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APSTIPRINĀTS 

Latgales zoodārza vadītājs 

_______________M. Pupiņš 

       Daugavpilī, 2020.gada 28.februārī 

 

 

CENU APTAUJA  

Identifikācijas Nr. 2020/7 

“Tropisko dzīvnieku piegāde Latgales zoodārzam” 

līguma piešķiršanas tiesībām 

 

 

 

1. Pasūtītājs: 

 

Pasūtītāja nosaukums Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Latgales zoodārzs” 

Adrese Vienības iela 27, Daugavpils, LV-5401 

Reģistrācijas Nr. 90000705874 

Kontaktpersona 

tehniskos jautājumos 

Dr.biol. Mihails Pupiņš, mob. 29621191, e-pasts: 

latgales.zoo@gmail.com  

Kontaktpersona līguma 

slēgšanas jautājumos 

Aivars Rimicāns, mob. 28389563, e-pasts: 

latgaleszoodarzs@daugavpils.lv; tycoon4@inbox.lv  

 

2. Iepirkuma priekšmets: 

Tropisko dzīvnieku piegāde Latgales zoodārzam 

3. Paredzamā līgumcena: 

Atkarīga no iesniegtā piedāvājuma. 

4. Samaksas kārtība: 

Samaksa tiks veikta pārskaitījuma veidā uz norādīto bankas kontu pēc pretendenta sastādītās 

preču pavadzīmes – rēķina saņemšanas un sastādītā preces pieņemšanas - nodošanas akta 

parakstīšanas saskaņā ar līguma nosacījumiem. 

5. Iepirkuma nosacījumi: 

Pretendents iesniedz piedāvājumu saskaņā ar nepieciešamo preču aprakstu, kas ir noteikts cenu 

aptaujas Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums), kā arī pieteikuma formu (2.pielikums). 

Preces tiks iepirktas pa daļām, saskaņā ar Pasūtītāja iepriekšēju pasūtījumu (rakstisku vai 

mutisku), līgumā noteiktajā kārtībā, atkarībā no nepieciešamības. Pasūtītājam nav pienākums 

nopirkt visas tehniskajā specifikācijā noteiktās preces. Pēc pasūtījuma saņemšanas preces būs 

jāpiegādā 15 darba dienu laikā no pasūtījuma apstiprināšanas dienas. 

6. Līguma termiņš: 

12 (divpadsmit) mēneši no līguma noslēgšanas brīža. 

7. Līguma izpildes un preces piegādes vieta: 

Latvijas Republikas administratīvā teritorija; 

Latgales zoodārzs, Vienības iela 27, Daugavpils, LV-5401 
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8. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā:  

8.1. Pretendents ir reģistrēts komercreģistrā Latvijā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs; 

8.2. Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process vai uzsākta likvidācija; 

8.3. Iepirkuma procedūrā piedalās ar attiecīgo nozari saistītie pretendenti (atklāts konkurss); 

8.4. Pretendentam ir pieredze dzīvnieku piegādē; 

8.5. Dzīvniekiem ir visi pēc Latvijas Republikas likumdošanas nepieciešamie dokumenti, kas 

attiecināmi uz konkrēto dzīvnieku. 

9. Pretendentu iesniedzamie dokumenti: 

9.1. Pretendenta pieteikums dalībai aptaujā (2.pielikums); 

9.2. Finanšu - tehniskais piedāvājums (3.pielikums): Pretendents iesniedz piedāvājumu atbilstoši 

Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) norādītajām precēm un to prasībām, atbilstoši 

precēm, kuras pretendents spēj nodrošināt. 

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

pasūtījuma piegādi saistītās izmaksas, neskaitot pievienotās vērtības nodokli. 

10. Piedāvājuma izvēles kritēriji: 

10.1. Dzīvnieku labs stāvoklis; 

10.2. Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar zemāko cenu. 

11. Piedāvājums iesniedzams: 

Līdz 2020.gada 13.marta, plkst.17.00 

11.1. personīgi vai pa pastu pēc adreses: Vienības iela 27, Daugavpils, LV-5401; 

vai 

11.2. elektroniski parakstītus vai skenētus (eDokumenta *eDoc vai PDF formātā *pdf) uz norādītās 

kontaktpersonas e-pastu: latgaleszoodarzs@daugavpils.lv ; tycoon4@inbox.lv.  

12. Aptaujas rezultāti tiks paziņoti:  

12.1. 3 (trīs) darba dienu laikā pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām; 

12.2. Paziņojums par rezultātiem tiks nosūtīts elektroniski uz dalībnieka kontaktpersonas norādīto e-

pasta adresi. 

 

PIELIKUMĀ: 

1. Cenu aptaujas „Tropisko dzīvnieku piegāde Latgales zoodārzam”  

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA;  

2. PIETEIKUMS DALĪBAI CENU APTAUJĀ  

„Tropisko dzīvnieku piegāde Latgales zoodārzam”; 

3. Cenu aptaujas „ Tropisko dzīvnieku piegāde Latgales zoodārzam” 

FINANŠU - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS. 

mailto:latgaleszoodarzs@daugavpils.lv
mailto:tycoon4@inbox.lv
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1.pielikums 

 

Cenu aptaujas 

“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) 

 Folivora jauns, pieaudzis 1,1 

 Myrmecophagidae jauns, pieaudzis 1,1 

 Callitrichidae jauns, pieaudzis 1,2 

 Aonyx cinereus jauns, pieaudzis 0,1 

 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 1,1 

4. Theloderma corticale jauns, pieaudzis 2,2 

5. Salamandra salamandra jauns, pieaudzis 1,2 

6. Ambystoma mexicanum kāpuri 

(aksolotli) 

liels 3,3 

7. Xenopus laevis jauns, pieaudzis 8,8 

8. Bufo marinus jauns, pieaudzis 2,2 

9. citi abinieki (katrai sugai) jauns, pieaudzis 4, 4 
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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. Chlamydosaurus kingii jauns, pieaudzis 1,2 

5. Phelsuma madagascariensis 

grandis 

jauns, pieaudzis 2,2 

6. Corallus hortulanus jauns, pieaudzis 1,1 

7. Ophisaurus apodus jauns, pieaudzis 1,1 

8. Geochelone sulcata jauns, pieaudzis 1,1 

9. Chelodina siebenrocki jauns, pieaudzis 1,1 

10. Pelodiscus sinensis jauns, pieaudzis 1,1 

11. Lampropeltis triangulum 

annulata 

jauns, pieaudzis 1, 1 

12. citi rāpuļi (katras sugas) jauns, pieaudzis 4, 4 

 

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. Oecophylla smaragdina  nav aktuāls 1 saime 

4. Idolomantis diabolica nav aktuāls 1, 1 

5. Tonkibolus caudulanus nav aktuāls 2, 2 

6. Vēžveidīgie nav aktuāls 2, 2 

 

Piegādājamās tropisko zivju sugas 

Latgales zoodārzam nepieciešamas sekojošas zivis: 

Nr. Taksona nosaukums Vecums Skaits 

(tēviņi, mātītes) 

1. Batoidea jauns, pieaudzis 1,1 

2. Pomacentridae jauns, pieaudzis 5,5 

https://www.antstore.net/shop/en/ants/Ants-from-Asia/Oecophylla-smaragdina-weaver-ants.html
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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. Epalzeorhynchos bicolor jauns, pieaudzis 4,4 

12. GloFish jauns, pieaudzis 5, 5 
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2.pielikums 

 

PIETEIKUMS DALĪBAI CENU APTAUJĀ 

„Tropisko dzīvnieku piegāde Latgales zoodārzam” 

 

1. Pretendenta nosaukums:  

2. Vienotais reģistrācijas numurs:  

3. Juridiskā adrese:  

4. Pasta adrese: (ja atšķiras)  

5. Pretendenta e-pasta adrese:  

6. Kontaktpersonas vārds, uzvārds:  

7. Kontaktpersonas tālruņa numurs:  

8. Kontaktpersonas e-pasta adrese:  

9. Bankas nosaukums:  

10. Bankas kods:  

11. Bankas konta numurs:  

12. Līguma parakstītājs: (vārds, 

uzvārds, amats) 

 

 

Ar šī pieteikuma iesniegšanu Pretendents: 

1) piesakās piedalīties cenu aptaujā „Tropisko dzīvnieku piegāde Latgales zoodārzam”; 

2) apstiprina, ka visi pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu; 

3) apliecina, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas; 

4) apliecina, ka pakalpojumi tiks sniegti atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajam; 

5) apliecina, ka aptaujas nosacījumi ir skaidri un saprotami, un apņemas tos ievērot. 
 

 

 

___________________________________________________________________________ 

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas  paraksts, tā atšifrējums) 

2020.gada ___.____________. 
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3.pielikums 

 

Cenu aptaujas  

„Tropisko dzīvnieku piegāde Latgales zoodārzam” 

FINANŠU - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 

 

 

Piedāvājam Jums pēc Jūsu pieprasījuma atsavināt un piegādāt bez maksas šādas Tehniskajā specifikācijā  

“Tropisko dzīvnieku piegāde Latgales zoodārzam” norādītās preces un to variācijas 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  

 

 Garantējam Jums nodrošināt iespēju iepirkt preces pa daļām saskaņā ar pasūtījumu; 

 Apliecinām, ka 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 tam pievienoto dokumentāciju, mēs garantējam sniegto ziņu patiesumu un 

precizitāti 

 

 
___________________________________________________________________________ 

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas  paraksts, tā atšifrējums) 

2020.gada ___.____________. 

 
 

 

Kam: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Latgales zoodārzs”,  

Vienības ielā 27, Daugavpilī, LV-5401, Latvijā 

Pretendents:  

Adrese:  

Kontaktpersona, tās 

tālrunis un e-pasts: 

 

Datums:  


