
PIEMĒRS 

 
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA CENU APTAUJAI ( šo sagatavo biedrība, 

nodibinājums vai iniciatīvas grupa, ko ir nepieciešams izgatavot vai iegādāties 
projekta ietvaros) šo veidlapu ar aizpildītajām prasībām ir jānosūta vismaz 2 

potneciālajiem piegādātājiem uz e-pastu, lai atsūta savu piedāvājumu uz izvirzītajām 
prasībām 

 

INFORMĀCIJA PAR PASŪTĪTĀJU 

 

Biedrības, nodibinājuma, iniciatīvas 

grupas nosaukums 

Iniciatīvas grupa “Oāze” 

Reģistrācijas numurs (ja attiecināms)  

Adrese Bērzu iela 5, Riebiņi, Riebiņu novads, LV – 5326 

Kontaktpersona Una Liepa 

Kontakttālrunis 22222222 

 

INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU 

 

Iepirkuma priekšmeta nosaukums Soliņu izgatavošana 

 

Iepirkuma priekšmetu raksturojošie rādītāji (šos rādītājus nosaka pats pasūtītājs)*: 

Rādītājs 
Pasūtītāja sagatavotā informācija par 

iepirkuma priekšmetu 

Piemēram, apjoms (daudzums) 3 soliņi 

Piemēram, izmēri 1,5 m x 50 cm 

Piemēram, materiāls No koka 

Piemēram, kvalitāte  

Apstrādāts ar antiseptiķi (izturīgs pret 

mitrumu) 

Solu virsma un atzveltne gluda, ēvelēta. 

Piemēram, drošība   

…… citas funkcionālās vai darbības prasības, garantija, 

pārbaudes metodes, iesaiņošana, marķēšana, 

izmantojamās metodes, nepieciešamie resursi, vēlamais 

galarezultāts, atbilstība nozares normatīvajos aktos 

noteiktajām prasībām, vides aizsardzība, invalīdu 

piekļuves iespējas un citas pamatotas un objektīvas 

prasības, lai iepirkuma priekšmets atbilstu iepirkuma 

mērķim 

Soliņi ir jāiebetonē zemē un jānostiprina, lai ir 

stabīli. 

Cenā jāiekļauj arī piegāde un uzstādīšana. 

* Izvēlas rādītājus, kuri visprecīzāk raksturo iepirkuma priekšmeta vēlamās īpašības, norādot konkrētu parametrus 

un prasības. 

Citas piedāvājumam izvirzītās prasības (ja attiecināms) NAV 

 

Paredzamā līguma izpildes vieta  (ja attiecināms- norāda adresi) Riebiņi, Riebiņu novads 

 

Paredzamais līguma izpildes termiņš No 2021. gada 1. maija līdz 2021. gada 30. augustam 

 



 

 

PIEMĒRS 

Pretendenta nosaukums: _________________________________ 

 

Adrese: _______________________________________________ 

 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS  

(šo veidlapu jānosūta kopā ar tehnisko specifikāciju potenciālajam piegādātājam, lai 

aizpilda savu piedāvājumu un atsūta atpakaļ parakstītu) 
 

___.____.2021. 

 

EUR ____ (summa vārdiem), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, pievienotās vērtības 

nodoklis (___%): EUR ________________ (summa vārdiem), kopējās izmaksas ir: EUR ______ 

(summa vārdiem). 

 

Nr.

p.k

. 

Nosaukums Mērvienība Daudzums 
Cena bez 

PVN, EUR  

Kopējā 

cena EUR 

bez PVN 

1. 

(Šeit ir jānorāda, kas tiks 

izdarīts un jāsaraksta arī 

visas prasības, ko prasa 

pasūtītājs) 

Soliņu izgatavošana:  

 

 1,5 m x 50 cm 

 No koka 

 Apstrādāti ar 

antiseptiķi 

 Soliņi tiks 

iebetonēti zemē 

 Cenā ir iekļauta 

piegāde un 

uzstādīšana  

Gab. 3   

Kopējā piedāvājuma cena bez PVN, EUR:  

                                                    PVN, EUR:  

                            Kopējā piedāvājuma cena ar PVN, EUR:  

 
Ar šo mēs apliecinām savu dalību minētajā tirgus izpētē – cenu aptaujā un apstiprinām, ka esam iepazinušies ar tās 

noteikumiem un tehnisko specifikāciju, un piekrītam visiem tajā minētajiem nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami, 

iebildumu un pretenziju pret tiem nav. 

Ar šo apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā līdz 2021. gada 30. oktobrim ieskaitot, un tas var tikt akceptēts 

jebkurā laikā pirms tā derīguma termiņa beigām. 

Ar šo apliecinām, ka visa sniegtā informācija ir patiesa. 

 

Vārds, uzvārds:  

Amata nosaukums:  

Paraksts:  

Datums:  



PIEMĒRS 
 

REZULTĀTU APKOPOJUMS  

(šo aizpilda iniciatīvas grupa vai biedrība, apkopojot visus piedāvājumus) 

 

Biedrības, nodibinājuma vai 

iniciatīvas grupas nosaukums  

 

( 

Iniciatīvas grupa “Oāze” 

Iepirkuma priekšmeta apraksts Soliņu izgatavošana 

  

 

INFORMĀCIJA PAR PIEDĀVĀJUMIEM 

 

Piegādātāja nosaukums (tie, 

kas iesniedza piedāvājumus) 

Pašnodarbināta 

persona Jānis Ozols 
SIA “Kalni”  

Piedāvājuma cena (visiem 

piedāvājumiem jānorāda salīdzināma 

cena – visiem iekļaujot, vai visiem 

neiekļaujot PVN) 

300,00 EUR AR PVN 350,00 EUR AR PVN  

Citi piedāvājumu vērtēšanas 

kritēriji/ kritēriju vērtējuma 

kopsumma 
(ja visizdevīgākais piedāvājums nav ar 

zemāko cenu) 

ATBILSTĪBA 

TEHNISKAJAI 

SPECIFIKĀCIJAI 

ATBILSTĪBA 

TEHNISKAJAI 

SPECIFIKĀCIJAI 

 

Izvēlētais piegādātājs (firma, 

pašnodarbināta persona, utt.) 
Pašnodarbināta persona Jānis Ozols 

Pamatojums piedāvājuma 

izvēlei (ja atbilst noteiktajām 

prasībām, tad izvēlas 

piedāvājumu ar zemāko cenu) 

PIEDĀVĀJUMS AR ZEMĀKO CENU 

 

Ieteicams salīdzināt vismaz 2 tehniskajai specifikācijai atbilstošus piedāvājumus (piegādātāju 

piedāvājumi jāpievieno klāt projekta iesniegšanas veidlapai) 

 

Pielikumā divi piedāvājumi 

 skaits (ieteicams ne mazāk kā divi)  

 

Datums xx.xx.xxxx Paraksts (paraksta atšifrējums)  

 

 

 


