LATVIJAS REPUBLIKA

SĒJAS NOVADA DOME
“Jēņi”, p/n Murjāņi, Sējas novads, Latvija, LV - 2142, tālr./fakss 7977739, Reģ. Nr. 90000032857
e-pasts: dome@seja.lv, www.seja.lv
____________________________________________________________________________________________________

Sējas novada domes cenu aptauja Nr. 13-11/CA-2
„Bērnu rotaļu laukuma rekonstrukcija”
Protokols Nr.1
Sējas novadā,
2013.gada 27.martā
Saskaņā ar 23.08.2011. Sējas novada domes lēmumu (Protokols Nr.10, 2§. 2.22/1.22
punkts)- Sējas novada domes iepirkumu komisijas nolikumu un 20.12.2011.Sējas novada
domes lēmumu (Protokols Nr.14, 6.§.), izveidotās iepirkumu komisijas (turpmāk – komisija)
sēdē piedalās:
Komisijas priekšsēdētāja:
Elīna Bērziņa
Komisijas locekļi:
Guntars Jākobsons
Maija Muižniece

-Sējas novada domes juriskonsulte/ Bāriņtiesas priekšsēdētāja.
- Sējas novada domes izpilddirektors,
-Sējas novada domes projektu vadītāja.

Pasūtītājs: Sējas novada dome, Reģ. Nr. 90000032857
Adrese: „Jēņi”, p/n Murjāņi, Sējas novads
Pasta indekss: LV-2142
Kontaktpersona: Guntars Jākobsons, tālr. 67977738, mob. 27891856
E-pasts: guntars@seja.lv
Fakss: 67977739
Līguma nosaukums: „Par bērnu rotaļu laukuma rekonstrukciju”
Daudzfunkcionāls bērnu rotaļu komplekss
Sējas novada domei nepieciešama bērnu rotaļu laukuma piegāde un uzstādīšana
(rekonstrukcija). Rotaļu komplekss bērniem no 3 līdz 6 gadiem. Kompleksam vajadzētu
sastāvēt no četrām platformām, kuras uzstādītas 1,2m augstumā no zemes un savā starpā
savienotas ar tiltiņiem, vai cita veida pārietuvēm. Pie tiltiņiem būtu nepieciešams pievienot
dažādu variāciju rīkus rotaļu dažādībai, piemēram, klintskāpēju sienu, slidkalniņus, roku
iešanas sekciju, apaļo platformu pāreju, trepītes, virvju kāpnes utml. Konstrukcijai un tās
pamatam jābūt stabilam un betonētam. Viena lietotāja pieļaujamam svaram jābūt ne mazākam
par 70 kg. Spēļu kompleksa aptuvenajiem izmēriem ir jābūt ne lielākiem par 8m X 6m.
Kompleksa piegādei un uzstādīšanai jābūt saskaņā ar LVS EN1176 un EN1177 drošības
normām.
Vēlamā kompleksa vizualizācija ir pieejama www.seja.lv, sadaļā- Iepirkumi- Cenu aptaujas.
Pretendents var piedāvāt arī ekvivalentu kompleksu.

Cenu piedāvājums jāiesniedz (personīgi, pa faksu vai pa pastu) līdz 2013.gada 03.aprīlim,
plkst.14:00.
Cenu aptaujas izsludināšanas datums 27.03.2013.
Komisijas priekšsēdētāja:
Elīna Bērziņa

Komisijas locekļi:
Guntars Jākobsons

-Sējas novada domes juriskonsulte/
Sējas
novada
bāriņtiesas
priekšsēdētāja
______________________
- Sējas novada domes izpilddirektors
______________________

Maija Muižniece
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vadītāja

domes

projektu
______________________

