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APSTIPRINĀTS: 

Latgales zoodārza vadītājs 

 

_______________M. Pupiņš 

      Daugavpilī, 2019.gada 27.februārī 

 

CENU APTAUJA 

 
„TROPISKO DZĪVNIEKU PIEGĀDE LATGALES ZOODĀRZAM” 

šī līguma piešķiršanas tiesībām 

1. Pasūtītājs:  

Pasūtītāja nosaukums Latgales zoodārzs 

Adrese Vienības iela 27, Daugavpils, LV-5401 

Reģistrācijas Nr. 90000705874 

Kontaktpersona tehniskos 

jautājumos 

Dr.biol. Mihails Pupiņš, mob. tālr. 29621191, 

e-pasts: latgales.zoo@gmail.com 

Kontaktpersonas līguma 

slēgšanas jautājumos 

Aivars Rimicāns. mob. tālr. 28389563,  

e-pasts: tycoon4@inbox.lv  

 
 

2. Iepirkuma priekšmets: 

Tropisko dzīvnieku piegāde Latgales zoodārzam 

3. Paredzamā līgumcena: 

Tiks noteikta pēc piedāvājumu izvērtēšanas – piedāvāt, iekļaujot visus preču un 

to piegādes, kā arī visus nodokļus un citus obligātus vai saistošus maksājumus. 

4. Samaksas kārtība: 

4.1. Samaksa tiks veikta pārskaitījuma veidā uz pavadzīmē-rēķinā norādīto bankas 

kontu pēc pretendenta preces piegādes un sastādītā preces pieņemšanas - 

nodošanas akta parakstīšanas saskaņā ar līguma nosacījumiem.  

5. Iepirkuma nosacījumi: 

5.1. Precīzs preces apraksts ir noteiks Tehniskā specifikācijā (1.pielikums).  

5.2. Sagatavotu izcenojumu par tehniskajā specifikācijā minētajām precēm sastāda 

un iesniedz aptaujas dalībnieks.  

5.4. Pieņemšanas - nodošanas aktu sastāda Pretendents (pārdevējs) un apstiprina 

Pasūtītājs.  

5.5. Preču detalizēta apspriešana tiks veikta pēc līguma slēgšanas. Līgumā un 

preču apjomā vai raksturā ir iespējamas nenozīmīgas izmaiņas atkarībā no 

dzīvnieku sugu un izmēru izvēles. Par būtiskām izmaiņām tiks noslēgtas papildus 

vienošanās. 

6. Līguma izpildes termiņš (atkarībā no tā, kurš apstāklis iestāsies pirmais):  

- ne vēlāk, ka divu mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas, vai 

- līdz tiek izlietota līguma summa, vai 

- līdz jaunas aptaujas rezultātā tiks izvēlēts jauns pakalpojuma sniedzējs.  

7. Līguma izpildes un preces piegādes vieta: 

- Latgales zoodārzs, Vienības iela 27, Daugavpils, LV-5401. 

mailto:latgales.zoo@gmail.com
mailto:tycoon4@inbox.lv
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- Pretendenti var detalizēti apspriest iepirkuma priekšmetu, ierodoties Latgales 

zoodārzā no 10.00 līdz 11.00 līdz 2019.gada 12. martam pēc adreses Vienības iela 

27, Daugavpils, LV-5401 un iepriekš saskaņojot vizīti ar kontaktpersonu Mihailu 

Pupiņu, tālr.65426789, 29621191. 

8. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā:  

- Pretendents ir reģistrēts komercreģistrā Latvijā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs; 

- Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process vai uzsākta likvidācija; 

- Pretendentam ir laba pieredze dzīvnieku piegādē; 

- Dzīvniekiem ir visi pēc Latvijas likumdošanas nepieciešamie dokumenti; 

9. Pretendentu iesniedzamie dokumenti: 

9.1. Pretendenta pieteikums dalībai aptaujā, kas sagatavots atbilstoši 2.pielikumā 

norādītajai formai. 

      9.2. Finanšu - tehniskais piedāvājums. 

- Pretendents iesniedz piedāvājumu atbilstoši Pasūtītāja tehniskajās specifikācijās 

norādītajām prasībām. 

- Cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi un visas saprātīgi paredzamās 

ar Darba izpildi saistītās izmaksas, atskaitot pievienotās vērtības nodokli. 

10. Piedāvājuma izvēles kritēriji: 

- Dzīvnieku labs stāvoklis. 

- Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums. 

11. Piedāvājums iesniedzams: 

- Personīgi vai pa pastu līdz 2019.gada 12.marta, plkst.17.00 pēc adreses: 

Vienības iela 27, Daugavpils, LV-5401. 

- Vai elektroniski līdz 2019.gada 12.marta, plkst.17.00 (Word, Excel, PDF 

formātos *doc, *docx, *xls, *xlsx, *pdf) uz norādīto kontaktpersonas e-pastu: 

tycoon4@inbox.lv vai latgaleszoodarzs@daugavpils.lv.  

- Piedāvājumi par dzīvnieku piegādi tiks izskatīti arī pēc cenu aptaujas līdz 

2019.gada beigām, atkarībā no paredzētā finansējuma atlikuma apjoma un no 

piedāvāto dzīvnieku sastāva, un stāvokļa specifikas, kas ir apspriežama. 

12. Aptaujas rezultāti tiks paziņoti:  

- 3 darba dienu laikā pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

- Paziņojums par rezultātiem būs sniegts telefoniski vai elektroniski. 

PIELIKUMĀ: 

1. Tehniskā specifikācija. 

2. Pieteikums dalībai aptaujā. 

3. Finanšu – Tehniskā piedāvājuma forma. 

mailto:tycoon4@inbox.lv
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1.pielikums 

 

Tropisko dzīvnieku piegāde Latgales zoodārzam  

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA* 

* Tropisko dzīvnieku sugu sastāvs un daudzums varētu būt nenozīmīgi mainīts, 

atkarībā no piedāvāto dzīvnieku sugu sastāva, lieluma un fiziskā stāvokļa. Var 

piedāvāt dzīvniekus sarakstā vai atsevišķi, kā arī līdzīgas vai radnieciskās sugas.  

 

Piegādājamās tropisko zīdītāju sugas 

Latgales zoodārza ekspozīcijas papildināšanas un atjaunošanas mērķiem nepieciešams 

piegādāt sekojošus zīdītājus (sugu latīniski nosaukumi var atšķirties atkarībā no 

taksonomiskās skolas): 

Nr. Taksona nosaukums Vecums 

Skaits 

(tēviņi, 

mātītes) 

1.  Folivora jauns, pieaudzis 1,1 

2.  Myrmecophagidae jauns, pieaudzis 1,1 

3.  Callitrichidae jauns, pieaudzis 1,2 

4.  Aonyx cinerea (vai tuvas sugas) jauns, pieaudzis 1,1 

5.  citi nelieli tropiskie zīdītāji (izņemot 

grauzējus) 
jauns, pieaudzis 

1,1 

 

Piegādājamās tropisko abinieku sugas 

Latgales zoodārzam nepieciešami sekojoši abinieki: 

Nr. Taksona nosaukums Vecums Skaits 

(tēviņi, mātītes) 

1. Hypsiboas punctatus jauns, pieaudzis 2,2 

3. Ceratophrys ornata jauns, pieaudzis 2,2 

4. Kaloula pulchra jauns, pieaudzis 2,2 

5. Theloderma corticale jauns, pieaudzis 2,2 

6. Salamandra salamandra jauns, pieaudzis 1,2 

7. Ambystoma mexicanum kāpuri 

(aksolotli) 

liels 2,2 

8. Dyscophus antongilii jauns, pieaudzis 2,2 

9. Xenopus laevis jauns, pieaudzis 6,6 

10. Bufo marinus jauns, pieaudzis 2,2 

11. citi abinieki jauns, pieaudzis 2,2 
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Piegādājamās tropisko rāpuļu sugas 

Latgales zoodārzam nepieciešami sekojoši rāpuļi: 

Nr. Taksona nosaukums Vecums Skaits 

(tēviņi, mātītes) 

1.  Chamaeleo calyptratus jauns, pieaudzis 1,1 

2.  Furcifer pardalis jauns, pieaudzis 1,1 

3.  Pelochelys sp. jauns, pieaudzis 1,1 

4.  Physignathus cocincinus jauns, pieaudzis 1,2 

5.  Chlamydosaurus kingii jauns, pieaudzis 1,1 

6.  Uromastyx ornata jauns, pieaudzis 1,2 

7.  Phelsuma madagascariensis 

grandis 

jauns, pieaudzis 2,2 

8.  Corallus hortulanus jauns, pieaudzis 1,1 

9.  Ophisaurus apodus jauns, pieaudzis 1,1 

10.  Geochelone sulcata jauns, pieaudzis 1,1 

11.  Chelodina siebenrockie jauns, pieaudzis 1,1 

12.  Pelodiscus sinensis jauns, pieaudzis 1,1 

13.  Morelia viridis jauns, pieaudzis 1,1 

 

Piegādājamās bezmugurkaulnieku sugas 

Latgales zoodārzam nepieciešami sekojoši bezmugurkaulnieki: 

Nr. Taksona nosaukums Vecums Skaits 

(tēviņi, mātītes) 

1. Lethocerus sp. nav aktuāls 5,5 

2. Bombus terrestris jauna 3 saimes 

3. Polyrhachis dives nav aktuāls 1 saime 

4. Oecophylla smaragdina  nav aktuāls 1 saime 

5. Idolomantis diabolica nav aktuāls 1, 1 

6. Vēžveidīgie nav aktuāls 2, 2 

 

Piegādājamās tropisko zivju sugas 

Latgales zoodārzam nepieciešamas sekojošas zivis: 

https://www.antstore.net/shop/en/ants/Ants-from-Asia/Oecophylla-smaragdina-weaver-ants.html
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Nr. Taksona nosaukums Vecums Skaits 

(tēviņi, mātītes) 

1. Batoidea jauns, pieaudzis 1,1 

2. Pomacentridae jauns, pieaudzis 5,5 

4. Siganidae jauns, pieaudzis 3,3 

5. Callionymidae  jauns, pieaudzis 5,5 

6. Chaetodontidae jauns, pieaudzis 5,5 

7. Osteoglossidae jauns, pieaudzis 3,3 

8. Tetraodontidae jauns, pieaudzis 6,6 

10. Selachimorpha jauns, pieaudzis 5,5 

11. citas zivis jauns, pieaudzis 4,4 
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2.pielikums 

 

PIETEIKUMS DALĪBAI APTAUJĀ 

“Tropisko dzīvnieku piegāde Latgales zoodārzam”  

 

Komersants 

_____________________________________________________________________ 

(nosaukums) 

Reģistrācijas Nr. 

____________________________________________________________ 

Juridiskā adrese 

_____________________________________________________________________ 

 

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. 

_______________________________________ 

 

tālr., fakss__________________________ e-pasts____________________________ 

 

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Bankas rekvizīti 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) 

personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu apgalvo, ka: 

1. piesakās piedalīties aptaujā par līguma slēgšanas tiesībām „Tropisko 

dzīvnieku piegāde Latgales zoodārzam”; 

2. aptaujas nosacījumi ir skaidri un saprotami; 

3. apņemas ievērot aptaujas prasības; 

4. apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju. 

 

 

  

  

Vārds, Uzvārds, amats paraksts datums 

 

Vārds, Uzvārds, amats paraksts datums 
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3.pielikums 
 

“Tropisko dzīvnieku piegāde Latgales zoodārzam” 

 

FINANŠU - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 

 

 
Piedāvājam Jums pēc Jūsu pieprasījuma pieadāt Tehniskajā specifikācijā aprakstītas preces, 

par šādu cenu: 

 

Nr. Sugas nosaukums Vecums 

Skaits 

(tēviņi, 

mātītes) 

Cena par 

vienu vienību 

Euro bez PVN 

Cena kopā 

Euro bez 

PVN 

1.      

2.      

3.      

…      

Kopā Euro bez PVN  

Kopā Euro ar PVN  

 

Mēs apliecinām, ka: 

 Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā 

aptaujā. 

 Mūsu organizācijas piedalīšanas aptaujā nav pretrunā ar Latvijas likumdošanu. 

 Piedāvātie dzīvnieki ir piegādāti likumīgi un tiem ir visi nepieciešami 

dokumenti. 

 Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties aptaujā un izpildīt tehniskajā 

specifikācijā norādītās prasības. 
 

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar cenu aptaujas “Tropisko dzīvnieku 

piegāde Latgales zoodārzam” nosacījumiem un tai pievienoto dokumentāciju, mēs 

garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti 

 
Pretendenta pārstāvis:  

 

                                     ________________________________________________ 

                                                     (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) 

 
 

Kam: Latgales zoodārzam , Vienības ielā, Daugavpils, LV-5401, Latvija 

Pretendents:   

Adrese:  

Kontaktpersona, 

tās tālrunis, fakss 

un e-pasts: 

 

Datums:  

Pretendenta 

Bankas rekvizīti: 

 


