TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA CENU APTAUJAI
INFORMĀCIJA PAR PASŪTĪTĀJU
Nosaukums / Vārds, Uzvārds
Reģistrācijas numurs
Adrese
Kontaktpersona
Kontakttālrunis, e-pasts

SIA „Krimalnieki-1”
LV-40003923906
Matīsa iela 20-4, Rīga, LV1001
valdes loceklis Ingus Konstants
+371 29403119, krimalnieki@inbox.lv

INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU
Iepirkuma priekšmeta nosaukums

Koka teltis ar aprīkojumu telšu kempingā „Krimalnieki”

Iepirkuma priekšmetu raksturojošie rādītāji:
1.

Pārvietojama koka telts telšu kempingam

1.1.

Daudzums

20 vienības

1.2.

Materiāls

Impregnēts skuju un lapu koku materiāls

1.3.

Guļamtelpas iekšējie izmēri uz grīdas:

3.0 metri x 2.3 metri

1.4.

Guļamtelpas min. iekšējais platums augstumā 1.2 m no grīdas

1.5.

Āra terases iekšējie izmēri:

2.0 metri
1.0 metri x 2.3 metri

1.6.

Ārsienu / jumta konstrukcijas biezums:

100 mm

1.7.

Ārsienu / jumta konstrukcijas ārpuses apdares materials:

Koka vai ruberoida šindeļi

1.8.

Iekšsienu un terases apdares materiāls

Koka apdares dēļi

1.9.

Sienu / jumta siltumizolācija un skaņasizolācija

Akmensvate vai minerālvate min 50 mm

1.10.

Augstums jumta korē

2.5 metri

1.11.

Grīdas platformas ārējie izmēri:

4.2 metri x 2.5 metri

1.12.

Grīdas platformas dēļu biezums:

50 mm

1.13.

Grīdas platformas konstrukcijas brusu izmērs:

100 mm x 100 mm

1.14.

Pārvietošanas slēpju skaits teltij:

3 gab.

1.15.

Slēpju izmēri:

4500 mm x 200 mm x 100 mm

1.16.

Koka telts pārvietošanas sakabes konstrukcija

Metāla ķēdes savienojums starp slēpēm

1.17.

Ieejas durvis guļamtelpā, slēdzamas

Min. 1900 mm x 600 mm

1.18.

Logs neverams guļamtelpas aizmugurējā sienā

Min. 500 mm x 1000 mm

2.

Koka telts aprīkojums.

2.1.

Teltī iebūvēta koka gulta

2.3 metri x 2.0 merti, augstums no grīdas 40 cm

Gultas matracis

2.0 metri x 2.0 metri, biezums 5 līdz 10 cm,
apdares materiāls brezents, dermantīns vai āda.

Kempinga galds ar soliem novietošanai pie katras koka
telts.

Komplektā jāietilpst galdam (min. 900 x
2000mm) un diviem soliem (min. 300 x
2000mm). Galdiem un soliem jābūt
stacionāriem, savā starpā sastiprinātiem un
neatdalāmiem. Komplektiem jābūt
pagatavotiem no impregnētiem masīvkoka vai
pus baļķu materiāla.

2.2.

2.3.

Iepirkuma priekšmeta apraksts

Telšu kempingam „Krimalnieki” izgatavojamās 20 koka teltis ar

aprīkojumu paredzētas kā pārvietojams kempinga inventārs, ko pārvietot pēc vajadzības un kempinga klientu vēlmēm
paredzēts, pārvelkot inventāru ar traktortehniku pa pļavu (šim nolūkam kalpo koka slēpes zem telts), vai pārvedot to
(galdus) uz piekabes. Izstrādājuma tehniskajam risinājumam jānodrošina konstrukcijas izturību pret deformācijām.
Tehniskajā specifikācijā nosauktajiem izmēriem pieļaujama pielaide +/- 5%.

Citas piedāvājumam izvirzītās prasības Cenu piedāvājumā jāiekļauj PVN 21%, kā arī jāiekļauj piegādes
un montāžas izmaksas līdz pamatlīdzekļu izvietošanas vietai „Krimalnieki-1”, Liepupes pag., Salacgrīvas nov., LV4022
Garantijas laiks 24 mēneši. Piedāvājums noformējams brīvā formā.

Projekta īstenošana paredzēta Lauku Atbalsta Dienesta (LAD) Lauku attīstības programmas 3.ass pasākuma
„Dzīves kvalitāte lauku apvidos un lauku ekonomikas dažādošana” 313.aktivitātes „Tūrisma aktivitāšu
veicināšana” rīcībā „pamatlīdzekļu iegāde tūrisma pakalpojumu sniegšanai un radošo darbnīcu izveidei” ar
Eiropas Lauksaimniecības Fonda Lauku Attīstībai (ELFLA) līdzfinansējumu.

Paredzamā līguma izpildes vieta

Kempings „Krimalnieki”, struktūrvienības adrese „Krimalnieki 1”,
Tūjas ciems, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads, LV4022

Paredzamais līguma izpildes termiņš

31.12.2014.

Piedāvājuma derīguma termiņš

31.12.2014.

Iepirkumā paredzētā līgumcena

līdz EUR 70000.-

Līguma veids

piegāde

Ar citu iepirkuma dokumentāciju var iepazīties

nosūtot pieprasījumu uz kempinga e-pastu

krimalnieki@inbox.lv, telefoniski 29403119, vai struktūrvienības adresē „Krimalnieki-1”, Liepupes pag.,
Salacgrīvas nov., LV4022, iepriekš vienojoties pa telefonu.

Piedāvājums jāiesniedz elektroniski uz e-pastu krimalnieki@inbox.lv līdz 2014.gada 28.janvāra plkt. 23:59.

Ingus Konstants
SIA “Krimalnieki-1”
Valdes loceklis
Rīga, 2014.gada 14.janvāris.

