
CENU APTAUJAS NOTEIKUMI 

Mālpils novada dome uzaicina pakalpojuma sniedzējus piedalīties cenu aptaujā par vienkāršotas atjaunošanas Apliecinājuma 

kartes izstrādi Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestādei “Māllēpīte” 

 

INFORMĀCIJA PAR PASŪTĪTĀJU 

 
Mālpils novada dome 

Reģistrācijas numurs  90000048398 

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

Kontaktpersona I.Broka 

Kontakttālrunis 28654825 

 
Darba uzdevums 

Mālpils pirmsskolas izglītības iestādes “Māllēpīte” telpu vienkāršotai atjaunošanai 
 

 Izstrādāt Mālpils pirmsskolas izglītības iestādes “Mālēpīte” Jaunā iela 3, ēkas kadastra apzīmējums 80740030740001 vienkāršotas 

atjaunošanas Apliecinājuma karti - 4 (četros) eksemplārus. 

 Sagatavot Apliecinājuma karti telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai bez lietošanas veida maiņas, fiksējot veiktās izmaiņas ēkas 

plānojumā, kā arī paredzot plānotās izmaiņas.  

 Izpildītājam Apliecinājuma karte jāsaskaņo ar Mālpils novada domes izpilddirektoru 

 Izpildītājam Apliecinājuma karte jāsaskaņo Mālpils novada būvvaldē. 

 Apliecinājuma karte jāizstrādā pilnā apjomā atbilstoši LBN un LR likumdošanas prasībām.  

 Izpildes laiks 5 nedēļas, pēc līguma noslēgšanas. 

 Lai konkretizētu un precizētu darbu apjomu, pretendentam ir pienākums sazināties ar kontaktpersonu Inetu Broku (t.28654825). 

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Mālpils novada dome, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 vai elektroniski pa e-pastu: 

dome@malpils.lv  

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018.gada  4.jūlijs, līdz plkst.10:00 

Pasūtījuma izpildes termiņš: 5(piecas) nedēļas  

Iesniedzamie dokumenti: Finanšu piedāvājums atbilstoši pievienotajai Finanšu piedāvājuma formai. Finanšu piedāvājumā norādīt 

Apliecinājuma kartres izstrādes izmaksas, cenu norādot ar PVN un bez PVN. 

 

Pielikumā: 1. Finanšu piedāvājuma forma uz 1 lpp.; 

         2. Telpu plāni – uz 6lpp. 



1.pielikums  

 

 

F I N A N Š U   P I E D Ā V Ā J U M S 

              Vienkāršotas atjaunošanas Apliecinājuma kartes izstrāde Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestādei “Māllēpīte” 

 

Pretendents: _______________________________________ 

 

Iepazinušies ar cenu aptaujas noteikumiem, piedāvājam veikt vienkāršotas atjaunošanas Apliecinājuma kartes izstrādi Mālpils novada 

pirmsskolas izglītības iestādei “Māllēpīte” 5 (piecu) nedēļu laikā, saskaņā ar cenu aptaujas noteikumos iekļauto darba uzdevumu.  Apliecinām, 

ka piedāvātā pakalpojuma cena būs nemainīga visā līguma darbības laikā.  

 

 
Summa 

EUR 

(bez PVN) 

 

PVN EUR 

Summa EUR 

(ar PVN) 

Vienkāršotas atjaunošanas Apliecinājuma kartes izstrāde     

 

Piedāvājuma summa EUR bez PVN (ar vārdiem):  __________________________________________________________________ 

 

 
(pretendents, tā amatpersonas ar pārstāvības tiesībām amats, vārds, uzvārds)                         (paraksts) 

 

 

2018.gada __. _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1..stāva telpu plāns 

 



2.stāva telpu plans 

 



 
 



 



 



 


