CENU APTAUJA
Supervīzijas nodrošināšana Ropažu novada pedagogiem un izglītības iestāžu vadībai
1. Pasūtītājs
Pasūtītāja nosaukums
Juridiskā adrese
NMR kods
Tālruņa numurs
e-pasta adrese
Kontaktpersonas

Ropažu novada pašvaldība
Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV2130
90000067986
67910518
Novada.dome@ropazi.lv
vija.tomina@ropazi.lv, 20231300

2. Cenu aptaujas priekšmets
Cenu aptaujas priekšmets ir supervīzijas nodrošināšana Ropažu novada pedagogiem un
izglītības iestāžu vadībai, atbilstoši 1.pielikumam.
3. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums un laiks
Pretendents savu piedāvājumu iesniedz elektroniski līdz 2021. gada 12.novembrim plkst.
9:00, nosūtot to uz e-pasta adresi – iepirkumi@ropazi.lv.
4. Prasības pretendentiem
4.1. Pretendentam ir jābūt ir tiesīgam veikt 1.pielikumā minētos pakalpojumus.
4.2. Pretendents apliecina, ka veiks cenu aptaujā minētos pakalpojumus atbilstoši normatīvo
aktu prasībām.
5. Iesniedzamie dokumenti
5.1. Piedāvājums cenu aptaujai atbilstoši 1.pielikumam.
5.2. Pieteikums dalībai cenu aptaujā, atbilstoši 2. pielikumam.
5.3. Finanšu piedāvājums, atbilstoši 3. pielikumam.
5.4. Apliecinājums atbilstoši 4.pielikumam.
6. Piedāvājuma izvēles kritērijs
6.1. Par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, tiek atzīts pretendents,
kura piedāvājums atbilst visām cenu aptaujas noteikumu prasībām un ir ar viszemāko
līgumcenu.
6.2. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu, tad tiek lemts vai piešķirt līguma slēgšanas
tiesības nākamam pretendentam, kura piedāvājums ir ar zemāko cenu.
6.3. Ja nav iesniegts neviens cenu aptaujas noteikumu prasībām atbilstošs piedāvājums vai ir
cits objektīvi pamatots iemesls, pasūtītājam ir tiesības uzvarētāju nepaziņot un cenu aptauju
pārtraukt.
7. Finanšu piedāvājums
7.1. Pretendentam Finanšu piedāvājums jāiesniedz atbilstoši uzaicinājuma 3.pielikumā
norādītajai Finanšu piedāvājuma formai. Finanšu piedāvājumā norādītajā cenā jāiekļauj visas ar
pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas. Piedāvātā cena nedrīkst pārsniegt vadlīnijās
“Pedagogu supervīziju organizēšanai un īstenošanai” noteikto summu (nepārsniedzot 150,00
euro par vienas supervīzijas grupas organizēšanu un īstenošanu saistītās izmaksas).
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7.2.Pretendentam Finanšu piedāvājumā cenas un summas jānorāda EUR bez pievienotās
vērtības nodokļa, atsevišķi norādot pievienotās vērtības nodokli un kopējo summu, ieskaitot
pievienotās vērtības nodokli.
7.3. Pretendentam Finanšu piedāvājumā cena jānorāda ar precizitāti divi cipari aiz komata.
Iepirkuma līguma izpildes laikā netiek pieļauta līgumcenas maiņa, pamatojoties uz izmaksu
pieaugumu.
8. Cita informācija
8.1. Ja Pretendenta piedāvājums tiks akceptēts, kontaktpersona sazināsies ar Pretendenta
piedāvājumā norādīto kontaktpersonu par līguma slēgšanu.
8.2. Līgums netiks slēgts ar pretendentu, kuram uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi Latvijā vai
valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā
valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi.
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