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1. Cenu aptaujas priekšmets – SIA „Daugavpils autobusu parks” (turpmāk – Pasūtītājs) 
ugunsdrošības signalizācijas sistēmas atjaunošana, tehniskā projekta izstrāde un pieslēgšana 
signalizācijas pultam objektā Rīgas iela 55, Krāslavā. 

2. Pretendents apņemas atjaunot ugunsdrošības signalizācijas sistēmu saskaņā ar 
tehnisko projektu, izmantojot esošo iekārtu, kas atbilsts mūsdienīgām prasībām, savukārt, 
mūsdienīgām prasībām neatbilstošo un nederīgo esošo iekārtu apmainot pret jauno. 

3. Ugunsdrošības signalizācijas sistēmas jāuzstāda atbilstoši attiecīgā ugunsdrošības 
signalizācijas sistēmas tehniskā projekta prasībām un saskaņā ar 2016. gada 19. aprīļa Latvijas 
Republikas MK noteikumu Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi”. 

Finanšu piedāvājuma noformēšanas prasības 

1. Finanšu piedāvājumam jābūt noformētam pēc Pasūtītāja sastādītā finanšu piedāvājuma 
parauga. 

2. Pretendentam jāaizpilda visas tukšās Finanšu piedāvājuma parauga ailes. 

3. Ailē „Uzņēmuma rekvizīti” jāaizpilda: 

 uzņēmuma nosaukums 

 reģistrācijas numurs 

 juridiskā adrese 

 bankas nosaukums un konta numurs 

 uzņēmuma tālruņa numurs un e-pasta adrese. 

4. Ailē „Cena” Pretendentam jānorāda cena EUR bez PVN. Cenai jābūt noapaļotai līdz EUR 
vienai simtdaļai. 

5. Neparakstītie Finanšu piedāvājumi tiks izslēgti no tālākas vērtēšanas. 

Finanšu piedāvājumu iesniegšanas prasības 

1. Pa pastu vai personīgi: SIA „Daugavpils autobusu parks” Kārklu iela 24, LV-5403 
Daugavpilī, vai pa e-pastu (skenētā veidā vai parakstītu ar elektronisko parakstu): 
dap@dap.apollo.lv 

2. Parakstot Finanšu piedāvājumu, Pretendents apliecina, ka piedāvātais pakalpojums 
pilnīgi atbilst tehniskai specifikācijai un uzņēmumam nav nodokļu parādu. Gadījumā, ja Pasūtītājs 
konstatē, ka Pretendentam ir nodokļu parādi, Pasūtītājs ir tiesīgs izslēgt Pretendenta Finanšu 
piedāvājumu no tālākas vērtēšanas. Pretendents nav tiesīgs piesaistīt Apakšuzņēmējus. 

3. Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota 
pārstāvēt Pretendentu (iesniedzot pilnvaras oriģinālu) šajā cenu aptaujas procedūrā. 

4. Finanšu piedāvājumu jāiesniedz: līdz 2017. gada 25. oktobrim plkst. 10:00. Ja Finanšu 
piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un 
atdod vai nošūtā atpakaļ Pretendentam. 

5. Kontaktpersona – SIA „Daugavpils autobusu parks” darba aizsardzības inženieris 
Bernardins Užulis, tālr. 65429245. 
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Uzņēmuma rekvizīti 
 

Nosaukums  

Reģ. numurs  

Juridiskā adrese  

Bankas nosaukums  

Konta numurs  

Tālruņa numurs  

E-pasta adrese  

 
 

Nr. 
p/k 

Pakalpojuma veids Mērvienība Daudzums 
Cena, EUR 
(bez PVN) 

1. Ugunsdrošības signalizācijas sistēmas 
atjaunošana saskaņā ar tehnisko projektu 
un pieslēgšana signalizācijas pultam 

Kompl. 1  

 
 

Izpildes termiņš Izpildes termiņš – ne vairāk kā 20 kalendāra dienas no līguma 
parakstīšanas brīža 

Apmaksas noteikumi 15 kalendāra dienas no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas 
brīža 

Garantijas termiņš 2 (divi) gadi 

 
 

   

(datums)  (vieta) 

 
Ar savu parakstu apliecinu, ka piedāvātais Pakalpojums pilnīgi atbilst tehniskās 

specifikācijas prasībām un uzņēmumam nav nodokļu parādu. Piedāvājumu paraksta persona, kura 
likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu (pielikumā: Pilnvara) šajā 
cenu aptaujas procedūrā. 

 
 

   kontakttālrunis:   

(amats, paraksts)  (Uzvārds)   

 

z.v. 


