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3. Tirgus izpētes priekšmets: 
3.1. “Profesijas čipsu ražošanā” saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums).  
3.2. Pakalpojuma sniegšanas laiks – 2018. gada oktobris 
4. Piedāvājuma noformēšana un iesniegšana: 
4.1. Pretendentam jāiesniedz: 

4.1.1. Finanšu piedāvājums (2. pielikums); 
4.2. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2018. gada 27. septembrim 

plkst.12:00, sūtot to ieskenētā veidā uz e-pastu anda.mikala@koknese.lv (var sūtīt arī pa 
pastu vai iesniegt personīgi Kokneses novada domē, Melioratoru ielā 1, Koknesē, 
11.kabinetā līdz iepriekšminētajam termiņam). 

4.3. Pasūtītājs nodrošina iesniegto piedāvājumu konfidencialitāti līdz iesniegšanas termiņa 
beigām.  

4.4. Piedāvājumam jāatbilst šajā instrukcijā un Tehniskajā specifikācijā noteiktajām 
prasībām; 

4.5. Piedāvājumā jānorāda piedāvātā cena euro. Cenā jāierēķina visi ar pakalpojuma 
sniegšanu saistītie izdevumi, t.sk. uzskates materiāli (ja nepieciešami), pasākumu 
sagatavošana un vadīšana, nodokļi u.c.  

5. Līguma slēgšana un  apmaksas kārtība: 
5.1 Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto Pretendentu līgumu, pamatojoties uz Pretendenta 

piedāvājumu. 
5.2 Samaksu par pakalpojumu Pasūtītājs veic 10 (desmit) dienu laikā pēc nodošanas – 

pieņemšanas akta parakstīšanas par pilnīgu pakalpojuma izpildi un  atbilstoša rēķina 
saņemšanas.  

5. Iesniegto piedāvājumu vērtēšana: 
5.1. Līguma slēgšanai tiks izvēlēts piedāvājums ar zemāko cenu un tehniskais 

piedāvājums(tiks ņemta vērā kopējā finanšu piedāvājuma norādītā cena EUR ar PVN). 
5.2. Ja diviem pretendentiem piedāvātā cena ir vienāda, Pasūtītājs izvēlēsies pretendentu ar 

lielāku pieredzi. 
5.3. Ja Pretendenta piedāvājums neatbilst šai instrukcijai un Tehniskajai specifikācijai, 

Pretendenta piedāvājums var tikt noraidīts.  
5.4. Pretendentam dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību 

piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā 
dzīvesvieta nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 
iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 EUR. 
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1.pielikums 
 

Pasākums 
“Profesijas čipsu ražošanā” 

Projekta 
 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”  

Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros, KND/TI/2018/46 
 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA  
 

Pasākuma 
nosaukums 

Pasākums “Profesijas čipsu ražošanā” 

Sasniedzamais 
mērķis 

Iepazīt čipsu ceļu ražotnē no kartupeļu šķirošanas līdz pat noliktavas 
plauktam. Apmeklēt kartupeļu noliktavu, Iepazīt ražošanas procesu, kā arī 
uzzināt nepieciešamo profesiju daudzveidību, kuri ir iesaistīti tajā. Gūt 
priekšstatu par sāļo uzkodu ražošanas procesu.  

Norises vieta: Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas 5.-7.klases 
Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra 7.-9.klases skolēni. 
Bebru pamatskolas 5.,7.,9.klases skolēni. 

Norises laiks Pretendentam nodarbības jāplāno: 
2018. gada oktobrī  

Dalībnieki: Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas 5.-7.klases 
Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra 7.-9.klases skolēni. 
Bebru pamatskolas 5.,7.,9.klases skolēni. 
Kopā: 176 skolēns 

Norises veids: Nodarbība 
Nodarbību 
veidi: 

1. Lekcija- sniegt informāciju par čipsu ražošanas procesu, tajā 
iesaistītajām profesijām. Informācija par profesiju daudzveidību, 
apguves iespējām, mācību ilgums, pozitīvais un negatīvais saistībā ar 
šīm profesijām. Kā arī nepieciešamo prasmju vajadzību un to 
attīstīšanas iespējām jau tagad. 

2. Ar radošo darbnīcu palīdzību veicināt atrast jaunus talantus 
skolēniem. 

Inventārs: Pretendents nodrošina nepieciešamo  inventāru visiem skolēniem, kas 
piedalīsies nodarbībās. 

Citi 
nosacījumi: 

1. Nodarbību plāna  un grafika sagatavošana un saskaņošana ar Pasūtītāju; 
2. Nodarbību sagatavošana un vadīšana; 
3. Nodarbību vadīšanas laikā jāievēro drošības prasības. 

Iespējamie 
pretendenti: 

1. SIA „Orkla Confectionery & Snacks Latvija” , “Ādažu čipsi” 
Jaunkūlu 20, Ādaži, Ādažu novads, Latvija, LV 2164,Tālrunis: 
+371 67709200 E-pasts:  orkla@orkla.lv  

2. SIA “Latnature”, Cēsu iela 10, Rauna, Raunas pagasts, LV-4131, 
29149177, zane@latnature.lv  

3. SIA "GLEAR", Tisa viens, Gumertgrāveri, Jersikas pag., Līvānu 
novads, info@jersika.com  
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2.pielikums 
 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
Pasākums 

“Profesijas čipsu ražošanā” 
Projekta 

 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”  
Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros, KND/TI/2018/46 

 
 

2018.gada _______________ 
 
Pretendenta nosaukums:  
Vienotais reģistrācijas Nr.:  
Juridiskā adrese:  
Telefons:  
e-pasts:  
Kontaktpersona:   
Bankas kods un konts:  

 
Iepazinušies ar tirgus izpētes instrukciju un tehnisko specifikāciju, mēs, apakšā 
parakstījušies, piedāvājam veikt pasākumu nodrošināšanu un vadīšanu par summu: 
 
Tirgus izpētes daļas Summa bez PVN, 

EUR 
PVN, EUR Summa ar PVN, 

EUR 
Pasākums 

“Profesijas čipsu 
ražošanā” 

   

 

Ar šo apliecinām: 

1.   savu dalību tirgus izpētē pasākums “Profesijas čipsu ražošanā.” 

2. ka esam iepazinušies ar instrukciju un piekrītam visiem tajā minētajiem 
noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav. 

3. ka mūsu piedāvājums ir spēkā līdz līguma noslēgšanai (ja pasūtītājs izvēlēsies mūsu 
piedāvājumu). 

4. ka finanšu piedāvājumā tiek iekļautas visas izmaksas atbilstoši instrukcijas un 
tehniskās specifikācijas nosacījumiem. 

5. ja pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu, apņemamies slēgt līgumu un pildīt tā 
nosacījumus. 

 

Pilnvarotā persona: ____________________________________________________ 
                                   (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) 

 


