
2021.gada 25.janvārī 

 

Par cenu aptauju 

 Mālpils novada pašvaldības Mālpils novada vidusskola uzaicina piedalīties 

cenu aptaujā par elektroinstalācijas sekundāro kabeļu nomaiņas projektēšanas 

darbu veikšanu Mālpils novada vidusskolā, iesniedzot projektu “Mālpils novada 

vidusskolas iekšējo tīklu projekts “IV”kārta”. 

NOTEIKUMI 

1. Informācija par pasūtītāju 

Pasūtītājs 
Mālpils novada pašvaldības Mālpils novada 

vidusskola 

Reģistrācijas numurs  90000048398 

Adrese 
Sporta iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV-

2152 

Kontaktpersona Ingrīda Kajaka 

Tālrunis 29551042 

 
2. Iepirkuma priekšmets: 

Elektroinstalācijas sekundāro kabeļu nomaiņas projektēšanas darbi 

 

3. Piedāvājuma iesniegšanas vieta: 

* Mālpils novada vidusskolā, Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152, 

iesniedzot personiski vai nosūtot pa pastu; 

* iesniedzot elektroniski -  e-pasta adrese: vidusskola@malpils.lv 

4. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2021.gada 1.februāris līdz plkst. 12.00 

5. Vispārīgā informācija par iepirkuma priekšmetu: 

5.1.Cenu aptauja paredz, ka pretendents izstrādā elektroinstalācijas sekundāro 

kabeļu nomaiņas projektu Mālpils novada vidusskolas 1.,2.stāva un pagrabstāva 

telpām kopā 850 m2 platībā “Mālpils novada vidusskolas iekšējo tīklu projekts 

“IV” kārta”, kas sastāv no objekta apsekošanas, griestu tipa un augstuma 

precizēšanas, tehniskās shēmas, iekšējo elektrotīklu materiālu specifikācijas un 

materiālu apjomu sadali pa telpām būvdarbu veikšanai. 

6. Prasības pretendentam:  

6.1.Pretendentam jābūt reģistrētam komersantam.  

7. Iesniedzamie dokumenti: 

7.1.Pretendents iesniedz reģistrācijas dokumenta un sertifikātu kopijas.   

8. Darba uzdevums: 

8.1. Izstrādāt projektu “Mālpils novada vidusskolas iekšējo tīklu projekts “IV”kārta”. 
8.2.Nepieciešamības gadījumā konsultēt pasūtītāju elektroapgādes jautājumos 

līguma darbības laikā. 

9. Darbu veikšanas termiņi: 

9.1. Darba izpildes laiks – viens mēnesis no līguma noslēgšanas dienas 

10. Piedāvājumu vērtēšana un kritēriji: 

mailto:dome@malpils.lv


10.1. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc norādītā iesniegšanas termiņa, netiks 

vērtēti; 

10.2. Vērtēšanas kritērijs –zemākā cena. 

 

Pielikumā: 

1. Telpu plāns uz 3 lapām; 

2. Finanšu piedāvājuma  veidlapa. 

 

 

Mālpils novada pašvaldības Mālpils novada vidusskolas direktore Jeļena Caune 

 

 

1.pielikums  

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

 

Projekta “Mālpils novada vidusskolas iekšējo tīklu projekts “IV” kārta” izstrādei 

 

Pretendents: _______________________________________ 

 

Iepazinušies ar cenu aptaujas noteikumiem, piedāvāju(am) projekta izstrādi, saskaņā ar 

cenu aptaujas noteikumos norādīto informāciju par iepirkuma priekšmetu, darba 

uzdevumu un darba izpildes termiņiem. Apliecinām, ka piedāvātā pakalpojuma cena 

būs nemainīga visā līguma darbības laikā.  

 

 
Summa 

EUR 

(bez PVN) 

 

PVN 

Summa 

EUR 

(ar PVN) 

Projekta  Mālpils novada 

vidusskolas iekšējo tīklu projekts 

“IV” kārta” izstrāde 

   

 

Piedāvājuma summa EUR bez PVN (ar vārdiem):  

__________________________________________________________________ 

 

 

 

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

(paraksts) 
 

Datums: 2021.gada __. __________________ 

 


