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Iepirkuma procedūras MS 2018/2 KF  
  nolikuma 8.pielikums 

 
 

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ/FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
 
 

Sabiedrības nosaukums, reģistrācijas Nr., adrese 
  
kuras vārdā saskaņā 
ar 

 rīkojas 

 Pārstāvības 
pamats   

amats, vārds un uzvārds 

 

Ar šo mēs piesakāmies piedalīties iepirkuma procedūrā ‘’Savienojošā siltumtīklu posma 

būvniecība, savienojot apdzīvotas vietas “Dzelzava” un “Aizpurve” (identifikācijas MS 2018/2 

KF ). 

1. Mēs esam iepazinušies ar SIA “Madonas Siltums”, reģ.Nr.45403004471, Cesvaines iela 24a, 
Madona, Madonas novads, LV-4801 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma 
‘’Savienojošā siltumtīklu posma būvniecība, savienojot apdzīvotas vietas “Dzelzava” un 
“Aizpurve”   (MS 2018/2 KF ), nolikumu (turpmāk – Nolikums) un piekrītam un pieņemam 
visas Nolikumā noteiktās prasības. 
 

2. Mēs iesniedzam piedāvājumu, kas sastāv no: 
a) šī pieteikuma un  
b) Atlases dokumentiem, 
c) Tehniskā piedāvājuma, 
d) Finanšu piedāvājuma, 
e) Piedāvājuma nodrošinājuma 
(turpmāk – Piedāvājums). 

 

Mēs apliecinām, ka: 
a) pretendents ir reģistrēts, licencēts un/vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts 

normatīvo aktu prasībām, un ir tiesīgs veikt Pasūtītājam nepieciešamos būvdarbus, 
b) iesniedzot piedāvājumu, esam iepazinušies ar visiem apstākļiem, kas varētu 

ietekmēt līgumsummu un piedāvāto darbu izpildi. Līdz ar to garantējam, ka 
gadījumā, ja mums tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, līgumsaistības 
apņemamies pildīt atbilstoši mūsu piedāvājumam, 

c) tāmēs ievērtēti visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, 
riski un laika apstākļi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama 
darbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem atbilstoša 
veikšana pilnā apmērā, 

d) šis Piedāvājums ir sagatavots individuāli un nav saskaņots ar konkurentiem, 
e) visas Piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas. 

 
3. Gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt Iepirkuma līgumu, apņemamies:  

a) veikt objektā „ ‘’Savienojošā siltumtīklu posma būvniecība, savienojot apdzīvotas 
vietas “Dzelzava” un “Aizpurve”” būvdarbus saskaņā ar mūsu Piedāvājumu, 
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Tehnisko specifikāciju (Nolikuma 1.pielikums) un Būvprojektu (Nolikuma 
12.pielikums) (turpmāk – Būvdarbi) par Būvdarbu kopējo cenu: 

 
1. ‘’Savienojošā siltumtīklu posma būvniecība, savienojot apdzīvotas vietas “Dzelzava” un 

“Aizpurve” 

Līgumcena, EUR (bez PVN) skaitļiem vārdiem 

 

 

 
b) slēgt Iepirkuma līgumu kā paraugu izmantojot Nolikumā ietverto līguma 

projektu (Nolikuma 7.pielikums “Līguma projekts”); 
c) nodrošinot 5 (piecu) gadu garantijas termiņu materiāliem un 3(trīs) gadu 

garantijas termiņu būvdarbiem no būves pieņemšanas ekspluatācijā dienas. 
 
 
 
 

Amatpersonas vai pilnvarotās personas 
paraksts: 

 

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:  

Juridiskā adrese:  

Bankas rekvizīti:  

Kontaktpersona:  

Tālruņa numurs:  

Faksa numurs:  

E-pasta adrese:  

Datums  

 


