Apstiprināts:
Iepirkuma komisijas
2018. gada 10. oktobra sēdē
(protokols Nr. 1)

IEPIRKUMA
„Dienesta pasažieru automobiļa noma”

NOLIKUMS
Iepirkuma identifikācijas
Nr. TM 2018/38

Rīga, 2018

2

1. INFORMĀCIJA PRETENDENTIEM
1.1. Pasūtītājs
Pasūtītāja nosaukums
Adrese
Reģ. Nr.
Kontaktpersona

Latvijas Republikas Tieslietu ministrija
Brīvības bulvāris 36 (ar ieeju no Tērbatas ielas), Rīga, LV - 1536
90000070045
Einārs
Erdmanis,
Tieslietu
ministrijas
Administratīvā
departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas
saimniecības pārzinis (tālrunis 67036857, fakss 67036754, e-pasts:
einars.erdmanis@tm.gov.lv)

1.2. Iepirkuma identifikācijas numurs – TM 2018/38
1.3. Iepirkuma priekšmets ir 1 (viena) dienesta pasažieru automobiļa noma uz 24 (divdesmit
četriem) mēnešiem (turpmāk – Automobilis) saskaņā ar nolikuma tehnisko specifikāciju
(1. pielikums).
CPV kods 34100000-8.
1.4. Iepazīšanās ar nolikumu
Ar nolikumu var iepazīties Tieslietu ministrijā, Brīvības bulvārī 36 (ar ieeju no Tērbatas ielas),
Rīgā, darba dienās, iepriekš piesakot savu ierašanos pa tālruni 67036869, 67036857 un
Pasūtītāja mājas lapā internetā (www.tm.gov.lv sadaļā Ministrija/Publiskie iepirkumi).
1.5. Automobiļa saņemšanas vieta un plānotais nodošanas datums
Izpildītājam jānodrošina iespēja Pasūtītājam saņemt Automobili Rīgā. Plānotais Automobiļa
nodošanas datums ir no 2019. gada 1. marta.
1.6. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība
1.6.1. Piedāvājumu var iesniegt līdz Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā
paziņojumā „Paziņojums par plānoto līgumu” norādītajam piedāvājuma iesniegšanas
termiņam, Tieslietu ministrijā, Brīvības bulvārī 36 (ar ieeju no Tērbatas ielas), Rīgā, darba
dienās, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.
1.6.2. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam nolikuma 1.6.1. punktā norādītajā adresē līdz Iepirkumu
uzraudzības biroja mājas lapā internetā paziņojumā „Paziņojums par plānoto līgumu”
norādītajam piedāvājuma iesniegšanas termiņam. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc minētā
termiņa, tiks neatvērti atdoti atpakaļ iesniedzējam.
1.6.3. Ja piedāvājums tiek iesniegts personīgi, tas iepriekš jāpiesaka pa tālruni 67036857 vai
67036869.
1.6.4. Nolikumā noteiktajā kartībā pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu par visu
iepirkuma priekšmetu kopā. Piedāvājumu variantu iesniegšana nav atļauta.
1.7. Piedāvājuma noformēšana
1.7.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā aploksnē, uz kuras jānorāda:
1.7.1.1. Pasūtītāja nosaukums un adrese;
1.7.1.2. pretendenta nosaukums un adrese;
1.7.1.3. atzīme „Piedāvājums iepirkumam „Dienesta pasažieru automobiļa noma” iepirkuma
identifikācijas Nr. TM 2018/38.
1.7.2. Piedāvājums sastāv no:
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1.7.2.1. pretendenta atlases dokumentiem;
1.7.2.2. tehniskā piedāvājuma;
1.7.2.3. finanšu piedāvājuma.
1.7.3. Piedāvājumam jābūt cauršūtam tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, un ievietotam
atbilstoši nolikuma 1.7.1. punkta prasībām noformētā aploksnē. Ja Pretendents piedāvājumā
iesniedz dokumenta/-u kopiju/-as, kopijas/-u pareizība ir jāapliecina.
1.7.4. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Citā valodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem
jāpievieno notariāli apliecināts tulkojums latviešu valodā vai pretendenta apliecināts tulkojums
latviešu valodā.
1.7.5. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu kopiju un tulkojumu
pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai
caurauklots.
1.7.6. Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā (nolikuma 2. pielikums) jāparaksta pretendenta
paraksttiesīgai personai. Ja pieteikumu par piedalīšanos iepirkumā paraksta pretendenta
pilnvarota persona, pretendenta atlases dokumentiem pievieno attiecīgo pilnvaru.
1.8. Papildu informācijas sniegšana
1.8.1. Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par nolikumā iekļautajām prasībām,
Pasūtītājs to sniedz 3 (triju) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 4 (četras) dienas pirms
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
1.8.2. Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus
ievieto šo informāciju Pasūtītāja mājaslapā internetā (www.tm.gov.lv sadaļā
Ministrija/Publiskie iepirkumi), norādot arī uzdoto jautājumu. Pasūtītājs ar iepirkumu saistītās
informācijas apmaiņu nodrošina saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38. pantu.

2. PRASĪBAS PRETENDENTIEM
2.1. Pasūtītājs pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, izslēgs no
dalības iepirkumā, ja:
2.1.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas
procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātnespējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums),
apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts;
2.1.2. ir konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts
lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendentam Latvijā
vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai
skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm
pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem
pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas
sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā
īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā;
2.1.3. iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks),
iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu šā likuma 25. panta pirmās
vai otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un pasūtītājam nav
iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem;
2.1.4. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā
kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma
nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir
attiecināmi nolikuma 2.1.1., 2.1.2. vai 2.1.3. apakšpunktos minētie nosacījumi;
2.1.5. pretendents ir ārzonā reģistrēta juridiska persona vai apvienība.
2.2. Pretendents ir iznomājis vai nodevis līzingā vienam nomniekam vai līzinga ņēmējam vismaz
1(vienu) automobili.
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3. PRETENDENTA ATLASEI IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
3.1. Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā:
3.1.1. pretendenta pieteikums par piedalīšanos iepirkumā apliecina apņemšanos sniegt pakalpojumu
saskaņā ar nolikuma prasībām;
3.1.2. pieteikumu par piedalīšanos iepirkumā sagatavo, aizpildot iepirkuma nolikuma 2. pielikumu;
3.2. Lai apliecinātu atbilstību nolikuma 2.2. punktam, pretendents aizpilda iepirkuma nolikuma
5. pielikumu „Pieredzes apraksts”.
3.3. Ja pretendents ir reģistrēts ārvalstīs, pretendents iesniedz kompetentas ārvalsts institūcijas
izdotu izziņu, ka attiecībā uz to, tā valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai
prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli,
vai personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, vai pretendenta norādīto
apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10
procenti no kopējās līguma vērtības, vai personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai
apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu, nav noteiktas nacionālās vai
starptautiskās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas
Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras
ietekmē līguma izpildi.

4. TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
4.1. Tehnisko piedāvājumu pretendents sagatavo saskaņā ar tehniskajā specifikācijā (nolikuma
1. pielikums) noteiktajām prasībām un atbilstoši nolikuma 3. pielikumam „Tehniskā
piedāvājuma veidlapa”.
4.2. Finanšu piedāvājumu pretendents sagatavo, ņemot vērā tehniskajā specifikācijā noteiktā
Automobiļa un ar to saistīto pakalpojumu apjomu un raksturojumu, aizpildot finanšu
piedāvājuma veidlapu (4. pielikums).
4.3. Finanšu piedāvājuma nomas maksā 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.
4.4. Pretendenta piedāvātajām cenām jābūt nemainīgām visā līguma 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.

5. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN IZVĒLES KRITĒRIJI
5.1. Iepirkuma komisija pārbauda piedāvājumu atbilstību nolikumā norādītajām prasībām. Par
atbilstošiem tiek uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām nolikumā norādītajām
prasībām. Ja, pārbaudot piedāvājumā sniegto informāciju, Pasūtītājs konstatē, ka tā neatbilst
minētajām prasībām, pretendents no tālākas dalības iepirkumā tiek izslēgts.
5.2. Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas izslēgšanas noteikumu pārbaudi iepirkuma
komisija veiks, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 9. panta devītās, desmitās, vienpadsmitās
un divpadsmitās daļas noteikumus.

5

5.3. Piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku
kļūdu. Ja iepirkuma komisija piedāvājumā konstatē aritmētiskas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par
visiem aritmētisko kļūdu labojumiem iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kura
piedāvājumā labojumi izdarīti. Vērtējot piedāvājumu, kurā bijušas aritmētiskās kļūdas,
iepirkuma komisija ņem vērā tikai iepriekš noteiktajā kārtībā labotās kļūdas.
5.4. Iepirkuma komisija veic tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi, kuras laikā iepirkuma
komisija izvērtē tehnisko piedāvājumu atbilstību nolikuma prasībām. Ja pretendenta tehniskais
piedāvājums neatbilst nolikuma prasībām iepirkuma komisija tālāk šo piedāvājumu neizskata.
5.5. Piedāvājuma izvēles prasības:
5.5.1. Iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko no piedāvājumiem, kas atbilst
nolikuma prasībām, tajā skaitā tehniskai specifikācijai, pamatojoties uz nolikumā noteiktajiem
piedāvājumu vērtēšanas kritērijiem;
5.5.2. Iepirkuma komisija saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu nosaka aprēķinot izdevīguma
punktus, kurus veido kritēriju novērtējumu summa;
5.5.3. Iepirkuma komisija kritēriju vērtēšanai izmanto informāciju, kas norādīta Pretendenta
piedāvājumā, ņemot vērā piedāvājumā iesniegto cenu/ summu (nomas cenu 24 mēnešu
periodam) bez PVN un tehnisko piedāvājumu, kurš sagatavots un iesniegts atbilstoši Iepirkuma
nolikuma 3.pielikumam;
5.5.4. Saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu nosaka pēc šādiem vērtēšanas kritērijiem:
Vērtēšanas
Punktu
Nr.p.k
Vērtēšana
kritērijs
īpatsvars

1.

2.

Kopējā nomas
maksa
Automobilim
(A1)

Transportlīdzekļa
ekspluatācijas
kopējās izmaksas
(EUR) (A2)

70

20

A1=CX/CY*70
Cx - zemākā nomas maksa
Automobilim;
Cy – vērtējamā nomas maksa
Automobilim;
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;
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Y – vērtējamā transportlīdzekļa
darbmūža ekspluatācijas kopējo
izmaksu summa;
A2 – vērtējamā kritērija iegūtais
punktu skaits

3.

CO2 emisija (A3)
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Punktu skaits tiek piešķirts
Automobilim, ja CO2 emisija, ir
mazāka par170 (g/km)

5.5.5. saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu skaitlisko vērtību aprēķina pēc formulas:
A= (A1+A2+A3);
A1 – Kopējā nomas maksa Automobilim;
A2 - Transportlīdzekļa ekspluatācijas kopējās izmaksas (EUR);
A3- CO2 emisija.
5.6. Kopējais iegūto punktu skaits tiek aprēķināts, summējot piedāvājumam piešķirtos punktus
visos kritērijos.
5.7. Saskaņā ar nolikumā noteiktajiem piedāvājumu vērtēšanas kritērijiem, iepirkuma komisija
izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kas ieguvis vislielāko punktu skaitu.
5.8. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka vismaz divu piedāvājumu novērtējums ir vienāds, šādā
gadījumā iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu, kuru iesniedzis piegādātājs, kurš ir
Pieredzes aprakstā norādījis, vairāk pakalpojuma saņēmējus skaita ziņā.
5.9. Visi pretendenti tiek informēti par iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu Publisko iepirkumu
likumā noteiktajā kartībā.
5.10. Pasūtītājs, attiecībā uz tādu pretendentu, kuram saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko
iepirkumu jomā būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pārbauda, vai attiecībā uz to, tā
valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir
pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības
biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir noteiktas nacionālās vai starptautiskās sankcijas
vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai
Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras ietekmē līguma
izpildi. Ja attiecībā uz minēto pretendentu ir noteiktas nacionālās vai starptautiskās sankcijas
vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai
Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kas kavē līguma izpildi,
tas ir izslēdzams no dalības līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas iepirkumā.
5.11. Nolikuma 5.10. punktā minēto pārbaudi veic arī attiecībā uz pretendenta norādīto
apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10
procenti no kopējās līguma vērtības, vai personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai
apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu, iepirkuma dokumentos. Ja
attiecībā uz minēto personu vai apakšuzņēmēju ir noteiktas nacionālās vai starptautiskās
sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai
Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kas kavē līguma izpildi,
attiecīgais pretendents ir izslēdzams no dalības līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas
iepirkumā, ja attiecīgais pretendents 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma izsniegšanas vai
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nosūtīšanas dienas nav veicis šādas personas vai apakšuzņēmēja nomaiņu saskaņā ar kārtību,
kāda noteikta normatīvajos aktos publisko iepirkumu jomā.

6. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
6.1. Iepirkuma komisijas tiesības:
6.1.1. pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams
piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājuma novērtēšanai;
6.1.2. pieaicināt ekspertu piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei un piedāvājumu
atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai;
6.1.3. piedāvājumu vērtēšanas gaitā pieprasīt, lai pretendents iesniedz apliecinājumu tam, ka tas
piedāvājumu izstrādājis neatkarīgi;
6.1.4. izvēlēties slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums atbilst
pretendentu atlases prasībām un nolikumā noteiktajām prasībām, kura piedāvājums ir nākošais
saimnieciski visizdevīgakais, sākotnēji izvērtējot, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus
dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar
pasūtītāju:
6.1.5. pārtraukt iepirkumu un neslēgt iepirkuma līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums, piemēram,
izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu;
6.1.6. pieņemt lēmumu izbeigt iepirkumu bez rezultāta, ja iesniegti nolikuma noteiktajām prasībām
neatbilstoši piedāvājumi vai vispār nav iesniegti piedāvājumi;
6.1.7. iegūt nepieciešamo informāciju tieši no kompetentās institūcijas, datubāzes vai no citiem
avotiem;
6.1.8. matemātiski noapaļot pretendenta finanšu piedāvājumā norādītās cenas uz diviem cipariem aiz
komata.
6.2. Iepirkuma komisijas pienākumi:
6.2.1. labot piedāvājumos aritmētiskās kļūdas;
6.2.2. nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu;
6.2.3. nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;
6.2.4. vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem un
nolikumu
6.2.5 lēmumā, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs, papildus norādīt visus noraidītos pretendentus un to
noraidīšanas iemeslus, visu pretendentu piedāvātās līgumcenas un par uzvarētāju noteiktā
pretendenta salīdzinošās priekšrocības, ņemot vērā Publisko iepirkumu likuma 14. panta otrās
daļas noteikumus;
6.2.6. triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēt visus pretendentus par iepirkumā
izraudzīto pretendentu vai pretendentiem un sniedz tiem nolikuma 6.2.5. punktā noteikto
lēmuma informāciju vai nosūta iepriekšminēto lēmumu, un Tieslietu ministrijas mājaslapā
internetā (www.tm.gov.lv sadaļā Ministrija/Publiskie iepirkumi) nodrošināt brīvu un tiešu
elektronisku pieeju iepriekšminētajam lēmumam. Triju darbdienu laikā pēc pretendenta
pieprasījuma saņemšanas izsniegt vai nosūtīt pretendentam iepriekšminēto lēmumu;
6.2.7. triju darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums izbeigt iepirkumu bez rezultāta, sagatavo
un publicē publikāciju vadības sistēmā informāciju par iepirkuma izbeigšanu bez rezultāta,
norādot lēmuma pieņemšanas datumu un pamatojumu un Tieslietu ministrijas mājaslapā
internetā (www.tm.gov.lv sadaļā Ministrija/Publiskie iepirkumi) nodrošināt brīvu un tiešu
elektronisku pieeju iepriekšminētajam lēmumam.
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7. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
7.1. Pretendenta tiesības:
7.1.1. pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu;
7.1.2. balstīties uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams
konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā
pretendents pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo
personu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildē vai vienošanos
par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā. Pretendentam un personai, uz kuras
saimnieciskajām un finansiālajām iespējām tas balstās, ir jābūt solidāri atbildīgām par
iepirkuma līguma izpildi;
7.1.3. balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams
konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā
gadījumā piegādātājs pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo
personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā.
Piegādātājs, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla
pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks būvdarbus,
kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas;
7.1.4. iesniegt piedāvājumu kā piegādātāju apvienībai vai personālsabiedrībai. Ja piedāvājumu kā
pretendents iesniedz piegādātāju apvienība, tad ir jāiesniedz vienošanās par
personālsabiedrības izveidošanu gadījumā, ja piegādātāju apvienība tiks atzīta par iepirkuma
uzvarētāju.
7.2. Pretendenta pienākumi:
7.2.1. sagatavot piedāvājumu atbilstoši nolikuma prasībām;
7.2.2. sniegt patiesu informāciju;
7.2.3.sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas
nepieciešama piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājuma
atbilstības pārbaudei, kā arī vērtēšanai. Atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem
sniedzamas samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas sagatavošanai un
iesniegšanai;
7.2.4. segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

8. CITA VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
8.1. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9. panta astoņpadsmitajai daļai šā iepirkuma rezultātā
noslēgtā līguma vai tā grozījumu teksts tiks publicēts Pasūtītāja mājas lapā internetā
(www.tm.gov.lv sadaļā Ministrija/Publiskie iepirkumi). Ja pretendenta ieskatā kāda no
piedāvājuma sastāvdaļām ir uzskatāma par komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā
piedāvājumā. Par komercnoslēpumu nevar tikt atzīta informācija, kas saskaņā ar normatīvajiem
aktiem ir vispārpieejama, t.sk. nolikumā iekļautā informācija.
8.2. Pasūtītājs pēc rakstiska pieprasījuma saņemšanas dienas iepirkuma protokolus izsniedz 3 (trīs)
darbdienu laikā, nosūtot pa pastu. Pasūtītājs neizsniedz protokolus, izņemot piedāvājumu
atvēršanas sanāksmes protokolu, kamēr notiek pieteikumu vai piedāvājumu vērtēšana.
8.3. Pamatojoties, uz pretendenta piedāvājumu ar komisijas izraudzīto pretendentu Pasūtītājs slēdz
iepirkuma līgumu, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 60. panta pirmās, otrās, trešās,
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ceturtās un piektās daļas prasībām. Pasūtītājs, sagatavojot iepirkuma līgumu, ņem vērā
normatīvo aktu prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetā iekļautajām piegādēm, uzvarējušā
pretendenta iesniegto tehnisko un finanšu piedāvājumu, ciktāl tie nav pretrunā ar normatīvajos
aktos un nolikumā paredzētajiem noteikumiem un nepasliktina Pasūtītāja stāvokli.
8.4. Pretendents, kurš iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz ko attiecas Publisko iepirkumu likuma
9. panta noteikumi, un kurš uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību
aizskārums, ir tiesīgs pārsūdzēt pieņemto lēmumu Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā
procesa likumā noteiktajā kārtībā mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas. Administratīvās
rajona tiesas nolēmumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Administratīvo lietu
departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
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1. pielikums
iepirkuma „Dienesta pasažieru
automobiļa noma”
nolikumam (TM 2018/38)

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Ja tehniskajā specifikācijā kāda Automobiļa tehniskā prasība nav nodefinēta, tai ir jāatbilst
minimālajām vispārpieņemtām prasībām vai standartiem. Ja Automobilis ar tādu specificēto
funkcionālo līmeni vairāk nav pieejams, jāpiedāvā augstāka funkcionālā līmeņa Automobilis.
1. Automobilim tiek paredzēta šāda apdrošināšana, 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 ne vairāk kā 70 euro;
2.2. Automobiļa bojāejas gadījumā ne vairāk kā 5% no zaudējumu vērtības;
2.3. Automobiļa zādzības gadījumā ne vairāk kā 10% no zaudējumu vērtības;
2.4. Stiklu, lukturu un spoguļu plīsumam (bojājumiem) 0%.
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. piedāvātajam Automobilim jāatbilst nolikuma tehniskai specifikācijai;
5.4. piedāvātajam Automobilim jāatbilst EURO 6 emisijas prasībām.
6. 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.
7. 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.
8. Pretendentam jānodrošina Automobilis, kuram ir uzstādīta vai paredzēts uzstādīt,
pretaizbraukšanas signalizāciju, kura tehniski atbilst apdrošināšanas noteikumiem.
9. Pretendentam jānodrošina iespēja Pasūtītājam veikt Automobiļa bezmaksas tehniskās apkopes un
remontu vismaz 1 (vienā) autoservisā Rīgā.
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10. Iznomātājs piegādā Automobili Nomnieka noteiktajā piegādes termiņā. Gadījumā, ja Iznomātājs
nespēj piegādāt Automobili noteiktajā piegādes termiņā, tad ne ilgāk kā 1 (vienu) mēnesi 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 EUR 545 - pārējie
amatpersonu un darbinieku amati.
14. Tehniskā piedāvājuma sagatavošana:
14.1. Pretendents sagatavo tehnisko piedāvājumu atbilstoši tehniskā piedāvājuma veidlapai, kurā
norāda:
14.1.1. Automobiļa marku, modeli, izlaiduma gadu, degvielas patēriņu;
14.1.2. Automobiļa tehniskos datus atbilstoši nolikumā minētajām prasībām un doto tehnisko
specifikāciju;
14.1.3. apdrošināšanas pašrisku Automobiļa bojājumu gadījumā, Automobiļa bojāejas gadījumā un
Automobiļa zādzības gadījumā, Automobiļa vējstikla bojājumiem pirmo reizi;
14.1.4. informāciju par autoservisiem (skaits un atrašanās vieta Rīgā), kuros var veikt piedāvātā
Automobiļa bezmaksas tehniskās apkopes un remontu;
14.1.5. Automobiļa atbilstību EURO 6 emisijas prasībām.
Automobiļu skaits
Automobiļa izlaiduma gads
Nomas termiņš
Autoservisu skaits Rīgā,
kuros var veikt piedāvātā
Automobiļa
bezmaksas
tehniskās apkopes un remontu
*Automobiļa nobraukums (uz
piedāvājuma
iesniegšanas
brīdi)
Degvielas veids
Degvielas bākas ietilpība
Automobiļa garums
Automobiļa augstums
Automobiļa
platums
(ar
atpakaļskata spoguļiem)
Automobiļa klase, atbilstoši
Latvijas
autotirgotāju
asociācijas klasifikatoram
Durvju skaits
Sēdvietu skaits (ieskaitot
vadītāja vietu)
Sēdvietu izvietojums

1 (viens)
Ne vecāks par 2018. gadu, var būt nereģistrēts
24 mēneši
Vismaz 1 (viens)

*Ne vairāk kā 10 000 km
Dīzeļdegviela
Ne mazāk kā 70 l
Ne mazāk kā 5300mm
Ne zemāks par 1970 mm
Ne mazāks par 2280 mm
Vidējā daudzfunkciju, Md

4
9
Vadītāja un divvietīgs pasažieru sēdeklis kabīnē, divvietīgs
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sēdeklis un vienvietīgs nolokāms un izņemams sēdeklis
pasažieru salona 1.rindā, trīsvietīgs nolokāms un izņemams
sēdeklis pasažieru salonā 2.rindā
Virsbūves krāsa
Metāliska, saskaņot ar Pasūtītāju
Dzinēja tilpums
Ne mazāk kā 2.0 l
Dzinēja jauda
Ne mazāk kā 110 kW
Pārnesumu kārbas tips
Ne mazāk kā 6 pakāpju automātiskā pārnesumu kārba vai ne
mazāk kā 6 pakāpju manuālā pārnesumu kārba
Piedziņas veids
Priekšpiedziņa
Obligātais aprīkojums un Pretbloķēšanas sistēma ABS
prasības
Elektroniskā stabilitātes programma
Stūres pastiprinātājs
Vadītāja un blakussēdētāja drošības spilveni
Vadītāja sēdekļa augstuma regulēšana
Vadītāja un blakussēdētāja sēdekļu apsilde
Elektriski regulējami priekšējie sānu logi
Apsildāms aizmugurējais vējstikls ar logu tīrītāju un
mazgāšanas iekārtu
Elektriski regulējami un apsildāmi sānu spoguļi
Signalizācija ar salona aizsardzību, pretaizvilkšanas funkciju
un autonomo skaņas signālu
Centrālā atslēga ar tālvadību (divas atslēgas)
Tonēti, gaismu absorbējoši stikli pasažieru salonā
Stūre ar ādas apdari
Kruīza kontrole
Stāvvietā novietošanas sensori priekšā un aizmugurē
Borta dators
Klimata kontrole (t.sk. kondicionieris) ar atsevišķu
regulēšanas iespēju pasažieru salonā
Radio ar USB un Bluetooth funkciju
Pasažieru salonā pastiprināta trokšņu izolācija
Lietie diski ne mazāki kā R16”
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)
Pilna izmēra rezerves ritenis
Aptieciņa, ugunsdzēšanas aparāts, avārijas trīsstūris,
atstarojoša veste
Servisa grāmatiņa un lietošanas instrukcija latviešu valodā
reģistrēta CSDD, jauna tehniskās apskates uzlīme
Paredzamais
nobraukums Ne vairāk kā 80 000 km
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nomas laikā
Oglekļa dioksīda (CO2) atbilstoši vismaz standarta Euro 6 prasībām
emisiju apjoms (g/km)
Slāpekļa
oksīdu
(NOx) atbilstoši vismaz standarta Euro 6 prasībām
emisiju apjoms (g/km)
Metānu
nesaturošo atbilstoši vismaz standarta Euro 6 prasībām
ogļūdeņražu (NMHC) emisiju
apjoms (g/km)
Cieto daļiņu (PM) emisiju atbilstoši vismaz standarta Euro 6 prasībām
apjoms (g/km)
Automobiļa ikmēneša nomas Ne vairāk kā EUR 545 bez PVN 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.
Izpildītājam jānodrošina Automobiļa tehnisko apkopju veikšana, vienojoties ar tehniskās apkopes
staciju par apkopes laiku, kurš būtu izdevīgs Pasūtītājam, un apdrošināšanas gadījumu vai tehnisko
kļūmju gadījumā jāorganizē Automobiļa remonts.
Izpildītājam jānodrošina riepu maiņa un balansēšana vismaz divas reizes gadā saskaņā ar
autoražotāja prasībām un Ceļu satiksmes noteikumu prasībām un nesezonas riepu uzglabāšanu, kā
arī riepu iegāde nodilušo riepu vietā. Riepu maiņu un balansēšanu Iznomātājam jānodrošina ne
vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja pietiekuma saņemšanas.
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.
Izpildītājam jāsniedz telefoniskas instrukcijas Pasūtītājam par to, kā jārīkojas konkrētajā ceļu
satiksmes negadījuma gadījumā, kā arī jāorganizē un jāsedz izmaksas par Automobiļa
transportēšanu no negadījuma vietas (apdrošināšanas gadījums) uz vietu, kurā tiks veikts
Automobiļa remonts.

*Ja pretendents nav iesniedzis Automobiļa nobraukumu kilometros (uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi), pasūtītājs, lai varētu veikt punktu aprēķinu,
izmantojot Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē pieejamo Transportlīdzekļa darbmūža ekspluatācijas izmaksu aprēķina kalkulatoru, norādīs
mērvienību 10 km.
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2. pielikums
iepirkuma „Dienesta pasažieru
automobiļa noma”
nolikumam (TM 2018/38)

Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā
„Dienesta pasažieru automobiļa noma”
Iepirkuma identifikācijas Nr. TM 2018/38
Pretendents,______________________________, reģ.Nr._________________________________,
nosaukums
juridiskā adrese, faktiskā adrese, e-pasts, telefona nr., fakss
tā

personā
vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds

ar šī pieteikuma iesniegšanu:
1. Piesakās piedalīties iepirkumā “Dienesta pasažieru automobiļa noma”, iepirkuma identifikācijas
Nr. TM 2018/38.
2. Apņemas ievērot iepirkuma nolikuma prasības, tajā skaitā apņemas izpildīt visas tehniskajā
specifikācijā izvirzītās prasības.
3. Apliecina, ka ir: (pēc vajadzības, atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem, atbilstoši vērēs
norādītajām uzņēmumu veidus skaidrojošajām definīcijām)
☐ Mazais uzņēmums 1
☐ Vidējais uzņēmums2
4. Piesaistīto apakšuzņemēju saraksts3:
N.p.k.
Apakšuzņēmēja
Iepirkuma
līguma
daļas,
kuras
nodos
izpildei
nosaukums,
apakšuzņēmējiem
reģistrācijas
valsts Daļas nosaukums
Apjoms (EUR)
%
no
nosaukums,
adreses,
piedāvājuma
reģistrācijas Nr.
cenas
1.
1

Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10
miljonus euro.
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

3

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 Iepirkuma 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.
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5. Apliecina, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.
6. Apliecina, ka piedāvājums nesatur komercnoslēpumu un piekrīt tajā iekļautās informācijas
publicēšanai.
7. Pretendents, vai pretendenta norādītā persona, uz kura iespējām pretendents balstās, lai
apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma dokumentos
noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība,
ir reģistrēts, vai tā pastāvīgā dzīves vieta ir __________________(valsts nosaukums).
8. Apliecina, ka ārvalstīs izdotās kompetentās iestādes izziņas saturs ir aktuāls un izziņas derīguma
termiņš nav notecējis. 4
______________________________
Pretendenta paraksts, paraksta atšifrējums, amats

4

Apliecinājums attiecināms uz ārvalstniekiem.
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3. pielikums
iepirkuma „Dienesta pasažieru
automobiļa noma”
nolikumam (TM 2018/38)

Tehniskā piedāvājuma veidlapa

Automobiļu skaits
Automobiļa marka, modelis
Automobiļa izlaiduma gads
Nomas termiņš
Autoservisu skaits Rīgā,
kuros var veikt piedāvātā
Automobiļa bezmaksas
tehniskās apkopes un
remontu, to atrašanās vieta
*Automobiļa nobraukums (uz
piedāvājuma iesniegšanas
brīdi)
Pašrisks Automobiļa
bojājumu gadījumā
Stiklu, lukturu un spoguļu
plīsumam (bojājumiem)
Pašrisks Automobiļa bojāejas
gadījumā

Nolikuma prasība
1 (viens)

Piedāvājums
1 (viens)

Ne vecāks par 2018. gadu,
var būt nereģistrēts
24 mēneši
Vismaz 1 (viens)

________gads

Ne vairāk kā 10 000 km
Ne vairāk kā 70 euro

_____euro

0%

_____

Ne vairāk kā 5% no
zaudējumu vērtības

______EUR

Pašrisks Automobiļa zādzības Ne vairāk kā 10% no
gadījumā
zaudējumu vērtības
Degvielas veids
Degvielas bākas ietilpība
Automobiļa garums
Automobiļa augstums
Automobiļa platums (ar
atpakaļskata spoguļiem)
Automobiļa klase, atbilstoši
Latvijas autotirgotāju
asociācijas klasifikatoram
Durvju skaits
Sēdvietu skaits (ieskaitot
vadītāja vietu)
Sēdvietu izvietojums

24 mēneši

Dīzeļdegviela
Ne mazāk kā 70 l
Ne mazāks par 5 300 mm
Ne zemāks par 1970 mm
Ne mazāks par 2280 mm
Vidējā daudzfunkciju, Md

4
9
Vadītāja
un
divvietīgs
pasažieru sēdeklis kabīnē,
divvietīgs
sēdeklis
un
vienvietīgs nolokāms un

___% no zaudējumu
vērtības
________EUR
____% no zaudējumu
vērtības
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Virsbūves krāsa
Dzinēja tilpums
Dzinēja jauda
Pārnesumu kārbas tips

Piedziņas veids
Atgāžu norma
Obligātais aprīkojums un
prasības

izņemams
sēdeklis
pasažieru salona 1.rindā,
trīsvietīgs nolokāms un
izņemams
sēdeklis
pasažieru salonā 2.rindā
Metāliska,
saskaņot
ar
Pasūtītāju
Ne mazāk kā 2.0 l
Ne mazāk kā 110 kW
Ne mazāk kā 6 pakāpju
automātiskā
pārnesumu
kārba vai ne mazāk kā 6
pakāpju manuālā pārnesumu
kārba
Priekšpiedziņa
EURO 6
Pretbloķēšanas sistēma ABS
Elektroniskā stabilitātes
programma
Stūres pastiprinātājs
Vadītāja un blakussēdētāja
drošības spilveni
Vadītāja sēdekļa augstuma
regulēšana
Vadītāja un blakussēdētāja
sēdekļu apsilde
Elektriski regulējami
priekšējie sānu logi
Apsildāms aizmugurējais
vējstikls ar logu tīrītāju un
mazgāšanas iekārtu
Elektriski regulējami un
apsildāmi sānu spoguļi
Signalizācija ar salona
aizsardzību, pretaizvilkšanas
funkciju un autonomo
skaņas signālu
Centrālā atslēga ar tālvadību
(divas atslēgas)
Tonēti, gaismu absorbējoši
stikli pasažieru salonā
Stūre ar ādas apdari
Kruīza kontrole
Stāvvietā novietošanas
sensori priekšā un
aizmugurē
Borta dators
Klimata kontrole (t.sk.

EURO 6
Pretbloķēšanas sistēma
ABS
Elektroniskā stabilitātes
programma
Stūres pastiprinātājs
Vadītāja un blakussēdētāja
drošības spilveni
Vadītāja sēdekļa augstuma
regulēšana
Vadītāja un blakussēdētāja
sēdekļu apsilde
Elektriski regulējami
priekšējie sānu logi
Apsildāms aizmugurējais
vējstikls ar logu tīrītāju un
mazgāšanas iekārtu
Elektriski regulējami un
apsildāmi sānu spoguļi
Signalizācija ar salona
aizsardzību,
pretaizvilkšanas funkciju
un autonomo skaņas
signālu
Centrālā atslēga ar
tālvadību (divas atslēgas)
Tonēti, gaismu absorbējoši
stikli pasažieru salonā
Stūre ar ādas apdari
Kruīza kontrole
Stāvvietā novietošanas
sensori priekšā un
aizmugurē

18

kondicionieris) ar atsevišķu
regulēšanas iespēju
pasažieru salonā
Radio ar USB un Bluetooth
funkciju
Pasažieru salonā
pastiprināta trokšņu
izolācija
Lietie diski ne mazāki kā
R16”
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)
Pilna izmēra rezerves ritenis
Aptieciņa, ugunsdzēšanas
aparāts, avārijas trīsstūris
atstarojoša veste
Servisa grāmatiņa un
lietošanas instrukcija
latviešu valodā
Reģistrēta CSDD, jauna
tehniskās apskates uzlīme

Paredzamais nobraukums
nomas laikā

Ne vairāk kā 80 000 km

Borta dators
Klimata kontrole (t.sk.
kondicionieris) ar
atsevišķu regulēšanas
iespēju pasažieru salonā
Radio ar CD, MP3
atskaņotāju
Pasažieru salonā
pastiprināta trokšņu
izolācija
Lietie diski ne mazāki kā
R16”
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)
Pilna izmēra rezerves
ritenis
Aptieciņa, ugunsdzēšanas
aparāts, avārijas trīsstūris,
atstarojoša veste
Servisa grāmatiņa un
lietošanas instrukcija
latviešu valodā
Reģistrēta CSDD, jauna
tehniskās apskates uzlīme
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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

atbilstoši vismaz standarta ______g/km
Euro 6 prasībām
atbilstoši vismaz standarta ____g/km*
Euro 6 prasībām
atbilstoši vismaz standarta _______g/km*
Euro 6 prasībām
atbilstoši standarta Euro 6 _________g/ km*
prasībām
Ne vairāk kā EUR 545 bez
PVN mēnesī

*Ja pretendents nav iesniedzis Automobiļa nobraukumu kilometros (uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi), pasūtītājs, lai varētu veikt punktu aprēķinu,
izmantojot Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē pieejamo Transportlīdzekļa darbmūža ekspluatācijas izmaksu aprēķina kalkulatoru, norādīs
mērvienību 10 km.



Norādīt ražotāja sniegto informāciju vai standartizēto testa procedūras rezultātu emisijas (mērvienībās g/ km)

4. pielikums
iepirkuma „Dienesta pasažieru
automobiļa noma”
nolikumam (TM 2018/38)

Finanšu piedāvājuma veidlapa 5

Automobiļa
nosaukums

Viena mēneša
nomas cena
automobilim bez
PVN, EUR

Nomas periods
mēnešos

24

5

Finanšu piedāvājumā visas cenas norāda euro ne vairāk kā diviem cipariem aiz komata.

Piedāvājuma kopējā summa
(Nomas cena 24 mēnešu
periodam) bez PVN, EUR

Piedāvājuma kopējā summa (Nomas
cena 24 mēnešu periodam) ar PVN,
EUR
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5. pielikums
iepirkuma „Dienesta pasažieru
automobiļa noma”
nolikumam (TM 2018/38)

Pieredzes apraksts

Nr.p.k.

1.

…

Pasūtītāja nosaukums, adrese,
kontaktpersona un tālruņa numurs

Piegādāto automobiļu marka,
modelis, izlaiduma gads

(vismaz 1 (viens) automobilis)

Piegādāto automobiļu skaits

(vismaz 1 (viens) automobilis)

