
 

 
   Par cenu aptauju 
 

Mālpils novada dome uzaicina  piedalīties cenu aptaujā  
 

„Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem veltītās  
piemiņas vietas labiekārtošana Mālpilī”  

  
Instrukcija pretendentiem 

1.Informācija par pasūtītāju 

Pasūtītājs Mālpils novada dome 

Reģistrācijas numurs  90000048398 

Adrese 
Nākotnes iela - 1, Mālpils, Mālpils novads,  
LV-2152 

Kontaktpersona Ieva Pauloviča 

Tālrunis 26478448 

 
2. Iepirkuma priekšmets - Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem veltītās piemiņas vietas 
labiekārtošana Mālpilī”  
 
3. Piedāvājuma iesniegšana: piedāvājumu iesniegt elektroniski – e-pasta adrese: 

dome@malpils.lv vai  nosūtot pa pastu, adrese: – Mālpils novada dome, Nākotnes ielā - 1, 
Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152  

 
4. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2019.gada 30. aprīlis līdz plkst 15.00 
 
5.Prasības pretendentiem. Pretendentam jābūt sertificētam ainavu arhitektam ar pieredzi 
līdzīgu darbu veikšanā 
 
6. Iesniedzamie dokumenti. 
6.1. Pieteikums dalībai cenu aptaujai, atbilstoši 1. pielikumam. 
6.2. Finanšu piedāvājums, atbilstoši 2. pielikumam.  
6.3. Tehniskā specifikācija, atbilstoši 3.pielikumam. 
7. Piedāvājuma izvēles kritērijs 
7.1. Par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, tiek atzīts tas 
pretendents, kura piedāvājums atbilst visām cenu aptaujas noteikumu prasībām un ir ar 
viszemāko līgumcenu. 
7.2. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu, tad tiek lemts vai piešķirt līguma slēgšanas 
tiesības nākamam pretendentam, kura piedāvājums ir ar zemāko cenu. 
7.3.Ja nav iesniegts neviens cenu aptaujas noteikumu prasībām atbilstošs piedāvājums vai ir 
cits objektīvi pamatots iemesls, pasūtītājam ir tiesības uzvarētāju nepaziņot un cenu aptauju 
pārtraukt. 
8. Finanšu piedāvājums 
8.1. Pretendentam finanšu piedāvājums jāiesniedz atbilstoši uzaicinājuma 2.pielikumā 
norādītajai Finanšu piedāvājuma formai. Finanšu piedāvājumā norādītajā cenā jāiekļauj visas 
ar izmaksas, nodokļi, t.sk., izmaksas par visiem riskiem, tajā skaitā, iespējamo sadārdzinājumu.  
8.2.Pretendentam Finanšu piedāvājumā cenas un summas jānorāda EUR bez pievienotās 
vērtības nodokļa, atsevišķi norādot pievienotās vērtības nodokli un kopējo summu, ieskaitot 
pievienotās vērtības nodokli.  
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8.3. Pretendentam Finanšu piedāvājumā cena jānorāda ar precizitāti divi cipari aiz komata. 
Iepirkuma līguma izpildes laikā netiek pieļauta līgumcenas maiņa, pamatojoties uz izmaksu 
pieaugumu.  
9.Cita informācija. 
Ja Pretendenta piedāvājums tiks akceptēts,  Domes kontaktpersona sazināsies ar Pretendenta 
piedāvājumā norādīto kontaktpersonu par līguma slēgšanu. 
 
 
 
Pielikumā: 
 
1) Pieteikums cenu aptaujai  
2) Finanšu piedāvājuma paraugs 
3) Tehniskā specifikācija 
 
 
 
 
 
 
                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

  



 

1. pielikums  

 

PIETEIKUMS CENU APTAUJAI 
 

“Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem veltītās  
piemiņas vietas labiekārtošana Mālpilī”  

 

Informācija par pretendentu 

Pretendenta nosaukums:  

Reģistrācijas numurs:  

Juridiskā adrese:  

Pasta adrese:  

Tālrunis:  Fakss:  

E-pasta adrese:  

Vispārējā interneta adrese:  

 

Finanšu rekvizīti 

Bankas 
nosaukums: 

 

Bankas kods:  

Konta numurs:  

 

Informācija par pretendenta kontaktpersonu 

Vārds, uzvārds:  

Ieņemamais 
amats: 

 

Tālrunis:  Fakss:  

E-pasta adrese:  

 
 
Ar šo apliecinu savu dalību minētajā cenu aptaujā un apstiprinu, ka esmu iepazinies ar tās 
noteikumiem, darbu veikšanas apjomiem, un piekrītu visiem tajā minētajiem nosacījumiem, tie 
ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav. 

 
Ar šo apliecinu, ka visa sniegtā informācija ir patiesa. 
 

 

Vārds, uzvārds:  

Amats:  

Paraksts:  

Datums:  

 

  



 

2. pielikums 
   

  
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

 
 

Iepazinušies ar cenu aptaujas “Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem veltītās piemiņas vietas 
labiekārtošana Mālpilī” noteikumiem, mēs apakšā parakstījušies, piedāvājam sniegt 
pakalpojumu, saskaņā ar minētās cenu aptaujas prasībām par kopējo līgumcenu:  
 

 
 

Kopējā cena, 
EUR bez 

PVN 
PVN 

Kopējā 
cena, EUR 

ar PVN 

“Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem veltītās 
piemiņas vietas labiekārtošana Mālpilī”  

  

Kopā: 
 

  

 
 
 
 
 

Pilnvarotās personas paraksts:  

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:  

Piedāvājumu iesniedzējas sabiedrības 

nosaukums: 

 



 

3. pielikums 
Tehniskā specifikācija 

 
Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem veltītās piemiņas vieta Mālpilī būs jauns objekts Mālpils kultūras 
ainavā. Šeit atradīsies Lāčlēša Kara ordeņa kavalieriem veltītā piemiņas stēla, kas pēc vienota parauga 
tiek uzstādītas visā Latvijā iniciatīvas “Atceries Lāčplēšus!”1 ietvaros.  
 
Objektu ir nepieciešams vispirms apsekot dabā un priekšlikumu saskaņot pie pasūtītāja. 
 
Objekts: Lāčplēša kara ordeņu kavalieriem veltītās piemiņas vietas labiekārtošana 

Pasūtītājs:  Mālpils  novada dome 

Uzņēmējs:  _____________________________________ 

 
Nr. 
p/k 

Darba nosaukums Mērvienība Apjoms Piedāvātā 
cena EUR 
bez PVN 

1. 
Kokaugu  inventarizācija 

kompl. 1  

2. 
Teritorijas labiekārtojuma projekts 

   

2.1. 
Labiekārtojuma plāns ar vertikālajām un 
horizontālajām piesaistēm (celiņš, pasākumu laukums, 
stēlas novietojums, labiekārtojuma elementi) 

ha 1,17  

2.2. 
Apstādījumu plāns ar augu specifikācijām. Izcērtamo 
koku plāns, norādes teritorijas un koku kopšanai 

kompl. 1  

2.3. 
Labiekārtojuma projekta detalizācija ar atsevišķu 
apjomu izdalīšanu Brāļu kapu zonai 

kompl. 1  

2.3.1 
Segumu rekonstrukcijas plāns ar horizontālajām un 
vertikālajām piesaistēm. Betona apmaļu demontāžas 
un jaunu apmaļu uzstādīšanas specifikācijas Brāļu 
kapu zonai 

   

2.3.2 
Apstādījumu rekonstrukcijas detalizēts plāns Brāļu 
kapu zonai 

   

2.4. 
Skaidrojošais apraksts 

kompl. 1  

2.5. 
Labiekārtojuma darbu specifikācija. Atsevišķi izdalīt 
Brāļu kapu zonu 

kompl. 1  

2.6 
Labiekārtojuma darbu kontroltāmes sagatavošana 

kompl. 1  

2.7 
Projekta sagatavošana drukātā formātā (3 eksemplāri) 
un elektroniskā formātā (1 CD) 

kompl. 1  

3. 
Autoruzraudzība 

līgums 1  

 

                                            
1 Iniciatīvu „Atceries Lāčplēšus!” īsteno Jaunsardzes un informācijas centrs. Tās mērķis ir apzināt Lāčplēša kara 
ordeņa kavalieru (LKOK) biogrāfijas un veikt pētniecības darbu, lai iegūtu un apkopotu to informāciju, kas vēl nav 
tikusi apzināta, kā arī ieviest aktivitātes, kas stiprinātu izpratni un informētību par tā laika notikumiem un godinātu 
LKOK piemiņu.  


