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Rīgā, 2016.gada ___.___________,  

 
SADARBĪBAS PIEDĀVĀJUMS 

 
 
 vienotās reģistrācijas Nr.  

pretendenta nosaukums   
turpmāk - Pretendents, piesakās LMT izsludinātajā „Paklāju nomas un apmaiņas pakalpojums” piegādātāja izvēles 
procedūrā. 
Pretendenta kontaktpersona: 
Vārds, uzvārds:  

Tālrunis:  

E-pasts:  

Pretendents apliecina, ka visa LMT informācija, kas nosūtīta uz norādīto kontaktpersonas e-pastu, tiks uzskatīta par 
iesniegtu Pretendentam. 
  
Iesniedzot šo pieteikumu, Pretendents apliecina, ka: 

 ir iepazinies un apņemas pildīt/ievērot LMT izsludinātās piegādātāja izvēles procedūras noteikumus, kas viņam 
nosūtīti elektroniskā veidā, nosūtot uzaicinājumu piedalīties šajā Piegādātāja izvēles procedūrā; 

 apņemas saskaņot savas darbības ar principiem, kas līdzīgi tiem, kas ietverti LMT grupas ētikas un uzvedības 
kodeksā, kā arī LMT grupas piegādātāju uzvedības kodeksā (www.lmt.lv / Par LMT / Sadarbības partneriem); 

 Pretendenta piedāvājums ietver visas LMT noteiktās prasības; 

 gadījumā, ja šis piedāvājums tiks pieņemts, apņemas nodrošināt paklāju nomas un apmaiņas servisa 
pakalpojumu par Sadarbības piedāvājumā norādīto cenu visā līguma darbības laikā; 

 Sadarbības piedāvājums ir spēkā divus mēnešus no sadarbības piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, tas ir 
Pretendentam saistošs, un LMT to var pieņemt jebkurā laikā līdz norādītā perioda beigām; 

 visas Pretendenta piedāvājumā ietvertās /sniegtās ziņas ir patiesas. 
 
Cenu piedāvājums:  
Paklāju materiāls*:   

* Ja Pretendents var piedāvāt dažādu materiālu paklāju apmaiņas servisa pakalpojumu, piedāvājums jāsagatavo un 
jāiesniedz par katru materiālu veidu atsevišķi. 
 

Vēlamie 
paklāju 
izmēri, 

mm 
 

Pretendenta piedāvātie 
paklāju izmēri (aizpildīt 

gadījumā, ja tie atšķiras no 
vēlamajiem paklāju 

izmēriem), mm 

Cena par viena paklāja vienu apmaiņas reizi, 
EUR (bez PVN) 

Paklāja vērtība 
(atlīdzināšanai tā 

zaudējuma 
gadījumā),  

EUR (bez PVN) 

Apmaiņas intervāls 

2 reizes 
nedēļā 

1 reizi 
nedēļā 

1 reizi divās 
nedēļās 

1 reizi 
mēnesī 

85x150       

85x200       

115x200       

115x240       

150x240       

 
 Pievienotie dokumenti/dati: 

1. Katra paklāju veida un pieejamās krāsas vizuālais attēls; 
2. Paklāju un/vai to izgatavošanā pielietoto materiālu kvalitāti raksturojošo dokumentu kopijas; 
3. Informācija par Pretendenta profesionālo pieredzi līdzvērtīgu (kvalitātes un apjoma ziņā) pakalpojumu sniegšanai 

vismaz 2 (divu) gadu periodā pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas, norādot šādu informāciju: pasūtītājs, 
pasūtītāja kontaktinformācija, veikto piegāžu apjoms un raksturojums.  

 
Ar šo apliecinām, ka piedāvājumā izteiktais priekšlikums ir pamats līguma par Paklāju apmaiņas servisa 
pakalpojumu izpildi noslēgšanai.    
 
Pretendenta vārdā:  
   

   

Amats, vārds, uzvārds  /paraksts/ 
 

http://www.lmt.lv/

