
1.pielikums 
iepirkuma „Komunistiskā terora upuru memoriāla Torņakalnā labiekārtojuma rekonstrukcija”, ID Nr. RPA 2012/4 

nolikumam 
/ Pieteikuma forma / 

  

  

Piedāvājums iepirkumam 

Komunistiskā terora upuru memoriāla Torņakalnā labiekārtojuma rekonstrukcija 

(identifikācijas Nr. RPA- 2012/4) 
  
Pretendents,_____________________________________________________________[1],  

/Pretendenta nosaukums vai vārds, uzvārds/
 

reģ. Nr. ________________, tā ______________________________________________ 

                                                
/ vadītāja vai pilnvarotas personas vārds, uzvārds/

 

 (______________________), personā ar šā pieteikuma iesniegšanu: 
/personas kods/

 

1. piesakās piedalīties iepirkumā „Komunistiskā terora upuru memoriāla Torņakalnā labiekārtojuma rekonstrukcija” 

(identifikācijas Nr. RPA- 2012/4); 

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; 

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 un pretendenta 

saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;  

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 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, kurā ietverta 

arī Pasūtītāja finanšu rezerve neparedzētiem 

darbiem 3%, skat. Koptāmes paraugu Nolikuma 

3.pielikumā) 

Pievienotās vērtības 

nodoklis 21% (ja 

pretendents reģistrēts ar 

PVN apliekamo personu 

reģistrā) 

Kopējā 

summa ar 

PVN, latos 

Komunistiskā terora upuru 

memoriāla Torņakalnā 

labiekārtojuma 

rekonstrukcija 

      

Kopējā summa vārdiem:   

  

http://www.rigaspieminekli.lv/resource/show/513#_ftn1


  mēneši 

11. Piedāvātais būvdarbu garantijas 

termiņš, mēnešos (no galīga pieņemšanas 

– nodošanas akta parakstīšanas), 

minimālais: 36 mēn. 

  

  mēneši 

12. Piedāvātais darbu izpildes termiņš, 

mēnešos (līdz galīgā pieņemšanas-

nodošanas akta parakstīšanai pēc objekta 

nodošanas ekspluatācijā) 

Norādīt arī konkrētu datumu, ja iespējams. 

  

  

13.       Apliecinājums. 

Ņemot vērā mūsu profesionālo pieredzi, vienību cenās ir ievērtēti visi darbi, kas vajadzīgi Būvprojektā 

paredzēto darbu pilnīgai un kvalitatīvai izpildei. Apņemamies Būvprojektā paredzētos darbus izpildīt pilnā 

apjomā neatkarīgi no iespējamām novirzēm, salīdzinot ar situāciju objektā. Apzināmies un piekrītam, ka nekāda 

papildus maksa par mūsu iesniegtajās tāmēs neuzskaitītiem Darbiem un materiāliem netiks atzīta. 

Mēs piekrītam visām iepirkuma nolikumā un tā pielikumos izvirzītajām prasībām. 

Mēs apliecinām, ka esam pienācīgi iepazinušies ar būvprojektu un tajā ietvertajiem risinājumiem, darbu 

apjomu, pielietotajiem materiāliem un prasībām, kā arī būvobjektu – Komunistiskā terora upuru memoriāla 

Torņakalnā labiekārtojuma rekonstrukcijas būves vietu, un atsakāmies saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura 

iebildumus vai pretenzijas. Apliecinām, ka būvprojekts ir realizējams, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības un 

publiskos ierobežojumus, un atbilstoši Līguma projekta noteikumiem, un ka piedāvājumā iekļauti visi 

būvuzņēmēja ar darbu veikšanu un būvobjekta būvniecību atbilstoši būvprojektam un līguma projektam saistītie 

izdevumi. 

  

14. KVALIFIKĀCIJAS PIERĀDĪJUMI 
Šo prasību izpildes apliecinājumam jāaizpilda zemāk sniegtās tabulas, kā arī jāsniedz papildus informācija, kāda 

norādīta nolikumā. Ja konkursā piedalās personu apvienība, var norādīt viena, vairāku vai visu apvienības biedru kopējo 

apgrozījumu. 

14.1.    Pretendenta Finanšu apgrozījums 
  

Gads Finanšu apgrozījums bez PVN (tūkst. LVL) 
2009   

2010   

2011   

Kopā:   

Vidēji =Kopā/3:   

  

14.2. Pretendenta bilances rādītāji (pēdējais auditētais pārskats). 
Ja konkursā piedalās personu apvienība, var norādīt viena apvienības biedra rādītājus, kas atbilst izvirzītajām 

prasībām. Pievienot bilances kopiju (bez pielikumiem) par pēdējo apstiprināto finanšu gadu! 

Rādītājs Vērtība minimālās prasības 
Kopējie aktīvi     

Pašu kapitāls (ieskaitot nesadalīto peļņu)   pašu kapitālam jābūt pozitīvam un 

vismaz 20% no bilances aktīvu 

vērtības 
Finanšu neatkarības koeficients (Pašu kapitāls / 

Kopējie aktīvi) 
  Jābūt ne mazākam par 0,2 

Apgrozāmie līdzekļi     



Īstermiņa saistības     

Vispārējais apgrozāmo līdzekļu likviditātes 

koeficients (Apgrozāmie līdzekļi / Īstermiņa 

saistības) 

  Jābūt ne mazākam par 1,00 

  

14.3. Pretendenta pieredze līdzīgos darbos 
Pretendentam (personu grupas gadījumā vismaz vienam no grupas dalībniekiem) jābūt pieredzei 

būvdarbu veikšanā (ieskaitot apakšuzņēmēju paveikto), kas atbilst Nolikuma 3.2.3., 3.2.5.punktos noteiktajām 

prasībām: 
Lai apliecinātu pieredzi, tabulā norādīt informāciju par pēdējo piecu gadu laikā līdz piedāvājumu atvēršanas 

dienai realizētajiem objektiem, kas atbilst minētajām prasībām: 
  

  
Būvdarbu 

pasūtītājs, 

kontaktpersona, 

tālrunis 

Objekta nosaukums 

un būves veids, 

darbu veikšanas 

laiks (gads, 

mēnesis) 

Būvdarbu 

kopējais 

apjoms  

Norādīt atbilstību 

Nolikuma 

3.2.5.punktā 

noteiktajām prasībām 

(darbu veids) 

Darbu 

izpildes 

vieta 

Veiktie 

būvdarbi (% 

no kopējā 

plānotā 

apjoma) 

Pretendenta paša 

spēkiem veikto 

darbu apjoms (% 

no kopējā apjoma) 

1.             
2.             

Pievienot pasūtītāju apstiprinātu aktu par izpildītiem darbiem kopijas par līdzīgiem šim iepirkumam 

pabeigtiem objektiem! 

  

14.4. Pretendenta un apakšuzņēmēju atbildīgie būvdarbu vadītāji un specializēto darbu vadītāji 

(pievienot sertifikātu kopijas!) 
  

  

Nr. 

p.k. 

  

  

Atbildīgo būvdarbu vadītāju 

          Vārds, Uzvārds           

Darba veids 

(atbilstoši LBN 501-06 „Būvizmaksu 

noteikšanas kārtība” 2.pielikuma 

noteikumiem) 

Būvprakses 

sertifikāta Nr., 

derīguma termiņš 

1       

2       

n       

n+1       

  

14.5. Atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredze 
Jānorāda atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredzerenovācijas vai rekonstrukcijas būvdarbu vadīšanā 2 līdzvērtīgos 

objektos pēdējo piecu gadu laikā līdz piedāvājumu atvēršanas dienai, kas atbilst Nolikuma 3.2.5.punktā noteiktajām 

prasībām: 
Nr. 

p.k. 
Objekta nosaukums Amata 

pienākums 
Būvdarbu 

veikšanas gads 

objektā 

Darba nosaukums/apjoms, ilgums 

1         

2         

  

14.6. Apakšuzņēmēju saraksts (Norādīt apakšuzņēmējus, kuru darbu daļa pārsniegs 5% no kopējās 

piedāvājuma summas) 
Pievienot visu uzrādīto apakšuzņēmēju parakstītus apliecinājumus par gatavību veikt apakšuzņēmējiem nodotās 

darba daļas! 



  
Apakšuzņēmēja 

nosaukums, reģ. Nr. 

Veicamā Darba daļa 

Darba veida nosaukums 

no Būvdarbu apjomu 

saraksta 

<str< td=""> </str<> 

 


