
SIA “GROBIŅAS NAMSERVISS” 
Celtnieku iela 36, Grobiņa, Grobiņas novads 

2018.gada ____.________ 
 

PIETEIKUMS DALĪBAI CENU APTAUJĀ 
 

  
Sabiedrības nosaukums reģistrācijas numurs 

  
kuras vārdā saskaņā ar  rīkojas 

 pārstāvības pamats  Sabiedrības vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds 

ar šo piesakāmies piedalīties cenu aptaujā “Koksnes granulu iegāde un piegāde SIA „GROBIŅAS 
NAMSERVISS.”” 
 
          Mēs piedāvājam nodrošināt koksnes granulu piegādi SIA “GROBIŅAS NAMSERVISS” 
vajadzībām,  saskaņā ar sekojošiem piegādes periodiem un apjomiem: 
 

Adrese 

Periods: 
Piedāvājums 

2018.gada 01.oktobris– 2019.gada 30.aprīlis. 

Piegādājamais daudzums, t 
Koksnes granulas 

daudzums, t 

Mēnesī Periodā Mēnesī Periodā 

Bārtas pagasts, “Tautas 
nams”  

18 126   

Bārtas pagasts, 
“Ambulance” un 
“Ēdnīca” 

10 70   

Gaviezes pagasts, 
Pārvalde “Āmuļi” un 
Kultūras nams “Ritmi” 

29 203   

Grobiņas pagasts, 
Cimdenieki, Pērkona 
iela 5 

72 504   

Kopā 129 903   

 
Mēs piedāvājam nodrošināt koksnes granulu piegādi SIA “GROBIŅAS NAMSERVISS” 
vajadzībām,  saskaņā ar sekojošām cenām:  
 

1 tonnas koksnes 
granulu cena ar 
piegādi Bārtas 

pagasta katlumājās 
(Euro), bez PVN 

1 tonnas koksnes 
granulu cena ar 

piegādi Gaviezes 
pagasta katlumājās  
(Euro), bez PVN 

1 tonnas koksnes 
granulu cena ar 

piegādi 
Cimdenieku 

katlumājā (EUR), 
bez PVN 

Piedāvātais 
koksnes 
granulu   

daudzums                
(tonnās) 

Summa kopā 
EUR, bez 

PVN 

     

 



 
Koksnes granulu 

iepakojumu 
specifikācija 

Iepakojuma prasības 
Piedāvājums: 

iepakojuma izmērs 
(kg) 

Piedāvājums: cena 
par iepakojumu 
(EUR bez PVN) 

Cimdenieku katlu mājā 
un Bārtas pagasta katlu 

mājās 

Lielie maisi – 500 kg, 
1000 kg vai cits izmērs 

  

Gaviezes pagastu katlu 
mājās 

Mazie maisi – 15 kg vai 
cits izmērs 

  

 
1. Apliecinām, ka esam iepazinušies ar cenu aptaujas dokumentiem. Piedāvājuma izmaksās ir 

iekļautas koksnes granulas, to  piegādes izdevumi, iekraušanas, izkraušanas, utilizācijas 
izmaksas, transporta izmaksas, kā arī sakaru izmaksas un citas izmaksas, kas attiecas uz 
materiālu (koksnes granulas), tā piegādi un līguma izpildi. Ir  skaidri apstākļi, kas varētu 
ietekmēt pakalpojuma izpildi, tajā skaitā laika apstākļi, iespējas piegādāt koksnes granulas, 
transporta iespējas, katlu māju atrašanās vietas (1. “Tautas nams”, Bārtas pagasts; 
“Ambulance”, Bārtas pagasts; “Ēdnīca”, Bārtas pagasts; 2. Pārvalde, “Āmuļi”, Gaviezes 
pagasts; Kultūras nams “Ritmi”, Gaviezes pagasts; 3. Pērkona iela 5, Cimdenieki, Grobiņas 
pagasts; Grobiņas novadā), tiesību normas, darbaspēka izmantošanas nosacījumus.  
 

2. Apliecinām, ka ir zināms, ka apmaksa tiek veikta 30 (trīsdesmit) dienu laikā no granulu 
piegādes brīža. Līgumi par granulu piegādi var tikt noslēgti ar vairākiem piegādātājiem. 

 
3. Apliecinām, ka ir nepieciešamās speciālās atļaujas un sertifikāti minētā pakalpojuma 

sniegšanai. 
 
4. Apliecinām, ka mums nav nodokļu parādu t.sk. valsts sociālās obligātās apdrošināšanas 

iemaksu parāda, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 EUR. 
 
5. Piedāvājuma derīguma termiņš ir 9 (deviņi) mēneši pēc piedāvājuma iesniegšanas beigu 

termiņa, bet ja mūsu piedāvājums tiks atzīts par izdevīgāko, līdz iepirkuma līguma 
noslēgšanai. 
 

6. Apliecinām, ka esam iepazinušies ar līguma projektu “Kurināmās šķeldas iegāde un piegāde 
SIA „GROBIŅAS NAMSERVISS.” Līguma nosacījumi ir skaidri un pieņemami. 

 
 Pielikumā: 

1) Informācija par pieredzi (vismaz 2 līdzīga apjoma pakalpojumi, norādot pircēju un tā 
kontaktus); 
 

Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts: z.v. 

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:  

Adrese:  

Bankas rekvizīti:  

Kontaktpersona:  

Tālruņa numurs un e-pasta adrese:  

 


