Pielikums Nr. 4
	ID Nr. TNS 2016/3

Finanšu piedāvājuma Kopsavilkums
PUBLISKAJĀ IEPIRKUMĀ
 „Par autotransporta tehniskās apkopes un remonta pakalpojumiem SIA „Talsu namsaimnieks” vajadzībām”

________________
piedāvājuma sastādīšanas vieta

2016.gada____.__________
Pretendenta nosaukums __________________________________________________
Reģ. Nr: ________________________________________________________________
Juridiskā adrese _________________________________________________________

Iepazīstoties ar atklāta konkursa nolikuma „Par autotransporta tehniskās apkopes un remonta pakalpojumiem SIA „Talsu namsaimnieks” vajadzībām” (TNS 2016/3) noteikumiem, tajā skaitā ar tehniskās specifikācijas prasībām, mēs piedāvājam nodrošināt autotransporta tehniskās apkopes un remonta pakalpojumus SIA „Talsu namsaimnieks” vajadzībām 2 (divus) gadus vai līdz pasūtītājam sniegto pakalpojumu apjomam 41999,00 EUR bez PVN, atbilstoši finanšu piedāvājumam:

Nr.
VĒRTĒJAMAIS KRITĒRIJS
PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS EURO BEZ PVN
	

Vienas stundas likme servisa darbam*

	

Tehniskās apkopes izmaksas vienai automašīnai 
(tehniskajā apkopē ietilpst, motoreļļas un eļļas filtra, ieskaitot rezerves daļu izmaksas, kā arī ritošās daļas mezglu profilaktiskā pārbaude, un servisa intervāla nodzēšanu)

	

Gabaldarbu izmaksas**:
'3.1.
4 riepu pārmontēšana un balansēšana un skrūvēšana

'3.2.
priekšējo bremžu kluču nomaiņa

'3.3.
aizm. bremžu kluču nomaiņa

'3.4.
degvielas filtra nomaiņa

'3.5.
gaisa filtra nomaiņa

'3.6.
salona filtra nomaiņa

'3.7.
lukturu regulēšana

'3.8.
startera nomaiņa

'3.9.
kļūdu kodu diagnostika

'3.10.
dzesēšanas šķidruma nomaiņa

'3.11.
sajūga komplekta nomaiņa

'3.12.
motora pārsega krāsošana

'3.13.
priekšējā spārna krāsošana

'3.14.
priekšējā bufera krāsošana


KOPĀ FINANŠU KOPSAVILKUMA PIEDĀVĀJUMS

*netiek piemērota, ja tiek veikta tehniskā apkope un/vai gabaldarbu darbs.
**Gabaldarba izmaksās norāda darba izmaksas, neiekļaujot rezerves daļu izmaksas.

Apliecinām, ka:
1. Mūsu rīcībā ir visas nepieciešamās speciālās atļaujas un sertifikāti iepirkuma nolikumā minēto pakalpojumu sniegšanai;
2. Šim piedāvājumam un Jūsu rakstiskai piekrišanai tam ir jāveido starp mums saistošs līgums, ar kura projektu esam iepazinušies un piekrītam. Mēs saprotam, ka Jūs varat pieņemt un noraidīt jebkuru piedāvājumu jebkurā brīdī līdz uzvarētāja noteikšanai;
3. Iesniedzot piedāvājumu, esam iepazinušies ar darbu izpildes objektiem un visiem apstākļiem, 
kas varētu ietekmēt Līguma summu un piedāvāto darbu izpildi. Līdz ar to garantējam, ka 
gadījumā, ja Mums tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, līgumsaistības apņemamies pildīt 
atbilstoši mūsu piedāvājumam pilnā apmērā;
4. Piedāvātā cena paliek nemainīga visa iepirkuma līguma darbības termiņa laikā;
5. Garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Mēs saprotam un piekrītam prasībām, kas 
izvirzītas pretendentam nolikumā. 

Pielikumā: 
	finanšu piedāvājums katrai automašīnai;



Pilnvarotās personas paraksts un zīmogs: _________________________________________z.v.

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: ____________________________________________

Piedāvājumu iesniedzējas sabiedrības nosaukums: __________________________________























	








	ID Nr. TNS 2016/3

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS AUTOMAŠĪNAI _____________________


Nr.
VĒRTĒJAMAIS KRITĒRIJS
PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS EURO BEZ PVN
'1.
Vienas stundas likme servisa darbam*

'2.
Tehniskās apkopes izmaksas vienai automašīnai 
(tehniskajā apkopē ietilpst, motoreļļas un eļļas filtra, ieskaitot rezerves daļu izmaksas, kā arī ritošās daļas mezglu profilaktiskā pārbaude, un servisa intervāla nodzēšanu)

'3.
Gabaldarbu izmaksas**:
'3.1.
4 riepu pārmontēšana un balansēšana un skrūvēšana

'3.2.
priekšējo bremžu kluču nomaiņa

'3.3.
aizm. bremžu kluču nomaiņa

'3.4.
degvielas filtra nomaiņa

'3.5.
gaisa filtra nomaiņa

'3.6.
salona filtra nomaiņa

'3.7.
lukturu regulēšana

'3.8.
startera nomaiņa

'3.9.
kļūdu kodu diagnostika

'3.10.
dzesēšanas šķidruma nomaiņa

'3.11.
Sajūga komplekta nomaiņa

'3.12.
motora pārsega krāsošana

'3.13.
priekšējā spārna krāsošana

'3.14.
priekšējā bufera krāsošana


KOPĀ FINANŠU KOPSAVILKUMA PIEDĀVĀJUMS

*netiek piemērota, ja tiek veikta tehniskā apkope un/vai gabaldarbu darbs.
**Gabaldarba izmaksās norāda darba izmaksas, neiekļaujot rezerves daļu izmaksas


