
   

 
IEPIRKUMA PRIEKŠMETA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 
Par brīvdabas skatuves ar telti iegādi projektam „Pašdarbnieki Tūjā jūras krastā”  biedrības  „Jūrkante”  izsludinātajā 

atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 1.kārtā Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) 

pasākumā 43.02 „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros. 

1. Atbalsta pretendents: Biedrība „Tūjaskrasts” 

2. Nodokļa maksātāja numurs: 40008170350 

3. Pasūtītāja adrese: "Krimalnieki 1", Liepupes pag., Salacgrīvas nov., LV-4022 

4. Pasūtītais priekšmets: Konsultācijas projekta „Pašdarbnieki Tūjā jūras krastā” 
iesnieguma sagatavošanā 

5. Piegādes vieta: "Krimalnieki 1", Liepupes pag., Salacgrīvas nov., LV-4022 

6. Izpildes laiks: Līdz 2017.gada 30.aprīlim. 

7. Piedāvājuma derīguma termiņš: Līdz 2016.gada 11.maijam. 

8. Specifikācija: Konsultācijas projekta iesnieguma sagatavošanā 

N.p.k. Pakalpojums Specifikācija. 

 
8.1. 

 
Konsultācijas 
projekta iesnieguma 
sagatavošanā 

Konsultācijas projekta iesnieguma sagatavošanā; 
Projekta iesnieguma sagatavošana 
Avansa maksājuma pieprasījuma sagatavošana 
Maksājuma pieprasījuma sagatavošana 

 

9. Pasūtītāja kontaktpersona un projekta vadītājs – valdes loceklis Ingus Konstants, t.29403119 

10. Iepirkuma veids: pakalpojums. 

11. Cenas veidošanas rādītāji: jāuzrāda cena bez PVN, PVN 21%, un cena iekļaujot PVN. 

12. Prasības piedāvājuma noformējumam: jāaizpilda Finanšu piedāvājums (Pielikums Nr.1). 

13. Piedāvājums jāiesniedz: elektroniski uz tujaskrasts@inbox.lv  līdz 05.05.2016. plkst. 17:00 

14. Papildu jautājumus par iepirkumu aicinām uzdot, nosūtot pieprasījumu uz biedrības 
„Tūjaskrasts” e-pastu  tujaskrasts@inbox.lv   līdz 2016.gada 03.maija plkst. 17:00 

 

 

 

 

 
Biedrības „Tūjaskrasts”  
valdes loceklis Ingus Konstants                                                              Tūja, 2016.gada 18.aprīlis. 
 

 

 



Pielikums Nr.1 

Par brīvdabas skatuves ar telti iegādi projektam „Pašdarbnieki Tūjā jūras krastā”  biedrības  „Jūrkante”  izsludinātajā 

atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 1.kārtā Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) 

pasākumā 43.02 „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros. 

 

 

PRETENDENTA FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

Informācija par piegādātāju (Aizpilda pretendents):  

Biedrība    « Tūjaskrasts »  
Projekts " Pašdarbnieki Tūjā jūras krastā " 

 

Piedāvājuma nr. :  

Piedāvājuma datums:  

Uzņēmuma nosaukums:  

Uzņēmuma adrese:  

Reģistrācijas numurs:  

 

Cena bez PVN „Konsultācijas projekta iesnieguma sagatavošanā”    

PVN 21%  

Kopā summa ar PVN  

 

Summa vārdiem: 

 

_________________________________________________________________________ 

Uzņēmums, amats, vārds, uzvārds, paraksts  

 

Piedāvājuma vērtēšanas kritēriji: 

1. Atbilst iepirkuma priekšmeta tehniskajai specifikācijai. 

2. Piedāvājums ar zemāko cenu. 

 


