1.pielikums
Iepirkuma procedūras
„SIA „Latvijas Mobilais Telefons” energoaudits”
NOTEIKUMIEM
Pretendenta piedāvājuma veidlapas sākums

„Latvijas Mobilais Telefons” SIA
Ropažu iela 6,
Rīga, LV-1039
(dokumenta parakstīšanas vieta)
(dokumenta parakstīšanas datums un numurs)

Pretendenta:
(nosaukums)

(reģistrācijas numurs, PVN maksātāja reģistrācijas numurs)

(juridiskā adrese un faktiskā adrese (ja tā atšķiras))

SADARBĪBAS PIEDĀVĀJUMS
Iepirkuma procedūrai
„SIA „Latvijas Mobilais Telefons” energoaudits”
turpmāk tekstā – Pretendents, iesniedzot šo piedāvājumu:
1. Izsaka savu gribu piedalīties „Latvijas Mobilais Telefons” SIA (turpmāk – LMT), rīkotajā
iepirkuma procedūrā „SIA „Latvijas Mobilais Telefons” energoaudits, turpmāk tekstā –
Iepirkums, un apņemas ievērot Iepirkuma noteikumus.
2. Apliecina, ka ir saņēmis un iepazinies ar Iepirkuma noteikumiem, ir sapratis un pieņem tā
noteikumus un apliecina, ka saprot, ka Iepirkuma komisija var nepieņemt Sadarbības
piedāvājumu bez jebkādu paskaidrojumu sniegšanas.
3. Apņemas saskaņot savas darbības ar principiem, kas līdzīgi tiem, kas ietverti „Latvijas
Mobilais Telefons” SIA grupas piegādātāju uzvedības kodeksā (LMT mājas lapā www.lmt.lv,
sadaļā „Par LMT” / „Sadarbības partneriem”);
4. Apliecina savu gribu un spēju sniegt obligātā lielo uzņēmumu energoaudita pakalpojumu,
kas veicams saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 25.oktobra
Direktīvu (2012/27/ES) par energoefektivitāti.
5. Apliecina, ka piedāvājums ir spēkā uz visu Iepirkuma noteikumos minēto piedāvājuma
termiņu.
6. Apliecina, ka visa piedāvājumā un visos tam pievienotajos dokumentos sniegtās ziņas un
informācija ir patiesa un piekrīt, ka jebkāda neatbilstība var būt par iemeslu iesniegtā
piedāvājuma neizskatīšanai un/vai noradīšanai.
7. Pretendenta
kontaktpersona
Iepirkuma
ietvaros
ir
____________________
t.__________, e-pasta adrese: ________________________________, un Pretendents
piekrīt, ka gadījumā, ja Iepirkuma komisija vēlas sazināties ar Pretendentu, tas noris ar
šeit norādīto Pretendenta kontaktpersonu. Visa informācija un dokumenti, ko Iepirkuma
komisijai sniedz šeit norādītā kontaktpersona ir uzskatāmi par iesniegtiem Pretendenta
vārdā.
Pretendents apliecina, ka tam pieejami resursi, tam ir profesionālās un saimnieciskās
prasmes un spējas, pieredze un reputācija, kas rada un nodrošina faktiskās iespējas sniegt
Iepirkuma noteikumos un šajā piedāvājumā norādīto pakalpojumu un šī apgalvojuma
pierādījumam Pretendents Iepirkuma ietvaros sniedz šādu informāciju/dokumentus:
1. Pamatojošā dokumenta kopiju, kas apliecina, ka Pretendentam ir tiesības veikt lielā
uzņēmuma obligāto energoauditu atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada
25.oktobra Direktīvu (2012/27/ES) par energoefektivitāti:
1

1.1.

1.2.

Juridiskai personai – energoauditoram, akreditācijas apliecības kopija, kas
izsniegta atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 12.marta noteikumu Nr.138
„Noteikumi par rūpniecisko energoauditu” prasībām;
Fiziskai personai – neatkarīgam ekspertam ēku energoefektivitātes jomā (ēku
energoauditoram), sertifikāta kopija, kas izsniegta atbilstoši Ministru kabineta
2013.gada 9.jūlija noteikumu Nr.382 „Noteikumi par neatkarīgiem ekspertiem ēku
energoefektivitātes jomā” prasībām.

2. Informāciju par pretendenta iepriekšējo pieredzi energoaudita pakalpojumu sniegšanā, tai
skaitā, par pieredzi lielo uzņēmumu obligātā energoaudita izpildē atbilstoši Eiropas
Parlamenta un Padomes 2012.gada 25.oktobra Direktīvu (2012/27/ES) par
energoefektivitāti.
3. Informāciju par Pretendenta un/vai Iepirkuma izpildei paredzētā personāla citām
saistībām, plāniem un aktivitātēm, par kurām LMT ir būtiski zināt.
4. Pretendenta piedāvājumu Iepirkuma izpildei, detalizēti norādot veicamo darbību posmus,
tajās ietilpstošo darbu aprakstu un paredzamo izpildes laiku.
5. Pretendenta cenu piedāvājumu.
6. Informāciju par Pretendentam vēlamo norēķinu kārtību.
7. Ne mazāk kā 2 (divu) Pretendenta esošo vai bijušo klientu informāciju (klienta
nosaukums, kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasts), kuru būtu gatavi
dalīties pieredzē par sadarbību ar Pretendentu, tā speciālistiem.
8. Citu informāciju vai dokumentus, kurus Pretendents uzskata par nepieciešamiem iesniegt
LMT šī Iepirkuma ietvaros.

Pretendenta vārdā: ______________________________________________________
(vārds, uzvārds, amats, paraksts, datums)

Pretendenta piedāvājuma veidlapas beigas
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