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Talsi 

2021.gada 8.janvārī 

Tirgus izpēte: ID Nr. TNS 2021/TI/01 

 Nosaukums:  

“Zemes ierīcības projekta izstrāde nekustamā īpašuma “Katlu māja”, Laidzes pagastā, Talsu 

novadā, kadastra Nr.8868 01 0135, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8868 012 0012, 

sadalīšana “ 

Vispārīgā informācija 

1. Pasūtītājs 

SIA „Talsu namsaimnieks”  

Adrese: Ezeru laukums 2, Talsi, Talsu novads, LV-3201 

VRN: 41203035896 

2.  Iepirkuma priekšmets 

Zemes ierīcības projekta izstrāde nekustamā īpašuma “Katlu māja”, 

Laidzes pagastā, Talsu novadā, kadastra Nr.8868 01 0135, zemes vienībai 

ar kadastra apzīmējumu 8868 012 0012 

3.  Iepirkuma izpildes termiņš 2021.gada 30.marts 

4.  Iepirkuma izpildes vieta “Zvirgzdi”, Laidzes pagasts, Talsu novads 

5. Izmaksas, kas jāiekļauj cenā Visas izmaksas, kas saistītas ar projekta izstrādi 

6. Samaksas kārtība 
Samaksa tiek veikta 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pieņemšanas-

nodošanas akta parakstīšanas un rēķina iesniegšanas dienas 

7. 

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses 

(vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-

pasts) tirgus izpētes procedūrā 

 Aivars Pumpiņš, jurists, t.20249873, e-pasts: 

aivars.pumpins@talsunamsaimnieks.lv  

8. Piedāvājuma izvēles kritēriji Prasībām atbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu 

9. 
Pretendentu atlases kritēriji – prasības 

pakalpojuma sniedzējam 

Pretendentam ir jābūt reģistrētam Komercreģistrā vai, ja pretendents ir 

ārvalstnieks – reģistrētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu 

prasībām. 

10. 
Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, 

jāiesniedz šādi dokumenti 
 Finanšu piedāvājums 

11. 
Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, 

veids) 

 Elektroniski uz e-pastu: info@talsunamsaimnieks.lv  līdz 2021.gada 

18.janvāra plkst.17:00 ar  norādi – Tirgus izpēte nekustamā īpašuma 

“Katlu māja” ierīcības projekta izstrāde 

12. Piedāvājuma derīguma termiņš 30 dienas no iesniegšanas dienas 

13. 
Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus 

izpētes procedūras laikā 

1. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir 

saņemts 

2. Sagatavot finanšu piedāvājumu atbilstoši pielikumā esošajai veidlapai 

3. Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, 

kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, 

salīdzināšanai un vērtēšanai. 

14. Pielikumā 
1. Talsu novada pašvaldības 06.01.2021. Lēmuma Nr.4-6e/3 “Par zemes 

ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Katlu 

māja”, Laidzes pagastā, Talsu novadā” kopija; 
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2. Lēmuma pielikums Nr.1 “Nosacījumi Zemes ierīcības projekta 

izstrādei nekustamā īpašuma “Katlu māja”, Laidzes pagastā, Talsu 

novadā, kadastra Nr.8868 012 0135, zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8868 012 0012”; 

3. Lēmuma pielikums Nr.2 “Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

8868 012 0012 sadalīšanas shēma”; 

4. Zemes robežu plāns; 

5. Finanšu piedāvājuma forma. 

 


