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1.      Vispārīgā informācija 

 

Iepirkuma nolikums (turpmāk tekstā – Nolikums) sagatavots atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 

9. pantam. 

 

1.1. Identifikācijas numurs 

1.1.    Iepirkuma procedūras „Lietota kravas automašīnas-konteineru vedēja ar hidro manipulatoru noma          

operatīvajā līzingā” identifikācijas Nr. Piejūra 2019/17 

 

1.2. Pasūtītājs:  

SIA "Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība "Piejūra"", reģ.Nr. 40003525848 

Adrese: Rīgas iela 1, Tukums, LV-3101 

Tālrunis: +371 63123306 

E-pasta adrese: piejura@tukums.lv 

 

1.2.1. Iepirkumu organizē 2019. gada 1. novembrī izveidota SIA "Atkritumu apsaimniekošanas 

sabiedrība "Piejūra"" iepirkuma komisija. 

  

1.3. Iepirkuma procedūras kontaktpersona  

1.3.1 Par iepirkuma procedūras dokumentiem – Sanita Limanska tālrunis +371 631233305, +371 

28465610, e-pasts: sanita.limanska@piejuraatkritumi.lv. Par iepirkuma tehnisko specifikāciju – 

Inārs Zaļums tālrunis +371 25620067, +371 63123306, e-pasts: piejura@tukums.lv, Pasūtītāja 

kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā nodrošina informācijas apmaiņu starp Pasūtītāju un 

pretendentiem Nolikuma prasībās un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

1.4. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, termiņš un kārtība 

1.4.1.   Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem 

papildus nepieciešamajiem dokumentiem, tajā skaitā atbildēm uz Pretendenta uzdotajiem 

jautājumiem, Elektronisko iepirkumu sistēmas ( turpmāk tekstā – EIS) e-konkursu 

apakšsistēmas pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier. 

1.4.2.   Ar noteikumiem un tehnisko specifikāciju drukātā versijā Pretendents var iepazīties SIA 

"Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība "Piejūra"", reģ.Nr. 40003525848, adrese: Rīgas iela 1, 

Tukums, LV-3101, katru darba dienu no plkst. 9:00-12:00, un no 13:00-16:00.  

1.4.3.   Iepirkuma komisija nav atbildīga par to, ja ieinteresētais pretendents nav iepazinies ar 

informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.  

1.4.4.   Ja Pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma Nolikumā iekļautajām 

prasībām, Pasūtītājs to sniedz 3 (trīs) darbadienu laikā, bet ne vēlāk kā 4 ( četras) dienas pirms 

piedāvājumu iesniegšanas dienas.  

1.4.5.   Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un Pretendentu notiek rakstiski. Mutvārdos sniegtā 

informācija Iepirkuma ietvaros nav saistoša.  

tel:37163123306
mailto:piejura@tukums.lv
mailto:sanita.limanska@piejuraatkritumi.lv
mailto:piejura@tukums.lv
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier
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1.4.6.   Jautājumus par Nolikumā iekļautajām prasībām ieinteresētais pretendents uzdod rakstiski, sūtot 

tos uz e-pasta adresi piejura@tukums.lv Jautājumi tiek adresēti Iepirkumu komisijai un 

pievienoti kā skenēts dokuments, kuru paraksta pretendenta paraksta tiesīgā persona.  

1.4.7.   Papildus informāciju Pasūtītājs nosūta Pretendentam, kas uzdevis jautājumu uz norādīto e-pasta 

adresi kā skenētu parakstītu dokumentu un vienlaikus ievieto šo informāciju vietā, kur ir 

pieejams iepirkuma nolikums, norādot arī uzdoto jautājumu. 

1.4.8.   Piedāvājumi iepirkuma procedūrai iesniedzami SIA "Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība 

"Piejūra"", reģ.Nr. 40003525848, adrese: Rīgas iela 1, Tukums, LV-3101, katru darba dienu no 

plkst. 9:00-12:00, un no 13:00-16:00, līdz 2019. gada  22. novembra plkst.10:00, nogādājot 

tos personīgi, vai nosūtot ar ierakstītu vēstuli pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā 

punktā norādītajā adresē līdz minētajam termiņam. Piedāvājumu, kas iesniegts pēc minētā 

termiņa, iepirkumu komisija neatvērtu nosūtīs pa pastu atpakaļ uz Pretendenta norādīto adresi.   

1.4.9.   Piedāvājuma atvēršanas notiks slēgtā Komisijas sēdē. 

1.4.10. Piedāvājumu reģistrē iesniegšanas secībā. 

1.4.11. Piedāvājumi, kuri tiks saņemti pēc iepirkuma nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa beigām, netiks izskatīti un, marķēti ar uzrakstu „NOKAVĒTS”, neatvērtā veidā atdoti 

vai nosūtīti atpakaļ pretendentam. 

1.4.12. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt no atbildīgās personas apliecinājumu tam, ka 

piedāvājums saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku). 

 

1.4.13. Piedāvājumi, kas nav iesniegti Nolikumā noteiktajā kārtībā, nav noformēti tā, lai piedāvājumā 

iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim, netiek izskatīti un 

tiek atdoti atpakaļ iesniedzējam. 

 

1.4.14. Piedāvājumu var mainīt vai atsaukt pēc tā iesniegšanas ar nosacījumu, ja pretendents iesniedz 

iepirkuma komisijai rakstisku paziņojumu par izmaiņām vai atsaukšanu līdz piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz 

pretendentu no tālākas līdzdalības iepirkuma procedūrā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par 

piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts atkārtotā piedāvājuma iesniegšanas brīdis. 

 

1.4.15. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents savu piedāvājumu nevar grozīt. 

 

1.4.16. Pasūtītājs nodrošina iesniegto piedāvājumu satura neizpaušanu un uzglabāšanu neatvērtā veidā 

līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim. 

 

1.5. Informācija par iepirkuma priekšmetu un līguma izpildi 

1.5.1. Iepirkuma procedūras priekšmeta  

1.5.1.1. Iepirkuma priekšmets ir „Lietota kravas automašīnas - konteineru vedējs ar hidro 

manipulatoru” saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr. 2).  

1.5.1.2. Līguma izpildes termiņš – automašīnas piegādes laiks ir 14 (četrpadsmit) dienas no līguma  

noslēgšanas dienas. 

1.5.1.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji 5 (piecu) dienu laikā izbeigt līgumu, ja automašīna netiek 

piegādāta Nolikuma 1.5.1.2. punktā norādītajā termiņā.  

mailto:piejura@tukums.lv
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1.5.1.4.  Automašīnas operatīvā līzinga laiks ir 6 mēneši no automašīnas piegādes dienas.  

1.5.1.5. Automašīnai jābūt reģistrētai CSDD (apliecība, Nr. zīme, tehniskā apskate). 

1.5.1.6. Automašīnas operatīvā līzinga nosacījumi: operatīvā līzinga termiņš 6 mēneši, nobraukums 

līdz termiņa beigām 40 0000 km, nomas perioda beigās Pasūtītājam ir tiesības izteikt 

priekšlikumu iegādāties automobili par Finanšu piedāvājumā norādīto atlikušo vērtību. 

1.5.1.7. Iepirkuma procedūras CPV kods: 34137000-6. 

1.5.1.8. Iepirkumam ir viena daļa. 

1.5.1.9. Pretendents var iesniegt vienu piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu kopumā.  

1.5.1.10. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. 

1.5.1.11. Paredzamā līgumcena līdz 30 000 Eur bez PVN. 

1.6. Piedāvājuma derīguma termiņš un piedāvājuma nodrošinājums: 

1.6.1.   Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam, tas ir saistošs Pretendentam, līdz 

iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 60 (sešdesmit) dienas no piedāvājumu 

atvēršanas dienas. 

1.6.2.  Ja objektīvu iemeslu dēļ Pasūtītājs nevar noslēgt iepirkuma līgumu piedāvājuma derīguma 

termiņā, Pasūtītājs var rakstiski lūgt Pretendentus pagarināt sava piedāvājuma derīguma 

termiņu. 

1.7. Valoda, kādā iesniedzami piedāvājumi: 

1.7.1. Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz drukātā veidā latviešu valodā. 

1.8. Piedāvājumu noformēšanas kārtība: 

1.8.1. Piedāvājuma dokumentus izstrādā atbilstoši Ministru kabineta 04.09.2018. noteikumu Nr. 558 

„Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām. 

1.8.2. Piedāvājumu iesniedz slēgtā, ar uzņēmuma zīmogu aizzīmogotā aploksnē uz tās norādot: 

pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru, adresi un kontaktinformāciju, Pasūtītāja 

nosaukumu un adresi, ar atzīmi – Iepirkuma komisijai, SIA "Atkritumu apsaimniekošanas 

sabiedrība "Piejūra"", reģ.Nr. 40003525848, adrese: Rīgas iela 1, Tukums, LV-3101; 

1.8.3. Norāde „Piedāvājums iepirkumam „Lietotas kravas automašīnas-konteineru vedēja ar hidro 

manipulatora nomu operatīvajā līzingā”, identifikācijas Nr. Piejūra 2019/17. 

1.8.4. Norāde ”Neatvērt līdz 2019. gada  22. novembrim plkst. 10:00”. 

1.8.5. Piedāvājuma dokumentiem jābūt sagatavotiem latviešu valodā, skaidri salasāmiem, lai izvairītos 

no jebkādām šaubām un pārpratumiem, kas attiecas uz vārdiem un skaitļiem, bez 

iestarpinājumiem, dzēsumiem, svītrojumiem, labojumiem vai matemātiskām kļūdām. Ja labojumi 

ir izdarīti, tiem jābūt atrunātiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

1.8.6. Piedāvājumam jābūt ar satura rādītāju. Visiem piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem vienā 

sējumā, ar numurētām lapām. Uz piedāvājuma sējuma jābūt norādei iepirkuma procedūra 
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„Lietotas kravas automašīnas-konteineru vedēja ar hidro manipulatora nomu operatīvajā 

līzingā”, identifikācijas Nr.Piejūra 2019/17 

1.8.7. Pretendentam ir jāiesniedz 1 (viens) piedāvājuma eksemplārs – oriģināls, ar pretendenta 

amatpersonas parakstu. Piedāvājums jāiesniedz cauršūtā veidā. 

1.8.8. Ja dokumentus paraksta pilnvarotā persona, piedāvājumam pievieno attiecīgās pilnvaras oriģinālu 

vai apliecinātu kopiju, ko iekļauj (iešuj) pretendenta atlases dokumentos.  

1.8.9. Ja piedāvājumā iekļaujama informācija ir svešvalodā, pretendents pievieno tulkojumu valsts 

valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumiem Nr. 291 „Kārtība, kādā 

apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Pretendents ir atbildīgs par jebkuriem 

kļūdainiem dokumentu tulkojumiem. Tulkojuma apliecinājums ietver: 

 1.8.9.1. norādi “TULKOJUMS PAREIZS”; 

 1.8.9.2. pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu; 

 1.8.9.3. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. 

1.8.10.  Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu tulkojumu pareizību 

apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots. 

1.8.11.  Piedāvājumā norāda, vai attiecībā uz piedāvājuma priekšmetu vai atsevišķām tā daļām 

nepieciešams ievērot komercnoslēpumu. Piedāvājuma lapām, kas satur šāda rakstura informāciju, 

jābūt marķētām ar atzīmi “Komercnoslēpums”, vai “Konfidenciāli”. Pretendents nevar prasīt 

ievērot komercnoslēpumu uz tādu informāciju, kas ir vispārpieejama saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem.  

1.9. Prasības pretendentiem: 

1.9.1. Attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, nepastāv 

Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas 1., 2., 3., 4. vai 5. punktā noteiktie pretendenta 

izslēgšanas nosacījumi, t.i., Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības Iepirkumā jebkurā no 

šādiem gadījumiem: 

1.9.2. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā 

tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā 

saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts; 

1.9.3. ir konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums 

par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendentam Latvijā vai valstī, 

kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts 

sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 

euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs ņem 

vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts 

ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa 

administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā; 

1.9.4.iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma 

komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu Publisko iepirkuma likuma 25. panta 

pirmās vai otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un pasūtītājam nav 

iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem; 
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1.9.5.uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā 

kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma 

nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir 

attiecināmi Publisko iepirkuma likuma astotās daļas 1., 2. vai 3. punkta nosacījumi; 

1.9.6.pretendents ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība. 

1.9.7. Nolikuma 1.9.1.-1.9.6. punktā minēto apstākļu esamību pasūtītājs pārbauda Publisko iepirkuma 

likuma 9. panta devītajā, desmitajā, vienpadsmitajā un divpadsmitajā daļā noteiktajā kārtībā. 

1.10. Piedāvājuma dokumenti: 

1.10.1. Piedāvājums sastāv no: 

1.10.1.1. pieteikuma (pielikums Nr. 1); 

1.10.1.2. atlases dokumentiem; 

1.10.1.3. tehniskās specifikācija – tehniskais piedāvājums (pielikums Nr.2); 

1.10.1.4. finanšu piedāvājuma (pielikums Nr.3); 

1.10.1.5. nomas pakalpojumu maksājumu grafiks ( pielikums Nr.4). 

1.10.2. par Nolikuma neatņemamām sastāvdaļām tiek uzskatīti arī visi Nolikuma papildinājumi, 

precizējumi un sniegtā papildinformācija. 

1.10.3. Atlases dokumentus iesniedz atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām. Tehnisko piedāvājumu 

un finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikumā noteiktajam paraugam (pielikums Nr. 2 

un Nr.3).  

2. Prasības attiecībā uz pretendenta kvalifikāciju un iesniedzamie dokumenti: 

2.1. Pretendenta kvalifikācijas 

prasības 

2.2. Pretendentam jāiesniedz šādi 

pretendenta kvalifikācijas apliecinoši 

dokumenti 

2.1.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas 

Republikas Uzņēmumu reģistra 

Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā 

ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos 

gadījumos.  

Prasība attiecas arī uz 

personālsabiedrību un visiem 

personālsabiedrības biedriem (ja 

piedāvājumu iesniedz 

personālsabiedrība) vai visiem 

piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja 

piedāvājumu iesniedz piegādātāju 

apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja 

pretendents piesaista apakšuzņēmējus).  

2.2.1. Pretendenta parakstīts pieteikums 

dalībai iepirkumā, kurš sagatavots saskaņā ar 

Nolikuma 1.pielikumā pievienoto formu. Ja 

pretendenta piedāvājumu paraksta pilnvarota 

persona, tad jāpievieno pilnvara vai tās 

apliecināta kopija. 

Ja pretendents ir reģistrēts ārvalstīs, jāiesniedz 

attiecīgajā valstī izsniegta uzņēmuma 

reģistrācijas apliecības kopija vai izziņa (-s), 

kas apliecina, ka pretendents, personu grupas 

dalībnieki, personālsabiedrības dalībnieki un 

apakšuzņēmēji ir reģistrēti likumā noteiktajā 

kārtībā. Ja tāds dokuments nav ( reģistrācijas 

valsts normatīvais regulējums neparedz 

reģistrācijas apliecības izdošanu) tad iesniedz 

informāciju par pretendenta reģistrācijas 
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numuru un reģistrācijas laiku, kā arī norāda 

kompetento iestādi reģistrācijas valstī, kas 

nepieciešamības gadījumā var apliecināt 

reģistrācijas faktu).   

Par Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu 

komisija pārbaudīs informāciju Uzņēmuma 

reģistra interneta mājaslapā www.ur.gov.lv.  

2.1.2. Pretendents var balstīties uz trešo 

personu iespējām, ja tas ir nepieciešams, 

lai izpildītu prasības attiecībā uz 

pretendenta atbilstību profesionālās 

darbības veikšanai, kā arī prasības 

attiecībā uz pretendenta tehniskajām un 

profesionālajām spējām.  

Ja pretendents balstās uz trešo personu 

iespējām, tad pretendents pierāda, ka 

viņa rīcībā būs attiecīgie resursi. 

2.2.2. Personas, uz kuras iespējams Pretendents 

balstās, rakstisks apliecinājums par piedalīšanos 

iepirkuma procedūrā, kā arī apliecinājums nodot 

Pretendenta rīcībā līguma izpildei 

nepieciešamos resursus (norādot konkrētus 

darbus, kādi tiks veikti līguma izpildes laikā), 

gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts 

iepirkuma līgums.  

Klāt jāpievieno dokuments, kas apliecina 

apliecinājumu parakstījušās personas tiesības 

pārstāvēt attiecīgo personu iepirkuma 

procedūras ietvaros.  

 

2.3. Pretendents var iesniegt papildu dokumentus pēc saviem ieskatiem. Iesniegtie papildu dokumenti 

netiek vērtēti.  

2.4. Pasūtītājs lemj par pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja 

pretendents vai piedāvājuma dokumenti neatbilst normatīvajos aktos vai Nolikumā noteiktajām 

prasībām, kā arī, ja pretendents nav iesniedzis Nolikumā norādītos dokumentus, kas apliecina šo 

prasību izpildi. 

2.5. Pretendentam ir jānodrošina automašīnas nomas cena par nemainīgu, iepirkuma procedūras 

piedāvājumā norādīto cenu visā līguma darbības laikā, izņemot gadījumus, kad atbilstoši Latvijas 

Republikas Centrālās statistikas pārvaldes informācijai valstī mainās inflācijas koeficients. 

2.6. Tehniskais piedāvājums (pielikums Nr. 2): 

2.6.1. Tehniskā specifikācija ir pievienota Nolikumam (pielikums Nr.2) un tajā ir noteiktas 

minimālās prasības automašīnas nomu pakalpojumu nodrošināšanā, kas ir saistošas pretendentam, 

sagatavojot piedāvājumu. Tehniskais piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar tehniskajā specifikācijā 

noteiktajām prasībām, atbilstoši tehniskā piedāvājuma formai (pielikums Nr. 2). 

2.6.2. Piedāvājuma iesniedzējam tehniskajā piedāvājumā jānorāda informācija, kas pieprasīta 

tehniskajā specifikācijā. Pretendentam ir saistoši tehniskajā specifikācijā norādītas prasības. 

2.6.3. Tehniskajā piedāvājumā katrai pozīcijai jābūt pilnīgi aizpildītai. Nepilnīgi aizpildīti un 

neatbilstoši piedāvājumi tiks noraidīti. 

2.6.4. Sagatavojot tehnisko piedāvājumu, iepirkuma nosaukumu un numerāciju nedrīkst mainīt. 

2.6.5. Pasūtītājam, izvērtējot piedāvājumus, ir tiesības pieprasīt papildu informāciju par piedāvāto 

pakalpojumu, bet piedāvājuma iesniedzējam ir pienākums pieprasīto informāciju, pasūtītāja 

http://www.ur.gov.lv/
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noteiktajā veidā, laikā un kārtībā, iesniegt. Ja pasūtītājs nevar pārliecināties par piedāvātā 

pakalpojuma atbilstību tehniskajām specifikācijām vai tehniskajam piedāvājumam, pasūtītājam ir 

tiesības ar piedāvāto pakalpojumu vērsties kompetentās un neatkarīgās iestādēs atbilstoša atzinuma 

saņemšanai. 

2.7. Finanšu piedāvājums (pielikums Nr. 3): 

2.7.1. Finanšu piedāvājumu Pretendents sagatavo, ņemot vērā tehniskajā specifikācijā noteikto 

iepirkuma priekšmeta apjomu un raksturojumu atbilstoši Finanšu piedāvājuma formai 

(pielikums Nr.3). 

2.7.2. Finanšu piedāvājumā cenas ir jānorāda euro, uzrādot divus ciparus aiz komata.  

2.7.3. Finanšu piedāvājumam Pretendents pievieno nomas/operatīvā līzinga maksājumu grafiku 

(pielikums Nr.3) par visu periodu ar norādītu maksājuma datumu un summu, atlikušo 

vērību. 

2.7.4. Finanšu piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav 

aritmētisko vai pārrakstīšanās kļūdu, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, kā arī 

izvērtē un salīdzina piedāvātās līgumcenas. 

2.7.5.  Ja iepirkumu komisija konstatē, ka pretendenta piedāvājums varētu būt nepamatoti lēts, 

iepirkuma komisija pirms iespējamās šā piedāvājuma noraidīšanas, rakstveidā pieprasa 

detalizētu paskaidrojumu par būtiskākajiem piedāvājuma nosacījumiem, kā, piemēram – 

īpaši izdevīgos pakalpojuma nosacījumus un to detalizētas izmaksas. 

2.7.6. Iepirkuma komisija ir tiesīga labot aritmētiskās kļūdas, kas konstatētas piedāvājumu 

izvērtēšanas laikā, paziņojot pretendentam par visiem labojumiem. Aritmētiskās kļūdas tiek 

labotas šādā kārtībā: 

2.8.6.1. ja atšķiras skaitļi vārdos un ciparos, par pamatu tiek ņemti skaitļi vārdos; 

2.8.6.2. pārrēķinot pretendenta finanšu piedāvājumu, aprēķins tiek veikts, ievērojot mazākos 

norādītos skaitļus vai summas. 

2.7.7. Novērtējot un salīdzinot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskās kļūdas, iepirkuma 

komisija ņem vērā tikai izlabotās cenas. 

2.7.8.  Par aritmētisko kļūdu labojumiem tiek informēts piedāvājuma iesniedzējs, kura piedāvājumā 

kļūdas tiek labotas. 

2.7.9. Pretendents 3 (triju) darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas paziņo par savu piekrišanu 

iepirkuma komisijas izdarītajiem labojumiem. Ja pretendents minētajā termiņā nav paziņojis 

par savu piekrišanu iepirkuma komisijas izdarītajiem labojumiem, iepirkuma komisija 

uzskata, ka pretendents piekrīt labojumiem. 

2.7.10. Ja pretendents nepiekrīt aritmētisko kļūdu labojumiem, iepirkuma komisija pieņem lēmumu 

par pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības konkursa procedūrā. 

2.7.11. Ziņas par aritmētiskajām kļūdām norāda protokolā atsevišķi katram piedāvājumam. 
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3.    Informācijas sniegšana par iepirkuma procedūru. 

3.1. Piedāvājuma atvēršana un vērtēšana: 

3.1.1. Piedāvājumu atvēršanu un izvērtēšanu veic Pasūtītāja Iepirkumu komisija slēgtā sēdē.  

3.1.2. Piedāvājuma izvēles kritērijs – zemākā cena. 

3.2. Informācijas apmaiņas un iepirkuma procedūras dokumentu saņemšanas nosacījumi: 

3.2.1. Informācijas apmaiņai puses izmanto e-pastu vai kurjerpasta pakalpojumus. 

3.2.2. Pasūtītājs neapmaksā kurjerpasta pakalpojumus, kurus izmantojusi otra puse. 

3.2.3. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt pretendentam papildus informāciju par piedāvājumu, bet 

pretendentam ir pienākums sniegt pieprasīto informāciju Pasūtītāja noteiktajā termiņā. 

3.2.4. Apmainoties ar informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu vērtēšanai, iepirkuma komisija 

nodrošina vienādu attieksmi pret visiem pretendentiem. 

3.2.5.   Ar iepirkuma procedūras dokumentiem un tehnisko specifikāciju drukātā versijā Pretendents var 

iepazīties SIA "Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība "Piejūra"", reģ.Nr. 40003525848, adrese: 

Rīgas iela 1, Tukums, LV-3101, katru darba dienu no plkst. 9:00-12:00, un no 13:00-16:00 ar 

brīdi, kad paziņojums par iepirkuma procedūru publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā 

internetā. Vienlaikus Pasūtītājs nodrošina piekļuvi iepirkuma procedūras dokumentiem EIS e-

konkursu apakšsistēmas pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ .  

 

3.2.6. Iepirkuma procedūras dokumenti pretendentam tiek izsūtīti ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā 

pēc rakstveida pieteikuma saņemšanas. Pieteikumā pretendents norāda veidu, kādā dokumenti 

nosūtāmi. 

4.    Iepirkuma procedūras līgums (līguma projekts ir izstrādē) 

4.1. Iepirkuma procedūras līguma projekts ir pievienots Nolikumam (5.pielikums), un tas ir 

pretendentam saistošs, slēdzot iepirkuma procedūras līgumu. 

4.2. Pasūtītājs slēgs līgumu ar to pretendentu, kurš atbilst Nolikumā noteiktajām pretendentu atlases 

prasībām un kura piedāvājums atbilst visām Nolikuma prasībām, pamatojoties uz pretendenta 

iesniegto piedāvājumu un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem, tehnisko specifikāciju (pielikums 

Nr.2), finanšu piedāvājuma (pielikums Nr.3) ar nomas maksājuma grafiku (pielikums Nr. 4) un 

līguma projekta prasībām (pielikums Nr.5) atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu. Un nav 

izslēdzams no dalības iepirkumā saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 9.panta astoto daļu. 

4.3. Ja uzvarētājs Iepirkumā atsakās slēgt iepirkuma līgumu, pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt 

iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām un ir 

nākamais ar zemāko cenu.  

4.4. Līguma izpildes vieta un kontaktpersona noteikta līguma projektā (pielikums Nr.5). 

4.5. Citi līguma nosacījumi, kas nav uzskatāmi par būtiskiem līguma grozījumiem, tiks saskaņoti ar 

pretendentu, kam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības. 

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/
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5.    Piedāvājuma vērtēšanas un izvēles kritēriji. 

5.1. Piedāvājuma noformējuma pārbaude:  

5.1.1. Iepirkuma komisija sākotnēji pārbaudīs, vai iesniegtie pretendentu piedāvājumi ir atbilstoši 

Nolikuma prasībām, t. i. veiks piedāvājuma noformējuma pārbaudi atbilstoši Nolikuma 1.8.- 

1.9.7. apakšpunktā minētajām prasībām. 

5.1.2. Ja piedāvājums neatbilst Nolikuma 1.8.-1.9.7. apakšpunktā noteiktajām prasībām, vai nav 

atbilstoši noformēts, iepirkuma komisija var lemt par piedāvājuma tālāku neizskatīšanu. 

5.2. Pretendentu atbilstības pārbaude: 

5.2.1. Pretendentu atbilstības pārbaudes laikā iepirkuma komisija veiks pārbaudi, vai ir iesniegti 

Nolikuma 2.2., 2.6. un 2.7. punktos noteiktie dokumenti, lai pārliecinātos, vai pretendents atbilst 

Nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām. 

5.2.2. Iepirkuma komisija bez tālākas izskatīšanas noraidīs to pretendentu piedāvājumus, kuri neatbilst 

Nolikumā noteiktajiem pretendentu dalības nosacījumiem un minimālajām finansiālajām un 

tehniskajām prasībām.  

5.3. Piedāvājuma novērtēšana: 

5.3.1. Iepirkuma komisija veic tehnisko piedāvājumu atbilstības tehniskās specifikācijas pārbaudi. Ja 

pretendenta piedāvājums būtiski neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām, iepirkuma komisija 

tālāk šo piedāvājumu neizskata.  

5.3.2. Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijs ir Nolikuma, un tehnisko specifikāciju prasībām 

atbilstošs ņemot vērā zemāko cenu.  

6.   Piedāvājumu iesniegšana, piedāvājumu izskatīšanas procedūra, lēmuma pieņemšana un 

paziņošana. 

6.1. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītājs to reģistrē iesniegšanas secībā  

6.2. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā. 

6.3. Ja iepirkumā tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbildīs Nolikuma prasībām, un 

iesniegtais Finanšu piedāvājums nepārsniegs pasūtītāja plānoto finansējumu, tad Pretendents, kas 

iesniedzis šo piedāvājumu, var tikt atzīts par iepirkuma uzvarētāju.  

6.4. Ja iesniegti Nolikumā noteiktajām prasībām neatbilstoši piedāvājumi vai vispār nav iesniegti 

piedāvājumi, Iepirkuma komisija pieņem lēmumu izbeigt iepirkumu bez rezultāta. 

6.5. Iepirkuma komisija paziņo lēmumu visiem pretendentiem par Iepirkuma rezultātu un nosūta 

minēto lēmumu elektroniskā veidā, pievienojot e-pastam skenētu dokumentu (parakstīta lēmuma 

par iepirkuma rezultātu skenētu kopiju). 

6.6. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt 

līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums ir nākamais saimnieciski izdevīgākais, vai pārtraukt 

iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

6.7. Pasūtītājs patur sev tiesības neizvēlēties nevienu no piedāvājumiem, ja visu pretendentu 

piedāvātās līgumcenas pārsniedz plānotos finanšu līdzekļus.  
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7.    Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi. 

7.1. Iepirkuma komisijai ir šādas tiesības: 

7.1.1. Pieaicināt komisijas darbā atzinumu sniegšanai neatkarīgu ekspertu ar padomdevēja tiesībām. 

7.1.2. Pieprasīt, lai pretendents izskaidro savā piedāvājumā ietverto informāciju, ja tas nepieciešams 

piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājuma atbilstības pārbaudei, kā 

arī piedāvājuma vērtēšanai. Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā 

institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos. 

7.1.3. Labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu piedāvājumos, informējot par to pretendentus. 

7.1.4. Noraidīt iesniegto piedāvājumu, ja tas neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. 

7.2. Iepirkuma komisijai ir šādi pienākumi: 

7.2.1.  Nodrošina piekļuvi iepirkuma procedūras dokumentiem EIS e-konkursu apakšsistēmas pircēja 

profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/. 

7.2.2. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu. 

7.2.3. Iepirkuma procedūras laikā nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un 

taisnīgu attieksmi pret tiem. 

7.2.4. Pēc ieinteresēto pretendentu pieprasījuma Nolikumā noteiktajā termiņā sniegt skaidrojumus par 

Nolikuma prasībām. 

7.2.5. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Nolikuma 

prasībām, izvēlēties atbilstošu piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma procedūras 

izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

7.2.6. 3 ( triju) darbadienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēt visus pretendentus par iepirkumā 

izraudzīto pretendentu un nodrošināt brīvu un tiešu elektronisku pieeju lēmumam, pasūtītājs 

nodrošina EIS e-konkursu apakšsistēmas pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ 

un sniedz tiem Publisko iepirkuma likuma 9. panta trīspadsmitajā daļā minēto lēmuma norādāmo 

informāciju. 

7.2.7. 10 (desmit) darbadienu laikā pēc tam, kad noslēgts iepirkuma līgums, Pasūtītājs sagatavo un 

publikāciju vadības sistēmā publicē informāciju paziņojumu par noslēgto līgumu.  

7.2.8. 10 (desmit) darbadienu laikā pēc tam, kad stājas spēkā iepirkuma līgums vai tā grozījumi, 

Pasūtītājs EIS e-konkursu apakšsistēmas pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ 

ievieto iepirkuma līguma vai tā grozījumu, tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai 

kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. 

7.2.9. Iepirkuma komisijas pienākumi saskaņā ar Publisko iepirkuma likumu, Nolikumu un Latvijas 

Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.  

8.    Pretendentu tiesības un pienākumi. 

8.1. Pretendentiem ir tiesības: 

8.1.1. Saņemt piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamo dokumentāciju. 

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/
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8.1.2. Līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām atsaukt iesniegto piedāvājumu, iesniedzot 

Pasūtītājam rakstisku paziņojumu. 

8.1.3. Līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai mainīt iesniegto piedāvājumu, rakstiski 

informējot Pasūtītāju. Piedāvājuma grozījumi jānoformē saskaņā ar Nolikuma noteiktajām 

piedāvājuma noformējuma prasībām.  

8.1.4. Citas tiesības saskaņā ar šo nolikumu un normatīvajiem aktiem. 

8.2. Pretendentiem ir pienākumi: 

8.2.1. Sagatavot piedāvājumu atbilstoši Nolikuma un normatīvo aktu prasībām. 

8.2.2. Sniegt patiesu informāciju par savu atbilstību nosacījumiem dalībai iepirkumā, par savu 

kvalifikāciju un piedāvājumu. 

8.2.3. Iepirkuma komisijas norādītajā termiņā sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījuma par 

papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, 

piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai. 

8.2.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. 

8.2.5. Negrozīt savu piedāvājumu pēc Nolikuma 1.4.8. punktā norādītā piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa beigām. 

 

Pielikums: 

1. Pieteikums; 

2. Tehniskā specifikācija – tehniskais piedāvājums; 

3. Finanšu piedāvājums; 

4. Nomas pakalpojumu maksājumu grafiks; 

5. Iepirkuma līguma projekts. 
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Pielikums Nr.1 

Iepirkumam „Lietotas kravas automašīnas-konteineru vedēja 

 ar hidro manipulatoru noma operatīvajā līzingā” 

(Iepirkuma identifikācijas Nr. Piejūra 2019/17) 
Nolikumam 

 

PIETEIKUMS 

Iepirkumam 

 „Lietotas kravas automašīnas-konteineru vedēja ar hidro manipulatoru noma operatīvajā līzingā” 

Identifikācijas Nr. Piejūra 2019/17) 

 

 

Informācija par pretendentu 

Pretendenta nosaukums:  

Reģistrācijas numurs un datums:  

Juridiskā adrese:  

Pasta adrese:   

Tālrunis:   

E-pasta adrese:   

 

Finanšu rekvizīti 

Kredītiestādes nosaukums:  

Kredītiestādes kods:  

Konta numurs:  

 

Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu) 

Vārds, uzvārds:  

Ieņemamais amats:  

Tālrunis:  

E-pasta adrese:  

 

Ar šo (pretendenta nosaukums, personu apvienības gadījumā – papildus arī katra dalībnieka 

nosaukums) 

apliecinām savu dalību iepirkumā „Lietotas kravas automašīnas-konteineru vedēja ar hidro 

manipulatoru noma operatīvajā līzingā”, identifikācijas Nr. Piejura 2019/17 

 

Ar šo apliecinām, ka: 

1. Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma nolikumu, tajā skaitā, arī ar līguma projektu (līguma 

projekts ir izstrādē), un piekrītam visiem tajā minētajiem noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, 

iebildumu un pretenziju pret tiem nav. 

2. Ar šo apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā sešdesmit dienas, no piedāvājuma atvēršanas brīža vai 

paziņojuma par iepirkuma izbeigšanu bez rezultāta, un tas var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā 

derīguma termiņa vai jebkura tā pagarinājuma izbeigšanās. 

   

sastādīšanas vieta  datums 
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3. Ar šo apņemamies sniegt pakalpojumu atbilstoši Tehniskajai specifikācijai – tehniskajam piedāvājuma 

un iepirkuma līguma projekta noteikumiem par cenu, kas norādīta Finanšu piedāvājumā. 

4. Ar šo apstiprinām, ka Finanšu piedāvājuma cenā ir ietvertas visas ar iepirkuma priekšmetu saistītās 

izmaksas, iespējamie riski un visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi, atsevišķi izdalot PVN, visas ar 

to netieši saistītās izmaksas.  

5. Ar šo apliecinām, ka uz mums (Pretendentu) neattiecas, PIL 9. panta astotajā daļā minētie gadījumi. 

6. Ar šo apliecinām, ka visa iesniegtā informācija ir precīza un patiesa. 

7. Piedāvājumā ietvertās dokumentu kopijas atbilst to oriģināliem1 

8. Piedāvājumā ietvertie dokumentu tulkojumi atbilst to oriģināliem 2 

9. Pretendenta vai tā piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmums atbilst (vajadzīgo pasvītro): 

7.1. mazā uzņēmuma statusam (nodarbina mazāk nekā 50 personas, bilance nepārsniedz 10 

miljonus euro); 

7.2. vidējā uzņēmuma statusam (nodarbina mazāk nekā 250 personas, bilance nepārsniedz 43 

miljonus euro). 

8. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība: 

8.1. personas, kuras veido piegādātāju apvienību (nosaukums, reģ.Nr., juridiskā adrese): 

__________________________; 

8.2. katras personas atbildības apjoms %: ___________________________________. 

9. Ja pretendents balstās uz citu personu/uzņēmuma kvalifikāciju: 

 9.1. persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai izpildītu kvalifikācijas prasības (vārds, 

uzvārds, personas kods) ________________________________; 

 9.2. uzņēmums, uz kura iespējām pretendents balstās, lai izpildītu kvalifikācijas prasības 

(nosaukums, reģ.Nr., juridiskā adrese) ____________________________________; 

 9.3. vienošanās ar uzņēmumu, uz kura iespējām pretendents balstās, lai izpildītu kvalifikācijas 

prasības, atrodas piedāvājuma ___.lpp. 

 

Pretendenta nosaukums:  

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds:   

Pilnvarotās personas amats:   

Pilnvarotās personas paraksts:  

Datums:  

  z.v. 

 
1 norāda, ja piedāvājumā ir ietvertas dokumentu kopijas. 
2 norāda, ja piedāvājumā ir ietverti dokumentu tulkojumi. 
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Pielikums Nr.2 

Tehniskā specifikācija 

Iepirkumam „Lietotas kravas automašīnas-konteineru vedēja 

 ar hidro manipulatoru noma operatīvajā līzingā” 

(Iepirkuma identifikācijas Nr. Piejūra 2019/17) 
Nolikumam 

  

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 

 

Nr. 

p.k. 

Minimālās tehniskās 

prasības 

Minimālais tehnisko prasību 

apraksts 

Pretendenta tehniskais 

piedāvājums 

1. 
Piedāvātā automobiļa 

marka un modelis 
Nav noteikts (norāda pretendents)  

2. Automobiļu skaits 1 (viens)  

3. 
Izlaides gads, tehniskais 

stāvoklis 
Lietota – ne vecāks kā 1998. gads  

4. 

Autorizēto autoservisu 

vieta, kuros var veikt 

piedāvāto automobiļu 

plānotās tehniskās 

apkopes un garantijas 

remonti 

Autorizēto autoservisu vietas ne 

tālāk kā 30 km no piegādes vietas. 

 

5. Asu saits 3  

6. Riteņu skaits uz 1. ass 2 
 

7. Riteņu skaits uz 2. ass 4 
 

8. Riteņu skaits uz 3. ass 2 
 

9. Dzinēja Jauda Ne mazāk kā 250 kW  

10. Kravnesība 
Ne mazāk kā 12 000 kg 

 
 

11. Pilna masa 
Ne mazāk kā 24 000 kg, ne vairāk 

kā 26 000 kg 
 

12. Degvielas veids  Dīzeļdegviela  

13. 
Degvielas tvertnes 

tilpums 
Ne mazāk kā 200 l  

14. 
Riepu protektoru 

atlikušais dziļums 
Ne mazāk kā 70%  

15. Rezerves ritenis Pilna izmēra  

16. 
Atsperojums 2 un 3 

tiltam 
Pneimospilveni  
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17. Tehniskā apskate 

No automašīnas pieņemšanas/ 

nodošanas brīža derīga vēl 3 

mēnešus 

 

18. Sakabes āķis  
Sakabes āķis ar elektro pieslēguma 

ligzdām, gaisa pieslēgumiem. 
 

19. Mezglu smērēšana 
Centrālā smērēšanas sistēma ar 

taimeri 
 

1. Pielietojums 

Iekārta paredzēta 6 m konteineru 

uzvilkšanai, drošai nostiprināšanai 

un pārvadāšanai 

 

2. Iekārtas jauda  
Jānodrošina ne mazāk kā 12 tonnu 

kravas uzvilkšanu 
 

 Hidromanipulators:   

1. Uzstādīšanas vieta  
Uzstādīts starp kabīni un kravas 

tilpni 
 

2. Izbīdāmais garums Ne mazāk kā 7 m  

3. 

Celtspēja 

(Manipulatora minimālā 

celtspēja pie 

maksimālās 

manipulātora izbīdes) 

500 kg  

4. 
Hidromanipulatora 

vadība 

Ar vadības svirām kabīnes jumta 

līmenī tā, lai operators var redzēt 

kravas telpu no augšas un kontrolēt 

iekraušanas procesu vizuāli.  

 

Stacionāras kāpnes uz platformu.  

Ar vadības svirām labajā un kreisajā 

pusē 

 

5. 
Manipulatora 

aprīkojums 

Hidrauliski atbalsti abās pusēs 

 
 

Hidrauliskajiem pievadiem iespēja 

strēles galā pieslēgt kausu vai 

satvērēju 

 

*Tehniskajā piedāvājumā jānorāda precīzs nosaukums un parametri, nedrīkst rakstīt tikai atbilst vai neatbilst! 

 

Apliecinām, ka Pasūtītājam būs iespēja, saskaņā ar iepirkumu ID.Nr. Piejūra 2019/17 

noteikumiem un tehniskajām specifikācijām, saņemt nomā/operatīvajā līzingā automašīnu.  

Pretendenta nosaukums:  

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds:   

Pilnvarotās personas amats:   

Pilnvarotās personas paraksts:  

Datums:  
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3.pielikums 

Iepirkumam „Lietotas kravas automašīnas-konteineru vedēja 

 ar hidro manipulatoru noma operatīvajā līzingā” 

(Iepirkuma identifikācijas Nr. Piejūra 2019/17) 
Nolikumam 

 

 

 

 Nolikumam FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

 “Lietoas kravas automašīnas-konteineru vedēja  

ar hidro manipulatoru noma operatīvajā līzingā”, 

(Iepirkuma ID Nr. Piejūra 2019/17). 

 

Pretendents 

Nosaukums Reģistrācijas nr. Adrese 

  

 

 

 
Iepazinušies ar iepirkuma „Lietotas kravas automašīnas-konteineru vedēja ar hidro manipulatoru 

noma operatīvajā līzingā” noteikumiem, piedāvājam sniegt Nomas pakalpojumu saskaņā ar 

iepirkuma nolikumu un līguma projekta noteikumiem, par piedāvājuma summu: 

 

Nr. Pakalpojums 

Piedāvātā 

cena EUR 

(bez PVN) 

PVN 

_____% 

EUR 

Kopējā 

piedāvātā 

cena EUR (ar 

PVN) 

1. Nomas maksa par mēnesi    

2. 
Nomas maksa par visu periodu (6 

mēneši ) 
   

3. Atlikusī vērtība    

 
 

Lietota kravas automašīna-konteineru vedējs ar hidro manipulatoru___________________ 

(marka un modelis) 

 

Apliecinām, ka Finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, lai nodrošinātu nolikumā un 

tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi. 

 

Pretendenta nosaukums:  

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds:   

Pilnvarotās personas amats:   

Pilnvarotās personas paraksts:  

Datums:  
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4.pielikums 

Iepirkumam „Lietotas kravas automašīnas-konteineru vedēja 

 ar hidro manipulatoru noma operatīvajā līzingā” 

(Iepirkuma identifikācijas Nr. Piejūra 2019/17) 

 Nolikumam 

 

NOMAS PAKALPOJUMU MAKSĀJUMU GRAFIKS 

 

 

Datums Kopā maksājums 

EUR bez PVN 

Kopā maksājums 

EUR ar PVN 
Automašīnas atlikusī 

vērtība 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Kopā par 

visu 

periodu 

   

 

Tabulu aizpilda pēc nepieciešamības ar tik rindām, cik nepieciešams. 

 

Ar šo Pretendents uzņemas pilnu atbildību par nomas maksājumu grafikā ietverto informāciju, 

atbilstību Nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.  

 

 

Pretendenta nosaukums:  

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds:   

Pilnvarotās personas amats:   

Pilnvarotās personas paraksts:  

Datums:  
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5.pielikums 

Iepirkumam „Lietotas kravas automašīnas-konteineru vedēja 

 ar hidro manipulatoru noma operatīvajā līzingā” 

(Iepirkuma identifikācijas Nr. Piejūra 2019/17) 

 Nolikumam 

   Līguma projekts 

Iepirkuma līgums Nr.________ 

par „Lietotas kravas automašīnas-konteineru vedēja  

ar hidro manipulatoru noma operatīvajā līzingā” 

 

 Tukumā,                                 2019.gada __._____________ 

 

 SIA “”Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra””, vienotais reģistrācijas 

Nr.40003525848, juridiskā adrese: Rīgas iela 1, Tukums, LV – 3101, tās valdes locekļa Ērika 

Zaporožeca, personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, (turpmāk tekstā- Nomnieks), no vienas 

puses  un  

 Pretendents, ar vienoto reģistrācijas Nr. ___________, juridiskā adrese : _______________, tās 

_______________________, personā,  kurš darbojas uz _________________ pamata,  (turpmāk 

tekstā –Iznomātājs), no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā –PUSES, pamatojoties uz  rīkoto 

iepirkuma procedūru – “Lietotas kravas automašīnas-konteineru vedēja ar hidro manipulatoru 

noma operatīvajā līzingā” ar  identifikācijas Nr. Piejura 2019/17 (turpmāk tekstā- Iepirkums) 

rezultātiem un Iznomātāja iesniegto piedāvājumu šai iepirkuma procedūrai, noslēdz šādu līgumu 

(turpmāk tekstā – Līgums) :  

 

1.            Līguma priekšmets 

1.1. Iznomātājs piešķir tiesības Nomniekam par nomas maksu (turpmāk  tekstā - Nomas 

Līgumcena), uz Līgumā noteikto nomas termiņu (turpmāk tekstā - Nomas termiņš), lietot 

šādu automašīnu (turpmāk tekstā - Automašīna): 

Marka   ___________________ 

 

Modelis  ___________________ 

 

Skaits  1 (viens) 

 

Nomas termiņš 6 kalendārie mēneši, skaitot no nodošanas dienas. 

 

1.2. Iznomātājs garantē, ka Automašīna atbilst aprakstam, kas noteikts iepirkuma nolikuma 

2. pielikumā „Tehniskā specifikācija – tehniskais piedāvājums”, kas pievienots šim 

Līgumam un noformēts kā Līguma 1.pielikums, un ievērojot Iznomātāja piedāvātajā 

„Finanšu piedāvājumā” noteiktās cenas, kurš pievienots šim Līgumam un noformēts kā 

Līguma 2.pielikums. 
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2. Pušu tiesības un pienākumi 

2.1. Nomnieka tiesības: 

2.1.1. visu Nomas termiņu netraucēti lietot nomāto Automašīnu visā Latvijas Republikas 

teritorijā; 

2.1.2. beidzoties Nomas termiņam Pasūtītājam ir tiesības izteikt priekšlikumu iegādāties 

Automašīnu par Finanšu piedāvājumā norādīto atlikušo vērtību; 

2.1.3. pieprasīt Automašīnu no jebkura nelikumīga valdījuma un aizsargāt valdījumu, 

prasīt likvidēt tās darbības traucējumus un prasīt atlīdzināt zaudējumus, ko 

Automašīnai ir nodarījušas citas personas; 

2.1.4. pirms Automašīnas nodošanas - pieņemšanas akta (turpmāk tekstā – Akts) 

parakstīšanas: 

2.1.5.1. veikt izmēģinājuma braucienu, kā arī pārbaudīt Automašīnas atbilstību visām 

Līguma 1.pielikumā minētajām prasībām, 

2.1.5.2. pārbaudīt Automašīnas dotās dokumentācijas pilnīgumu un derīgumu. 

 

2.2. Nomnieka pienākumi: 

2.2.1. pieņemt un lietot Automašīnu saudzīgi un atbilstoši tehniskajā dokumentācijā 

noteiktajiem mērķiem, ievērot ražotāja un Iznomātāja prasības attiecībā uz 

tehniskajām apkopēm, darbību un lietošanu, kā arī ievērot apdrošināšanas polišu 

noteikumus; 

2.2.2. Pēc Iznomātāja norādījuma veikt tehniskās apskates Ceļu satiksmes drošības 

direkcijā (turpmāk tekstā – CSDD) saskaņā ar Latvijas tiesību aktos noteikto; 

2.2.3. savlaicīgi veikt Nomas maksu saskaņā ar Iznomātāja rēķiniem Līgumā noteiktajā 

kārtībā; 

2.2.4. ievērot Līguma 1.pielikumā norādīto Nomas termiņam atļauto nobraukuma 

ierobežojumu;  

2.2.5. Nomas termiņa laikā saudzīgi saglabāt ar Automašīnas lietošanu saistīto 

dokumentāciju, ko Nomnieks ir saņēmis kopā ar Automašīnu, kā arī šī Līguma 

darbības laikā; 

2.2.6. nekavējoties kopš konstatēšanas, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā paziņot 

Iznomātājam, ja: 

2.2.9.1 Automašīna ir pazudusi, bojāta, daļēji vai pilnīgi iznīcināta, 

2.2.9.2. iegūta informācija par Automašīna iznīcināšanas, zaudēšanas vai 

bojāšanas draudiem, 

2.2.9.3. pazudusi vai bojāta Automašīnas dokumentācija; 

2.2.10. 5 (piecu) darba dienu laikā informēt Iznomātāju, ja ir svarīgi notikumi, kas ietekmē 

Nomnieka šī Līguma saistību izpildi, un šai sakarā Nomniekam jāpaziņo par 

veicamajiem pasākumiem un līdzekļiem; 

2.3. Iznomātāja tiesības: 

2.3.1. Iznomātājam ir tiesības saņemt Nomas Līgumcenu saskaņā ar Līguma noteikumiem; 
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2.3.2. Iznomātājam ir tiesības Līguma darbības laikā pārbaudīt un pārskatīt Automašīnas 

tehnisko stāvokli, tā lietošanu, kā arī ar Līgumu saistītos dokumentus, iepriekš to 

saskaņojot ar Nomnieku; 

2.3.3. Iznomātājam ir tiesības atprasīt Automašīnu  no prettiesīga valdījuma, prasīt likvidēt 

apstākļus, kas traucē tā darbību, un pieprasīt zaudējumu atlīdzību par citu personu, 

arī Nomnieka, radītiem Automašīnas bojājumiem; 

2.3.4. Nomas termiņa beigās vai pēc šī Līguma izbeigšanas, Iznomātājs ir tiesīgs prasīt bez 

maksas nodot tiesības uz tiem uzlabojumiem, kas ir izdarīti Automašīnā, kurus nav 

iespējams noņemt bez tās bojāšanas vai kuri nav iepriekš rakstiski saskaņoti ar 

Iznomātāju; 

2.1.5. Iznomātājam ir tiesības saņemt atpakaļ Automašīnu Nomas termiņa beigās tādā 

stāvoklī, kādā tas tika nodots, ievērojot dabisko nolietojumu, ja Nomnieks beidzoties 

Nomas termiņam nav izteicis priekšlikumu iegādāties automobili par Finanšu 

piedāvājumā norādīto atlikušo vērtību. 

2.4. Iznomātāja pienākumi: 

2.4.1. Iznomātājam ir pienākums piegādāt Automašīnu ne vēlāk kā Nolikuma 2.pielikumā 

“Tehniskā specifikācija – tehniskais piedāvājums” norādītajā termiņā pēc Līguma 

noslēgšanas, kā arī ar to saistītos piederumus un dokumentāciju nodošanai lietošanā 

Nomniekam atbilstoši Līgumā noteiktajam; 

2.4.2. Iznomātājam ir pienākums nodot Automašīnu Nomniekam un nodrošināt netraucētu 

tā lietošanu uz visu Nomas termiņu, nodrošinot pakalpojumu sniegšanu atbilstoši 

Līguma noteikumiem. 

3. Apdrošināšana 

3.1. Ja notiek negadījums (apdrošināšanas gadījums), Nomnieka pienākums ir rīkoties saskaņā ar 

Latvijas tiesību aktu prasībām, apdrošināšanas līguma un šī Līguma noteikumiem.  

3.2. Nomniekam jāievēro Ceļu satiksmes noteikumi un drošības prasības Automašīnas 

ekspluatācijas gaitā, kas noteiktas apdrošināšanas noteikumos. 

4. Automobiļa nodošanas noteikumi 

4.1. Lai apliecinātu Nomnieka tiesības pieņemt Automašīnu turējumā un lietošanā, Puses 

paraksta Aktu.  

4.2. Akts kopš tā abpusējas parakstīšanas ir šī Līguma Pielikums. 

4.3. Pieņemot Automašīnu un ar to saistīto dokumentāciju, Nomniekam ir šajā Līgumā un 

Latvijas tiesību aktos noteiktās tiesības.  

4.4. Aktā tiek norādīta Automašīnas komplektācija, degvielas atlikums bākā, odometra rādījums, 

darbības novērtējums un visi Automašīnas defekti, ja tādi ir atklājušies tā pieņemšanas laikā, 

kā arī noteiktais šo defektu likvidēšanas pēdējais termiņš un kārtība. 

4.5. Automašīnas lietojuma tiesības, nejaušas iznīcināšanas draudi un paaugstinātas bīstamības 

avota īpašnieka atbildība pāriet Nomniekam brīdī, kad Automašīna tiek pieņemta, parakstot 

Aktu. 
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5. Automobiļa atgriešana Iznomātājam 

5.1. Automašīnai, ko Nomnieks nodod atpakaļ Iznomātājam, jāietver viss aprīkojums un 

dokumentācija, kas ir bijis uzstādīts. Nomnieka nodotajai Automašīnai nedrīkst būt iekšējo 

vai ārējo daļu redzamu bojājumu, kuri nav radušies dabiska nolietojuma rezultātā.  

5.2. Pirms Automašīnas atdošanas Nomniekam jānoņem visi komplektācijas un vērtības 

pārveidojumi un uzlabojumi (piederumi), kurus Nomnieks veicis tā lietošanas laikā, ja tas 

nebojā Automašīnas tehnisko stāvokli un komplektāciju.  

5.3. Nomas termiņa darbības pēdējā dienā Nomnieks nodod Automašīnu Iznomātājam, iepriekš 

vienojoties par nodošanas vietu un laiku. Nodošanas laikā noformē nodošanas -

 pieņemšanas aktu, kas apliecina nodošanu Iznomātājam, un no tā parakstīšanas brīža 

tiesības uz Automašīnu, kā arī ar to saistītais risks pāriet Iznomātājam.  

5.4. Iznomātājs, pieņemot Automašīnu, ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā norāda uz 

tehniskā stāvokļa un ekspluatācijas īpašību trūkumiem, kuri nav radušies dabiska 

nolietojuma rezultātā. Minētajā termiņā Iznomātājs sagatavo attiecīgu paziņojumu, kurā 

norāda Automašīnas tehniskā stāvokļa, izskata un ekspluatācijas īpašību defektus un/vai 

trūkumus. Nomniekam jānovērš konstatētie defekti un trūkumi, vai jāsedz visi izdevumi 

saistībā ar konstatēto defektu un trūkumu novēršanu. 

6. Norēķinu kārtība 

6.1. Nomas maksa visam nomas periodam par Automašīnas nomu un tehnisko apkopju un 

remontu veikšanu ir  ___________ EUR (summa vārdiem) plus pievienotās vērtības 

nodoklis (PVN), kas uz Līguma noslēgšanas brīdi ir 21% (divdesmit viens procents), tas ir 

_________ EUR (summa vārdiem), kas kopā ir __________ EUR (summa vārdiem).  

6.2. Ikmēneša nomas maksājumi norādīti Līguma 3. pielikumā un tie nevar tikt paaugstināti 

Līguma darbības laikā, izņemot gadījumus, ja to prasa izmaiņas Latvijas tiesību aktos. 

6.3. Nomnieks, sākot ar Automašīnas pieņemšanas dienu, veic ikmēneša Nomas Līgumcenas 

samaksu saskaņā ar Līguma 2. pielikumā (finanšu piedāvājums) noteikto apmēru. 

6.4. Rēķinu par iepriekšējo nomas mēnesi Iznomātājs iesniedz Nomniekam ne vēlāk, kā līdz 

attiecīgā mēneša __________ datumam. Ikmēneša Nomas Līgumcenas samaksu Nomnieks 

veic bezskaidras naudas pārskaitījuma veidā uz Līgumā norādīto Iznomātāja kontu bankā ne 

vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienu laikā no attiecīga rēķina saņemšanas. 

6.5. Rēķinam ir jābūt sagatavotam atbilstoši Ministru kabineta noteikumos Nr. 585 „Noteikumi 

par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” noteiktajam, un tam ir jāsatur atsauce uz šī 

Līguma noslēgšanas datumu un numuru.  

6.6. Rēķins uzskatāms par saņemtu, ja tas otrai Pusei nosūtīts Līgumā noteiktajā kārtībā pa pastu 

vai iesniegts personīgi pret parakstu, vai nosūtīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, 

vai arī nosūtīts elektroniski bez droša elektroniskā paraksta, ja Puses pirms tam rakstiski 

vienojušās, ka samaksa tiks veikta uz elektroniski nosūtīta rēķina bez droša elektroniskā 

paraksta pamata. 

6.7. Jebkādi citi Līgumā noteiktie maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu ne vēlāk kā 30 

(trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no attiecīgās Puses rēķina (pretenzijas, paziņojuma) 

piestādīšanas brīža. 
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7. Atbildība un strīdu izskatīšanas kārtība 

 

7.1. Puse ir atbildīga par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies Puses, tai skaitā 

tās darbinieku, pilnvaroto personu, Līguma izpildē iesaistīto trešo personu, darbības vai 

bezdarbības rezultātā, pārkāpjot Līgumā noteiktās saistības, saskaņā ar Latvijas tiesību aktos 

noteikto. 

7.2. Puses savlaicīgi brīdina viena otru par zaudējumus radošu gadījumu iestāšanos, lai varētu 

pretendēt uz zaudējumu atlīdzības saņemšanu. 

7.3. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā. Gadījumā, 

ja Puses nespēs vienoties, strīds risināms saskaņā ar Latvijas spēkā esošajiem tiesību aktiem 

tajos noteiktajā kārtībā Latvijas Republikas tiesā. 

8. Nepārvarama vara  

8.1. Puse neatbild par jebkuras savas saistības neizpildīšanu, ja šāda neizpilde ir notikusi tāda 

notikuma rezultātā, no kura nav iespējams izvairīties un kura sekas nav iespējams pārvarēt, 

kuru Puse Līguma slēgšanas brīdī nevarēja paredzēt, un, kas nav noticis Puses vai tās, 

kontrolē esošās personas rīcības dēļ, un kas saistību izpildi ne tikai apgrūtina, bet padara 

neiespējamu. 

8.2. Pusei, kas nokļuvusi šādas nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās jāinformē par to 

otra Puse rakstiski ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā pēc nepārvaramas varas apstākļu 

iestāšanās. Pēc otras Puses pieprasījuma iesniedzams kompetentas institūcijas izsniegts 

dokuments, kas apstiprina nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos. Gadījumā, ja Puse nav 

paziņojusi par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos Līgumā noteiktajā kārtībā, tā vēlāk 

nevar atsaukties uz nepārvaramu varu. 

8.3. Nepārvaramas varas iestāšanās gadījumā saistību izpilde tiek pagarināta par laika periodu, 

kurā darbojušies nepārvaramas varas apstākļi. 

8.4. Ja nepārvaramas varas dēļ Līgums nedarbojas ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendārajām 

dienām, katrai Pusei ir tiesības vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma izpildes. 

 

9. Līguma spēkā esamība un tā atcelšanas kārtība 

9.1. Līgums stājas spēkā ______________________ un darbojas līdz pilnīgai saistību izpildei. 

9.2. Līguma darbības laikā Līgums var tikt atcelts, Pusēm par to savstarpēji rakstveidā 

vienojoties, kā arī katrai Pusei vienpusējā kārtā ir tiesības atkāpties no Līgumā noteikto 

saistību izpildes Latvijas tiesību aktos un šajā Līgumā noteiktajos gadījumos. 

9.3. Nomnieks ir tiesīgs izbeigt šo Līgumu pirms Nomas termiņa, iesniedzot Iznomātājam 

rakstveidā paziņojumu vismaz 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš.  

9.4. Iznomātājs ir tiesīgs izbeigt šo Līgumu pirms Nomas termiņa beigām, ja Nomnieks: 

9.4.1. apzināti ir sniedzis nepatiesu būtisku informāciju šajā Līgumā vai citos Iznomātājam 

iesniegtajos dokumentos un nav novērsis šo pārkāpumu pēc Iznomātāja rakstiska 

brīdinājuma; 

9.4.2. nav samaksājis ikmēneša nomas maksājumu un nav dzēsis šo parādu 1 (viena) 

kalendārā mēneša laikā pēc maksājuma termiņa beigām;  
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9.4.3. izvairās pildīt ar šo Līgumu uzņemtās saistības, neatbildot uz Iznomātāja atkārtotiem 

rakstiskiem atgādinājumiem un brīdinājumiem saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, 

kā rezultātā Automašīnas vērtība ievērojami samazinās; 

9.4.4. Nomnieks vēršas ar iesniegumu par Automašīnas iegādi par līgumā noteikto atlikušo 

vērību Līguma 2. pielikumā (finanšu piedāvājums); 

9.4.5. būtiski pārkāpj Iznomātāja vai ražotāja noteiktos Automašīnas tehniskās apkopes, 

ekspluatācijas un izmantošanas noteikumus. 

9.5. Iznomātājs rakstiski paziņo Nomniekam par šī Līguma izbeigšanu, pamatojoties uz šajā 

Līgumā minētajiem iemesliem, vismaz 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš, norādot 

Automašīnas nodošanas vietu, laiku un savu pilnvaroto pārstāvi tā pieņemšanai. 

9.6. Līgumā noteiktajos gadījumos Līgums uzskatāms par izbeigtu ar dienu, kad beidzies 

paziņojuma termiņš. Minētais neattiecas uz Līguma noteikumiem, kas skar finansiālo 

jautājumu nokārtošanu, tai skaitā, bet ne tikai - soda naudu, naudas sodu, procentu, 

līgumsodu, zaudējumu segšanu, Automašīnas atgriešanas pienākumu, kā arī strīdu 

izskatīšanas kārtību un piemērojamos tiesību aktus, kur Līguma saistības ir spēkā līdz to 

pilnīgai saistību izpildei. Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā Puses nepretendē uz 

tāda veida zaudējumu kā neiegūtā peļņa u.tml. atlīdzību. 

 

 

10. Līguma grozīšanas kārtība 

10.1. Jebkuras izmaiņas Līguma noteikumos stājas spēkā tikai tad, kad tās ir noformētas rakstiski 

un tās parakstījušas abas Puses. Šādi Līguma grozījumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par 

Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

10.2. Grozījumus iepirkuma līgumā, veic, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61. panta 

noteikumus.  

 

11. Apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju nomaiņa 

un jauna apakšuzņēmēju piesaiste (ja attiecināms) 

 

11.1. Iepirkumā piesaistītie apakšuzņēmēji (norādīt, ja Iepirkumā tādi tika piesaistīti):  

11.1.1. ____________________________ (apakšuzņēmēja nosaukums), 

___________________________ (juridiskā adrese un reģistrācijas Nr.), 

_________________________ (nododamais darbu veids), _________________________ 

(darbu apjoms % no kopējā darbu apjoma), __________________ (darbu apjoms EUR (bez 

PVN)) utt.. 

11.2. Iznomātājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Nomnieku veikt piedāvājumā norādīto 

apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Nomniekam ir 

tiesības prasīt apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem.  

11.3. Iepirkumā izraudzītā Pretendenta apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkumā izraudzītais 

Pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību, iepirkuma dokumentos 

noteiktajām prasībām, Iznomātājs pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Nomnieka 

rakstveida piekrišanu, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 62.pantā paredzētos nosacījumus. 

11.4. Nomnieks pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkumā izraudzītā Pretendenta apakšuzņēmēju 

nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk 

kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas 

nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62. panta 

noteikumiem. 
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11.5. Iznomātājam ir pienākums saskaņot ar Nomnieku papildu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma 

izpildē. 

12. Ierobežotas pieejamības informācija 

 

12.1. Puses apņemas visā Līguma darbības laikā, kā arī vismaz 5 (piecus) gadus pēc tam 

neizpaust trešajām personām ar Līguma izpildi iegūto, to rīcībā esošo jebkādu tehnisko, 

juridisko un finansiālo informāciju par otru Pusi un tās komercdarbību. Visa šāda 

informācija tiek uzskatīta par ierobežotas pieejamības informāciju un nedrīkst tikt izpausta 

vai padarīta publiski pieejama bez Puses rakstiskas piekrišanas. 

12.2. Informācija netiek uzskatīta par ierobežotas pieejamības informāciju, ja tā kļuvusi publiski 

pieejama saskaņā ar tiesību aktos noteiktajām prasībām (piemēram, iekļauta grāmatvedības 

sagatavotos publiska rakstura pārskatos un atskaitēs u.tml.). 

12.3. Informācijas neizpaušanas noteikumi neattiecas arī uz gadījumiem, kad tiesību akti attiecīgo 

informāciju klasificē kā vispārpieejamu informāciju, kā arī gadījumos, ja šo informāciju 

pieprasa tiesību aktos noteiktas kompetentas institūcijas vai organizācijas, kurām uz to ir 

likumīgas tiesības. 

 

13. Vispārīgie noteikumi 

 

13.1. Nomnieks par pilnvaroto pārstāvi šī Līguma izpildes laikā nozīmē 

________________________, tālrunis ___________, e-pasta adrese _________________ . 

 

13.2. Iznomātājs par pilnvaroto pārstāvi Līguma izpildes laikā 

nozīmē________________________, tālrunis ___________, e-pasta adrese 

_________________ . 

Puses pilnvarotais pārstāvis ir atbildīgs par Līguma izpildes organizēšanu un uzraudzīšanu, 

kā arī tiesīgs parakstīt šajā Līgumā minētos Aktus. Pilnvarotajam pārstāvim, kas nav Puses 

izpildinstitūcijas loceklis vai kuram nav attiecīga pilnvarojuma, nav tiesību veikt labojumus 

vai izdarīt grozījumus šajā Līgumā. 

13.3. Šis Līgums ir saistošs Pusēm, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu 

tiesības un pienākumus. 

13.4. Ja kāds no Līguma noteikumiem atbilstoši Latvijas spēkā esošajiem tiesību aktiem kļūst 

pilnībā vai daļēji par spēkā neesošu vai kļūst neizpildāms - tas nekādā veidā neietekmē un 

neatceļ pārējo Līguma noteikumu spēka esamību un likumību, bet Līguma noteikumi, kas 

kļūst par spēkā neesošiem vai neīstenojamiem, jāaizstāj ar citiem noteikumiem atbilstoši 

Līguma mērķiem saskaņā ar attiecīgos tiesību aktos izvirzītām prasībām. 

13.5. Jautājumi, kas nav noregulēti Līgumā, apspriežami saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem. 

13.6. Kādu Līgumā noteikto tiesību neizmantošana neietekmē šādas tiesības un nenozīmē Puses 

atteikšanos no šādām tiesībām, tāpat šādu tiesību daļēja izmantošana neliedz Pusei to tālāku 

izmantošanu. 

13.7. 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.  
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13.8. Pusei ir pienākums savlaicīgi paziņot otrai Pusei par šajā Līgumā norādīto rekvizītu un 

adrešu maiņu, pretējā gadījumā nepaziņojusī Puse nevar atsaukties uz saistību neizpildi, ko 

izraisījis nepaziņošanas fakts. 

13.9. Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka Pusēm ir saprotams Līguma saturs, nozīme un 

sekas, Puses atzīst Līgumu par pareizu un savstarpēji izdevīgu un labprātīgi vēlas to 

parakstīt. 

13.10. Ar Līguma spēkā stāšanos spēku zaudē starp Pusēm iepriekš noslēgtie līgumi un jebkādas 

vienošanās, kas attiecas tieši uz šo Līguma priekšmetu (izņemot tās saistības, kas iekļautas 

iepriekš noslēgtā līgumā un kuru izpilde nebeidzas ar piegādes vai pakalpojuma 

pārtraukšanu). 

13.11. Līgumam pievienoti pielikumi, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas: 

1. pielikums – Tehniskā specifikācija – tehniskais piedāvājums;  

2. pielikums – Finanšu piedāvājums 

3. pielikums -  Nomas pakalpojumu maksājumu grafiks. 

13.12. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz __ (____) lapām, tai skaitā 1., 2. un 3. 

pielikumu ar vienādu juridisko spēku, no kuriem viens Līguma eksemplārs atrodas pie 

Nomnieka, otrs pie Iznomātāja. 

 

13. Pušu rekvizīti un paraksti 

 

  

Nomnieks: 

SIA“Atkritumu apsaimniekošanas  

sabiedrība „Piejūra““  

Reģ.Nr.40003525848 

Adrese: Rīgas iela 1, Tukums, LV-3101 

Banka: AS Swedbank 

Konta numurs: LV50HABA0551021320784 

 

Valdes loceklis:  __________________ 

    Ē.Zaporožecs        

Z.v.  

Iznomātājs: 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

 

Z.v. 

  

 


