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I NODAĻA
INSTRUKCIJAS PRETENDENTIEM

1.VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs – TM 2017/44
1.2. Pasūtītājs:
Pasūtītāja nosaukums Latvijas Republikas Tieslietu ministrija
Adrese
Brīvības bulvāris 36 (ar ieeju no Tērbatas ielas), Rīga, Latvija, LV1536
Reģ. Nr.
90000070045
Kontaktpersonas
Ēriks Rēķis, Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta
direktors, tālrunis: 67036806, fakss: 67036754, e-pasts:
eriks.rekis@tm.gov.lv.
1.3. Iestādes, kuras slēgs iepirkumu līgumus (turpmāk arī -Pasūtītāji), un, kuru vajadzībām
tiek veikts iepirkums:
3.1.1. Tieslietu ministrija, reģistrācijas Nr. 9000070045 (pirmā daļa);
3.1.2. Maksātnespējas administrācija, reģistrācijas Nr. 90001287943 (otrā daļa);
3.1.3. Datu valsts inspekcija, reģistrācijas Nr. 9001037264 (trešā daļa).
1.4. Iepirkuma priekšmets ir mazlietotu dienesta vieglo automobiļu (turpmāk tekstā
viens - Automobilis, kopā – Automobiļi) noma atbilstoši nolikuma Tehniskajai specifikācijai
(nolikuma II nodaļa).
1.5. CPV kods 34110000 – 1 (vieglie automobiļi).
1.6. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās:
1.6.1. pirmā daļa - 2 (divu) Automobiļu noma, atbilstoši nolikuma Tehniskajai specifikācijai
(nolikuma II nodaļa);
1.6.2. otrā daļa - 2 (divu) Automobiļu noma, atbilstoši nolikuma Tehniskajai specifikācijai
(nolikuma II nodaļa);
1.6.3. trešā daļa - 1 (viena) Automobiļu noma, atbilstoši nolikuma Tehniskajai specifikācijai
(nolikuma II nodaļa).
1.7. Iepirkuma procedūra ir atklāts konkurss (turpmāk – Konkurss). Pretendents var iesniegt
piedāvājumu par katru iepirkuma priekšmeta daļu atsevišķi. Piedāvājumu variantu
iesniegšana netiek atļauta. Konkursa rezultātā Pasūtītāji slēgs iepirkuma līgumu (turpmāk –
līgums) par katru iepirkuma daļu atsevišķi.
1.8. Piedāvājumu iesniegšana, atvēršana
Nr.p.k. Aktivitāte
Datums
Laiks
1.8.1.
Pēdējais termiņš piedāvājumu iesniegšanai
30.11.2017
15.00
1.8.2.
Plānotā piedāvājumu atvēršana
30.11.2017
15.00
Piedāvājumi iesniedzami Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā
(turpmāk- EIS). Ārpus EIS iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma
prasībām. Ja Pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu,
Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa
beigām iepirkuma komisijai jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta
atvēršanai.
1.8.3. Piedāvājumu atvēršana sākas tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām EIS,
izņemot gadījumu, ja no EIS uzturētāja ir saņemts paziņojums par traucējumiem EIS
darbībā, kuru dēļ nav iespējams iesniegt piedāvājumus. Šādā gadījumā tiek pagarināts
piedāvājumu iesniegšanas termiņš un Pasūtītājs tīmekļvietnē www.tm.gov.lv sadaļā
Ministrija/Publiskie iepirkumi publicē informāciju par piedāvājumu iesniegšanas termiņa
pagarināšanu, vienlaikus informējot par pieņemto lēmumu visus piegādātājus, kuri ir
reģistrējušies kā Konkursa nolikuma saņēmēji, un publicē paziņojumu par izmaiņām vai
papildu informāciju. Ja no EIS uzturētāja ir saņemts paziņojums par traucējumiem EIS
darbībā, kuru dēļ nav iespējams nodrošināt piedāvājumu drošību, Konkurss tiek pārtraukts
un Pasūtītājs publicē paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.
1.8.4. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas process ir atvērts, pretendenti atvēršanas procesam var
sekot līdzi EIS vai klātienē Tieslietu ministrijā – Brīvības bulvārī 36 (ar ieeju no Tērbatas

ielas), Rīgā, LV-1536. Gadījumā, ja pretendents vēlas piedalīties piedāvājumu atvēršanas
procesā klātienē, tas iepriekš jāpiesaka pa tālruni 67036807 vai 67036858.
1.8.5. Ja Publisko iepirkumu likuma 68. panta septītajā daļā minētajā gadījumā ir iesniegts
iesniegums attiecībā uz prasībām, kas iekļautas Konkursa nolikumā vai paziņojumā par
līgumu, tad Pasūtītājs tīmekļvietnē www.tm.gov.lv sadaļā Ministrija/Publiskie iepirkumi un
EIS www.eis.gov.lv publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes atcelšanu
un neatver iesniegtos piedāvājumus:
1.8.5.1. ja Iepirkumu uzraudzības biroja izveidotā iesniegumu izskatīšanas komisija, atļauj
slēgt iepirkuma līgumu un atstāj spēkā Konkursa nolikumā noteiktās prasības vai
iepirkuma komisijas lēmumu vai administratīvā lieta tiek izbeigta, Pasūtītājs
tīmekļvietnē www.tm.gov.lv sadaļā Ministrija/Publiskie iepirkumi un EIS
www.eis.gov.lv publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes vietu
un laiku, kā arī vismaz 3 (trīs) darbadienas iepriekš informē par to Pretendentus,
kuri Konkursā ir iesnieguši piedāvājumus;
1.8.5.2. ja Iepirkumu uzraudzības biroja izveidotā iesniegumu izskatīšanas komisija aizliedz
slēgt iepirkuma līgumu un atceļ Konkursa nolikumā noteiktās prasības vai
iepirkuma komisijas lēmumu pilnībā vai kādā tā daļā, tādā gadījumā Pasūtītājs
neatver Konkursā iesniegtos piedāvājumus.
1.9. Papildu informācijas sniegšana
1.9.1. Ieinteresētajiem piegādātājiem ir tiesības prasīt papildu informāciju par nolikumu. Šie
pieprasījumi iesniedzami rakstveidā atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma un
Elektronisko dokumentu likuma prasībām Tieslietu ministrijā – Brīvības bulvārī 36 (ar ieeju
no Tērbatas ielas), Rīgā, LV-1536.
1.9.2. Uz informācijas pieprasījumiem jābūt norādei: Atklātam konkursam „Mazlietotu dienesta
vieglo automobiļu noma”, iepirkuma identifikācijas numurs TM 2017/44.
1.9.3. Termiņš, kas aprēķināms dienās, sākas nākamajā dienā pēc datuma vai pēc notikuma, kurš
nosaka tā sākumu. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par
nolikumā iekļautajām prasībām, Pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) darbdienu laikā, bet ne vēlāk
kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pasūtītājs vienlaikus ar
papildu informācijas nosūtīšanu ieinteresētajam piegādātājam, kas uzdevis jautājumu,
ievieto šo informāciju tīmekļvietnē www.tm.gov.lv sadaļā Ministrija/Publiskie iepirkumi un
EIS www.eis.gov.lv, norādot arī uzdoto jautājumu.
1.9.4. Ja Pasūtītājs izdarījis grozījumus nolikumā, Pasūtītājs ievieto šo informāciju par
grozījumiem tīmekļvietnē www.tm.gov.lv sadaļā Ministrija/Publiskie iepirkumi un EIS
www.eis.gov.lv.
1.9.5. Visa aktuālā informācija par Konkursu, t.sk. nolikums un atbildes uz ieinteresēto
piegādātāju jautājumiem, ir pieejama Pasūtītāja tīmekļvietnē www.tm.gov.lv sadaļā
Ministrija/Publiskie iepirkumi un EIS www.eis.gov.lv.
1.9.6. Ieinteresētais piegādātājs EIS šā Konkursa sadaļā var reģistrēties kā Konkursa nolikuma
saņēmējs, ja tas ir reģistrēts EIS kā piegādātājs.1
1.10. Ieinteresēto piegādātāju sanāksme
1.10.1. Iepirkuma komisija rīko ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, ja ne vēlāk kā 10 (desmit)
dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas ir saņemti vismaz 2 (divu)
ieinteresēto piegādātāju rakstiski priekšlikumi rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi.
Termiņš, kas aprēķināms dienās, sākas nākamajā dienā pēc datuma vai pēc notikuma, kurš
nosaka tā sākumu.
1.10.2. Sanāksmi rīko ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa
pēdējās dienas, un informāciju par sanāksmi ievieto tīmekļvietnē www.tm.gov.lv sadaļā
Ministrija/Publiskie iepirkumi un EIS www.eis.gov.lv vismaz 3 (trīs) dienas iepriekš.
Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par nolikuma saņēmēju sk.
https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883
1

Iepirkuma komisija sniedz papildu informāciju un atbild uz sanāksmes laikā uzdotajiem
jautājumiem. Sanāksmes gaita tiks protokolēta. Protokolu paraksta sanāksmē klātesošie
iepirkuma komisijas locekļi.
1.11. Piedāvājuma noformēšana
1.11.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS, ievērojot šādas Pretendenta izvēles iespējas:
1.11.1.1. izmantojot EIS piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas šā Konkursa sadaļā
ievietotās formas;
1.11.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus EIS un
augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas PDF formas, t.sk. ar formā
integrētajiem failiem (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu
atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);
1.11.1.3. elektroniski (PDF formas veidā) sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus EIS ar
trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku
atslēgu un paroli (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu
atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta
atvēršanas un nolasīšanas iespējām).
1.11.2. Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka:
1.11.2.1. pieteikuma veidlapa, tehniskais un finanšu piedāvājums jāaizpilda tikai
elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai
vēlākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā;
1.11.2.2. iesniedzot piedāvājumu, jāizmanto EIS sistēmā iestrādāto paraksta rīku, kas
nodrošina elektroniskā dokumenta parakstītāja identitātes apstiprināšanu, vai
elektronisko parakstu, kas atbilst normatīvajiem aktiem par elektronisko
dokumentu un elektroniskā paraksta statusu. Pieteikumu paraksta pretendenta
pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarota persona. Ja pieteikumu paraksta
pilnvarota persona, jāpievieno personas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara
(pievienots elektroniski dokumenta oriģināls PDF formātā). Pilnvarā precīzi
jānorāda pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību apjoms.
1.11.3. Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā, kvalitāti apliecinošie dokumenti (piemēram,
sertifikāti) var tikt iesniegti citā valodā ar pievienotu Pretendenta apliecinātu tulkojumu
latviešu valodā.
1.11.4. Ja Pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, to apliecina atbilstoši Dokumentu
juridiskā spēka likumam. Ja dokumenta kopija nav apliecināta atbilstoši šajā apakšpunktā
minēto normatīvo aktu prasībām, Pasūtītājs, ja tam rodas šaubas par iesniegtā dokumenta
kopijas autentiskumu, Publisko iepirkumu likuma 41. panta piektās daļas kārtībā var
pieprasīt, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta
kopiju.
1.11.5. Visas piedāvātās cenas norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).
1.11.6. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā atzīst visus nolikumā ietvertos nosacījumus.
1.11.7. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS darbība un nebūtu
ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst
saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Ja piedāvājums
saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.
2. PRETENDENTU ATLASES PRASĪBAS
2.1. Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no dalības Konkursā, ja tiek konstatēts, ka tas atbilst jebkuram
no Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā iekļautajiem pretendenta izslēgšanas
nosacījumiem.
2.2. Uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, nedrīkst attiekties
Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā minētie
nosacījumi.

2.3. Uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu
vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās pakalpojuma līguma vērtības, ir attiecināmi Publisko
iepirkumu likuma 42. panta pirmās daļas 2., 3., 4., 5., 6. vai 7. punkta nosacījumi
2.4. Uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā
kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām
prasībām, nedrīkst attiekties Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4.,
5., 6. vai 7. punktā minētie nosacījumi.
2.5. Pasūtītājs neizslēdz Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, ja:
2.5.1. no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums, prokurora
priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar
Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmās daļas 1.punktā un 7.punkta "a" apakšpunktā
minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi;
2.5.2. no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas kompetentas
institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmās daļas
6. punktā un 7. punktā "b" apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai
piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.
2.6. Pretendents ir iznomājis vai nodevis līzingā vienam nomniekam vai līzinga ņēmējam
iepirkuma priekšmeta pirmajā un otrajā daļā ne mazāk kā 2 (divus) automobiļus vai iepirkuma
priekšmeta trešajā daļā ne mazāk kā 1 (vienu) automobili.
2.7. Pretendents līguma darbības laikā ievēros Ministru kabineta 2017. gada 28. marta noteikumos
Nr. 180 “Tiešās pārvaldes iestāžu rīkotajos iepirkumos izvirzāmās preču un pakalpojumu
energoefektivitātes prasības” (turpmāk- energoefektivitātes noteikumi) noteiktās prasības uz
automobiļu nomas laikā izmantotajām precēm, izmantojot vienīgi tādas preces, kas atbilst
energoefektivitātes noteikumu 2. punktā minētajām prasībām. Šīs prasības attiecas uz precēm,
kuras kā resurss ir iekļautas līguma nodrošināšanai, un, kuras pretendents pilnībā vai daļēji
iegādājas nolūkā izpildīt līgumu.
2.8. Pretendents, kurš neatbilst kādai no nolikuma 2. punktā norādītajām Pretendentu atlases
prasībām, tiek noraidīts no turpmākās dalības Konkursā un tā piedāvājums netiek izskatīts.
3. PRETENDENTU ATLASEI IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
3.1. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 49. pantu pretendents kā sākotnējo pierādījumu
atbilstībai nolikuma noteiktajām atlases prasībām var iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma
procedūras dokumentu (turpmāk EVIPD). EVIPD veidlapu paraugus nosaka Eiropas
Komisijas 2016. gada 5. janvāra Īstenošanas regula Nr. 2016/7, ar ko nosaka standarta
veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam .Ja Pretendents izvēlējies
iesniegt EVIPD dokumentu, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras
iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām
prasībām, un par Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo Pakalpojumu vērtība
ir vismaz 10 procenti no kopējās līguma vērtības. Personu apvienība iesniedz atsevišķu
EVIPD par katru tās dalībnieku
3.2. Pieteikums dalībai Konkursā:
3.2.1. Pretendenta pieteikums dalībai Konkursā apliecina Pretendenta apņemšanos sniegt
Pakalpojumu saskaņā ar nolikuma prasībām. Pieteikumu paraksta persona vai personas,
kurām ir tiesības pārstāvēt Pretendentu;
3.2.2. pieteikumu dalībai Konkursā sagatavo atbilstoši nolikuma IV nodaļas 1. veidlapai un
pievieno klāt papildus pieprasītos dokumentus. Pieteikumā, atbilstoši Iepirkumu
uzraudzības
biroja
sniegtajam
skaidrojumam
(https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.p
df) un Eiropas Komisijas 2003.gada 6.maija Ieteikumam par mazo un vidējo uzņēmumu
definīciju (OV L124, 20.5.2003.)) jānorāda, kādam statusam atbilst Pretendents –
mazajam vai vidējam uzņēmumam.

3.3. Ja Pretendents vai personālsabiedrības biedrs, ja Pretendents ir personālsabiedrība, atbilst
Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmās daļas 1.,2., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā minētajam
izslēgšanas gadījumam, Pretendents norāda to piedāvājumā un, ja tiek atzīts par tādu, kuram
būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iesniedz skaidrojumu un pierādījumus par
nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma
atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem,
organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un
novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē.
3.4. Ja Pretendents neiesniedz skaidrojumu un pierādījumus, Pasūtītājs izslēdz attiecīgo
Pretendentu no dalības Konkursā atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmās daļas
1., 2., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā minētajam izslēgšanas gadījumam.
3.5. Pasūtītājs izvērtē Pretendenta vai personālsabiedrības biedra, ja Pretendents ir
personālsabiedrība, veiktos pasākumus un to pierādījumus, ņemot vērā noziedzīga nodarījuma
vai pārkāpuma smagumu un konkrētos apstākļus. Pasūtītājs var prasīt attiecīgā noziedzīgā
nodarījuma vai pārkāpuma jomas kompetentām institūcijām atzinumus par pretendenta veikto
pasākumu pietiekamību uzticamības atjaunošanai un tādu pašu un līdzīgu gadījumu
novēršanai nākotnē.
3.6. Ja Pasūtītājs veiktos pasākumus uzskata par pietiekamiem uzticamības atjaunošanai un līdzīgu
gadījumu novēršanai nākotnē, tas pieņem lēmumu neizslēgt attiecīgo pretendentu no dalības
Konkursā. Ja veiktie pasākumi ir nepietiekami, Pasūtītājs pieņem lēmumu izslēgt pretendentu
no tālākas dalības Konkursā.
3.7. Lai apliecinātu atbilstību Konkursa nolikuma 2.6. punktam, Pretendents iesniedz pieredzes
aprakstu, atbilstoši nolikuma IV nodaļas 8. veidlapai.
3.9. Pretendentam savā piedāvājumā jānorāda visi apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju
apakšuzņēmēji, un katram apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļa. Apakšuzņēmējs
ir Pretendenta vai tā apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura nepieciešama ar
Pasūtītāju noslēgta līguma izpildei neatkarīgi no tā, vai šī persona ir saistīta ar Pretendentu vai
citiem apakšuzņēmējiem. Apakšuzņēmēja kopējo vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja
un visu Konkursa ietvaros tā saistīto uzņēmumu vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata
kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai
kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai
kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.
3.10. Lai apliecinātu atbilstību Konkursa nolikuma 2.7. punktam, Pretendents iesniedz EVIPD, vai
apliecinājumu (var iekļaut iepirkuma pieteikumā), ka līguma darbības laikā izmantos vienīgi
tādas preces, kas atbilst energoefektivitātes noteikumu 2. punktā minētajām prasībām. Šīs
prasības attiecas uz precēm, kuras kā resurss ir iekļautas līguma nodrošināšanai, un, kuras
pretendents pilnībā vai daļēji iegādājas nolūkā izpildīt līgumu.
4. TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
4.1. Tehnisko piedāvājumu Pretendents sagatavo katrai iepirkuma priekšmeta daļai atsevišķi,
saskaņā ar nolikumu (tajā skaitā tehnisko specifikāciju), izmantojot nolikuma IV nodaļas 2.,
vai 3., vai 4. veidlapu.
5. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
5.1. Finanšu piedāvājumu Pretendents sagatavo, ņemot vērā attiecīgās iepirkuma priekšmeta daļas
tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības, atbilstoši nolikuma IV nodaļas 5., vai 6., vai
7. veidlapai. Cenas norāda euro (EUR) ar 2 (divām) zīmēm aiz komata.
5.2. Finanšu piedāvājuma kopējā piedāvājuma summā jābūt iekļautām visām izmaksām, kas
saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstoša Automobiļa reģistrāciju un tehnisko apskati
CSDD visā nomas termiņā, normatīvajos aktos noteiktiem nodokļiem un nodevām visā nomas
termiņā (tajā skaitā izmaksas par transportlīdzekļa gada nodevu), lietošanu visu nomas
termiņu, visa uzstādītā aprīkojuma lietošanu un tā uzstādīšanas izmaksas visu nomas termiņu,
izmaksām par tehniskajām apkopēm visā nomas termiņā, kā arī izdevumiem, kas ir

nepieciešami, lai nopirktu un apmainītu Automobiļa detaļas, mezglus un materiālus, ja tiem
par iemeslu nav apdrošināšanas gadījums (remonta izdevumi), lai nodrošinātu Automobiļa
pilnīgu gatavību lietošanai;
5.3. Pretendenta piedāvātajām cenām jābūt nemainīgām visā līgumu darbības laikā. Iespējamā
inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi nevar būt par pamatu cenu
paaugstināšanai, un šo procesu radītās sekas Pretendentam ir jāprognozē un jāaprēķina,
sagatavojot finanšu piedāvājumu.
6. PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJI UN VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI
6.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaude:
6.1.1. Iepirkuma komisija sākotnēji veic piedāvājuma noformējuma pārbaudi atbilstoši
nolikumā noteiktajām piedāvājuma noformēšanas prasībām;
6.1.2. Ja piedāvājums neatbilst nolikuma prasībām attiecībā uz piedāvājuma noformējumu,
iepirkuma komisija var lemt par piedāvājuma tālāku neizskatīšanu.
6.2. Pretendentu atlase:
6.2.1. Pretendentu atlases laikā iepirkuma komisija veic pārbaudi, lai pārliecinātos, vai
Pretendents atbilst nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām;
6.2.2. Iepirkuma komisija bez tālākas izskatīšanas atstāj un noraida tos pretendentu
piedāvājumus, kuri nav atbilstoši nolikumā noteiktajām Pretendentu atlases prasībām.
6.3. Piedāvājuma atbilstības pārbaude:
6.3.1. Piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav
aritmētisku kļūdu;
6.3.2. Ja iepirkuma komisija piedāvājumā konstatē aritmētiskas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo;
6.3.3. Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem iepirkuma komisija paziņo Pretendentam,
kura piedāvājumā labojumi izdarīti. Vērtējot piedāvājumu, kurā bijušas aritmētiskas
kļūdas, iepirkuma komisija ņem vērā tikai iepriekš noteiktajā kārtībā labotās kļūdas;
6.3.4. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka piedāvājumā atbilstoši nolikuma prasībām
iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, iepirkuma
komisija pieprasa, lai piegādātājs vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina
dokumentos ietverto informāciju.
6.4. Piedāvājuma izvēles kritēriji:
6.4.1. Iepirkuma komisija katrā iepirkuma priekšmeta daļā izvēlas saimnieciski visizdevīgāko
no piedāvājumiem, kas atbilst nolikuma prasībām, tajā skaitā tehniskajai specifikācijai,
pamatojoties uz nolikumā noteiktajiem piedāvājumu vērtēšanas kritērijiem;
6.4.2. Iepirkuma komisija saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu nosaka katrā daļā
atsevišķi, aprēķinot izdevīguma punktus, kurus veido kritēriju novērtējumu summa;
6.4.3. Iepirkuma komisija kritēriju vērtēšanai izmanto informāciju, kas norādīta Pretendenta
piedāvājumā, ņemot vērā piedāvājumā iesniegtās cenas/summas bez PVN un tehnisko
piedāvājumu, kurš iesniegts atbilstoši Konkursa nolikuma IV nodaļas 2., vai 3., vai
4. veidlapai.
6.4.4. Saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu iepirkuma priekšmetam pirmajai vai
otrajai daļai nosaka pēc šādiem vērtēšanas kritērijiem:
Automobilim Nr. 1
Nr.
Punktu
Vērtēšanas kritērijs
Vērtēšana
p.k
īpatsvars
A1=CX/CY*35
Cx - zemākā nomas maksa Automobilim Nr. 1;
Kopējā nomas maksa
1.
35
Cy – vērtējamā nomas maksa Automobilim
Automobilim Nr. 1 (A1)
Nr. 1;
A1 – vērtējamā kritērija iegūtais punktu skaits
Transportlīdzekļa
Punktu aprēķinam izmanto Iepirkumu
2.
10
ekspluatācijas kopējās
uzraudzības biroja tīmekļa vietnē pieejamo

Transportlīdzekļa darbmūža ekspluatācijas
izmaksu aprēķina kalkulatoru https://www.iub.gov.lv/lv/kalkulators vai tiek
aprēķināta saskaņā ar Ministru kabineta 2017.
gada 28. februāra noteikumos Nr. 106
„Noteikumi par autotransporta līdzekļu
kategorijām, kuru iepirkumos piemēro īpašas
prasības, un autotransporta līdzekļu izmaksu
aprēķināšanas metodiku” (turpmāk – Noteikumi)
noteikto
A2=X/Y*10
X – zemākā transportlīdzekļa darbmūža
ekspluatācijas kopējo izmaksu summa;
Y – vērtējamā transportlīdzekļa darbmūža
ekspluatācijas kopējo izmaksu summa;
A2 – vērtējamā kritērija iegūtais punktu skaits
Punktu skaits tiek piešķirts Automobilim Nr. 1,
ja CO2 emisija, ir mazāka par:

izmaksas (EUR) (A2)

CO2
(g/km)

Transportlīdzekļa tips
3.

CO2 emisija (A3)

5

Mini

110

Mazs

120

Kompakts

130

Vidējs

150
Automobilim Nr.2

Nr.
p.k

Vērtēšanas kritērijs

Punktu
īpatsvars

1.

Kopējā nomas maksa
Automobilim Nr. 2 (A4)

35

2.

Transportlīdzekļa
ekspluatācijas kopējās
izmaksas (EUR) (A5)

10

3.

CO2 emisija (A6)

5

Vērtēšana
A4=CX/CY*35
Cx - zemākā nomas maksa Automobilim Nr. 2;
Cy – vērtējamā nomas maksa Automobilim
Nr. 2;
A4 – vērtējamā kritērija iegūtais punktu
skaits
Punktu aprēķinam izmanto Iepirkumu
uzraudzības biroja tīmekļa vietnē pieejamo
Transportlīdzekļa darbmūža ekspluatācijas
izmaksu aprēķina kalkulatoru https://www.iub.gov.lv/lv/kalkulators vai tiek
aprēķināta saskaņā Noteikumos noteikto
A5=X/Y*10
X – zemākā transportlīdzekļa darbmūža
ekspluatācijas kopējo izmaksu summa;
Y – vērtējamā transportlīdzekļa darbmūža
ekspluatācijas kopējo izmaksu summa;
A5 – vērtējamā kritērija iegūtais punktu skaits
Punktu skaits tiek piešķirts Automobilim Nr. 2,

ja CO2 emisija, ir mazāka par:
Transportlīdzekļa tips

CO2
(g/km)

Mini

110

Mazs

120

Kompakts

130

Vidējs

150

6.4.4.1. Saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu skaitlisko vērtību aprēķina pēc formulas:
A=((A1+A2+A3 )+ (A4+A5 +A6));
A1 – Kopējā nomas maksa Automobilim Nr. 1;
A2 - Transportlīdzekļa ekspluatācijas kopējās izmaksas (EUR);
A3- CO2 emisija
A4 – Kopējā nomas maksa Automobilim Nr. 2;
A5 - Transportlīdzekļa ekspluatācijas kopējās izmaksas (EUR)
A6 - CO2 emisija .
6.4.5. Saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu iepirkuma priekšmetam trešajai daļai nosaka
pēc šādiem vērtēšanas kritērijiem:
Nr.
p.k

Vērtēšanas kritērijs

Punktu
īpatsvars

1.

Kopējā nomas maksa
Automobilim Nr. 1 (A1)

70

2.

Transportlīdzekļa
ekspluatācijas kopējās
izmaksas (EUR) (A2)

20

3.

CO2 emisija (A3)

10

Vērtēšana
A1=CX/CY*70
Cx - zemākā nomas maksa Automobilim Nr. 1;
Cy – vērtējamā nomas maksa Automobilim
Nr. 1;
A1 – vērtējamā kritērija iegūtais punktu skaits
Punktu aprēķinam izmanto Iepirkumu
uzraudzības biroja tīmekļa vietnē pieejamo
Transportlīdzekļa darbmūža ekspluatācijas
izmaksu aprēķina kalkulatoru https://www.iub.gov.lv/lv/kalkulators vai tiek
aprēķināta saskaņā ar Ministru kabineta 2017.
gada 28. februāra noteikumos Nr. 106
„Noteikumi par autotransporta līdzekļu
kategorijām, kuru iepirkumos piemēro īpašas
prasības, un autotransporta līdzekļu izmaksu
aprēķināšanas metodiku” (turpmāk – Noteikumi)
noteikto
A2=X/Y*20
X – zemākā transportlīdzekļa darbmūža
ekspluatācijas kopējo izmaksu summa;
Y – vērtējamā transportlīdzekļa darbmūža
ekspluatācijas kopējo izmaksu summa;
A2 – vērtējamā kritērija iegūtais punktu skaits
Punktu skaits tiek piešķirts Automobilim Nr. 1,
ja CO2 emisija, ir mazāka par:

Transportlīdzekļa tips

CO2
(g/km)

Mini

110

Mazs

120

Kompakts

130

Vidējs

150

6.4.5.1. saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu skaitlisko vērtību aprēķina pēc formulas:
A= (A1+A2+A3);
A1 – Kopējā nomas maksa Automobilim Nr. 1;
A2 - Transportlīdzekļa ekspluatācijas kopējās izmaksas (EUR);
A3- CO2 emisija
6.5. Katrā iepirkuma priekšmeta daļā kopējais iegūto punktu skaits tiek aprēķināts, summējot
piedāvājumam piešķirtos punktus visos kritērijos.
6.6. Saskaņā ar nolikumā noteiktajiem piedāvājumu vērtēšanas kritērijiem, iepirkuma komisija
katrā iepirkuma priekšmeta daļā izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kas ieguvis
vislielāko punktu skaitu.
6.7. Ja iepirkuma komisija pirms tam, kad pieņemts lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas
tiesību piešķiršanu, konstatē, ka vismaz divu piedāvājumu novērtējums kādā no daļām ir
vienāds, šādā gadījumā iepirkuma komisija attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā izvēlas
piedāvājumu, kuru iesniedzis piegādātājs, kas ir nacionāla līmeņa darba devēju organizācijas
biedrs un ir noslēdzis koplīgumu ar arodbiedrību, kas ir nacionāla līmeņa arodbiedrības biedre
(ja piedāvājumu iesniegusi personālsabiedrība vai personu apvienība, koplīgumam jābūt
noslēgtam ar katru personālsabiedrības biedru un katru personu apvienības dalībnieku).
6.8. Pasūtītājs pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmās daļas noteikto izslēgšanas
gadījumu esamību veic attiecībā uz katru pretendentu (tajā skaitā Publisko iepirkumu likuma
42. panta 9., 10. un 11. punktā minētajām personām), kuram atbilstoši citām paziņojumā par
līgumu un nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam
būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā.
7. IEPIRKUMA LĪGUMS
7.1. Pasūtītāji slēdz iepirkuma līgumus ar izraudzīto Pretendentu par katru iepirkuma priekšmeta
daļu atsevišķi, pamatojoties uz Pretendenta iesniegto piedāvājumu, saskaņā ar nolikuma
noteikumiem un līguma projektiem, kuri iekļauti nolikuma III nodaļā.
8. LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTĀ PERSONĀLA UN APAKŠUZŅĒMĒJU NOMAIŅA
UN JAUNA PERSONĀLA UN APAKŠUZŅĒMĒJU PIESAISTE
8.1. Informācija par personāla un apakšuzņēmēju maiņu tiks pievienota līgumam, ja uzvarētājs
līguma izpildē būs iesaistījis personālu un apakšuzņēmējus.
8.2. Konkursā izraudzītais Pretendents (iepirkuma līguma puse) nav tiesīgs bez saskaņošanas ar
Pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus
iepirkuma līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par
nomaiņas iemesliem.
8.3. Piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai iepirkuma līgumā norādītajā kārtībā
un gadījumos. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai iepirkuma
līguma noteikumos norādītajos gadījumos un gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst
Konkursa nolikumā personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas
kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski
visizdevīgāko piedāvājumu.

8.4. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem
nosacījumiem:
8.4.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Konkursa nolikumā apakšuzņēmējiem
izvirzītajām prasībām;
8.4.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Konkursā izraudzītais Pretendents
balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un
Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav
vismaz tādas pašas kvalifikācija, uz kādu Konkursā izraudzītais Pretendents atsaucies,
apliecinot savu atbilstību Konkursā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko
iepirkumu likuma 42. panta pirmajā vai otrajā daļā (atbilstoši Pasūtītāja norādītajam
paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos) minētajiem pretendentu
izslēgšanas gadījumiem;
8.4.3. piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Publisko iepirkuma likuma 42. panta pirmajā daļā
vai otrajā daļā (atbilstoši Pasūtītāja norādītajam paziņojumā par līgumu vai Konkursa
nolikumā) minētajiem Pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
8.4.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Pretendenta piedāvājumā,
kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši Konkursa
nolikumā noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
8.5. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu
veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši Konkursa
nolikumā noteiktajiem piedāvājuma vērtēšanas kritērijiem.
8.6. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma
42. panta noteikumus. Publisko iepirkumu likuma 42. panta trešajā daļā minētos termiņus
skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.
8.7. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Konkursā izraudzītā Pretendenta (iepirkuma
līguma puses) personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju piesaistīšanu
iepirkuma 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.
9. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
9.1. Iepirkuma komisijas tiesības:
9.1.1. pieprasīt, lai Pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams
piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu novērtēšanai;
9.1.2. pieprasīt, lai Pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina dokumentos
ietverto informāciju vai iesniedz trūkstošo dokumentu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret
visiem pretendentiem;
9.1.3. pieaicināt ekspertu piedāvājumu noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei un
piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai;
9.1.4. izvēlēties slēgt līgumu ar nākamo Pretendentu, kura piedāvājums ir nākošais saimnieciski
izdevīgākais, ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt līgumu. Pirms lēmuma pieņemšanas
par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nākamajam pretendentam, kurš
piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, iepirkuma komisija izvērtē, vai tas nav
uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, kurš atteicās
slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītājiem. Ja nepieciešams, iepirkuma komisija ir tiesīga
pieprasīt no nākamā Pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas
nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu. Ja
nākamais Pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto
Pretendentu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt Konkursu attiecīgajā iepirkuma
priekšmeta daļā, neizvēloties nevienu piedāvājumu;
9.1.5. izbeigt Konkursu attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā, ja:
9.1.5.1. nav iesniegti piedāvājumi vai pieteikumi;

9.1.5.2. pretendenti neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām kvalifikācijas
prasībām;
9.1.5.3. iesniegti kvalifikācijas prasībām neatbilstošu un no iepirkuma procedūras
izslēdzamu kandidātu pieteikumi;
9.1.5.4. iesniegti iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām neatbilstoši
piedāvājumi;
9.1.5.5. piedāvājumi atzīti par nepamatoti lētiem.
9.1.6. pārtraukt Konkursu attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā, ja pārtraukšanas iemesls ir
noteikts 2017. gada 28. februāra Ministru kabineta noteikumos Nr. 107 “Iepirkuma
procedūru un metu konkursu norises kārtība”, vai jebkurā brīdī, ja tam ir objektīvs
pamatojums.
9.1.7. atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 53. pantā noteiktajai kārtībai izvērtēt, vai Pretendenta,
kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības attiecīgajā iepirkuma
priekšmeta daļā, iesniegtais piedāvājums nav atzīstams par nepamatoti lētu.
9.2. Iepirkuma komisijas pienākumi:
9.2.1. nodrošināt Konkursa norisi un dokumentēšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
9.2.2. labot finanšu piedāvājumos aritmētiskās kļūdas;
9.2.3. nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;
9.2.4. pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt
informāciju par nolikumu;
9.2.5. vērtēt Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu,
citiem normatīvajiem aktiem un nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par
Konkursa pārtraukšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
9.2.6. pārtraukt Konkursu, ja attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā piedāvājumu ir iesniedzis tikai
viens Pretendents, vai tikai viens Pretendents atbilst Konkursa nolikumā, vai paziņojumā par
līgumu noteiktajām Pretendentu atlases prasībām un Pasūtītājs nevar pamatot, ka Konkursā
izvirzītās pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas.
9.2.7. ja Pretendents, kuram iepirkuma procedūrā būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas
tiesības attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā, kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai
pretendentu atlases prasībām ir iesniedzis EVIPD, pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā pieprasīt iesniegt
dokumentus, kas apliecina Pretendenta atbilstību Pretendentu atlases prasībām.
10. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
10.1. Pretendenta tiesības:
10.1.1. iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts;
10.1.2. pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām mainīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu;
10.1.3 kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai Nolikumā noteiktajām Pretendentu atlases prasībām
iesniegt EVIPD.
10.2. Pretendenta pienākumi:
10.2.1. sagatavot piedāvājumu atbilstoši nolikuma prasībām;
10.2.2. sniegt patiesu informāciju;
10.2.3. sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas
nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājuma
atbilstības pārbaudei, kā arī vērtēšanai. Atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem
sniedzamas iepirkuma komisijas norādītāja laikā vai samērīgi ar laiku, kas nepieciešams
šādas informācijas sagatavošanai un iesniegšanai;
10.2.4. segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

II NODAĻA
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

IEPIRKUMA PRIEKŠMETA PIRMĀ DAĻA
Automobilis Nr. 1
Ja tehniskajā specifikācijā kāda Automobiļa tehniskā prasība nav nodefinēta, tai ir jāatbilst
minimālajām, vispārpieņemtajām prasībām vai standartiem. Ja Automobilis ar tādu specificēto
funkcionālo līmeni vairāk nav pieejams, jāpiedāvā augstāka funkcionālā līmeņa Automobilis.
1. Pretendentam jānodrošina Automobilim apdrošināšanu, kas darbojas visā Eiropas
Ekonomikas zonas teritorijā:
1.1. transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana saskaņā ar
normatīvo aktu prasībām (OCTA);
1.2. pret bojājumiem (sadursme ar transportlīdzekli un/vai šķērsli, automobiļa apgāšanās,
krišana, nogrimšana, ielūšana ledū, sadursme ar dzīvām būtnēm, ugunsgrēks, eksplozija,
dabas stihiju iedarbība, trešās personas rīcība, krītošu priekšmetu iedarbība u.c.
(KASKO));
1.3. pret zādzību (automobiļa vai tajā stacionāri iebūvētu (iemontētu) daļu slepena vai atklāta
nolaupīšana, automobiļa vai tajā stacionāri iebūvētu (iemontētu) daļu nolaupīšana, ja tā
saistīta ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu, prettiesiska iekļūšana (ielaušanās
Automobilī)).
2. Pašrisks:
2.1. Automobiļa bojājumu gadījumā nedrīkst būt lielāks par 150 EUR (pirmo reizi 0%
pašrisks priekšējā vējstikla bojājumiem);
2.2. Automobiļa bojāejas gadījumā nedrīkst būt lielāks par 10% no Automobiļa vērtības;
2.3. Automobiļa zādzības gadījumā nedrīkst būt lielāks par 10% no Automobiļa vērtības.
3. Pretendents piedāvā tiesības lietot konkrētas markas, modeļa un aprīkojuma Automobiļa
lietošanas tiesības.
4. Pretendentam jāorganizē visas procedūras, kas saistītas ar apdrošināšanas gadījumu,
jāpārstāv Pasūtītājs visās zaudējumu novēršanas institūcijās, kā arī jānodrošina
nepieciešamo remontdarbu veikšana pēc apdrošināšanas gadījuma iestāšanās.
5. Pretendenta piedāvātā Automobiļa modelim jāatbilst šādām prasībām:
5.1. Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1494 „Mopēdu,
mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas
noteikumi” minētajām prasībām;
5.2. Ministru kabineta 2017. gada 28. februārī noteikumiem Nr. 106 “Noteikumi par
autotransporta līdzekļu kategorijām, kuru iepirkumos piemēro īpašas prasības, un
autotransporta līdzekļu ekspluatācijas izmaksu aprēķināšanas metodiku” noteiktajām
prasībām;
5.3. Vismaz Euro V emisijai.
6. Pretendentam, līguma izpildes laikā, jānodrošina Automobiļa ražotāja rūpnīcas noteikto
garantijas saistību izpilde (pie Pretendenta vai pie Pretendenta sadarbības partnera)
atbilstoši Eiropas komisijas (EK) regulai Nr. 461/2010 attiecībā uz Automobiļa garantijas
saglabāšanu.
7. Pretendentam jānodrošina Automobiļa atbilstība ar Ceļu satiksmes noteikumos paredzētām,
sezonai atbilstošām riepām. Riepu maiņu atbilstoši sezonai jāveic 2015. gada 2. jūnija
Ministru kabineta noteikumos Nr. 279 “Ceļu satiksmes noteikumi” noteiktajos termiņos
vai nepieciešamības gadījumā ne vēlāk kā 2 (divu) nedēļu laikā pēc Pasūtītāja
pieprasījuma. Riepām jābūt izgatavotām pēdējo 12 (divpadsmit) mēnešu laikā pirms to
piegādes Pasūtītājam.
8. Pretendentam jānodrošina Automobilis, kuram ir uzstādīta pretaizdzīšanas signalizācija, kura
tehniski atbilst apdrošināšanas noteikumiem.
9. Pretendentam jānodrošina iespēja Pasūtītājam veikt Automobiļa bezmaksas tehniskās
apkopes un remontu vismaz 1 (vienā) autoservisā Rīgā.
10. Iznomātājs piegādā Automobili Nomnieka noteiktajā piegādes termiņā. Gadījumā, ja
Iznomātājs nespēj piegādāt Automobili noteiktajā piegādes termiņā, tad ne ilgāk kā divus
mēnešus drīkst nodrošināt Nomnieku ar līdzvērtīgu automobili, kas atbilst Tehniskās

specifikācijas noteiktajām prasībām;
11. Tehnisku bojājumu un/vai ceļu satiksmes negadījuma gadījumos, Iznomātājam jānodrošina
Nomnieks bez papildus samaksas ar līdzvērtīgu Automobili.
12. Pretendentam jāapņemas nodrošināt ar fiksētu un nemainīgu Automobiļa nomas maksu,
iekļaujot tajā visas tiešās un netiešās izmaksas, saskaņā ar tehnisko specifikāciju, tai skaitā,
izmaksas, kas saistītas ar Automobiļa piegādi, reģistrāciju un tehnisko apskati CSDD, kā
arī Automobiļa gada nodevu visā nomas termiņā;
13. Automobiļa nomas maksa pa mēnešiem, sadalījumā pa amatiem nedrīkst pārsniegt Ministru
kabineta 2012. gada 2. oktobra Instrukcijā Nr. 12 noteikto apmēru;
14. Tehniskā piedāvājuma sagatavošana:
14.1. Pretendents sagatavo tehnisko piedāvājumu atbilstoši tehniskā piedāvājuma
veidlapai, aizpildot tehniskā piedāvājuma veidlapu atbilstoši Tehniskajā
specifikācijā un nolikumā izvirzītajām prasībām iepirkuma priekšmeta pirmajai
daļai Automobilim Nr. 1;
14.2. tehniskā piedāvājuma veidlapā, norāda:
14.2.1. Automobiļa marku, modeli, reģistrācijas numuru, izlaiduma gadu,
virsbūves numuru, motora tilpumu, krāsu, degvielas patēriņu;
14.2.2. Automobiļa tehniskos datus atbilstoši nolikumā minētajām prasībām un
doto tehnisko specifikāciju;
14.2.3. apdrošināšanas pašrisku Automobiļa bojājumu gadījumā, Automobiļa
bojāejas gadījumā un Automobiļa zādzības gadījumā, Automobiļa
vējstikla bojājumiem pirmo reizi;
14.2.4. informāciju par autoservisiem (skaits un atrašanās vieta Rīgā), kuros
var veikt piedāvātā Automobiļa bezmaksas tehniskās apkopes un
remontu.
Automobiļu skaits
1
Automobiļa klase
vidējā
Automobiļa izlaiduma gads
ne vecāks par 2016. gadu
Nomas termiņš
24 mēneši
Autoservisu skaits Rīgā, vismaz 1
kuros var veikt piedāvātā
Automobiļa
bezmaksas
tehniskās
apkopes
un
remontu
Automobiļa nobraukums (uz ne lielāks par 30 000 km
piedāvājuma
iesniegšanas
brīdi)
Automobiļa garums
Virsbūves tips
Durvju skaits
Sēdvietu skaits (ieskaitot
vadītāja vietu)
Dzinēja darba tilpums,
degvielas veids
Virsbūves krāsa
Dzinēja jauda

ne mazāks kā 4 850 mm
sedans
4
5

ne mazāk kā 2.0 litri dīzeļdegvielas dzinējam vai ne
mazāk kā 2.0 litri benzīna dzinējam
metāliska
ne mazāka kā 150 Zs dīzeļdegvielas dzinējam vai ne
mazāka kā 180 Zs benzīna dzinējam
Pārnesumu kārbas tips
ne mazāka kā 6 pakāpju automātiskā pārnesumu
kārba vai ne mazāka kā 6 pakāpju manuālā
pārnesumu kārba
Dzenošo tiltu skaits, piedziņa nav noteikta

Obligātais
prasības

aprīkojums

un bremžu ABS sistēma
elektroniska stabilitātes programma
stūres pastiprinātājs
stūres augstuma un attāluma (dziļuma) regulēšana
vadītāja un blakussēdētāja drošības spilveni
vadītāja un blakussēdētāja sēdekļu apsilde
elektriski vadāmi priekšējo un aizmugurējo sānu logu
pacēlāji
apsildāms aizmugurējais vējstikls
ādas salons vai ekvivalents
elektriski apsildāmi un regulējami sānu spoguļi
pretaizdzīšanas signalizācija ar pults vadību
centrālā atslēga
automātiskas dienas gaitas gaismas
priekšējo lukturu mazgātāji
priekšējie miglas lukturi
distances parkošanās sensori (PDC) vai atpakaļskata
kamera
borta dators
klimata kontrole
audio sistēma ar CD atskaņošanas iespēju
kruīza kontrole
salona gumijas paklāju komplekts
atstarojošā veste
lietie diski ne lielāki kā R18”
Ziemas un vasaras riepu komplekts atbilstoši
ražotāja noteiktajam un atbilstoši Ceļu satiksmes
noteikumiem un atbilstoši Eiropas Parlamenta un
Padomes 2009. gada 25. novembra Regulai (EK)
Nr. 1222/2009 par riepu marķēšanu attiecībā uz
degvielas patēriņa efektivitāti un citiem būtiskiem
parametriem.(Riepas atbilst vismaz 1 (vienai)no
pazīmēm: 1) visaugstākajai degvielas
energoefektivitātes klasei vai 2) visaugstākajai
klasei attiecībā uz ārējās rites trokšņu līmeni vai
saķeri ar slapju ceļu, ja to pamato ar drošības vai
sabiedrības veselības apsvērumiem)
rezerves ritenis
medicīniskā aptieciņa
ugunsdzēšamais aparāts
avārijas trijstūris
reģistrācija CSDD un tehniskās apskates uzlīme
nobraukums ne vairāk kā 80 000 km

Paredzamais
nomas laikā
Oglekļa dioksīda (CO2)
emisiju apjoms (g/km)
Slāpekļa oksīdu (NOx)
emisiju apjoms (g/km)
Metānu
nesaturošo
ogļūdeņražu
(NMHC)
emisiju apjoms (g/km)
Cieto daļiņu (PM) emisiju
apjoms (g/km)

atbilstoši vismaz standarta Euro V prasībām
atbilstoši vismaz standarta Euro V prasībām
atbilstoši vismaz standarta Euro V prasībām
atbilstoši vismaz standarta Euro V prasībām

Automobiļa ikmēneša nomas ne vairāk kā 720 EUR mēnesī
maksa (bez PVN) sadalījumā
pa amatiem, kas nepārsniedz
MK 2012. gada 2. oktobra
Instrukcijā Nr. 12 noteikto
15. Papildpakalpojumi:
15.1. Tehnisko apkopju un remontu administrēšana.
15.2. Riepu glabāšana un maiņa.
15.3. Diennakts palīdzības dienests.
Iznomātājam jānodrošina Automobiļa tehnisko apkopju veikšana, vienojoties ar tehniskās
apkopes staciju par apkopes laiku, kurš būtu izdevīgs Nomniekam, un apdrošināšanas gadījumu
vai tehnisko kļūmju gadījumā jāorganizē Automobiļa remonts.
Neparedzētu apstākļu gadījumos (tehniski bojājumi, ceļu satiksmes negadījumi u.c.)
Iznomātājam jānodrošina Automobiļa transportēšana no negadījuma vietas uz vietu, kurā tiks
veikts Automobiļa remonts, kā arī jāsedz izmaksas par Automobiļa transportēšanu.
Iznomātājam jānodrošina riepu maiņa un balansēšana divas reizes gadā saskaņā ar autoražotāja
prasībām un Ceļu satiksmes noteikumu prasībām un nesezonas riepu uzglabāšanu, kā arī riepu
iegāde nodilušo riepu vietā.

Automobilis Nr. 2
Ja tehniskajā specifikācijā kāda Automobiļa tehniskā prasība nav nodefinēta, tai ir jāatbilst
minimālajām, vispārpieņemtajām prasībām vai standartiem. Ja Automobilis ar tādu specificēto
funkcionālo līmeni vairāk nav pieejams, jāpiedāvā augstāka funkcionālā līmeņa Automobilis.
1. Pretendentam jānodrošina Automobilim apdrošināšanu, kas darbojas visā Eiropas
Ekonomikas zonas teritorijā:
1.1. transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana saskaņā ar
normatīvo aktu prasībām (OCTA);
1.2. pret bojājumiem (sadursme ar transportlīdzekli un/vai šķērsli, automobiļa apgāšanās,
krišana, nogrimšana, ielūšana ledū, sadursme ar dzīvām būtnēm, ugunsgrēks, eksplozija,
dabas stihiju iedarbība, trešās personas rīcība, krītošu priekšmetu iedarbība u.c.
(KASKO));
1.3. pret zādzību (automobiļa vai tajā stacionāri iebūvētu (iemontētu) daļu slepena vai atklāta
nolaupīšana, automobiļa vai tajā stacionāri iebūvētu (iemontētu) daļu nolaupīšana, ja tā
saistīta ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu, prettiesiska iekļūšana (ielaušanās
Automobilī)).
2. Pašrisks:
2.1. Automobiļa bojājumu gadījumā nedrīkst būt lielāks par 150 EUR (pirmo reizi 0%
pašrisks priekšējā vējstikla bojājumiem);
2.2. Automobiļa bojāejas gadījumā nedrīkst būt lielāks par 10% no Automobiļa vērtības;
2.3. Automobiļa zādzības gadījumā nedrīkst būt lielāks par 10% no Automobiļa vērtības.
3. Pretendents piedāvā tiesības lietot konkrētas markas, modeļa un aprīkojuma Automobiļa
lietošanas tiesības.
4. Pretendentam jāorganizē visas procedūras, kas saistītas ar apdrošināšanas gadījumu,
jāpārstāv Pasūtītājs visās zaudējumu novēršanas institūcijās, kā arī jānodrošina
nepieciešamo remontdarbu veikšana pēc apdrošināšanas gadījuma iestāšanās.
5. Pretendenta piedāvātā Automobiļa modelim jāatbilst šādām prasībām:
5.1. Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1494 „Mopēdu,
mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas
noteikumi” minētajām prasībām;
5.2. Ministru kabineta 2017. gada 28. februārī noteikumiem Nr. 106 “Noteikumi par
autotransporta līdzekļu kategorijām, kuru iepirkumos piemēro īpašas prasības, un
autotransporta līdzekļu ekspluatācijas izmaksu aprēķināšanas metodiku” noteiktajām
prasībām;
5.3. Vismaz Euro V emisijai.
6. Pretendentam, līguma izpildes laikā, jānodrošina Automobiļa ražotāja rūpnīcas noteikto
garantijas saistību izpilde (pie Pretendenta vai pie Pretendenta sadarbības partnera)
atbilstoši Eiropas komisijas (EK) regulai Nr. 461/2010 attiecībā uz Automobiļa garantijas
saglabāšanu.
7. Pretendentam jānodrošina Automobiļa atbilstība ar Ceļu satiksmes noteikumos paredzētām,
sezonai atbilstošām riepām. Riepu maiņu atbilstoši sezonai jāveic 2015. gada 2. jūnija
Ministru kabineta noteikumos Nr. 279 “Ceļu satiksmes noteikumi” noteiktajos termiņos
vai nepieciešamības gadījumā ne vēlāk kā 2 (divu) nedēļu laikā pēc Pasūtītāja
pieprasījuma. Riepām jābūt izgatavotām pēdējo 12 (divpadsmit) mēnešu laikā pirms to
piegādes Pasūtītājam.
8. Pretendentam jānodrošina Automobilis, kuram ir uzstādīta pretaizdzīšanas signalizācija, kura
tehniski atbilst apdrošināšanas noteikumiem.
9. Pretendentam jānodrošina iespēja Pasūtītājam veikt Automobiļa bezmaksas tehniskās
apkopes un remontu vismaz 1 (vienā) autoservisā Rīgā.
10. Iznomātājs piegādā Automobili Nomnieka noteiktajā piegādes termiņā. Gadījumā, ja
Iznomātājs nespēj piegādāt Automobili noteiktajā piegādes termiņā, tad ne ilgāk kā divus
mēnešus drīkst nodrošināt Nomnieku ar līdzvērtīgu automobili, kas atbilst Tehniskās
specifikācijas noteiktajām prasībām.
11. Tehnisku bojājumu un/vai ceļu satiksmes negadījuma gadījumos, Iznomātājam jānodrošina

Nomnieks bez papildus samaksas ar līdzvērtīgu Automobili.
12. Pretendentam jāapņemas nodrošināt ar fiksētu un nemainīgu Automobiļa nomas maksu,
iekļaujot tajā visas tiešās un netiešās izmaksas, saskaņā ar tehnisko specifikāciju, tai skaitā,
izmaksas, kas saistītas ar Automobiļa piegādi, reģistrāciju un tehnisko apskati CSDD, kā
arī Automobiļa gada nodevu visā nomas termiņā.
13. Automobiļa nomas maksa pa mēnešiem, sadalījumā pa amatiem nedrīkst pārsniegt Ministru
kabineta 2012. gada 2. oktobra Instrukcijā Nr. 12 noteikto apmēru.
14. Tehniskā piedāvājuma sagatavošana:
14.1. Pretendents sagatavo tehnisko piedāvājumu atbilstoši tehniskā piedāvājuma
veidlapai, aizpildot tehniskā piedāvājuma veidlapu atbilstoši Tehniskajā
specifikācijā un nolikumā izvirzītajām prasībām iepirkuma priekšmeta pirmajai
daļai Automobilim Nr. 2;
14.2. tehniskā piedāvājuma veidlapā, norāda:
14.2.1. Automobiļa marku, modeli, reģistrācijas numuru, izlaiduma gadu,
virsbūves numuru, motora tilpumu, krāsu, degvielas patēriņu;
14.2.2. Automobiļa tehniskos datus atbilstoši nolikumā minētajām prasībām un
doto tehnisko specifikāciju;
14.2.3. apdrošināšanas pašrisku Automobiļa bojājumu gadījumā, Automobiļa
bojāejas gadījumā un Automobiļa zādzības gadījumā, Automobiļa
vējstikla bojājumiem pirmo reizi;
14.2.4. informāciju par autoservisiem (skaits un atrašanās vieta Rīgā), kuros
var veikt piedāvātā Automobiļa bezmaksas tehniskās apkopes un
remontu.
Automobiļu skaits
1
Automobiļa klase
vidējā
Automobiļa izlaiduma gads
ne vecāks par 2016. gadu
Nomas termiņš
24 mēneši
Autoservisu skaits Rīgā, kuros var
vismaz 1
veikt piedāvātā Automobiļa
bezmaksas tehniskās apkopes un
remontu
Automobiļa nobraukums (uz
ne lielāks par 30 000 km
piedāvājuma iesniegšanas brīdi)
Automobiļa garums
ne mazāks kā 4 850 mm
Virsbūves tips
sedans
Durvju skaits
4
Sēdvietu skaits (ieskaitot vadītāja
5
vietu)
Dzinēja darba tilpums, degvielas
ne mazāk kā 2.0 litri dīzeļdegvielas
veids
dzinējam vai ne mazāk kā 2.0 litri benzīna
dzinējam
Virsbūves krāsa
metāliska
Dzinēja jauda
ne mazāka kā 150 Zs dīzeļdegvielas
dzinējam vai ne mazāka kā 180 Zs benzīna
dzinējam
Pārnesumu kārbas tips
ne mazāka kā 6 pakāpju automātiskā
pārnesumu kārba vai ne mazāka kā 6
pakāpju manuālā pārnesumu kārba
Dzenošo tiltu skaits, piedziņa
nav noteikta

Obligātais aprīkojums un prasības

bremžu ABS sistēma
elektroniska stabilitātes programma
stūres pastiprinātājs
stūres augstuma un attāluma (dziļuma)
regulēšana
vadītāja un blakussēdētāja drošības spilveni
vadītāja un blakussēdētāja sēdekļu apsilde
elektriski vadāmi priekšējo un aizmugurējo
sānu logu pacēlāji
apsildāms aizmugurējais vējstikls
ādas salons vai ekvivalents
elektriski apsildāmi un regulējami sānu
spoguļi
pretaizdzīšanas signalizācija ar pults vadību
centrālā atslēga
automātiskas dienas gaitas gaismas
priekšējo lukturu mazgātāji
priekšējie miglas lukturi
distances parkošanās sensori (PDC) vai
atpakaļskata kamera
borta dators
klimata kontrole
audio sistēma ar CD atskaņošanas iespēju
kruīza kontrole
salona gumijas paklāju komplekts
atstarojošā veste
priekšējo un aizmugurējo riteņu dubļu sargi
lietie diski ne lielāki kā R18”
Ziemas un vasaras riepu komplekts
atbilstoši ražotāja noteiktajam un atbilstoši
Ceļu satiksmes noteikumiem un atbilstoši
Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.
gada 25. novembra Regulai (EK) Nr.
1222/2009 par riepu marķēšanu attiecībā
uz degvielas patēriņa efektivitāti un citiem
būtiskiem parametriem.(Riepas atbilst
vismaz 1 (vienai)no pazīmēm: 1)
visaugstākajai degvielas energoefektivitātes
klasei vai 2) visaugstākajai klasei attiecībā
uz ārējās rites trokšņu līmeni vai saķeri ar
slapju ceļu, ja to pamato ar drošības vai
sabiedrības veselības apsvērumiem)
prasībām
rezerves ritenis
medicīniskā aptieciņa
ugunsdzēšamais aparāts
avārijas trijstūris
reģistrācija CSDD un tehniskās apskates
uzlīme
nomas ne vairāk kā 80 000 km

Paredzamais nobraukums
laikā
Oglekļa dioksīda (CO2) emisiju atbilstoši vismaz standarta Euro V prasībām
apjoms (g/km)|

Slāpekļa oksīdu (NOx) emisiju
apjoms (g/km)
Metānu nesaturošo ogļūdeņražu
(NMHC) emisiju apjoms (g/km)
Cieto daļiņu (PM) emisiju apjoms
(g/km)
Automobiļa ikmēneša nomas maksa
(bez PVN) sadalījumā pa amatiem,
kas nepārsniedz MK 2012. gada
2. oktobra Instrukcijā Nr. 12 noteikto

atbilstoši vismaz standarta Euro V prasībām
atbilstoši vismaz standarta Euro V prasībām
atbilstoši vismaz standarta Euro V prasībām
ne vairāk kā 680 EUR mēnesī

15. Papildpakalpojumi:
15.1. Tehnisko apkopju un remontu administrēšana.
15.2. Riepu glabāšana un maiņa.
15.3. Diennakts palīdzības dienests.
Iznomātājam jānodrošina Automobiļa tehnisko apkopju veikšana, vienojoties ar
tehniskās apkopes staciju par apkopes laiku, kurš būtu izdevīgs Nomniekam, un apdrošināšanas
gadījumu vai tehnisko kļūmju gadījumā jāorganizē Automobiļa remonts.
Neparedzētu apstākļu gadījumos (tehniski bojājumi, ceļu satiksmes negadījumi u.c.)
Iznomātājam jānodrošina Automobiļa transportēšana no negadījuma vietas uz vietu, kurā tiks
veikts Automobiļa remonts, kā arī jāsedz izmaksas par Automobiļa transportēšanu.
Iznomātājam jānodrošina riepu maiņa un balansēšana divas reizes gadā saskaņā ar autoražotāja
prasībām un Ceļu satiksmes noteikumu prasībām un nesezonas riepu uzglabāšanu, kā arī riepu
iegāde nodilušo riepu vietā.

IEPIRKUMA PRIEKŠMETA OTRĀ DAĻA
Automobilis Nr. 1
Ja tehniskajā specifikācijā kāda Automobiļa tehniskā prasība nav nodefinēta, tai ir jāatbilst
minimālajām, vispārpieņemtajām prasībām vai standartiem. Ja Automobilis ar tādu specificēto
funkcionālo līmeni vairāk nav pieejams, jāpiedāvā augstāka funkcionālā līmeņa Automobilis.
1. Pretendentam jānodrošina Automobilim apdrošināšanu, kas darbojas visā Eiropas
Ekonomikas zonas teritorijā:
1.1. transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana saskaņā ar
normatīvo aktu prasībām (OCTA);
1.2. pret bojājumiem (sadursme ar transportlīdzekli un/vai šķērsli, automobiļa apgāšanās,
krišana, nogrimšana, ielūšana ledū, sadursme ar dzīvām būtnēm, ugunsgrēks, eksplozija,
dabas stihiju iedarbība, trešās personas rīcība, krītošu priekšmetu iedarbība u.c.
(KASKO));
1.3. pret zādzību (automobiļa vai tajā stacionāri iebūvētu (iemontētu) daļu slepena vai atklāta
nolaupīšana, automobiļa vai tajā stacionāri iebūvētu (iemontētu) daļu nolaupīšana, ja tā
saistīta ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu, prettiesiska iekļūšana (ielaušanās
Automobilī)).
2. Pašrisks:
2.1. Automobiļa bojājumu gadījumā nedrīkst būt lielāks par 100 EUR (pirmo reizi 0%
pašrisks priekšējā vējstikla bojājumiem);
2.2. Automobiļa bojāejas gadījumā nedrīkst būt lielāks par 10% no Automobiļa vērtības;
2.3. Automobiļa zādzības gadījumā nedrīkst būt lielāks par 10% no Automobiļa vērtības.
3. Pretendents piedāvā tiesības lietot konkrētas markas, modeļa un aprīkojuma Automobiļa
lietošanas tiesības.
4. Pretendentam jāorganizē visas procedūras, kas saistītas ar apdrošināšanas gadījumu,
jāpārstāv Pasūtītājs visās zaudējumu novēršanas institūcijās, kā arī jānodrošina
nepieciešamo remontdarbu veikšana pēc apdrošināšanas gadījuma iestāšanās.
5. Pretendenta piedāvātā Automobiļa modelim jāatbilst šādām prasībām:
5.1. Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1494 „Mopēdu,
mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas
noteikumi” minētajām prasībām;
5.2. Ministru kabineta 2017. gada 28. februārī noteikumiem Nr. 106 “Noteikumi par
autotransporta līdzekļu kategorijām, kuru iepirkumos piemēro īpašas prasības, un
autotransporta līdzekļu ekspluatācijas izmaksu aprēķināšanas metodiku” noteiktajām
prasībām;
5.3. Vismaz Euro V emisijai.
6. Pretendentam, līguma izpildes laikā, jānodrošina Automobiļa ražotāja rūpnīcas noteikto
garantijas saistību izpilde (pie Pretendenta vai pie Pretendenta sadarbības partnera)
atbilstoši Eiropas komisijas (EK) regulai Nr. 461/2010 attiecībā uz Automobiļa garantijas
saglabāšanu.
7. Pretendentam jānodrošina Automobiļa atbilstība ar Ceļu satiksmes noteikumos paredzētām,
sezonai atbilstošām riepām. Riepu maiņu atbilstoši sezonai jāveic 2015. gada 2. jūnija
Ministru kabineta noteikumos Nr. 279 “Ceļu satiksmes noteikumi” noteiktajos termiņos
vai nepieciešamības gadījumā ne vēlāk kā 2 (divu) nedēļu laikā pēc Pasūtītāja
pieprasījuma. Riepām jābūt izgatavotām pēdējo 12 (divpadsmit) mēnešu laikā pirms to
piegādes Pasūtītājam.
8. Pretendentam jānodrošina Automobilis, kuram ir uzstādīta pretaizdzīšanas signalizācija, kura
tehniski atbilst apdrošināšanas noteikumiem.
9. Pretendentam jānodrošina iespēja Pasūtītājam veikt Automobiļa bezmaksas tehniskās
apkopes un remontu vismaz 1 (vienā) autoservisā Rīgā.
10. Iznomātājs piegādā Automobili Nomnieka noteiktajā piegādes termiņā. Gadījumā, ja
Iznomātājs nespēj piegādāt Automobili noteiktajā piegādes termiņā, tad ne ilgāk kā divus
mēnešus drīkst nodrošināt Nomnieku ar līdzvērtīgu automobili, kas atbilst Tehniskās

specifikācijas noteiktajām prasībām.
11. Tehnisku bojājumu un/vai ceļu satiksmes negadījuma gadījumos, Iznomātājam jānodrošina
Nomnieks bez papildus samaksas ar līdzvērtīgu Automobili.
12. Pretendentam jāapņemas nodrošināt ar fiksētu un nemainīgu Automobiļa nomas maksu,
iekļaujot tajā visas tiešās un netiešās izmaksas, saskaņā ar tehnisko specifikāciju, tai skaitā,
izmaksas, kas saistītas ar Automobiļa piegādi, reģistrāciju un tehnisko apskati CSDD, kā
arī Automobiļa gada nodevu visā nomas termiņā.
13. Automobiļa nomas maksa pa mēnešiem, nedrīkst pārsniegt Ministru kabineta 2012. gada
2. oktobra Instrukcijas Nr. 12 2.3. apakšpunktā noteikto apmēru.
14. Tehniskā piedāvājuma sagatavošana:
14.1. Pretendents sagatavo tehnisko piedāvājumu atbilstoši tehniskā piedāvājuma
veidlapai, aizpildot tehniskā piedāvājuma veidlapu atbilstoši Tehniskajā
specifikācijā un nolikumā izvirzītajām prasībām iepirkuma priekšmeta pirmajai
daļai Automobilim Nr. 1;
14.2. tehniskā piedāvājuma veidlapā, norāda:
14.2.1. Automobiļa marku, modeli, reģistrācijas numuru, izlaiduma gadu,
virsbūves numuru, motora tilpumu, krāsu, degvielas patēriņu;
14.2.2. Automobiļa tehniskos datus atbilstoši nolikumā minētajām prasībām un
doto tehnisko specifikāciju;
14.2.3. apdrošināšanas pašrisku Automobiļa bojājumu gadījumā, Automobiļa
bojāejas gadījumā un Automobiļa zādzības gadījumā, Automobiļa
vējstikla bojājumiem pirmo reizi;
14.2.4. informāciju par autoservisiem (skaits un atrašanās vieta Rīgā), kuros
var veikt piedāvātā Automobiļa bezmaksas tehniskās apkopes un
remontu.
Automobiļu skaits
1
Automobiļa klase
kompaktā
Automobiļa izlaiduma gads
ne vecāks par 2017. gadu
Nomas termiņš
36 mēneši
Autoservisu skaits Rīgā, kuros var
vismaz 1
veikt piedāvātā Automobiļa
bezmaksas tehniskās apkopes un
remontu
Automobiļa nobraukums (uz
ne lielāks par 30 000 km
piedāvājuma iesniegšanas brīdi)
Automobiļa garums
ne mazāks kā 4 450 mm
Virsbūves tips
sedans
Durvju skaits
4
Sēdvietu skaits (ieskaitot vadītāja
5
vietu)
Dzinēja darba tilpums, degvielas
ne mazāk kā 1.4 litri dīzeļdegvielas
veids
dzinējam vai ne mazāk kā 1.4 litri benzīna
dzinējam
Virsbūves krāsa
metāliska vai perlamutra
Dzinēja jauda
Pārnesumu kārbas tips
Dzenošo tiltu skaits, piedziņa

ne mazāka kā 90 Zs dīzeļdegvielas dzinējam
vai ne mazāka kā 90 Zs benzīna dzinējam
ne mazāka kā 6 pakāpju automātiskā
pārnesumu kārba vai ne mazāka kā 5
pakāpju manuālā pārnesumu kārba
priekšpiedziņa

Obligātais aprīkojums un prasības

bremžu ABS sistēma
stūres pastiprinātājs
stūres augstuma un attāluma (dziļuma)
regulēšana
vadītāja un blakussēdētāja drošības spilveni
vadītāja un blakussēdētāja sēdekļu apsilde
elektriski vadāmi priekšējo un aizmugurējo
sānu logu pacēlāji
apsildāms aizmugurējais vējstikls
ādas salons vai ekvivalents, auduma salons
vai ekvivalents
elektriski apsildāmi un regulējami sānu
spoguļi
pretaizdzīšanas signalizācija ar pults vadību
centrālā atslēga
automātiskas dienas gaitas gaismas
priekšējie miglas lukturi
borta dators
klimata kontrole
audio sistēma ar CD atskaņošanas iespēju
kruīza kontrole
salona gumijas paklāju komplekts
atstarojošā veste
priekšējo un aizmugurējo riteņu dubļu sargi
lietie diski ne lielāki kā R18”
Ziemas un vasaras riepu komplekts
atbilstoši ražotāja noteiktajam un atbilstoši
Ceļu satiksmes noteikumiem un atbilstoši
Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.
gada 25. novembra Regulai (EK) Nr.
1222/2009 par riepu marķēšanu attiecībā
uz degvielas patēriņa efektivitāti un citiem
būtiskiem parametriem.(Riepas atbilst
vismaz 1 (vienai)no pazīmēm: 1)
visaugstākajai degvielas energoefektivitātes
klasei vai 2) visaugstākajai klasei attiecībā
uz ārējās rites trokšņu līmeni vai saķeri ar
slapju ceļu, ja to pamato ar drošības vai
sabiedrības veselības apsvērumiem)
prasībām
rezerves ritenis
medicīniskā aptieciņa
ugunsdzēšamais aparāts
avārijas trijstūris
reģistrācija CSDD un tehniskās apskates
uzlīme
nomas ne vairāk kā 80 000 km

Paredzamais nobraukums
laikā
Oglekļa dioksīda (CO2) emisiju atbilstoši vismaz standarta Euro V prasībām
apjoms (g/km)|
Slāpekļa oksīdu (NOx) emisiju atbilstoši vismaz standarta Euro V prasībām
apjoms (g/km)

Metānu nesaturošo ogļūdeņražu atbilstoši vismaz standarta Euro V prasībām
(NMHC) emisiju apjoms (g/km)
Cieto daļiņu (PM) emisiju apjoms atbilstoši vismaz standarta Euro V prasībām
(g/km)
Automobiļa ikmēneša nomas maksa ne vairāk kā 545 EUR mēnesī
(bez PVN) sadalījumā pa amatiem,
kas nepārsniedz MK 2012. gada
2. oktobra Instrukcijā Nr. 12 noteikto
15. Papildpakalpojumi:
15.1. Tehnisko apkopju un remontu administrēšana.
15.2. Riepu glabāšana un maiņa.
15.3. Diennakts palīdzības dienests.
Iznomātājam jānodrošina Automobiļa tehnisko apkopju veikšana, vienojoties ar tehniskās
apkopes staciju par apkopes laiku, kurš būtu izdevīgs Nomniekam, un apdrošināšanas gadījumu
vai tehnisko kļūmju gadījumā jāorganizē Automobiļa remonts.
Neparedzētu apstākļu gadījumos (tehniski bojājumi, ceļu satiksmes negadījumi u.c.)
Iznomātājam jānodrošina Automobiļa transportēšana no negadījuma vietas uz vietu, kurā tiks
veikts Automobiļa remonts, kā arī jāsedz izmaksas par Automobiļa transportēšanu.
Iznomātājam jānodrošina riepu maiņa un balansēšana divas reizes gadā saskaņā ar autoražotāja
prasībām un Ceļu satiksmes noteikumu prasībām un nesezonas riepu uzglabāšanu, kā arī riepu
iegāde nodilušo riepu vietā.

Automobilis Nr. 2
Ja tehniskajā specifikācijā kāda Automobiļa tehniskā prasība nav nodefinēta, tai ir jāatbilst
minimālajām, vispārpieņemtajām prasībām vai standartiem. Ja Automobilis ar tādu specificēto
funkcionālo līmeni vairāk nav pieejams, jāpiedāvā augstāka funkcionālā līmeņa Automobilis.
1. Pretendentam jānodrošina Automobilim apdrošināšanu, kas darbojas visā Eiropas
Ekonomikas zonas teritorijā:
1.1. transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana saskaņā ar
normatīvo aktu prasībām (OCTA);
1.2. pret bojājumiem (sadursme ar transportlīdzekli un/vai šķērsli, automobiļa apgāšanās,
krišana, nogrimšana, ielūšana ledū, sadursme ar dzīvām būtnēm, ugunsgrēks, eksplozija,
dabas stihiju iedarbība, trešās personas rīcība, krītošu priekšmetu iedarbība u.c.
(KASKO));
1.3. pret zādzību (automobiļa vai tajā stacionāri iebūvētu (iemontētu) daļu slepena vai atklāta
nolaupīšana, automobiļa vai tajā stacionāri iebūvētu (iemontētu) daļu nolaupīšana, ja tā
saistīta ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu, prettiesiska iekļūšana (ielaušanās
Automobilī)).
2. Pašrisks:
2.1. Automobiļa bojājumu gadījumā nedrīkst būt lielāks par 100 EUR (pirmo reizi 0%
pašrisks priekšējā vējstikla bojājumiem);
2.2. Automobiļa bojāejas gadījumā nedrīkst būt lielāks par 10% no Automobiļa vērtības;
2.3. Automobiļa zādzības gadījumā nedrīkst būt lielāks par 10% no Automobiļa vērtības.
3. Pretendents piedāvā tiesības lietot konkrētas markas, modeļa un aprīkojuma Automobiļa
lietošanas tiesības.
4. Pretendentam jāorganizē visas procedūras, kas saistītas ar apdrošināšanas gadījumu,
jāpārstāv Pasūtītājs visās zaudējumu novēršanas institūcijās, kā arī jānodrošina
nepieciešamo remontdarbu veikšana pēc apdrošināšanas gadījuma iestāšanās.
5. Pretendenta piedāvātā Automobiļa modelim jāatbilst šādām prasībām:
5.1. Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1494 „Mopēdu,
mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas
noteikumi” minētajām prasībām;
5.2. Ministru kabineta 2017. gada 28. februārī noteikumiem Nr. 106 “Noteikumi par
autotransporta līdzekļu kategorijām, kuru iepirkumos piemēro īpašas prasības, un
autotransporta līdzekļu ekspluatācijas izmaksu aprēķināšanas metodiku” noteiktajām
prasībām;
5.3. Vismaz Euro V emisijai.
6. Pretendentam, līguma izpildes laikā, jānodrošina Automobiļa ražotāja rūpnīcas noteikto
garantijas saistību izpilde (pie Pretendenta vai pie Pretendenta sadarbības partnera)
atbilstoši Eiropas komisijas (EK) regulai Nr. 461/2010 attiecībā uz Automobiļa garantijas
saglabāšanu.
7. Pretendentam jānodrošina Automobiļa atbilstība ar Ceļu satiksmes noteikumos paredzētām,
sezonai atbilstošām riepām. Riepu maiņu atbilstoši sezonai jāveic 2015. gada 2. jūnija
Ministru kabineta noteikumos Nr. 279 “Ceļu satiksmes noteikumi” noteiktajos termiņos
vai nepieciešamības gadījumā ne vēlāk kā 2 (divu) nedēļu laikā pēc Pasūtītāja
pieprasījuma. Riepām jābūt izgatavotām pēdējo 12 (divpadsmit) mēnešu laikā pirms to
piegādes Pasūtītājam.
8. Pretendentam jānodrošina Automobilis, kuram ir uzstādīta pretaizdzīšanas signalizācija, kura
tehniski atbilst apdrošināšanas noteikumiem.
9. Pretendentam jānodrošina iespēja Pasūtītājam veikt Automobiļa bezmaksas tehniskās
apkopes un remontu vismaz 1 (vienā) autoservisā Rīgā.
10. Iznomātājs piegādā Automobili Nomnieka noteiktajā piegādes termiņā. Gadījumā, ja
Iznomātājs nespēj piegādāt Automobili noteiktajā piegādes termiņā, tad ne ilgāk kā divus
mēnešus drīkst nodrošināt Nomnieku ar līdzvērtīgu automobili, kas atbilst Tehniskās
specifikācijas noteiktajām prasībām.
11. Tehnisku bojājumu un/vai ceļu satiksmes negadījuma gadījumos, Iznomātājam jānodrošina

Nomnieks bez papildus samaksas ar līdzvērtīgu Automobili.
12. Pretendentam jāapņemas nodrošināt ar fiksētu un nemainīgu Automobiļa nomas maksu,
iekļaujot tajā visas tiešās un netiešās izmaksas, saskaņā ar tehnisko specifikāciju, tai skaitā,
izmaksas, kas saistītas ar Automobiļa piegādi, reģistrāciju un tehnisko apskati CSDD, kā
arī Automobiļa gada nodevu visā nomas termiņā.
13. Automobiļa nomas maksa pa mēnešiem, nedrīkst pārsniegt Ministru kabineta 2012. gada
2. oktobra Instrukcijas Nr. 12 2.3. apakšpunktā noteikto apmēru.
14. Tehniskā piedāvājuma sagatavošana:
14.1. Pretendents sagatavo tehnisko piedāvājumu atbilstoši tehniskā piedāvājuma
veidlapai, aizpildot tehniskā piedāvājuma veidlapu atbilstoši Tehniskajā
specifikācijā un nolikumā izvirzītajām prasībām iepirkuma priekšmeta pirmajai
daļai Automobilim Nr. 1;
14.2. tehniskā piedāvājuma veidlapā, norāda:
14.2.1. Automobiļa marku, modeli, reģistrācijas numuru, izlaiduma gadu,
virsbūves numuru, motora tilpumu, krāsu, degvielas patēriņu;
14.2.2. Automobiļa tehniskos datus atbilstoši nolikumā minētajām prasībām un
doto tehnisko specifikāciju;
14.2.3. apdrošināšanas pašrisku Automobiļa bojājumu gadījumā, Automobiļa
bojāejas gadījumā un Automobiļa zādzības gadījumā, Automobiļa
vējstikla bojājumiem pirmo reizi;
14.2.4. informāciju par autoservisiem (skaits un atrašanās vieta Rīgā), kuros
var veikt piedāvātā Automobiļa bezmaksas tehniskās apkopes un
remontu.
Automobiļu skaits
1
Automobiļa klase
kompaktā
Automobiļa izlaiduma gads
ne vecāks par 2017. gadu
Nomas termiņš
36 mēneši
Autoservisu skaits Rīgā, kuros var
vismaz 1
veikt piedāvātā Automobiļa
bezmaksas tehniskās apkopes un
remontu
Automobiļa nobraukums (uz
ne lielāks par 30 000 km
piedāvājuma iesniegšanas brīdi)
Automobiļa garums
ne mazāks kā 4 450 mm
Virsbūves tips
sedans
Durvju skaits
4
Sēdvietu skaits (ieskaitot vadītāja
5
vietu)
Dzinēja darba tilpums, degvielas
ne mazāk kā 1.4 litri dīzeļdegvielas
veids
dzinējam vai ne mazāk kā 1.4 litri benzīna
dzinējam
Virsbūves krāsa
metāliska vai perlamutra
Dzinēja jauda
ne mazāka kā 90 Zs dīzeļdegvielas dzinējam
vai ne mazāka kā 90 Zs benzīna dzinējam
Pārnesumu kārbas tips
ne mazāka kā 6 pakāpju automātiskā
pārnesumu kārba vai ne mazāka kā 5
pakāpju manuālā pārnesumu kārba
Dzenošo tiltu skaits, piedziņa
priekšpiedziņa

Obligātais aprīkojums un prasības

bremžu ABS sistēma
stūres pastiprinātājs
stūres augstuma un attāluma (dziļuma)
regulēšana
vadītāja un blakussēdētāja drošības spilveni
vadītāja un blakussēdētāja sēdekļu apsilde
elektriski vadāmi priekšējo un aizmugurējo
sānu logu pacēlāji
apsildāms aizmugurējais vējstikls
ādas salons vai ekvivalents, auduma salons
vai ekvivalents
elektriski apsildāmi un regulējami sānu
spoguļi
pretaizdzīšanas signalizācija ar pults vadību
centrālā atslēga
automātiskas dienas gaitas gaismas
priekšējie miglas lukturi
borta dators
klimata kontrole
audio sistēma ar CD atskaņošanas iespēju
kruīza kontrole
salona gumijas paklāju komplekts
atstarojošā veste
priekšējo un aizmugurējo riteņu dubļu sargi
lietie diski ne lielāki kā R18”
Ziemas un vasaras riepu komplekts
atbilstoši ražotāja noteiktajam un atbilstoši
Ceļu satiksmes noteikumiem un atbilstoši
Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.
gada 25. novembra Regulai (EK) Nr.
1222/2009 par riepu marķēšanu attiecībā
uz degvielas patēriņa efektivitāti un citiem
būtiskiem parametriem.(Riepas atbilst
vismaz 1 (vienai)no pazīmēm: 1)
visaugstākajai degvielas energoefektivitātes
klasei vai 2) visaugstākajai klasei attiecībā
uz ārējās rites trokšņu līmeni vai saķeri ar
slapju ceļu, ja to pamato ar drošības vai
sabiedrības veselības apsvērumiem)
prasībām
rezerves ritenis
medicīniskā aptieciņa
ugunsdzēšamais aparāts
avārijas trijstūris
reģistrācija CSDD un tehniskās apskates
uzlīme
nomas ne vairāk kā 80 000 km

Paredzamais nobraukums
laikā
Oglekļa dioksīda (CO2) emisiju atbilstoši vismaz standarta Euro V prasībām
apjoms (g/km)|
Slāpekļa oksīdu (NOx) emisiju atbilstoši vismaz standarta Euro V prasībām
apjoms (g/km)

Metānu nesaturošo ogļūdeņražu atbilstoši vismaz standarta Euro V prasībām
(NMHC) emisiju apjoms (g/km)
Cieto daļiņu (PM) emisiju apjoms atbilstoši vismaz standarta Euro V prasībām
(g/km)
Automobiļa ikmēneša nomas maksa ne vairāk kā 545 EUR mēnesī
(bez PVN) sadalījumā pa amatiem,
kas nepārsniedz MK 2012. gada
2. oktobra Instrukcijā Nr. 12 noteikto
15. Papildpakalpojumi:
15.1. Tehnisko apkopju un remontu administrēšana.
15.2. Riepu glabāšana un maiņa.
15.3. Diennakts palīdzības dienests.
Iznomātājam jānodrošina Automobiļa tehnisko apkopju veikšana, vienojoties ar tehniskās
apkopes staciju par apkopes laiku, kurš būtu izdevīgs Nomniekam, un apdrošināšanas gadījumu
vai tehnisko kļūmju gadījumā jāorganizē Automobiļa remonts.
Neparedzētu apstākļu gadījumos (tehniski bojājumi, ceļu satiksmes negadījumi u.c.)
Iznomātājam jānodrošina Automobiļa transportēšana no negadījuma vietas uz vietu, kurā tiks
veikts Automobiļa remonts, kā arī jāsedz izmaksas par Automobiļa transportēšanu.
Iznomātājam jānodrošina riepu maiņa un balansēšana divas reizes gadā saskaņā ar autoražotāja
prasībām un Ceļu satiksmes noteikumu prasībām un nesezonas riepu uzglabāšanu, kā arī riepu
iegāde nodilušo riepu vietā.

IEPIRKUMA PRIEKŠMETA TREŠĀ DAĻA
Ja tehniskajā specifikācijā kāda Automobiļa tehniskā prasība nav nodefinēta, tai ir jāatbilst
minimālajām, vispārpieņemtajām prasībām vai standartiem. Ja Automobilis ar tādu specificēto
funkcionālo līmeni vairāk nav pieejams, jāpiedāvā augstāka funkcionālā līmeņa Automobilis.
1. Pretendentam jānodrošina Automobilim apdrošināšanu, kas darbojas visā Eiropas
Ekonomikas zonas teritorijā:
1.1. transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana saskaņā ar
normatīvo aktu prasībām (OCTA);
1.2. pret bojājumiem (sadursme ar transportlīdzekli un/vai šķērsli, automobiļa apgāšanās,
krišana, nogrimšana, ielūšana ledū, sadursme ar dzīvām būtnēm, ugunsgrēks, eksplozija,
dabas stihiju iedarbība, trešās personas rīcība, krītošu priekšmetu iedarbība u.c.
(KASKO));
1.3. pret zādzību (automobiļa vai tajā stacionāri iebūvētu (iemontētu) daļu slepena vai atklāta
nolaupīšana, automobiļa vai tajā stacionāri iebūvētu (iemontētu) daļu nolaupīšana, ja tā
saistīta ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu, prettiesiska iekļūšana (ielaušanās
Automobilī)).
2. Pašrisks:
2.1. Automobiļa bojājumu gadījumā nedrīkst būt lielāks par 150 EUR (pirmo reizi 0%
pašrisks priekšējā vējstikla bojājumiem);
2.2. Automobiļa bojāejas gadījumā nedrīkst būt lielāks par 10% no Automobiļa vērtības;
2.3. Automobiļa zādzības gadījumā nedrīkst būt lielāks par 10% no Automobiļa vērtības.
3. Pretendents piedāvā tiesības lietot konkrētas markas, modeļa un aprīkojuma Automobiļa
lietošanas tiesības.
4. Pretendentam jāorganizē visas procedūras, kas saistītas ar apdrošināšanas gadījumu,
jāpārstāv Pasūtītājs visās zaudējumu novēršanas institūcijās, kā arī jānodrošina
nepieciešamo remontdarbu veikšana pēc apdrošināšanas gadījuma iestāšanās.
5. Pretendenta piedāvātā Automobiļa modelim jāatbilst šādām prasībām:
5.1. Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1494 „Mopēdu,
mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas
noteikumi” minētajām prasībām;
5.2. Ministru kabineta 2017. gada 28. februārī noteikumiem Nr. 106 “Noteikumi par
autotransporta līdzekļu kategorijām, kuru iepirkumos piemēro īpašas prasības, un
autotransporta līdzekļu ekspluatācijas izmaksu aprēķināšanas metodiku” noteiktajām
prasībām;
5.3. Vismaz Euro V emisijai.
6. Pretendentam, līguma izpildes laikā, jānodrošina Automobiļa ražotāja rūpnīcas noteikto
garantijas saistību izpilde (pie Pretendenta vai pie Pretendenta sadarbības partnera)
atbilstoši Eiropas komisijas (EK) regulai Nr. 461/2010 attiecībā uz Automobiļa garantijas
saglabāšanu.
7. Pretendentam jānodrošina Automobiļa atbilstība ar Ceļu satiksmes noteikumos paredzētām,
sezonai atbilstošām riepām. Riepu maiņu atbilstoši sezonai jāveic 2015. gada 2. jūnija
Ministru kabineta noteikumos Nr. 279 “Ceļu satiksmes noteikumi” noteiktajos termiņos
vai nepieciešamības gadījumā ne vēlāk kā 2 (divu) nedēļu laikā pēc Pasūtītāja
pieprasījuma. Riepām jābūt izgatavotām pēdējo 12 (divpadsmit) mēnešu laikā pirms to
piegādes Pasūtītājam.
8. Pretendentam jānodrošina Automobilis, kuram ir uzstādīta pretaizdzīšanas signalizācija, kura
tehniski atbilst apdrošināšanas noteikumiem.
9. Pretendentam jānodrošina iespēja Pasūtītājam veikt Automobiļa bezmaksas tehniskās
apkopes un remontu vismaz 1 (vienā) autoservisā Rīgā.
10. Iznomātājs piegādā Automobili Nomnieka noteiktajā piegādes termiņā. Gadījumā, ja
Iznomātājs nespēj piegādāt Automobili noteiktajā piegādes termiņā, tad ne ilgāk kā divus
mēnešus drīkst nodrošināt Nomnieku ar līdzvērtīgu automobili, kas atbilst Tehniskās
specifikācijas noteiktajām prasībām.

11. Tehnisku bojājumu un/vai ceļu satiksmes negadījuma gadījumos, Iznomātājam jānodrošina
Nomnieks bez papildus samaksas ar līdzvērtīgu Automobili.
12. Pretendentam jāapņemas nodrošināt ar fiksētu un nemainīgu Automobiļa nomas maksu,
iekļaujot tajā visas tiešās un netiešās izmaksas, saskaņā ar tehnisko specifikāciju, tai skaitā,
izmaksas, kas saistītas ar Automobiļa piegādi, reģistrāciju un tehnisko apskati CSDD, kā
arī Automobiļa gada nodevu visā nomas termiņā.
13. Automobiļa nomas maksa pa mēnešiem, sadalījumā pa amatiem nedrīkst pārsniegt Ministru
kabineta 2012. gada 2. oktobra Instrukcijā Nr. 12 noteikto apmēru.
14. Tehniskā piedāvājuma sagatavošana:
14.1. Pretendents sagatavo tehnisko piedāvājumu atbilstoši tehniskā piedāvājuma
veidlapai, aizpildot tehniskā piedāvājuma veidlapu atbilstoši Tehniskajā
specifikācijā un nolikumā izvirzītajām prasībām iepirkuma priekšmeta pirmajai
daļai Automobilim Nr. 2;
14.2. tehniskā piedāvājuma veidlapā, norāda:
14.2.1. Automobiļa marku, modeli, reģistrācijas numuru, izlaiduma gadu,
virsbūves numuru, motora tilpumu, krāsu, degvielas patēriņu;
14.2.2. Automobiļa tehniskos datus atbilstoši nolikumā minētajām prasībām un
doto tehnisko specifikāciju;
14.2.3. apdrošināšanas pašrisku Automobiļa bojājumu gadījumā, Automobiļa
bojāejas gadījumā un Automobiļa zādzības gadījumā, Automobiļa
vējstikla bojājumiem pirmo reizi;
14.2.4. informāciju par autoservisiem (skaits un atrašanās vieta Rīgā), kuros
var veikt piedāvātā Automobiļa bezmaksas tehniskās apkopes un
remontu.
Automobiļu skaits
Automobiļa klase
Automobiļa izlaiduma gads
Nomas termiņš
Autoservisu skaits Rīgā, kuros var
veikt piedāvātā Automobiļa
bezmaksas tehniskās apkopes un
remontu
Automobiļa nobraukums (uz
piedāvājuma iesniegšanas brīdi)
Automobiļa garums
Virsbūves tips
Durvju skaits
Sēdvietu skaits (ieskaitot vadītāja
vietu)
Dzinēja darba tilpums, degvielas
veids
Virsbūves krāsa
Dzinēja jauda
Pārnesumu kārbas tips
Dzenošo tiltu skaits, piedziņa

1
kompaktā
ne vecāks par 2015. gadu
24 mēneši
vismaz 1

ne lielāks par 30 000 km
ne mazāks kā 4 567 mm
universāls/variant
5
5
ne mazāk kā 2.0 litri dīzeļdegvielas
dzinējam vai ne mazāk kā 2.0 litri benzīna
dzinējam
metāliska
ne mazāka kā 150 Zs dīzeļdegvielas
dzinējam vai ne mazāka kā 150 Zs benzīna
dzinējam
ne mazāka kā 6 pakāpju automātiskā
pārnesumu kārba vai ne mazāka kā 5
pakāpju manuālā pārnesumu kārba
nav noteikta

Obligātais aprīkojums un prasības

bremžu ABS sistēma
elektroniska stabilitātes programma
stūres pastiprinātājs
stūres augstuma un attāluma (dziļuma)
regulēšana
vadītāja un blakussēdētāja drošības spilveni
vadītāja un blakussēdētāja sēdekļu apsilde
elektriski vadāmi priekšējo un aizmugurējo
sānu logu pacēlāji
apsildāms aizmugurējais vējstikls
ādas salons vai ekvivalents
elektriski apsildāmi un regulējami sānu
spoguļi
pretaizdzīšanas signalizācija ar pults vadību
centrālā atslēga
automātiskas dienas gaitas gaismas
priekšējo lukturu mazgātāji
priekšējie miglas lukturi
distances parkošanās sensori (PDC) vai
atpakaļskata kamera
borta dators
klimata kontrole
audio sistēma ar CD atskaņošanas iespēju
kruīza kontrole
salona gumijas paklāju komplekts
atstarojošā veste
priekšējo un aizmugurējo riteņu dubļu sargi
lietie diski ne lielāki kā R18”
Ziemas un vasaras riepu komplekts
atbilstoši ražotāja noteiktajam un atbilstoši
Ceļu satiksmes noteikumiem un atbilstoši
Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.
gada 25. novembra Regulai (EK) Nr.
1222/2009 par riepu marķēšanu attiecībā
uz degvielas patēriņa efektivitāti un citiem
būtiskiem parametriem.(Riepas atbilst
vismaz 1 (vienai)no pazīmēm: 1)
visaugstākajai degvielas energoefektivitātes
klasei vai 2) visaugstākajai klasei attiecībā
uz ārējās rites trokšņu līmeni vai saķeri ar
slapju ceļu, ja to pamato ar drošības vai
sabiedrības veselības apsvērumiem)
prasībām
rezerves ritenis
medicīniskā aptieciņa
ugunsdzēšamais aparāts
avārijas trijstūris
reģistrācija CSDD un tehniskās apskates
uzlīme
nomas ne vairāk kā 80 000 km

Paredzamais nobraukums
laikā
Oglekļa dioksīda (CO2) emisiju atbilstoši vismaz standarta Euro V prasībām
apjoms (g/km)|

Slāpekļa oksīdu (NOx) emisiju
apjoms (g/km)
Metānu nesaturošo ogļūdeņražu
(NMHC) emisiju apjoms (g/km)
Cieto daļiņu (PM) emisiju apjoms
(g/km)
Automobiļa ikmēneša nomas maksa
(bez PVN) sadalījumā pa amatiem,
kas nepārsniedz MK 2012. gada
2. oktobra Instrukcijā Nr. 12 noteikto

atbilstoši vismaz standarta Euro V prasībām
atbilstoši vismaz standarta Euro V prasībām
atbilstoši vismaz standarta Euro V prasībām
ne vairāk kā 545 EUR mēnesī

15. Papildpakalpojumi:
15.1. Tehnisko apkopju un remontu administrēšana.
15.2. Riepu glabāšana un maiņa.
15.3. Diennakts palīdzības dienests.
Iznomātājam jānodrošina Automobiļa tehnisko apkopju veikšana, vienojoties ar tehniskās
apkopes staciju par apkopes laiku, kurš būtu izdevīgs Nomniekam, un apdrošināšanas gadījumu
vai tehnisko kļūmju gadījumā jāorganizē Automobiļa remonts.
Neparedzētu apstākļu gadījumos (tehniski bojājumi, ceļu satiksmes negadījumi u.c.)
Iznomātājam jānodrošina Automobiļa transportēšana no negadījuma vietas uz vietu, kurā tiks
veikts Automobiļa remonts, kā arī jāsedz izmaksas par Automobiļa transportēšanu.
Iznomātājam jānodrošina riepu maiņa un balansēšana divas reizes gadā saskaņā ar autoražotāja
prasībām un Ceļu satiksmes noteikumu prasībām un nesezonas riepu uzglabāšanu, kā arī riepu
iegāde nodilušo riepu vietā.

III NODAĻA
IEPIRKUMA LĪGUMA PROJEKTS

Līgums Nr. ______________
Mazlietotu dienesta vieglo automobiļu noma (TM 2017/44)
Iepirkuma priekšmeta pirmajai/ trešajai daļai
Rīgā

20___. gada _____________________

____________________________________
(reģistrācijas
Nr. __________________________________) tā/tās _________________________ personā,
kurš (-a) rīkojas, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma (17. panta pirmo daļu,
23. panta pirmo daļu) (turpmāk – Nomnieks), no vienas puses, un
SIA
”_____________________________________”
(reģistrācijas
Nr. ___________________), tā/tās ______________________________________ personā,
kurš(-a) rīkojas, pamatojoties uz _______________________ (turpmāk – Iznomātājs), no otras
puses, abi kopā saukti – Puses,
pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 60. panta pirmo daļu un uz atklātā konkursa
„Mazlietotu dienesta vieglo automobiļu noma” (iepirkuma identifikācijas Nr. TM 2017/44)
iepirkuma komisijas 20____. gada __. __________ lēmumu, noslēdz šādu līgumu
(turpmāk – Līgums):
1. Līguma priekšmets
1.1. Iznomātājs piešķir tiesības Nomniekam 24 (divdesmit četrus) mēnešus no nodošanas un
pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas (Līguma 3.2. punkts) lietot šādu/šādus
Iznomātāja īpašumā esošu/esošus dienesta vieglo/vieglos automobili/automobiļus
(turpmāk – Automobilis/kopā - Automobiļi), kas atbilst Līguma Tehniskajai specifikācijai
(1. pielikums).
Marka
Modelis Reģistrācijas Izlaiduma Virsbūves Motora Krāsa
numurs
gads
numurs
numurs

1.2. Iznomātājs garantē, ka Automobilis/Automobiļi ir viņa īpašums vai lietojums, tas/tie nav
ieķīlāts/ieķīlāti, uz to/tiem nav uzlikts liegums, tas/tie neatrodas meklēšanā sakarā ar aizdzīšanu
un nav apgrūtināts/apgrūtināti ar nekādām citām saistībām.
2. Līguma termiņš, summa un norēķinu kārtība
2.1. Līgums tiek noslēgts uz 24 (divdesmit četriem) mēnešiem, nepārsniedzot Līguma kopējo
summu EUR___________ ( ______ euro un ____ centi), tajā skaitā pievienotās vērtības
nodoklis normatīvajos aktos noteiktajā apmērā (turpmāk – PVN), saskaņā ar Līgumam
pievienoto tāmi (2. pielikums).
2.2. Līdz katra mēneša 5. (piektajam) datumam Iznomātājs iesniedz Nomniekam rēķinu par
kārtējā mēneša nomas maksu attiecīgajam Automobilim, saskaņā ar tāmi (2. pielikums).
Nomnieks apņemas samaksāt attiecīgā Automobiļa mēneša nomas maksu līdz kārtējā
mēneša 10. (desmitajam) datumam, ieskaitot nomas maksu Iznomātāja rēķinā norādītājā
kontā. Nomas maksu par attiecīgā Automobiļa nomas pirmo mēnesi Nomnieks samaksā
5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma 3.2. punktā minētā nodošanas un pieņemšanas akta
abpusējas parakstīšanas attiecīgajam Automobilim saskaņā ar Iznomātāja iesniegto rēķinu.
Nomas maksu par attiecīgā Automobiļa nomas pirmo un pēdējo mēnesi Iznomātājs
aprēķina proporcionāli attiecīgā Automobiļa nomas laikam pirmajā un pēdējā mēnesī.
2.3. Nomas maksa ir nemainīga visa Līguma darbības laikā.
3. Automobiļa/Automobiļu pieņemšanas kartība
3.1. Iznomātājs nodrošina Nomnieku ar Automobili/Automobiļiem Nomnieka pilnvarotā

pārstāvja (12.3.1. punkts) pieteikumā par attiecīgā Automobiļa/Automobiļu nodrošināšanu
norādītajā termiņā.
3.2. Ar attiecīgā Automobiļa nodrošināšanu saprot faktisko Automobiļa un tā dokumentācijas
(transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība, obligātās sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku
civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas (OCTA) polise, KASKO polises kopija, servisa
grāmatiņa) saņemšanu Iznomātāja norādītā vietā Rīgā. Nomnieks saņem attiecīgo
Automobili darba dienās no plkst. 8:30 līdz plkst. 17:00, iepriekš saskaņojot precīzu
saņemšanas laiku pa tel. ______________ ar Iznomātāju. Pieņemot attiecīgo Automobili,
Nomnieka pilnvarotais pārstāvis un Iznomātājs sagatavo un paraksta nodošanas un
pieņemšanas aktu (3. pielikums), kurā norāda attiecīgā Automobiļa komplektāciju, darbību
un visus attiecīgā Automobiļa defektus, kas ir atklājušies tā nodošanas un pieņemšanas
laikā, kā arī Iznomātājam noteikto šo defektu likvidēšanas pēdējo termiņu un kārtību.
3.3. Attiecīgais Automobilis uzskatāms par nodotu ar nodošanas un pieņemšanas akta
parakstīšanas brīdi.
3.4. Attiecīga Automobiļa turējuma un lietošanas tiesības, nejaušas iznīcināšanas draudi un
paaugstinātas bīstamības avota īpašnieka atbildība pāriet Nomniekam brīdī, kad
Automobilis pieņemts, parakstot nodošanas pieņemšanas aktu.
4. Automobiļa/Automobiļu nodošanas kartība
4.1. Beidzoties Līguma darbības laikam, Nomnieks nodod attiecīgo Automobili Iznomātājam
tādā pašā komplektācijā un ar tādu aprīkojumu, kāds Automobilim bija tā pieņemšanas
brīdī.
4.2. Nomnieks nodod attiecīgo Automobili Iznomātājam bez iekšējo vai ārējo daļu
redzamajiem bojājumiem (izņemot bojājumus, kuri radušies parasta nolietojuma rezultātā).
4.3. Pirms attiecīgā Automobiļa nodošanas Iznomātājam Nomnieks noņem visus Automobiļa
komplektācijas pārveidojumus un uzlabojumus (piederumus), kurus Nomnieks
Automobilim veicis Līguma darbības laikā, ja tas nebojā Automobiļa tehnisko stāvokli un
komplektāciju.
4.4. Ar attiecīgā Automobiļa nodošanu saprot faktisko attiecīgā Automobiļa un tā
dokumentācijas (transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība, obligātās sauszemes
transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas (OCTA) polise,
KASKO polises kopija, servisa grāmatiņa) nogādāšanu Iznomātāja norādītajā vietā Rīgā.
Nomnieks nogādā attiecīgo Automobili darba dienās no plkst. 8:30 līdz plkst. 17:00,
iepriekš saskaņojot precīzu nodošanas laiku pa tel. ___________________ ar Iznomātāju.
Nododot attiecīgo Automobili, Nomnieka pilnvarotais pārstāvis un Iznomātājs sagatavo un
paraksta nodošanas un pieņemšanas aktu (4. pielikums).
4.5. Parakstot nodošanas un pieņemšanas aktu, Nomnieka pilnvarotais pārstāvis un Iznomātājs
apstiprina, ka attiecīgā Automobiļa tehniskais stāvoklis atbilst Līguma noteikumiem un
izslēdz jebkādas iespējamas prasības attiecībā uz attiecīgā Automobiļa komplektācijas,
lietošanas spējas vai pareizas darbības trūkumiem.
4.6. Ja Iznomātājs atsakās pieņemt attiecīgo Automobili, norādot uz tehniskā stāvokļa un
ekspluatācijas īpašību trūkumiem, kuri nav radušies parasta nolietojuma rezultātā,
Nomnieka pilnvarotais pārstāvis un Iznomātājs sagatavo un paraksta Trūkumu aktu, kurā
norāda visus attiecīgā Automobiļa trūkumus un nepilnības. Trūkumu aktā Nomnieka
pilnvarotais pārstāvis un Iznomātājs vienojas par termiņu, kādā Nomnieks par saviem
līdzekļiem apņemas novērst Trūkuma aktā norādītos trūkumus.
4.7. Ja Nomnieks nepiekrīt Trūkumu aktā norādītajiem trūkumiem un nepilnībām, Nomniekam
ir tiesības organizēt neatkarīgu ekspertīzi, kurā pierāda attiecīgā Automobiļa tehniskā
stāvokļa un ekspluatācijas īpašību atbilstību Līgumā noteikumiem.
4.8. Ja eksperta novērtējuma rezultāti pierāda Nomnieka prasību un Trūkumu aktā norādīto
trūkumu un nepilnību nepamatotību, Iznomātājs sedz visus ar aizkavēto attiecīgā
Automobiļa nodošanu saistītos Nomnieka zaudējumus un izmaksas, tajā skaitā izmaksas,
kas saistītas ar ekspertīzes veikšanu.
4.9. Ja eksperta novērtējuma rezultātā ir pierādīta attiecīgā Automobiļa neatbilstība Līguma

noteikumiem, Nomnieks sedz ar ekspertīzi saistītās izmaksas un rīkojas saskaņā ar Līguma
prasībām.
5. Nomnieka tiesības un pienākumi
5.1. Nomnieka tiesības:
5.1.1. pieņemot attiecīgo Automobili, veikt izmēģinājuma braucienu, nodošanas un
pieņemšanas aktā norādīt konstatētos trūkumus un pieprasīt tos novērst;
5.1.2. pārbaudīt Iznomātāja dotās attiecīgā Automobiļa dokumentācijas pilnīgumu un
derīgumu;
5.1.3. netraucēti lietot Automobili/Automobiļus visu Līguma darbības laiku;
5.1.4. uzlabot un papildināt attiecīgā Automobiļa komplektāciju, iepriekš rakstiski saskaņojot
to ar Iznomātāju (izņemot Nomnieka veiktos uzlabojumus, kas saglabā attiecīgo
Automobili vai pasargā to no pilnīgas vai daļējas iznīcināšanas, ja nav bijis iespējams
saskaņot šādus uzlabojumus ar Iznomātāju);
5.1.5. saņemt Automobiļa/Automobiļu servisu Līgumā noteiktajā kartībā;
5.1.6 vienpusēji izbeigt attiecīgo līgumu pirms termiņa, par to 1 (vienu) mēnesi iepriekš
rakstiski paziņojot Iznomātājam. Šajā gadījumā Nomnieks ir atbrīvots no jebkādām
izmaksām, līgumsodiem vai sankcijām.
5.2. Nomnieka pienākumi:
5.2.1. maksāt nomas maksu par attiecīgo Automobili Līgumā noteiktajā kartībā un termiņos;
5.2.2. lietot Automobili/Automobiļus saudzīgi un atbilstoši Automobiļa/Automobiļu tehniskajā
dokumentācijā noteiktajiem mērķiem;
5.2.3. ievērot Iznomātāja prasības attiecībā uz tehnisko apkopi, darbību un lietošanu, kā arī
apdrošināšanas polišu noteikumus;
5.2.4. saglabāt ar attiecīgā Automobiļa lietošanu saistīto dokumentāciju, ko Nomnieks ir
saņēmis kopā ar Automobili;
5.2.5. segt neparedzētos izdevumus, kas radušies Automobiļa/Automobiļu turējuma un
lietošanas laikā, kā arī visus kārtējos maksājumus, kuri ir saistīti ar Automobiļa/Automobiļu
turējumu un lietošanu, un kuri nav ietverti nomas maksā:
5.2.5.1. soda nauda sakarā ar Nomnieka darbinieka – attiecīgā Automobiļa vadītāja – izdarītu
normatīvā akta pārkāpumu;
5.2.5.2. izdevumus, kas rodas, Nomniekam uzstādot un uzturot jebkurus piederumus attiecīgajā
Automobilī, ja tie nav noteikti Līgumā.
5.2.6. nekavējoties (bet ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā) paziņot iznomātājam par
šādiem apstākļiem:
5.2.6.1. attiecīgais Automobilis ir pazudis, bojāts, daļēji vai pilnīgi iznīcināts;
5.2.6.2. ir iegūta informācijas par attiecīgā Automobiļa iznīcināšanas, zaudēšanas vai bojāšanas
draudiem;
5.2.6.3. ir pazudusi vai bojāta attiecīgā Automobiļa dokumentācija;
5.2.7. segt apdrošināšanas polisē noteikto pašrisku un rīkoties saskaņā ar normatīvo aktu
prasībām, apdrošināšanas un Līguma noteikumiem, ja ir iestājies apdrošināšanas gadījums;
5.2.8. ievērot ceļu satiksmes un drošības prasības attiecīgā Automobiļa ekspluatācijas gaitā;
5.2.9. nodot Iznomātājam attiecīgo Automobili pēc Līguma darbības laika beigām tādā
komplektācijā, kādā to sākotnēji saņēma Nomnieks, ievērojot parasto nolietojumu.
6. Iznomātāja tiesības un pienākumi
6.1. Iznomātāja tiesības:
6.1.1. pārbaudīt attiecīgā Automobiļa stāvokli tieši vai ar rakstiski pilnvarotu personu
starpniecību, iepriekš to saskaņojot ar Nomnieku;
6.1.2. saņemt informāciju par attiecīgā Automobiļa tehnisko stāvokli un lietošanu, iepriekš to
saskaņojot ar Nomnieku;
6.1.3. nomas termiņa beigās prasīt bez maksas nodot tiesības uz tiem uzlabojumiem, kas ir
izdarīti attiecīgajam Automobilim un kurus nevar noņemt bez Automobiļa bojāšanas, vai
kuri nav bijuši iepriekš rakstiski saskaņoti ar Iznomātāju;

6.1.4. gadījumā, ja nespēj attiecīgo Automobili nodrošināt Nomnieka pilnvarotā pārstāvja
noteiktajā piegādes termiņā, tad ne ilgāk kā divus mēnešus Nomnieku drīkst nodrošināt ar
līdzvērtīgu Automobili, kas atbilst Tehniskās specifikācijas noteiktajām prasībām.
6.2. Iznomātāja pienākumi:
6.2.1. nodrošināt Nomnieku ar tādu Automobili/Automobiļiem, kas atbilst Līguma prasībām;
6.2.2. nodrošināt Nomnieku ar attiecīgo Automobili Nomnieka pilnvarotā pārstāvja pieteikumā
par attiecīgā Automobiļa nodrošināšanu norādītajā termiņā un nodrošināt netraucētu
attiecīgā Automobiļa lietošanu visu Līguma darbības laiku;
6.2.3. atjaunot un izsniegt Nomniekam attiecīgus dokumentus (tajā skaitā aktus, pilnvaras,
apdrošināšanas polišu kopijas un izziņas), kas ir nepieciešami, lietojot attiecīgo
Automobili Līguma darbības laikā Latvijā, kā arī ārvalstīs;
6.2.4. Līguma darbības laikā apmaksāt normatīvajos aktos noteiktos nodokļus un nodevas, kā
arī attiecīgā Automobiļa tehniskās apskates un reģistrācijas maksu Ceļu satiksmes drošības
direkcijā;
6.2.5. izsniegt Nomniekam attiecīgā Automobiļa obligātās sauszemes transportlīdzekļu
īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas (OCTA) polisi un KASKO
apdrošināšanas polises kopiju;
6.2.6. segt tehnisko apkopju izdevumus un izdevumus, kas ir nepieciešami, lai nopirktu un
apmainītu attiecīgā Automobiļa detaļas, mezglus un materiālus, ja tiem par iemeslu nav
apdrošināšanas gadījums (remonta izdevumu), kā arī izdevumus par Līgumā minētajiem
pakalpojumiem;
6.2.7. segt transportlīdzekļa gada nodevu;
6.2.8. nodrošināt attiecīgā Automobiļa tehnisko apkopju veikšanu, vienojoties ar tehniskās
apkopes staciju par apkopes laiku, kurš būtu izdevīgs Nomniekam, un apdrošināšanas
gadījumu vai tehnisko kļūmju gadījumā organizēt attiecīgā Automobiļa remontu;
6.2.9. nodrošināt riepu maiņu un balansēšanu 2 (divas) reizes gadā saskaņā ar ražotāja un Ceļu
satiksmes noteikumu prasībām, un nesezonas riepu uzglabāšanu, kā arī riepu iegādi
nodilušo riepu vietā;
6.2.10. sniegt telefoniskas instrukcijas Nomniekam par to, kā jārīkojas konkrētajā ceļu
satiksmes negadījumā, kā arī organizēt un segt izmaksas par attiecīgā Automobiļa
transportēšanu no negadījuma vietas (apdrošināšanas gadījumā) uz vietu, kurā tiks veikts
attiecīgā Automobiļa remonts;
6.2.11. tehnisku bojājumu un/vai ceļu satiksmes negadījuma gadījumos, nodrošināt Nomnieku
bez papildus samaksas ar līdzvērtīgu automobili.
6.3. Izpildītājam nav tiesības cedēt no Līguma uzrietošās prasījuma tiesības trešajām personām.
7. Pušu atbildība
7.1. Ja Nomnieks neveic maksājumus Līguma 2.2. punktā noteiktajā termiņā, Nomnieks pēc
Iznomātāja pieprasījuma maksā Iznomātājam līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no
neapmaksātās summas par katru nokavēto darba dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit
procentus) no Līguma kopējās summas.
7.2. Ja Iznomātājs nenodrošina Nomnieku ar attiecīgo Automobili Nomnieka pilnvarotā
pārstāvja pieteikumā noteiktajā termiņā vai nenodrošina ar līdzvērtīgu Automobili,
Iznomātājs pēc Nomnieka pieprasījuma maksā Nomniekam līgumsodu 1% (viena
procenta) apmērā no attiecīgā Automobiļa mēneša nomas maksas par katru nokavēto darba
dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līguma kopējās summas.
7.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes.
8. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņas kārtība
8.1. Iznomātājs rakstiski laikus informē, Nomnieku par nepieciešamību veikt Līguma izpildē
iesaistītā personāla un apakšuzņēmēja nomaiņu vai papildu personāla un apakšuzņēmēju
iesaistīšanu Līguma izpildē. Nomniekam ir tiesības prasīt personāla vai apakšuzņēmēja
viedokli par nomaiņas iemesliem. Iznomātājam ir pienākums saskaņot ar Nomnieku
papildu personāla iesaistīšanu Līguma izpildē.

8.2. Līguma izpildē iesaistītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai Līguma noteikumos
norādītajā kārtībā un gadījumos. Nomnieks nepiekrīt Līguma izpildē piedāvātā personāla
nomaiņai Līguma noteikumos norādītajos gadījumos un gadījumos, kad piedāvātais
personāls neatbilst Konkursa nolikumā personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav
vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot
saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
8.3. Nomnieks nepiekrīt Līguma izpildē iesaistītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no
Publisko iepirkumu likuma 62. pantā noteiktajiem nosacījumiem.
8.4. Nomnieks nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās
tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši
Konkursa nolikumā noteiktajiem piedāvājuma vērtēšanas kritērijiem.
8.5. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Nomnieks piemēro Publisko iepirkumu likuma
42. panta noteikumus. Publisko iepirkumu likuma 42. panta trešajā daļā minētos termiņus
skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Nomnieks.
8.6. Nomnieks pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Konkursā izraudzītā Iznomātāja (iepirkuma
līguma puses) personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju
piesaistīšanu 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.
9. Nepārvaramā vara
9.1. Puses ir atbrīvotas no atbildības par Līguma nepildīšanu, ja tā rodas pēc Līguma
noslēgšanas nepārvaramas varas ietekmes rezultātā, kuru attiecīgā no Pusēm (vai Puses
kopā) nevarēja paredzēt, novērst un ietekmēt.
9.2. Nepārvaramas varas apstākļu pierādīšanas pienākums gulstas uz to Pusi, kura uz tiem
atsaucas.
9.3. Katra no Pusēm, kuru Līguma ietvaros ietekmē nepārvarama vara, 3 (trīs) darba dienu laikā
par to paziņo otrai Pusei.
10. Strīdu izšķiršanas kartība
10.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdus Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā.
10.2. Ja Puses 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā nevar vienoties, strīdu risina tiesā saskaņā
ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
11. Līguma izbeigšana
11.1. Līgumu var izbeigt pirms termiņa, Pusēm par to savstarpēji rakstiski vienojoties.
11.2. Nomniekam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, iesniedzot Iznomātājam
rakstisku paziņojumu 1 (vienu) mēnesi iepriekš. Šajā gadījumā Nomnieks ir atbrīvots no
jebkādām izmaksām, līgumsodiem vai sankcijām.
11.3. Iznomātājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, ja:
11.3.1. Nomnieks apzināti ir sniedzis nepatiesu informāciju Līgumā vai citos Iznomātājam
iesniegtos dokumentos;
11.3.2. Nomnieks nav samaksājis vai nav pilnīgi samaksājis nomas maksu un nav dzēsis šo
parādu 1 (viena) mēneša laikā pēc maksājuma termiņa;
11.3.3. Nomnieks iesaista attiecīgo Automobili aizliegtā darījumā vai to apgrūtina ar
mantiskajām tiesībām, nododot attiecīgo Automobili apakšnomā Līguma darbības laikā
bez Iznomātāja rakstiskas atļaujas;
11.3.4. Nomnieks būtiski pārkāpj ražotāja vai Iznomātāja noteiktos tehniskās apkopes,
ekspluatācijas un lietošanas noteikumus.
11.4. Ja Līguma 9. nodaļā minētie apstākļi turpinās ilgāk par 1 (vienu) mēnesi, jebkurai Pusei
ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu.
12. Noslēguma noteikumi
12.1. Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Līgumā noteikto

Pušu saistību pilnīgai izpildei.
12.2. Līgumu var grozīt ar Pušu rakstisku vienošanos, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma
61. pantā noteikto. Jebkuras izmaiņas Līguma noteikumos stājas spēkā tikai tad, kad tās ir
noformētas rakstveidā un ir abu Pušu parakstītas. Līguma grozījumi pievienojami
Līgumam, un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
12.3. Puses vienojas, ka ar Līguma izpildi saistītos jautājumus risina šādi Pušu pilnvarotie
pārstāvji:
12.3.1. Nomnieka
pilnvarotais
pārstāvis
ir
____________________,
tālrunis:
______________, fakss: ________________, e-pasts: ______________________;
12.3.2. Iznomātāja pilnvarotais pārstāvis ir ______________________, tālrunis:___________,
fakss:__________, e-pasts: _______________________.
12.4. Pušu pilnvarotajiem pārstāvjiem ir šādas tiesības un pienākumi:
12.4.1. pieteikt un saskaņot Automobiļa/Automobiļu saņemšanas un nodošanu un laiku;
12.4.2. sagatavot un parakstīt Automobiļa/Automobiļu nodošanas un pieņemšanas aktus;
12.4.3. risināt jautājumu, kas saistīti ar Automobiļa/Automobiļu remontu;
12.4.4. risināt citus ar Līguma izpildi saistītus organizatoriskus jautājumus.
12.5. Pusēm ir pienākums nekavējoties informēt vienai otru par izmaiņām Līgumā norādītajos
rekvizītos, sakaru līdzekļu numuru nomaiņu, adrešu un kredītiestāžu rekvizītu nomaiņu,
kā arī Nomniekam ir pienākums nekavējoties informēt Iznomātāju par izmaiņām attiecībā
uz Līgumā noteikto Nomnieka pilnvaroto pārstāvi. Ja kāda Puse nav sniegusi informāciju
par izmaiņām, tā uzņemas atbildību par zaudējumiem, kas šajā sakarā būtu radušies otrai
Pusei.
12.6. Līgums sagatavots uz _____ (_____) lapām, tajā skaitā Līguma 1. pielikums „Tehniskā
specifikācija”, 2. pielikums „Tāme”, 3. pielikums „Nodošanas un pieņemšanas akta
veidlapa”, 4. pielikums „Nodošanas un pieņemšanas akta veidlapa”, kas ir neatņemamas
Līguma sastāvdaļas, 2 (divos) eksemplāros, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens ir
Nomniekam un otrs – Iznomātājam.
13. Pušu rekvizīti
Pasūtītājs
___________________________
______________________________
Reģ. Nr. _______________________
tālr.
fakss
__________________
Kods:
Konta Nr.

Izpildītājs
______________________________
__________ iela __, ______, LV-____
Reģ. Nr. _____________
tālr. __________
fakss ___________
Banka: ____________
Kods: __________
Konta Nr. _________________________

_____________________________

___________________________

1. pielikums
20____. gada _________________
līgumam Nr. __________________
starp Latvijas Republikas Tieslietu ministriju
un _________

Tehniskā specifikācija
2. pielikums
20_____. gada _________________
līgumam Nr. __________________
starp Latvijas Republikas Tieslietu ministriju
un _________

Tāme
3. pielikums
20___. gada _________________
līgumam Nr. __________________
starp Latvijas Republikas Tieslietu ministriju
un _________

Nodošanas un pieņemšanas akta veidlapa
Nodošanas un pieņemšanas akts
Rīgā

20___gada __. ______

____________________ (reģistrācijas Nr. _______________________) (turpmāk – Nomnieks), tās
pilnvarotā pārstāvja _______________ personā, kurš rīkojas pamatojoties uz 20____. gada
____. _______________ līguma Nr. ______________ „Mazlietotu dienesta vieglo automobiļu noma”
(TM 2017/44) (turpmāk – Līgums) 3.2. punktu un 12.4.2. punktu, no vienas puses, un
_________________ (reģistrācijas Nr. __________) (turpmāk – Iznomātājs), tās pilnvarotā pārstāvja
________________ personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz Līguma 3.2. punktu un 12.4.2. punktu no otras
puses, sastāda šādu aktu:
1. Iznomātājs nodod un Nomnieks pieņem saskaņā ar Līgumu Automobili/Automobiļus šādā
komplektācijā:*nepieciešamības gadījumā tiek papildināts atkarībā no Automobiļu skaita
Marka, modelis
Šasijas Nr.
Reģistrācijas datums CSDD
Valsts reģistrācijas Nr.
Transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības Nr.
Aizdedzes atslēgu (karšu) skaits
Signalizācijas pultis
Automobiļa saņemšanas datums
Automobiļa nodošanas Iznomātājam datums
Dokumentācijā ietilpst:
Aprīkojums
2. Nomnieks apliecina, ka Iznomātājs Automobili/Automobiļus ir nodevis saskaņā ar Līguma
noteikumiem un labā kvalitātē.
3. Šis akts sagatavots uz 2 (divām) lapām 2 (divos) eksemplāros, Nomniekam un Iznomājam pa vienam
eksemplāram. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
Nomnieks

Iznomātājs

4. pielikums
20___. gada _________________
līgumam Nr. __________________
starp Latvijas Republikas Tieslietu ministriju
un _________
Nodošanas un pieņemšanas akta veidlapa
Nodošanas un pieņemšanas akts
Rīgā

20___. gada____. ______________

________________________ (reģistrācijas Nr. _________________) (turpmāk – Nomnieks), tās
pilnvarotā pārstāvja _____________________ personā, kurš rīkojas pamatojoties uz 20___. gada
____. _______________ līguma Nr. ______________ „Mazlietota dienesta vieglo automobiļu noma”
(TM 2017/44) (turpmāk – Līgums) 4.4. punktu un 12.4.2. punktu, no vienas puses, un
________ (reģistrācijas Nr. __________) (turpmāk – Iznomātājs), tās pilnvarotā pārstāvja ________
personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz Līguma 4.4. punktu un 12.4.2. punktu no otras puses, sastāda šādu
aktu:
1. Nomnieks nodod un Iznomātājs pieņem saskaņā ar Līgumu Nomnieka piegādāto
Automobili/Automobiļus šādā komplektācijā: *nepieciešamības gadījumā tiek papildināts atkarībā no
Automobiļu skaita

Marka, modelis
Šasijas Nr.
Reģistrācijas datums CSDD
Valsts reģistrācijas Nr.
Transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības Nr.
Aizdedzes atslēgu (karšu) skaits
Signalizācijas pultis
Automobiļa saņemšanas datums
Automobiļa nodošanas Iznomātājam datums
Dokumentācijā ietilpst:
Aprīkojums
2. Iznomātājs apliecina, ka Nomnieks
noteikumiem un labā kvalitātē

Automobili/Automobiļus ir nodevis saskaņā ar Līguma

3. Šis akts sagatavots uz 2 (divām) lapām 2 (divos) eksemplāros, Nomniekam un Iznomātājam pa vienam
eksemplāram. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
Nomnieks

Iznomātājs

Līgums Nr. ______________
Mazlietotu dienesta vieglo automobiļu noma (TM 2017/____)
Iepirkuma priekšmeta otrajai daļai
Rīgā
20___. gada _____________________
_______________________
(reģistrācijas
Nr. 90000070045)
tā/tās
_________________________ personā, kurš (-a) rīkojas, pamatojoties uz Ministru kabineta
2003. gada 29. aprīļa
noteikumiem
Nr. 243 „Tieslietu ministrijas
nolikums”
(turpmāk – Nomnieks), no vienas puses, un
SIA”_____________________________________”
(reģistrācijas
Nr. ___________________), tā/tās ______________________________________ personā,
kurš(-a) rīkojas, pamatojoties uz _______________________ (turpmāk – Iznomātājs), no otras
puses, abi kopā saukti – Puses,
pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 67. panta pirmo daļu un uz atklātā konkursa
„Mazlietotu dienesta vieglo automobiļu noma” (iepirkuma identifikācijas Nr. TM 2017/44)
iepirkuma komisijas 20____. gada __. __________ lēmumu, noslēdz šādu līgumu
(turpmāk – Līgums):
1. Līguma priekšmets
1.1. Iznomātājs piešķir tiesības Nomniekam 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus no nodošanas un
pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas (Līguma 3.2. punkts) lietot šādu/šādus
Iznomātāja īpašumā esošu/esošus dienesta vieglo/vieglos automobili/automobiļus
(turpmāk – Automobilis/kopā - Automobiļi), kas atbilst Līguma Tehniskajai specifikācijai
(1. pielikums).
Marka
Modelis Reģistrācijas Izlaiduma Virsbūves Motora Krāsa
numurs
gads
numurs
numurs

1.2. Iznomātājs garantē, ka Automobilis/Automobiļi ir viņa īpašums vai lietojums, tas/tie nav
ieķīlāts/ieķīlāti, uz to/tiem nav uzlikts liegums, tas/tie neatrodas meklēšanā sakarā ar aizdzīšanu
un nav apgrūtināts/apgrūtināti ar nekādām citām saistībām.
2. Līguma termiņš, summa un norēķinu kārtība
2.1. Līgums tiek noslēgts uz 36 (trīsdesmit sešiem) mēnešiem, nepārsniedzot Līguma kopējo
summu EUR___________ ( ______ euro un ____ centi), tajā skaitā pievienotās vērtības
nodoklis normatīvajos aktos noteiktajā apmērā (turpmāk – PVN), saskaņā ar Līgumam
pievienoto tāmi (2. pielikums).
2.2. Līdz katra mēneša 5. (piektajam) datumam Iznomātājs iesniedz Nomniekam rēķinu par
kārtējā mēneša nomas maksu attiecīgajam Automobilim, saskaņā ar tāmi (2. pielikums).
Nomnieks apņemas samaksāt attiecīgā Automobiļa mēneša nomas maksu līdz kārtējā
mēneša 10. (desmitajam) datumam, ieskaitot nomas maksu Iznomātāja rēķinā norādītājā
kontā. Nomas maksu par attiecīgā Automobiļa nomas pirmo mēnesi Nomnieks samaksā 5
(piecu) darba dienu laikā pēc Līguma 3.2. punktā minētā nodošanas un pieņemšanas akta
abpusējas parakstīšanas attiecīgajam Automobilim saskaņā ar Iznomātāja iesniegto rēķinu.
Nomas maksu par attiecīgā Automobiļa nomas pirmo un pēdējo mēnesi Iznomātājs
aprēķina proporcionāli attiecīgā Automobiļa nomas laikam pirmajā un pēdējā mēnesī.
2.3. Nomas maksa ir nemainīga visa Līguma darbības laikā.
3. Automobiļa/Automobiļu pieņemšanas kartība
3.1. Iznomātājs nodrošina Nomnieku ar Automobili/Automobili Nr. 1 un Automobili Nr. 2
/Automobiļiem Nomnieka pilnvarotā pārstāvja (12.3.1. punkts) pieteikumā par attiecīgā
Automobiļa/Automobiļu nodrošināšanu norādītajā termiņā.

3.2. Ar attiecīgā Automobiļa nodrošināšanu saprot faktisko Automobiļa un tā dokumentācijas
(transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība, obligātās sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku
civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas (OCTA) polise, KASKO polises kopija, servisa
grāmatiņa) saņemšanu Iznomātāja norādītā vietā Rīgā. Nomnieks saņem attiecīgo
Automobili darba dienās no plkst. 8:30 līdz plkst. 17:00, iepriekš saskaņojot precīzu
saņemšanas laiku pa tel. ______________ ar Iznomātāju. Pieņemot attiecīgo Automobili,
Nomnieka pilnvarotais pārstāvis un Iznomātājs sagatavo un paraksta nodošanas un
pieņemšanas aktu (3. pielikums), kurā norāda attiecīgā Automobiļa komplektāciju, darbību
un visus attiecīgā Automobiļa defektus, kas ir atklājušies tā nodošanas un pieņemšanas
laikā, kā arī Iznomātājam noteikto šo defektu likvidēšanas pēdējo termiņu un kārtību.
3.3. Attiecīgais Automobilis uzskatāms par nodotu ar nodošanas un pieņemšanas akta
parakstīšanas brīdi.
3.4. Attiecīga Automobiļa turējuma un lietošanas tiesības, nejaušas iznīcināšanas draudi un
paaugstinātas bīstamības avota īpašnieka atbildība pāriet Nomniekam brīdī, kad
Automobilis pieņemts, parakstot nodošanas pieņemšanas aktu.
4. Automobiļa/Automobiļu nodošanas kartība
4.1. Beidzoties Līguma darbības laikam, Nomnieks nodod attiecīgo Automobili Iznomātājam
tādā pašā komplektācijā un ar tādu aprīkojumu, kāds Automobilim bija tā pieņemšanas
brīdī.
4.2. Nomnieks nodod attiecīgo Automobili Iznomātājam bez iekšējo vai ārējo daļu
redzamajiem bojājumiem (izņemot bojājumus, kuri radušies parasta nolietojuma rezultātā).
4.3. Pirms attiecīgā Automobiļa nodošanas Iznomātājam Nomnieks noņem visus Automobiļa
komplektācijas pārveidojumus un uzlabojumus (piederumus), kurus Nomnieks
Automobilim veicis Līguma darbības laikā, ja tas nebojā Automobiļa tehnisko stāvokli un
komplektāciju.
4.4. Ar attiecīgā Automobiļa nodošanu saprot faktisko attiecīgā Automobiļa un tā
dokumentācijas (transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība, obligātās sauszemes
transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas (OCTA) polise,
KASKO polises kopija, servisa grāmatiņa) nogādāšanu Iznomātāja norādītajā vietā Rīgā.
Nomnieks nogādā attiecīgo Automobili darba dienās no plkst. 8:30 līdz plkst. 17:00,
iepriekš saskaņojot precīzu nodošanas laiku pa tel. ___________________ ar Iznomātāju.
Nododot attiecīgo Automobili, Nomnieka pilnvarotais pārstāvis un Iznomātājs sagatavo un
paraksta nodošanas un pieņemšanas aktu (4. pielikums).
4.5. Parakstot nodošanas un pieņemšanas aktu, Nomnieka pilnvarotais pārstāvis un Iznomātājs
apstiprina, ka attiecīgā Automobiļa tehniskais stāvoklis atbilst Līguma noteikumiem un
izslēdz jebkādas iespējamas prasības attiecībā uz attiecīgā Automobiļa komplektācijas,
lietošanas spējas vai pareizas darbības trūkumiem.
4.6. Ja Iznomātājs atsakās pieņemt attiecīgo Automobili, norādot uz tehniskā stāvokļa un
ekspluatācijas īpašību trūkumiem, kuri nav radušies parasta nolietojuma rezultātā,
Nomnieka pilnvarotais pārstāvis un Iznomātājs sagatavo un paraksta Trūkumu aktu, kurā
norāda visus attiecīgā Automobiļa trūkumus un nepilnības. Trūkumu aktā Nomnieka
pilnvarotais pārstāvis un Iznomātājs vienojas par termiņu, kādā Nomnieks par saviem
līdzekļiem apņemas novērst Trūkuma aktā norādītos trūkumus.
4.7. Ja Nomnieks nepiekrīt Trūkumu aktā norādītajiem trūkumiem un nepilnībām, Nomniekam
ir tiesības organizēt neatkarīgu ekspertīzi, kurā pierāda attiecīgā Automobiļa tehniskā
stāvokļa un ekspluatācijas īpašību atbilstību Līgumā noteikumiem.
4.8. Ja eksperta novērtējuma rezultāti pierāda Nomnieka prasību un Trūkumu aktā norādīto
trūkumu un nepilnību nepamatotību, Iznomātājs sedz visus ar aizkavēto attiecīgā
Automobiļa nodošanu saistītos Nomnieka zaudējumus un izmaksas, tajā skaitā izmaksas,
kas saistītas ar ekspertīzes veikšanu.
4.9. Ja eksperta novērtējuma rezultātā ir pierādīta attiecīgā Automobiļa neatbilstība Līguma
noteikumiem, Nomnieks sedz ar ekspertīzi saistītās izmaksas un rīkojas saskaņā ar Līguma
prasībām.

5. Nomnieka tiesības un pienākumi
5.1. Nomnieka tiesības:
5.1.1. pieņemot attiecīgo Automobili, veikt izmēģinājuma braucienu, nodošanas un
pieņemšanas aktā norādīt konstatētos trūkumus un pieprasīt tos novērst;
5.1.2. pārbaudīt Iznomātāja dotās attiecīgā Automobiļa dokumentācijas pilnīgumu un
derīgumu;
5.1.3. netraucēti lietot Automobili/Automobiļus visu Līguma darbības laiku;
5.1.4. uzlabot un papildināt attiecīgā Automobiļa komplektāciju, iepriekš rakstiski saskaņojot
to ar Iznomātāju (izņemot Nomnieka veiktos uzlabojumus, kas saglabā attiecīgo
Automobili vai pasargā to no pilnīgas vai daļējas iznīcināšanas, ja nav bijis iespējams
saskaņot šādus uzlabojumus ar Iznomātāju);
5.1.5. saņemt Automobiļa/Automobiļu servisu Līgumā noteiktajā kartībā;
5.1.6 vienpusēji izbeigt attiecīgo līgumu pirms termiņa, par to 1 (vienu) mēnesi iepriekš
rakstiski paziņojot Iznomātājam. Šajā gadījumā Nomnieks ir atbrīvots no jebkādām
izmaksām, līgumsodiem vai sankcijām.
5.2. Nomnieka pienākumi:
5.2.1. maksāt nomas maksu par attiecīgo Automobili Līgumā noteiktajā kartībā un termiņos;
5.2.2. lietot Automobili/Automobiļus saudzīgi un atbilstoši Automobiļa/Automobiļu tehniskajā
dokumentācijā noteiktajiem mērķiem;
5.2.3. ievērot Iznomātāja prasības attiecībā uz tehnisko apkopi, darbību un lietošanu, kā arī
apdrošināšanas polišu noteikumus;
5.2.4. saglabāt ar attiecīgā Automobiļa lietošanu saistīto dokumentāciju, ko Nomnieks ir
saņēmis kopā ar Automobili;
5.2.5. segt neparedzētos izdevumus, kas radušies Automobiļa/Automobiļu turējuma un
lietošanas laikā, kā arī visus kārtējos maksājumus, kuri ir saistīti ar Automobiļa/Automobiļu
turējumu un lietošanu, un kuri nav ietverti nomas maksā:
5.2.5.1. soda nauda sakarā ar Nomnieka darbinieka – attiecīgā Automobiļa vadītāja – izdarītu
normatīvā akta pārkāpumu;
5.2.5.2. izdevumus, kas rodas, Nomniekam uzstādot un uzturot jebkurus piederumus attiecīgajā
Automobilī, ja tie nav noteikti Līgumā.
5.2.6. nekavējoties (bet ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā) paziņot iznomātājam par
šādiem apstākļiem:
5.2.6.1. attiecīgais Automobilis ir pazudis, bojāts, daļēji vai pilnīgi iznīcināts;
5.2.6.2. ir iegūta informācijas par attiecīgā Automobiļa iznīcināšanas, zaudēšanas vai bojāšanas
draudiem;
5.2.6.3. ir pazudusi vai bojāta attiecīgā Automobiļa dokumentācija;
5.2.7. segt apdrošināšanas polisē noteikto pašrisku un rīkoties saskaņā ar normatīvo aktu
prasībām, apdrošināšanas un Līguma noteikumiem, ja ir iestājies apdrošināšanas gadījums;
5.2.8. ievērot ceļu satiksmes un drošības prasības attiecīgā Automobiļa ekspluatācijas gaitā;
5.2.9. nodot Iznomātājam attiecīgo Automobili pēc Līguma darbības laika beigām tādā
komplektācijā, kādā to sākotnēji saņēma Nomnieks, ievērojot parasto nolietojumu.
6. Iznomātāja tiesības un pienākumi
6.1. Iznomātāja tiesības:
6.1.1. pārbaudīt attiecīgā Automobiļa stāvokli tieši vai ar rakstiski pilnvarotu personu
starpniecību, iepriekš to saskaņojot ar Nomnieku;
6.1.2. saņemt informāciju par attiecīgā Automobiļa tehnisko stāvokli un lietošanu, iepriekš to
saskaņojot ar Nomnieku;
6.1.3. nomas termiņa beigās prasīt bez maksas nodot tiesības uz tiem uzlabojumiem, kas ir
izdarīti attiecīgajam Automobilim un kurus nevar noņemt bez Automobiļa bojāšanas, vai
kuri nav bijuši iepriekš rakstiski saskaņoti ar Iznomātāju;
6.1.4. gadījumā, ja nespēj attiecīgo Automobili nodrošināt Nomnieka pilnvarotā pārstāvja
noteiktajā piegādes termiņā, tad ne ilgāk kā divus mēnešus Nomnieku drīkst nodrošināt ar

līdzvērtīgu Automobili, kas atbilst Tehniskās specifikācijas noteiktajām prasībām.
6.2. Iznomātāja pienākumi:
6.2.1. nodrošināt Nomnieku ar tādu Automobili/Automobiļiem, kas atbilst Līguma prasībām;
6.2.2. nodrošināt Nomnieku ar attiecīgo Automobili Nomnieka pilnvarotā pārstāvja pieteikumā
par attiecīgā Automobiļa nodrošināšanu norādītajā termiņā un nodrošināt netraucētu
attiecīgā Automobiļa lietošanu visu Līguma darbības laiku;
6.2.3. atjaunot un izsniegt Nomniekam attiecīgus dokumentus (tajā skaitā aktus, pilnvaras,
apdrošināšanas polišu kopijas un izziņas), kas ir nepieciešami, lietojot attiecīgo
Automobili Līguma darbības laikā Latvijā, kā arī ārvalstīs;
6.2.4. Līguma darbības laikā apmaksāt normatīvajos aktos noteiktos nodokļus un nodevas, kā
arī attiecīgā Automobiļa tehniskās apskates un reģistrācijas maksu Ceļu satiksmes drošības
direkcijā;
6.2.5. izsniegt Nomniekam attiecīgā Automobiļa obligātās sauszemes transportlīdzekļu
īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas (OCTA) polisi un KASKO
apdrošināšanas polises kopiju;
6.2.6. segt tehnisko apkopju izdevumus un izdevumus, kas ir nepieciešami, lai nopirktu un
apmainītu attiecīgā Automobiļa detaļas, mezglus un materiālus, ja tiem par iemeslu nav
apdrošināšanas gadījums (remonta izdevumu), kā arī izdevumus par Līgumā minētajiem
pakalpojumiem;
6.2.7. segt transportlīdzekļa gada nodevu;
6.2.8. nodrošināt attiecīgā Automobiļa tehnisko apkopju veikšanu, vienojoties ar tehniskās
apkopes staciju par apkopes laiku, kurš būtu izdevīgs Nomniekam, un apdrošināšanas
gadījumu vai tehnisko kļūmju gadījumā organizēt attiecīgā Automobiļa remontu;
6.2.9. nodrošināt riepu maiņu un balansēšanu 2 (divas) reizes gadā saskaņā ar ražotāja un Ceļu
satiksmes noteikumu prasībām, un nesezonas riepu uzglabāšanu, kā arī riepu iegādi
nodilušo riepu vietā;
6.2.10. sniegt telefoniskas instrukcijas Nomniekam par to, kā jārīkojas konkrētajā ceļu
satiksmes negadījumā, kā arī organizēt un segt izmaksas par attiecīgā Automobiļa
transportēšanu no negadījuma vietas (apdrošināšanas gadījumā) uz vietu, kurā tiks veikts
attiecīgā Automobiļa remonts;
6.2.11. tehnisku bojājumu un/vai ceļu satiksmes negadījuma gadījumos, nodrošināt Nomnieku
bez papildus samaksas ar līdzvērtīgu automobili.
6.3. Izpildītājam nav tiesības cedēt no Līguma uzrietošās prasījuma tiesības trešajām personām.
7. Pušu atbildība
7.1. Ja Nomnieks neveic maksājumus Līguma 2.2. punktā noteiktajā termiņā, Nomnieks pēc
Iznomātāja pieprasījuma maksā Iznomātājam līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no
neapmaksātās summas par katru nokavēto darba dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit
procentus) no Līguma kopējās summas.
7.2. Ja Iznomātājs nenodrošina Nomnieku ar attiecīgo Automobili Nomnieka pilnvarotā
pārstāvja pieteikumā noteiktajā termiņā vai nenodrošina ar līdzvērtīgu Automobili,
Iznomātājs pēc Nomnieka pieprasījuma maksā Nomniekam līgumsodu 1% (viena
procenta) apmērā no attiecīgā Automobiļa mēneša nomas maksas par katru nokavēto darba
dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līguma kopējās summas.
7.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes.
8. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņas kārtība
8.1. Iznomātājs rakstiski laikus informē, Nomnieku par nepieciešamību veikt Līguma izpildē
iesaistītā personāla un apakšuzņēmēja nomaiņu vai papildu personāla un apakšuzņēmēju
iesaistīšanu Līguma izpildē.
8.2. Ja saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68. panta otro vai ceturto daļu Līguma izpildē
iesaistītā personāla un apakšuzņēmēja nomaiņai vai papildu personāla un apakšuzņēmēju
iesaistīšanai Līguma izpildē nepieciešama Nomnieka piekrišana, Nomnieks ne vēlāk kā 5
(piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad ir saņēmis visu nepieciešamo informāciju un

dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai, informē Iznomātāju par piekrišanu
vai atteikumu atļaut Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai vai
papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanai Līguma izpildē.
9. Nepārvaramā vara
9.1. Puses ir atbrīvotas no atbildības par Līguma nepildīšanu, ja tā rodas pēc Līguma
noslēgšanas nepārvaramas varas ietekmes rezultātā, kuru attiecīgā no Pusēm (vai Puses
kopā) nevarēja paredzēt, novērst un ietekmēt.
9.2. Nepārvaramas varas apstākļu pierādīšanas pienākums gulstas uz to Pusi, kura uz tiem
atsaucas.
9.3. Katra no Pusēm, kuru Līguma ietvaros ietekmē nepārvarama vara, 3 (trīs) darba dienu
laikā par to paziņo otrai Pusei.
10. Strīdu izšķiršanas kartība
10.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdus Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā.
10.2. Ja Puses 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā nevar vienoties, strīdu risina tiesā saskaņā
ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
11. Līguma izbeigšana
11.1. Līgumu var izbeigt pirms termiņa, Pusēm par to savstarpēji rakstiski vienojoties.
11.2. Nomniekam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, iesniedzot Iznomātājam
rakstisku paziņojumu 1 (vienu) mēnesi iepriekš. Šajā gadījumā Nomnieks ir atbrīvots no
jebkādām izmaksām, līgumsodiem vai sankcijām.
11.3. Iznomātājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, ja:
11.3.1. Nomnieks apzināti ir sniedzis nepatiesu informāciju Līgumā vai citos Iznomātājam
iesniegtos dokumentos;
11.3.2. Nomnieks nav samaksājis vai nav pilnīgi samaksājis nomas maksu un nav dzēsis šo
parādu 1 (viena) mēneša laikā pēc maksājuma termiņa;
11.3.3. Nomnieks iesaista attiecīgo Automobili aizliegtā darījumā vai to apgrūtina ar
mantiskajām tiesībām, nododot attiecīgo Automobili apakšnomā Līguma darbības laikā
bez Iznomātāja rakstiskas atļaujas;
11.3.4. Nomnieks būtiski pārkāpj ražotāja vai Iznomātāja noteiktos tehniskās apkopes,
ekspluatācijas un lietošanas noteikumus.
11.4. Ja Līguma 9. nodaļā minētie apstākļi turpinās ilgāk par 1 (vienu) mēnesi, jebkurai Pusei
ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu.
12. Noslēguma noteikumi
12.1. Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Līgumā noteikto
Pušu saistību pilnīgai izpildei.
12.2. Līgumu var grozīt ar Pušu rakstisku vienošanos, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma
67.1 pantā noteikto. Jebkuras izmaiņas Līguma noteikumos stājas spēkā tikai tad, kad tās ir
noformētas rakstveidā un ir abu Pušu parakstītas. Līguma grozījumi pievienojami
Līgumam, un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
12.3. Puses vienojas, ka ar Līguma izpildi saistītos jautājumus risina šādi Pušu pilnvarotie
pārstāvji:
12.3.1. Nomnieka
pilnvarotais
pārstāvis
ir
____________________,
tālrunis:
______________, fakss: ________________, e-pasts: ______________________;
12.3.2. Iznomātāja pilnvarotais pārstāvis ir ______________________, tālrunis:___________,
fakss:__________, e-pasts: _______________________.
12.4. Pušu pilnvarotajiem pārstāvjiem ir šādas tiesības un pienākumi:
12.4.1. pieteikt un saskaņot Automobiļa/Automobiļu saņemšanas un nodošanu un laiku;
12.4.2. sagatavot un parakstīt Automobiļa/Automobiļu nodošanas un pieņemšanas aktus;
12.4.3. risināt jautājumu, kas saistīti ar Automobiļa/Automobiļu remontu;

12.4.4. risināt citus ar Līguma izpildi saistītus organizatoriskus jautājumus.
12.5. Pusēm ir pienākums nekavējoties informēt vienai otru par izmaiņām Līgumā norādītajos
rekvizītos, sakaru līdzekļu numuru nomaiņu, adrešu un kredītiestāžu rekvizītu nomaiņu,
kā arī Nomniekam ir pienākums nekavējoties informēt Iznomātāju par izmaiņām attiecībā
uz Līgumā noteikto Nomnieka pilnvaroto pārstāvi. Ja kāda Puse nav sniegusi informāciju
par izmaiņām, tā uzņemas atbildību par zaudējumiem, kas šajā sakarā būtu radušies otrai
Pusei.
12.6. Līgums sagatavots uz _____ (_____) lapām, tajā skaitā Līguma 1. pielikums „Tehniskā
specifikācija”, 2. pielikums „Tāme”, 3. pielikums „Nodošanas un pieņemšanas akta
veidlapa”, 4. pielikums „Nodošanas un pieņemšanas akta veidlapa”, kas ir neatņemamas
Līguma sastāvdaļas, 2 (divos) eksemplāros, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens ir
Nomniekam un otrs – Iznomātājam.
13. Pušu rekvizīti
Pasūtītājs
Latvijas Republikas Tieslietu ministrija
Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536
Reģ. Nr. 90000070045
tālr
fakss Valsts kase
Kods:
Konta Nr.

Izpildītājs
______________________________
__________ iela __, ______, LV-____
Reģ. Nr. _____________
tālr. __________
fakss ___________
Banka: ____________
Kods: __________
Konta Nr. _________________________

_____________________________
___________________________
__. _____________

1. pielikums
20____. gada _________________
līgumam Nr. __________________
starp Latvijas Republikas Tieslietu ministriju
un _________

Tehniskā specifikācija
2. pielikums
20_____. gada _________________
līgumam Nr. __________________
starp Latvijas Republikas Tieslietu ministriju
un _________

Tāme
3. pielikums
20___. gada _________________
līgumam Nr. __________________
starp Latvijas Republikas Tieslietu ministriju
un _________

Nodošanas un pieņemšanas akta veidlapa
Nodošanas un pieņemšanas akts
Rīgā

20___gada __. ______

____________________ (reģistrācijas Nr. _______________________) (turpmāk – Nomnieks), tās
pilnvarotā pārstāvja _______________ personā, kurš rīkojas pamatojoties uz 20____. gada
____. _______________ līguma Nr. ______________ „Mazlietotu dienesta vieglo automobiļu noma”
(TM 2017/44) (turpmāk – Līgums) 3.2. punktu un 12.4.2. punktu, no vienas puses, un
_________________ (reģistrācijas Nr. __________) (turpmāk – Iznomātājs), tās pilnvarotā pārstāvja
________________ personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz Līguma 3.2. punktu un 12.4.2. punktu no otras
puses, sastāda šādu aktu:
1. Iznomātājs nodod un Nomnieks pieņem saskaņā ar Līgumu Automobili/Automobiļus šādā
komplektācijā:*nepieciešamības gadījumā tiek papildināts atkarībā no Automobiļu skaita
Marka, modelis
Šasijas Nr.
Reģistrācijas datums CSDD
Valsts reģistrācijas Nr.
Transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības Nr.
Aizdedzes atslēgu (karšu) skaits
Signalizācijas pultis
Automobiļa saņemšanas datums
Automobiļa nodošanas Iznomātājam datums
Dokumentācijā ietilpst:
Aprīkojums
2. Nomnieks apliecina, ka Iznomātājs Automobili/Automobiļus ir nodevis saskaņā ar Līguma
noteikumiem un labā kvalitātē.
3. Šis akts sagatavots uz 2 (divām) lapām 2 (divos) eksemplāros, Nomniekam un Iznomājam pa vienam
eksemplāram. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
Nomnieks

Iznomātājs

4. pielikums
20___. gada _________________
līgumam Nr. __________________
starp Latvijas Republikas Tieslietu ministriju
un _________
Nodošanas un pieņemšanas akta veidlapa
Nodošanas un pieņemšanas akts
Rīgā

20___. gada____. ______________

________________________ (reģistrācijas Nr. _________________) (turpmāk – Nomnieks), tās
pilnvarotā pārstāvja _____________________ personā, kurš rīkojas pamatojoties uz 20___. gada
____. _______________ līguma Nr. ______________ „Mazlietota dienesta vieglo automobiļu noma”
(TM 2017/44) (turpmāk – Līgums) 4.4. punktu un 12.4.2. punktu, no vienas puses, un
________ (reģistrācijas Nr. __________) (turpmāk – Iznomātājs), tās pilnvarotā pārstāvja ________
personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz Līguma 4.4. punktu un 12.4.2. punktu no otras puses, sastāda šādu
aktu:
1. Nomnieks nodod un Iznomātājs pieņem saskaņā ar Līgumu Nomnieka piegādāto
Automobili/Automobiļus šādā komplektācijā: *nepieciešamības gadījumā tiek papildināts atkarībā no
Automobiļu skaita

Marka, modelis
Šasijas Nr.
Reģistrācijas datums CSDD
Valsts reģistrācijas Nr.
Transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības Nr.
Aizdedzes atslēgu (karšu) skaits
Signalizācijas pultis
Automobiļa saņemšanas datums
Automobiļa nodošanas Iznomātājam datums
Dokumentācijā ietilpst:
Aprīkojums
2. Iznomātājs apliecina, ka Nomnieks
noteikumiem un labā kvalitātē

Automobili/Automobiļus ir nodevis saskaņā ar Līguma

3. Šis akts sagatavots uz 2 (divām) lapām 2 (divos) eksemplāros, Nomniekam un Iznomātājam pa vienam
eksemplāram. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
Nomnieks

Iznomātājs

IV NODAĻA
VEIDLAPAS PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANAI

1. veidlapa
Pieteikums dalībai atklātā konkursā iepirkuma priekšmeta
pirmajai un/vai otrajai un/vai trešajai daļai
„Mazlietotu dienesta vieglo automobiļu noma”
Iepirkuma identifikācijas Nr. TM 2017/44
Pretendents,___________________________, reģ. Nr._______________________________
nosaukums
juridiskā adrese, faktiskā adrese, telefona Nr., faksa Nr., e-pasts.
tā

personā

personas, kurai ir tiesības pārstāvēt pretendentu, vārds un uzvārds
ar šī pieteikuma iesniegšanu:
1. Piesakās piedalīties konkursā “Mazlietotu dienesta vieglo automobiļu noma”, iepirkuma
priekšmeta pirmajai un/vai otrajai un/vai trešajai daļai, iepirkuma identifikācijas Nr.
TM 2017/44.
2. Apņemas ievērot konkursa nolikuma prasības, tajā skaitā apņemas izpildīt visas iepirkuma
priekšmeta pirmās un/vai otrās un/vai trešās daļas tehniskajā specifikācijā izvirzītās
prasības.
3. Apliecina, ka:
3.1. Automobilis atbilst vismaz EURO V emisijas prasībām;
3.2. Automobilis atbilst Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 1494
„Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas
noteikumi” minētajām prasībām;
3.3 Automobilis atbilst Ministru kabineta 2017. gada 28. februārī noteikumiem Nr. 106
“Noteikumi par autotransporta līdzekļu kategorijām, kuru iepirkumos piemēro īpašas
prasības, un autotransporta līdzekļu ekspluatācijas izmaksu aprēķināšanas metodiku”
noteiktajām prasībām.
4. Apliecinu, ka līguma darbības laikā ievērošu Ministru kabineta 2017. gada 28. marta
noteikumos Nr. 180 “Tiešās pārvaldes iestāžu rīkotajos iepirkumos izvirzāmās preču un
pakalpojumu energoefektivitātes prasības” noteiktās prasības uz automobiļu nomas laikā
izmantotajām precēm, izmantojot vienīgi tādas preces, kas atbilst iepriekšminēto noteikumu
2. punktā minētajām prasībām. Šīs prasības attiecas uz precēm, kuras es kā resursu esmu
iekļāvis līguma nodrošināšanai, un, kuras es pilnībā vai daļēji iegādājos nolūkā izpildīt
līgumu.
5. Pretendents informē, ka (pēc vajadzības, atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem):
☐ 5.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem un bez konsultācijām,
līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem;
☐ 5.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai
vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ Pretendents šī
apliecinājuma Pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot
konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu.
6. Pretendentam, izņemot gadījumu, kad pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī
apliecinājuma 5.2. apakšpunktu, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:
6.1. cenām;
6.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;
6.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai
neiesniegt piedāvājumu); vai
6.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām;
6.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas
risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz
ko attiecas šis iepirkums.
7. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus
nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma

slēgšanas tiesību piešķiršanas, vai arī tas ir īpaši atklāts saskaņā šī pieteikuma
5.2. apakšpunktu.
8. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām,
vienlaikus par to paredzot naudas sodu, un Publisko iepirkumu likums paredz uz 12
mēnešiem izslēgt pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Izņēmums ir gadījumi, kad
kompetentā konkurences iestāde, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi
pretendentu, kurš iecietības programmas ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai
naudas sodu samazinājusi.
9. Apliecina, ka ir: (pēc vajadzības, atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem, atbilstoši vērēs
norādītajām uzņēmumu veidus skaidrojošajām definīcijām)
☐ Mazais uzņēmums 2
☐ Vidējais uzņēmums3
10. Piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts:
N.p.k.

Apakšuzņēmēja nosaukums,
reģistrācijas valsts
nosaukums, adreses,
reģistrācijas Nr.

Iepirkuma līguma daļas, kuras nodos izpildei
apakšuzņēmējiem
% no
Apjoms
Daļas nosaukums
piedāvājuma
(EUR)
cenas

1.
…

11. Apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu saskaņā ar līguma projektu,
kurš iekļauts atklāta konkursa nolikuma III nodaļā;
12. Apliecina, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

__________________________________________
Pretendenta paraksts, paraksta atšifrējums, amats
25

Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai
gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro.
3
Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un
kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus
euro.
2

2. veidlapa
TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA
IEPIRKUMA PRIEKŠMETA PIRMĀ DAĻA
Automobilim Nr. 1
Parametri
Automobiļu skaits
Automobiļa izlaiduma
gads
Automobiļa marka un
modelis
Nomas termiņš
Autoservisu skaits Rīgā,
kuros var veikt piedāvātā
Automobiļa bezmaksas
tehniskās apkopes un
remontu
Pašrisks
Automobiļa
bojājumu gadījumā
Pašrisks
Automobiļa
bojāejas gadījumā
Pašrisks
Automobiļa
zādzības gadījumā
Pašrisks
Automobiļa
vējstikla
bojājumiem
pirmo reizi
Automobiļa nobraukums
uz
piedāvājuma
iesniegšanas
brīdi
(nobraukums jānorāda
ciparos)
Automobiļa garums
Virsbūves tips
Durvju skaits
Sēdvietu skaits (ieskaitot
vadītāja vietu)
Dzinēja darba tilpums
degvielas veidam

Degvielas veids
Virsbūves krāsojums
Dzinēja jauda

Pārnesumu kārbas tips

Tehniskās specifikācijas
prasības
1
ne vecāks par 2016. gadu

Piedāvājums
1
_____gads

24 mēneši
vismaz 1

24 mēneši

ne lielāks par 150 EUR

_______EUR

ne lielāks par 10%
Automobiļa vērtības
ne lielāks par 10%
Automobiļa vērtības
0%

no _______EUR

ne lielāks par 30 000 km

____km

ne mazāks kā 4 850 mm
sedans
4
5

_____mm
sedans
4
5

ne mazāk kā 2.0 litri
dīzeļdegvielas dzinējam vai
ne mazāk kā 2.0 litri benzīna
dzinējam
dīzeļdegviela vai
benzīns

______

no ______EUR
0%

metālisks
ne
mazāk
kā
150 zs _______zs
dīzeļdegvielas dzinējam vai ne
mazāk kā 180 zs benzīna
dzinējam
ne mazāk kā 6 pakāpju
automātiskā pārnesumu kārba
vai

ne mazāk kā 6 pakāpju
manuālā pārnesumu kārba
skaits, nav noteikta

Dzenošo tiltu
piedziņa
Automobiļa klase
vidējā
Obligātais aprīkojums un bremžu ABS sistēma
prasības
elektroniska
stabilitātes
programma
stūres pastiprinātājs
stūres augstuma un attāluma
(dziļuma) regulēšana
vadītāja un blakussēdētāja
drošības spilveni
vadītāja un blakussēdētāja
sēdekļu apsilde
elektriski vadāmi priekšējo un
aizmugurējo
sānu
logu
pacēlāji
apsildāms
aizmugurējais
vējstikls
ādas salons vai ekvivalents
elektriski
apsildāmi
un
regulējami sānu spoguļi
pretaizdzīšanas signalizācija
ar pults vadību
centrālā atslēga
automātiskas dienas gaitas
gaismas
priekšējo lukturu mazgātāji
priekšējie miglas lukturi
distances parkošanās sensori
(PDC)
vai
atpakaļskata
kamera
borta dators
klimata kontrole
audio
sistēma
ar
CD
atskaņošanas iespēju
kruīza kontrole
salona
gumijas
paklāju
komplekts
atstarojošā veste
lietie diski ne lielāki kā R18”
Ziemas un vasaras riepu
komplekts atbilstoši ražotāja
noteiktajam un atbilstoši Ceļu
satiksmes noteikumiem un
atbilstoši Eiropas Parlamenta
un Padomes 2009. gada 25.
novembra Regulai (EK) Nr.
1222/2009 par riepu
marķēšanu attiecībā uz
degvielas patēriņa efektivitāti

bremžu ABS sistēma
elektroniska stabilitātes programma
stūres pastiprinātājs
stūres augstuma un attāluma (dziļuma)
regulēšana
vadītāja un blakussēdētāja drošības
spilveni
vadītāja un blakussēdētāja sēdekļu
apsilde
elektriski vadāmi priekšējo un
aizmugurējo sānu logu pacēlāji
apsildāms aizmugurējais vējstikls
ādas salons vai ekvivalents
elektriski apsildāmi un regulējami sānu
spoguļi
pretaizdzīšanas signalizācija ar pults
vadību
centrālā atslēga
automātiskas dienas gaitas gaismas
priekšējo lukturu mazgātāji
priekšējie miglas lukturi
distances parkošanās sensori (PDC) vai
atpakaļskata kamera
borta dators
klimata kontrole
audio sistēma ar CD atskaņošanas
iespēju
kruīza kontrole
salona gumijas paklāju komplekts
atstarojošā veste
lietie diski ne lielāki kā R18”
Ziemas un vasaras riepu komplekts
atbilstoši ražotāja noteiktajam un
atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumiem
un atbilstoši Eiropas Parlamenta un
Padomes 2009. gada 25. novembra
Regulai (EK) Nr. 1222/2009 par riepu
marķēšanu attiecībā uz degvielas
patēriņa efektivitāti un citiem
būtiskiem parametriem.(Riepas atbilst
vismaz 1 (vienai)no pazīmēm: 1)
visaugstākajai degvielas
energoefektivitātes klasei vai 2)
visaugstākajai klasei attiecībā uz
ārējās rites trokšņu līmeni vai saķeri
ar slapju ceļu, ja to pamato ar
drošības vai sabiedrības veselības

Paredzamais
nobraukums nomas laikā
Degvielas patēriņš (l/100
km)
Oglekļa dioksīda (CO2)
emisiju apjoms (g/km)
Slāpekļa oksīdu (NOx)
emisiju apjoms (g/km)
Metānu
nesaturošs
ogļūdeņražu (NMHC)
emisiju apjoms (g/km)
Cieto
daļiņu
(PM)
emisiju apjoms (g/km)
Automobiļa ikmēneša
nomas maksa (bez PVN)
sadalījumā pa amatiem,
kas nepārsniedz MK
2012. gada
2. oktobra
Instrukcijā
Nr. 12
noteikto



un citiem būtiskiem
parametriem.(Riepas atbilst
vismaz 1 (vienai)no pazīmēm:
1) visaugstākajai degvielas
energoefektivitātes klasei vai
2) visaugstākajai klasei
attiecībā uz ārējās rites
trokšņu līmeni vai saķeri ar
slapju ceļu, ja to pamato ar
drošības vai sabiedrības
veselības apsvērumiem)
rezerves ritenis
medicīniskā aptieciņa
ugunsdzēšamais aparāts
avārijas trijstūris
reģistrācija
CSDD
un
tehniskās apskates uzlīme
ne vairāk kā 80 000 km

apsvērumiem)
rezerves ritenis
medicīniskā aptieciņa
ugunsdzēšamais aparāts
avārijas trijstūris
reģistrācija CSDD un
apskates uzlīme

ne vairāk kā 80 000 km

atbilstoši vismaz
Euro V prasībām
atbilstoši vismaz
Euro V prasībām
atbilstoši vismaz
Euro V prasībām

standarta ______g/km
standarta ____g/km*
standarta _______g/km*

atbilstoši standarta Euro V _________g/ km*
prasībām
ne vairāk kā 720 EUR mēnesī

Norādīt ražotāja sniegto informāciju vai standartizēto testa procedūras rezultātu emisijas.

tehniskās

Automobilim Nr. 2
Parametri
Automobiļu skaits
Automobiļa izlaiduma
gads
Automobiļa marka un
modelis
Nomas termiņš
Autoservisu skaits Rīgā,
kuros var veikt piedāvātā
Automobiļa bezmaksas
tehniskās apkopes un
remontu
Pašrisks
Automobiļa
bojājumu gadījumā
Pašrisks
Automobiļa
bojāejas gadījumā
Pašrisks
Automobiļa
zādzības gadījumā
Pašrisks
Automobiļa
vējstikla
bojājumiem
pirmo reizi
Automobiļa nobraukums
uz
piedāvājuma
iesniegšanas
brīdi
(nobraukums jānorāda
ciparos)
Automobiļa garums
Virsbūves tips
Durvju skaits
Sēdvietu skaits (ieskaitot
vadītāja vietu)
Dzinēja darba tilpums
degvielas veidam

Degvielas veids
Virsbūves krāsojums
Dzinēja jauda

Pārnesumu kārbas tips

Tehniskās specifikācijas
prasības
1
ne vecāks par 2016. gadu

Piedāvājums
1
_____gads

24 mēneši
vismaz 1

24 mēneši

ne lielāks par 150 EUR

_______EUR

ne lielāks par 10%
Automobiļa vērtības
ne lielāks par 10%
Automobiļa vērtības
0%

no _______EUR

ne lielāks par 30 000 km

____km

ne mazāks kā 4 850 mm
sedans
4
5

_____mm
sedans
4
5

ne mazāk kā 2.0 litri
dīzeļdegvielas dzinējam vai
ne mazāk kā 2.0 litri benzīna
dzinējam
dīzeļdegviela vai
benzīns

______

no ______EUR
0%

metālisks
ne
mazāk
kā
150 zs _______zs
dīzeļdegvielas dzinējam vai ne
mazāk kā 180 zs benzīna
dzinējam
ne mazāk kā 6 pakāpju
automātiskā pārnesumu kārba
vai
ne mazāk kā 6 pakāpju
manuālā pārnesumu kārba

Dzenošo tiltu skaits,
piedziņa
Automobiļa klase
Obligātais aprīkojums un
prasības

nav noteikta
vidējā
bremžu ABS sistēma
elektroniska
stabilitātes
programma
stūres pastiprinātājs
stūres augstuma un attāluma
(dziļuma) regulēšana
vadītāja un blakussēdētāja
drošības spilveni
vadītāja un blakussēdētāja
sēdekļu apsilde
elektriski vadāmi priekšējo un
aizmugurējo
sānu
logu
pacēlāji
apsildāms
aizmugurējais
vējstikls
ādas salons vai ekvivalents
elektriski
apsildāmi
un
regulējami sānu spoguļi
pretaizdzīšanas signalizācija
ar pults vadību
centrālā atslēga
automātiskas dienas gaitas
gaismas
priekšējo lukturu mazgātāji
priekšējie miglas lukturi
distances parkošanās sensori
(PDC)
vai
atpakaļskata
kamera
borta dators
klimata kontrole
audio
sistēma
ar
CD
atskaņošanas iespēju
kruīza kontrole
salona
gumijas
paklāju
komplekts
atstarojošā veste
lietie diski ne lielāki kā R18”
Ziemas un vasaras riepu
komplekts atbilstoši ražotāja
noteiktajam un atbilstoši Ceļu
satiksmes noteikumiem un
atbilstoši Eiropas Parlamenta
un Padomes 2009. gada 25.
novembra Regulai (EK) Nr.
1222/2009 par riepu
marķēšanu attiecībā uz
degvielas patēriņa efektivitāti
un citiem būtiskiem
parametriem.(Riepas atbilst

bremžu ABS sistēma
elektroniska stabilitātes programma
stūres pastiprinātājs
stūres
augstuma
un
attāluma
(dziļuma) regulēšana
vadītāja un blakussēdētāja drošības
spilveni
vadītāja un blakussēdētāja sēdekļu
apsilde
elektriski vadāmi priekšējo un
aizmugurējo sānu logu pacēlāji
apsildāms aizmugurējais vējstikls
ādas salons vai ekvivalents
elektriski apsildāmi un regulējami
sānu spoguļi
pretaizdzīšanas signalizācija ar pults
vadību
centrālā atslēga
automātiskas dienas gaitas gaismas
priekšējo lukturu mazgātāji
priekšējie miglas lukturi
distances parkošanās sensori (PDC)
vai atpakaļskata kamera
borta dators
klimata kontrole
audio sistēma ar CD atskaņošanas
iespēju
kruīza kontrole
salona gumijas paklāju komplekts
atstarojošā veste
lietie diski ne lielāki kā R18”
Ziemas un vasaras riepu komplekts
atbilstoši ražotāja noteiktajam un
atbilstoši Ceļu satiksmes
noteikumiem un atbilstoši Eiropas
Parlamenta un Padomes 2009. gada
25. novembra Regulai (EK) Nr.
1222/2009 par riepu marķēšanu
attiecībā uz degvielas patēriņa
efektivitāti un citiem būtiskiem
parametriem.(Riepas atbilst vismaz 1
(vienai)no pazīmēm: 1)
visaugstākajai degvielas
energoefektivitātes klasei vai 2)
visaugstākajai klasei attiecībā uz
ārējās rites trokšņu līmeni vai saķeri
ar slapju ceļu, ja to pamato ar
drošības vai sabiedrības veselības
apsvērumiem)

Paredzamais
nobraukums nomas laikā
Degvielas patēriņš (l/100
km)
Oglekļa dioksīda (CO2)
emisiju apjoms (g/km)
Slāpekļa oksīdu (NOx)
emisiju apjoms (g/km)
Metānu
nesaturošs
ogļūdeņražu (NMHC)
emisiju apjoms (g/km)
Cieto
daļiņu
(PM)
emisiju apjoms (g/km)
Automobiļa ikmēneša
nomas maksa (bez PVN)
sadalījumā pa amatiem,
kas nepārsniedz MK
2012. gada
2. oktobra
Instrukcijā
Nr. 12
noteikto



vismaz 1 (vienai)no pazīmēm:
1) visaugstākajai degvielas
energoefektivitātes klasei vai
2) visaugstākajai klasei
attiecībā uz ārējās rites
trokšņu līmeni vai saķeri ar
slapju ceļu, ja to pamato ar
drošības vai sabiedrības
veselības apsvērumiem)
rezerves ritenis
medicīniskā aptieciņa
ugunsdzēšamais aparāts
avārijas trijstūris
reģistrācija
CSDD
un
tehniskās apskates uzlīme
ne vairāk kā 80 000 km

rezerves ritenis
medicīniskā aptieciņa
ugunsdzēšamais aparāts
avārijas trijstūris
reģistrācija CSDD un
apskates uzlīme

ne vairāk kā 80 000 km

atbilstoši vismaz
Euro V prasībām
atbilstoši vismaz
Euro V prasībām
atbilstoši vismaz
Euro V prasībām

standarta ______g/km
standarta ____g/km*
standarta _______g/km*

atbilstoši standarta Euro V _________g/ km*
prasībām
ne vairāk kā 680 EUR mēnesī

Norādīt ražotāja sniegto informāciju vai standartizēto testa procedūras rezultātu emisijas.

tehniskās

3.veidlapa
TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA
IEPIRKUMA PRIEKŠMETA OTRĀ DAĻA
Automobilim Nr. 1
Parametri
Automobiļu skaits
Automobiļa izlaiduma
gads
Automobiļa marka un
modelis
Nomas termiņš
Autoservisu skaits Rīgā,
kuros var veikt piedāvātā
Automobiļa bezmaksas
tehniskās apkopes un
remontu
Pašrisks
Automobiļa
bojājumu gadījumā
Pašrisks
Automobiļa
bojāejas gadījumā
Pašrisks
Automobiļa
zādzības gadījumā
Pašrisks
Automobiļa
vējstikla
bojājumiem
pirmo reizi
Automobiļa nobraukums
uz
piedāvājuma
iesniegšanas
brīdi
(nobraukums jānorāda
ciparos)
Automobiļa garums
Virsbūves tips
Durvju skaits
Sēdvietu skaits (ieskaitot
vadītāja vietu)
Dzinēja darba tilpums
degvielas veidam

Degvielas veids
Virsbūves krāsojums
Dzinēja jauda

Pārnesumu kārbas tips

Tehniskās specifikācijas
prasības
1
ne vecāks par 2017. gadu

Piedāvājums
1
_____gads

36 mēneši
vismaz 1

36 mēneši

ne lielāks par 100 EUR

_______EUR

ne lielāks par 10%
Automobiļa vērtības
ne lielāks par 10%
Automobiļa vērtības
0%

no _______EUR

ne lielāks par 30 000 km

____km

ne mazāks kā 4 450 mm
sedans
4
5

_____mm
sedans
4
5

ne mazāk kā 1.4 litri
dīzeļdegvielas dzinējam vai
ne mazāk kā 1.4 litri benzīna
dzinējam
dīzeļdegviela vai
benzīns

______

no ______EUR
0%

metāliska vai perlamutra
ne
mazāk
kā
90 zs _______zs
dīzeļdegvielas dzinējam vai ne
mazāk kā 90 zs benzīna
dzinējam
ne mazāk kā 6 pakāpju
automātiskā pārnesumu kārba
vai

ne mazāk kā 5 pakāpju
manuālā pārnesumu kārba
skaits, nav noteikta

Dzenošo tiltu
piedziņa
Automobiļa klase
kompaktā
Obligātais aprīkojums un bremžu ABS sistēma
prasības
elektroniska
stabilitātes
programma
stūres pastiprinātājs
stūres augstuma un attāluma
(dziļuma) regulēšana
vadītāja un blakussēdētāja
drošības spilveni
vadītāja un blakussēdētāja
sēdekļu apsilde
elektriski vadāmi priekšējo un
aizmugurējo
sānu
logu
pacēlāji
apsildāms
aizmugurējais
vējstikls
ādas salons vai ekvivalents,
auduma vai ekvivalents
elektriski
apsildāmi
un
regulējami sānu spoguļi
pretaizdzīšanas signalizācija
ar pults vadību
centrālā atslēga
automātiskas dienas gaitas
gaismas
priekšējo lukturu mazgātāji
priekšējie miglas lukturi
distances parkošanās sensori
(PDC)
vai
atpakaļskata
kamera
borta dators
klimata kontrole
audio
sistēma
ar
CD
atskaņošanas iespēju
kruīza kontrole
salona
gumijas
paklāju
komplekts
atstarojošā veste
lietie diski ne lielāki kā R18”
Ziemas un vasaras riepu
komplekts atbilstoši ražotāja
noteiktajam un atbilstoši Ceļu
satiksmes noteikumiem un
atbilstoši Eiropas Parlamenta
un Padomes 2009. gada 25.
novembra Regulai (EK) Nr.
1222/2009 par riepu
marķēšanu attiecībā uz

bremžu ABS sistēma
elektroniska stabilitātes programma
stūres pastiprinātājs
stūres augstuma un attāluma
(dziļuma) regulēšana
vadītāja un blakussēdētāja drošības
spilveni
vadītāja un blakussēdētāja sēdekļu
apsilde
elektriski vadāmi priekšējo un
aizmugurējo sānu logu pacēlāji
apsildāms aizmugurējais vējstikls
ādas salons vai ekvivalents, auduma
vai ekvivalents
elektriski apsildāmi un regulējami
sānu spoguļi
pretaizdzīšanas signalizācija ar pults
vadību
centrālā atslēga
automātiskas dienas gaitas gaismas
priekšējo lukturu mazgātāji
priekšējie miglas lukturi
distances parkošanās sensori (PDC)
vai atpakaļskata kamera
borta dators
klimata kontrole
audio sistēma ar CD atskaņošanas
iespēju
kruīza kontrole
salona gumijas paklāju komplekts
atstarojošā veste
lietie diski ne lielāki kā R18”
Ziemas un vasaras riepu komplekts
atbilstoši ražotāja noteiktajam un
atbilstoši Ceļu satiksmes
noteikumiem un atbilstoši Eiropas
Parlamenta un Padomes 2009.
gada 25. novembra Regulai (EK)
Nr. 1222/2009 par riepu marķēšanu
attiecībā uz degvielas patēriņa
efektivitāti un citiem būtiskiem
parametriem.(Riepas atbilst vismaz
1 (vienai)no pazīmēm: 1)
visaugstākajai degvielas
energoefektivitātes klasei vai 2)
visaugstākajai klasei attiecībā uz
ārējās rites trokšņu līmeni vai

Paredzamais
nobraukums nomas laikā
Degvielas patēriņš (l/100
km)
Oglekļa dioksīda (CO2)
emisiju apjoms (g/km)
Slāpekļa oksīdu (NOx)
emisiju apjoms (g/km)
Metānu
nesaturošs
ogļūdeņražu (NMHC)
emisiju apjoms (g/km)
Cieto
daļiņu
(PM)
emisiju apjoms (g/km)
Automobiļa ikmēneša
nomas maksa (bez PVN)
sadalījumā pa amatiem,
kas nepārsniedz MK
2012. gada
2. oktobra
Instrukcijā
Nr. 12
noteikto



degvielas patēriņa efektivitāti
un citiem būtiskiem
parametriem.(Riepas atbilst
vismaz 1 (vienai)no pazīmēm:
1) visaugstākajai degvielas
energoefektivitātes klasei vai
2) visaugstākajai klasei
attiecībā uz ārējās rites
trokšņu līmeni vai saķeri ar
slapju ceļu, ja to pamato ar
drošības vai sabiedrības
veselības apsvērumiem)
rezerves ritenis
medicīniskā aptieciņa
ugunsdzēšamais aparāts
avārijas trijstūris
reģistrācija
CSDD
un
tehniskās apskates uzlīme
ne vairāk kā 80 000 km

saķeri ar slapju ceļu, ja to pamato
ar drošības vai sabiedrības
veselības apsvērumiem)
rezerves ritenis
medicīniskā aptieciņa
ugunsdzēšamais aparāts
avārijas trijstūris
reģistrācija CSDD un tehniskās
apskates uzlīme

ne vairāk kā 80 000 km

atbilstoši vismaz
Euro V prasībām
atbilstoši vismaz
Euro V prasībām
atbilstoši vismaz
Euro V prasībām

standarta ______g/km
standarta ____g/km*
standarta _______g/km*

atbilstoši standarta Euro V _________g/ km*
prasībām
ne vairāk kā 545 EUR mēnesī

Norādīt ražotāja sniegto informāciju vai standartizēto testa procedūras rezultātu emisijas.

Automobilim Nr. 2
Parametri
Automobiļu skaits
Automobiļa izlaiduma
gads
Automobiļa marka un
modelis
Nomas termiņš
Autoservisu skaits Rīgā,
kuros var veikt piedāvātā
Automobiļa bezmaksas
tehniskās apkopes un
remontu
Pašrisks
Automobiļa
bojājumu gadījumā
Pašrisks
Automobiļa
bojāejas gadījumā
Pašrisks
Automobiļa
zādzības gadījumā
Pašrisks
Automobiļa
vējstikla
bojājumiem
pirmo reizi
Automobiļa nobraukums
uz
piedāvājuma
iesniegšanas
brīdi
(nobraukums jānorāda
ciparos)
Automobiļa garums
Virsbūves tips
Durvju skaits
Sēdvietu skaits (ieskaitot
vadītāja vietu)
Dzinēja darba tilpums
degvielas veidam

Degvielas veids
Virsbūves krāsojums
Dzinēja jauda

Pārnesumu kārbas tips

Tehniskās specifikācijas
prasības
1
ne vecāks par 2017. gadu

Piedāvājums
1
_____gads

36 mēneši
vismaz 1

36 mēneši

ne lielāks par 100 EUR

_______EUR

ne lielāks par 10%
Automobiļa vērtības
ne lielāks par 10%
Automobiļa vērtības
0%

no _______EUR

ne lielāks par 30 000 km

____km

ne mazāks kā 4 450 mm
sedans
4
5

_____mm
sedans
4
5

ne mazāk kā 1.4 litri
dīzeļdegvielas dzinējam vai
ne mazāk kā 1.4 litri benzīna
dzinējam
dīzeļdegviela vai
benzīns

______

no ______EUR
0%

metāliskā vai perlamutra
ne
mazāk
kā
90 zs _______zs
dīzeļdegvielas dzinējam vai ne
mazāk kā 90 zs benzīna
dzinējam
ne mazāk kā 6 pakāpju
automātiskā pārnesumu kārba
vai
ne mazāk kā 5 pakāpju
manuālā pārnesumu kārba

Dzenošo tiltu skaits,
piedziņa
Automobiļa klase
Obligātais aprīkojums un
prasības

nav noteikta
kompaktā
bremžu ABS sistēma
elektroniska
stabilitātes
programma
stūres pastiprinātājs
stūres augstuma un attāluma
(dziļuma) regulēšana
vadītāja un blakussēdētāja
drošības spilveni
vadītāja un blakussēdētāja
sēdekļu apsilde
elektriski vadāmi priekšējo un
aizmugurējo
sānu
logu
pacēlāji
apsildāms
aizmugurējais
vējstikls
ādas salons vai ekvivalents,
auduma vai ekvivalents
elektriski
apsildāmi
un
regulējami sānu spoguļi
pretaizdzīšanas signalizācija
ar pults vadību
centrālā atslēga
automātiskas dienas gaitas
gaismas
priekšējo lukturu mazgātāji
priekšējie miglas lukturi
distances parkošanās sensori
(PDC)
vai
atpakaļskata
kamera
borta dators
klimata kontrole
audio
sistēma
ar
CD
atskaņošanas iespēju
kruīza kontrole
salona
gumijas
paklāju
komplekts
atstarojošā veste
lietie diski ne lielāki kā R18”
Ziemas un vasaras riepu
komplekts atbilstoši ražotāja
noteiktajam un atbilstoši Ceļu
satiksmes noteikumiem un
atbilstoši Eiropas Parlamenta
un Padomes 2009. gada 25.
novembra Regulai (EK) Nr.
1222/2009 par riepu
marķēšanu attiecībā uz
degvielas patēriņa efektivitāti
un citiem būtiskiem

bremžu ABS sistēma
elektroniska stabilitātes programma
stūres pastiprinātājs
stūres augstuma un attāluma
(dziļuma) regulēšana
vadītāja un blakussēdētāja drošības
spilveni
vadītāja un blakussēdētāja sēdekļu
apsilde
elektriski vadāmi priekšējo un
aizmugurējo sānu logu pacēlāji
apsildāms aizmugurējais vējstikls
ādas salons vai ekvivalents, auduma
vai ekvivalents
elektriski apsildāmi un regulējami
sānu spoguļi
pretaizdzīšanas signalizācija ar pults
vadību
centrālā atslēga
automātiskas dienas gaitas gaismas
priekšējo lukturu mazgātāji
priekšējie miglas lukturi
distances parkošanās sensori (PDC)
vai atpakaļskata kamera
borta dators
klimata kontrole
audio sistēma ar CD atskaņošanas
iespēju
kruīza kontrole
salona gumijas paklāju komplekts
atstarojošā veste
lietie diski ne lielāki kā R18”
Ziemas un vasaras riepu komplekts
atbilstoši ražotāja noteiktajam un
atbilstoši Ceļu satiksmes
noteikumiem un atbilstoši Eiropas
Parlamenta un Padomes 2009.
gada 25. novembra Regulai (EK)
Nr. 1222/2009 par riepu marķēšanu
attiecībā uz degvielas patēriņa
efektivitāti un citiem būtiskiem
parametriem.(Riepas atbilst vismaz
1 (vienai)no pazīmēm: 1)
visaugstākajai degvielas
energoefektivitātes klasei vai 2)
visaugstākajai klasei attiecībā uz
ārējās rites trokšņu līmeni vai
saķeri ar slapju ceļu, ja to pamato
ar drošības vai sabiedrības

Paredzamais
nobraukums nomas laikā
Degvielas patēriņš (l/100
km)
Oglekļa dioksīda (CO2)
emisiju apjoms (g/km)
Slāpekļa oksīdu (NOx)
emisiju apjoms (g/km)
Metānu
nesaturošs
ogļūdeņražu (NMHC)
emisiju apjoms (g/km)
Cieto
daļiņu
(PM)
emisiju apjoms (g/km)
Automobiļa ikmēneša
nomas maksa (bez PVN)
sadalījumā pa amatiem,
kas nepārsniedz MK
2012. gada
2. oktobra
Instrukcijā
Nr. 12
noteikto



parametriem.(Riepas atbilst
vismaz 1 (vienai)no pazīmēm:
1) visaugstākajai degvielas
energoefektivitātes klasei vai
2) visaugstākajai klasei
attiecībā uz ārējās rites
trokšņu līmeni vai saķeri ar
slapju ceļu, ja to pamato ar
drošības vai sabiedrības
veselības apsvērumiem)
rezerves ritenis
medicīniskā aptieciņa
ugunsdzēšamais aparāts
avārijas trijstūris
reģistrācija
CSDD
un
tehniskās apskates uzlīme
ne vairāk kā 80 000 km

veselības apsvērumiem)
rezerves ritenis
medicīniskā aptieciņa
ugunsdzēšamais aparāts
avārijas trijstūris
reģistrācija CSDD un tehniskās
apskates uzlīme

ne vairāk kā 80 000 km

atbilstoši vismaz
Euro V prasībām
atbilstoši vismaz
Euro V prasībām
atbilstoši vismaz
Euro V prasībām

standarta ______g/km
standarta ____g/km*
standarta _______g/km*

atbilstoši standarta Euro V _________g/ km*
prasībām
ne vairāk kā 545 EUR mēnesī

Norādīt ražotāja sniegto informāciju vai standartizēto testa procedūras rezultātu emisijas.

4.veidlapa
TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA
IEPIRKUMA PRIEKŠMETA TREŠĀ DAĻA
Parametri
Automobiļu skaits
Automobiļa izlaiduma
gads
Automobiļa marka un
modelis
Nomas termiņš
Autoservisu skaits Rīgā,
kuros var veikt piedāvātā
Automobiļa bezmaksas
tehniskās apkopes un
remontu
Pašrisks
Automobiļa
bojājumu gadījumā
Pašrisks
Automobiļa
bojāejas gadījumā
Pašrisks
Automobiļa
zādzības gadījumā
Pašrisks
Automobiļa
vējstikla
bojājumiem
pirmo reizi
Automobiļa nobraukums
uz
piedāvājuma
iesniegšanas
brīdi
(nobraukums jānorāda
ciparos)
Automobiļa garums
Virsbūves tips
Durvju skaits
Sēdvietu skaits (ieskaitot
vadītāja vietu)
Dzinēja darba tilpums
degvielas veidam

Degvielas veids
Virsbūves krāsojums
Dzinēja jauda

Pārnesumu kārbas tips

Tehniskās specifikācijas
prasības
1
ne vecāks par 2015. gadu

Piedāvājums
1
_____gads

24 mēneši
vismaz 1

24 mēneši

ne lielāks par 150 EUR

_______EUR

ne lielāks par 10%
Automobiļa vērtības
ne lielāks par 10%
Automobiļa vērtības
0%

no _______EUR

ne lielāks par 30 000 km

____km

ne mazāks kā 4 567 mm
universāls/variant
5
5

_____mm

ne mazāk kā 2.0 litri
dīzeļdegvielas dzinējam vai
ne mazāk kā 2.0 litri benzīna
dzinējam
dīzeļdegviela vai
benzīns

______

no ______EUR
0%

5
5

metālisks
ne
mazāk
kā
150 zs _______zs
dīzeļdegvielas dzinējam vai ne
mazāk kā 150 zs benzīna
dzinējam
ne mazāk kā 6 pakāpju
automātiskā pārnesumu kārba
vai

ne mazāk kā 5 pakāpju
manuālā pārnesumu kārba
skaits, nav noteikta

Dzenošo tiltu
piedziņa
Automobiļa klase
kompaktā
Obligātais aprīkojums un bremžu ABS sistēma
prasības
elektroniska
stabilitātes
programma
stūres pastiprinātājs
stūres augstuma un attāluma
(dziļuma) regulēšana
vadītāja un blakussēdētāja
drošības spilveni
vadītāja un blakussēdētāja
sēdekļu apsilde
elektriski vadāmi priekšējo un
aizmugurējo
sānu
logu
pacēlāji
apsildāms
aizmugurējais
vējstikls
ādas salons vai ekvivalents
elektriski
apsildāmi
un
regulējami sānu spoguļi
pretaizdzīšanas signalizācija
ar pults vadību
centrālā atslēga
automātiskas dienas gaitas
gaismas
priekšējo lukturu mazgātāji
priekšējie miglas lukturi
distances parkošanās sensori
(PDC)
vai
atpakaļskata
kamera
borta dators
klimata kontrole
audio
sistēma
ar
CD
atskaņošanas iespēju
kruīza kontrole
salona
gumijas
paklāju
komplekts
atstarojošā veste
lietie diski ne lielāki kā R18”
Ziemas un vasaras riepu
komplekts atbilstoši ražotāja
noteiktajam un atbilstoši Ceļu
satiksmes noteikumiem un
atbilstoši Eiropas Parlamenta
un Padomes 2009. gada 25.
novembra Regulai (EK) Nr.
1222/2009 par riepu
marķēšanu attiecībā uz
degvielas patēriņa efektivitāti

bremžu ABS sistēma
elektroniska stabilitātes programma
stūres pastiprinātājs
stūres augstuma un attāluma
(dziļuma) regulēšana
vadītāja un blakussēdētāja drošības
spilveni
vadītāja un blakussēdētāja sēdekļu
apsilde
elektriski vadāmi priekšējo un
aizmugurējo sānu logu pacēlāji
apsildāms aizmugurējais vējstikls
ādas salons vai ekvivalents
elektriski apsildāmi un regulējami
sānu spoguļi
pretaizdzīšanas signalizācija ar pults
vadību
centrālā atslēga
automātiskas dienas gaitas gaismas
priekšējo lukturu mazgātāji
priekšējie miglas lukturi
distances parkošanās sensori (PDC)
vai atpakaļskata kamera
borta dators
klimata kontrole
audio sistēma ar CD atskaņošanas
iespēju
kruīza kontrole
salona gumijas paklāju komplekts
atstarojošā veste
lietie diski ne lielāki kā R18”
Ziemas un vasaras riepu komplekts
atbilstoši ražotāja noteiktajam un
atbilstoši Ceļu satiksmes
noteikumiem un atbilstoši Eiropas
Parlamenta un Padomes 2009.
gada 25. novembra Regulai (EK)
Nr. 1222/2009 par riepu marķēšanu
attiecībā uz degvielas patēriņa
efektivitāti un citiem būtiskiem
parametriem.(Riepas atbilst vismaz
1 (vienai)no pazīmēm: 1)
visaugstākajai degvielas
energoefektivitātes klasei vai 2)
visaugstākajai klasei attiecībā uz
ārējās rites trokšņu līmeni vai
saķeri ar slapju ceļu, ja to pamato

Paredzamais
nobraukums nomas laikā
Degvielas patēriņš (l/100
km)
Oglekļa dioksīda (CO2)
emisiju apjoms (g/km)
Slāpekļa oksīdu (NOx)
emisiju apjoms (g/km)
Metānu
nesaturošs
ogļūdeņražu (NMHC)
emisiju apjoms (g/km)
Cieto
daļiņu
(PM)
emisiju apjoms (g/km)
Automobiļa ikmēneša
nomas maksa (bez PVN)
sadalījumā pa amatiem,
kas nepārsniedz MK
2012. gada
2. oktobra
Instrukcijā
Nr. 12
noteikto



un citiem būtiskiem
parametriem.(Riepas atbilst
vismaz 1 (vienai)no pazīmēm:
1) visaugstākajai degvielas
energoefektivitātes klasei vai
2) visaugstākajai klasei
attiecībā uz ārējās rites
trokšņu līmeni vai saķeri ar
slapju ceļu, ja to pamato ar
drošības vai sabiedrības
veselības apsvērumiem)
rezerves ritenis
medicīniskā aptieciņa
ugunsdzēšamais aparāts
avārijas trijstūris
reģistrācija
CSDD
un
tehniskās apskates uzlīme
ne vairāk kā 80 000 km

ar drošības vai sabiedrības
veselības apsvērumiem)
rezerves ritenis
medicīniskā aptieciņa
ugunsdzēšamais aparāts
avārijas trijstūris
reģistrācija CSDD un tehniskās
apskates uzlīme

ne vairāk kā 80 000 km

atbilstoši vismaz
Euro V prasībām
atbilstoši vismaz
Euro V prasībām
atbilstoši vismaz
Euro V prasībām

standarta ______g/km
standarta ____g/km*
standarta _______g/km*

atbilstoši standarta Euro V _________g/ km*
prasībām
ne vairāk kā 545 EUR mēnesī

Norādīt ražotāja sniegto informāciju vai standartizēto testa procedūras rezultātu emisijas.

5.veidlapa
FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA
IEPIRKUMA PRIEKŠMETA PIRMĀ DAĻA

Automobilis
Automobilis Nr. 1
Automobilis Nr. 2

Skaits

Viena mēneša nomas
maksa bez PVN, EUR

Viena mēneša nomas
maksa ar PVN, EUR

1
1
Piedāvājuma kopējā summa bez PVN, EUR
PVN, EUR
Piedāvājuma kopējā summa ar PVN, EUR

Nomas maksa 24
mēnešu periodam
bez PVN, EUR

Nomas maksa 24
mēnešu periodam ar
PVN, EUR

6.veidlapa
FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA
IEPIRKUMA PRIEKŠMETA OTRĀ DAĻA

Automobilis
Automobilis Nr. 1
Automobilis Nr. 2

Skaits

Viena mēneša nomas
maksa bez PVN, EUR

Viena mēneša nomas
maksa ar PVN, EUR

1
1
Piedāvājuma kopējā summa bez PVN, EUR
PVN, EUR
Piedāvājuma kopējā summa ar PVN, EUR

Nomas maksa 36
mēnešu periodam
bez PVN, EUR

Nomas maksa 36
mēnešu periodam ar
PVN, EUR

7.veidlapa
FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA
IEPIRKUMA PRIEKŠMETA TREŠĀ DAĻA

Automobilis

Skaits

Viena mēneša nomas
maksa bez PVN, EUR

Viena mēneša nomas
maksa ar PVN, EUR

Piedāvājuma kopējā summa bez PVN, EUR
PVN, EUR
Piedāvājuma kopējā summa ar PVN, EUR

Nomas maksa 24
mēnešu periodam
bez PVN, EUR

Nomas maksa 24
mēnešu periodam ar
PVN, EUR

8.veidlapa
Pieredzes apraksts atbilstoši nolikuma 2.6. punktā izvirzītajām prasībām
„Mazlietotu dienesta vieglo automobiļu noma”
Iepirkuma identifikācijas Nr. TM 2017/44
Pasūtītāja
nosaukums, Piegādāto
automobiļu Piegādāto automobiļu skaits (vismaz
adrese un kontaktpersona marka,
modelis, 2 iepirkuma priekšmeta pirmajā,
un tālruņa numurs
izlaiduma gads
otrajā daļā vai vismaz 1 iepirkuma
priekšmeta trešajā daļā)
1.
…

