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Tehniskā specifikācija/Cenu aptauja 

 

Iepirkuma priekšmeta nosaukums: Kafijas automāts 1 gb 

Informācija par pasūtītāju: 

Nosaukums  

Reģistrācijas numurs  

Adrese  

Kontaktpersona  

Kontakttālrunis  

Piegādes vieta  

 

1. Iepirkuma priekšmetu minimālie raksturojošie rādītāji ( izvēlēties tādus rādītājus, kas 

ir būtiskākie un kas raksturo preces atšķirību no līdzīgām, nenosaukt konkrētu ražotāju vai 

modeli): 

 

Jauda vismaz 2400 W 

Tips Pusautomātisks  

Putu veidotājs Manuāls 

Ūdens tvertnes tilpums  2 l 

Citas prasības Cenā iekļaut piegādi un uzstādīšanu 

Paredzamais līguma izpildes termiņš datums, mēnesis, gads 

2. Ja piedāvājumā iekļauts papildu aprīkojums, to uzskaita. 

3. Piedāvājuma sagatavošanas prasības: 

• Informācija par piegādātāju (uzņēmuma rekvizīti); 

• Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija, norādot marku un modeli; 

• Piedāvājuma derīguma termiņš; 

• Piedāvājuma cena EUR bez PVN; ar PVN;  

• Piedāvājums sagatavots datorrakstā, iekļaujot visu prasīto informāciju. 

• Piedāvājuma datums, sagatavotāja vārds, uzvārds, amats, paraksts, kontaktinformācija. 

• Piedāvājums jāiesniedz līdz (datums, mēnesis, gads, plkst. laiks, adrese, e pasta adrese) 

 

Tehniskā specifikācija sagatavota (datums, paraksts, atšifrējums) (z.v) 

!   

*VARIANTS A Cenas piedāvājumam jābūt noformētam uz piegādātāja uzņēmuma 

veidlapas un parakstītam  (oriģināls) 

vai 

VARIANTS B Ja bijusi e-pasta sarakste, kopā ar piedāvājumiem tā jāpievieno 

iesniedzamajiem dokumentiem,  

vai 

VARIANTS C  Divi salīdzināmi piedāvājumi - interneta izdrukas ar redzamiem tehniskajā 

specifikācijā iekļautajiem rādītājiem un izdrukas datumu.   
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PARAUGS 

Kopsavilkums par cenu aptaujas rezultātiem 

 

Projektā nepieciešamo pakalpojumu, 

darbu, vai pamatlīdzekļu nosaukums 

Kafijas automāts 

Piegādes, pakalpojumu vai būvdarbu 

veicēji (nosaukums, juridiskā adrese 

un reģistrācijas numurs), kuri 

iesnieguši piedāvājumus 

SIA xx SIA xx 

  

Uzaicināto piegādātāju izvēles 

detalizēts pamatojums 

Pieredze pakalpojuma izpildē Pieredze pakalpojuma 

izpildē 

Piedāvājuma saņemšanas datums   

Piedāvājuma atbilstība uzaicinājumā 

un/vai tehniskajā specifikācijā 

norādītajām prasībām 

(atbilst/neatbilst) 

ATBILST ATBILST 

Projektā nepieciešamo pakalpojumu, 

darbu, tehnikas vai piegāžu 

piedāvājuma derīguma termiņš 

Līdz līguma noslēgšanai vai 

konkrēts datums/dienu skaits 

Līdz līguma noslēgšanai 

vai konkrēts datums/dienu 

skaits 

Projektā nepieciešamo pakalpojumu, 

darbu, tehnikas vai piegāžu kopējā 

cena, norādot naudas vienību (bez 

PVN) 

xx xx 

Projektā nepieciešamo pakalpojumu, 

darbu, tehnikas vai piegāžu kopējā 

cena, norādot naudas vienības veidu 

(ar PVN) 

xx xx 

Izvēlētais pakalpojumu, darbu, 

tehnikas un piegāžu sniedzējs 

(nosaukums un reģistrācijas 

numurs) 

SIA "xx" 

Reģ. nr. 0000000 

Ekonomiski visizdevīgākā 

piedāvājuma izvēles kritēriju 

pamatojums 

zemākā cena 

 

Ja piedāvājums ir iesniegts ārvalstu valūtā, tad kopējā cena jānorāda gan ārvalstu valūtā, gan eiro. 

 Pārrēķins uz eiro jāveic saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto un publicēto tās dienas valūtas maiņas 

kursu vērtēšanas ziņojuma sagatavošanas dienā (www.bank.lv ).  

Atbalsta pretendents apliecina, ka izvēlētā piegādātāja piedāvātā cena nodrošina finansējuma 

efektīvu izmantošanu un tā atbilst tirgus cenai. 

 

Atbalsta pretendents                                                                                    

                       (paraksts, paraksta atšifrējums, datums) 

                        


