
 

 
 
 
 

 
Kokneses novada Kokneses pagastā 

 

 

 
TIRGUS IZPĒTES 

Viduslaiku moku rīku izgatavošana 
Projekta “Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā” 

Nr.5.5.1.0/17/I/005 ietvaros, KND/TI/2018/35 
 

INSTRUKCIJA 
1. Informācija par pasūtītāju: 

Nosaukums  Kokneses novada dome, 
Reģistrācijas numurs 90000043494 
Adrese Melioratoru iela 1, Koknese, LV – 5113, 
Kontaktpersona Anda Mikāla, Attīstības nodaļas vadītāja 
Kontaktinformācija anda.mikala@koknese.lv, 27097953; 65133636 

 

2. Informācija par tirgus izpēti: 
2.1. Tirgus izpētes metode: 

Publicēt instrukciju Kokneses novada pašvaldības mājas lapā 
www.koknese.lv sadaļā “Cenu aptaujas” 

+ 

Nosūtīt instrukciju vismaz trīs potenciālajiem pretendentiem uz 
elektronisko pastu ar uzaicinājumu iesniegt piedāvājumus 

+ 

Veikt cenu izpēti internetā - 
Veikt pakalpojumu sniedzēju vai piegādātāju telefonisku vai 
klātienes aptauju 

- 

 
2.2. Pakalpojums tiek iepirkts projekta ERAF “Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība 

Daugavas ceļā” Nr.5.5.1.0/17/I/005 ietvaros 



 

 
 

3. Tirgus izpētes priekšmets: 
3.1. Viduslaiku moku rīku izgatavošana saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums) un 

pretendenta piedāvājumu. 
3.2. Pakalpojuma sniegšanas laiks – 2019.gada 31.maijs 

 
4. Piedāvājuma izvēles kritērijs – cenu aptaujas noteikumiem atbilstošs piedāvājums ar 

zemāko cenu. 
 

5. Piedāvājuma noformēšana un iesniegšana: 
5.1. Pretendentam jāiesniedz: 

5.1.1. Pretendenta pieteikums (2.pielikums); 
5.1.2. Finanšu piedāvājums (3. pielikums). 
 

5.2. Piedāvājuma cena un valūta 
Piedāvājumam jābūt izteiktam euro, atsevišķi norādot piedāvājuma cenu bez PVN un 
PVN summu. 
Piedāvājuma cenā jāiekļauj: 
• moku rīku izgatavošana un piegāde; 
• citi izdevumi, ja tādi paredzami, kas saistīti ar noteikumos noteiktā darba 
uzdevuma kvalitatīvu izpildi; 
• visi likumdošanā paredzētie nodokļi un citi maksājumi. 
 

5.3. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2018. gada 8. jūnijam 
plkst.12:00, sūtot to ieskenētā veidā uz e-pastu anda.mikala@koknese.lv (var sūtīt arī pa 
pastu vai iesniegt personīgi Kokneses novada domē, Melioratoru ielā 1, Koknesē, 
11.kabinetā līdz iepriekšminētajam termiņam). 

5.4. Pasūtītājs nodrošina iesniegto piedāvājumu konfidencialitāti līdz iesniegšanas termiņa 
beigām.  

5.5. Piedāvājumam jāatbilst šajā instrukcijā un Tehniskajā specifikācijā noteiktajām 
prasībām; 

5.6. Piedāvājumā jānorāda piedāvātā cena euro. Cenā jāierēķina visi ar pakalpojuma 
sniegšanu saistītie izdevumi, t.sk. transporta izdevumi, nodokļi u.c.  

6. Līguma slēgšana un  apmaksas kārtība: 
6.1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto Pretendentu līgumu, pamatojoties uz Pretendenta 

piedāvājumu. 
6.2. Samaksa tiek veikta 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta 

parakstīšanas un  rēķina saņemšanas. 
5. Iesniegto piedāvājumu vērtēšana: 
5.1. Līguma slēgšanai tiks izvēlēts piedāvājums ar zemāko cenu un tehniskais piedāvājums 

(tiks ņemta vērā kopējā finanšu piedāvājuma norādītā cena EUR ar PVN). 
5.2. Ja diviem pretendentiem piedāvātā cena ir vienāda, Pasūtītājs izvēlēsies pretendentu ar 

lielāku pieredzi. 
5.3. Ja Pretendenta piedāvājums neatbilst šai instrukcijai un Tehniskajai specifikācijai, 

Pretendenta piedāvājums var tikt noraidīts.  

 



 

1.pielikums 
 

SPECIFIKĀCIJA 

Nr. Informatīva vizualizācija Nosaukums 
Skaits 
(gab.) 

1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moku krēsls 
 

Materiāls: koks ar metāla 
elementiem. 

Izmēri: 500 x 1700 x 900 mm 
(+/- 50 mm) 

 
 
 

1 

2. 

 
 

 
Sieksta 

Materiāls -  koks ar metāla 
elementiem. 

 Novecināta un apstrādāta ar 
pernicu vai lineļļu. (Eņģes, 

aizvēršanas mehānisms, 
apdares naglas – metāls). 

Izmēri: 1000 x 1200  
(+/- 50 mm) 

 

1 

3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Važas 

Materiāls – metāls (raupjš un 
masīvs). Ar iespēju atvērt un 

aizvērt.  
Ķēdes garums – 200 - 250 

mm (+/- 50 mm) 
 

 7 vašas -  paredzēt  
pieaugušajiem (3 -  važas ar 
iekšējo diametru 6,5 cm, 2 
važas ar iekšējo diametru – 
7,5cm un 2 važas ar iekšējo 
diametru – 8 cm) 

   3 važas paredzēt bērniem ar 
iekšējo diametru 5,5 cm. 

 
 
 

10 



 

Nr. Informatīva vizualizācija Nosaukums 
Skaits 
(gab.) 

4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stiepšanas galds 
 

Materiāls – koks ar metāla 
elementiem 

Izmēri: 800 x 2300 
(+/- 50 mm) 

 
 
 
 
 
 

1 

5. 

 

 
Moku grozs 

 
Materiāls – metāls. 
Atveramas durvis. 
Savienojuma vietas 

sakniedētas. Komplektā ķēde 
ar āķi stiprināšanai. 
Augstums 2200 mm 

(+/- 50 mm) 

1 

6. 

 

Ķēdes 
 

Materiāls – metāls 
Garums – 2 m 

(+/- 50 cm) 

4 

 



 

2.pielikums 

 
 

PIETEIKUMS DALĪBAI CENU APTAUJĀ 
Viduslaiku moku rīku izgatavošana 

Projekta “Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā” 
Nr.5.5.1.0/17/I/005 ietvaros, KND/TI/2018/35 

 
 

   
sastādīšanas vieta  datums 

 
Informācija par pretendentu* 
 
Pretendenta 
nosaukums: 

 

Reģistrācijas numurs:  
Juridiskā adrese:  
Pasta adrese:  
Tālrunis:  Fakss:  
E-pasta adrese:  
 
Finanšu rekvizīti* 
 
Bankas nosaukums: 

 

Bankas kods:  
Konta numurs:  
 
Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu)* 
 
Vārds, uzvārds: 

 

Ieņemamais 
amats: 

 

Tālrunis:  Fakss:  
E-pasta adrese:  
 
Ar šo mēs apliecinām savu dalību cenu aptaujā „Viduslaiku moku rīku izgatavošana” ERAF 
projekta “Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā” Nr.5.5.1.0/17/I/005 
ietvaros,  KND/TI/2018/35. 
 
Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar cenu aptaujas instrukciju un Tehnisko specifikāciju 
un piekrītam visiem tā noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju 
pret tiem nav. 



 

 
Mēs piedāvājam nodrošināt viduslaiku moku rīku izgatavošanu  – saskaņā ar cenu aptaujas  
„Viduslaiku moku rīku izgatavošana” ERAF projekta “Kultūras mantojuma saglabāšana un 
attīstība Daugavas ceļā” Nr.5.5.1.0/17/I/005 ietvaros,  KND/TI/2018/35. instrukciju un tehniskās 
specifikācijas prasībām par summu:  
 
Apliecinām, ka:  

- piedāvājums ir spēkā līdz līguma noslēgšanai. 

- Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā piedāvājums ir spēkā visu līguma 
darbības laiku; 

- nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties iepirkumā un pildīt cenu aptaujas instrukcijā 
norādītās prasības;  

- darbu izpildes apstākļi un apjoms ir skaidrs un to var realizēt, nepārkāpjot normatīvo 
aktu prasības un publiskos ierobežojumus, atbilstoši instrukcijai un tehniskai 
specifikācijai; 

 
Ar šo apliecinām, ka visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam un visa 
piedāvājumā iesniegtā informācija ir patiesa. 
 

Pretendenta nosaukums:  

Pilnvarotās personas vārds, 
uzvārds* 

 

Pilnvarotās personas amats*:  

Pilnvarotās personas paraksts*:  

   
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.pielikums 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
“Viduslaiku moku rīku izgatavošana” 

Projekta “Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā” 
Nr.5.5.1.0/17/I/005 ietvaros,  

KND/TI/2018/35 
2018.gada _______________ 
 
Pretendenta nosaukums:  
Vienotais reģistrācijas Nr.:  
Juridiskā adrese:  
Telefons:  
e-pasts:  
Kontaktpersona:   
Bankas kods un konts:  

 
Iepazinušies ar tirgus izpētes instrukciju un tehnisko specifikāciju, mēs, apakšā 
parakstījušies, piedāvājam veikt pasākumu nodrošināšanu un vadīšanu par summu: 
 

Nr. Nosaukums Skaits (gab.) Summa bez PVN, EUR 
1. Moku krēsls 1  
2. Sieksta 1  
3. Važas 10  
4. Stiepšanas galds 1  
5. Moku grozs 1  
6. Ķēdes 4  

Kopā summa bez PVN  
PVN  

Kopā summa ar PVN  
Ar šo apliecinām: 
1. savu dalību tirgus izpētē “Viduslaiku moku rīku izgatavošana” 
2. ka esam iepazinušies ar instrukciju un piekrītam visiem tajā minētajiem noteikumiem, tie ir 

skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav. 
3. ka mūsu piedāvājums ir spēkā līdz līguma noslēgšanai (ja pasūtītājs izvēlēsies mūsu 

piedāvājumu). 
4. ka finanšu piedāvājumā tiek iekļautas visas izmaksas atbilstoši instrukcijas un tehniskās 

specifikācijas nosacījumiem. 
5. ja pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu, apņemamies slēgt līgumu un pildīt tā nosacījumus. 

 

Pilnvarotā persona: ____________________________________________________ 
                                   (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) 

 


