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Reģistrācijas Nr. 40008115541, juridiskā adrese: O. Kalpaka ielā 60, Gulbene, LV-4401,  
biroja adrese: Ābeļu ielā 17, Gulbene, Gulbenes novads LV-4401  

AS SEB Banka.  kods UNLALV2X, konta Nr.LV50UNLA0050010564803,  Valsts Kase, kods: TRELLV22, konts: 
LV10TREL9164440000000, tālr. 26330257; e-pasts: sateka@sateka/.lv , mājas lapa: www.sateka.lv  

           __________ 

Gulbenē,  
2022.gada 21.martā  

VIENKĀRŠOTA CENU APTAUJA  
  

 Par norāžu ceļa zīmju Nr.706 un nr.704 izgatavošana un uzstādīšana uz tūrisma 
objektiem Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības 

programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” 

ietvaros starpteritoriālās sadarbības projekta Nr.19-00-A019.332-000006 “Bānīša zemes labumi 

– 33 km garumā un platumā” ietvaros  
 
Informācija par pasūtītāju: 
Nosaukums: Biedrība “SATEKA” 
Reģistrācijas numurs: 40008115541 

Juridiskā adrese:  O.Kalpaka iela 60, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401 

Faktiskā adrese:  Ābeļu iela 17, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401 

Kontaktpersona:  Daiga Gargurne 

Kontakttālrunis +371 29177019; +371 26330257 (birojs) 

E-pasts sateka@sateka.lv , daiga@sateka.lv  

 
1. Iepirkuma priekšmeta nosaukums: norāžu ceļa zīmju Nr.706 un Nr.704 izgatavošana un 
uzstādīšana uz tūrisma  objektiem, starpteritoriālās sadarbības projekta Nr.19-00-A019.332-
000006 “Bānīša zemes labumi – 33 km garumā un platumā!” ietvaros projekta norises teritorijā: 
Gulbenes un Alūksnes novadā 
 
2. Iepirkuma priekšmetu raksturojošie rādītāji: 

2.1. Iepirkuma priekšmeta 
apraksts:  

Norāžu ceļa zīmju Nr.706 un Nr.704 izgatavošana un 
uzstādīšana (tajā skaitā stabu un savienojuma kronšteini) uz 
tūrisma  objektiem Gulbenes un Alūksnes novados, saskaņā ar 
1.pielikumā minēto Tehnisko specifikāciju.  
Iepirkums nav sadalāms daļās un piedāvājumu drīkst iesniegt tikai 
par visu iepirkuma priekšmetu. Piedāvājumā drīkst būt tikai viens 
finanšu piedāvājuma variants.  

2.2. Iepirkuma identifikācijas 
numurs: 

IP_B_33_km_2022/03-1 

2.3. CPV kodi: 
34992200-9 (ceļa zīmes) 
45233290-8 (ceļa zīmju uzstādīšana) 

2.4. Līguma ietvaros 
veicamie darbi: 

Norāžu ceļa zīmju Nr.706 un Nr.704 izgatavošana un uzstādīšana. 
Norāžu ceļa zīmju uzstādīšana ietver stabu (balstu) pamatu 
izveidošanu, stabu (balstu) izgatavošanu un to uzstādīšanu, ceļa 
zīmes piestiprināšanu. 

2.5. Pakalpojuma izpildes 
vieta:  

Alūksnes novada un Gulbenes novada teritorija, atbilstoši pielikumā 
esošajam sarakstam.  
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2.6. Pakalpojuma izpildes 
laiks:  

Sākot no  līguma parakstīšanas 2022.gada aprīlī  līdz faktisko 
darbu paveikšanai, bet ne ilgāk kā līdz 2022.gada 30.maijam.     

2.7. Cenu veidojošies rādītāji:  

Piedāvājuma cenā ir jābūt iekļautām visām izmaksām, kas  
nepieciešamas kvalitatīva pakalpojuma nodrošināšanai- norāžu ceļa 
zīmju, stabu (balstu), stiprinājumu izgatavošanas izmaksas, nodokļi, 
nodevas, piegādes transporta izmaksas un visas citas izmaksas, kas 
saistītas ar iepirkuma priekšmetu.  

2.8. Piedāvājuma izvēles 
nosacījumi: 

Vērtējot piedāvājumu, tiks ņemta vērā piedāvātā zemākā cena, 
kas ir kopējā cena EUR ar visiem nodokļiem (tajā skaitā PVN).  

2.9. Apmaksa:  

Pasūtītājs var veikt avansa maksājumu ne vairāk kā 30% (trīsdesmit 
procentu) apmērā no kopējām izmaksām. Atlikušo samaksu 
Pasūtītājs veic pēc Akta par darbu izpildi parakstīšanas un rēķina 
saņemšanas, ne vēlāk kā 10 (desmit) kalendāro dienu laikā. 
Pieņemšanas nodošanas akts tiek sastādīts, kad Pretendents izpildījis 
un Pasūtītājs pārbaudījis izpildītos darbus.  

2.10. Prasības pretendentam:  

2.10.1. Pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
2.10.2. Pretendents nedrīkst būt pasludināts par maksātnespējīgu 
(izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota 
sanācija vai cita līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz 
parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas 
atjaunošanu), tā saimnieciskā darbība nevar būt apturēta vai 
pārtraukta, un attiecībā uz pretendentu nevar būt uzsākta tiesvedība 
par bankrotu. 
2.10.3. Pretendentam nedrīkst būt nodokļu un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai citā valstī, kur 
tas reģistrēts, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu 
parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 EUR. 
2.10.4. Pretendentam ir pieredze līdzīga veida darbos.  
2.10.5. Pretendents piegādi un uzstādīšanu veic atbilstoši prasībām, 
noteiktajā laikā un noteiktajā piegādes vietā un to apstiprina 
saņēmējs. 
2.10.6. Pretendents apzinās, ka jebkurš piedāvājumā iekļautais 
nosacījums, kas ir pretrunā ar šo cenu aptaujas nolikumu var būt par 
iemeslu piedāvājuma noraidīšanai. 
2.10.7. Piedalīšanās iepirkumā ir pretendenta brīvas gribas 
izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai iepirkumā, 
pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas Nolikumā 
ietvertās prasības un noteikumus un apliecina, ka tā piedāvājums 
atbilst visām iepirkuma priekšmeta tehniskajā specifikācijā 
izvirzītajām prasībām. 
2.10.8. Piegādātajām un uzstādītajām norāžu ceļa zīmēm garantijas 
termiņš ir ne mazāks kā 5 (pieci) gadi no to nodošanas. Garantijas 
termiņa laikā, norāžu ceļa zīmju bojājumu gadījumā 48 (četrdesmit 
astoņi) stundu laikā jānodrošina speciālista ierašanās objektā, kas 
konstatē faktu par bojājumu un to novērš.  

2.11. Prasības piedāvājuma 
noformējumam: 

2.11.1. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri 
salasāmiem, bez labojumiem un dzēsumiem.  
2.11.2. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Piedāvājumi var tikt 



iesniegti citE valod6, ja katram dokumentam kl5t ir pievienots
pretendenta apl iecinlits tulkoj ums latvie5u valoda. Pretendents atbild
par dokumenta tulkojuma atbilstlbu origin6lam. PretEjE gadljumd

PasEtltEjs uzskatis, ka attiecr-gais (neiztulkotais) dokuments nav
iesniegts.

2.11.3. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katrai
dokumenta kopijai jabfit pretendenta apliecin6tai ar uzrakstu
*KOPIJA" un ,,KOPIJA PAREIZA" un pied6vdjumu parakstTt

pilnvarot6s amatpersonas pilns wnata nosaukums, paraksts un
paraksta at5ifrEjums, vietas nosaukums un datums, zimoga
nospiedums (a ir).
2.11.4. Piedavajuma dokumentus paraksta LR U4rEmumu Re$istr6
vai citas valsts lldzvErtTg6 iest6dE re$istrEtii amatpersona ar paraksta

tiesibiim un/vai pilnvarota persona. Fiziskas personas piediiv6juma

dokumentus paraksta, norddot vSrdu un uzv6rdu. Dokumentus var
tikt paraksUts ar elektroniski dro5o parakstu un tas tas satur laika
zlmogu.

2.12. Iesniedzamie

dokumenti:

2.12.1. ApliecinEjums par pretendenta pieredzi (Pielikums Nr.3).
2.12.2. Finan5u pied6vdjums (Pielikums Nr.4) tiek izstrEddts

ievEroi ot cenu aptaui as tehn isko specifi k6ci i u.

2.13. Pied6vdjuma

iesnieg5anas termi45:

2.13.1. Pretendenti noformEtus (pieteikumd noredlti visi pretendenta

rekvizlti, kontaktpersona, kontaktinformEcija, kE arT iesniegti visa
nepiecie5amE dokumentEcija atbilsto5i 2.lZ.punkta noteiktajam) un
paraksfitus pied6v6jumus iesniedz lldz 2022.eada O4.aprila plkst.

12.00 biedribas bida- Abefu ield 17, Gulbene, Gulbenes novads,

LqV-4401, iesniedzot personlsi vai nosfitot uz elektronisko pastu

daisa@sateka.lv.
2.13.2. Stitliumam i6b0t noe6d6tam 5ai6 punkta norEdltais adresE

l-rdz augst5k min€tajam termiEam. Pied6v6jums, kas iesniegts p€c

minEtii termi4a, netiks atvErts un tiks atdots atpakaf iesniedz€jam.

2.13.3. Pretendents, iesniedzot piedavajumu, var piepraslt

apliecinljumu tarn, ka piedEv6jums sagemts (ar nor6di par

pied6v6juma sa4em5anas laiku).

2.13.4. Pied6vdjumus awer to iesniegSanas secibE, nosaucot

pretendentu, pied6v6juma iesnieg5anas laiku, piedevdto cenu un

citas zinas. kas raksturo piedeveiumu.

2.1 4. Cita informiicij a

2.14.1. Neviens dokuments, kas

iepirkumu, netiek atdots atpakal.

konfi denciala. i6b0t Tpa3ai nor[dei.

tiek iesniegts, atsaucoties uz

Par jebkuru inform6ciju, kas ir

PielikumE:

l. Pielikums Nr.l *Tehnisk6 specifikecija";
2. Pielikums Nr.2 ,,NorEZu cela z-rmju Nr.706 un Nr.704 inform6cija un izvietdums"
3. Pielikums Nr.3 "Apliecindjums par pretendenta pieredzi";
4. Pielikums Nr.4 "Finan5u pied6vEjums".

Biedribas valdes priek5sEd6t6ja

Cenu aptauja Nr,IP_B_3_km_202?03-1 :

D. GARGURNE

Yt

W
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Pielikums Nr.1  
Norāžu ceļa zīmju Nr.706 un Nr.704  

izgatavošana un uzstādīšana uz tūrisma  objektiem,  
starpteritoriālās sadarbības projekta Nr.19-00-A019.332-000006  

“Bānīša zemes labumi – 33 km garumā un platumā!”  
ietvaros norises teritorijā: Gulbenes un Alūksnes novadā 

Nr.IP_B_33_km_2022/03-1 
 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
dalībai cenu aptaujā Nr. Nr.IP_B_33_km_2022/03-1 “Norāžu ceļa zīmju Nr.706 un Nr.704 
izgatavošanas un uzstādīšanas pakalpojums starpteritoriālās sadarbības projekta Nr.19-00-
A019.332-000006 “Bānīša zemes labumi – 33 km garumā un platumā!” ietvaros projekta 
norises teritorijā: Gulbenes un Alūksnes novadā 
 
1. Iepirkuma priekšmeta vispārīgs apraksts: 
1.1. 50 (piecdesmit) norāžu ceļa zīmju Nr.706 un 1 (vienas) norāžu ceļa zīmju Nr.704 
izgatavošana un uzstādīšana uz tūrisma objektiem Alūksnes un Gulbenes novados, atbilstoši 
pielikumā Nr.2 “Norāžu ceļa zīmju Nr.706 un Nr.704 informācija un izvietojums” norādītajai 
informācijai un izvietojumam; 
1.2. Ceļa zīmju uzstādīšana ietver balstu (stabu) pamatu izveidošanu, balstu (stabu)  
izgatavošanu, uzstādīšanu, ceļa zīmes piestiprināšanu; 
1.3. Virziena norādes plāksnes jāuzstāda saskaņā ar Ceļu satiksmes likumu un 2005.gada 
07.jūnija MK noteikumos Nr. 402 „Noteikumi par reklāmas objektu vai informācijas objektu 
izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas objektu vai informācijas 
objektu izvietošana” noteiktajām prasībām. 
2. Izmantojamie materiāli: 
2.1. Ceļa zīmēm ir jābūt izgatavotām atbilstoši LVS 77-1, 2, 3 un LVS EN 12899-1, uzņēmumos, 
kam ir atstarojošā materiāla ražotāja atļauja izgatavot zīmes un viņu ražoto atstarojošo materiālu; 
2.2. Ceļa zīmju ražošanas procesa kontrole jānodrošina atbilstoši LVS EN12899-4; 
2.3. Jānodrošina aizsardzība no apkārtējās vides apstākļu nelabvēlīgas ietekmes. Ar aizsardzību 
tiek domāts caurspīdīgs atstarojošo īpašību netraucējošs pārklājums, kas uzklāts pulverkrāsošanas 
tehnoloģijā vienlaidus homogēnā elastīgā UV aizsarglakas slānī, kas pilnībā pārklāj visu norādes 
zīmi ar tajā attēloto informāciju; 
2.4. Karsti cinkota tērauda balsti, garums 4000 mm garumā, diametrs 60 mm, sieniņu biezums 
1,5 mm – 2 mm. Lai nepieļautu ūdens iekļūšanu staba metāla caurulē, tai jābūt noslēgtai, staba 
augšpusē ir plastmasas uzgalis, kas nodrošina aizsardzību no apkārtējās vides apstākļu 
nelabvēlīgas ietekmes; 
2.5. Darbu izpildei nepieciešamās iekārtas vai mehānismus, kas nodrošina kvalitatīvu darba 
izpildi, izvēlas uzņēmējs. 
3. Darba izpilde: 
3.1. Ceļa zīmes jāuzstāda uz jauniem balstiem (stabiem) (ja tiek uzstādītas jaunas zīmes); 
3.2. Ceļa zīmju uzstādīšanas augstumam vienā autoceļa maršrutā (ārpus apdzīvotām) vietām jābūt 
pēc iespējas vienādām; 
3.3. Kvalitātei jāatbilst LVS 77-1, 2, 3 un LVS EN 12899-1 prasībām. 
4. Kvalitātes novērtējums: 
4.1. Ceļa zīmes balstam jābūt vertikālam, nav pieļaujama tā viegla pagriešanās ap savu asi, 
izraušana vai noliekšanās no vertikālā stāvokļa, respektīvi, jābūt nodrošinātai balsta stabilitātei 
pašsvara, vēja slodžu, klimatisko u.c. apstākļu ietekmē. Lai nepieļautu ūdens iekļūšanu metāla 
caurulē, tai jābūt noslēgtai; 
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4.2. Ceļa zīmju un balstu veidam, formai, atstarošanas un citām īpašībām jāatbilst paredzētajam. 
Ceļa zīmju ģeometrijai un novietojumam attiecībā pret ceļa brauktuvi jāatbilst LVS 77-2. 
5. Ceļa zīmju un balstu skaits, uzstādīšanas vietas: 
5.1. Skatīt atsevišķi pievienoto word failus (Pielikums Nr.2); 
5.2. Tiek uzstādītas gan vienpusējas, gan divpusējas ceļa zīmes. 
6. Pasūtītājs nodrošina: 
6.1. Saskaņotu ar VAS “Latvijas valsts ceļi” zīmju izvietojuma shēmu un saskaņošanu ar 
pašvaldībām; 
6.2. Pasūtītāja pārstāvja klātbūtni marķēšanas gaitā, ja nepieciešams, lai kontrolētu pareizu zīmju 
izvietošanu. 
7. Izpildītājs nodrošina: 
7.1. Pasūtījuma izpildes termiņš: 50 (piecdesmit) dienu laikā no Iepirkuma līguma spēkā stāšanās 
dienas.  
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Pielikums Nr.2  
Norāžu ceļa zīmju Nr.706 un Nr.704  

izgatavošana un uzstādīšana uz tūrisma  objektiem,  
starpteritoriālās sadarbības projekta Nr.19-00-A019.332-000006  

“Bānīša zemes labumi – 33 km garumā un platumā!”  
ietvaros norises teritorijā: Gulbenes un Alūksnes novadā 

Nr.IP_B_33_km_2022/03-1 
 

Norāžu ceļa zīmju Nr.706 un Nr.704 informācija un izvietojums 
 

1. 706.ceļa zīmju un 704.ceļa zīmes izvietojums Gulbenes novada teritorijā 
Autoceļa kilometri noteikti vadoties pēc kilometru rādītājiem uz ceļa (739.zīme) un digitālās kartes mērīšanas instrumentiem. 

Karte: http://u.osmfr.org/m/664063/  
 

Numurs kartē Autoceļa numurs un km Darbība Zīme Koordinātes 

001 
Miera iela, Gulbene (K), 
1.22 km 

Jauna zīme 

 

57.184016 
26.737847 

002 
Viestura iela, Gulbene (K), 
0.02 km 

Nomainīt un 
papildināt 
esošas zīmes 
(abpusēji) 

 

 

 

57.180197 
26.756031 

003 
Rīgas iela, Gulbene, (K), 
1.55 km 

Nomainīt 
esošo zīmi 
(abpusēji)  

57.178367 
26.756260 

004 
Brīvības iela, Gulbene, (L), 
0,84 km 

Papildināt 
esošo zīmi 
„Centrs 1”  

57.164827 
26.756370 
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005a P35 (L), 7.77 km  
Papildināt 
esošo zīmi 

 

 

57.191334 
26.906822 

005b P35 (K), 7.97 km 
Papildināt 
esošo zīmi 

 

 

57.191490 
26.910607 

006 V420 (K), 4.50 km 
Jauna zīme 
(abpusēja) 

 

57.214730 
26.900246 

007 V417 (K), 8.00 km 
Nomainīt 
esošās zīmes 
(abpusējas) 

 

 

 

57.247293 
26.883468 

008 V388 (L), 17.5 km 
Nomainīt 
esošo zīmi 
(abpusēja)  

57.269909 
26.928977 

009 V388 (K), 17.4 km 
Jauna zīme 
(abpusēja) 

 

57.270228 
26.929125 
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010 V443 (L), 1.20 km 
Nomainīt 
esošo zīmi 
(abpusēja)  

57.261271 
26.940841 

011 V417 (L), 12.5 km 
Jauna zīme 
(abpusēja) 

 

57.232880 
26.947662 

012 P35 (L), 14.3 km 
Jaunas zīmes 
(abpusējas) 

 

 

57.194549 
27.016155 

013 P35 (L), 15.4 km 
Nomainīt un 
papildināt 
esošo zīmi 

 

 

 

57.196454 
27.033010 

014 P43 (L), 0.38 km 
Jauna zīme 
(abpusēja) 

 

57.199994 
27.034015 
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2. 706.zīmju izvietojums Alūksnes novada teritorijā 
Autoceļa kilometri noteikti vadoties pēc kilometru rādītājiem uz ceļa (739.zīme) un digitālās kartes mērīšanas instrumentiem. 

Karte: http://u.osmfr.org/m/683051/  

 
Numurs 

kartē 
Autoceļa numurs un km Darbība Zīme Koordinātes 

006a P43 (K), 17,70.km 

Nomainīt un 
papildināt esošās 
zīmes  

57.346977, 
27.062124 

006b P43 (L), 17,58.km 

Nomainīt un 
papildināt esošās 
zīmes 

 

57.345384, 
27.061961 

007a V396 (L), 23,43.km Jauna zīme 
 

57.335412, 
27.019267 

007b V396 (K), 23,48.km Jauna zīme 
 

57.335194, 
27.018496 

010a V388 (L), 11,3.km 

Nomainīt un 
papildināt esošās 
zīmes 

 

57.317830, 
26.928018 

010b V388 (K), 11,5.km 

Nomainīt un 
papildināt esošās 
zīmes 

 

57.317640, 
26.927971 

011 
Pašvaldības ceļš (L) 
Atte - Lejas, 3,46.km Jauna zīme 

 

57.316150, 
26.974229 

014 V395 (L), 4,09.km Jauna zīme    

57.312113, 
27.040190 

021a V395 (L), 4,07.km Jauna zīme 
 

57.311927, 
27.040479 
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021b V395 (K), 4,11.km Jauna zīme 
 

57.312234, 
27.039969 

023a V383 (L), 2,21.km Jauna zīme 
 

57.528286, 
26.872259 

023b V383 (K), 2,23.km Jauna zīme 
 

57.528350, 
26.872597 

045a 

Pašvaldības ceļš,  
Sauleskalns - Lauciņi (L), 
2,11.km Esoša zīme  

 

57.577156, 
26.912202 

045b 

Pašvaldības ceļš,  
Sauleskalns - Lauciņi (K), 
2,11.km Esoša zīme  

 

57.577156, 
26.912202 

046 

Pašvaldības ceļš,  
Sauleskalns - Lauciņi (K), 
4,35.km Esoša zīme  

 

57.589213, 
26.891041 

 047 

 Pašvaldības ceļš,  
Sauleskalns - Lauciņi (L), 
0,02.km 

 Esoša zīme 
(jāpapildina)   

 57.561706, 
26.928350 

048 
Pašvaldības ceļš, Krustiņi - 
Palpierkalns (L), 4,22.km 

Esošas zīmes 
(jāpapildina) 

 

57.584828, 
26.876435 

049 
Pašvaldības ceļš, Krustiņi - 
Palpierkalns (L), 0,01.km Jauna zīme 

 

57.592912, 
26.939871 

051 

Pašvaldības ceļš, 
Ieviņas - Mišas - Dzintari 
(K), 0,02.km 

Esoša zīme 
jānomaina 

 

57.570666, 
27.001344 

056 V377 (L), 0,12.km Jauna zīme  
 

57.486740, 
26.975671 
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057a 

Pašvaldības ceļš, 
Māriņkalns - Karva (L), 
3,04.km Jauna zīme  

 

57.484859, 
26.930257 

057b 

Pašvaldības ceļš, 
Māriņkalns - Karva (K), 
3,04.km Jauna zīme 

 

57.484859, 
26.930257 

058a V386 (L), 12,55.km Jauna zīme  
 

57.534649, 
27.057715 

058b V386 (K), 12,57.km Jauna zīme 
 

57.535109, 
27.056867 

059a V383 (L), 16,97.km 
Esoša zīme 
jāpapildina 

 

57.441443, 
27.036700 

059b V386 (L), 0,95.km Jauna zīme 
 

57.440209, 
27.037101 

064a V385 (L), 3,06.km 

Esoša zīme, 
nomainīt un 
papildināt 

 

57.534583, 
26.964170 

064b V385 (K), 3,08.km Jauna zīme 
 

57.534583, 
26.964170 
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Pielikums Nr.3  
Norāžu ceļa zīmju Nr.706 un Nr.704  

izgatavošana un uzstādīšana uz tūrisma  objektiem,  
starpteritoriālās sadarbības projekta Nr.19-00-A019.332-000006  

“Bānīša zemes labumi – 33 km garumā un platumā!”  
ietvaros norises teritorijā: Gulbenes un Alūksnes novadā 

Nr.IP_B_33_km_2022/03-1 
 

APLIECINĀJUMS 
dalībai norāžu ceļa zīmju Nr.706 un Nr.704 izgatavošanas un uzstādīšanas pakalpojuma nodrošināšanai Nr.IP_B_33_km_2022/03-1  
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

(tiek sagatavots uz pretendenta veidlapas) 
 

<vieta>, 2022.gada _______. _________________ 
 
Par [pretendenta nosaukum] pieredzi iepriekšējo 2 (divu) gadu laikā līdzīgu projektu īstenošanā.  
 
N.p.k. Projekta realizācijas laiks  

(no-līdz, norādot mēnesi un gadu) 
Pasūtītāja nosaukums, 
adrese un 
kontaktpersonas vārds, 
uzvārds, kontakttālrunis 

Līguma nosaukums/ 
priekšmets 

Līguma apraksts, kas raksturo pieredzi 

    (piem., izgatavotas uz uzstādītas ceļa zīmes) 
    <pretendents tālāk pats papildina ar 

nepieciešamo rindu skaitu> 
 
 
Paraksttiesīgā  vai pilnvarotā persona:  
 
______________________________                  _______________________________                         _________________________ 
 vārds, uzvārds     amats         paraksts  
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Pielikums Nr.4  
Norāžu ceļa zīmju Nr.706 un Nr.704  

izgatavošana un uzstādīšana uz tūrisma  objektiem,  
starpteritoriālās sadarbības projekta Nr.19-00-A019.332-000006  

“Bānīša zemes labumi – 33 km garumā un platumā!”  
ietvaros norises teritorijā: Gulbenes un Alūksnes novadā 

Nr.IP_B_33_km_2022/03-1 
 

 
 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
 Par norāžu ceļa zīmju Nr.706 un nr.704 izgatavošana un uzstādīšana uz tūrisma objektiem 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-

2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros starpteritoriālās 

sadarbības projekta Nr.19-00-A019.332-000006 “Bānīša zemes labumi – 33 km garumā un platumā” 

ietvaros, Nr. IP_B_33_km_2022/03-1 

 
Pretendenta nosaukums:   
Reģistrācijas numurs:   
Juridiskā adrese:  
Biroja adrese:   
Kontaktpersona:   

Kontaktinformācija:  
Tālrunis:   
e-pasts:   

Iepirkuma priekšmets: 
Norāžu ceļa zīmju Nr.706 un Nr.704 (tajā skaitā stabu un 

savienojuma kronšteini) izgatavošana un uzstādīšana 

Pakalpojuma sniegšanas 
laiks:  

Sākot no  līguma parakstīšanas 2022.gada aprīlī  līdz faktisko 
darbu paveikšanai, bet ne ilgāk lā līdz 30.05.2022.     

Pakalpojuma sniegšanas  
vieta: 

 Gulbenes un Alūksnes novada teritorijas, atbilstoši zīmju izvietojuma 
sarakstam   

 
Apliecinām, ka:  
1.apņemamies ievērot visas cenu aptaujas dokumentu un to pielikumu prasības un 

piekrītam visām cenu aptujas dokumentos un to pielikumos izvirzītajām prasībām un 
noteikumiem;  

2. piedāvājums pilnā apmērā ietver Pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības; 
3. nepastāv tādi apstākļi, kuri liegtu piedalīties iepirkumā un pildīt cenu aptaujas nolikuma 

un tā pielikumos norādītās prasības; 
4. šis piedāvājums ir spēkā līdz faktisko darbu pabeigšanai, sākot no piedāvājuma 

iesniegšanas dienas; 
5. mūsu rīcībā ir atbilstoši resursi pakalpojuma sniegšanai; 
6.nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā; 
7. visas pieteikumā sniegtās ziņas par pretendentu ir patiesas un precizas; 
8. visām uzstādītajām norādēm, to komponentēm un uzstādīšanas darbiem garantija slaiks 

ir ne mazāk kā 5 (pieci) gadi no Pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.  
 
Informācija par finanšu piedāvājumu: 

Pozī
cija 

Nosaukums 

Piedāvājuma 
cena bez PVN 

(EUR) par 
vienu vienību 

Piedāvājuma cena 
bez PVN (EUR) 

kopā par apjomu 

1.1. Tūrisma norādes zīme Nr.706 (virziena rādītājs)   

1.2. Tūrisma norādes zīme Nr.704 (virziena rādītājs)   
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1.3. Stabi/ balsti ar aizsargkorķi   

1.4. Stiprinājumi   

1.5. Uzstādīšana   

Kopā EUR:  

PVN 21%, EUR  

Kopā ar PVN 21%, EUR  
 Mūsu piedāvājumā iekļautas visas nepieciešamās izmaksas, kas nodrošina pasūtījuma 
izpildi atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām (nodokļi, nodevas, piegādes transporta 
izmaksas un visas citas izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma priekšmetu, tais skaitā darbu 
izpildes saskaņošanu ar pasūtītāju). 
 
Pielikumā pievienotie dokumenti:  
1. __________________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________________ 
 
 
<vieta, dokumenta aizpildīšanas datums>                                            
 
_____________________________________________   
(Pretendenta pilnvarotās personas ieņemamais amats)               
 
 
_______________________    ________________________ 
             (paraksts)      (vārds, uzvārds) 
 
___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


