2.pielikums
Nolikumam
Iepirkums Nr. SMC 2014/02
2014.gada „___”. ______________
Dalības pieteikums
SIA „Saldus medicīnas centrs”
Slimnīcas ielā 3, Saldū, LV-3801
Pretendenta pilns nosaukums vai vārds
Adrese, reģistrācijas Nr., tālrunis, fakss,
uzvārds (norāda pretendents)
e-pasts, bankas rekvizīti (norāda
pretendents)
Pretendenta kontaktpersonas vārds,
Tālrunis, fakss, e-pasts (norāda
uzvārds, amats (norāda pretendents)
pretendents)
Iepazinušies ar iepirkuma Nr. SMC 2014/02 „Viena neekspluatēta vieglā
automobiļa operatīvā noma uz 3 gadiem SIA "Saldus medicīnas centrs"
vajadzībām” un dokumentāciju, mēs, apakšā parakstījušies, apņemamies, ja mūsu
piedāvājums tiks akceptēts un noslēgts līgums, veikt piegādi saskaņā ar mūsu
iesniegto piedāvājumu.
Ar šo mēs apliecinām, ka:
- piedāvājums ir iesniegts par visu nolikumā noteikto apjomu, un ka
piedāvājums pilnībā atbilst Tehnisko specifikāciju prasībām.
- nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā un nepiedalāmies
nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkuma procedūrā;
- mūsu piedāvājums ir spēkā 80 dienas no piedāvājumu iesniegšanas datuma un
var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā spēkā esamības termiņa izbeigšanās;
- mūsu piedāvājumā iekļautā informācija un dokumenti ir pilnīgi un patiesi;
- esam iepazinušies ar visiem nolikuma dokumentiem, to skaidrojumiem,
grozījumiem un papildinājumiem un mums ir pilnībā saprotami iepirkuma
nosacījumi un prasības;
- mēs esam pilnībā iepazinušies ar iepirkuma apjomu un tehniskajām
specifikācijām un mūsu piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas
saistītas ar pakalpojumu izpildi, kā arī Latvijā un ārvalstīs maksājamie nodokļi
un nodevas.
- Pēc pasūtītāja rakstveida pieprasījuma iesniegsim izdruku no Valsts ieņēmumu
dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas, par to, ka attiecīgajai personai
laikā pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu
parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas
kopsummā pārsniedz 100 latus. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums
nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkumā.
Apliecinājums jāiesniedz ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no
pieprasījuma dienas. Pasūtītājs apliecinājumu nepieprasa, ja iepriekšminēto
informāciju var iegūt publiskā datubāzē
Pilnvarotās personas paraksts _________________________________
Pilnvarotās personas paraksts vārds, uzvārds, amats __________________________
(amata nosaukums jānorāda tikai juridiskām personām)

