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A. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

1. Iepirkuma identifikācijas numurs:  

LR – 2017/1 CA8 

2. Pasūtītājs un kontaktpersonas 

Pasūtītāja nosaukums SIA „Lielvārdes Remte” 

Juridiskā adrese Ceriņu iela 3, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070 

Reģistrācijas Nr. 4740300322 

Bankas nosaukums AS Swedbank 

Bankas kods HABALV22 

Konta Nr. LV05HABA0551030219792 

Tālruņa numurs +371 20218111 

Fakss +371 65059016 

e-pasta adrese remte@remte.lv  

2.1. Kontaktpersonas: 

1) Tehniska rakstura jautājumos (Iepirkuma priekšmets, tehniskās specifikācijas) – SIA 

„Lielvārdes Remte” Izpilddirektors/Prokūrists Andris Sirsniņš, mob.tālr. Nr. 

+371 25490064,  

e-pasta adrese: andris.sirsnins@remte.lv;  

2) Pārējos jautājumos (Nolikums, prasības pretendentiem, piedāvājumu iesniegšana un 

izskatīšana, piedāvājuma atvēršana, lēmuma pieņemšana) - SIA „Lielvārdes Remte” 

projektu koordinators/vides inženieris Matīss Henke, mob.tālr.Nr. +371 29480388, e-

pasta adrese: matiss.henke@remte.lv;  

2.2. Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk tekstā arī – PIL) 8.2 

pantu. 

3. Iepirkuma mērķis 

3.1. Iepirkuma mērķis ir noslēgt iepirkuma līgumu par autotransporta līdzekļu tehniskās 

apkopes veikšanu, remonta darbu, auto rezerves daļu un smērvielu iegādi par publiskā 

iepirkumā piedāvāto līgumcenu. 

4. Pretendents 

4.1. Par publiskā iepirkuma pretendentu var būt jebkurš piegādātājs Publisko iepirkumu 

likuma izpratnē un: 

4.1.1. kuram ir visi normatīvajos aktos noteiktie dokumenti, lai Latvijas Republikā 

(turpmāk tekstā arī - LR) vai ārzemēs nodarbotos ar nolikumā minēto pakalpojumu 

veikšanu; 

4.1.2. kurš atbilst visām nolikumā noteiktajām prasībām. 

4.2. Pretendentu iepirkuma ietvaros pārstāv: 

4.2.1. pretendenta paraksttiesīga amatpersona vai; 

4.2.2. pretendenta pilnvarota persona. 

5. Iespējas iepazīties ar publiskā iepirkuma nolikumu un saņemt to 

5.1. Ar publiskā iepirkuma nolikumu ieinteresētie piegādātāji var iepazīties SIA „Lielvārdes 

Remte” telpās, Ceriņu ielā 3, Lielvārdē, pirmdien: no plkst. 8.00:12.00 – 13.00:18:00 no 

otrdienas līdz ceturtdienai: no plkst. 8.00:12.00-13.00:17.00, piektdienās: no 8.00–15.00 

vai pasūtītāja mājaslapā internetā www.lielvardesremte.lv sākot ar dienu, kad paziņojums 

mailto:andris.sirsnins@remte.lv
mailto:matiss.henke@remte.lv
http://www.lielvardesremte.lv/
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par iepirkuma procedūru ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja (turpmāk tekstā arī – 

IUB) mājaslapā internetā. 

5.2. Iepirkuma komisija nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem 

SIA „Lielvārdes Remte” mājaslapā internetā www.lielvardesremte.lv, kā arī iespēju 

ieinteresētajiem piegādātājiem iepazīties uz vietas ar iepirkuma dokumentiem, sākot ar 

attiecīgā iepirkuma izsludināšanas brīdi.  

6. Atbildes uz piegādātāju jautājumiem un nolikuma grozījumi 

6.1. Atbildes uz piegādātāju jautājumiem tiek publicētas pasūtītāja mājaslapā internetā 

www.lielvardesremte.lv. Piegādātāja pienākums ir pastāvīgi sekot mājaslapā publicētajai 

informācijai un ievērtēt to savā piedāvājumā. 

6.2. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus rakstveidā pa faksu vai pa pastu pieprasījis papildu 

informāciju par iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājuma 

sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, Komisija to sniedz 3 (trīs) dienu laikā 

pa pastu, bet ne vēlāk, kā 5 (piecas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa 

beigām. Vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu piegādātājam, kas uzdevis 

jautājumu, pasūtītājs ievieto šo informāciju mājaslapā internetā www.lielvardesremte.lv, 

kurā ir pieejami iepirkuma dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu. 

6.3. Gadījumā, ja Komisija konstatē, ka iepirkuma dokumentācijā veicami grozījumi, un tie 

būtiski ietekmē iepirkuma priekšmetu, Komisija pārtrauc iepirkumu (PIL 8.2 panta 

kārtībā). 

7. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība 

7.1. Piedāvājums jāiesniedz līdz 2017.  gada 24.janvārī plkst. 10:00 SIA „Lielvārdes Remte” 

Ceriņu ielā 3, Lielvārdē, LV-5070. 

7.2. Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai ar kurjerpastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam 

7.1.punktā noteiktajā vietā un termiņā.  

7.3. Iesniegto piedāvājumu pretendents var atsaukt un grozīt tikai līdz piedāvājuma 

iesniegšanas termiņa beigām. 

7.4. Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to 

piereģistrē un neatvērtu atdod vai nosūta pa pastu atpakaļ iesniedzējam. 

7.5. Saņemtie un reģistrētie piedāvājumi 7.1.punktā noteiktajā vietā un termiņā kļūst par 

pasūtītāja īpašumu un pretendentiem atpakaļ netiek atdoti, izņemot Nolikuma 7.4.punktā 

minēto gadījumu. 

8. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība 

8.1. Piedāvājumu atvēršana paredzēta atklātā iepirkuma komisijas sēdē. 

8.2. 2017. gada 24.janvārī plkst. 10:00 SIA „Lielvārdes Remte” Ceriņu ielā 3, Lielvārdē, LV-

5070. 

8.3. Pretendenti tiek reģistrēti piedāvājumu iesniegšanas secībā. 

8.4. Piedāvājuma atvēršana un vērtēšana notiek slēgtās sēdēs un tajās piedalās tikai iepirkuma 

komisijas locekļi un nepieciešamības gadījumā arī komisijas pieaicināti eksperti. 

9. Piedāvājuma derīguma termiņš 

9.1. 90 dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa. 

9.2. Lai Pasūtītājs spētu noteiktā termiņā izskatīt piedāvājumu un noslēgt līgumu, Pretendents 

tiek lūgts noteikt piedāvājuma derīguma termiņu (Finanšu piedāvājums (5.pielikums) 

3.5.punkts) ne mazāku, kā 9.1.punktā norādīto.  

9.3. Pretendents drīkst piedāvāt ilgāku piedāvājuma derīguma termiņu. 

9.4. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 9.1.punktā noteiktajā termiņā, 

Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja 

Pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, nemainot sava piedāvājuma 

saturu un cenu, tas par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. 

http://www.lielvardesremte.lv/
http://www.lielvardesremte.lv/
http://www.lielvardesremte.lv/
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10. Piedāvājuma nodrošinājums 

10.1. Piedāvājuma nodrošinājums ir 200,00 EUR (divi simti eiro, 00 eiro centi), Pretendents 

piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz kā bankas garantiju vai apdrošināšanas polisi 

(veidņu paraugi 6.pielikumā) vai naudas summas iemaksu SIA kontā (konts norādīts 

Nolikuma 2.punktā), norādot iemaksas mērķi: „PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS 

IEPIRKUMAM NR. LR 2017/1 CA8”. 

10.1.1. Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā īsākajā no šādiem termiņiem: 

 

10.1.1.1. līdz piedāvājuma derīguma termiņam vai piedāvājuma derīguma termiņa 

pagarinājumam, kuru rakstveidā paziņojis Pretendents un Piedāvājuma 

nodrošinājuma izsniedzējs; 

10.1.1.2. līdz līguma noslēgšanai. 

10.2. Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam vai Pasūtītājs ietur pretendenta iemaksāto 

piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja: 

 

10.2.1. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma 

nodrošinājums; 

10.2.2. pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, 

neparaksta līgumu Pasūtītāja norādītajā termiņā. 

 

11. Prasības attiecībā uz piedāvājuma iesniegšanu un noformējumu: 

11.1. Pretendenta piedāvājumam ir jābūt atbilstošam normatīvo aktu un iepirkuma procedūras 

dokumentu prasībām. Piedāvājuma dokumentiem jābūt noformētiem atbilstoši 

Dokumentu juridiskā spēka likuma un Ministru kabineta 2010. gada 28.septembra 

noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām. 

11.2. Pretendents Piedāvājumu iesniedz 2 (divos) eksemplāros dokumentālā veidā, ar norādi 

“ORIĢINĀLS” un “KOPIJA”. Piedāvājums no sekojošām daļām:  

a. Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā (no 18.1. – 18.7.apakšpunktos un 

18.10apakšpunktā minētos dokumentus);  

b. Finanšu piedāvājums (18.8. – 18.9.apakšpunktos un 18.11.apakšpunktā minētos 

dokumentus).  
 

11.3. Katras piedāvājuma daļas sākumā ievieto satura rādītāju. Piedāvājuma daļas lapas 

numurē un caurauklo, piestiprina auklas galus pēdējā lappusē un apliecina 

caurauklojumu. Caurauklojuma apliecinājums ietver: 

a. Norādi, par kopējo cauraukloto lapu skaitu; 

b. Pretendenta (ja Pretendents ir fiziska persona) vai tā pārstāvja parakstu un 

paraksta atšifrējumu; 

c. Apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. 

11.4. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez 

labojumiem un dzēsumiem. 

11.5. Pretendents Atlases dokumentus var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir pievienots 

Pretendenta notariāli apstiprināts un apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, 

kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, Pretendents atbild normatīvajos tiesību 

aktos noteiktajā kārtībā. 

11.6. Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā ārējā iepakojumā, uz kura norāda: 

a. Pasūtītāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi,  

b. Pasūtītāja kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un telefona numuru, 

c. Pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru (ja Pretendents ir juridiska persona 

vai personālsabiedrība) vai personas kodu (ja Pretendents ir fiziska persona) un 

adresi,  

d. Pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, telefona un faksa numuru, 
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e. Iepirkuma procedūras nosaukumu ”Piedāvājums iepirkuma procedūrai ”Autoservisa 

pakalpojumi SIA “Lielvārdes Remte” autotransportam” ID. Nr. LR – 2017/1 CA8 

Neatvērt līdz 2017. gada 24.janvārim plkst. 10:00”. 
 

11.7. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt 

iesniegto piedāvājumu, attiecīgi to rakstiski noformējot kā „Grozījumi” vai „Atsaukums”. 

11.8. Pasūtītājs pieņem izskatīšanai tikai tos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai piedāvājumā 

iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. 

11.9. Pretendentam uz sava rēķina jāsedz visas ar piedāvājuma sagatavošanu, noformēšanu un 

iesniegšanu saistītās izmaksas, neatkarīgi no iepirkuma rezultāta. 

 

B. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU 

12. Iepirkuma priekšmets 

12.1. Sniegt autotransporta līdzekļu tehniskās apkopes, remonta darbus, auto rezerves daļu un 

smērvielu iegādi (pēc nepieciešamības) (turpmāk tekstā arī – Pakalpojums) saskaņā ar 

Tehnisko specifikāciju, kas ir Nolikuma 2.pielikums. 

12.2. Iepirkuma priekšmeta CPV pamata kods: 50112000-3 (automobiļu remonts un apkopes 

pakalpojumi).  

12.3. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. 

12.4. Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmeta daļu. Pretendents nedrīkst iesniegt 

piedāvājuma variantus. 

12.5. Visa pakalpojuma raksturojošā informācija ir norādīta Tehniskajā specifikācijā. 

13. Līguma izpildes vieta un laiks 

13.1. Līguma izpildes (Pakalpojuma sniegšanas) vieta ir konkursa ietvaros noskaidrotā 

Pretendenta autoservisa telpas.  

13.2. Līguma izpildes (pakalpojuma sniegšanas) laiks ir: 1 (viens) gads no iepirkuma līguma 

noslēgšanas dienas. 

14. Finansējuma avots un plānotā līgumcena 

14.1. Pretendenti tiek informēti, ka Līguma slēdzējs samaksu par Pakalpojumu plāno veikt no 

SIA „Lielvārdes Remte” budžeta līdzekļiem. 

14.2. Paredzamā iepirkuma līgumcena līdz 15 000,00 EUR (piecpadsmit tūkstošiem eiro 0 

cennti) bez PVN. 

 

C. PRETENDENTU ATLASES PRASĪBAS 

Iepirkumā var piedalīties jebkura persona vai personu grupa, kura atbilst PIL un Nolikuma 

prasībām. Pretendenti, kuri neatbilst PIL un Nolikumā minētajām pretendentu atlases prasībām, 

tiek izslēgti no tālākas dalības iepirkumā un to piedāvājumi netiek vērtēti. 

15. Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā 

15.1. Pretendentam (juridiskai personai) ir jābūt reģistrētam Latvijas Republikas normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā (vai kārtībā kādu nosaka attiecīgās valsts normatīvie akti). 

Fiziskai personai jābūt reģistrētai, licencētai vai sertificētai atbilstoši attiecīgās valsts 

normatīvo aktu prasībām. 

15.2. Uz pretendentu neattiecas, PIL 8.2 panta piektajā daļā minētie izslēgšanas noteikumi, 

ņemot vērā, PIL 8.2 panta astoto daļu. 

15.3. Pretendents ir tiesīgs sniegt pakalpojumu saskaņā ar šī Nolikuma prasībām, un 

Pretendentam ir vismaz 3 (trīs) gadu pieredze pakalpojuma sniegšanā. 
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15.4. Pretendents ir attiecīgi licencēts, sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu 

prasībām, tam ir visi nepieciešamie dokumenti, lai LR nodarbotos ar iepirkuma 

priekšmetā norādītā pakalpojuma sniegšanu. 

 

16. Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli 

16.1. Pretendenta katra gada finanšu vidējais apgrozījums iepirkuma priekšmeta jomā 

pretendenta darbības pēdējos trīs kalendārajos gados (2014., 2015., 2016.) ir līdzvērtīgs 

kopējai paredzamajai iepirkuma cenai bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN). 

Jaundibinātiem uzņēmumiem / uzņēmumiem, kas tirgū darbojas mazāk par trīs gadiem, 

informācija jāiesniedz par visu darbības periodu. 

16.2. Pretendents spēj pārdot iepirkuma priekšmetā minēto Pakalpojumu par nemainīgu, 

iepirkumā piedāvāto līgumcenu visā līguma darbības laikā. 

17. Prasības attiecībā uz pretendenta profesionālajām spējām un iespējām veikt 

Pakalpojuma sniegšanu  

17.1. Pretendentam pēdējo piecu (no 2011. gada decembra līdz 2016. gada decembrim) gadu 

laikā ir pieredze vismaz 3 (trīs) iepirkuma priekšmetam apjomā un saturā līdzvērtīgu 

pakalpojumu veikšanā. 

17.2. Par katru iepriekš veikto darbu Pretendents pievieno pieņemšanas – nodošanas akta 

kopiju. 

17.3. Pretendentam, lai uzrādītu savu pieredzi, ir jāaizpilda Nolikuma 5.pielikums 

“IEPIRKUMA PRIEKŠEMTA APJOMĀ UN SATURĀ LĪDZVĒRTĪGU VEIKTO 

PAKALPOJUMU SARAKSTS”. 

17.4. Pretendentam jānodrošina Pakalpojuma sniegšana Pasūtītājam Nolikuma 13.2.punktā 

norādītajā laika periodā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas. 

18. Piedāvājuma saturs/ iesniedzamie dokumenti 

18.1. Titullapa ar nosaukumu „Piedāvājums iepirkuma procedūrai ID Nr. LR – 2017/1 CA8 

„AUTOSERVISA PAKALPOJUMI SIA “LIELVĀRDES REMTE” 

AUTOTRANSPORTAM”” un pretendenta nosaukumu; 

18.2. Satura rādītājs ar lapu numerāciju; 

18.3. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā, kurš apliecina pretendenta apņemšanos sniegt 

Pakalpojumu saskaņā ar Nolikuma prasībām, ko paraksta paraksttiesīga vai pilnvarota 

persona. Ja pieteikumu paraksta pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvaras 

oriģināls vai apliecināta kopija. Katras personas parakstam jābūt atšifrētam (jānorāda 

pilns vārds, uzvārds un amats). Pieteikumu dalībai iepirkumā sagatavo atbilstoši 

pievienotajai formai (Nolikuma 1.pielikums). 

18.4. Reģistrācijas apliecības kopija, kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā vai cits dokuments, kas apliecina pretendenta reģistrāciju 

atbilstoši attiecīgās valsts noramtīvo aktu prasībām. 

18.5. Vispārējā informācija par pretendentu saskaņā ar Nolikuma 3.pielikumu. 

18.6. Parakstīta Tehniskā specifikācija un Tehniskais piedāvājums saskaņā ar Nolikuma 

2.pielikumu. 

18.7. Parakstīts veikto Pakalpojumu saraksts saskaņā ar Nolikuma 5.pielikumu. 

18.8. Parakstīts Finanšu piedāvājums saskaņā ar Nolikuma 4.pielikumu. 

18.9. Ja Piedāvājumu iesniedz Pretendenta pilnvarota persona, tad papildus ir jāiesniedz 

pilnvara. 

18.10. Tehniskais piedāvājums, kurš ietver: 

18.10.1. Tehnisko piedāvājumu saskaņā ar Nolikuma 2.pielikumu,kura ar atbilst/ neatbilst 

atzīmē atbilstību Tehniskās specifikācijas prasībām un papildus veic aprakstu 

attiecīgajā ailē, un ieraksta sava piedāvājuma attiecīgos lielumus. 
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18.11. Finanšu piedāvājums, kurš ietver: 

18.11.1. Pretendenta informāciju sagatavotu atbilstoši Nolikuma 4.pielikumam. 

18.11.2. Piedāvātā līgumcena jānorāda ar ne vairāk kā ar 2 (diviem) cipariem aiz komata. 

18.11.3. Piedāvājumā cenām jābūt izteiktām EUR. 

 

18.12. Tehniskais piedāvājums un Finanšu piedāvājums jāiesniedz arī elektroniskā datu nesējā 

(CD) – Word vai Excel formātā.  

 

D. PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJS, PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN 

UZVARĒTĀJA NOTEIKŠANA 

19. Piedāvājuma izvēles kritērijs 

19.1. Piedāvājums saimnieciski izdevīgākais. 

19.2. Iepirkuma komisija par uzvarētāju atzīst to pretendentu, kura kvalifikācija un 

piedāvājums atbilst iepirkuma noteikumos norādītajām prasībām un kura piedāvājums ir 

ieguvis augstāku punktu skaitu saskaņā ar iepirkuma noteikumu 26.1.- 26.2. punktā 

noteiktajiem piedāvājumu vērtēšanas kritērijiem. 

20. Piedāvājumu varianti 

21. Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.  

22. Pretendentu piedāvājumu noformējuma pārbaude un pretendentu atlase 

22.1. Pretendentu piedāvājumu noformējuma pārbaudi un pretendentu atlasi Komisija veic 

slēgtā sēdē.  

22.2. Komisija veic piedāvājumu noformējuma pārbaudi un vērtē, vai tie ir sagatavoti un 

noformēti atbilstoši Nolikumā norādītajām prasībām. Pretendentu piedāvājumi, kuri 

nebūs sagatavoti un noformēti atbilstoši Nolikuma prasībām un šī neatbilstība būs 

būtiska, tiks noraidīti un tālākā piedāvājumu vērtēšanā nepiedalīsies. 

22.3. Pēc piedāvājumu noformējuma pārbaudes, Komisija veic pretendentu atlasi. 

22.4. Pretendentu atlases laikā Komisija pārbauda vai pretendents ir iesniedzis visus Nolikumā 

minētos pretendentu atlases dokumentus, izvērtē iesniegto dokumentu atbilstību 

Nolikuma prasībām un pārbauda pretendenta atbilstību Nolikumā izvirzītajām prasībām. 

22.5. Ja pretendents neatbilst kādai no Nolikumā izvirzītajām pretendentu atlases prasībām vai 

nav iesniedzis visus Nolikumā minētos pretendentu atlases dokumentus, pretendenta 

iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, tā pieprasa, lai 

pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto 

informāciju.  

22.6. Pretendenti, kuri ir izturējuši pretendentu atlasi, tiek pielaisti Tehnisko piedāvājumu 

vērtēšanai.  

23. Pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pārbaude pirms 

lēmuma pieņemšanas 

23.1. Komisija neizskata pretendenta piedāvājumu vai arī izslēdz pretendentu no turpmākās 

dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem: 

23.1.1. attiecībā uz pretendentu ir iestājies kāds no Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 

piektajā daļā noteiktajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem.  

23.2. Komisija pirms lēmuma par līguma slēgšanu pieņemšanas: 

23.2.1. pārliecinās, ka pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process (izņemot 

gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida 

pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un 

maksātnespējas atjaunošanu), nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, 

nav uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas netiek likvidēts; 
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23.2.2. pārliecinās, ka pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas 

tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 

(viens simts piecdesmit) euro. 

23.2.3. pārliecinās, ka uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents 

balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai 

iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja 

pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi nolikuma 23.2.1. un 23.2.2.punktos 

minētie nosacījumi. 

23.3. Pasūtītājs pārbaudi veic Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā noteiktajā kārtībā. 

23.4. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā šā nolikuma 23.2.1., 

23.2.2. un 23.2.3.punktos minēto apstākļu dēļ, pasūtītājs: 

23.4.1. attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai patstāvīgi dzīvojošu pretendentu un šā nolikuma 

23.2.3.punktā minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas 

sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju: 

a. par nolikuma 23.2.1.punktā minētajiem faktiem – no Uzņēmuma reģistra; 

b. par nolikuma 23.2.2.punktā minēto faktu – no Valsts ieņēmuma dienesta. 

Pasūtītājs attiecīgo informāciju no Valsts ieņēmuma dienesta ir tiesīgs saņemt, 

neprasot pretendenta un 23.2.3.punktā minētās personas piekrišanu. 

23.4.2. Attiecībā uz ārvalstīs reģistrētu vai patstāvīgi dzīvojošu pretendentu un šā 

nolikuma 23.2.3.punktā minēto personu pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās 

kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un šā nolikuma 23.2.3.punktā 

minēto personu neattiecas šā nolikuma 23.2.punktā noteiktie gadījumi. Termiņu 

izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbadienām pēc pieprasījuma 

izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā 

neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā. 

23.5. Ja Komisija konstatē, ka pretendentam ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 (viens simts 

piecdesmit) euro, tā informē pretendentu un nosaka termiņu – 10 (desmit) darbdienas pēc 

informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas – konstatēto parādu nomaksai un parādu 

nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam nav nodokļu 

parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas 

kopsummā pārsniedz 150 (viens simts piecdesmit) euro, iesniedz attiecīgi pretendenta vai 

tā pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas 

sistēmas vai pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc Pasūtītāja 

nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā, valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 (viens simts 

piecdesmit) euro. Ja noteiktajā termiņā minētie dokumenti nav iesniegti, pasūtītājs 

pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.  

24. Tehnisko piedāvājumu vērtēšana 

24.1. Pretendentu Tehnisko piedāvājumu vērtēšanu Komisija veic slēgtā sēdē pēc piedāvājumu 

noformējuma pārbaudes un pretendentu atlases. 

24.2. Pārbaudīti un vērtēti tiek visu to pretendentu Tehniskie piedāvājumi, kuri ir izturējuši 

piedāvājumu noformējuma pārbaudi un pretendentu atlasi. 

24.3. Komisija izvērtē katra pretendenta Tehniskā piedāvājuma atbilstību konkursa Nolikuma 

prasībām un Tehniskajai specifikācijai (vai Tehniskajā piedāvājumā ir iekļautas visas 

Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības un, vai Tehniskais piedāvājums ir sagatavots 

atbilstoši Nolikuma prasībām). 

24.4. Pretendenti, kuri ir izturējuši Tehnisko piedāvājumu vērtēšanu, tiek pielaisti Finanšu 

piedāvājumu vērtēšanai. 

 

25. Finanšu piedāvājumu vērtēšana 
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25.1. Pretendentu Finanšu piedāvājumu vērtēšanu Komisija veic slēgtā sēdē pēc Tehnisko 

piedāvājumu vērtēšanas.  

25.2. Finanšu piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai Finanšu piedāvājumos nav 

aritmētisko kļūdu un rīkojas, atbilstoši PIL 56. panta trešajai daļai. 

26. Punktu piešķiršanas metodika 

26.1. Iepirkuma komisija izvēlas iepirkuma noteikumiem atbilstošu visizdevīgāko piedāvājumu, 

salīdzinot pretendentu piedāvājumus un ņemot vērā šādus pretendentu piedāvājumu 

salīdzināšanas kritērijus: 

 

 Vērtēšanas kritēriji Maksimālais 

punktu 

skaits 

Formula 

K1 

 

Autoservisa vidējā vienas darba stundas 

cena (euro) bez PVN 
80 

 

 

(K1 zemākā/ K1 vērtējamā)*P 

 

K2 

Atlaide par konstanti noteiktām servisa 

izmaksām autotransporta remontdarbiem 

un apkopei (% - sniegt veselos skaitļos) 
10 

(K2 vērtējamā / K2 vislielākā)*P 

 

K3 

Atlaide par servisa izmaksām - 

autotransporta rezerves daļām un 

smērvielām (% - sniegt veselos skaitļos) 

10 

 

(K3 vērtējamā/ K3 vislielākā)*P 

 

 Maksimālais pieejamais punktu skaits 
100 

 
 

 

* P (punkti) 

26.1.1. K1 (kritērijs 1)  

- piedāvājums, kurš nodrošina nolikumā noteiktās prasības un kura autoservisa viena darba 

stundas vidējās izmaksas ir viszemākās saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (4.pielikums), 

saņem 80 (astoņdesmit) punktus; 

- piedāvājums, kurš nodrošina nolikumā noteiktās prasības un kura autoservisa viena darba 

stundas vidējās izmaksas saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (4.pielikums) ir augstākas par 

piedāvājuma ar viszemāko cenu par vienu darba stundu, saņem punktu skaitu, ko aprēķina 

pēc šādas formulas:  

K 1 viszemākās darba stundas izmaksas 

       punktu skaits = ---------------------------------------------------------- x 80 (astoņdesmit); 

K 1 vērtējamā piedāvājuma darba stundas izmaksas 

 

 

26.1.2. K2 (kritērijs 2) 

- piedāvājums, kurš nodrošina nolikumā noteiktās prasības un kura atlaide par konstanti 

noteiktām servisa izmaksām remontdarbiem un apkopei (procentos) ir vislielākā saskaņā 

ar Finanšu piedāvājumu (4.pielikums), saņem 10 (desmit) punktus; 

- piedāvājums, kurš nodrošina nolikumā noteiktās prasības un kura atlaide par konstanti 

noteiktām servisa izmaksām remontdarbiem un apkopei (procentos) ir mazāka par 

vislielāko piedāvāto, saņem punktu skaitu, ko aprēķina pēc šādas formulas: 

 

K 2 vērtējamā piedāvājuma atlaide 

             punktu skaits = ---------------------------------------------------- x 10 (desmit); 

K 2 vislielākā atlaide 
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26.1.3. K3 (kritērijs 3) 

- piedāvājums, kurš nodrošina nolikumā noteiktās prasības un kura atlaide rezerves daļām 

un smērvielām (procentos) ir vislielākā saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (4.pielikums), 

saņem 10 (desmit) punktus; 

- piedāvājums, kurš nodrošina nolikumā noteiktās prasības un kura atlaide rezerves daļām 

un smērvielām (procentos) ir mazāka par vislielāko piedāvāto, saņem punktu skaitu, ko 

aprēķina pēc šādas formulas: 

K 3 vērtējamā piedāvājuma atlaide 

            punktu skaits = ---------------------------------------------------- x 10 (desmit); 

K 3 vislielākā atlaide 
 

26.2. Par visizdevīgāko tiks atzīts piedāvājums, kurš būs ieguvis visaugstāko kopējo punktu 

skaitu (K1+K2+K3) saskaņā ar iepirkuma noteiktajiem piedāvājumu vērtēšanas 

kritērijiem. 

 

27. Uzvarētāja noteikšana 

27.1. Komisija, pēc Nolikumā minēto PIL 8.2 pantā noteikto izslēgšanas nosacījumu pārbaudes 

un atbilstoši Nolikumā noteiktajam piedāvājuma izvēles kritērijam, nosaka uzvarētāju, ar 

kuru tiks slēgts līgums un: 

27.1.1. 3 (triju) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informē visus pretendentus par 

iepirkumā izraudzīto pretendentu, nosūtot informāciju pa pastu, faksu vai 

elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, un saglabājot pierādījumus par 

informācijas nosūtīšanas datumu un veidu. Lēmumā, ar kuru tiek noteikts 

uzvarētājs, papildus norāda visus noraidītos pretendentus un to noraidīšanas 

iemeslus, visu pretendentu piedāvātās līgumcenas un par uzvarētāju noteiktā 

pretendenta salīdzinošās priekšrocības; 

27.1.2. 3 (triju) darbdienu laikā pēc pretendenta pieprasījuma saņemšanas izsniedz vai 

nosūta pretendentam lēmumu, ar kuru ir noteikts iepirkuma procedūras uzvarētājs, 

kā arī nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju lēmumam, publicējot to savā 

mājaslapā internetā; 

27.1.3. ne vēlāk kā 5 (piecas) darbdienas pēc tam, kad noslēgts līgums, publicē 

informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja 

mājaslapā internetā. Ne vēlāk kā dienā, kad stājas spēkā attiecīgi iepirkuma līgums 

vai tā grozījumi, iepirkuma komisija pasūtītāja mājaslapā internetā ievieto attiecīgi 

iepirkuma līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai 

kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. Iepirkuma līguma un tā 

grozījumu teksts ir pieejams pasūtītāja mājaslapā internetā vismaz visā iepirkuma 

līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 mēnešus pēc līguma spēkā stāšanās 

dienas.  

28. Komisijas tiesības un pienākumi 

28.1. Komisijas tiesības: 

28.1.1. lūgt pretendentu iesniegt papildu precizējošu informāciju par piedāvājumu, ja tas 

nepieciešams pretendentu atlasei vai piedāvājumu vērtēšanai, nosakot konkrētu 

termiņu, laiku un iesniegšanas veidu. Ja pretendents, pēc Komisijas pieprasījuma, 

noteiktajā termiņā un veidā neiesniedz papildu informāciju, viņa iesniegtais 

piedāvājums tiek noraidīts. 

28.1.2. Piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, Tehnisko piedāvājumu un 

Finanšu piedāvājumu vērtēšanai Komisija var pieaicināt ekspertu. Ekspertam ir 

tiesības iepazīties ar piedāvājumiem, kā arī lūgt Komisiju pieprasīt no pretendentiem 

papildu informāciju, kas nepieciešama atzinuma sagatavošanai. 
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28.2. Komisijas pienākumi: 

28.2.1. Nodrošināt visām ieinteresētajām personām brīvu un tiešu pieeju iepirkuma 

dokumentiem SIA „Lielvārdes Remte” mājaslapā internetā www.lielvardesremte.lv, 

kā arī iespēju ieinteresētajiem piegādātājiem iepazīties uz vietas ar iepirkuma 

dokumentiem, sākot ar attiecīgā iepirkuma izsludināšanas brīdi.  

28.2.2. Protokolēt Komisijas sanāksmes un sēdes. 

28.2.3. Nodrošināt saņemto piedāvājumu glabāšanu tā, lai līdz piedāvājumu atvēršanas 

brīdim neviens nevarētu piekļūt tajos ietvertajai informācijai. 

28.2.4. Saņemot pretendenta rakstveida pieprasījumu, 3 (trīs) darba dienu laikā pēc 

piedāvājumu atvēršanas sanāksmes, izsniegt pretendentam šīs sanāksmes protokola 

kopiju. 

29. Piegādātāja un Pretendenta tiesības un pienākumi 

29.1. Piegādātāja un Pretendenta tiesības: 

29.1.1. Piegādātājs un pretendents var pieprasīt papildu informāciju par iepirkuma nolikumu. 

Papildu informāciju var pieprasīt rakstveidā, nosūtot to pasūtītājam pa faksu vai pa 

pastu. 

29.1.2. Pretendents var pieprasīt un 3 (trīs) darbdienu laikā pēc pieprasījuma iesniegšanas 

saņemt piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokola kopiju. 

29.1.3. Ja pasūtītājs nepieciešamo informāciju par pretendentu iegūst tieši no kompetentās 

institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, attiecīgais pretendents ir tiesīgs iesniegt 

izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja pasūtītāja iegūtā informācija 

neatbilst faktiskajai situācijai. 

29.1.4. Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā 

tiesības vai iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt 

Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību. 

29.2. Pretendenta pienākumi: 

29.2.1. Sagatavot piedāvājumu atbilstoši Nolikuma prasībām. 

29.2.2. Iesniedzot piedāvājumu, ievērot visus Nolikumā minētos nosacījumus. 

29.2.3. Rakstveidā, Komisijas norādītajā termiņā un laikā, sniegt papildus informāciju vai 

paskaidrojumus par piedāvājumu, ja Komisija tos pieprasa. 

29.2.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu. 

30. Nosacījumi attiecībā uz līgumu slēgšanu 

30.1. Ja iepirkums ir izbeigts vai pārtraukts, Komisija 3 (triju) darbdienu laikā vienlaikus 

informē visus pretendentus par visiem iemesliem, kuru dēļ iepirkums ir izbeigts vai 

pārtraukts. 

30.2. Izraudzītajam pretendentam jāparaksta un jāiesniedz pasūtītājam iepirkuma līgums 7 

(septiņu) darbadienu laikā no brīža, kad tas ir saņēmis no iepirkuma komisijas 

uzaicinājumu parakstīt iepirkuma līgumu.  

30.3. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu ar pasūtītāju, pasūtītājs pieņem lēmumu 

slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis nākamo visizdevīgāko piedāvājumu, 

vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt 

līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis visizdevīgāko piedāvājumu, bet arī tas 

atsakās līgumu slēgt, pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu 

piedāvājumu. 

31. Citi noteikumi 

31.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir pierādījums tam, ka pretendents: 

31.1.1. ir iepazinies ar Nolikumu un to pilnībā akceptē; 

http://www.lielvardesremte.lv/
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31.1.2. ir, sapratis un, pieņēmis iepirkuma noteikumus, un tie nenostāda pretendentu 

neizdevīgā stāvoklī attiecībā pret pārējiem pretendentiem. 

32. Nolikuma pielikumi 

1.pielikums............ „Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā”; 

2.pielikums............ „Tehniskā specifikācija”; 

3.pielikums............ „Vispārējā informācija par pretendentu”; 

4.pielikums............ „Finanšu piedāvājums”; 

5.pielikums............ „Veikto pakalpojumu saraksts”; 

6.pielikums............ „Piedāvājuma nodrošinājuma veidne”; 

7.pielikums............ „Līgums”. 
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1.pielikums 
Publiskā iepirkuma „AUTOSERVISA PAKALPOJUMI SIA “LIELVĀRDES REMTE” AUTOTRANSPORTAM” 

(ID Nr. LR – 2017/1 CA8) 

NOLIKUMAM 
 

 

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ 

 

_______________________________________________________ 
(pretendenta pilns nosaukums) 

_______________________________ 
(pretendenta vienotais reģistrācijas Nr.) 

_______________________________________________________ 
(pretendenta juridiskā adrese) 

 

Iepazinušies ar publiskā iepirkuma nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, piedāvājam 

veikt SIA “Lielvārdes Remte” autotransporta līdzekļu tehniskās apkopes veikšanu, remonta 

darbu, auto rezerves daļu un smērvielu iegādi par publiskā iepirkumā piedāvāto līgumcenu, 

saskaņā ar publiskā iepirkuma (Identifikācijas Nr. LR – 2017/1 CA8) nolikumu.  

Ar šī pieteikuma iesniegšanu: 

1. Apņemamies ievērot visas iepirkuma prasības; 

2. Apstiprinām, ka esam pilnībā iepazinušies ar iepirkuma dokumentiem, tai skaitā līguma projektu 

un piekrītam visām izvirzītajām prasībām un noteikumiem. 

3. Uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 391. panta pirmajā daļā minētie 

nosacījumi. 

4. Pretendents apņemas iepirkuma tiesību piešķiršanas gadījumā noslēgt iepirkuma līgumu ar 

Pasūtītāju un godprātīgi pildīt visus līguma nosacījumus. 

5. Apliecinām, ka iesniegtās ziņas ir pilnīgas un patiesas. 

6. Piedāvājuma cenā esam pilnībā iekļāvuši visas šai sakarībā paredzētās izmaksas, un mums nav 

nekādu neskaidrību un pretenziju tagad, kā arī atsakāmies tādas celt visā iepirkuma līguma 

darbības laikā. 

 

Pretendenta nosaukums:  

Pilnvarotās personas vārds, 

uzvārds, amats:  

 

Pilnvarotās personas paraksts: 
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2.pielikums 
Publiskā iepirkuma „ AUTOSERVISA PAKALPOJUMI SIA “LIELVĀRDES REMTE” AUTOTRANSPORTAM” 

(ID Nr. LR – 2017/1 CA8) 

NOLIKUMAM 
 

 

Tehniskā specifikācija 

 
Pretendents, ___________________________________________________________________, 

pretendenta nosaukums 
  

reģ.Nr._______________________________________________________________________, 
                                        vienotais reģistrācijas numurs                                          
 

tā _________________________________________ personā  
   Vadītāja vai pilnvarotās personas vārds uzvārds 

 

        

 

Piedāvājam nodrošināt SIA “Lielvārdes Remte” autotransporta līdzekļu tehnisko apkopi, 

remontu, smērvielu un auto rezerves daļu pārdošanu, atbilstoši iepirkuma „AUTOSERVISA 

PAKALPOJUMI SIA “LIELVĀRDES REMTE” AUTOTRANSPORTAM” iepirkuma id. Nr. 

LR 2017/1 CA8, visus iepriekšminētos pakalpojumus sniedzot pēc nepieciešamības. 

 

 

 

Nr. Obligātie nosacījumi un minimālās prasības Pretendenta piedāvājums* 

1. Jānodrošina autotransporta tehniskās apkopes 

un remontu veikšana autoservisā, kurš 

neatrodas tālāk par 25 (divdesmit pieci) km no 

SIA “Lielvārdes Remte” administrācijas ēkas, 

kas atrodas Ceriņu ielā 3, Lielvārdē, Lielvārdes 

novadā, LV-5070). 

Pretendents norāda konkrētu  

autoservisa adresi Lielvārdes vai Ogres 

novadā teritorijā, kā arī attālumu km 

līdz tam, no SIA “Lielvārdes Remte” 

administrācijas ēkas, kas atrodas 

Ceriņu ielā 3, Lielvārdē, Lielvārdes 

novadā. 

2. Jānodrošina vienota uzskaites datu bāze katrai 

automašīnai, apkopojot informāciju par visām 

automašīnai veiktajām apkopēm un remontiem, 

ar kuru Pasūtītājs iepazīstas pēc pieprasījuma. 

 

3. Jānodrošina licencēta programmatūras 
„Autodata” vai līdzvērtīgas auto tehniskās 
informācijas datorprogrammas izmantošana, ar 
kuras palīdzību tiek noteiks transportlīdzekļu 
remontdarbu laiki. 

 

4. Jānodrošina autotransporta diagnostikas, 

remonta un tehniskās apkopes veikšanā tiks 

iesaistīti apmācīti speciālisti ar atbilstošām 

zināšanām un praktiskām iemaņām. 

 

5. Jānodrošina diagnostikas veikšanas ilgums – ne 

ilgāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā no 

automašīnas pieņemšanas dienas. 
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6. Jānodrošina vieglo automašīnu remonta un/vai 

tehnisko apkopju uzsākšanas termiņš – ne ilgāk 

kā 1 (vienas) darba dienas laikā no ar Pasūtītāju 

saskaņotās tāmes saņemšanas brīža. 

7. Jānodrošina riepu, rezerves daļu un 

ekspluatācijas materiālu (palīgmateriāli, 

aksesuāri, eļļas, smērvielas) piegāde – ne ilgāk 

kā 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no 

automašīnas pieņemšanas dienas vai 

pieteikuma Pakalpojumam saņemšanas dienas. 

 

8. Jānodrošina iespēju pakalpojuma izpildē 

izmantot ne tikai ražotāja oriģinālās rezerves 

daļas, bet arī alternatīvas rezerves daļas, kuras 

atbilst automašīnas ražotāja un ES prasībām, kā 

arī lietošanā bijušās rezerves daļas (saskaņojot 

ar pasūtītāju). 

 

9. Jānodrošina riepu, rezerves daļu un 

ekspluatācijas materiālu (palīgmateriāli, 

aksesuāri, eļļas, smērvielas) piegāde – ne ilgāk 

kā 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no 

automašīnas pieņemšanas dienas vai 

pieteikuma Pakalpojumam saņemšanas dienas 

 

12. Jānodrošina nekvalitatīvi vai līguma 

noteikumiem neatbilstoši veikta Pakalpojuma 

trūkumu novēršanas termiņš: 3 (trīs) darba 

dienu laikā no pretenzijas iesniegšanas brīža 

 

15. Jānodrošina riepu, filtru, eļļu, akumulatoru un 

citu rezerves daļu un ekspluatācijas materiālu 

(palīgmateriāli, aksesuāri, eļļas, smērvielas) 

utilizāciju bez maksas 

 

18. Gadījumā, ja pakalpojuma izpildē ir 

nepieciešams testa brauciens, tad testa 

brauciens nedrīkst pārsniegt 10 km.  

 

19. Jānodrošina gadījumos, ja atsevišķais 

pakalpojums jāsniedz ilgstoši – automašīnu 

uzglabāšanu apsargātā, apgaismotā un 

norobežotā autostāvvietā bez maksas. 

Izpildītājs ir pilnā mērā materiāli atbildīgs par 

automašīnu no tās pieņemšanas brīža līdz 

nodošanas brīdim pasūtītājam;  

 

20. Jānodrošina garantijas termiņš izpildītajiem 

darbiem un izmantotajām rezerves daļām 

(izņemot dabīgi dilstošās rezerves daļas un 

materiālus): 

- jaunām rezerves daļām saskaņā ar ražotāja 

sniegto garantiju, bet kas nav mazāka par 12 

(divpadsmit) mēnešiem;  

-autoatslēdznieka un elektriķa, elektronikas 

remonta darbiem ne mazāk par 12 (divpadsmit) 

mēnešiem;  

-riepām un akumulatoriem saskaņā ar ražotāja 

garantijas saistībām.  
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* Aizpilda pretendents ierakstot vārdu „nodrošinām”, vai, citādi aprakstot savas spējas, 

nodrošināt pakalpojuma izpildi. 

 

 

 

Izpildītājam ir jābūt pieejamiem šādiem līguma izpildei nepieciešamajiem minimālajiem 

tehniskajiem resursiem un servisa pakalpojumiem. 

 

 

Prasības pretendenta autoservisa aprīkojumam un 

veicamajiem darbiem  

 

Pretendenta piedāvājums* 

Autoservisa aprīkojums attiecīgās markas autotransporta 

līdzekļu tehnisko apkopju un remonta veikšanai:  

 

ar atbilstošas celtspējas automobiļu pacēlājiem aprīkotas 

autoservisa darba vietas 

 

 Dzinējs:  

Atgāzes: analīze, regulēšana  

Dzinējs: diagnostika, remonts   

Dzesēšanas sistēma: diagnostika, remonts   

Degvielas padeves sistēma: diagnostika, remonts   

Izpūtējs: maiņa, remonts   

Degvielas padeves sistēma: diagnostika, remonts  

Turbīna: diagnostika, remonts  

Aizdedze: diagnostika, remonts  

Elektrosistēma:  

Centrālā atslēga: diagnostika, remonts  

Ģenerators: diagnostika, remonts  

Signalizācija: diagnostika, remonts  

Starteris: diagnostika, remonts  

Stikla pacēlāji: diagnostika, remonts  

Ritošā daļa:  

Bremžu sistēma: diagnostika, remonts  

Piekare: diagnostika, remonts  

Riepu maiņa, balansēšana, remonts  

Savirze-izgāzums: regulēšana  

Stūres iekārta: diagnostika, remonts  

Transmisija: diagnostika un remonts  

Virsbūve:  

Logu stiklu maiņa  

Metināšana  

Krāsošana  

Pretkorozijas apstrāde  

Citi pakalpojumi  

Ārējo apgaismes ierīču regulēšana  

Kondicionieru diagnostika, uzpildīšana un remonts  

Eļļas, eļļas filtra, degvielas filtra, gaisa filtra un salona filtra maiņa  

  

 

* Aizpilda pretendents ierakstot vārdu „nodrošinām”, vai citādi aprakstot savas spējas 

nodrošināt pakalpojuma izpildi. 
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SIA “Lielvārdes Remte” autotransporta parka sastāvs, kurām autoservisa pakalpojumi veicami pēc 

nepieciešamības: 

 

 
N

.p
.k

. 

Autotransports Tips 
Valsts 

reģ.nr. 

Izlai

dum

a 

gads 

Degvielas 

veids 

Dzinēja 

tilpums 

(CM3) 

  
SIA “Lielvārdes 

Remte” 
         

1 Citroen Berlingo  
Kravas 

furgons 
GN-7568 2007 

Benzīns/ 

gāze 
1360 

2 VW Transporter Kravas kaste GP-9839 1996 dīzeļdegviela 2370 

3 Citroen Berlingo  
Kravas 

furgons 
GR-1996 2007 benzīns 1360 

4 Citroen Berlingo 
Kravas 

furgons 
GZ-4586 2007 benzīns 1360 

5 Citroen Berlingo 
Kravas 

furgons 
HA-9097 2008 benzīns 1360 

6 Citroen Berlingo 
Kravas 

furgons 
HA-9101 2008 benzīns 1360 

7 Peugeot Partner 
Kravas 

furgons 
HH-1950 2009 benzīns 1360 

8 Citroen C4 
Vieglā 

pasažieru 
HF-5578 2008 

Benzīns/ 

gāze 
1360 

9 KIATO traktors Traktors LT-6797 2007 dīzeļdegviela - 

10 Jumz traktors Ekskavators T4702LD 1986 dīzeļdegviela - 

11 VW Transporter 
Kravas 

automašīna 
HD-9343 1999 dīzeļdegviela 2370 

12 TIKI TREILER Piekabe P-3625 2011 - - 

13 TIKI TREILER Piekabe P-7734 2011 - - 

14 Peugeot 508 
Vieglā 

pasažieru 
KF-4453 2015 dīzeļdegviela - 

 

Līguma darbības laikā Pasūtītāja autotransporta līdzekļu skaits var mainīties (gan palielināties, 

gan samazināties). 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Vārds, uzvārds: 

Amata nosaukums: 

Paraksts: 

Datums: 
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3.pielikums 
Publiskā iepirkuma „AUTOSERVISA PAKALPOJUMI SIA “LIELVĀRDES REMTE” AUTOTRANSPORTAM” 

(ID Nr. LR – 2017/1 CA8) 

NOLIKUMAM 
 

VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU 

1. Pilns nosaukums:  

2. Reģistrācijas numurs:  

3. Juridiskā adrese:  

4. Bankas rekvizīti: (bankas 

nosaukums, bankas kods un 

konta numurs) 

 

5. Tālruņa numurs:  

6. Faksa numurs:  

(paziņojumu un pieprasījumu 

nosūtīšanai) 

 

7. e-pasta adrese:  

8. Mājaslapas adrese internetā:  

9. Amatpersona/-as ar 

pārstāvības tiesībām, kura 

parakstīs iepirkuma līgumu: 

(pārstāvības pamatojums (statūti 

vai pilnvara), amats, vārds, 

uzvārds) 

 

10. Biroja adrese:  

(korespondencei) 

 

11. Kontaktpersona (amats, vārds, 

uzvārds) iepirkuma laikā, tās 

tālruņa numurs, faksa numurs 

un e-pasta adrese: 

 

12. Kontaktpersona (amats, vārds, 

uzvārds), kas administrēs 

iepirkuma līguma izpildi, tās 

tālruņa numurs, faksa numurs 

un e-pasta adrese: 

 

 

Pretendenta nosaukums:  

Pilnvarotās personas vārds, 

uzvārds, amats:  

Pilnvarotās personas paraksts:  
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4.pielikums 
Publiskā iepirkuma „AUTOSERVISA PAKALPOJUMI SIA “LIELVĀRDES REMTE” AUTOTRANSPORTAM” 

(ID Nr. LR – 2017/1 CA8) 

NOLIKUMAM 
 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

Publiskajam iepirkumam 

„AUTOSERVISA PAKALPOJUMI SIA “LIELVĀRDES REMTE” 

AUTOTRANSPORTAM” 

ID Nr. LR – 2017/1 CA8 

 

 
Pretendents (pretendenta 

nosaukums)__________________________________________________ 

reģ. Nr. (reģistrācijas 

numurs)________________________________________________________  

adrese:________________________________________________________________________

_____ 
 

 

Iepazinušies ar iepirkuma „AUTOSERVISA PAKALPOJUMI SIA “LIELVĀRDES REMTE” 
AUTOTRANSPORTAM” (Id. Nr. LR 2017/1 CA8) noteikumiem, piedāvājam sniegt 

autotransporta tehniskās apkopes un remontu 
autoservisā___________________________________., 

(adrese) 
saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un tehnisko piedāvājumu, iepirkuma noteikumiem un līguma 

projekta nosacījumiem par šādu cenu :  

 

Nr. Nosaukums  

K1 

 

Autoservisa vidējā vienas darba stundas 

cena (euro) bez PVN 

_____________EUR /stundā 

K3 Atlaide par konstanti noteiktām servisa 

izmaksām autotransporta remontdarbiem un 

apkopei (% - sniegt veselos skaitļos) 

 

_____________ % (veselos skaitļos) 

K4 Atlaide par servisa izmaksām - 

autotransporta rezerves daļām un 

smērvielām (% - sniegt veselos skaitļos) 

 

_____________ % (veselos skaitļos) 

 

 

 

Piedāvājuma cenā ir jāietver visas iespējamās piegādātāja pakalpojumu (automašīnu remonta 

un tehniskās apkopes) sniegšanas izmaksas – darbinieku alga, automašīnu uzglabāšanas, 

transporta izmaksas sagādes darbiem, kā arī visas citas ar pakalpojumu sniegšanu saistītās 

izmaksas.  
 

 
Vārds,uzvārds: 

Amata nosaukums: 

Paraksts: 
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5.pielikums 
Publiskā iepirkuma „AUTOSERVISA PAKALPOJUMI SIA “LIELVĀRDES REMTE” AUTOTRANSPORTAM” 

(ID Nr. LR – 2017/1 CA8) 

NOLIKUMAM 
 

IEPIRKUMA PRIEKŠEMTA APJOMĀ UN SATURĀ LĪDZVĒRTĪGU 

VEIKTO PAKALPOJUMU SARAKSTS 
(ID. Nr. LR 2017/1 CA8) 

 
 

 

Nr. 

p.k. 
Klients 

Klienta 

kontaktpersonas 

amats, vārds, 

uzvārds un 

kontakttālrunis 

 

Līguma 

priekšmets 

Pakalpoju

ma 

sniegšanas 

laiks (no – 

līdz) 

(mēnesis – 

gads) 

Līgumcena 

(bez PVN) 

1. <…> <…> <…> 
<…> 

<…> <…>/<…
> <…

> 
<…> <…> <…> 

<…> 
<…> <…>/<…

> <…
> 

<…> <…> <…> 
<…> 

<…> <…>/<…

>  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vārds, uzvārds: 

Amata nosaukums: 

Paraksts: 

Datums: 

 



 
21 

6.pielikums 
Publiskā iepirkuma „AUTOSERVISA PAKALPOJUMI SIA “LIELVĀRDES REMTE” AUTOTRANSPORTAM” 

(ID Nr. LR – 2017/1 CA8) 

NOLIKUMAM 

 

A: Bankas garantijas veidne1 

 

<Pasūtītāja nosaukums> 

<reģistrācijas numurs> 

<adrese> 

PIEDĀVĀJUMA GARANTIJA 

 

“<Iepirkuma procedūras nosaukums>” “<Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs>” 

 

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> 

 

 

Ievērojot to, ka  

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)> 

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)> 

<adrese> 

(turpmāk – Pretendents) 

 

iesniedz savu piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – 

Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa „<Iepirkuma procedūras nosaukums un identifikācijas 

numurs>” ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma 

nodrošinājuma iesniegšanu, 

  

mēs, <Bankas/bankas filiāles/ārvalsts bankas filiāles nosaukums, reģistrācijas numurs un 

adrese>, neatsaucami apņemamies 5 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā 

minēts, ka: 

a. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums, 

b. Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā 

nenoslēdz iepirkuma līgumu, 

c. Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā 

neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu, 

saņemšanas dienas, <neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu>, izmaksāt Pasūtītājam 

<summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> euro), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto 

bankas norēķinu kontu. 

 

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis>2 un ir spēkā līdz 

<gads>.gada <datums>.<mēnesis>. Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā 

adresē ne vēlāk kā šajā datumā. 

 

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums 

iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu 

parakstījušās personas parakstu apliecina banka. 

 

 

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie 

noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand 

                                       
1 Sk. Latvijas komercbanku asociācijas vadlīnijas “Kredītiestāžu sniegto garantiju, izziņu un apliecinājumu izmantošana iepirkumos” 
- http://www.iub.gov.lv/files/upload/iepirkumu_garantiju_vadlinijas_11_2013_final.pdf  
2 Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām! 

http://www.iub.gov.lv/files/upload/iepirkumu_garantiju_vadlinijas_11_2013_final.pdf
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Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi 

strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā 

saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.  

 

 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksttiesīgās personas paraksts> 

<Bankas/bankas filiāles/ārvalsts bankas filiāles zīmoga nospiedums> 
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B: Apdrošināšanas sabiedrības garantijas veidne 

 

<Pasūtītāja nosaukums> 

<reģistrācijas numurs> 

<adrese> 

 

PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS 

 

“<Iepirkuma procedūras nosaukums>” “<Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs>” 

[“<Iepirkuma daļas nosaukums>”]3  

 

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> 

 

Ievērojot to, ka  

 

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)> 

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)> 

<adrese> 

(turpmāk – Pretendents) 

iesniedz savu piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – 

Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa „<Iepirkuma procedūras nosaukums un identifikācijas 

numurs>” ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma 

nodrošinājuma iesniegšanu, 

  

mēs <Apdrošināšanas sabiedrības/ārvalsts apdrošināšanas filiāles nosaukums, reģistrācijas 

numurs un adrese> apņemamies gadījumā, ja: 

a. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums, 

b. Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā 

nenoslēdz iepirkuma līgumu, 

c. Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā 

neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu, 

par ko Pasūtītājs mūs ir informējis, uz iepriekš minēto adresi nosūtot paziņojumu, kurā norādīts, 

ka ir iestājies kāds no iepriekš minētajiem gadījumiem un kurš tieši gadījums ir iestājies, 

izmaksāt Pasūtītājam <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> euro), maksājumu veicot uz 

pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu. 

 

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis>4 un ir spēkā līdz 

<gads>.gada <datums>.<mēnesis> Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā 

adresē ne vēlāk kā šajā datumā. 

 

Mēs apņemamies nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par apdrošināšanas līguma, kas 

noslēgts starp mums un Pretendentu, izbeigšanu, darbības apturēšanu un atjaunošanu. 

Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies 

saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas 

Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.  

 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksttiesīgās personas paraksts> 

<Apdrošināšanas sabiedrības/ārvalsts apdrošināšanas filiāles zīmoga nospiedums> 

 

                                       
3 Jānorāda, ja piedāvājums tiek iesniegts par iepirkuma priekšmeta daļu 
4 Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām! 
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7.pielikums 
Publiskā iepirkuma „AUTOSERVISA PAKALPOJUMI SIA “LIELVĀRDES REMTE” AUTOTRANSPORTAM” 

(ID Nr. LR – 2017/1 CA8) 

NOLIKUMAM 
 

LĪGUMA PROJEKTS 

 

 

Lielvārde,                                                                     2017. gada ____.________________ 

 

SIA “Lielvārdes Remte”, reģ. Nr. __________,  tās Valdes priekšsēdētāja ____________, kurš 

rīkojas saskaņā ar likumu _________________, un ______________ (turpmāk – Izpildītājs), 

___________________ personā, kurš/a rīkojas saskaņā ar statūtiem, abi kopā un katrs atsevišķi 

turpmāk līguma tekstā saukti par Pusēm, 

atbilstoši iepirkuma „AUTOSERVISA PAKALPOJUMI SIA “LIELVĀRDES REMTE” 

AUTOTRANSPORTAM”, (turpmāk – Iepirkums), identifikācijas Nr. LR 2017/1 CA8, 

rezultātiem, un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):  

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pasūtītājs uzdod un apmaksā, bet Izpildītājs apņemas ar savu darbaspēku un materiāli 

tehniskajiem līdzekļiem, pēc Pasūtītāja pieprasījuma, veikt Pasūtītājam piederošā autotransporta 

(skat. sarakstu 1.pielikumā)tehnisko apkopi un remontu, ietverot nepieciešamo auto rezerves 

daļu piegādi, ar Tehnisko piedāvājumu (2.pielikums), turpmāk tekstā saukts Darbs. 

1.2. Darbu izcenojums un piedāvātās atlaides ir norādītas Līguma 3.pielikumā -  Finanšu 

piedāvājums, saskaņā ar Izpildītāja piedāvājumu iepirkumam.  

1.3. Izpildītājs veic automašīnu tehnisko apkopi, remontu, mazgāšanu, nodrošina iespēju saņemt 

Pasūtītāja pasūtītās rezerves daļas, ekspluatācijas materiālus (palīgmateriālus, aksesuārus, eļļas, 

smērvielas), Izpildītāja autoservisā pēc adreses: __________________ saskaņā ar  Tehnisko 

piedāvājumu (2.pielikums).  

1.4. Līguma darbības laikā var mainīties (gan samazināties/gan palielināties) Pasūtītāja 

automašīnu skaits. 

1.5. Izpildītājs apliecina, ka viņam ir saistoši iepirkuma noteikumi un visi iepirkuma 

„AUTOSERVISA PAKALPOJUMI SIA “LIELVĀRDES REMTE” AUTOTRANSPORTAM”, 

(identifikācijas Nr. LR 2017/1 CA8) piedāvājumā iesniegtie dokumenti. 

 

 

2. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

2.1. Līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa ir līdz 15000.00 EUR (piecpadsmit 

tūkstoši euro un 00 centi).  

2.2. Par veikto Darbu Izpildītājs izraksta rēķinu atbilstoši saskaņotajai Darba izmaksu tāmei un 

piemēro atlaidi par konstanti noteiktām servisa izmaksām autotransporta remontdarbiem un 

apkopei, un atlaidi par autotransporta rezerves daļām un smērvielām. Izpildītājs izrakstītajā 

rēķinā atsevišķi izdala Darbam izmantoto detaļu cenas un piemērotās atlaides, materiālu 

izmaksas un patērētās darba stundas.  

2.3. Puses vienojas, ka Līguma 2.2. punktā minēto rēķinu Izpildītājs izraksta un piestāda par 

katru automašīnu atsevišķi, saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.  

2.4. Pasūtītājs, par konkrētas automašīnas tehnisko apkopi un/vai remonta darbiem, vai par 

automašīnas mazgāšanu, un/vai rezerves daļu, ekspluatācijas materiālu (palīgmateriālu, 

aksesuāru, eļļas, smērvielas) iegādi, veic apmaksu saskaņā ar Izpildītāja piestādītiem rēķiniem 15 

(piecpadsmit) dienu laikā pēc Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas. Pasūtītājs samaksu veic ar 

pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas norēķinu kontu. 

2.5. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta tā diena, kad Pasūtītājs veica maksājumu, par ko liecina 
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bankas atzīme uz maksājuma uzdevuma.  

2.6. Izpildītājam nav tiesības šī Līguma darbības laikā mainīt norādītos izcenojumus un cenas, 

kas norādītas Finanšu piedāvājumā (4.pielikums). Pasūtītājam tiks piedāvāta tā cena, kas ir spēkā 

uz šī Līguma parakstīšanas brīdi. Autotransporta remonta un tehniskās apkopes cena var tikt 

mainīta tikai objektīvi pamatotu iemeslu dēļ (inflācija, degvielas cenu kāpums u.tml.), un tikai 

tad, ja Pasūtītājs tam piekrīt. 

2.7. Pasūtītājs patur tiesības neizmantot visu 2.1. punktā minēto kopējo Līguma summu Līguma 

darbības laikā. 

 

 

3. AUTOMAŠĪNU NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS UN DARBA VEIKŠANAS 

KĀRTĪBA 

3.1. Automašīnu nodošana tehniskajai apkopei un/vai remontam:  

3.1.1. Automašīnu pieņemšana Izpildītājam tehniskās apkopes un/vai remonta veikšanai notiek 

pēc Pasūtītāja iepriekšējās pieteikšanās mutiski zvanot pa tālruni: ______, vai elektroniski 

nosūtot pieteikumu uz e-pastu:_________, konkrētu laiku abpusēji saskaņojot, taču ne vēlāk kā 1 

(vienas) darba dienas laikā pēc šī Pasūtītāja pieteikuma saņemšanas par tehniskās apkopes un/vai 

remonta nepieciešamību.  

3.1.2. Pēc automašīnas apskates/diagnostikas Izpildītājs informē Pasūtītāju par Darbu izmaksām, 

izpildes termiņiem un iesniedz detalizētu remonta un/vai tehniskās apkopes izmaksu kalkulāciju 

apstiprināšanai Pasūtītājam. Izpildītājs neveic Darbus bez rakstiska darbu izmaksu tāmes 

saskaņojuma ar Pasūtītāju.  

3.1.3. Ja automašīnas tehniskās apkopes un/vai remonta laikā Izpildītājs konstatē, ka 

nepieciešams veikt papildus darbus, kuri nav norādīti 3.1.2.punktā minētajā izmaksu tāmē, 

Izpildītājs apņemas nekavējoties par to informēt Pasūtītāju un attiecīgos darbus veikt tikai tad, 

kad saņemta Pasūtītāja piekrišana. Papildus Darbu apjoms, izmaksu apmērs tiek papildus 

saskaņots atbilstoši 3.1.2.punktam.  

3.2. Pēc Darbu izpildes, izrakstot rēķinu, Izpildītājs nodod automašīnu Pasūtītājam vai Pasūtītāja 

darbiniekam – autotransporta vadītājam, kurš uzrāda atbilstošās automašīnas reģistrācijas 

apliecību. 

3.3. Par visiem gadījumiem, kad nepieciešama rezerves daļu pasūtīšana, un Darbu izpildes 

termiņš balstīts uz rezerves daļu piegādātāju sniegtajām ziņām, kā arī par gadījumiem, kad darba 

gaitā jāmaina Darbu apjoms vai tas pārsniedz saskaņoto izmaksu tāmi, Izpildītājam nekavējoties 

jāinformē Pasūtītājs un jāsaskaņo ar to turpmākā Darbu izpildes gaita.  

 

4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

4.1. Pasūtītājs apņemas:  

4.1.1. nekavējoties informēt Izpildītāju par pretenzijām, ja tās radušās attiecībā uz veiktās Darbu 

kvalitāti un termiņiem.  

4.2. Izpildītājs apņemas:  

4.2.1. pieņemt Pasūtītāja automašīnas Darbu uzsākšanai 1 (vienas) darba dienas laikā no attiecīga 

Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas;  

4.2.2. piegādāt riepas, rezerves daļas un ekspluatācijas materiālus (palīgmateriāli, aksesuāri, 

eļļas, smērvielas) ne ilgāk kā 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no automašīnas pieņemšanas dienas 

vai pieteikuma Pakalpojumam saņemšanas dienas; 

4.2.3. veikt Darbus saskaņā ar automašīnas izgatavotājrūpnīcas tehniskajiem noteikumiem un 

normatīvajiem dokumentiem;  

4.2.4. par katru Pasūtītāja automašīnu ierīkot uzskaites karti, kurā apkopo informāciju par visām 

automašīnai veiktajām apkopēm un remontiem visā Līguma izpildes laikā, ar kuru Izpildītājs 

iepazīstina Pasūtītāju 2 (divu) darba dienu laikā pēc attiecīga pieprasījuma saņemšanas.  

4.2.5. līdz automašīnas nodošanai atpakaļ Pasūtītājam, nodrošināt automašīnas uzglabāšanu 

apsargātā, apgaismotā un norobežotā autostāvvietā.  

4.3. Šī Līguma izpildē atbildīgā persona no Pasūtītāja puses ir __________________________.  
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5. GARANTIJAS NOSACĪJUMI 

5.1. Izpildītājs garantē izpildīto Darbu un izmantoto rezerves daļu kvalitāti (izņemot dabīgi 

dilstošās rezerves daļas un materiālus):  

5.1.1. jaunām rezerves daļām saskaņā ar ražotāja sniegto garantiju, bet kas nav mazāka par 12 

(divpadsmit) mēnešiem;  

5.1.2. autoatslēdznieka un elektriķa, elektronikas remonta darbiem ne mazāk par 12 (divpadsmit) 

mēnešiem; 

5.1.3. riepām un akumulatoriem saskaņā ar ražotāja garantijas saistībām. 

5.2. Gadījumā, ja garantijas termiņa laikā tiek konstatēts, ka Izpildītāja uzstādītā rezerves daļa 

automašīnai ir nekvalitatīva vai Izpildītājs veicis Darbus nekvalitatīvi, Izpildītājam bez maksas 3 

(trīs) darba dienu laikā jānomaina nekvalitatīvā rezerves daļa ar tādu pat kvalitatīvu rezerves daļu 

vai arī jāizlabo nekvalitatīvi veiktais Darbs. 

5.3. Izpildītājs tiek atbrīvots no garantijas, gadījumos, ja automašīnas attiecīgā detaļa vai veiktais 

remonts garantijas laikā ir bojāts ceļu satiksmes negadījumā, un tā/tas nav bijis ceļu satiksmes 

negadījuma iestāšanās cēlonis. 

5.4. Gadījumā, ja pēc veiktās tehniskās apkopes un/vai remonta darbiem, uzsākot automašīnas 

ekspluatāciju Pasūtītājs konstatē apslēptus defektus, kas radušies Izpildītāja veiktā Darba 

rezultātā, kuri netika konstatēti, saņemot automašīnu no tehniskās apkopes vai remonta, vai rodas 

cita veida iebildumi par veiktā Darba kvalitāti, tad Pasūtītājam ir tiesības iesniegt pretenziju 

garantijas laikā. Ja Pasūtītājs ir iesniedzis pretenziju Izpildītājam iepriekšminētajā termiņā, tad 

Izpildītājam sastādot defektu aktu ir jānovērš atklātie defekti vai veikto Darbu nepietiekamas 

kvalitātes rezultātā radušies bojājumi, vai jānomaina  rezerves daļas pret darba spējīgām rezerves 

daļām, ja tās bojātas Izpildītāja vainas dēļ. 

5.5. Izpildītājs garantē, ka Pasūtītāja automašīnu tehniskās apkopes un remontu veiks Izpildītāja 

darbinieki, kuriem ir attiecīgajiem darbiem nepieciešamā kvalifikācija, un, ka tiks ievērotas visas 

attiecīgo darbu veikšanai noteiktās tehnoloģiskās prasības.  

 

 

6. PUŠU ATBILDĪBA 

6.1. Izpildītājs ir pilnīgi materiāli atbildīgs par automašīnu, tās aprīkojumu, tās tehniskās apkopes 

un remonta Darbu laikā.  

6.2. Izpildītājs atbild par veikto Darbu kvalitāti. Ja Izpildītāja vainas dēļ radušās pretenzijas, 

Izpildītājs labo defektus bez papildus apmaksas. 

 6.3. Izpildītājs atbild par rezerves daļu piegādi un ar Pasūtītāja pilnvaroto personu saskaņoto 

automašīnas remonta Darbu termiņu ievērošanu.  

6.4. Izpildītājam nav tiesību nodot Darbu izpildi trešajām personām bez rakstiskas saskaņošanas 

ar Pasūtītāju.  

6.5. Ja Izpildītājs kavē ar Pasūtītāju saskaņoto automašīnas tehniskās apkopes un/ vai remonta 

darbu izpildes termiņu pēc pretenzijas iesniegšanas/defekta akta sastādīšanas, tad par katru 

nokavēto dienu Izpildītājs maksā Pasūtītājam soda naudu 0,1% (nulle komats viena procenta) 

apmērā no Līguma summas, kura Izpildītājam jāmaksā saskaņā ar Pasūtītāja piestādīto rēķinu, 

bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas. 

6.6. Ja Pasūtītājs kavē Līguma 2.2. punktā noteikto samaksas termiņu, tad par katru nokavēto 

darba dienu Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā 

no maksājamās summas, bet ne vairāk kā 10% no maksājamās summas. 

6.7. Līgumsoda ieturēšana no Izpildītāja notiek par ieturamās soda naudas summu samazinot 

Izpildītāja piestādītā rēķina summu, par ko Pasūtītājs informē Izpildītāju nosūtot rakstisku 

paziņojumu.  
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7. NEPĀRVARAMĀ VARA 

7.1. Neviena no Pusēm nebūs atbildīga par jebkādu šī Līguma saistību neizpildīšanu, ko 

izraisījuši apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt vai no kuriem nav iespējams izvairīties. Pie 

šādiem apstākļiem pieskaitāmi: globālas dabas katastrofas (ugunsgrēki, plūdi, zemestrīces utt.), 

sociālie konflikti (pilsoņu kari, nemieri utt.), ja kompetentas iestādes par šādu apstākļu iestāšanos 

izsniedz attiecīgu izziņu; likumdošanas ieviešana, kas būtiski sarežģī, ierobežo vai aizliedz šajā 

Līgumā noteikto darbību izpildi.  

7.2. Puses pēc iespējas ātrāk brīdina viena otru par punktā 7.1. minēto apstākļu sākšanos 

(iestāšanos) un vienojas par saistību izpildes atlikšanas vai izbeigšanas procedūru.  

 

8. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA UN LĪGUMA LAUŠANA 
8.1. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas iziet no šā Līguma, kas skar to, vai tā pārkāpšanu, 

izbeigšanu vai spēkā neesamību, ko Puses nevarēs atrisināt pārrunu ceļā, tiks nodots izskatīšanai 

Latvijas Republikas tiesā, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 8.2. Visos jautājumos, kas nav atrunāti šajā Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikā spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem.  

8.3. Katra no Pusēm ir materiāli atbildīga otras Puses priekšā par otrai Pusei nodarītajiem 

zaudējumiem, kas radušies otrai Pusei vainīgās Puses Līguma saistību neizpildes vai 

nepienācīgas izpildes rezultātā, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

8.4. Gadījumā, ja Izpildītājs nepienācīgi pilda savas saistības un/vai neveic automašīnu tehnisko 

apkopi un/vai remontu un/vai nepārdod rezerves daļas atbilstoši Līgumam noteiktajā termiņā, un 

pēc Pasūtītāja rakstveida brīdinājuma saņemšanas turpina to nepildīt, Pasūtītājs ir tiesīgs 

vienpusējā kārtā lauzt Līgumu. Līgums tiek uzskatīts par spēku zaudējušu datumā, kāds norādīts 

iepriekš nosūtītajā brīdinājumā. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam tikai par tiem Darbiem, kas ir 

pienācīgi izpildīti.  

8.5. Ja Izpildītājs vienpersonīgi palielina jeb maina cenas un atlaides apjomus, Pasūtītājs ir 

tiesīgs vienpusējā kārtā lauzt Līgumu. Līgums tiek uzskatīts par spēku zaudējušu datumā, kāds 

norādīts iepriekš nosūtītajā brīdinājumā. 

 

 

9. CITI NOTEIKUMI 

9.1. Līgums stājas spēkā no tā noslēgšanas dienas un tiek noslēgts uz 12 (divpadsmit) mēnešiem 

vai līdz Līguma 2.1.punktā noteiktās Līguma summas sasniegšanai, atkarībā no tā, kurš no šiem 

nosacījumiem iestājas pirmais. 

9.2. Šis Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Izpildītājam, kā arī visām trešajām personām, kas 

likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.  

9.3. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma 

izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamām 

sastāvdaļām pēc Pušu parakstīšanas. 

9.4. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, amatpersonu pārstāvības tiesības vai kāds 

no Līgumā minētajiem Pušu rekvizītiem, kontaktpersona, telefona, faksa numurs, e-pasta adrese, 

adrese u.c., tad Puse nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei.  

9.5. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, pa vienam eksemplāram 

katrai Pusei.  

9.6. Pielikumā: (kas ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas): 

1.pielikums – Apkalpojamā autotransporta saraksts; 

2.pielikums – Tehniskais piedāvājums; 

3.pielikums – Finanšu piedāvājums. 
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10. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

 

Pasūtītājs: 

SIA “Lielvārdes Remte” 

Reģ.Nr. ______________ 

Ceriņu iela 3,  

Lielvārde, LV-5070 

 

Banka: ______________ 

Kods: ____________ 

Konts: __________ 

 

 Izpildītājs: 

_________________________________ 

Vienot.Reģ.Nr. _________________ 

___________________________ 

________________________________ 

 

Banka: ___________________________ 

Kods: ____________________________ 

Konts: ___________________________ 

 

SIA “Lielvārdes Remte” vārdā 

Valdes priekšsēdētājs 

 

___________________________ 

  

____________________ 

 

 

_____________________________ 

/A.Siliņš/ 

z.v. 

 
/____________/ 

z.v. 

 

 

 


