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PIETEIKUMS DALĪBAI CENU APTAUJĀ 

 

Iepazinušies ar cenu aptaujas “___________” (identifikācijas Nr. ____) dokumentiem, 

_____________________________________________________________________________ 

/Pretendents - uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs/ 

apstiprinām, ka piekrītam cenu aptaujas noteikumiem un piedāvājam veikt cenu aptaujā 

paredzētos darbus   par kopējo summu: 

 
EUR bez PVN ....% 

(summa cipariem un vārdiem) 

PVN ....... % 

(summa cipariem un vārdiem) 

EUR, ieskaitot PVN ......% 

(summa cipariem un vārdiem) 

   

 

Piedāvātais Garantijas laiks objektam (ne mazāk kā 24 mēneši): ________ 

(__________________________) mēneši 

Apliecinām, ka: 

- esam apsekojuši plānoto būvobjektu dabā, esam iepazinušies ar būvprojektu, tā 

prasībām un darbu apjomu atbilstību būvprojekta realizācijai; 

- darbu izpildes apstākļi un apjoms ir skaidrs un to var realizēt, nepārkāpjot normatīvo 

aktu prasības; 

- izpildot darbus, tiks ievēroti Siguldas pilsētas SIA “JUMIS” pārstāvju norādījumi; 

- mūsu rīcībā ir visi atbilstoši tehniskie un kvalificēta personāla resursi, lai kvalitatīvi un 

savlaicīgi nodrošinātu cenu aptaujā norādīto darbu izpildi; 

- gadījumā, ja ar pretendentu tiks slēgts iepirkuma līgums. 10 (desmit) dienu laikā no 

līguma parakstīšanas dienas iesniegt apdrošināšanas polisi un apdrošināšanas prēmijas 

apmaksu apliecinošu dokumentu par būvdarbu veicēja vispārējās civiltiesiskās 

atbildības un būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu 

saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi 

par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto 

apdrošināšanu”. Minētai polisei ir jābūt spēkā visā līguma un garantijas termiņa 

darbības laikā un paredzētā  atlīdzības summa būs ne mazāka kā iepirkumā paredzētā 

līgumcena. 

 

Ar šo mēs uzņemamies pilnu atbildību par iesniegto piedāvājumu, tajā ietverto informāciju, 

noformējumu, atbilstību cenu aptaujas dokumentu prasībām. Visas iesniegtās dokumentu kopijas 

atbilst oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir patiesi. 

Piedāvājuma derīguma termiņš ir _________ dienas (ne mazāk kā 90 dienas). 

Atļaujam Siguldas pilsētas SIA “JUMIS” cenu aptaujas ietvaros un tā rezultātā noslēgtā 

iepirkuma līguma administrēšanai, apstrādāt savā piedāvājumā norādīto fizisko personu datus 

saskaņā ar fizisku personu datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu noteikumiem. Apliecinām, 

ka Pretendents ir saņēmis datu subjekta piekrišanu minētai datu apstrādei, ja dati tiek apstrādāti 

uz piekrišanas pamata.  



Informācija, kas pēc Pretendenta ieskata ir uzskatāma par ierobežotas pieejamības 

informāciju, atrodas Pretendenta piedāvājuma __lpp. 

Informācija, kas pēc Pretendenta domām ir uzskatāma par komercnoslēpumu saskaņā ar 

Komerclikuma 19.pantu, atrodas Pretendenta piedāvājuma __lpp.  

 

Piedāvājums dalībai cenu aptaujā sastāv no __ lpp. 

 

Pretendenta nosaukums  

Vienotais reģistrācijas numurs  

Juridiskā adrese  

Biroja adrese  

Kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats)  

Tālruņa numurs  

E-pasta adrese  

 

Vārds, Uzvārds   

Ieņemamais amats  

Paraksts   

Datums  


