IEPIRKUMA PRIEKŠMETA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Par brīvdabas skatuves ar telti iegādi projektam „Pašdarbnieki Tūjā jūras krastā” biedrības „Jūrkante” izsludinātajā
atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 1.kārtā Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF)
pasākumā 43.02 „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros.

1. Atbalsta pretendents:
2. Nodokļa maksātāja numurs:
3. Pasūtītāja adrese:
4. Pasūtītais priekšmets:
5. Piegādes vieta:
6. Piegādes laiks:
7. Piedāvājuma derīguma termiņš:
8. Tehniskā specifikācija:
N.p.k.

8.1.

Preces nosaukums
Iepirkuma 1.daļa

Brīvdabas skatuve

8.2.

Iepirkuma 2.daļa

Telts

Biedrība „Tūjaskrasts”
40008170350
"Krimalnieki 1", Liepupes pag., Salacgrīvas nov., LV-4022
Brīvdabas skatuve ar telti
"Krimalnieki 1", Liepupes pag., Salacgrīvas nov., LV-4022
Līdz 2017.gada 30.aprīlim.
Līdz 2017.gada 31.janvārim.
Brīvdabas skatuve ar telti
Specifikācija.
No sekcijām universāli saliekama skatuves grīda, kas paredzēta
novietot skatuves teltī. Pielietojums: amatierteātru izrādes, tautas
deju kolektīvu uzstāšanās, mūziķu un mākslinieku uzstāšanās
brīvdabas koncertos.
Vienas sekcijas izmērs 1.25 m x 2.50 m, sekciju skaits komplektā
28, no tām: 21 sekcijai darba augstums vismaz 40 cm, un 7 sekcijām
darba augstums vismaz 20cm (kopā skatuve 87.50m2).
21 sekcijām (40cm augstumā) jābūt savienojamām vienotā līdzenā
skatuves grīdas virsmā (65.625 m2), bet atlikušajām 7 sekcijām
(20cm augstumā) jāveido pirmais pakāpiens pie skatuves divām sānu
malām.
Sekcijām jābūt aprīkotām ar iespēju 5 cm pieregulēt virsmas
augstumu, kad skatuvi novieto, lai nodrošinātu līdzenu skatuves
virsmu, ja skatuve jānovieto uz nelīdzenas virsmas.
Skatuves konstrukcijai jātur slodze minimums 300kg uz
kvadrātmetru. Sekciju virsmas biezums vismaz 24mm.
Saliekama telts, kurā paredzēts novietot brīvdabas skatuvi.
Pielietojums: amatierteātru izrādes, tautas deju kolektīvu uzstāšanās,
mūziķu un mākslinieku uzstāšanās brīvdabas koncertos.
Telts izmēri: garums 17.50 metri, platums 10.00 metri, augstums
korē 4.10 metri, augstums pie sānmalas 2.40 metri.
Nesošā rāmja konstrukcija no saliekamiem alumīnija (anotētiem)
profiliem un cinkota tērauda profiliem, profilu sekcijas solis
maksimāli 3 metri. Konstrukcijai jābūt piemērotai arī ziemas
apstākļiem (sniega slodze 50kg/m2).
Tenta materiāls: PVC audums ar pretpelējuma piedevu (low-wick),
Auduma uguns drošības klase B-s2,d0 , auduma svars 650 g/m2,
izturīgs pret saules ultravioleto staru iedarbību, kā arī ar sala izturību
līdz -30C.
Telts tenta sānu malu sekcijas ar iestrādātiem caurspīdīga PVC
logiem (augstums 1.30 m, platums – visā aizkara platumā), un
iestrādātiem rāvējslēdzējiem, kas nodrošina ērtu telts sānu malu
atvēršanu un uzrullēšanu uz augšu, un nofiksēšanu. Aizkariem jābūt
piefiksējamiem pie koka grīdas, lai tie būtu noturīgi pret vēju.
Telts rāmja konstrukcijai jābūt nostiprināmai ar min D12mm
skrūvēm pie novietošanas vietas esošās grīdas pamatnes.

9. Pasūtītāja kontaktpersona un projekta vadītājs – valdes loceklis Ingus Konstants, t.29403119
10. Iepirkuma veids: piegāde.
11. Garantijas laiks: 24 mēneši.
12. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas par Pasūtītā priekšmeta piegādi un pirmreizējo
uzstādīšanu Piegādes vietā.
13. Cenas veidošanas rādītāji: jāuzrāda cena bez PVN, PVN 21%, un cena iekļaujot PVN.
14. Iepirkums ir sadalīts daļās, un Pretendentam ir tiesības iesniegt Piedāvājumu par Iepirkuma
vienu vai abām daļām. Ja pretendents nesniedz savu piedāvājumu kādā no Iepirkuma daļām, tad
Finanšu piedāvājumā (Pielikums Nr.1) attiecīgajā daļā uzrāda „Nepiedalās”.
15. Prasības piedāvājuma noformējumam: jāaizpilda Finanšu piedāvājums (Pielikums Nr.1).
16. Piedāvājums jāiesniedz: elektroniski uz tujaskrasts@inbox.lv līdz 12.05.2016. plkst. 17:00
17. Papildu jautājumus par iepirkumu aicinām uzdot, nosūtot pieprasījumu uz biedrības
„Tūjaskrasts” e-pastu tujaskrasts@inbox.lv līdz 2016.gada 11.maija plkst. 17:00

Biedrības „Tūjaskrasts”
valdes loceklis Ingus Konstants

Tūja, 2016.gada 18.aprīlis.

Pielikums Nr.1
Par brīvdabas skatuves ar telti iegādi projektam „Pašdarbnieki Tūjā jūras krastā” biedrības „Jūrkante” izsludinātajā
atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 1.kārtā Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF)
pasākumā 43.02 „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros.

PRETENDENTA FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Informācija par piegādātāju (Aizpilda pretendents):

Biedrība « Tūjaskrasts »
Projekts " Pašdarbnieki Tūjā jūras krastā "
Piedāvājuma nr. :
Piedāvājuma datums:
Uzņēmuma nosaukums:
Uzņēmuma adrese:
Reģistrācijas numurs:

Cena bez PVN „ 8.1. Brīvdabas skatuve” Iepirkuma 1.daļa
Cena bez PVN „ 8.2. Telts” Iepirkuma 2.daļa
Kopā summa bez PVN
PVN 21%
Kopā summa ar PVN

Summa vārdiem:

_________________________________________________________________________
Uzņēmums, amats, vārds, uzvārds, paraksts

Piedāvājuma vērtēšanas kritēriji:
1. Atbilst iepirkuma priekšmeta tehniskajai specifikācijai.
2. Piedāvājums ar zemāko cenu.

