Pielikums Nr.1
NOLIKUMAM
Iepirkuma identifik cijas
Nr. SMC 2015/04

Iepirkuma procedūrai par SIA "Saldus medicīnas centrs" ūdens procedūru telpas izbūve un
operācijas bloka telpu kosmētiskais remonts
Identifikācijas Nr. SMC 2015/04
PIETEIKUMS DAL BAI IEPIRKUM
SIA „Saldus medic nas centrs”
reģistr cijas Nr. 40003187473, adrese: Slimn cas iela 3,
Saldus, Saldus novads, LV-3801

Kam

Pretendents
Adrese
Datums
Pretendenta kontaktpersona
(v rds, uzv rds, amats,
telefons)
Citi uzņēmēji
(uz kuru iespēj m konkrēt
l guma izpildei balst s
Pretendents, saskaņ ar
nolikuma 3.4.6. punkta
noteikumiem)
Iepazinušies ar SIA „Saldus medic nas centrs”, reģistr cijas Nr. 40003187473, adrese: Slimn cas iela
3, Saldus, Saldus novads, LV-3801organizēt iepirkuma par SIA "Saldus medicīnas centrs" ūdens
procedūru telpas izbūve un operācijas bloka telpu kosmētiskais remonts identifik cijas Nr. SMC
2015/04, nolikumu (turpm k – Nolikums), pieņemot visas Nolikum noteikt s pras bas,mēs, apakš
parakst jušies, apņemamies, ja mūsu pied v jums tiks akceptēts un noslēgts l gums, veikt mūsu
pied v jum nor d to pieg di saskaņ ar mūsu iesniegto pied v jumu.
1.

Iesniedzu piedāvājumu, kas sastāv no:
1.1.Š pieteikuma;
1.2.Tehnisk pied v juma;
1.3.Finanšu pied v juma;

2.Ar šo mēs apliecinām, ka:
 pied v jums ir iesniegts par apjomu, ko apņemamies izpild t, un ka pied v jums piln b
atbilst Tehnisk s specifik cijas pras b m;
 nek d veid neesam ieinteresēti nevien cit pied v jum un nepiedal mies nevien cit
pied v jum , kas iesniegts šaj iepirkuma procedūr ;
 mūsu pied v jums ir spēk 60 dienas no pied v jumu iesniegšanas datuma un var tikt
akceptēts jebkur laik pirms t spēk esam bas termiņa izbeigšan s;
 mūsu pied v jum iekļaut inform cija un dokumenti ir piln gi un patiesi;
 esam iepazinušies ar visiem nolikuma dokumentiem, to skaidrojumiem un mums ir piln b
saprotami iepirkuma nosac jumi un pras bas;
 mēs esam piln b iepazinušies ar iepirkuma apjomu un tehnisko specifik ciju un mūsu

pied v juma cen ir iekļautas visas izmaksas, kas saist tas ar pieg des izpildi, k ar Latvij
un rvalst s maks jamie nodokļi un nodevas.
 uz sabiedr bu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 391. panta izslēgšanas nosac jumi un t
ir reģistrēta, licencēta un sertificēta atbilstoši normat vajos aktos noteiktaj m pras b m;
Pretendenta p rst vis

(amats, paraksts, v rds, uzv rds, z mogs)
(amatpersonas ieņemamais amats, vārds, uzvārds, personas kods)
Uzņēmuma adrese
Telefons, fakss, e-pasta
adrese:
Uzņēmuma
bankas
rekviz ti:
2015.gada ______. ________________

