Uzaicinājums cenu piedāvājuma iesniegšanai
Par klaiņojošo suņu un kaķu izķeršanu Rundāles novada
administratīvajā teritorijā un nogādāšanu dzīvnieku patversmē, kā arī
savvaļas dzīvnieku izķeršanu apdzīvotās vietās
Piedāvājums noformējams aizpildot Cenu piedāvājuma formu un apliecinot
piekrišanu tehniskajā specifikācijā izvirzīto prasību izpildei.
Piedāvājumu izvērtēšana tiks veikta pēc piedāvājuma zemākā cenas.
Piedāvājumi iesniedzami rakstiskā veidā Rundāles novada domes kancelejā darba
dienās no 08:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00, pirmdienās līdz 18:30, piektdienās
līdz 15:30, Pilsrundāle 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, LV-3921, kā arī
iesūtāmi pa faksu 63962533 vai uz e-pastu dome@rundale.lv ne vēlāk kā līdz
2014.gada 26.novembrim plkst. 15.00. Pēc norādītā datuma un laika piedāvājumi
netiks pieņemti. Ja Pretendents izvēlas nosūtīt Piedāvājumu pa pastu vai pa
kurjerpastu, tad visu atbildību par iespējamo pasta sūtījumu aizkavēšanos vai citiem
apstākļiem, kas var traucēt Piedāvājuma savlaicīgu nogādāšanu norādītajā adresē
uzņemas Pretendents.
Paldies par sadarbību!
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs:

A.Sietiņš

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Klaiņojošo suņu un kaķu izķeršanai Rundāles novada administratīvajā teritorijā
un nogādāšanai dzīvnieku patversmē, kā arī savvaļas dzīvnieku izķeršanu
apdzīvotās vietās
1. Pēc pasūtītāja norādījuma organizēt klaiņojošo suņu un kaķu izķeršanu
Rundāles novada administratīvajā teritorijā un nogādāšanu dzīvnieku
patversmē, kā arī savvaļas dzīvnieku izķeršanu apdzīvotās vietās. Dzīvnieku
izķeršanu drīkst veikt tikai speciāli apmācīts dzīvnieku ķērājs, saskaņā ar
Ministru kabineta 2012.gada 2.oktobra noteikumiem Nr.678 „Klaiņojošo suņu
un kaķu izķeršanas prasības”, ievērojot Dzīvnieku aizsardzības likuma
prasības.
2. Organizēt dzīvnieku veterināro apskati 24 (divdesmit četru) stundu laikā pēc
to
ievietošanas
patversmē.
Slimam
dzīvniekam
nodrošināt
veterinārmedicīnisko aprūpi.
3. Veikt neārstējamo dzīvnieku tūlītēju eitanāziju un apglabāšanu vai kremēšanu,
saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
4. Uzturēt izķertos dzīvniekus patversmē 14 (četrpadsmit) diennaktis,
normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodrošinot to barošanu, kopšanu, sanitāro
normu ievērošanu un radušos atkritumu apsaimniekošanu.
5. Atdot īpašniekam dzīvnieku, ja viņš uzrādījis dzīvnieka vakcinācijas un
reģistrācijas apliecību un sedzis visus izdevumus, kas saistīti ar dzīvnieka
uzturēšanu patversmē. Gadījumā, ja valsts policijas vai Rundāles novada
pašvaldības policijas darbinieki ir sastādījuši administratīvā pārkāpuma
protokolu par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas
prasību pārkāpšanu, jāuzrāda kvīts par naudas soda nomaksāšanu.
6. Ja pēc 14 (četrpadsmit) dienām nav atradies dzīvnieka īpašnieks (turētājs) vai
adoptētājs, tad saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek meklēts adoptētājs, vai
dzīvnieks pāriet Patversmes īpašumā, vai tiek veikta dzīvnieka eitanāzija.
7. Visi izsaukumi, noķertie dzīvnieki jāreģistrē speciāli iekārtotā reģistrācijas
žurnālā, kurā jānorāda izsaukuma datums, laiks, ziņas par to, no kuras vietas,
kad un kādos apstākļos dzīvnieks ir paņemts, dzīvnieka suga un apraksts,
reģistrācijas Nr., dzīvnieka izmeklēšanas datums un rezultāti, kā arī ziņas par
dzīvnieka jauno īpašnieku, datums, kad dzīvnieks bija sterilizēts un pēc tam
palaists atpakaļ, vai eitanāzijas datums.
8. Klaiņojošo dzīvnieku profilaktiskā izķeršana tiek organizēta katrā pagastā
vismaz divas reizes gadā, pielietojot humānus izķeršanas veidus. Minimālais
kopējais profilaktisko reidu skaits – 2 (divi) reidi 12 (divpadsmit) mēnešu
laikā. Pakalpojuma izpildes termiņu nosaka pasūtītājs.
9. Pēc telefoniska izsaukuma norādītajā vietā jāierodas ne vēlāk kā 2 (divu)
stundu laikā, svētku dienās – 3 (triju) stundu laikā pēc informācijas
saņemšanas no pasūtītāja.
10. Sniegt atskaites Rundāles novada pašvaldības izpildirektoram, klāt pievienojot
izkopējumu no reģistrācijas žurnāla.

Pakalpojumi jāsniedz, ievērojot sekojošo normatīvo aktu prasības:








Dzīvnieku aizsardzības likums;
Veterinārmedicīnas likums;
Ministru kabineta 02.10.2012. noteikumi Nr.678 „Klaiņojošu suņu un
kaķu izķeršanas prasības”;
Ministru kabineta 16.05.2006. noteikumi Nr.407 „Noteikumi par
dzīvnieku labturības prasībām dzīvnieku patversmēs un dzīvnieku
viesnīcās un kārtību, kādā dzīvnieku nodod dzīvnieku patversmē vai
dzīvnieku viesnīcā”;
Ministru kabineta 18.06.2013. noteikumi Nr.322 „Dzīvnieku
pārvadāšanas noteikumi”;
citi normatīvie akti, kas regulē pakalpojumu sniegšanu attiecīgajā jomā.

Cenu piedāvājums
Klaiņojošo suņu un kaķu izķeršanai Rundāles novada administratīvajā teritorijā
un nogādāšanai dzīvnieku patversmē, kā arī savvaļas dzīvnieku izķeršanai
apdzīvotās vietās

Darba veids

Cena
bez PVN
(EUR)

PVN
21%

Dzīvnieku gūstīšana 1h (no brīža, kad ķērājs
uzsāk darbu objektā)

Transporta izdevumi (viens izbraukums visa
novada teritorijā, neatkarīgi no km skaita)

Iemidzinošo ampulu pielietošana (1 šāviens)
Aprūpe, barošana 1 diena- sunim
Atblusošana un attārpošana 1x sunim
Aprūpe, barošana 1 diena- kaķim
Atblusošana un attārpošana 1x kaķim
Līķa utilizācija (atkarībā no svara)
Eitanāzija (atkarībā no svara)
Kaķenes sterilizācija
Runča kastrācija
Ārsta vizīte
Vakcinācija pret trakumsērgu
Mikročipa ievadīšana
KOPĀ

Pretendenta nosaukums:
Amatpersonas vārds, uzvārds:
Ieņemamā amata nosaukums:
Amatpersonas paraksts:
Z.v.

Cena bez
PVN
(EUR)

