
Iepirkuma procedūra ID. Nr. LR 2019/2 AK                                                                

 

1.pielikums: Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā  

 

 

 

<Pasūtītāja nosaukums> 

<reģistrācijas numurs> 

<adrese> 

 

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ 

 

“<Iepirkuma procedūras nosaukums>” “<Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs>” 

[“<Iepirkuma daļas nosaukums>”]1  

 

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> 

 

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)> 

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)> 

<adrese> 

1. [Iepazinušies]/[Iepazinies]2 ar <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – 

Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa „<Iepirkuma procedūras nosaukums un identifikācijas 

numurs>” nolikumu (turpmāk – Nolikums), pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības, kā arī 

apņemamies: 

 pieņemt un ievērot visas iepirkuma Nolikumā noteiktās prasības, garantēt iepirkuma 

Nolikuma prasību izpildi; 

 Piedāvājuma cenā esam pilnībā iekļāvuši visas iepirkuma Nolikumā paredzētās izmaksas, 

un mums nav nekādu neskaidrību un pretenziju tagad, kā arī atsakāmies tādas celt visā 

iepirkuma līguma darbības laikā; 

 apņemamies, ja tiks noslēgts līgums par iepirkumā minēto priekšmetu, kvalitatīvi izpildīt 

visas līgumā noteiktās saistības; 

 ar šo apliecinām, ka mūsu rīcībā ir pietiekoša informācija par iepirkuma priekšmetu, kas 

var ietekmēt tehniskajā specifikācijā minēto objektu dabasgāzes piegādi; 

 apliecinām, ka iesniegtās ziņas ir pilnīgas un patiesas; 

 iesniedzot šo pieteikumu, apzināmies un pilnībā uzņemamies visus riskus un atbildību par 

iesniegto piedāvājumu; 

 finanšu piedāvājumā ir norādīta cena par 1 MWh euro (EUR) bez pievienotās vērtības 

nodokļa, šajā cenā neiekļaujot sadales sistēmas (dabasgāzes pārvaldes un sadales) 

pakalpojumu izmaksas un akcīzes nodokli; 

 Vienības cena ir fiksēta uz visu piegādes izpildes laiku un netiks pārrēķināta, izņemot 

iepirkuma līgumā paredzētajos gadījumos. 

 
2. [iesniedzam]/[iesniedzu]3 piedāvājumu, kas sastāv no: 

a. šī pieteikuma un atlases dokumentiem, 

b. Tehniskā piedāvājuma un 

c. Finanšu piedāvājuma, 

(turpmāk – Piedāvājums) 

 

3. gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, apņemoties:  

a. <piegādes raksturojums> saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Nolikuma A pielikums) (turpmāk 

– Piegāde) par Piegādes kopējo cenu: 

Preces piegādes kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN): <…> 

EUR (<summa vārdiem> euro), 

PVN <…>%: <…> EUR (<summa vārdiem> euro) 

Preces piegādes kopējā cena ar PVN: <…> EUR (<summa vārdiem> euro), 

b. slēgt iepirkuma līgumu kā paraugu izmantojot Nolikumā ietverto Iepirkuma līguma veidni 

(Nolikuma C pielikumam), 

                                                 
1 Jānorāda, ja piedāvājums tiek iesniegts par iepirkuma priekšmeta daļu 
2 Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona. 
3 Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona. 
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c. pārdot Preci saskaņā ar [manu]/[mūsu]4 Tehnisko piedāvājumu iepirkuma līgumā noteiktajā 

kārtībā <nedēļu skaits> (nedēļu skaits vārdiem) nedēļas no iepirkuma līguma noslēgšanas 

dienas. 

 

4. Piedāvājums ir spēkā 90 dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa. 

 

5. Pretendents (ja Pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrība un visi 

personālsabiedrības biedri (ja Pretendents ir personālsabiedrība) vai visi personu apvienības 

dalībnieki (ja Pretendents ir personu apvienība) apliecina, ka: 

a. Uz Pretendentu neattiecas nolikuma 14.2.punktā noteikti izslēgšanas nosacījumi; 

b. visa Piedāvājumā ietvertā informācija ir patiesa. 

 

6. [Mūs Iepirkuma procedūrā pārstāv un iepirkuma līgumu, gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums ar 

mums slēgt iepirkuma līgumu mūsu vārdā slēgs: 

 

<Personu apvienības dalībnieka (ja Pretendents ir personu apvienība) nosaukums vai vārds un 

uzvārds (ja attiecīgais personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)> 

<Reģistrācijas numurs vai personas kods> 

<Adrese>]5 

<Pretendenta vai personu grupas dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents vai 

personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)> <Reģistrācijas numurs vai personas kods> 

<Adrese> 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksttiesīgās personas paraksts> 

 

[<Personu apvienības dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja personu apvienības dalībnieks 

ir fiziska persona)> <Reģistrācijas numurs vai personas kods> 

<Adrese> 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksttiesīgās personas paraksts>]6 

 

 

 
 

                                                 
4 Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona. 
5 Punkts ir ietverams Pieteikumā dalībai iepirkuma procedūrā, ja Pretendents ir personu apvienība. 
6 Pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā paraksta visi personu apvienības dalībnieki (ja Pretendents ir personu apvienība)! 


