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VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

1. Iepirkuma identifikācijas numurs 

 Iepirkumu identifikācija Nr.ANP2014/50 

 

2. Pasūtītājs 
 ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

 Adrese: Dārza ielā 11, Alūksnē, LV 4301 

 Reģistrācijas numurs: 90000018622 

 Tālruņa numurs:64381496, 64381501  

 Faksa numurs: 64381150 

 e-pasta adrese: dome@aluksne.lv 

 

 Alūksnes novada pašvaldības iepirkuma komisija (turpmāk tekstā – Komisija) izveidota ar 

Alūksnes novada domes 2013.gada 27.jūnija lēmumu Nr.266 (sēdes protokols Nr.11, 3.p).  

 Kontaktpersona par iepirkuma kārtību Alūksnes novada pašvaldības iepirkumu speciāliste 

Ilona Kalniņa, tālr.26385501, faksa numurs 64381150, e-pasta adrese 

ilona.kalnina@aluksne.lv. 

 Kontaktpersona par iepirkuma priekšmetu Alūksnes novada pašvaldības iepirkumu 

komisijas priekšsēdētājs Laimonis Sīpols, tālrunis 26431206. 

 

3.  Iepirkuma metode 

Iepirkums tiek organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu un šajā nolikumā 

noteikto kārtību. 

 

4. Iepirkuma priekšmets 

4.1.  Iepirkums paredz ZZ Dats Vienotās Pašvaldību Sistēmas (VPS) programmatūras 

uzturēšanas un datu izmitināšanas pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar iepirkuma tehnisko 

specifikāciju (skatīt 1.pielikumu). 

4.2. CPV kods: 72260000-5 

4.3.  Līguma darbības laiks – no 01.01.2015. līdz 31.12.2015. 

4.5.  Pakalpojuma apmaksas nosacījumi saskaņā ar tehnisko specifikāciju (skatīt 1.pielikumu).  

4.6. Darbu izpildes vieta – Alūksnes novads. 

 

5. Pretendenta iespēja iepazīties ar iepirkuma nolikumu un tā saņemšana 

5.1.  Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties darba dienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 

16.00 Alūksnes novada pašvaldībā, 410.kab., Dārza ielā 11, Alūksnē līdz 6.1.apakšpunktā 

minētā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.  

5.2. Elektroniskā veidā visi iepirkuma dokumenti bez maksas pieejami pasūtītāja mājas lapā 

www.aluksne.lv sadaļā „Pašvaldības iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma. 

5.3.  Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, 

kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja. 

 

6. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība 

6.1.  Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014.gada 22.decembrim, plkst.14.00, Alūksnes novada 

pašvaldības kancelejā, 306.kabinetā, Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301. Piedāvājumam jābūt 

nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz iepriekš minētajam termiņam.  

mailto:dome@aluksne.lv
mailto:ilona.kalnina@aluksne.lv
http://www.iub.gov.lv/iubsearch/q/ZZ%20Dats/cpv/72260000-5/
http://www.aluksne.lv/
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6.2.  Visi piedāvājumi, kas Alūksnes novada pašvaldībā tiks saņemti pēc 6.1.punktā norādītā 

laika, netiek skatīti un tiek neatvērti atgriezti atpakaļ iesniedzējam.  

6.3. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt. 

 

7. Piedāvājuma noformēšana 

7.1. Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā aploksnē ar norādi „Piedāvājums Alūksnes novada 

pašvaldības iepirkumam “ZZ Dats Vienotās Pašvaldību Sistēmas programmatūras 

uzturēšanas un datu izmitināšanas pakalpojumu sniegšana” (identifikācijas 

Nr.ANP2014/50). Neatvērt līdz 2014.gada 22.decembrim, plkst.14.00”. Aploksnes 

aizmugurē jāuzrāda pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese. 

7.2.  Piedāvājums jāiesniedz par iepirkuma vienu vai abām daļām. Katrs pretendents var iesniegt 

vienu piedāvājuma variantu. 

7.3.  Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, skaidri salasāmam, bez labojumiem un 

dzēsumiem, tam jābūt ar piedāvājumā iekļauto dokumentu atbilstošu satura rādītāju, lapām 

jābūt cauršūtām un sanumurētām. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamais 

diegs nostiprināms ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, datums, vietas 

nosaukums, uzņēmuma zīmoga nospiedums un ko ar savu parakstu apliecina pretendenta 

pārstāvis, paraksta atšifrējums un amata nosaukums. 

7.4.  Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, kopijas lapas augšējā labajā stūrī jābūt 

attiecīgam uzrakstam ar lielajiem burtiem “KOPIJA”. Piedāvājumā iekļauto kopiju pareizību 

apliecina ar vienu apliecinājumu, kurā norādīts apliecinājums par kopiju autentiskumu 

oriģinālam, kopiju lapas numuri, un kuru ar zīmogu un parakstu apliecina paraksttiesīga 

persona.  

7.5.  Pretendenta atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja 

tiem ir pievienots pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas 

radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos 

noteiktajā kārtībā. Tulkojuma apliecinājums ietver: 

7.5.1.  norādi „TULKOJUMS PAREIZS”; 

7.5.2.  pretendenta vai tā pārstāvja parakstu, paraksta atšifrējumu, amatu un zīmoga 

nospiedumu; 

7.5.3.  apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. 

 

8. Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti 

Pretendents ir fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, 

kas attiecīgi piedāvā tirgū piegādāt preces un ir iesniegusi piedāvājumu. 

8.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem 

gadījumiem: 

8.1.1.  pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad 

maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu 

kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un 

maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, 

uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts; 

8.1.2.  pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā 

dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas 

obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. 

8.2. Pretendenta kvalifikācijas prasības un iesniedzamie dokumenti 

8.2.1.  Pretendentam jāiesniedz piedāvājums iepirkuma attiecīgai saskaņā ar nolikuma 

3.pielikumu “Piedāvājums iepirkumam”.  
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8.2.2.  Pretendentam jābūt reģistrētam Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā 

ārvalstīs, atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. Par reģistrāciju 

Komercreģistrā pasūtītājs pārliecinās Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 

mājas lapā http://www.ur.gov.lv/. Ārvalstīs reģistrētām Pretendentam 

jāiesniedz dokumenta kopija, kas apliecinātu reģistrāciju attiecīgajā reģistrā. 

8.2.3.  Programmatūras izstrādātāja (īpašnieka) pilnvara (atļauja) uzturēt attiecīgo 

programmatūru, ja pretendents nav programmatūras īpašnieks. 

8.2.4. Pretendents var piesaistīt apakšuzņēmējus vai balstīties uz citu personu 

iespējām:  

8.2.4.1. ja pretendents balstās uz citas personas iespējām, piedāvājumā 

jāiekļauj dokumenti, no kuriem secināms, kā persona, uz kuras 

iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu iepirkuma dokumentos 

noteikto kvalifikācijas prasību izpildi, pretendenta rīcībā nodos 

konkrētos resursus līguma izpildes nodrošināšanai. Pretendentam ir 

pienākums, ja tas atsaucas uz citas personas iespējām, lai pierādītu 

kvalifikācijas prasību izpildi, veidot personu apvienību; 

8.2.4.2.  ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, jāsniedz informācija 

par konkrētajiem apakšuzņēmējiem, norāde uz līguma daļu, kuru 

būvdarbu veicējs paredzējis nodot apakšuzņēmējiem, un tiem 

nododamo darbu saraksts un to apjoms euro, procentos kā arī 

apakšuzņēmēju apliecinājumi par dalību līguma izpildē, ja līgums 

tiktu piešķirts pretendentam (Jāpievieno nepieciešamo sertifikātu, 

licenču un apliecību kopijas norādīto darba daļu izpildei). 

8.2.5. Visi dokumenti jāparaksta pretendenta paraksttiesīgajai personai. Pretendentam 

jāiesniedz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izziņa vai līdzvērtīgas 

iestādes ārzemēs izziņa (izsniegta ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas 

dienas) par paraksttiesīgām personām (ja piedāvājumu paraksta pilnvarota 

persona, jāpievieno normatīvajos aktos noteiktajām prasībām atbilstošs 

pilnvarojums). 

8.3. Tehniskais piedāvājums 

Tehnisko piedāvājumu Pretendents sagatavo un iesniedz atbilstoši nolikumam 

pievienotai Tehniskai specifikācijai (1.pielikums). 

8.4. Finanšu piedāvājums  

8.4.1.  Piedāvājumam jābūt izteiktam euro bez PVN, atsevišķi jānorāda piedāvājuma 

cena ar PVN. 

8.4.2.  Piedāvājuma cena ir jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata. 

8.4.3.  Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas (darba algas, administratīvās, 

transporta, piegādes, materiālu izmaksas, nodokļi u.c.), kas nodrošinātu 

iepirkumā paredzētā pakalpojuma izpildi. Finanšu piedāvājumā norādītā 

līgumcena bez pievienotās vērtības nodokļa visā līguma izpildes laikā ir 

nemainīga un tā nav pakļaujama nekādām izmaiņām. 

8.4.4. Finanšu piedāvājumu sagatavo un norāda Nolikuma 3.pielikuma “Piedāvājums 

iepirkumam” 3.2.punktā.  

8.4.5. Vērtējot piedāvājumu, komisija ņems vērā piedāvājuma kopējo līgumcenu bez 

pievienotās vērtības nodokļa. 

 

 

 

http://www.ur.gov.lv/
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9. Informācijas sniegšana  

9.1.  Tiek uzskatīts, ka pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, ir iepazinušies ar visiem 

Latvijā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var 

attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām. 

9.2. Visi jautājumi par piedāvājumu iesniegšanas kārtību adresējami Alūksnes novada 

pašvaldības iepirkuma komisijai rakstiski pa pastu, adrese Alūksnes novada pašvaldība, 

Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301, pa e-pastu dome@aluksne.lv, vienlaicīgi tos nosūtot pa 

faksu 64381150. 

10. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana 

10.1. Iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikuma 6. un 7.punktā 

norādītajām prasībām. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst 

visām nolikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi var tikt noraidīti bez 

tālākas vērtēšanas. 

10.3. Iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikuma 8.2.punktā 

norādītajām prasībām (kvalifikācijas prasībām) atbilstošai iepirkuma daļai. Par 

atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām nolikumā norādītajām 

prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi tiks noraidīti bez tālākas vērtēšanas.  

10.4. Iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājuma atbilstību nolikuma 8.3.punkta un Tehnisko 

specifikāciju prasībām. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tie piedāvājumi, kuri atbilst Tehnisko 

specifikāciju prasībām un nolikuma 8.3.punktā norādītajām prasībām. Neatbilstošie 

piedāvājumi tiks noraidīti bez tālākas vērtēšanas. 

10.5. Finanšu piedāvājuma vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājumu 

atbilstību iepirkuma nolikuma 8.4.punktā noteiktām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi 

tiks noraidīti bez tālākas vērtēšanas. Atbilstošiem piedāvājumiem pārbaudīs vai 

piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja šādas kļūdas tiks konstatētas, iepirkuma komisija 

šīs kļūdas izlabos. Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņems vērā labojumus. 

10.6. No piedāvājumiem, kas atbilst visām nolikuma prasībām, izvēlēsies piedāvājumu ar 

viszemāko cenu (bez pievienotās vērtības nodokļa). 

10.7. Iepirkuma komisija pārbaudīs vai pretendents, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma 

slēgšanas tiesības, nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 

(turpmāk tekstā - PIL) 8.2 panta piektās daļas 1. vai 2.punktā minēto apstākļu dēļ. 

Nepieciešamo informāciju komisija iegūst Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, 

pamatojoties uz PIL 8.2 panta sestās un septītās daļas noteikumiem. Atkarībā no pārbaudes 

laikā iegūtajiem rezultātiem pasūtītājs rīkojas saskaņā ar PIL 8.2 panta astotās daļas 

noteikumiem. 

10.8.  Ja iepirkumu komisija nepieciešamo informāciju par pretendentu, kura ir pamats 

pretendenta izslēgšanai no turpmākās dalības iepirkumā, iegūst tieši no kompetentās 

institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu 

dokumentu par attiecīgo faktu gadījumos, kad pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst 

faktiskajai situācijai. 

10.9.  Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par 

komisijas pieņemto lēmumu. 

10.10. Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas PIL 8.² panta 

noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību 

aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā 

Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

 

 

mailto:dome@aluksne.lv
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11. Līguma slēgšanas nosacījumi 

Ar iepirkuma uzvarētāju tiks slēgts iepirkuma līgums atbilstoši iepirkuma nolikuma 

nosacījumiem un pretendenta piedāvājumam.  

12. Lēmums par iepirkuma izbeigšanu bez līguma noslēgšanas  

 Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums. 
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1.pielikums 
 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

ZZ DATS Vienotās Pašvaldību Sistēmas (VPS) programmatūras uzturēšanas un datu 

izmitināšanas pakalpojumu sniegšanai 

 

1. Iepirkums paredz nodrošināt Pasūtītājam – Pakalpojuma saņēmējam lietošanā esošās ZZ 

Dats Vienotās Pašvaldību Sistēmas, kuras sastāvā ir sekojošas lietojumprogrammas: 

1.1. nekustamā īpašuma nodokļa administrēšana - NINO; 

1.2. sociālās palīdzības administrēšana - SOPA; 

1.3. dzimtsarakstu datu uzskaite - DZIMTS; 

1.4. iedzīvotāju dzīvesvietas deklarēšana - PERS; 

1.5. pašvaldības nekustamo īpašumu iznomāšanas līgumu uzskaite - NOMA; 

1.6. administratīvie pārkāpumi - APUS. 

2. Līguma darbības laiks – no 01.01.2015. līdz 31.12.2015. 

3. Tehniskā specifikācija nosaka prasības, kas Izpildītājam – pakalpojuma sniedzējam ir 

jāievēro, sniedzot VPS uzturēšanas pakalpojumus Pakalpojuma saņēmējam. 

4. VPS uzturēšanas pakalpojums ietver sekojošas darbības: 

4.1. VPS darbību tieši regulējošo Latvijas valsts normatīvo aktu noteikto prasību 

nodrošināšana VPS lietojumprogrammu darbībā, kas nozīmē, ka automātiski tiek 

nodrošinātas valsts likumu un MK noteikumu prasības, bet automātiski netiek 

nodrošinātas pašvaldības saistošo noteikumu prasības; 

4.2. Lietojumprogrammu jaunu versiju un lietotāju instrukciju, ja tādas ir izstrādātas un 

pēc tādām ir nepieciešamība, nosūtīšanu Pakalpojuma saņēmējam pēc tā 

pieprasījuma vai automātiski, izmantojot interneta tīklu, Lietojumprogrammu 

sākotnējās instalācijas ir pieejamas norādītā adresē; 

4.3. Telefoniskas vai e-pasta konsultācijas par Lietojumprogrammu lietošanu un 

uzstādīšanu ik darba dienu no pl. 9:00 līdz 17:00 pa uzrādītiem telefoniem vai e-

pasta adresēm, nepārsniedzot kopā 32 stundas gadā; 

4.4. Konsultācijas par Lietojumprogrammu lietošanu Pakalpojuma sniedzēja telpās, 

iepriekš vienojoties par laiku. Konsultāciju skaits gadā nepārsniedz 5; 

4.5. Lietojumprogrammu lietotāju un to tiesību administrēšana, ja tas nepieciešams, 

nosūtot parakstītu un ieskanētu iesniegumu uz norādīto e-pasta adresi; 

4.6. Pakalpojuma saņēmēja datu bāzes integritātes nodrošināšana, kas iekļauj datu bāzes 

struktūras un datu ierakstu korektību, datu bāzu versiju savietojamību, bet neiekļauj 

Pakalpojuma saņēmēja Lietojumprogrammu lietotāju ievadīto datu satura 

pareizības un aktualizācijas nodrošināšanu; 

4.7. Pakalpojuma saņēmēja datu bāzes izmitināšanu uz Pakalpojuma sniedzēja servera, 

ja Pakalpojuma saņēmējam izmitināšana ir nepieciešama; 

4.8. Pakalpojuma saņēmējam piekļuvi datiem vismaz 98% no pakalpojuma sniegšanas 

laika, ja Pakalpojuma sniedzējs veic datu bāzes izmitināšanu; 

4.9. Elektroniskā pakalpojuma “nekustamā īpašuma nodoklis” un citu Pakalpojuma 

saņēmēja elektronisko pakalpojumu portālā www.epakalpojumi.lv darbības 

nodrošināšana; 

4.10. Piekļuve citu pašvaldību datiem, kurus nodrošina Pakalpojuma sniedzēja VPS 

programmatūra pamatfunkciju veikšanas mērķiem, tajā skaitā: dzīvesvietas 

deklarēšanas dati un to vēsture; dzimtsarakstu dati un to vēsture; sociālās palīdzības 

http://www.epakalpojumi.lv/
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dati un to vēsture: pabalsti, pakalpojumi, izziņas, sociālais statuss; informācija, kura 

nepieciešama sociālās palīdzības iztikas līdzekļu deklarācijas pārbaudei: īpašumi, 

ienākumi, uzturlīgumi, radinieki, ja cita pašvaldība ar Pakalpojuma sniedzēju ir 

noslēgusi līgumu. Pakalpojuma sniedzēja atbilstoši Fizisko personu datu 

aizsardzības likuma prasībām nodrošina Pakalpojuma saņēmējam pēc tā 

pieprasījuma informāciju par to, kurš citas pašvaldības vai valsts iestādes lietotājs 

kādus personu datus noteiktā laika periodā ir izmantojis; 

4.11. Datu apmaiņas nodrošināšana ar VZD Kadastra un Adrešu reģistriem, VID, 

Zemesgrāmatu, PMLP Iedzīvotāju reģistru un civilstāvokļu aktu reģistru, bankām, 

VSAA, CSDD, NVA, UGF, ja Pakalpojuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu ar 

attiecīgu iestādi un ja šāds līgums ir nepieciešams. 

5. Pakalpojuma apmaksas kārtība: pa ceturkšņiem 10 (desmit) darba dienu laikā pēc piestādītā 

rēķina. 
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3.pielikums 

PIEDĀVĀJUMS IEPIRKUMAM 

“ZZ DATS VIENOTĀS PAŠVALDĪBU SISTĒMAS PROGRAMMATŪRAS UZTURĒŠANAS UN 

DATU IZMITINĀŠANAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANA” 

(IDENTIFIKĀCIJAS NR.ANP2014/50) 

  

1. IESNIEDZA 

Pretendenta nosaukums Rekvizīti (reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, bankas 

norēķinu konta rekvizīti) 

  

2. KONTAKTPERSONA 

Vārds, uzvārds  

Adrese  

Tālr. / Fax  

e-pasta adrese  

3. PIEDĀVĀJUMS 

3.1. Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma “Vienotās Pašvaldību Sistēmas programmatūras 

uzturēšanas un datu izmitināšanas pakalpojumu sniegšana” (identifikācijas Nr.ANP2014/50) 

aprakstu un piekrītam tā nosacījumiem un garantējam iepirkuma nolikuma prasību izpildi.  

3.2.  Piedāvājam Vienotās Pašvaldību Sistēmas programmatūras uzturēšanas un datu izmitināšanas 

pakalpojumu sniegšanu par šādu cenu:  

Nr.p.k. Darbu nosaukums* Piedāvātā 

līgumcena, 

EUR  

(bez PVN) 

 Vienotās Pašvaldību Sistēmas programmatūras uzturēšanas un datu 

izmitināšanas pakalpojumu sniegšana, t.sk.: 
X 

1. nekustamā īpašuma nodokļa administrēšana – NINO  

2. sociālās palīdzības administrēšana – SOPA  

3. dzimtsarakstu datu uzskaite – DZIMTS  

4. iedzīvotāju dzīvesvietas deklarēšana – PERS  

5. pašvaldības nekustamo īpašumu iznomāšanas līgumu uzskaite - NOMA  

6. administratīvie pārkāpumi - APUS  

Kopā bez PVN:  

PVN:   

Kopā ar PVN:  

3.3.  Apstiprinām, ka: 

3.3.1.  mēs esam pilnībā iepazinušies ar iepirkuma apjomu un tehniskajām specifikācijām; 

3.3.2.  finanšu piedāvājumā ir paredzēti visi riski pakalpojuma veikšanai, kas saistīti ar cenu 

izmaiņām un citiem neparedzētiem apstākļiem, kā arī visas administratīvās un citas 

izmaksas, kas nodrošina pakalpojumu saskaņā ar tehnisko specifikāciju; 

3.3.3.  mūsu piedāvātās pakalpojuma cenas līguma izpildes laikā nemainīsies; 

3.3.4.  visa sniegtā informācija ir patiesa un nepastāv nekādi šķēršļi mūsu dalībai šajā Iepirkumā. 

 

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona: 

Paraksttiesīgās personas paraksts un zīmogs: z.v. 

Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds un amats:  

Uzņēmuma nosaukums:  

 


