
1.pielikums 

iepirkuma „Rīgas Brāļu kapu SVĒTĀS UGUNS 

terases iesēduma avārijas stāvokļa novēršana” 

(identifikācijas Nr. RPA 2012/5) nolikumam 

  

PIETEIKUMA PAR PIEDALĪŠANOS IEPIRKUMĀ FORMA 

  

PIETEIKUMS IEPIRKUMAM 

„Rīgas Brāļu kapu SVĒTĀS UGUNS  terases iesēduma  

avārijas stāvokļa novēršana” 

(identifikācijas Nr. RPA 2012/5) 

  

  

Pretendents,_____________________________________________________________1[1],  

/Pretendenta nosaukums vai vārds, uzvārds/
 

reģ. Nr.  ________________, tā ______________________________________________ 

    
/direktora, vadītāja vai pilnvarotas personas vārds, uzvārds/

 

 (______________________), personā ar šā pieteikuma iesniegšanu: 

/personas kods/
 

1. piesakās piedalīties iepirkumā „Rīgas Brāļu kapu SVĒTĀS UGUNS  terases iesēduma avārijas 

stāvokļa novēršana” (identifikācijas Nr. RPA 2012/5); 

2. apstiprina, ka ir iepazinies ar Nolikuma un Tehniskās specifikācijas noteikumiem, tie ir 

saprotami, skaidri, apņemas ievērot tajos iekļautās prasības; 

3. atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību līdz nolikumā noteiktajam piedāvājuma derīguma 

termiņam (60 kalendārās dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas), bet gadījumā, ja tiek atzīts 

par uzvarētāju – līdz attiecīgā līguma noslēgšanai; 

                                                           

1[1]  Pieteikums ir jāaizpilda drukātiem burtiem. 



4. apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus šā līguma 

noteikumus saskaņā ar nolikumu; 

5. apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas; 

6. apliecina, ka nav tādu apstākļu, kuri liegtu pretendentam piedalīties iepirkumā; 

7. apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts publiskā reģistrā atbilstoši normatīvo aktu prasībām; 

8. apliecina, ka pretendentam/tā piesaistītajiem speciālistiem ir nolikumā pieprasītā kvalifikācija 

un pieredze; 

9. apliecina, ka attiecībā uz Pretendentu nepastāv šādi nosacījumi: 

1) pasludināts tā 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 līdz līguma izpildes paredzamajam beigu 

termiņam tas būs likvidēts; 

2) tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav 

reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā 

valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus; 

  

10. Iesniedz sekojošu finanšu piedāvājumu, kura piedāvātajā cenā iekļautas visas ar 

pakalpojuma sniegšanu un Tehniskās specifikācijas prasību izpildi saistītās izmaksas, nodokļi, kā 

arī visas ar to netieši saistītās izmaksas (dokumentācijas drukāšanas, transporta pakalpojumi 

u.c.), atsevišķi izdalot PVN; visas cenas norādītas latos: 

  

  

Nosaukums 

Kopējā līgumcena latos 

(atbilstoši iesniegtajā tāmē 

norādītajai kopējai summai) 

Pievienotās vērtības nodoklis 

21% (ja pretendents reģistrēts ar 

PVN apliekamo personu 

reģistrā) 

Kopējā 

summa ar 

PVN, latos 

Rīgas Brāļu kapu 

SVĒTĀS UGUNS  

terases iesēduma 

avārijas stāvokļa 

novēršana 

      

Kopējā summa vārdiem:   

          

  

 



Pretendenta vadītāja 

paraksts2[2]: 

  

Vārds, uzvārds:   

Amats:   

Pretendenta adrese:   

Pretendenta tālruņa, faksa 

numuri: 

  

Pretendenta e-pasta adrese:   

Bankas rekvizīti:   

  z. v. 

 

 

 
 

                                                           

2[2]  Pieteikums ir jāparaksta Pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā obligāti jāpievieno 

pilnvara (oriģināls), kurā precīzi jānorāda pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību apjoms).  


