
CENU APTAUJA 

„POS termināla pakalpojuma iegāde” 

ID Nr. DAP 2018/04 

 

Cenu aptaujas priekšmets – POS termināla pakalpojuma iegāde saskaņā ar Tehniskās 

specifikācijas noteikumiem (Pielikums Nr. 1). 

Cenu aptaujas mērķis ir izvēlēties Pretendentu, kurš iesniedzis Pasūtītāja vajadzībām 

un Tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošu piedāvājumu. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir 

saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. 

Paredzamais līguma (Pakalpojums) darbības termiņš ir 3 (trīs) gadi no Līguma 

noslēgšanas dienas. 

Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti: 

1. Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā. 

(Pasūtītājs pārliecināsies Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra mājas lapā (www.ur.gov.lv) 

par to, ka Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un noteiktajā 

kārtībā. Ārvalstī reģistrētam Pretendentam vai Pretendentam, kuram ārvalstī atrodas pastāvīgā 

dzīvesvieta, jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas 

apliecina, ka Pretendentam ir juridiskā rīcībspēja slēgt iepirkuma līgumu.). 

2. Pretendentam izsniegta licences (atļaujas) kredītiestādes darbībai apliecināta kopija 

sniegt finanšu pakalpojumus. 

3. Pretendenta finanšu piedāvājums atbilstoši cenu aptaujas Pielikumam Nr. 2. 

Pretendentam sagatavojot finanšu piedāvājumu, jāparedz visas ar paredzamā līguma izpildi 

saistītās izmaksas. 

Piedāvājumu jāiesniedz līdz 2018. gada 25. aprīlim plkst. 10:00 pa pastu vai personīgi: 

SIA „Daugavpils autobusu parks” Kārklu iela 24, LV-5403 Daugavpilī, vai pa e-pastu: 

dap@dap.apollo.lv. 

Kontaktpersona – SIA „Daugavpils autobusu parks” valdes loceklis Sergejs Mihailovs, 

tālr.: 65429245. 

Derīga informācija: 

 Vidējais kases apgrozījums mēnesī – 30 000,- EUR 

 Vidējā pirkuma summa – 4,75 EUR 
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Pielikums Nr. 1 
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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 

 

Darba uzdevuma priekšmets – maksa, ko Pasūtītājs maksā Pretendentam par 

darījumu apstrādi. 

 

Prasības Pretendenta piedāvājumam: 

1. Nepieciešams nodrošināt ar 1 stacionāru POS; 

2. Nodrošināt Pasūtītāja pilnvaroto darbinieku apmācību un sertifikātu izsniegšanu. 

 

Noslēgtā līguma darbības periodā (3 gadi) iespējamas nepieciešamā POS terminālu 

skaita izmaiņas. 
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Pielikums Nr. 2 

 

Finanšu piedāvājums 
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Pretendenta rekvizīti 
 

Nosaukums  

Reģ. Nr.  

Juridiskā adrese  

Bankas nosaukums  

Konta Nr.  

Tālruņa Nr.  

E-pasta adrese  

 

Pretendenta nosaukums <_______________> piedāvā sniegt cenu aptaujā „POS termināla 

pakalpojuma iegāde” minētos pakalpojumus par šādām komisijas procentu likmēm/nomas 

maksu: 

 

Kartes veids/pakalpojums Maksa Pretendenta piedāvājums 

Debetkartes % maksa  

Kredītkartes % maksa  

POS termināla nomas maksa mēnesī summa EUR (bez PVN)  

 

Finanšu piedāvājumā (komisijas maksu procentu likmēs un POS termināla mēneša 

nomas maksā) ierēķinātas visas izmaksas, kas nepieciešamas Pakalpojuma izpildei. 

 

Ar šo apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Piedāvājumu 

paraksta persona, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu 

(pielikumā: Pilnvara) šajā cenu aptaujas procedūrā. 

 

Pilnvarotās personas paraksts un komercsabiedrības zīmogs: _______________ 

 

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: __________________ 

Datums: ___________ 


