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UZAICINĀJUMS  

Piedalīties SIA „Talsu namsaimnieks” organizētajā tirgus izpētē (cenu aptaujā) 

„Tirgus izpēte par ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādi jumta seguma 

maiņai daudzdzīvokļu mājai Darba ielā 11, Talsos, Talsu novadā” 

ID Nr. TNS 2019/CA-2 

 

 

07.06.2019. 

1. Iepirkuma priekšmets 
  Tirgus izpēte par ēkas fasādes apliecinājuma 

kartes izstrādi jumta seguma maiņai 

daudzdzīvokļu mājai Darba ielā 11, Talsos, 

Talsu novadā, saskaņā ar projektēšanas darba 

uzdevumu  (1.pielikums) 

2. Pieteikumu iesniegšanas datums un vieta Līdz 20.06.2019. pl.10:00, nosūtot 

elektroniski uz e-pasta adresi: 

info@talsunamsaimnieks.lv 

3. Līguma izpildes termiņš Līdz 2019.gada 28.augusts 

4. Kontaktpersonas (specifikācijas un darbu 

izpildes jautājumos) 

Jānis Lavendels, tālr. 25430273 

janis.lavendels@talsunamsaimnieks.lv 

5. Iesniedzamie dokumenti Ēkas fasādes apliecinājuma karte, sagatavota 

saskaņā ar projektēšanas darba uzdevumu – 

1.pielikums un Finanšu piedāvājums, 

atbilstoši 2.pielikumam.  

6. Piedāvājuma izvēles kritērijs Saimnieciski izdevīgākais (zemākā cena), 

piedāvājums, kas atbilst norādītajām 

prasībām (1. un 2. pielikumiem) 
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Pielikums Nr.2 

”Tirgus izpēte par ēkas fasādes apliecinājuma kartes 

izstrādi jumta seguma maiņai daudzdzīvokļu mājai 

Darba ielā 11, Talsos, Talsu novadā”  
 

 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

 
 

1. Vispārīgie noteikumi:  

1.1. Piedāvājumā jāiesniedz viens finanšu piedāvājums.. 

1.2. Ieteicams veikt objekta apsekošanu pirms piedāvājuma iesūtīšanas. Par objekta apsekošanu un 

novērtēšanu  sazināties ar  namu apsaimniekošanas speciālistu Jāni Lavendeli, tālr. 25430273. 

 

2. Pakalpojums veicams: 

2.1. Finanšu piedāvājums iesniedzams līdz 20.06.2019. plkst. 10.00. 

2.2. Pakalpojums veicams līdz  2019.gada 28.augustam; 

2.3. Projektēšanas darbu uzdevumu ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādei pakalpojuma sniedzējs saņem 

rakstiski no Pasūtītāja, pakalpojuma sniedzēja pārstāvim parakstoties par uzdevuma saņemšanu; 

2.4. Pakalpojums tiek sniegts ar pakalpojuma sniedzēja materiāliem un tehnisko aprīkojumu; 

2.5. Pēc pakalpojuma veikšanas noformēt attiecīgās Pasūtītāja atbildīgās personas parakstītu pieņemšanas – 

nodošanas aktu par kvalitatīvi izpildītu darbu. 

 

3. Finanšu piedāvājums: 

Nr. Iekārta Daudzums Mērvienība 

Kopsumma 

bez PVN 

1. 
Ekas fasādes apliecinājuma kartes izstrāde jumta seguma 

maiņai daudzdzīvokļu mājai Darba ielā 11 1 kpl   

   PVN 21%  

   Kopā ar PVN  

 

4. Ar šo apliecinu piedāvāto cenu pamatotību un spēkā esamību:              ______________________                                                                             

  

amats paraksts amatpersonas vārds, uzvārds, datums 

 

 

5. Pakalpojuma sniedzēja rekvizīti. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

6. Pakalpojuma sniedzēja kontaktpersona (vārds, uzvārds, tālr., e-pasts) 

_______________________________________________________________________________________ 


