
termiņa beigām.
7. Informācijas apmaiņa
Pasūtītājs ar iepirkumu saistītās informācijas apmaiņu nodrošina saskaņā ar Likuma 38.pantu.
8. Iepirkuma priekšmets: Saimniecības preču piegāde saskaņā ar Iepirkuma dokumentos un tam
pievienotajos pielikumos noteikto. Iepirkuma priekšmeta detalizēts apraksts ir Tehniskajās specifikācijas
saskaņā ar Iepirkuma dokumentu pielikumu Nr. 2.
8.1. Apmaksas veids – 100% pēcapmaksa 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no piegādes brīža,
pamatojoties uz izrakstīto rēķinu pavadzīmi.
8.2. CPV kodi: 33760000-5; 19640000-4; 18141000-3; 39224300-1; 39831700-3; 39525800-6
8.3. Preču piegādes vieta: atbilstoši Iepirkuma nolikuma 4.pielikums “Preču piegādes adrešu saraksts”
9. Darbu izpildes termiņš: 12 mēneši no līguma spēkā stāšanās brīža vai līdz līguma summas apguvei,
atkarībā no tā kurš nosacījums iestājas pirmais.
10. Pretendents iesniedz vienu piedāvājumu par visu iepirkumu priekšmetu. Pretendents, kas iesniegs
piedāvājumu vairākos variantos, tiks izslēgts no dalības iepirkumu procedūrā.
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ATLASES UN KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS PRETENDENTIEM UN IESNIEDZAMIE
DOKUMENTI
Prasības pretendentiem

Iesniedzamie dokumenti

11. Uz Pretendentu, personālsabiedrības
biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība,
uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju vai
pretendenta norādīto personu uz kuras
iespējām pretendents balstās, nedrīkst būt
attiecināmi Likuma 9.panta astotās daļas
izslēgšanas nosacījumi.
12. Pretendentam – juridiskai personai
(personu apvienības gadījumā – katram tās
dalībniekam) jābūt reģistrētam Latvijas
Republikas
komercreģistrā
reģistrētam
atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgas dzīves
vietas valsts normatīvo aktu prasībām, ja
attiecīgās valsts normatīvie akti to paredz.

Pasūtītāja pārstāvis patstāvīgi nodrošina minētas prasības
pārbaudi saskaņā ar Likuma 9.panta devītās daļas
nosacījumiem.
Attiecībā uz ārvalstu reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu
pretendentu nodrošinās minēto prasību pārbaudi saskaņā
ar Likuma 9.panta devītās daļas 2.punktu.

15. Pretendents 3 (trīs) iepriekšējo gadu laikā
kopā (2015.,2016.,2017), kā arī 2018.g. (līdz
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām)
vai visā tā darbības laikā, ja Pretendents
darbojas mazāk kā 3 (trīs) gadus) ir veicis
vismaz 3 (trīs) Iepirkuma priekšmetam satura
ziņā līdzvērtīgas piegādes.
Par līdzvērtīgiem piegādes līgumiem
uzskatāmi tie līgumi, kas atbilst zemāk
norādītajām prasībām:
1. Piegādes apjoms - kopējā līgumcena

Pretendenta sagatavota informācija atbilstoši Iepirkuma
nolikuma 3.pielikumam „Informācija par Pretendenta
pieredzi”
*Pretendentiem, kas dibināti vēlāk, pieprasīto
informāciju iesniedz par faktisko darbības periodu līdz
piedāvājumu iesniegšanai.

 Pretendenta
reģistrāciju
Latvijas
Republikas
komercreģistrā pārbaudīs pasūtītājs, izmantojot publiski
pieejamos reģistrus.
 Ārvalstīs reģistrētā Pretendenta apliecinājums, ka tas ir
reģistrēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās
dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām, ja
attiecīgās valsts normatīvie akti to paredz.
 Pretendenta apliecinājums, ka personai, kura ir
parakstījusi piedāvājumu, ir tiesības pārstāvēt
Pretendentu.
 Ja Personai, kura ir parakstījusi dokumentus, nav
tiesības pārstāvēt Pretendentu, ir jāiesniedz Pretendenta
pilnvaras oriģināls vai apliecināta pilnvaras kopija.
13. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība Piegādātāju
apvienības
dalībniekiem
un
vai personālsabiedrība
personālsabiedrības biedriem jāiesniedz vienošanās
protokols, ko parakstījušas visu dalībnieku pārstāvošas
personas ar pārstāvības tiesībām, kurā norādīts
atbildīgais
piegādātāju
apvienības
dalībnieks,
personālsabiedrības pārstāvis un pārstāvis, kas pilnvarots
iesniegt piedāvājumu, pārstāvēt piegādātāju apvienību
vai personālsabiedrību iepirkuma procedūras ietvaros,
parakstīt iepirkuma līgumu, turklāt vienošanās protokolā
jānorāda atbildības sadalījums starp apvienības
dalībniekiem un personālsabiedrības biedriem, norādot
kādus darbu veidus un kādā apjomā veiks katrs no
apvienības dalībniekiem, personālsabiedrības biedriem,
ja pretendents tiks atzīts par uzvarētāju iepirkuma
procedūrā.
14. Ja pretendents ir fiziska persona, tad tam Pasūtītājs
pārliecināsies
mājas
lapā:
jābūt reģistrētam kā saimnieciskā darba https://www6.vid.gov.lv/VID_PDB/SDV, vai pretendents
veicējam.
(fiziska persona) ir reģistrēta kā saimnieciskā darba
veicējs.
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visiem piegādes līgumiem kopā ir
vismaz 15 000,- EUR (piecpadsmit
tūkstoši euro)
2. līguma priekšmets ir saimniecības
preču piegāde;
3. līgums ir izpildīts, par ko pretendents
norāda preču piegādes periodu
(norāda konkrētu gadu un datumu)
TEHNISKAIS – FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
16.Tehniskajā un finanšu
pretendentam jāiekļauj:

piedāvājumā 16.1. Pretendenta pieteikums saskaņā ar pielikumu Nr.1;
16.2. Pretendenta apliecināts un aizpildīta Tehniskās
specifikācijas un finanšu piedāvājums saskaņā ar
pielikumu Nr.2
Finanšu piedāvājuma cenas jānorāda EUR. Cenā jāiekļauj
visas izmaksas, kas saistītas ar Preču piegādi, uzstādīšanu un
nodošanu ekspluatācijā (tajā skaitā transporta u.c. izdevumi,
garantijas laika apkalpošanas izdevumi) un visi valsts un
pašvaldību noteiktie nodokļi un nodevas bez pievienotās
vērtības nodokļa (PVN). Pievienotās vērtības nodoklis
jānorāda atsevišķi.

PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANA UN ATVĒRŠANA
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta līdz 2018.gada 4.jūnijam plkst.14:00
SIA „Olimpiskais centrs „Ventspils””, Sporta ielā 7/9, Ventspilī, personāla lietvedei-sekretārei Ievai
Štrausai vai Agnesei Laurei personīgi, vai pa pastu ar norādi „Piedāvājums iepirkumam
„Saimniecības preču piegāde”. Piedāvājumi, kas tiks iesniegti pēc piedāvājumu iesniegšanas
termiņa, netiks pieņemti un neatvērtā veidā tiks nosūtīti atpakaļ.
18. Piedāvājumi, kas netiks iesniegti Iepirkuma dokumentos noteiktajā kārtībā vai iesniegti personīgi pēc
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiks pieņemti. Piedāvājumi, kas nosūtīti pa pastu, tajā
skaitā ar kurjerpastu, piegādāti Pasūtītāja norādītajā adresē un izsniegti pēc piedāvājumu
iesniegšanas termiņa beigām, neatvērtā veidā tiks nosūtīti atpakaļ Pretendentam. Nekādi
piedāvājuma iesniegšanas termiņa kavējuma iemesli netiks ņemti vērā un Pretendents izslēgts no
dalības iepirkuma procedūrā.
19. Piedāvājums Pretendentam jāiesniedz vienā eksemplārā:
- viens piedāvājuma dokumentu oriģināls ar norādi - ORIĢINĀLS;
20. Pretendents ir tiesīgs atsaukt savu piedāvājumu vai iesniegt piedāvājuma grozījumus līdz piedāvājumu
iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājuma atsaukuma vai grozījuma dokumenti noformējami un
iesniedzami tādā pat kārtībā kā citi piedāvājuma dokumenti, ar norādi uz iepakojuma: Piedāvājuma
grozījumi vai Piedāvājuma atsaukums.
21. Piedāvājuma atsaukums izslēdz pretendentu no tālākas dalības iepirkuma procedūrā.
22. Piedāvājumu iesniegšana nozīmē pretendenta galīgu nodomu piedalīties iepirkumā, visu Iepirkuma
dokumentu prasību akceptēšanu. Piedāvājums ir juridiski saistošs pretendentam, kas to iesniedzis. Tiek
uzskatīts, ka Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, piekrīt slēgt Iepirkuma Līgumu saskaņā ar Iepirkuma
dokumentāciju un Iepirkuma pielikumu nosacījumiem, kā arī, iesniedzot piedāvājumu, tiek uzskatīts, ka
Pretendents ir iepazinies un pārzina LR spēkā esošo normatīvo aktu prasības, kas jebkādā veidā var
ietekmēt vai attiekties uz šo piedāvājumu, Iepirkuma Līguma darbībām un aktivitātēm.
17.

PIEDĀVĀJUMU DOKUMENTU IZSTRĀDĀŠANA, NOFORMĒŠANA UN IESNIEGŠANA
23. Pretendents sagatavo, noformē un iesniedz piedāvājumu saskaņā ar Iepirkuma procedūras dokumentos
noteiktajā kārtībā. Tiks uzskatīts, ka Pretendents iesniedzot piedāvājumu ir iepazinies un pārzina LR
spēkā esošo tiesību aktu prasības, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai atteikties uz iesniegto piedāvājumu
un Līguma izpildi.
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24. Dokumenti un dokumentu kopijas jāizstrādā un jānoformē saskaņā ar Dokumentu juridiskā spēka
likuma normām un 2010.09.28. MK noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas
kārtība”.
25. Pretendenta pieteikums un visi tam pievienotie dokumenti noformējami latviešu valodā. Dokumentu
oriģināliem, kuri iesniegti citās valodās, jābūt pievienotiem pretendenta apliecinātiem dokumentu
tulkojumiem latviešu valodā. Pretrunu gadījumā par pamatu tiks ņemti dokumenti latviešu valodā.
26. Pretendents sedz visas izmaksas, kas ir saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.
Pasūtītājs neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām, neatkarīgi no Iepirkuma rezultātiem.
27. Pretendenta pieteikums un visi tam pievienotie dokumenti jāiesniedz 1 (vienā) eksemplārā:
piedāvājuma oriģināls, to attiecīgi atzīmējot kā „Oriģināls”.
28. Visiem iesniegtajiem piedāvājuma dokumentiem jābūt parakstītiem. Pretendenta pieteikums dalībai
iepirkuma procedūrā, tehniskais - finanšu piedāvājums un apliecinājumi jāparaksta personai ar tiesībām
pārstāvēt pretendentu vai tās pilnvarotam pārstāvim. Pilnvarojuma gadījumos jāpievieno pilnvara vai
apstiprināta pilnvaras kopija. Pārējie dokumenti jāparaksta pretendenta darbiniekam, kas gatavojis
attiecīgo dokumentu (atšifrējot parakstu un norādot statusu).
29. Ja Pretendenta pieteikums un visi tam pievienotie dokumenti, kas iesniegti kopā ar to, nebūs parakstīti
atbilstoši Iepirkuma dokumentu prasībām, piedāvājums netiks vērtēts, un Pretendents tiks izslēgts no
tālākas dalības iepirkuma procedūrā.
30. Piedāvājuma dokumenti sastāv no:
30.1.Pieteikums dalībai Iepirkumā „Saimniecības preču piegāde”, identifikācijas
numurs OCV2018/7
30.2.Pretendenta kvalifikācijas dokumenti
30.3.Tehniskās specifikācijas - finanšu piedāvājums
31. Piedāvājuma dokumenti jāievieto aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jābūt šādām norādēm:
31.1.Pasūtītāja nosaukums un adrese
31.2.Pretendenta nosaukums un adrese
31.3.Iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs
32. Pasūtītājs pieņem tikai tos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija
nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.
33. Pretendentam ir tiesības papildināt vai atsaukt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas
termiņa beigām. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nedrīkst savu piedāvājumu
labot vai papildināt. Piedāvājuma atsaukumi un papildinājumi jāsagatavo, jānoformē un jāiesniedz
rakstiskā formā, analogi pārējiem piedāvājuma dokumentiem. Uz aploksnes jābūt norādīts
„Papildinājums” vai „Atsaukums”. Atsaukumam ir bezierunu raksturs, un tas izslēdz pretendenta tālāku
līdzdalību konkursā. Pēc piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņa iesniegtie papildinājuma vai atsaukuma
dokumenti netiks pieņemti.
PRETENDENTU ATLASE, PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN IZVĒLE
34. Pretendenta atbilstību dalības nosacījumiem, pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām,
piedāvājuma atbilstības vērtēšanu un izvēli nodrošina Komisija Iepirkuma dokumentos paredzētajā
kārtībā un atbilstoši Iepirkuma dokumentu prasībām, vērtēšanas kritērijiem, pieņemot lēmumus par
pretendenta atbilstību dalības nosacījumiem un kvalifikācijas prasībām, par Tehniskā - Finanšu
piedāvājuma atbilstību Pasūtītāja izvirzītajām prasībām, par Pretendenta kompetenci un spējām
nodrošināt līgumsaistību izpildi.
35. Komisija lēmumus pieņem slēgtā sēdē, pamatojoties tikai uz oriģinālo dokumentu, oriģinālo
dokumentu atvasinājumu un citu informāciju, kas pieprasīta un iesniegta līdz piedāvājuma iesniegšanas
beigu termiņam.
36. Nepieciešamības gadījumos Komisija pieprasīs, lai Pretendents precizē informāciju par piedāvājumu,
ja tas nepieciešams Pretendentu atlasei vai piedāvājuma atbilstības pārbaudei un izvēlei.
37. Ja Pretendenta pieredze, kvalifikācija, neatbildīs Iepirkuma dokumentu prasībām, līdz piedāvājuma
beigu termiņam iesniegtie piedāvājuma dokumenti neapstiprinās Pretendenta atbilstību Pretendenta
dalības prasībām, viņa kompetenci un spējas nodrošināt darbu izpildi Pasūtītāja pieprasītajā apjomā un
termiņā, Komisijas vērtējumā Pretendenta iesniegtie dokumenti netiks uzskatīti par atbilstošiem
Iepirkuma dokumentu prasībām vai arī nebūs iesniegti visi pieprasītie oriģinālie dokumenti, oriģinālo
dokumentu kopijas vai cita informācija, Pretendents netiks kvalificēts un tiks izslēgts no dalības
iepirkuma procedūrā.
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38. Pirms piedāvājuma izvēles Komisija veiks finanšu piedāvājuma dokumentu pārbaudi, aritmētisko
kļūdu labojumus. Aritmētisko kļūdu gadījumā tiks labota Līgumcena Likuma 41.panta 9.daļā noteiktajā
kārtībā.
39. Iepirkumu komisija vērtēs pretendenta kvalifikācijas prasības, piedāvājuma atbilstību Nolikuma
noteiktajām prasībām un pieņems lēmumu par piedāvājuma izvēli.
40. Iepirkumu komisija attiecībā uz izvēlēto pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas
tiesības, veic pārbaudi saskaņā ar Likuma 9.panta devīto un desmito daļu.
41.Par uzvarētāju tiks atzīts pretendenta iesniegtais saimnieciski izdevīgākais piedāvājums ar zemāko
piedāvāto 1 mērvienību cenu summu bez PVN, saskaņā ar Tehniskā – finanšu piedāvājuma (pielikums
Nr.2), ja pretendents, un tā iesniegtais piedāvājums ir atzīts par atbilstošu iepirkuma dokumentu un tā
pielikumu prasībām.
42. Iepirkuma Līgums tiks slēgts, nosakot 1 vienas vienības cenu bez PVN katrai pozīcijai.
43. Pasūtītājs informēs visus pretendentus par iepirkuma rezultātiem saskaņā ar Likuma 9.panta
trīspadsmito daļu.
44. Ja pretendents, kurš atzīts par iepirkuma procedūras uzvarētāju, atsauks piedāvājumu vai nenoslēgs
Iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā laikā vai neatbildīs Iepirkuma dokumentu 11. punktā minētajām
prasībām, Komisija izskatīs jautājumu par tiesībām atzīt par uzvarētāju pretendentu, kas piedāvājis
nākamo zemāko cenu.
45. Pasūtītājs ir tiesīgs, līdz iepirkuma Līguma noslēgšanai, pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir
objektīvs pamatojums.
LĪGUMA NOSLĒGŠANA
46. Pasūtītājs slēgs iepirkuma Līgumu ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz pretendenta
piedāvājumu un saskaņā ar Iepirkuma dokumentu noteikumiem.
47. Līgumi tiks slēgti saskaņā ar Likuma normām.
PĀRĒJIE NOSACĪJUMI
48. Iepirkumu dokumentiem pievienoti šādi pielikumi, kas ir tā neatņemama sastāvdaļa un saistoši
piegādātājiem:
Pielikums Nr.1 - Pretendenta pieteikuma veidlapa uz 1 lapas.
Pielikums Nr.2 – Tehniskās specifikācijas – Finanšu piedāvājums uz 3 lapām.
Pielikums Nr.3 – Informācija par pretendenta pieredzi uz1 lapas.
Pielikums Nr.4 - Preču piegādes adrešu saraksts
Pielikums Nr.5 – Piegādes līgums uz 4 lapām.

SIA „Olimpiskais centrs „Ventspils””
Valdes priekšsēdētājs

Sagatavoja:
Iepirkumu speciāliste
Agnese Laure

J.Liepājnieks
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Pielikums Nr.1
„Saimniecības preču piegāde” nolikumam
identifikācijas Nr. OCV2018/7

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ
<Dokumenta parakstīšanas vietas nosaukums, datums>
Iepirkums: „Saimniecības preču piegāde”, identifikācijas Nr.OCV2018/7
Pretendenta nosaukums:_______________________________________________.
Pretendents atbilst □ mazā* vai □ vidējā** (atbilstošo atzīmēt) uzņēmuma statusam.
*Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai
gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;
**Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un
kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

Pretendenta reģistrācijas Nr.: _________________________.
Pretendenta kontaktpersona:
Vārds un uzvārds
Amats
Adrese
Tālruņa Nr.
Faksa Nr.
E-pasta adrese

1. Iepazinušies ar SIA “Olimpiskais centrs „Ventspils”””, Sporta iela 7/9, Ventspils, LV 3601, reģistrācijas
Nr. 40003245964 (turpmāk – PASŪTĪTĀJS) organizētā iepirkuma „Saimniecības preču piegāde”,
identifikācijas Nr. OCV2018/7 Iepirkuma dokumentiem, pieņemot visas tajos noteiktās prasības,
iesniedzam piedāvājumu.
2. Apņemamies veikt saimniecības preču piegādi, saskaņā ar Iepirkuma dokumentu un Latvijas
Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām, kā arī pamatojoties uz iesniegto tehnisko – finanšu
piedāvājumu par šādu kopējo vērtējamo cenu:
Iepirkuma priekšmets

*1 mērvienību cenu summa EUR bez PVN

Saimniecības preču piegāde
*
**Vērtējamā summa, lai noteiktu uzvarētāju iepirkumā.
3.Iesniedzot šo pieteikumu, apzināmies un pilnībā uzņemamies visus riskus un atbildību iesniegtā
piedāvājuma sakarā.
4.Ja mūsu piedāvājums tiks atzīts par izdevīgāko, garantējam līgumsaistību izpildi pieprasītajā apjomā,
kvalitātē un termiņā.
5.Apliecinām, ka piedāvājums sagatavots un iesniegts, atbilstoši Iepirkuma dokumentu prasībām.
6. Apliecinām, ka piegādes izmaksu aprēķinos papildus izdevumi netiks prasīti.
7.Visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam, piedāvājumā sniegtā informācija un dati ir
patiesi.
(Pretendenta pārstāvja ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotas personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs)
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Pielikums Nr.2
„Saimniecības preču piegāde” nolikumam
Identifikācijas Nr. OCV2018/7

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS - FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
SAIMNIECĪBAS PRECES

N.r.

Prece

Mērv.

Preces apraksts

Roku papīra dvieļi

1

Papīra dvielis

rullis

2

Papīra dvielis

rullis

3

Papīra dvielis
ruļļos

rullis

100% celuloze, 1 slānis. Ruļļa garums ne mazāk 120m.
Perforēts, ne mazāk kā 350 loksnes. Krāsa balta. Paredzēts
turētājam Nr. 63. Pielietojams roku nosusināšanai, bet var tikt
lietots arī virsmu noslaucīšanai. Nav kaitīgs saskarsmē ar
pārtiku, videi draudzīgs, ar atbilstošiem marķējumiem uz
ruļļa/iepakojuma.
100% celuloze, 1 slānis. Ruļļa garums vismaz 300m.
Perforēts, ne mazāk kā 850 loksnes. Krāsa balta. Paredzēts
turētājam Nr. 64. Pielietojams roku nosusināšanai, bet var tikt
lietots arī virsmu noslaucīšanai. Nav kaitīgs saskarsmē ar
pārtiku, videi draudzīgs, ar atbilstošiem marķējumiem uz
ruļļa/iepakojuma.
100% celuloze, 2 kārtas balts. Savietojams (paredzēts) ar
papīra dvieļa turētāja pozīcijā Nr.65 Iepakojumā 6 ruļļi. Nav
kaitīgs saskarsmē ar pārtiku, videi draudzīgs, ar atbilstošiem
marķējumiem uz ruļļa/iepakojuma.. Saderīgs ar Lotus
EnMotion vai Tork H13

Pretendenta piedāvājums
Piedāvātās preces apraksts, Mērvienība
nosaukums (ražotājs, preču
zīme, konkrētā produkta
nosaukums, preces kods
Pretendenta katalogā vai
links no mājas lapas)

Vienas
mērvienības
cena bez PVN
EUR
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4

Papīra dvieļi loksnēs

5

Industriālais papīrs ruļļos

6

Salvetes

7

Tualetes papīrs (mazais
rullis)

8

Tualetes papīrs

paciņa

100% celuloze, 2 kārtas, krāsa - balta, labi uzsūc mitrumu.
Paredzēts turētājam Nr. 67. Z- veida locījums atlocītā veidā ir
23,4 x 21,3cm, salocītā viedā 8x21,3cm (Z-locījums 8-9 cm)
Skaits paciņa vismaz 150 gab. Iepakojumā 20 paciņas. Nav
kaitīgs saskarsmē ar pārtiku, videi draudzīgs, ar atbilstošiem
marķējumiem uz paciņas/iepakojuma.
100% celuloze, 1 slānis. Ruļļa garums ne mazāk 1100m.
Perforēts, ne mazāk kā 350 loksnes. Krāsa balta. Paredzēts
turētājam Nr. 69. Pielietojams roku nosusināšanai, bet var tikt
lietots arī virsmu noslaucīšanai. Nav kaitīgs saskarsmē ar
pārtiku, videi draudzīgs, ar atbilstošiem marķējumiem uz
ruļļa/iepakojuma..

Galda salvetes
Izmērs ir no 30cm līdz 35cm x 30cm līdz 35cm.
iepak.
Iepakojumā no 100 gab. līdz 150 gab.
Tualetes papīrs
Tualetes papīrs ruļļos, 100 % celuloze, baltā krāsā, 2
rullis
kārtas/slāņi. Ruļļa platums 9cm līdz 10cm.
Ruļļa garums 18m līdz 22m.
Krāsa balta, 100% celuloze, kārtas 2, Loksnes platums vismaz
13cm, ruļļa garums vismaz 110m. Ruļļu skaits iepakojumā:
rullis
12. Paredzēts turētājam Nr. 66. Videi draudzīgs, ar
atbilstošiem marķējumiem uz ruļļa/iepakojuma. Saderīgs ar
Lotus Smart One Mini vai Tork T9.
Atkritumu maisi

9

Atkritumu maisi

rullis

Materiāls-polietilēns, melnā krāsā, tilpums 20 l, biezums 9 10 mkr. Rullī ne mazāk kā 20 gab.

10

Atkritumu maisi

rullis

Materiāls-polietilēns, caurspīdīgi, tilpums 24 - 30 l, biezums 8
- 9 mkr. Rullī ne mazāk kā 20 gab.

11

Atkritumu maisi

rullis

Materiāls-polietilēns, melnā krāsā, tilpums 35 - 40 l, biezums
30 - 35 mkr. Rullī ne mazāk kā 10 gab.

12

Atkritumu maisi

rullis

Materiāls-polietilēns, melnā krāsā, tilpums 50 - 55 l, biezums
50 - 65 mkr. Rullī ne mazāk kā 10 gab.

13

Atkritumu maisi

Rullis

Materiāls-polietilēns, melnā krāsā, tilpums 60l, biezums 50 65 mkr. Rullī ne mazāk kā 10 gab.

10
Materiāls-polietilēns, melnā krāsā, tilpums 100 l, biezums 50
- 65 mkr. Rullī ne mazāk kā 10 gab.
Materiāls-polietilēns, melnā krāsā, tilpums 150 l, biezums 40
- 80 mkr. Rullī ne mazāk kā 10 gab.

14

Atkritumu maisi

rullis

15

Atkritumu maisi

rullis

16

Atkritumu maisi

rullis

Materiāls-polietilēns, melnā krāsā, tilpums 200 l, biezums 40
- 55 mkr. Rullī ne mazāk kā 5 gab.

17

Atkritumu maisi

rullis

Materiāls-polietilēns, melnā krāsā tilpums 250 l, biezums 40 55 mkr. Rullī ne mazāk kā 5 gab.

18

Atkritumu maisi

rullis

Materiāls-polietilēns, pelēkā krāsā tilpums 300 l, biezums 50 65 mkr. Rullī ne mazāk kā 5 gab.
Cimdi

19

Gumijas cimdi

pāris

Gumijas pirkstaiņi vispārējai tīrīšanai, gumijas sastāvs
nereaģē ar ķīmiskajiem maisījumiem. Izmērs: S, M, L.

20

Gumijas cimdi-lateksa

pāris

Dabiskā lateksa saimniecības gumijas cimdi ar kokvilnas
apdari iekšpusē un neslīdīga apdare delnas un pirkstu daļā.
Īpašības- ķīmiski izturīgi, izturīgi pret mikroorganismiem,
mehāniski izturīgi – atbilst EN388, EN374, EN421 ar
atbilstošām piktogrammām uz cimdiem. Izmērs: S, M, L, XL.

21

Darba cimdi (ar gumijas
punktiem)

pāris

Kokvilnas pirkstaiņi, ar gumijas punktiem abās pusēs.

22

Darba cimdi (siltie)

pāris

Darba cimdi (cūkādas), pirkstaiņi ar silto oderi.

23

Darba cimdi

pāris

Pirkstaiņi ar brezenta virskārtu, vairākkārt lietojami.

Birstes, slotas kāti
24

Klozetas birste ar palikni

gab.

Pamatne – polipropilēns, sari – polipropilēns.

25

Telpu grīdas birste

gab.

Birste ar koka pamatni, ar vītnes stiprinājumu, zaru cietībamīksta. Garums no 30cm līdz 40cm.

26

Kāts grīdas
birstēm/slotām

gab.

Koka kāts ar vītni, garums no 130cm līdz 140 cm.

27

Kāts grīdas
birstēm/slotām

gab.

Metāla kāts ar vītni, garums no 130cm līdz 140 cm.
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Telpu slota

29

Birstes–liekšķeres
komplekts

gab.

30

Saslauku liekšķere ar
birsti

gab.

31

Grīdas beržamā birste

gab.

32

Logu mazgāšanas sūklis,
turētājs un gumijas sliede

gab.

33

Metāla kāts teleskopisks

gab.

Teleskopisks metāla kāts ar konusa vītni.
Garums vismaz 200 cm.

34

Alumīnija kāts

gab.

Alumīnija rokturis (kāts) ar caurumu, kas ir lejas daļā. Viegls
un pret koroziju izturīgs. Garums vismaz 140 cm. Paredzēts
45. pozīcijas mop turētājam - rāmim.

35

Grīdas sliede - ūdens
savācējs

gab.

Gumijas sliede, garums min. 35cm. Der Mop turētāja kātiem.

36

Cauruļu tīrīšanas birste

gab.

Birste izgatavota no plastmasas, zaru cietība-cieta.
Izmēri: Ø 60 mm.

37

Cauruļu tīrīšanas birste

gab.

Birste izgatavota no plastmasas, zaru cietība-cieta.
Izmēri: Ø 20 mm.

38

Mops drošības
(neslīdošu) grīdu
mazgāšanai

39

Mops grīdu mazgāšanai
ar cilpām

gab.

Birste ar plastmasas pamatni, zaru cietība– mīksta. Piemērota
26. un 27. pozīcijas kātam ar vītni.

28

Plastmasas liekšķere ar gumijas maliņu, aizverama, kāta
garums ne īsāks par 75cm. Birste pusgarā kātā, ar iespēju
piestiprināt pie liekšķeres kāta. Polipropilēna sari birstei.
Triecien izturīga plastmasa.
Plastmasas liekšķere ar gumijas maliņu, ražota no
triecienizturīgas plastmasas. Birste ražota no izturīgas
plastmasas ar polipropilēna sariem.
Plastmasas ar rokturi (tīrīšanai ar rokām), asi sari. Ne mazāk
kā 15cm.
Logu mazgāšanas sūklis 35cm, ar iespēju noņemt no turētāja.
Mopa turētājs 35 cm platumā. Sliedes platums no 35cm līdz
45cm, ar iespēju mainīt gumijas sliedi. Sliedei un mopam
jābūt iespējai savienot ar teleskopisko kātu, kas noradīts 33.
pozīcijā.

„MOP” sistēmas
45 (+/- 2) cm plats Velcro tipa mops no 100% mikrošķiedras
auduma. Mopam jābūt piemērotam mazgāšanai mazgājamajā
gab.
mašīnā pie temperatūras max 95 C vismaz 500 reizes. Mopam
jābūt savienojamam ar Mopu turētāju pozīcija Nr. 45
45 (+/- 2) cm plats Velcro tipa mops ar cilpām no 100%
mikrošķiedras. Mopam jābūt piemērotam mazgāšanai mopu
gab.
mazgājamajā mašīnā pie temperatūras max 95 C vismaz 500
reizes. Piedāvāt mopus vismaz 3 (trīs) dažādās krāsās.

12
Vēlamās krāsas: zils, zaļs, sarkans. Mopam jābūt savienojama
ar Mopu turētāju pozīcija Nr. 45

40

Mop abrazīvs, pēda ar
kātu

gab.

Sūklis - izgatavots no abrazīva materiāla, zilā krāsā, ar iespēju
nomainīt. Paredzēts ģenerālajai tīrīšanai. Kāts ir izgatavots no
metāla, ne īsāks kā 1,40m. Pēdas izmērs: 11x25cm, no
triecienizturīgas plastmasas.

41

Mop spainis ar
nospiedēju

gab.

Tilpums no 10 līdz 14 litriem.

42

Bārkstains mops

gab.

Bārkstains kokvilnas mops grīdu mazgāšanai, ar vītnes
stiprinājumu, labas mitruma/absorbēšanas spējas.

43

Mop rāmis

gab.

43.1

Mop rāmis

gab

43.2

Mop rāmis

gab

44

Mop turētāja kāts

gab.

Izgatavots no alumīnija, garums no 140 cm līdz 150 cm.

45

Mop turētājs (rāmis)

gab.

Viegls mopa turētājs 40 (+/- 2) cm izgatavots no izturīga
alumīnija. Iespējams nomainīt Velcro lentas.

Metāla rāmis bez plastmasas daļām mopam ar kabatām,
garums 40 cm.
Metāla rāmis bez plastmasas daļām mopam ar kabatām,
garums 60 cm.
Metāla rāmis bez plastmasas daļām mopam ar kabatām,
garums 80 cm.

Drānas, lupatas, sūkļi
46

Kokvilnas mops ar
kabatām

gab.

Kokvilnas mops ar kabatām, paredzēts grīdas uzkopšanai,
viegli absorbē slapjumu. Izmērs 40 cm.

47

Kokvilnas mops ar
kabatām

gab.

Kokvilnas mops ar kabatām, paredzēts grīdas uzkopšanai,
viegli absorbē slapjumu. Izmērs 60 cm.

48

Kokvilnas mops ar
kabatām

gab.

Kokvilnas mops ar kabatām, paredzēts grīdas uzkopšanai,
viegli absorbē slapjumu. Izmērs 80 cm.

49

Grīdas lupata

gab.

Universāla grīdas lupata, vismaz 80% kokvilnas. Viegli
absorbē slapjumu. Platums – 60 cm, garums no 70 cm līdz 1
m.

50

Mikrošķiedras drānas

gab.

Materiāls – 100% mikro šķiedrā. Visa veida virsmu sausai un
slapjai uzkopšanai. Izmērs ne mazāk kā 40 x 40 cm.
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51

Mitrās lupatiņas

iepak.

Mitruma uzsūcošas lupatiņas. Izmērs ne mazāk kā 18 x 20
cm, dažādas krāsas. Iepakojumā ne mazāk kā 3 gab.

52

Putekļu lupatiņas

iepak.

Viegli absorbē putekļus. Izmērs ne mazāk kā 34 x 34 cm.
Iepakojumā ne mazāk kā 3 gab.

iepak.

Trauku mazgāšanas sūkļi, paredzēti trauku un citu
neskrāpējamu virsmu tīrīšanai, viegli uzsūc mitrumu.
Iepakojumā ne mazāk kā 10 gab.
Izmērs ne mazāks kā 9 x 9 x 3 cm.

53

Švammes ar abrazīvu

54

Spainis

gab.

Spaiņi
Tilpums 12 litri, plastmasas.

55

Spainis

gab.

Tilpums no 12 līdz 15 litri, metāla, cinkots.

56

Papīrgrozs

gab.

Tilpums 12 litri, plastmasas.

57

Atkritumu tvertne ar
vāku

gab.

Balta, plastmasas tvertne ar šūpoļveida vāku. Tilpums 15 litri.

58

Atkritumu tvertne ar
vāku

gab.

Balta, plastmasas tvertne ar šūpoļveida vāku. Tilpums 25 litri.

Apavu kopšanas līdzekļi
59

Apavu mitrā salvete

60

Dozatori šķidrām ziepēm

61

Ziepju trauks

gab.

Apavu tīrīšanai. Vienreiz lietojamas, atsevišķos iepakojumos.

Ziepju dozatori/trauks
Izgatavoti no plastmasas, uzpildāmi ielejot šķidrās ziepes pēc
gab.
vajadzības. Dozē ziepju piedevas daudzumu no apakšas.
Tilpums 300 ml.
gab.

Metāla vai plastmasas trauks ziepju gabaliņiem, paredzēts
novietot uz izlietnes malas.

Vannas istabas piederumi
62

Vannas istabas paklājs

metrs

100% polipropilēns, paklājam neslīdīga gumijota pamatne.
Izmērs: 60 x 100 cm.
PAVISAM KOPĀ EUR bez PVN:
(Vērtējamā cena, lai noteiktu uzvarētāju)

14
Higiēnas preču padevēji

gab.

Papīra dvieļu turētājs, kurā papīra izņemšana notiek caur
turētāja apakšējo šauro atveri – dozatoru. Vienā reizē var
paņemt tikai vienu papīra loksni. Izmērs 31x19,5x22,5 cm.
Aizslēdzams, no triecienizturīgs plastmasas.

gab.

Papīra dvieļu turētājs, kurā papīra izņemšana notiek caur
turētāja apakšējo šauro atveri – dozatoru. Vienā reizē var
paņemt tikai vienu papīra loksni. Izmērs 32,2x25,2x25,2cm.
Aizslēdzams, no triecienizturīgs plastmasas.

63

Papīra dvieļu turētājs
ruļļos ar dozatoru

64

Papīra dvieļu turētājs
ruļļos ar dozatoru

65

Papīra dvieļu turētājs
ruļļos ar dozatoru un
sensoru

gab.

66

Tualetes papīra turētājs
ar dozatoru

gab.

67

Papīru dvieļu turētājs
loksnēs

gab.

68

Tualetes papīra turētājs
mazajam rullim

69

Industriālā papīra turētājs



Papīra dvieļu turētājs ar sensoru. Iespēja regulēt trīs papīra
loksnes garumus un sensora jūtīgumu. Vienā reizē var paņemt
tikai vienu papīra loksni. Izmērs 33,3x33,6x24,1 cm
Aizslēdzams, no triecienizturīgs plastmasas. Savienojams ar
pozīciju Nr.3
No vidus velkams tualetes papīra turētājs ar vienas loksnes
padevi vienā reizē. Paredzēts diviem tualetes papīra ruļļiem,
novietojami viens otram blakus pilnā izmērā. Aizslēdzams,
baltā krāsā, no triecienizturīga plastmasas.
Plastmasas turētājs, baltā krāsā. Izmērs 38,5x30x13

gab.

Turētāji, kas izgatavoti no matēta metāla vai nerūsējoša
tērauda. Paredzēts ievietot papīra ruļļus, kur ruļļa diametrs 13
cm.

gab.

Izgatavots no metāla un nesatur plastmasas daļas.
1. Sienas – ar stiprinājumu pie sienas – izmantojams pie
sienas un novietojams uz galda
2. Grīdas – novietojams uz grīdas
Turētājiem ir jābūt savietojamiem ar industriālo papīru
pozīcijā Nr. 5

Tehniskajā specifikācijā norādīti vēlamie izmēri, ar iespējamo nobīdi +/- 5% robežās

Piedāvātās preces apraksts, nosaukums (ražotājs, preču zīme,
konkrētā produkta nosaukums, preces kods Pretendenta katalogā
vai links no mājas lapas)

Pēc
pasūtītāja
pieprasījuma
Pretendentam jānodrošina higiēnas
preču pavedēji bez maksas.

Pēc pasūtītāja pieprasījuma
Pretendentam jānodrošina higiēnas
preču pavedēji bez maksas.

15
Prasības pretendentiem:
1. Preces piegādes termiņš: atsevišķās partijās ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā no rakstiska pasūtījuma izdarīšanas dienas (faksa veidā). Pretendentam jāspēj
nodrošināt preču piegādi arī katru nedēļu.
2. Nekvalitatīvas vai līguma noteikumiem neatbilstošas Preces apmaiņas termiņš: ne vairāk kā 2 darba dienu laikā no akta par konstatētajām neatbilstībām
sastādīšanas dienas.
3. Piegādātājam jānodrošina, lai piegādātās preces būtu jaunas, nelietotas, oriģinālajā ražotājfirmas iepakojumā ar klāt pievienotu lietošanas instrukciju
valsts valodā.
4. Piegādāto preču derīguma termiņš un garantijas laiks ir ne mazāks kā 12 (divpadsmit) mēneši no preces piegādes dienas. Precēm, kam ražotājs ir noteicis
derīguma termiņu 12 (divpadsmit) mēneši vai mazāku derīguma termiņu, tad, piegādātās preces derīguma termiņš, nedrīkst būt īsāks par ¾ (trīs ceturtdaļas) no
kopējā derīguma termiņa.
5. Saimniecības precēm, kas satur ķīmiski aktīvas vielas, jābūt marķētām un iepakotām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 16.decembra
regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu.
6. Pretendentam tehniskajā piedāvājumā jānorāda precīzs piedāvātā produkta nosaukums, preču zīme, ražotājfirma un cita informācija, lai piedāvātā prece
būtu identificējama. Viena produkta atšķirīgas aromātu un krāsvielu variācijas ir uzskatāmas par vienu produktu, atbilstoši tehniskajai specifikācijai. Katrai
precei jānorāda mājas lapas links, vai preču kods pretendenta katalogā, kur iespējams pārliecināties par piedāvātas preces atbilstību tehniskās specifikācijas
prasībām (saite, kas norāda tikai uz mājas lapu, ne konkrētu preci, tiks uzskatīta par neatbilstoši iesniegtu informāciju).
7. Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jānodrošina higiēnas preču pavedēji bez maksas, un tiem jābūt saderīgiem ar higiēnas precēm (tualetes
papīriem, papīra dvieļiem).
8. Pretendents ir tiesīgs norādīt piedāvātās preces vienas vienības (iepirkuma mērvienības) cenu EUR bez PVN ar divām zīmēm aiz komata.
9. Pasūtītājs, piedāvājuma izvērtēšanas laikā, ir tiesīgs pieprasīt papildus dokumentāciju un preču paraugus aprobācijai, tehniskajā specifikācijā minēto preču
atbilstības pārbaudei.

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par tehniskajā-finanšu piedāvājumā ietverto informāciju, atbilstību nolikuma prasībām.
Personas ar tiesībām pārstāvēt Pretendentu:
Vārds, uzvārds: _____________________________
Amats:
Paraksts
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Pielikums Nr.3
„Saimniecības preču piegāde” nolikumam
Identifikācijas Nr. OCV2018/7

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIEREDZI
Apliecinām, ka iepriekšējo 3 (trīs) gadu periodā (2015., 2016., 2017. un 2018. (līdz Piedāvājumu
iesniegšanai)) esam izpildījuši šādus Iepirkuma priekšmetam līdzvērtīgus līgumus atbilstoši Iepirkuma
Nolikuma 15.punktā noteiktajam:

Nr.p.
k.

Preču
Pasūtītājs, Pasūtītāja
kontakttālruņa Nr., epasta adrese

Līguma priekšmeta
īss apraksts

Preču piegādes
periods
(norādīt konkrētu
gadu un datumu)

Preču piegādes
līguma summa
EUR bez PVN

1.
2.
3.
[…]
* Informācija par vismaz 3 (trijiem) izpildītiem Iepirkuma priekšmetam līdzvērtīgiem līgumiem
atbilstoši Iepirkuma nolikuma 15. punktā norādītajam iepriekšējo 3 (trīs) gadu periodā (2015., 2016.,
2017.gadā un 2018.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanai) ir izpildījis vismaz 3 (trīs) Iepirkuma
priekšmetam līdzīgas Preču piegādes. Par līdzvērtīgiem piegādes līgumiem uzskatāmi līgumi, kas atbilst
zemāk norādītajām prasībām:
1) apjoms – kopējā līgumcena visiem piegādes līgumiem kopā ir vismaz 15 000,00 EUR bez PVN
(piecpadsmit tūkstoši euro un 00 centi);
2) līguma priekšmets ir saimniecības preču piegāde;
3) līgums ir izpildīts, par ko pretendents norāda preču piegādes periodu (norādīt konkrētu
gadu un datumu).
/Personas ar tiesībām pārstāvēt Pretendentu vārds, uzvārds,
_________________________
/vārds, uzvārds/
2018.gada ___.________________

_______________
/amats/

paraksts, ieņemamais amats/
_________________
/paraksts/
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Pielikums Nr.4
„Saimniecības preču piegāde” nolikumam
Identifikācijas Nr. OCV2018/7

PREČU PIEGĀDES ADREŠU SARAKSTS

Nr.
p/k.

Objekts

1.

Basketbola halle, Sporta iela 7//9,Ventspils

2.

Ledus halle, Sporta iela 7/9, Ventspils

3.

Stadions, Sporta iela 7/9, Ventspils

4.

Sporta nams „Centrs”, Brīvības iela 14, Ventspils

5.

Ūdens piedzīvojumu parks, Lauku iela 5, Ventspils

6.

Pludmales akvaparks, Medņu iela 19, Ventspils

7.

Piedzīvojumu parks, Saules iela 141, Ventspils

8.

Sporta halle „Pārventa”, Tārgales iela 5b, Ventspils

9.

Airēšanas bāze „Dampeļi”, Virves iela 59, Ventspils

10.

Viesnīca, Lielais prospekts 35, Ventspils

11.

Sporta internāts, Lielais prospekts 33, Ventspils

Atbildīgā persona
Ainars Zablovskis,
mob.tālr. 29476966
Ainars Zablovskis,
mob.tālr. 29476966
Dāvis Vītols,
mob.tālr. 26147081
Māris Millers,
mob.tālr. 20222815
Māris Millers,
mob.tālr. 20222815
Māris Millers,
mob.tālr. 20222815
Inta Lapsiņa,
mob.tālr.22025920
Ilmārs Vensbergs,
Mob.tālr.26578168
Ēriks Eglītis,
mob.tālr. 29216405
Inta Tosmone,
mob.talr.20328279
Inta Tosmone,
mob.talr.20328279
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Pielikums Nr.5
„Saimniecības preču piegāde” nolikumam
Identifikācijas Nr. OCV2018/7

PIEGĀDES LĪGUMS
saskaņā ar iepirkumu - identifikācijas nr. OCV 2018/7
(PIELIKUMĀ)

