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1. Nolikumā lietotie jēdzieni
1.1. Iepirkums – iepirkums, kas tiek rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma
8.2pantu. Iepirkumu izziņo, publicējot paziņojumu par plānoto līgumu Iepirkumu
uzraudzības biroja mājaslapā internetā un ievietojot paziņojumu Pasūtītāja mājaslapā
www.piejuraatkritumi.lv.
1.2. Pasūtītājs – Iepirkumu organizē un realizē Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”” (AAS „Piejūra”), adrese Rīgas
iela 1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101, tālrunis 63123306, fakss 63123306, e-pasts:
piejura@tukums.lv.
1.3. Piegādātājs – fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to
kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū piegādāt transportlīdzekli saskaņā ar
Pasūtītāja prasībām.
1.4. Ieinteresētais piegādātājs –Piegādātājs, kurš saņēmis šo nolikumu.
1.5. Pretendents – Piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu.
1.6. Komisija – visus ar Iepirkuma norisi saistītos jautājumus risina iepirkumu komisija,
kas izveidota ar AAS „Piejūra” valdes priekšsēdētājas 2014.gada 27.janvāra rīkojumu
Nr.1-5/14/8.
1.7. Iepirkuma identifikācijas numurs: PIEJURA 2017/2.
2.

Iepirkuma priekšmets, līguma izpildes laiks un vieta
2.1. Iepirkuma priekšmets ir jauna kravas mikroautobusa (turpmāk tekstā –
transportlīdzeklis) iegāde operatīvajā līzingā, atbilstoši tehniskajā specifikācijā
noteiktajām prasībām (1.pielikums).
2.2. Transportlīdzekļa piegādes vieta – Rīgas iela 1, Tukums, Tukuma novads.
2.3. Transportlīdzekļa piegādes laiks – 10 dienas no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.
2.4. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par
visu iepirkuma priekšmetu kopā.
2.5. Samaksa tiks veikta, izmantojot operatīvā līzinga pakalpojumu no Pasūtītāja izvēlētās
komercbankas. Pasūtītājs slēgs operatīvā līzinga līgumu ar izraudzīto komercbanku
uz 4 gadiem, pamatojoties uz Pretendenta iesniegto piedāvājumu un saskaņā ar
iepirkuma nolikuma noteikumiem. Līgums tiks slēgts ar iespēju lietot
transportlīdzekli ar apmaksāto nobraukumu 250 000 km. Pēc operatīvā līzinga beigām
Pasūtītājs saglabā pirmpirkuma tiesības uz transportlīdzekli, saskaņā ar Finanšu
piedāvājumā norādīto transportlīdzekļa atlikušo vērtību.

3.

Tehniskā specifikācija
Iepirkuma priekšmetam noteiktās prasības un noteikumi norādīti Tehniskajā specifikācijā
(1.pielikums).

4.

Prasības un tehniskās spējas pretendentam
Iepirkumā var piedalīties Pretendents, kas atbilst šādām prasībām:
4.1. ir reģistrēts likumā noteiktā kārtībā;
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4.2. nav pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas
procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz
parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), nav
apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tā
bankrotu vai tas netiek likvidēts;
4.3. ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās
datu aktualizācijas datumu, nav konstatēts, ka Pretendentam dienā, kad paziņojums
par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai dienā, kad
pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai
valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu
parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas
kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;
4.4. Pretendents ir atzīts kā attiecīgā transportlīdzekļa ražotāja autorizēts dīleris;
4.5. Pretendentam tiesības veikt attiecīgā transportlīdzekļa markas tehniskās apkopes un
remontus. Pretendentam iespējams nodrošināt transportlīdzekļa tehnisko apkopi un
garantijas remontu autoservisos, kam ir attiecīgā transportlīdzekļa markas ražotāja
sertifikāts, kas atrodas ne tālāk kā 70 km attālumā no Pretendenta juridiskās adreses;
4.6. augstāk minētajos punktos noteiktās prasības attiecas arī uz Pretendenta norādīto
personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija
atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām
prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība.
5.

Iepirkuma nolikums
5.1. Ar nolikumu var iepazīties Pasūtītāja mājas lapā www.piejuraatkritumi.lv, kā arī
Pasūtītāja biroja telpās darba dienās no plkst.8.30 līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz 16.00
līdz 2017.gada 14.februārim plkst.10.00. Nolikumu var saņemt arī elektroniski
nosūtot pieprasījumu uz e-pastu piejura@tukums.lv, norādot Piegādātāja
nosaukumu, tā adresi un tālruņa numuru, pārstāvja vārdu un uzvārdu.
5.2. Pasūtītājs un Piegādātājs ar informāciju apmainās rakstveidā.
5.3. Komisija pēc Ieinteresētā piegādātāja rakstiska pieprasījuma sniedz papildu
informāciju par nolikumu, ja pieprasījums iesniegts ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienas
pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.
5.4. Ja Komisija no Ieinteresētā piegādātāja ir saņēmusi rakstisku jautājumu par nolikumu,
tā 2 (divu) darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas sagatavo rakstisku atbildi
un nosūta to Ieinteresētajam piegādātājam, kurš uzdevis jautājumu, kā arī vienlaikus
ievieto šo informāciju mājaslapā internetā, norādot arī uzdoto jautājumu.

6.

Piedāvājuma iesniegšanas kārtība
6.1. Pretendenti piedāvājumus iesniedz, sākot ar dienu, kad paziņojums par plānoto
līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja un Pasūtītāja mājas lapā, līdz
2017.gada 14.februārim plkst.10.00 (darba dienās no plkst.8.30 līdz 12.00 un no 13.00
līdz 16.00).
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6.2. Piedāvājumus Pretendenti iesniedz Pasūtītāja biroja telpās Rīgas ielā 1, Tukumā,
Tukuma novadā, LV-3101 vai nosūta pa pastu. Pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu
piedāvājuma izsūtīšanu, lai nodrošinātu piedāvājuma saņemšanu Rīgas ielā 1,
Tukumā, Tukuma novadā, ne vēlāk, kā līdz nolikumā (nolikuma 6.1.punkts)
norādītajam laikam.
6.3. Pēc nolikuma 6.1.punktā norādītā termiņa piedāvājums netiek pieņemts un neatvērts
tiek atdots iesniedzējam.
6.4. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītājs Pretendentu reģistrē piedāvājumu iesniegšanas
secībā, norādot Pretendenta nosaukumu, kā arī piedāvājuma iesniegšanas datumu un
laiku.
6.5. Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim Pasūtītājs
nesniedz informāciju par citu piedāvājumu esamību.
6.6. Pretendents ir tiesīgs pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām atsaukt
iesniegto piedāvājumu, rakstiski par to paziņojot Komisijai.
6.7. Pretendents ir tiesīgs līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām mainīt vai
papildināt iesniegto piedāvājumu. Paziņojums par izmaiņām vai papildinājumiem
piedāvājumā sagatavojams, aizzīmogojams, marķējams un iesniedzams tāpat kā
piedāvājums, papildus norādot uz aploksnes, ka tās ir sākotnējā piedāvājuma
izmaiņas.
7.

Prasības piedāvājuma noformējumam un saturam
7.1. Pretendenta piedāvājums sastāv no:
7.1.1. pieteikuma, kas sagatavots un aizpildīts atbilstoši nolikumam
pievienotajai formai (2.pielikums) un ko parakstījis Pretendents personīgi
(ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona) vai Pretendenta pārstāvis ar
paraksta tiesībām (ja piedāvājumu iesniedz juridiska persona), pievienojot
pārstāvību apliecinošu dokumentu, vai Pretendenta pilnvarotā persona,
pievienojot pilnvaru vai tās apliecinātu kopiju;
7.1.2. dokumentiem Pretendentu atlasei:
7.1.2.1.Latvijas Republikas Komercreģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā
valstī izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai izziņa, kas
apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā,
7.1.2.2.Pretendenta parakstīts apliecinājums, kurā norādīts, ka attiecībā
uz to nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 8.2panta piektās
daļas 1. un 2.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi,
7.1.2.3.dokuments, kas apliecina, ka Pretendentam tiesības nodarboties
ar piedāvātā transportlīdzekļa pārdošanu (piegādi), sniegt
tehnisko apkopi un garantijas remontu (dokuments, kas
apliecina nolikuma 4.4. un 4.5.punkta izpildi);
7.1.3. tehniskā piedāvājuma:
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7.1.3.1.informācija par operatīvajā līzingā piedāvāto transportlīdzekli,
tas ir, dokuments, kas apliecina transportlīdzekļa atbilstību
tehniskās
specifikācijas
prasībām,
kurā
norādīta
transportlīdzekļa marka (ražotāja nosaukums), modelis un gads,
pievienojot piedāvātā transportlīdzekļa vizuālus materiālus
(piemēram, fotogrāfijas),
7.1.3.2.informācija par autoservisa atrašanās vietām, kur plānots veikt
piedāvātā transportlīdzekļa tehniskās apkopes un remontus;
7.1.4. finanšu piedāvājuma, kas sagatavots un aizpildīts atbilstoši instrukcijai
pievienotajai formai (2.pielikums).
7.2. Piedāvājums, kas sastāv no 7.1.punktā minētiem dokumentiem, iesniedzams slēgtā,
aizzīmogotā aploksnē ar uzrakstu ,,Iepirkumam ,,Kravas mikroautobusa iegāde
operatīvajā līzingā”, identifikācijas Nr. PIEJURA 2017/2”. Uz aploksnes jānorāda
Pretendenta nosaukums, adrese, tālruņa numurs.
7.3. Piedāvājumam jābūt sastādītam latviešu valodā, skaidri salasāmam, bez labojumiem
un dzēsumiem, cauršūtām, numurētām lapām. Ja piedāvājumā iekļauti dokumenti
svešvalodā, tad tiem pievienojams tulkojums latviešu valodā.
7.4. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.
7.5. Pretendentam piedāvājumā cena jānorāda euro. Pievienotās vērtības nodokļa summa
jānorāda atsevišķi. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar
transportlīdzekļa piegādi, kā arī izdevumi, kas var rasties nodrošinot tehniskajā
specifikācijā noteikto nosacījumu izpildi.
8. Piedāvājumu atvēršana
Piedāvājumu atvēršana notiks slēgtā Komisijas sēdē.
9. Pretendentu piedāvājuma noformējuma pārbaude, pretendentu atlase, tehnisko
piedāvājumu pārbaude
9.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi un tehnisko piedāvājumu
atbilstības pārbaudi Komisija veic slēgtā sēdē bez Pretendentu un to pārstāvju
klātbūtnes.
9.2. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents iesniedz papildus informāciju vai
paskaidrojumu par savu piedāvājumu. Saņemot uzaicinājumu sniegt šādu
informāciju, Pretendentam tā jāiesniedz 3 (trīs) darbdienu laikā no uzaicinājums
nosūtīšanas dienas vai citā Komisijas norādītā termiņā.
9.3. Komisijai ir tiesības pārbaudīt Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei
un izvēlei nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu
bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos.
9.4. Piedāvājumu noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu
atbilstības pārbaudei un piedāvājumu vērtēšanai Komisija var pieaicināt ekspertu.
9.5. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā Komisija izvērtē, vai piedāvājums
sagatavots un noformēts atbilstoši nolikumā (7.punkts) norādītajām noformējuma
prasībām un pieņem attiecīgu lēmumu. Konstatējot atkāpes no nolikumā izvirzītajām
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piedāvājuma noformējuma prasībām, Komisija izvērtē to būtiskumu un ietekmi uz
turpmāko piedāvājumu vērtēšanas procesu un ir tiesīga lemt par tālāku piedāvājuma
vērtēšanu.
9.6. Pretendentu atlases laikā Komisija pēc Pretendentu iesniegtajiem atlases
dokumentiem (7.1.2.punkts) pārbauda Pretendentu atbilstību nolikumā izvirzītajām
prasībām (4.punkts) un pieņem attiecīgu lēmumu.
Lai pārbaudītu, vai Pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko
iepirkumu likuma 8.2panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā minēto apstākļu dēļ,
Komisija:
1. attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un Publisko
iepirkumu likuma 8.2panta piektās daļas 3.punktā minēto personu, izmantojot
Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā
kārtībā iegūst informāciju:
a. par šā panta piektās daļas 1.punktā minētajiem faktiem – no Uzņēmumu
reģistra,
b. par šā panta piektās daļas 2.punktā minēto faktu – no Valsts ieņēmumu
dienesta. Komisija attiecīgo informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta
saņems, neprasot Pretendenta un Publisko iepirkumu likuma 8.2panta
piektās daļas 3.punktā minētās personas piekrišanu. Atkarībā no
pārbaudes rezultātiem, Komisijas rīkosies saskaņā ar Publisko iepirkumu
likuma 8.2panta astotās daļas noteikumiem;
2. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un Publisko
iepirkumu likuma 8.2panta piektās daļas 3.punktā minēto personu, pieprasīs, lai
Pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka
uz Pretendentu un Publisko iepirkumu likuma 8.2panta piektās daļas 3.punktā
minēto personu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2panta piektajā daļā
noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai Komisija noteikts ne īsāku par
10 darbdienām pēc pieprasījuma nosūtīšanas dienas. Ja Pretendents noteiktajā
termiņā izziņu neiesniegs, Komisija to izslēgs no dalības iepirkumā.
9.7. Pretendenta tehnisko spēju pārbaudes laikā Komisija izvērtē Pretendenta tehniskā
piedāvājuma atbilstību nolikumā noteiktajām tehniskajām prasībām (Tehniskā
specifikācija).
10. Piedāvājuma izvēles kritērijs un finanšu piedāvājumu vērtēšana
10.1. Vērtēti tiek to Pretendentu piedāvājumi, kuri, Komisijai veicot piedāvājumu
noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi un tehnisko spēju pārbaudi, atzīti par
atbilstošiem nolikumā noteiktām prasībām.
10.2. Piedāvājuma izvēles kritērijs - zemākā cena.
10.3. Piedāvājuma vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku
kļūdu. Ja Komisija konstatē šādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un
laboto piedāvājuma summu Komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas
labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Komisija ņem vērā labojumus.
11. Lēmuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšana
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11.1. Komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar Pretendentu, kura piedāvājums
atbilst nolikumā noteiktajām prasībām un ir ar zemāko cenu un nav izslēdzams no
dalības iepirkumā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2panta piekto daļu.
11.2. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt Iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju vai
Pretendents 5 (piecu) dienu laikā neierodas pie Pasūtītāja noslēgt līgumu, Komisijai ir
tiesības pieņemt lēmumu slēgt Iepirkuma līgumu ar nākamo Pretendentu, kas atbilst
visām nolikumā izvirzītajām prasībām un piedāvājis zemāko cenu vai pārtraukt
iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
12. Iepirkuma līgums
12.1. Iepirkuma līgums (3.pielikums) nosaka visas tiesiskās attiecības starp Pasūtītāju un
Pretendentu.
12.2. Pretendenta piedāvājumā norādītā cena ir līgumcena.
12.3. Noslēgtais Iepirkuma līgums, kā arī visi tā pielikumi, grozījumi un papildinājumi ir
brīvas pieejamības informācija saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu. Grozījumus
iepirkuma līgumā izdara, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67.1panta
noteikumus.
13. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi
13.1. Komisija savas kompetences ietvaros pieņem lēmumus, kā arī veic citas darbības, kas
izriet no nolikuma un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
13.2. Komisijas sēdes tiek protokolētas, ievērojot normatīvo aktu prasības.
13.3. Komisijai ir tiesības:
13.3.1. pieprasīt papildus informāciju no Pretendentiem par piedāvājumu, kā arī
lai Pretendents izskaidro informāciju, ko tas sniedzis;
13.3.2. pieaicināt Komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja
tiesībām, ievērojot normatīvo aktu prasības;
13.3.3. pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt iepirkumu,
neizvēloties nevienu piedāvājumu.
13.4. Komisijas pienākumi:
13.4.1. izskatīt un vērtēt Pretendentu piedāvājumus, ievērojot nolikuma prasības;
13.4.2. nodrošināt vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret visiem Pretendentiem;
13.4.3. ne vēlāk kā 3 (triju) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas dienas
rakstveidā informēt Pretendentus par pieņemto lēmumu slēgt iepirkuma
līgumu, kā arī savā mājaslapā internetā nodrošina brīvu un tiešu
elektronisku pieeju lēmumam vai pārtraukt iepirkumu, ja tam ir objektīvs
pamatojums;
13.4.4. veikt citus nolikumā minētos pienākumus.
14. Pretendenta tiesības un pienākumi
14.1. Pretendenta tiesības:
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14.1.1. iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums
saņemts, ar norādi par saņemšanas datumu un laiku;
14.1.2. atsaukt savu piedāvājumu līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām,
rakstiski informējot par to Komisiju;
14.1.3. pieprasīt izskaidrot lēmumu par tā piedāvājuma noraidīšanu;
14.1.4. citas nolikumā minētās tiesības.
14.2. Pretendenta pienākumi:
14.2.1. pārliecināties, ka visi nolikumā norādītie dokumenti, pieprasītie
skaidrojumi, grozījumi vai papildinājumi pilnībā iesniegti Pasūtītājam;
14.2.2. uzņemties atbildību par visu piedāvājumā norādīto ziņu patiesumu
(gadījumā, ja Komisija, pārbaudot šīs ziņas, noskaidro, ka tās neatbilst
patiesībai, attiecīgais Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības
iepirkumā);
14.2.3. pilnībā segt piedāvājumu sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas.
Pasūtītājs neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no
iepirkuma rezultātiem;
14.2.4. saņemot uzaicinājumu slēgt Iepirkuma līgumu, Pasūtītāja uzaicinājumā
norādītajā termiņā noslēgt Iepirkuma līgumu;
14.2.5. pieprasīt rakstveidā no Komisijas papildu informāciju par nolikumu ne
vēlāk kā 3 (trīs) darbdienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa
beigām;
14.2.6. saņemot Komisijas pieprasījumu sniegt informāciju nolikumā
paredzētajos gadījumos, norādīto informāciju sniegt 3 (trīs) darbdienu
laikā no Komisijas pieprasījuma nosūtīšanas dienas;
14.2.7. citi nolikumā minētie pienākumi.
15. Pielikumi:
15.1. Tehniskā specifikācija (1.pielikums);
15.2. Pieteikuma veidlapa (2.pielikums);
15.3. Līguma projekts (3.pielikums).

8

1.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Tehniskās prasības

Plānotais
transportlīdzekļu skaits
Virsbūves tips
Platums
Garums
Kravas telpas ietilpība
Durvju skaits
Sēdvietu skaits
Dzinējs /degviela
Dzinēja jauda
Atgāzu norma
Dzinēja darba tilpums
Oglekļa dioksīda (CO2)
izmeši kombinētajā ciklā
Pilna masa
Pārnesumkārba
Krāsa
Sēdekļi

Pretaizdzīšanas ierīce
Reģistrācija CSDD
Aizmugures riteņi
Obligātais aprīkojums

1 jauns transportlīdzeklis.

PRETENDENTA
piedāvājums
(aizpilda pretendents)
(Marka, modelis)

Kravas mikroautobuss , kategorija N1
No 2000 mm – 2050 mm
6200-7200 mm
Ne mazāk kā 16 m3
5
3 (1+2)
Dīzeļdegviela
Ne mazāka par 130 ZS
Ne mazāk kā EURO 5
Ne lielāks kā 3.0 cm3
Ne vairāk kā 246 g/km
Ne vairāk kā 3500 kg
Manuālā
Virsbūve – balta
Salons – tumšs, viegli kopjams
No izturīga, viegli tīrāma materiāla.
Vadītāja sēdeklis ar regulējumu
augstumu. Visi sēdekļi ir aprīkoti ar
drošības jostām.
Auto ražotāja rūpnīcā uzstādīta.
Apskate, tehniskā pase, reģistrācijas Nr.
Mono riteņi
Pilns kravas telpas finierējums grīdām un
sienām.
Bremžu pretbloķēšanas sistēma.
Stūres pastiprinātājs.
Centrālā atslēga ar pults vadību jeb
analoģiska ierīce.
Kravas stiprināšanas vieta kravas
nodalījumā.
Autonomā priekšsildīšanas sistēma
salonam un motoram.
Elektroniska pretaizdzīšanas ierīce.
Signalizācija ar salona aizsardzību.
Elektriski vadāmi logu pacēlāji.
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Piegāde
Garantija

Elektriski regulējami un apsildāmi sānu
spoguļi.
Audio sistēma ar SD vai CD; USB; Aux.
Distances kontrole aizmugurē.
Dzinēja kartera un kārbas sargs.
Aprīkojums sliktiem ceļiem.
Ugunsdzēšamais aparāts ar derīguma
termiņu, medicīniskā aptieciņa.
Avārijas apstāšanās zīme, atstarojoša
veste. Pilna izmēra rezerves ritenis.
Braukšanai derīgu rūpnīcas instrumentu
komplekts ar domkratu, gumijas
paklājiņi.
Atbilstošs ziemas riepu komplekts ar
protektoru, piemērotu braukšanai ziemas
apstākļos, izmēri un kravnesība atbilstoši
automašīnas ekspluatācijas noteikumiem.
Atbilstošs vasaras riepu komplekts.
Gaisa kondicionieris.
Kruīza kontrole.
Borta dators.
Dubļusargi.
Salona un kravas telpas apgaismojums.
Stūres pastiprinātājs, ABS.
Sānslīdes durvis.
Aizmugures durvis bez stikla par 270°
veramas.
Lukturu augstuma regulēšana.
Priekšējie miglas lukturi.
Patstāvīgās dienas gaismas.
10 (desmit) dienu laikā no iepirkuma
līguma parakstīšanas dienas
Ne mazāk kā 3 gadu garantija bez
nobraukuma ierobežojuma

Cita informācija:
1. Transportlīdzeklim jābūt reģistrētam CSDD ar izietu tehnisko apskati.
2. Pirmā iemaksa nav paredzēta.
3. Pretendents piedāvājumam pievieno informāciju un materiālus, kas raksturo piedāvāto
transportlīdzekli tehniski un vizuāli.
4. Pretendents, piegādājot transportlīdzekli, nodod Pasūtītāja pārstāvim:
1) divus atslēgu komplektus kopā ar divām signalizācijas pultīm;
2) transportlīdzekļa tehnisko pasi, tehnisko parametru un lietošanas instrukcijas
dokumentāciju latviešu valodā, transportlīdzekļa servisa grāmatiņu u.c. tehnisko
dokumentāciju.
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2.pielikums
PRETENDENTA PIETEIKUMS
dalībai iepirkumā „Kravas mikroautobusa iegāde operatīvajā līzingā”
(identifikācijas Nr. PIEJURA 2017/2)

1.
Iepazinušies ar iepirkuma nosacījumiem, mēs, apakšā parakstījušies, piedāvājam
transportlīdzekļa ______________________ piegādi operatīvajā līzingā, saskaņā ar iepirkuma
noteikumu prasībām, par cenu:
Transportlīdzekļa
modelis, marka un
izlaides gads

Transportlīdzekļa
kopējā vērtība EUR
bez PVN

Transportlīdzekļa
atpirkuma vērtība pēc
līzinga perioda EUR
bez PVN

Transportlīdzekļa
vērtība par 48
(četrdesmit astoņi)
mēneši pie
nobraukuma
250 000 km
EUR bez PVN

Pretendenta piedāvātā maksa par paredzamā nobraukuma pārsniegumu – EUR/km - ________1

2.

Apliecinām, ka esam pilnīgi iepazinušies ar Iepirkuma noteikumiem, Iepirkuma līguma
projektu un šajā piedāvājuma cenā esam pilnīgi iekļāvuši visas nepieciešamās izmaksas, mums nav
nekādu neskaidrību un pretenziju šajā sakarā tagad, kā arī atsakāmies tādas celt līguma darbības
laikā.

3. Apliecinām, ka visas pieteikumā sniegtās ziņas ir precīzas un patiesas.

Pretendenta nosaukums:
Reģistrācijas Nr./personas kods:
Juridiskā/deklarētā adrese:
Biroja/dzīvesvietas adrese:
Bankas nosaukums un filiāle:
Bankas kods:

1

Pretendenta norādītā cena netiks vērtēta, bet tiks ņemta vērā iestājoties šādam nosacījumam.
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Konta Nr.:

Kontaktpersona: _________________ (vārds, uzvārds) ____________ (tālruņa Nr., faksa Nr., e-pasta
adrese)
Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā no mūsu puses līgumu parakstīs pretendenta pārstāvis:
_________________ (pārstāvja amats, vārds uzvārds), kas pretendentu pārstāv uz __________ (statūti,
pilnvara vai cits – nosaukt atbilstošo) pamata.
Pretendents kā atbildīgo personu līguma izpildē nozīmē ___________________________ (vārds,
uzvārds) ____________ (tālruņa Nr., faksa Nr., e-pasta adrese)
Pielikumā: (uzskaitīt pielikumā esošos dokumentus)
Ar šo apstiprinu sniegto ziņu patiesumu.
Datums: _______________
(Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs)
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3.pielikums
LĪGUMS Nr.______________ (projekts)
Tukumā,

2017.gada __._______________

SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „PIEJŪRA”” (reģistrācijas numurs
40003525848, juridiskā adrese Rīgas iela 1, Tukums, LV-3101) tās valdes priekšsēdētājas Indras
Rassones personā, kura rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk šā līguma tekstā saukts Pasūtītājs, no
vienas puses, un
__________________________________, tās ___________________________ personā, kur_
rīkojas saskaņā ar __________________, turpmāk šā līguma tekstā saukts Izpildītājs, no otras puses,
abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par Pusēm, pamatojoties uz
Pasūtītāja rīkoto iepirkumu – Kravas mikroautobusa iegāde operatīvajā līzingā, identifikācijas Nr.
PIEJURA 2017/2, turpmāk šā līguma tekstā saukts iepirkums, rezultātiem un Izpildītāja iesniegto
piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu:
1. Līguma priekšmets
Izpildītājs apņemas veikt transportlīdzekļa (ražotājs un modelis:________) (turpmāk tekstā – Prece)
piegādi un garantijas apkalpošanu Pasūtītājam, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju – tehnisko
piedāvājumu (Līguma 1. pielikums) un Izpildītāja Finanšu piedāvājumu (Līguma 2. pielikums).
2. Pasūtījuma kvalitāte un apjoms
2.1. Izpildītājs nodrošina savlaicīgu un kvalitatīvu Preces piegādi un garantijas apkalpošanu, atbilstoši
Tehniskajām specifikācijām - tehniskajam piedāvājumam (1. pielikums), Finanšu piedāvājumam
(Līguma 2. pielikums), šā Līguma nosacījumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
2.2. Preces piegādes vieta: Rīga iela 1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101.
3. Piegādes nosacījumi
3.1. Izpildītājs nodrošina Preces piegādi 10 (desmit) dienu laikā no Līguma parakstīšanas brīža, Līguma
2.2.punktā norādītajā Preces piegādes vietā.
3.2. Pēc Preces piegādes attiecīgajā piegādes vietā Izpildītāja pārstāvis iesniedz Pasūtītāja pārstāvim
parakstīšanai Preces pieņemšanas – nodošanas aktu 2 (divos) eksemplāros.
4. Līguma summa un norēķinu kārtība
4.1. Līguma kopējā summa EUR ___________ (_______________________), kurā nav iekļauts pievienotās
vērtības nodoklis. Līguma summu Pasūtītājs samaksā saskaņā ar operatīvā līzinga devēja
nosacījumiem, noslēdzot trīspusēju līgumu starp Pasūtītāju, Izpildītāju un līzinga devēju.
4.2. Līguma summā ietilpst visas ar Tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas,
tajā skaitā visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, muitas maksājumiem (ja tādi ir), garantijām,
nodokļiem (izņemot PVN, kas tiek norādīts atsevišķi) un nodevām, kā arī nepieciešamo atļauju
saņemšanu no trešajām personām, CSDD reģistrāciju.
5. Pušu pienākumi un tiesības
5.1. Pasūtītāja pienākumi un tiesības:
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5.1.1. Pasūtītāja pienākums ir pieņemt saskaņā ar šo Līgumu veikto Preces piegādi un Preces
tehniskās apkopes darbus garantijas periodā un samaksāt Līguma summu par veikto Preces
piegādi un tehniskajām apkopēm garantijas periodā saskaņā ar Līguma nosacījumiem;
5.1.2. Pasūtītāja tiesības ir saņemt Preci un to garantijas apkalpošanu saskaņā ar Līguma
nosacījumiem.
5.2. Izpildītāja pienākumi un tiesības:
5.2.1. Izpildītāja pienākums ir veikt Preces piegādi un Preces tehnisko apkopju veikšanu garantijas
periodā saskaņā ar Līguma nosacījumiem;
5.2.2. Izpildītāja tiesības ir saņemt samaksu par veikto Preces piegādi un veiktajām Preces
tehniskajām apkopēm garantijas periodā saskaņā ar Līguma nosacījumiem;
5.2.3. Izpildītājs apņemas pēc Pasūtītāja lūguma nekavējoties novērst Preces darbības traucējumus
Preces garantijas perioda laikā.
5.3. Katra Puse ir atbildīga par Līguma nepildīšanu vai par to, ka Līgums nav pienācīgi izpildīts tās
vainas dēļ.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6. Garantijas apkalpošana
Garantijas periods Precei (ražotājs un modelis:__________) ir ___ (_________) mēneši. Garantijas
periods Precei sākas ar datumu, kad parakstīts Preces pieņemšanas – nodošanas akts un Preču
pavadzīme – rēķins par konkrētās Preces piegādi.
Izpildītājs garantē piegādātās Preces darbību atbilstoši to tehniskās specifikācijas nosacījumiem visā
garantijas spēkā esamības laikā un ir atbildīgs par visu bojājumu, kas nav radušies Preces
ekspluatācijas noteikumu pārkāpumu dēļ, trūkumu un/vai defektu novēršanu, nodrošinot tehnisko
atbalstu, sākot ar attiecīgā Preces pieņemšanas – nodošanas akta un Preču pavadzīmes – rēķina
parakstīšanas brīdi.
Izpildītājs Preces garantijas laikā nodrošina Preces tehnisko apkopju veikšanu atbilstoši Tehniskajās
specifikācijās – Tehniskajā piedāvājumā (Līguma 1. pielikums) noteiktajam tehnisko apkopju
biežumam un veikšanas kārtībai un Finanšu piedāvājumā (Līguma 2. pielikums) noteiktajiem
izcenojumiem.
Jebkuru, trūkumu, bojājumu un/vai defektu novēršanu (t.sk. Preces nogādāšana līdz servisa vietai
un atpakaļ no to atrašanās vietas) garantijas perioda laikā Izpildītājs veic bez maksas, ievērojot šādu
kārtību un termiņus:
6.4.1. ja tiek atklāti Preces trūkumi, bojājumi un/vai defekti, Izpildītājs par to tiek informēts
rakstiski uz Izpildītāja e-pastu (e-pasta adrese: ________ ) vai telefoniski (tālrunis: ________)
vai pa faksu (faksa Nr.__________);
6.4.2. pēc informācijas saņemšanas telefoniski vai pa e-pastu, vai faksu Izpildītāja pārstāvis
attiecīgajā Preces atrašanās vietā Tukumā, Rīgas ielā 1, ierodas 24 (divdesmit četru) stundu
laikā, ja Preces tehniskais stāvoklis nepieļauj tās drošu ekspluatēšanu līdz Izpildītāja
noteiktajai servisa vietai vai četru stundu laikā no Pasūtītāja pārstāvja pieteikuma
saņemšanas brīža informē Pasūtītāja pārstāvi par vietu un laiku, kur jānogādā Prece, ja tās
ekspluatācija ir pieļaujama, lai to nogādātu līdz Izpildītāja norādītajai servisa vietai. Pēc
Izpildītāja pārstāvja ierašanās attiecīgajā Preces atrašanās vietā vai Preces nogādāšanas
Izpildītāja noteiktajā servisa vietā par konstatēto nekavējoties tiek sastādīts un abpusēji
parakstīts akts, kurā tiek noteikti trūkumu, bojājumu un/vai defekti, rašanās cēloņi,
novēršanas risinājums un termiņš;

14

6.4.3. konstatētie trūkumi, bojājumi un/vai defekti Izpildītājam jānovērš 24 (divdesmit četrās)
stundās darba dienas laikā (no plkst. 9.00 – 17.00) pēc 6.4.2. apakšpunktā minētā akta
sastādīšanas un abpusējas parakstīšanas vai arī jāpiedāvā alternatīvs risinājums gadījumos,
kad nepieciešams veikt Preces vai tās komponentes daļēju vai pilnīgu apmaiņu;
6.4.4. Gadījumā, ja Izpildītājs nevar novērst Preces trūkumus, bojājumus un/ vai defektus 24
(divdesmit četrās) stundās darba laikā, tas nodrošina Pasūtītāju bez papildus samaksas ar
līdzvērtīgu Preci atbilstoši Tehniskajās specifikācijās – Tehniskajā piedāvājumā (Līguma
1. pielikums) noteiktajām prasībām uz Preces defektu novēršanas laiku.
6.5. Trūkumi, bojājumi un/vai defekti, kas radušies Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājam jānovērš bez
maksas.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

8.1.
8.2.

8.3.

8.4.

7. Līgumsods
Gadījumā, ja Izpildītājs neizpilda saistības, tajā skaitā garantijas saistības, paredzētajos termiņos, un
Pasūtītājs rakstiski pieprasa no Izpildītāja maksāt līgumsodu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam
līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa procenta) apmērā no Līguma summas bez PVN par katru
nokavēto dienu, ja minētais nokavējums radies Izpildītāja vai Izpildītāja Līgumā iesaistītu trešo
personu dēļ.
Gadījumā, ja Pasūtītājs nesamaksā Izpildītājam Līguma maksājumu paredzētajos termiņos, un
Izpildītājs rakstiski pieprasa no Pasūtītāja maksāt Izpildītājam līgumsodu, Pasūtītājs maksā
Izpildītājam līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa procenta) apmērā no kavētās maksājuma summas
bez PVN par katru nokavēto dienu.
Gadījumā, ja Līgums tiek pārtraukts Izpildītāja vainas dēļ, piemēram, Izpildītājs nepiegādā Preci
Līguma 3.1.punktā noteiktā termiņā, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit
procentu) apmērā no Līguma kopējās summas bez PVN.
Šā Līguma 7.1. un 7.2. punktā noteiktā Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no šajā Līgumā noteikto
saistību pilnīgas izpildes.
8. Nepārvarama vara
Šā Līguma izpratnē nepārvarama vara nozīmē notikumu, kas ir ārpus Puses pamatotas kontroles un
kas padara Pusei savu no šī Līguma izrietošo saistību izpildi par neiespējamu.
Puses nespēja pildīt kādu no savām saistībām saskaņā ar Līgumu netiks uzskatīta par atkāpšanos
no šā Līguma vai saistību nepildīšanu, ja Puses nespēja izriet no nepārvaramas varas notikuma, ja
Puse, kuru ietekmējis šāds notikums (a) ir veikusi visus pamatotos piesardzības pasākumus, veltījusi
nepieciešamo uzmanību un spērusi pamatotos alternatīvos soļus, lai izpildītu šā Līguma
noteikumus, un (b) ir informējusi otru Pusi pēc iespējas ātrāk par šāda notikuma iestāšanos.
Jebkurš periods, kurā Pusei saskaņā ar šo Līgumu ir jāveic kāda darbība vai uzdevums, ir
pagarināms par periodu, kas pielīdzināms laikam, kurā Puse nespēja veikt šādu darbību
nepārvaramas varas ietekmē.
Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 1 (vienu) mēnesi, Pusēm jāvienojas par saistību
izpildes atlikšanu, izbeigšanu vai turpināšanas procedūru.

9. Līguma darbības termiņš
Šis Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas un darbojas līdz Līgumā noteikto saistību pilnīgai
izpildei.
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10. Līguma grozīšana un izbeigšana
10.1. Līgumu var grozīt, papildināt vai mainīt Līguma nosacījumus (izņemot Līguma summu), ievērojot
Publisko iepirkumu likuma 67.1 pantā noteiktos nosacījumus, lai tā izpilde būtu Pusēm izdevīga,
noformējot rakstisku Pušu vienošanos, kas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
10.2. Ja Izpildītājs nepilda vai pārkāpj šā Līguma saistības, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusējā kārtībā
atkāpties no šā Līguma, paziņojot par to rakstiski otrai Pusei 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš.
10.3. Ja Izpildītājs Pasūtītājam nepiegādā Preci Līguma 3.1.punktā noteiktajā termiņā vai piegādātā
Prece neatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām, tad Līgums uzskatāms par izbeigtu nākamajā
dienā pēc Līguma 3.1.punktā noteiktā termiņa. Šādā gadījumā, Pasūtītājam nav pienākuma nosūtīt
Izpildītājam rakstisku paziņojumu par vienpusēju atkāpšanos no Līguma.
11. Strīdu izskatīšanas kārtība
11.1. Puses pieliks visas pūles, lai risinātu visus strīdus, kas izriet vai rodas saistībā ar šo Līgumu vai tā
interpretāciju.
11.2. Jebkura strīda risināšanai Pušu starpā par jautājumiem, kas izriet no šā Līguma un ko neizdodas
atrisināt 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc tam, kad viena no Pusēm saņēmusi otras Puses
pieprasījumu risinājumam, jebkura no Pusēm ir tiesīga vērsties tiesā pēc Pasūtītāja juridiskā
adreses. Strīda risināšana notiks saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem.
12. Citi noteikumi
12.1. Līgums sastādīts uz ___ (_________) lapām un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, katrai Pusei pa
vienam eksemplāram. Visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
12.2. Šajā Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem
ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai ietekmēt
šā līguma noteikumu tulkošanu.
12.3. Termini, kas lietoti šajā Līgumā atbilst to jēgai un formulējamam, kādā tie ir lietoti iepirkuma
dokumentācijā. Iepirkuma dokumentācijā izskaidrotie termini līguma tekstā lietoti to
aprakstītajā nozīmē, ja vien no konteksta nav iespējams saprast citu termina nozīmi. Līguma
izpildes gaitā Pusēm ir saistoši iepirkuma dokumentācijā paredzētie noteikumi.
12.4. Līguma 2 (divi) pielikumi ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas:
1. pielikums – Tehniskais piedāvājums;
2. pielikums – Finanšu piedāvājums.
12.5. Pusēm ir jāinformē vienai otra nedēļas laikā par savu rekvizītu (nosaukuma, adreses, norēķinu
rekvizītu un tml.) un par Līguma izpildi atbildīgo personu maiņu rakstiski, apstiprinot ar parakstu
un zīmogu. Šādā gadījumā atsevišķi Līguma grozījumi netiek gatavoti.
13. Pušu rekvizīti un paraksti
Pasūtītājs:
Izpildītājs:
SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība
„Piejūra””
reģistrācijas numurs 40003525848
adrese Pils iela 18, Tukums, LV-3101
tālr. 63123306, fakss 63123306
AS „__________________”
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Konts: _____________________________
Kods _________________

Valdes priekšsēdētāja
I.Rassone __________________
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