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Projekta Nr.

#R008

1. Situācijas apraksts, pasūtījuma mērķis
Biedrība “Liepājas Diakonijas centrs”, īsteno INTERREG Baltijas jūras reģiona
programmas 2014.-2020.gada 1.prioritārā virziena ”Inovācijas spējas” projektu
“SEMPRE (Social Empowerment in Rural Areas)”. Šī projekta laikā paredzēts
realizēt arī vairākus mikroprojektus Liepājas reģionā. Viens no šiem
mikroprojektiem realizēts Rucavā, kā rezultātā nepieciešams iespiest un izdot
Rucavas atbalsta grupas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām “Cerību stariņš”
mikroprojekta ietvaros izveidoto Recepšu burtnīcu .
Šīs cenu aptaujas mērķis ir līdz 7. novembrim noskaidrot piedāvājumu ar
zemāko cenu par Recepšu burtnīcas iespiešanu un izdošanu.
Mikroprojekta realizācijas vieta
Eksemplāru skaits

Rucava
Dunikas pagasts
Rucavas novada Sociālais dienests
“Līvas”, LV-3480
300

2. Pasūtījuma priekšmets
Recepšu burtnīcas iespiešanas un izdošanas pakalpojumu nodrošināšana.
3. Pasūtījuma raksturojums
3.1. Jānodrošina kvalitatīva Recepšu burtnīcas iespiešana un izdošana
3.2. Jānodrošina piemērots iepakojums iespieddarbu transportēšanai
4. Termiņi un citas prasības pasūtījuma izpildei
4.1.Nepieciešamos precizējumus un citas detaļas Pasūtītājs saskaņos ar
Pakalpojuma sniedzēju vismaz 3 darba dienas pirms pasākuma norises.
4.2.Izpildītāja pienākums ir nodrošināt pasūtījuma priekšmetā noteikto
pakalpojumu izpildi labā kvalitātē.
4.3.Par pasūtījuma izpildi tiek samaksāts pēc pakalpojuma izpildes un pamatojoties
uz izpildītāja piestādītu rēķinu, kas nepārsniedz piedāvājumā norādīto
pakalpojuma cenu.
5. Piedāvājuma derīguma termiņš
Piedāvājuma derīgums termiņš ir 7 kalendārās dienas.
6. Cenas veidošanas rādītāji
Pakalpojuma cenā jāiekļauj PVN, ja pretendents ir PVN maksātājs.
7. Prasības piedāvājuma noformējumam un iesniegšanai
7.1.Piedāvājumu jāiesniedz elektroniskā veidā, nosūtot informāciju par piedāvātā
pakalpojuma izmaksām uz e-pasta adresi sklase@inbox.lv, vai papīra formātā
Fr. Brīvzemnieka ielā Nr.54, Liepājas Diakonijas centrā līdz 2018. gada 7.
novembrim plkst.18.00.
7.2.Piedāvājums jānoformē atbilstoši 1.pielikumā norādītai finanšu
piedāvājuma veidnei.

1.pielikums
Piedāvājums cenu aptaujai
projektam “SEMPRE (Social Empowerment in Rural Areas)”, Nr.#R008
FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VEIDNE
Recepšu
burtnīcas
iespiešana
un
izdošana

Vienība

Vienības
cena (eiro)

Daudzums

burtnīca

300

burtnīca

500

Summa
bez PVN
(eiro)

Summa
ar PVN
(21%)
(eiro)

Kopā:

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums:
Reģistrācijas numurs:
Juridiskā adrese:
Kontakttālrunis:
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Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):
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