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Izmaksu un ieguvumu analīzes izstrāde projektam 
„Ieguldījums komercdarbības attīstībai Ilūkstes novadā” 
Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) darbības 
programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1. 
specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju 
apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības 
attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās 
noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un 
balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” trešajā projektu 
iesniegumu atlases kārtā  

 

Piedāvājuma vērtēšanas 
kritēriji: 

 

Zemākās cenas piedāvājums 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

Ilūkstes novada pašvaldības cenu aptaujai  
„Izmaksu un ieguvumu analīzes izstrāde projektam 

 „Ieguldījums komercdarbības attīstībai Ilūkstes novadā”” 
 

Pamatojoties uz 13.10.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr.593 „Darbības programmas 
"Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju 
apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības 
programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju 
vajadzībām"” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas "Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā 
infrastruktūrā pašvaldībās, kuras nav nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centru 
pašvaldības”, Ilūkstes novada pašvaldība veic cenu aptauju par Izmaksu un ieguvumu analīzes 
izstrādi projektam"Ieguldījums komercdarbības attīstībai Ilūkstes novadā". 

 

Izpildītāja pienākumi: 

1. Sagatavot izmaksu-ieguvumu analīzi (turpmāk tekstā - IIA) atbilstoši Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk - VARAM) izstrādātajai izmaksu un ieguvumu analīzes 
metodikai. 

2. IIA jāveic tādā detalizācijas pakāpē, lai, balstoties uz aprēķiniem un izmaksu un ieguvumu 
analīzes ziņojumu, būtu iespējams viennozīmīgi un detalizēti aizpildīt projekta iesnieguma 
veidlapu atbilstoši saistošai metodikai. 

3. Izpildītājam jāsagatavo IIA ziņojums, ņemot vērā Pasūtītāja sniegto būvprojektu un ievērojot 
13.10.2015. Ministru kabineta noteikumus Nr.593 „Darbības programmas "Izaugsme un 
nodarbinātība" 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, 
veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās 
noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” 
īstenošanas noteikumi” un citus uz IIA nodošanas brīdi spēkā esošus normatīvos dokumentus. 

4. Izpildītājam ir pienākums savlaicīgi sagatavot informācijas pieprasījumu Pasūtītājam, kas ir 
nepieciešama kvalitatīvai IIA sagatavošanai un attiecīgo aprēķinu veikšanai. 

5. Pēc atbildīgo institūciju atzinumiem vai iebildumiem Izpildītājam jāparedz veikt IIA 
nepieciešamos papildinājumus vai precizējumus bez papildus atlīdzības, ievērojot Pasūtītāja 
noteiktos termiņus. 

6. Visi nodevumi iesniedzami rakstiskā veidā un elektroniskā veidā .docx, .xlsx, un .pdf formātos, 
nosūtot tos uz e-pasta adresi: dome@ilukste.lv. Dokumentiem jābūt saformatētiem un 
sagatavotiem drukāšanai. 

7. Izpildītājam IIA sagatavošanas laikā būs cieši jāsadarbojas ar Pasūtītāju, lai IIA norādītais būtu 
saskaņā ar to informāciju, kas tiks sagatavota projekta iesnieguma veidlapā un citos tās 
pielikumos. 

8. Nepieciešamības gadījumā, ja pieteikuma sagatavošanai ir nepieciešama papildus informācija no 
Pasūtītāja vai kādas iesaistītās iestādes, kas kavē pasūtījuma izpildi, Izpildītājam ir tiesības lūgt 
pagarinājumu, bet ne ilgāku kā 5 (piecas) dienas no dienas, kad Pasūtītājs vai saistītā iestāde ir 
iesniegusi pieprasīto. 

9. Jautājumos, kas nav noregulēti šajā Tehniskajā specifikācijā, Izpildītājs sadarbojas ar Pasūtītāju. 



Piedāvājumu sūtīt uz e-pastu: dome@ilukste.lv, vai iesniegt personīgi Ilūkstes novada 
pašvaldības Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Brīvības ielā 7, 
Ilūkstē) līdz 05.07.2017. plkst. 12.00. Kontakttālrunis: Natālija Formanicka 65447860. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.pielikums 

Cenu aptaujai „Izmaksu un ieguvumu analīzes izstrāde projektam „Ieguldījums komercdarbības 
attīstībai Ilūkstes novadā”” 

 

  

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

Cenu aptaujai „Izmaksu un ieguvumu analīzes izstrāde projektam „Ieguldījums 
komercdarbības attīstībai Ilūkstes novadā”” 

 

 Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā iekļautas visas ar Tehniskajā specifikācijā noteikto 
prasību izpildi saistītās izmaksas, atsevišķi  izdalot pievienotās vērtības nodokli (PVN). Visas 
cenas jānorāda euro (EUR).   

Uzņēmuma nosaukums:  

Adrese:  

Pārstāvja amats, vārds, uzvārds:  

Kontaktinformācija (tālrunis, e-
pasts, fakss): 

 

 

1. Iepazinušies ar Cenu aptaujas „Izmaksu un ieguvumu analīzes izstrāde projektam 
„Ieguldījums komercdarbības attīstībai Ilūkstes novadā”” tehnisko specifikāciju, mēs, apakšā 
parakstījušies, piedāvājam veikt Izmaksu un ieguvumu analīzes izstrādi projektam „Ieguldījums 
komercdarbības attīstībai Ilūkstes novadā”. Mūsu piedāvājums ir:  
 

Nr.p
.k. 

Pakalpojuma nosaukums 
Cena EUR (bez PVN) 

par vienu vienību 
Cena EUR (bez 

PVN) 

1. 
Izmaksu un ieguvumu analīzes 
izstrāde 

  

KOPĀ EUR ( bez PVN)  
PVN 21 %  

KOPĀ EUR (ar PVN)  
 

 

 

 



2. Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies uzsākt Izmaksu un ieguvumu analīzes 
izstrādi ar Pasūtītāju saskaņotā termiņā, kā arī pilnībā pabeigt Izmaksu un ieguvumu analīzes 
izstrādi saskaņā ar līguma noteikumiem. 

 

Vārds, uzvārds*  

Amats  

Paraksts  

Datums  

Zīmogs  

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds 

 

 

  

vieta datums 

   

amats paraksts vārds, 
uzvārds 

 

z.v. 

 

 

 

 

 


