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CENU IZPĒTE NR. ORN/2017/C-1 
 

1.Pasūtītājs. 
SIA “ORNAMENTS” 
Jelgavas iela 21 , Ilūkstē, LV-5447 
Tālr.Nr.:65462157 
Fakss:65462157 
e-pasts: ornaments@ilukste.lv 
mājas lapa: www.ilukste.lv 
kontaktpersona: Jurijs Altāns, tālr.Nr.26402197 

 
 

Uzņēmuma energoaudits 
 

2.Iepirkuma priekšmeta apraksts: 
2.1. Atbilstoši LR Ministru kabineta 28.07.2016. noteikumiem Nr.487 “Uzņēmuma 

energoaudita noteikumi” veikt uzņēmuma enegoauditu, elektroenerģijas patēriņš 
sastāda ˃  500 MWh. 

 
3.Piedāvājumu var iesniegt:  

3.1. Personīgi, vai pa pastu Jelgavas ielā 21, Ilūkstē ( 2.stāvā, kabinētā  Nr.6),  
3.2. pa e-pastu: ornaments@ilukste.lv (ieskanētā veidā vai parakstītu ar drošo 
elektronisku parakstu), 
3.3. piedāvājuma iesniegšanas termiņs līdz 2017.gada 13.decembrim, plkst.12:00. 

 
4.Paredzamā līguma izpildes termiņš:  

4.1. līdz 2018.gada 29.martam no līguma noslēgšanas brīža.  
 
5.Piedāvājumā jāiekļauj: 

5.1.pretendenta rakstisks iesniegums par dalību iepirkumu procedūrā, kas sniedz īsas 
ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., 
kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts); 

 
6. Prasības pretendentam: jabūt akreditētam atbilstoši LATAK prasībām. 

6.1. pretendents iesniedz: 
6.2. Atskaiti par veikto energoauditu. 
6.3.Finanšu piedāvājumā cena jānorāda euro bez PVN 21%. Cenā jāiekļauj visas 
izmaksas. 

 
6. Krit ēriji, p ēc kuriem tiks izvēlēts pakalpojums: 

6.1. Vislētākais piedāvājums. 



7.Informācija par rezultātiem:   
7.1. Ar lēmumu var iepazīties mājas lapā: www.ilukste.lv.  

 
8. Piedāvājuma derīguma termiņš: 

8.1.  Piedāvājuma derīguma termiņš – 60 dienas, skaitot ar nākamo dienu no cenu 
izpētes noteikumos noteiktās piedāvājumu iesniegšanas dienas. 

 
9. Iesniedzamie dokumenti:  

9.1. Pieteikums dalībai cenu izpētē, atbilstoši pielikumam Nr.1. 
9.2. Finanšu piedāvājums cenu izpētē  

 
10. Lēmuma pieņemšana:  

10.1.  Līgums par uzņēmuma energoauditu tiks slēgts ar Pretendentu, kurš būs 
piedāvājis preces, kas atbilst Tehniskā un finanšu piedāvājuma formai un būs ar 
zemāku cenu. 

 
 
 
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs                              J.Altāns  
  



Pielikums Nr. 1 
Cenu izpētei Nr. ORN/2017/C-1 

 
PIETEIKUMS DAL ĪBAI CENU IZP ĒTĒ NR.ORN/2017/C-1 

VEIKT UZ ŅĒMUMA ENEGOAUDITU 
 

Pretendenta nosaukums: ____________________________________________________  
Reģistrācijas Nr. __________________________________________________________  
Juridiskā adrese: __________________________________________________________  
Bankas rekvizīti:__________________________________________________________  
Tālrunis: __________________________________  
Fakss: ____________________________________ 
e-pasts: ____________________________________  
Vadītāja vai pilnvarotās personas amats: ____________________________________  
Vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds: ________________________________  
1) Ar šo mēs apliecinām savu dalību minētajā cenu izpētē – un apstiprinām, ka esam 

iepazinušies ar tās noteikumiem un tehnisko specifikāciju, piekrītam visiem tajā 
minētajiem nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem 
nav.  

2) Atzīstam sava pieteikuma un piedāvājuma spēkā esamību 60 (sešdesmit) kalendārās 
dienas piedāvājumu atvēršanas brīža, bet gadījumā, ja tiksim atzīti par uzvarētāju, tad 
līdz attiecīgā līguma noslēgšanai; 

3) Apliecinām, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas; 
4) Apņemamies (pretendenta uzvaras gadījumā) parakstīt līgumu. 

 
Pārstāvja/pilnvarotās personas  
Vārds, uzvārds: _______________________________  
Ieņemamais amats: ____________________________  
Paraksts: ____________________________________  
2017.gada __________________ 

  



Pielikums Nr. 2 
Cenu izpētei Nr. ORN/2017/C-1 

 
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

 
Mūsu piedāvātā cena veikt uzņēmuma energoauditu 

ietvaros ir: 
 
Atbilstoši LR Ministru kabineta 28.07.2016. noteikumiem Nr.487 “Uzņēmuma energoaudita 
noteikumi” uzņēmuma enegoaudita, elektroenerģijas patēriņu sastāda ˃  500 MWh. 
 
__________________________________________________________(EUR bez PVN 21%) 
                                               (summa cipariem un vārdiem) 

  
 
 

 
Pretendents:                       _______________________________________ 
Pretendenta amatpersonas, 
kurai ir paraksta tiesības 
vai pilnvarotās personas 
Vārds, uzvārds                  _______________________________________ 
 
Paraksts:                          ________________________________________ 
 
Datums:                           ________________________________________ 
Zīmoga vieta: 
 
 


