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1. Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona 

Pasūtītājs: 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Piegādātājs, Ieinteresētais piegādātājs un Pretendents 

2.1. Piegādātājs ir fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai personu apvienība, 

kas piedāvā tirgū iepirkuma priekšmetā norādīto preci. 

 

2.2. Pretendents ir Piegādātājs, kas ir iesniedzis piedāvājumu.  

 

2.3. Ieinteresētais piegādātājs ir Piegādātājs, kas saņēmis Nolikumu. 

 

2.4. Iepirkuma Nolikums un tā pielikumi ir brīvi un tieši elektroniski pieejami Pasūtītāja 

mājaslapā www.lielvardesremte.lv. Ar iepirkuma nolikumu un tā pielikumiem ieinteresētās 

personas var iepazīties arī SIA “Lielvārdes Remte” telpās, Ceriņu ielā 3, Lielvārdē, 

Lielvārdes novadā. 

 
2.5. Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās ir persona (t.sk. apakšuzņēmējs), uz kuras 

iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta 

kvalifikācijas prasībām. 

 

2.6. Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros pārstāv: 

a. Pretendents (ja Pretendents ir fiziska persona),  

b. Pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska persona), 

c. pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā 

noteikto (ja Pretendents ir personālsabiedrība), 

d. visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto 

(ja Pretendents ir personu apvienība) vai 

e. Pretendenta pilnvarota persona. 

 

3. Saziņa 

3.1. Saziņa starp Pasūtītāju un Ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras ietvaros 

notiek latviešu valodā pa pastu vai e-pastu (oriģinālu nosūtot pa pastu). 

 

3.2. Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu. 

 

3.3. Ieinteresētais piegādātājs saziņas dokumentu nosūta uz Nolikumā norādīto Pasūtītāja pasta 

adresi vai Pasūtītāja kontaktpersonas e-pasta adresi. 

 

3.4. Papildu informāciju Ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt ne vēlāk kā četras dienas pirms 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pasūtītājs papildu informāciju sniedz iespējami 

īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

 

3.5. Ja Pasūtītājs sniedz papildu informāciju, tas visiem Ieinteresētajiem piegādātājiem, 

vienlaikus nosūta šo informāciju, norādot arī uzdoto jautājumu. 

Pasūtītāja 

nosaukums 

SIA “Lielvārdes Remte”,  

reģistrācijas numurs: 4740300322 

Adrese Ceriņu iela 3, Lielvārde, Lielvārdes novads 

Pasūtītāja 

kontaktpersona 

Andis Siliņš, Andris Sirsniņš, Matīss Henke 

 

Tālruņa Nr. +371 20218111, +371 25490064 

e-pasta adrese remte@remte.lv andis.silins@remte.lv 

andris.sirsnins@remte.lv matiss.henke@remte.lv  

Darba laiks Pirmdienās: 8:00-12:00; 13:00-18:00; 

 

Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās:  

8:00-12:00; 12:45-17:00; 

 

Piektdienās: 8:00-12:00; 12:45-15:00. 

http://www.lielvardesremte.lv/
mailto:remte@remte.lv
mailto:andis.silins@remte.lv
mailto:andris.sirsnins@remte.lv
mailto:matiss.henke@remte.lv
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3.6. Ja Pasūtītājs ir izdarījis grozījumus Nolikumā, tas nosūta informāciju par grozījumiem 

visiem Ieinteresētajiem piegādātājiem. Pasūtītājs nosūta šo informāciju Ieinteresētajiem 

piegādātājiem ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad publicēts paziņojums par grozījumiem.  

 

4. Informācija par iepirkuma priekšmetu 

 

4.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts 

Iepirkuma priekšmets ir jauna komerctransporta iegāde saskaņā ar pasūtītāja izstrādāto 

tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.2); 

 
4.2. Iepirkuma CPV kods: 34100000-8 (Mehāniskie transportlīdzekļi); 

 
4.3. Preces piegādes vieta 

Ceriņu iela 3, Lielvārde, Lielvārdes novads. 

 

4.4. Būvdarbu sniegšanas termiņš 

Preces piegādes termiņš ne vēlāk kā 8 (astoņu) nedēļu laikā no līguma noslēgšanas brīža. 

 

5. Piedāvājums 

 

5.1. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, laiks un kārtība 

5.1.1. Piegādātājs var iesniegt tikai vienu piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu. 

 

Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2018. gada 5. novembrim plkst. 10.00 Ceriņu ielā 

3, Lielvārdē, Lielvārdes novads, LV-5070 piedāvājumus iesniedzot personīgi vai atsūtot pa 

pastu. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā 

minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums. 

 

5.1.2. Piedāvājumi tiks atvērti Ceriņu ielā 3, Lielvārdē, Lielvārdes novads, LV-5070, 2018. gada 5. 

novembrī plkst. 10.00. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.  

 

5.1.3. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas 

laiku, piedāvāto cenu un pakalpojuma izpildes termiņu. Pēc piedāvājumu atvēršanas 

sanāksmes dalībnieka pieprasījuma Pasūtītājs uzrāda Finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši 

pieprasītajai Finanšu piedāvājuma formai norādīta piedāvātā cena. 

 

5.1.4. Piedāvājumu, kas iesniegts pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai kura ārējais 

iepakojums nenodrošina to, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz 

piedāvājumu atvēršanai, Pasūtītājs neizskata un atdod atpakaļ Pretendentam. 

 
5.2. Piedāvājuma derīguma termiņš 

5.2.1. Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam, tas ir saistošam Pretendentam, līdz 

iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90 dienas no piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa. 

 

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

termiņā, Pasūtītājs var rakstiski lūgt Pretendentus pagarināt sava piedāvājuma derīguma 

termiņu.  

 

5.2.3. Ja Pretendents piekrīt pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu, Pretendents to rakstiski 

paziņo Pasūtītājam, kā arī nosūta Pasūtītājam bankas vai apdrošinātāja, kas izsniedzis 

piedāvājuma nodrošinājumu, rakstisku apliecinājumu par piedāvājuma nodrošinājuma 

termiņa pagarināšanu līdz pagarinātā piedāvājuma derīguma termiņa beigām vai jaunu 

piedāvājuma nodrošinājumu. 

 

5.3. Piedāvājuma noformējums 

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

labojumiem un dzēsumiem. 
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5.3.2. Piedāvājums sastāv no pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā, piedāvājuma 

nodrošinājuma, atlases dokumentiem, tehniskā piedāvājuma un finanšu piedāvājuma. 

 
5.3.3. Piedāvājuma sākumā ievieto satura rādītāju. Piedāvājuma lapas (izņemot piedāvājuma 

nodrošinājumu) 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. 

 

5.3.4. Piedāvājuma nodrošinājums jāiesniedz atsevišķi. 

 
5.3.5. Atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir 

pievienots Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies 

dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, Pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos 

noteiktajā kārtībā. Tulkojuma apliecinājums ietver: 

a. norādi “TULKOJUMS PAREIZS”, 

b. Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu, 

c. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. 

 

5.3.6. Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, Pretendents tās apliecina. Kopijas apliecinājums 

ietver: 

a. norādi “KOPIJA PAREIZA”, 

b. Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu, 

c. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. 

 

5.3.7. Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā, tehnisko piedāvājumu, finanšu 

piedāvājumu un citus piedāvājuma dokumentus paraksta, kopijas, tulkojumus un 

piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecina: 

a. Pretendents (ja Pretendents ir fiziska persona),  

b. Pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska persona), 

c. pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā 

noteikto (ja Pretendents ir personālsabiedrība), 

d. visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto 

(ja Pretendents ir personu apvienība) vai 

e. Pretendenta pilnvarota persona. 

Dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu 

apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgais 

personālsabiedrības biedrs vai personu apvienības dalībnieks, ievērojot šī punkta „a”, „b” un 

„e” apakšpunktā noteikto. 

 

5.3.8. Iesniedzot piedāvājumu vai pieteikumu, Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu 

atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums 

vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.  

 

5.3.9. 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 un telefona un faksa numuru, atzīmi 

”Komerctransporta iegāde SIA “Lielvārdes Remte” pilsētas apsaimniekošanas funkcijas 

nodrošināšanai operatīvajā līzingā” ID Nr. LR 2018/5 CA9. Neatvērt līdz 2018. gada 5. 

novembrim, plkst. 10:00”. 

 

5.3.10. Piedāvājuma ārējā iepakojumā ievieto divus aizlīmētus iekšējus iepakojumus, no kuriem 

vienā ievieto piedāvājuma oriģinālu, bet otrā - piedāvājuma kopijas. Uz iekšējiem 

iepakojumiem attiecīgi norāda: 
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a. atzīmi “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJAS”, 

b. Pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu, 

c. Atzīmi ”Piedāvājums iepirkuma procedūrai ”Komerctransporta iegāde SIA “Lielvārdes 

Remte” pilsētas apsaimniekošanas funkcijas nodrošināšanai operatīvajā līzingā” ID Nr. 

2018/5 CA9”. Neatvērt līdz 2018. gada 5. novembrim, plkst. 10:00”. 

 

5.3.11. Piedāvājuma iekšējos iepakojumos attiecīgi ievieto piedāvājuma daļu oriģinālus vai kopijas. 

Uz piedāvājuma daļu oriģināliem un to kopijām attiecīgi norāda: 

a. atzīmi “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJA”, 

b. Pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu, 

c. uz piedāvājuma titullapas ir jānorāda papildus vismaz šāda informācija: iepirkuma 

nosaukums, identifikācijas numurs, pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, pasta 

adrese (ar pasta indeksu), e-pasta adrese, uz kuriem iepirkuma komisija nepieciešamības 

gadījumā sūta vēstuli ar jautājumiem vai, pēc lēmuma pieņemšanas – paziņojumu par 

pieņemto lēmumu. 

 
6. Piedāvājuma nodrošinājums 

6.1. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu 400,00 (četri 

simti euro 00 centi) EUR apmērā. Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz Latvijas Republikā 

vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka vai 

apdrošināšanas sabiedrībā, tās filiāle vai ārvalsts bankas filiāle, kas Latvijas Republikas 

normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi piegādes sniegšanu Latvijas 

Republikas teritorijā, un tam ir jāatbilst Piedāvājuma nodrošinājuma veidnei (A pielikums) 

vai Piedāvājuma nodrošinājuma veidnē paredzētajiem noteikumiem, kā arī Pretendentam ir 

iespēja piedāvājuma nodrošinājumu iesniegt, kā naudas summas iemaksu SIA kontā (konts 

norādīts SIA tīmekļa vietnē: www.lielvardesremte.lv), norādot iemaksas mērķi: 

„PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS IEPIRKUMAM NR. LR 2018/5 CA9”.  

 

6.2. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa beigām līdz īsākajam no šādiem termiņiem: 

a. līdz piedāvājuma derīguma termiņam vai piedāvājuma derīguma termiņa 

pagarinājumam, kuru Pasūtītājam rakstveidā paziņojis Pretendents un Piedāvājuma 

nodrošinājuma izsniedzējs, 

b. līdz dienai, kad Pretendents, kurš ir atzīts par uzvarētāju, saskaņā ar iepirkuma līguma 

noteikumiem iesniedz līguma izpildes nodrošinājumu (ja tāds ir paredzēts iepirkuma 

līguma projektā) vai  

c. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai. 

 

6.3. Nodrošinājuma devējs izmaksā sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam vai sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzējs ietur pretendenta iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja: 

a. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums; 

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

sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma 

procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto līguma nodrošinājumu; 

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

neparaksta iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēja noteiktajā termiņā. 

 

6.4. Piedāvājuma nodrošinājumu Pasūtītājs atdod Pretendentiem šādā kārtībā: 

a. Pretendentam, ar kuru Pasūtītājs ir, noslēdzis iepirkuma līgumu, - pēc iepirkuma līguma 

izpildes nodrošinājuma iesniegšanas, 

b. pārējiem Pretendentiem - pēc iepirkuma procedūras beigām 

c. Pretendentam, kurš nepiekrīt sava piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanai, - pēc 

piedāvājuma derīguma termiņa beigām. 

 

7. Nosacījumi Pretendentu dalībai Iepirkumā 

 

7.1. Pretendents var būt fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to 

kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū preces un atbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām 

http://www.lielvardesremte.lv/
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prasībām. Pasūtītājs izslēgs pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā jebkurā no šādiem 

gadījumiem. 

 

7.1.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas 

procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), 

apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts; 

 

7.1.2. ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā 

īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumu, 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; 

 
7.1.3. iepirkuma dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma 

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

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

iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem; 

 
7.1.4. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā 

kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām 

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

attiecināmi iepirkuma nolikuma 7.1.1., 7.1.2. un 7.1.3. punktā minētie nosacījumi. 

 
7.1.5. Pretendents nedrīkst būt ārzona reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība. 

 
Pretendenta kvalifikācijas prasības 

 

7.2. Nosacījumi Pretendenta profesionālās darbības veikšanai 

7.2.1. Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz 

personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu 

apvienība), kā arī Personas (t.sk. apakšuzņēmēji), uz kuru iespējām Pretendents balstās, 

normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā 

reģistrā ārvalstīs. 

 

7.3. Prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli 

 

Pretendenta katra gada finanšu vidējais apgrozījums komerctranporta pēdējos trīs 

kalendārajos gados (skaitot līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) ir līdzvērtīgs kopējai 

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

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

informācija jāiesniedz par visu darbības periodu. 

 
Pretendents iepirkuma priekšmetā un tehniskajās specifikācijās minētos darbus spēj veikt par 

nemainīgu, iepirkumā piedāvāto līgumcenu visā līguma darbības periodā.  

 

7.4. Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām 

7.4.1. Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (skaitot līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) 

(vai īsākā, ņemot vērā piegādātāja dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiku) ir pieredze 

vismaz 2 (divu) jaunu komerctranportu piegādes līguma nodrošināšanā (piegāde, t.sk., noma 

vismaz 60 mēneši). 

 

7.4.2. Par katru iepriekš veikto darbu Pretendents pievieno pieņemšanas – nodošanas akta kopiju, 

un pozitīvas pasūtītāju atsauksmes. 

 
7.4.3. Lai apliecinātu veiktās piegādes, Pretendentam ir jāaizpilda pielikums Nr.3 “Veiktās 

komerctransporta piegādes veidne”. 
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8. Prasības attiecībā uz personu grupām un personālsabiedrībām 

 
8.1. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, tad Nolikuma 7.2. un 7.4. punktos noteiktās prasības 

Pretendentam attiecas uz katru personu grupas dalībnieku atsevišķi, un piedāvājuma sastāvā 

jāiesniedz to apliecinoši dokumenti; 
8.2. Ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība, tad uz to attiecas Nolikuma 7.2., un 7.4. 

punktos noteiktās prasības un piedāvājumam jāpievieno to apliecinoši dokumenti; 
8.3. Personu grupas vai personālsabiedrības finanšu apgrozījums tiks noteikts, summējot 

personas grupas dalībnieku, vai personālsabiedrības biedru finanšu apgrozījumu norādītajā 

nozarē un piedāvājuma sastāvā jāiesniedz to apliecinošie dokumenti. 
 
9. Iesniedzamie dokumenti 

Iesniedzamie dokumenti Pretendenta piedāvājumā kārtojami tādā secībā, kādā tie ir uzskaitīti 

no 9.1. – 11.3.apakšpunktam.  

 

9.1. Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā 

Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā sagatavo atbilstoši veidnei Nolikuma 

pielikumā (pielikums Nr.1). Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā iesniedz 

kopā ar: 

a. Atlases dokumentiem (dokumentiem, kas apliecina Pretendentu izslēgšanas nosacījumu 

neattiecināmību uz Pretendentu/Personām (t.sk. apakšuzņēmējiem), uz kuru iespējām 

Pretendents balstās un Pretendenta/Personu (t.sk. apakšuzņēmēju), uz kuru iespējām 

Pretendents balstās, kvalifikācijas dokumentiem), 

b. dokumentu vai dokumentiem, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā 

arī kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumu apliecinājušās personas 

tiesības pārstāvēt Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros. Ja dokumentus, kas 

attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku 

paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai 

personu apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, 

kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai 

personu apvienības dalībnieku iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas 

pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās 

amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu. 

 
Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, tad piedāvājumam jāpievieno visu personu grupas 

dalībnieku parakstīta vienošanās, kurā noteikts, ka katrs personu grupas dalībnieks atsevišķi 

un visi kopā ir atbildīgi par līguma izpildi, norādīts galvenais dalībnieks, kurš pilnvarots 

parakstīt piedāvājumu, iepirkuma līgumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus 

grupas dalībnieku vārdā, kā arī saņemt maksājumus no Pasūtītāja. Vienošanās dokumentā 

jānorāda katra personu grupas dalībnieka sniegtā pakalpojuma daļa (procentos). 

 
9.2. Pretendenta, personālsabiedrības un visu personālsabiedrības biedru (ja piedāvājumu 

iesniedz personālsabiedrība_ vai visu personu apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu 

iesniedz personu apvienība) komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas 

iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecību kopijas.  

 

9.3. Aizpildīts Nolikuma pielikums Nr.4 „Apakšuzņēmējiem/Personām, uz kuru iespējām 

Pretendents balstās, nododamo Piegādes daļu saraksta veidne”, ja Pretendents plāno 

piesaistīt apakšuzņēmējus un pielikums Nr.5 “Apakšuzņēmēja/Personas, uz kuras iespējām 

Pretendents balstās, apliecinājums”. 

 

9.4. Pretendenta apstiprināts Pretendenta un Personu (t.sk. apakšuzņēmēju), uz kuru iespējām 

Pretendents balstās, pēdējos 3 (trīs) (skaitot līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) gados 

piegādāto komerctransporta saraksta veidnei (pielikums Nr.3), pieņemšanas – nodošanas 

akta kopijas, un pozitīvas pasūtītāju atsauksmes (kas apliecina Nolikuma 7.4.1.apakšpunktā 

prasīto pieredzi). 

 

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

informācija jāiesniedz par visu darbības periodu.  
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10. Tehniskais piedāvājums 

Tehniskais piedāvājums Pretendentam jāsagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un 

ievērojot Tehnisko piedāvājumu (pielikums Nr.2). 

 
11. Finanšu piedāvājums  

 
11.1. Finansiālajā piedāvājumā pretendents norāda cenu par preci, ievērojot šādus nosacījumus. 

 

11.1.1. preces cenā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar pasūtītāja izstrādātajai tehniskajai 

specifikācijai atbilstošas preces izgatavošanu, piegādi, uzstādīšanu, kā arī ar līguma saistību 

izpildi, ņemot vērā iepirkuma līguma projektā noteiktos izpildītāja pienākumus, tajā skaitā 

arī nodokļi un nodevas izņemot pievienotās vērtības nodokli, un reģistrācija Ceļu Satiksmes 

Drošības direkcijā (CSDD), preces pirmspārdošanas sagatavošanu un Tehnisko apskati; 

 

11.1.2. preces cenā ir ietvertas materiālu izmaksas, piegādes izmaksas, nepieciešamo palīgmateriālu 

izmaksas, tehnikas un dažāda aprīkojuma izmantošanas izmaksas, kā arī ar preces kvalitātes 

un garantijas nodrošināšanu saistītās izmaksas; 

 

11.1.3. preces vienības cena ir fiksēta uz visu iepirkuma līguma darbības laiku un nevar tikt mainīta; 

 

11.1.4. preces cenā ir ietverti arī tādi riski kā likumdošanas izmaiņu risks, preces pašizmaksas (tajā 

skaitā arī materiālu, darbaspēka) sadārdzinājuma risks; 

 

11.1.5. preces vienības izcenojumos nav  pieļaujama nulles vērtības norādīšana; 

 

11.1.6. Piedāvājuma iepirkuma līguma summa (cena) – apmaksas (operatīvā līzinga) nosacījumi; 

 

11.1.7. Piedāvājumam jābūt izteiktam EUR (euro), norādot piedāvājuma kopējo summu bez PVN, 

PVN, cenu ar PVN, cenu par operatīvā līzinga 1 (vienu) mēnesi un cenu par operatīvo 

līzingu 60 (sešdesmit) mēnešos; 

 

11.1.8. Pirmā iemaksa – 10 % (desmit procentu) apmērā no kopējās līgumcenas bez PVN. 

 

11.1.9. Operatīvā līzinga līguma darbības termiņš 5 (pieci) gadi jeb 60 (sešdesmit) mēneši. 

 

11.1.10. Komerctransporta atlikušo vērtību pēc operatīvā līzinga beigām, par kādu Pasūtītājs var 

iegādāties minēto preci savā īpašumā.  

 
11.2. Pretendents iesniedz finanšu piedāvājumu saskaņā ar nolikuma pielikumā Nr. 6 noteikto 

formu. 

 

11.3. Pretendents finansiālajā piedāvājumā informāciju norāda euro bez pievienotās vērtības 

nodokļa ar precizitāti divas zīmes aiz komata.  

 

12. Piedāvājumu izvērtēšana 

12.1. Pēc piedāvājumu atvēršanas iepirkuma komisija slēgtās sēdēs veic piedāvājumu izvērtēšanu. 

 

12.2. Piedāvājumi, kuri neatbilst Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām var tikt noraidīti, 

ja to neatbilstība Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska. 

 

12.3. Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendenta Pieteikums dalībai Iepirkuma procedūrā un 

Piedāvājuma nodrošinājums atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Pieteikums dalībai 

Iepirkuma procedūrā vai Piedāvājuma nodrošinājums nav ietverts Pretendenta piedāvājumā 

vai neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. 

12.4. Iepirkuma komisija pārbauda, vai uz Pretendentu neattiecas kādi no izslēgšanas nolikuma 

7.1. – 7.1.4. punktos minētajiem izslēgšanas nosacījumiem, ja tiek konstatēta kāda 

neatbilstība, tad rīkojas PIL 9.pantā noteiktajā kārtībā. 

 

12.5. Iepirkumu komisija pārbauda atlasīto Pretendentu Tehnisko piedāvājumu un Finanšu 

piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām. Piedāvājumi, kuru Tehniskie 
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piedāvājumi vai Finanšu piedāvājumi neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, tiek 

noraidīti. 

 

12.6. Piedāvājumi, kuri neatbilst Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām var tikt noraidīti, 

ja to neatbilstība Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska. 

 

12.7. No piedāvājumiem, kas atbilst visām Nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija 

izvēlas saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu. 

 

12.8. Komisija salīdzina un vērtē tos piedāvājumus, kas nav noraidīti tehniskā piedāvājuma 

atbilstības pārbaudē, izvēloties saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu katrai no daļām, tiks 

pielietoti vērtēšanas kritēriji un sekojošas maksimālās skaitliskās vērtības. 

 

Nr.p.k. Vērtēšanas kritērijs 
Maksimālās skaitliskās 

vērtības 

1. (K1) Preces kopējā nomas maksa 60 mēnešiem, bez 

PVN 

70 

2. (K2)  Preces piegādes termiņš (dienas pēc pasūtījuma 

veikšanas) 

30 

 

 Piedāvājumam ar viszemāko kopējo nomas maksu 60 mēnešiem, atbilstoši kritērijam K1, tiks 

piešķirti 70 izdevīguma punkti. Pārējo pretendentu izvērtējamiem piedāvājumiem izdevīguma 

punkti tiks aprēķināti sekojoši: Punktu skaits = 70 x (zemākā kopējo nomas maksu 60 

mēnešiem / izvērtējamā piedāvājuma nomas maksu 60 mēnešiem); 

 Piedāvājumam ar vismazāko preces piegādes termiņu (dienas pēc pasūtījuma veikšanas), 

atbilstoši kritērijam K2, tiks piešķirti 30 izdevīguma punkti. Pārējo pretendentu izvērtējamiem 

piedāvājumiem izdevīguma punkti tiks aprēķināti sekojoši: Punktu skaits = 30 x (vismazākais 

piegādes laiks (dienu skaits) / izvērtējamais piegādes laiks (dienu skaits)). 
 
12.9. Ja pirms tam, kad pasūtītājs pieņems lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību 

piešķiršanu, konstatēs, ka vismaz divu piedāvājumu novērtējums ir vienāds, izšķirošais 

piedāvājuma izvēles kritērijs, atbilstoši kuram pasūtītājs izvēlēsies piedāvājumu, būs tas 

pretendenta piedāvājums, kuram 2017.gadā ir veiktas lielākas valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas (ja piedāvājumu iesniegusi personālsabiedrība vai personu apvienība, tiek 

vērtētas katru personālsabiedrības biedra un katra personu apvienības dalībnieku veiktās 

sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas); ja šāda informācija nebūs pieejama Publisko 

datu bāzēs, komisija pieprasīs pretendentiem to iesniegt. 
 

Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi 
 
13. Iepirkuma komisijas tiesības 

13.1. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai 

citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, 

pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai Pretendents vai 

kompetenta institūcija papildina vai izskaidro sertifikātus un dokumentus, kas iesniegti 

Iepirkuma komisijai; 

 

13.2. Pieaicināt ekspertus Pretendentu un piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā; 

 

13.3. Izvēlēties nākamo piedāvājumu, ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu 

ar Pasūtītāju; 

 

13.4. Izbeigt un pārtraukt Iepirkumu Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajos 

gadījumos un kārtībā. 

 
14. Iepirkuma komisijas pienākumi 

14.1. Nodrošināt Iepirkuma norisi un dokumentēšanu; 

 

14.2. Nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem; 
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14.3. Pēc ieinteresēto Piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt 

informāciju par Iepirkuma dokumentāciju; 

 

14.4. Vērtēt Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem un šo 

Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu ar viszemāko cenu vai pieņemt lēmumu par Iepirkuma 

pārtraukšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

 

Pretendenta tiesības un pienākumi 

 

15. Pretendenta tiesības 

15.1. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu; 

 

15.2. Iesniegt sūdzību par Iepirkuma dokumentāciju un Iepirkuma norises likumību; 

 

15.3. Citas Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās tiesības. 

 

16. Pretendenta pienākumi 

16.1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām; 

 

16.2. Sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu; 

 

16.3. Sniegt atbildes uz Iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas 

nepieciešama Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un 

vērtēšanai; 

 

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

 

16.5. Citi Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktie pienākumi. 

 
17. Iepirkuma līgums 

17.1. Pasūtītājs pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu ar izraudzīto Pretendentu slēdz 

iepirkuma līgumu atbilstoši Iepirkuma līguma veidnei (7.pielikums). 
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1.pielikums: Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā 

 

 

 

<Pasūtītāja nosaukums> 

<reģistrācijas numurs> 

<adrese> 

 

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ 

 

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

[“<Iepirkuma daļas nosaukums>”]1  

 

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

 

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

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

<adrese> 

1. [Iepazinušies]/[Iepazinies]2 ar <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – 

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

numurs>” nolikumu (turpmāk – Nolikums), pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības, kā arī 

apņemamies: 

 pieņemot un, ievērojot visas Nolikumā noteiktās prasības, un garantē Nolikuma prasību 

izpildi; 

 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; 

 apņemamies, ja tiks noslēgts līgums par iepirkumā minēto priekšmetu, tad strādāt pie 

kvalitatīvas līguma izpildes; 

 ar šo apliecinām, ka mūsu rīcībā ir pietiekoša informācija par piegādājāmo preci un citiem 

apstākļiem, kas var ietekmēt tehniskajā specifikācijā minētās preces piegādi; 

 apliecinām, ka iesniegtās ziņas ir pilnīgas un patiesas; 

 iesniedzot šo pieteikumi, apzināmies un pilnībā uzņemamies visus riskus un atbildību par 

iesniegto piedāvājumu; 

 finanšu piedāvājumā ir norādīta līgumcena – kopēja cena par kādu tiks veikta iepirkuma 

priekšmetā minētā preču piegāde; 

 Tāmē ir iekļauti visi darbi un materiāli, pat, ja Pasūtītājs tos nav iekļāvis savā tāmē, bet to 

nepieciešamība izriet no faktiskās situācijas; 

 Vienību cenas ir fiksētas uz visu Darba izpildes laiku un netiks pārrēķinātas, izņemot 

iepirkuma līgumā paredzētajos gadījumos. 

 

 
 
2. [iesniedzam]/[iesniedzu]3 piedāvājumu, kas sastāv no: 

a. šī pieteikuma un atlases dokumentiem, 

b. Tehniskā piedāvājuma un 

c. Finanšu piedāvājuma, 

(turpmāk – Piedāvājums) 

 

 

3. gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, apņemoties:  

a. <piegādes raksturojums> saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Nolikuma pielikums Nr.2) 

(turpmāk – Piegāde) par Piegādes kopējo cenu: 

                                                 
1 Jānorāda, ja piedāvājums tiek iesniegts par iepirkuma priekšmeta daļu 
2 Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona. 
3 Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona. 
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Preces piegādes kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN): <…> EUR 

(<summa vārdiem> euro), 

PVN <…>%: <…> EUR (<summa vārdiem> euro), 

Preces piegādes kopējā cena ar PVN: <…> EUR (<summa vārdiem> euro), 

Kopējā nomas cena 60 (sešdesmit) mēnešos bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – 

PVN): <…> EUR (<summa vārdiem> euro). 

b. slēgt iepirkuma līgumu saskaņā ar Nolikuma 7.pielikumu - Iepirkuma līguma veidni, 

c. pārdot Preci saskaņā ar [manu]/[mūsu]4 Tehnisko piedāvājumu iepirkuma līgumā noteiktajā 

kārtībā <nedēļu skaits> (nedēļu skaits vārdiem) nedēļas no iepirkuma līguma noslēgšanas 

dienas. 

 

4. Piedāvājums ir spēkā 90 dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa. 

 

5. Pretendents (ja Pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrība un visi 

personālsabiedrības biedri (ja Pretendents ir personālsabiedrība) vai visi personu apvienības 

dalībnieki (ja Pretendents ir personu apvienība) apliecina, ka: 

a. Uz Pretendentu neattiecas nolikuma 7.1.-7.1.5. noteikti izslēgšanas nosacījumi; 

b. visa Piedāvājumā ietvertā informācija ir patiesa. 

 

6. Pretendents norāda informācju, vai viņs vai tā piesaistītais apakšuzņēmējs/u atbilst mazā vai vidējā 

uzņēmuma statusam (jāaizpilda tikai, ja pretendents vai apakšuzņēmējs/i atbilst mazā vai vidējā 

uzņēmuma statusam, par katru uzņēmumu (skat. Skaidrojumu: 

https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf):  

 

mazais     vidējais 

 

7. [Mūs Iepirkuma procedūrā pārstāv un iepirkuma līgumu, gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums ar 

mums slēgt iepirkuma līgumu mūsu vārdā slēgs: 

 

<Personu apvienības dalībnieka (ja Pretendents ir personu apvienība) nosaukums vai vārds un uzvārds 

(ja attiecīgais personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)> 

<Reģistrācijas numurs vai personas kods> 

<Adrese>]5 

<Pretendenta vai personu grupas dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents vai 

personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)> <Reģistrācijas numurs vai personas kods> 

<Adrese> 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksttiesīgās personas paraksts> 

 

[<Personu apvienības dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja personu apvienības dalībnieks ir 

fiziska persona)> <Reģistrācijas numurs vai personas kods> 

<Adrese> 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksttiesīgās personas paraksts>]6 

 

 

 
 
 

 

 

 

                                                 
4 Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona. 
5 Punkts ir ietverams Pieteikumā dalībai iepirkuma procedūrā, ja Pretendents ir personu apvienība. 
6 Pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā paraksta visi personu apvienības dalībnieki (ja Pretendents ir personu apvienība)! 

https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf
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2.pielikums: Tehniskā specifikācija 

 

Tehniskā specifikācija 

Prasības, kas attiecas uz iepirkuma priekšmetu – jauna 

komerctransporta iegāde operatīvajā līzingā 

 
1. Piegādātājs nodrošina: 

1) automašīnas piegādi, sagatavošanu un nodošanu Pasūtītājam; 

2) automašīnas reģistrāciju LR CSDD uz Pasūtītāja vārda ar LR numurzīmēm.  

 

2. Piegādātājs, piegādājot automašīnu, nodod Pasūtītāja pilnvarotai personai: 

1) divus atslēgu komplektus; 

2) automašīnas tehnisko pasi (norādot turētāju kā Nomnieku) u.c. tehnisko dokumentāciju. 

 

3. Pasūtītāja minimālās prasības: 

1) 1 (viena) automašīna, jauna, vieglā, komerctransports:  

 

Nr. 

p.k. 
Tehniskie rādītāji Prasības 

1.  
Piedāvātā automobiļa 

marka un modelis 
nav noteikts 

2.  Automobiļu skaits 1 (viens) 

3.  Automobiļa klase 
- Komerctransports (N1) 

(pēc LPAA klasifikatora) 

4.  Automobiļa stāvoklis 

 

- Jauns, nobraukums līdz 100 km 

 

5.  

Autoservisu skaits un 

vieta, kuros var veikt 

piedāvāto automobiļu 

plānotās tehniskās 

apkopes  

- ne mazāk kā 1 Rīgā; 

- vismaz 1 ne tālāk kā 65 km rādiusā no Lielvārdes pilsētas 

administratīvās robežas. 

 

 

6. . Virsbūves tips - Dubultkabīne ar kravas kasti un tena virsbūvi 

7. . Riteņu garenbāze - līdz 3700 mm 

8.  Automobiļa platums bez 

spoguļiem 
- līdz 2100 mm 

9. . Tenta augstums kravas 

kastē 
- līdz 1500 mm 

10.  Kravas kastes platums - vismaz 2000 mm 

11.  Kravas kastes augstums - vismaz 2600 mm 

12.  Durvju skaits - 4 (četras) 

13.  Sēdvietu skaits - 7 (septiņas) (ieskaitot vadītāju) 

14.  Pārnesumu kārba 
- 6-pakāpju manuālā; 

 

15.  Jauda - vismaz 130 kW 
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16.  
Griezes moments 

(Nm/apgr./min) 
- līdz 410/2000 

17.  Tilpums - līdz 2000 cm³ 

18.  

Degvielas patēriņš 

(kombinētais pēc ražotāja 

datiem) 

- ne vairāk kā 7.5 litri/100km 

19.  Degvielas veids - Dīzelis 

20.  
Dzenošo tiltu skaits, 

piedziņas tips 

- 2;  

- piedziņas tips – pilnpiedziņa (4x4). 

21.  Riepas 
- atbilstība ES direktīvas 920/23 EEC prasībām, mašīnai jābūt 

aprīkotai ar sezonai atbilstošām riepām 

22.  Diski  -  R15 ar dekoratīvajām uzlikām; 

23.  Sēdekļi 

- vadītāja sēdekļa augstuma regulēšana 

- roku balsti 

- apsildāms vadītāja sēdeklis 

24.  Virsbūves krāsa - Pretendenta piedāvājums (Ieteicams oranaža) 

25.  Bremzes - ABS 

26.  Drošības sistēmas 

- elektroniskā stabilitātes un pretslīdes kontroles sistēma (ESP), 

sadursmes novēršanas brīdinājuma sistēma “Front Assist”, Hill 

Assist palīgsistēma kustības uzsākšanai slīpumā  

27.  Atslēga  

- centrāla atslēga 

- imobilaizers 

- pret aizbraukšanas signalizācija 

- kabīnes kustības sensori 

- autonomais skaņas signāls 

28.  Durvju logu mehānisms - elektriski vadāmi priekšējo logu pacēlāji 

29.  Sānu spoguļi 
- elektriski regulējami; 

- apsildāmi ārējie atpakaļskata spoguļi. 

30.  Stūres iekārta 
- stūres pastiprinātājs; 

- stūres regulēšana pēc augstuma un dziļuma. 

31.  Drošības aprīkojums - vadītāja galvas gaisa drošības spilvens priekšā 

32.  Klimata kontrole - mehāniskais gaisa kondicionieris 

33.  Audiosistēma 

 

- radio 

- radio sistēmai – melnbalts ekrāns 

- 2 (divi) skaļruņi 

- SD kartes ligzda 

- USB pieslēgligzda 

- Bluetooth mobīlā telefona brīvroku sistēma 

  

34.  
Grīdas paklājiņu 

komplekts 
- gumijas materiāla paklājiņi šoferim un blakus sēdošajiem 
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35.  
Obligātais aprīkojums un 

prasības 

- priekšējie miglas lukturi, dienasgaitas lukturi 

- augšējais plaukts (mantu novietne) 

- medicīniskā aptieciņa, ugunsdzēšamais aparāts, piespiedu 

apstāšanās zīme, atstarojošā veste 

- pilna izmēra rezerves ritenis 

- rezerves riteņu nomaiņas instrumentu komplekts 

- komplektācijā jāiekļauj gan vasaras, gan ziemas riepu 

komplekti 

- sakabes ierīce, fiksēta 

- dzinēja un ātrumkārbas tērauda aizsargs 

- pastiprināti stabilizatori un amortizatori 

- LED dzeltenās bākugunis 

- akumulators ar paaugstinātu  kapacitāti 

- apsildāmas logu mazgājamās sprauslas 

- papildus otrā salona apsilde 

- kravas kaste ar nolaižamiem sānu bortiem 

- tenta virsbūve ar alumīnija karkasu 

- dubļusargi priekšā un aizmugurē 

 

36.  
Garantijas minimālās 

prasības: 
- ne mazāk kā 5 (pieci) gadi vai 150 000 km nobraukums 

37. 
*Automobiļa ietekmes uz 

vidi rādītāji: 
Automobiļa ietekmes uz vidi rādītāji: 

37.2. 
Slāpekļa oksīda (NO) 

emisiju apjoms, g/km 
- atbilstība EURO 6  

 

*Saskaņā ar 21.12.2010. Ministru kabineta noteikumiem Nr.1184 

 

Pretendentam obligāti jāiesniedz parakstīta un apliecināta piedāvātā komerctransporta 

degvielas patēriņa norma. 
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TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 

Publiskajam iepirkumam 

„Komerctransporta iegāde SIA “Lielvārdes Remte” pilsētas apsaimniekošanas 

funkcijas nodrošināšanai operatīvajā līzingā” 

ID Nr. LR – 2018/5 CA9 

 
Pretendents, 

___________________________________________________________________, 
pretendenta nosaukums 

  

reģ.Nr._____________________________________________________________________

__, 
                                        vienotais reģistrācijas numurs                                          
 

tā _________________________________________ personā; 
   Vadītāja vai pilnvarotās personas vārds uzvārds 

 
1) Pretendents apliecina, ka komerctransports tiks piegādāta, sagatavota un nodota 

Pasūtītājam 10 dienu laikā pēc iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas. 

2) Pretendents apliecina, ka komerctransports tiks reģistrēts LR CSDD uz Pasūtītāja vārda 

ar LR numurzīmēm. 

3) Pretendents apliecina, ka komerctransportam tiks nodrošināta Tehniskajā specifikācijā 

noteiktā garantija. 

4) Pretendents apņemas, piegādājot komerctransportu, nodot Pasūtītāja pilnvarotai personai 

komerctransporta: 

1. divus atslēgu komplektus; 

2. komerctransporta tehnisko pasi (norādot turētāju kā Nomnieku) u.c. tehnisko 

dokumentāciju.  

 
Pretendenta aizpildīta tabula, norādot atzīmi – atbilst/ neatbilst un citu informāciju 

atbilstoši Nolikumam. 

 

Vieglā automašīna: _________________________(norādīt piedāvātā automobiļa marku 

un modeli). 

 

Tehniskie rādītāji Prasības 
Atbilst/ neatbilst  

(vai apraksts) 

Automobiļu skaits 1 (viens)  

Automobiļa klase 
- Komerctransports (N1) 

(pēc LPAA klasifikatora) 

 

Automobiļa stāvoklis - Jauns, nobraukums līdz 100 km 

 

(apraksts) 
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Autoservisu skaits un vieta, 

kuros var veikt piedāvāto 

automobiļu plānotās tehniskās 

apkopes  

- ne mazāk kā 1 Rīgā; 

- vismaz 1 ne tālāk kā 65 km rādiusā no 

Lielvārdes pilsētas administratīvās robežas. 

 

 

Virsbūves tips 
- Dubultkabīne ar kravas kasti un tena 

virsbūvi 

 

 

Riteņu garenbāze - līdz 3700 mm  

Automobiļa platums bez 

spoguļiem 
- līdz 2100 mm 

 

Tenta augstums kravas kastē - līdz 1500 mm  

Kravas kastes platums - vismaz 2000 mm  

Kravas kastes augstums - vismaz 2600 mm  

Durvju skaits - 4 (četras)  

Sēdvietu skaits - 7 (septiņas) (ieskaitot vadītāju)  

Pārnesumu kārba 
- 6-pakāpju maunālā; 

 

 

Jauda - vismaz 130 kW  

Griezes moments 

(Nm/apgr./min) 
- līdz 410/2000 

 

Tilpums - līdz 2000 cm³  

Degvielas patēriņš 

(kombinētais pēc ražotāja 

datiem) 

- ne vairāk kā 7.5 litri/100km 

 

Degvielas veids - Dīzelis  

Dzenošo tiltu skaits, piedziņas 

tips 

- 2;  

- piedziņas tips – pilnpiedziņa (4x4). 

 

Riepas 

- atbilstība ES direktīvas 920/23 EEC 

prasībām, mašīnai jābūt aprīkotai ar sezonai 

atbilstošām riepām 

 

Diski  - R15 ar dekoratīvajām uzlikām  

Sēdekļi 

- vadītāja sēdekļa augstuma regulēšana; 

- soku balsti; 

- apsildāms vadītāja sēdeklis. 

 

Virsbūves krāsa 
- Pretendenta piedāvājums (Ieteicams 

oranža) 

 

Bremzes - ABS  

Drošības sistēmas 

- elektroniskā stabilitātes un pretslīdes 

kontroles sistēma (ESP), sadursmes 

novēršanas brīdinājuma sistēma “Front 

Assist”, Hill Assist palīgsistēma kustības 

uzsākšanai slīpumā 
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Atslēga  

- centrāla atslēga; 

- imobilaizers; 

- pret aizbraukšanas signalizācija; 

- kabīnes kustības sensori; 

- autonomais skaņas signāls. 

 

Durvju logu mehānisms - elektriski vadāmi priekšējo logu pacēlāji  

Sānu spoguļi 
- elektriski regulējami; 

- apsildāmi ārējie atpakaļskata spoguļi. 

 

Stūres iekārta 

- stūres pastiprinātājs; 

- stūres regulēšana pēc augstuma un 

dziļuma. 

 

Drošības aprīkojums 
- vadītāja galvas gaisa drošības spilvens 

priekšā 

 

Klimata kontrole - mehāniskais gaisa kondicionieris 
 

Audiosistēma 

 

- radio 

- radio sistēmais – melnbalts ekrāns 

- 2 (divi) skaļruņi 

- SD kartes ligzda; 

- USB pieslēgligzda 

- Bluetooth mobīlā telefona brīvroku 

sistēma 

 

 

Grīdas paklājiņu komplekts 
- gumijas materiāla paklājiņi šoferim un 

blakus sēdošajiem 

 

Obligātais aprīkojums un 

prasības 

- priekšējie miglas lukturi, dienasgaitas 

lukturi 

- augšējais plaukts (mantu novietne) 

- medicīniskā aptieciņa, ugunsdzēšamais 

aparāts, piespiedu apstāšanās zīme, 

atstarojošā veste 

- pilna izmēra rezerves ritenis 

- rezerves riteņu nomaiņas instrumentu 

komplekts 

- komplektācijā jāiekļauj gan vasaras, gan 

ziemas riepu komplekti 

- sakabes ierīce, fiksēta 

- dzinēja un ātrumkārbas tērauda aizsargs 

- pastiprināti stabilizatori un amortizatori 

- LED dzeltenās bākugunis 

- akumulators ar paaugstinātu  kapacitāti 

- apsildāmas logu mazgājamās sprauslas 

- papildus otrā salona apsilde 

- kravas kaste ar nolaižamiem sānu bortiem 

- tenta virsbūve ar alumīnija karkasu 

 



 

21 

 

- dubļusargi priekšā un aizmugurē 

 

Garantijas minimālās prasības: 
- ne mazāk kā 5 (pieci) gadi  vai 150 000 

km nobraukums 

(apraksts) 

*Automobiļa ietekmes uz vidi 

rādītāji: 
Automobiļa ietekmes uz vidi rādītāji: 

 

Slāpekļa oksīda (NO) emisiju 

apjoms, g/km 
- atbilstība EURO 6 

 

 

*Saskaņā ar 21.12.2010. Ministru kabineta noteikumiem Nr.1184 

 

Pretendentam obligāti jāiesniedz parakstīta un apliecināta piedāvātā komerctransporta 

degvielas patēriņa norma. 

 

_________________________________________________

 ___________________ 

(pretendenta amatpersonas ar pārstāvības tiesībām amats, vārds, uzvārds)   (paraksts) 

 

________________________  _______________ 

(parakstīšanas vieta)    (datums)  
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3.pielikums: Veikto komerctransporta piegāžu veidne 

 

Veikto komerctransporta piegāžu sarakstā Pretendents norāda tādu informāciju par sniegtajām 

piegādēm, kas apliecina Nolikuma 7.4.punktā prasīto pieredzi. 

 

A: VEIKTO KOMERCTRANSPORTA PIEGĀŽU SARAKSTS 

 

Nr. 

p.k. 

Piegādes 

nosaukums un īss 

raksturojums 

Piegādes 

izmaksas bez 

PVN (EUR) 

Pasūtītājs 

(nosaukums, 

reģistrācijas 

numurs, adrese un 

kontaktpersona) 

Piegādes sniegšanas 

datums 

Piegādes 

pieņemšanas – 

nodošanas akta Nr. 

un datums 

1. <…> <…> <…> <…>/<…> <…>/<…> 

2. <…> <…> <…> <…>/<…> <…>/<…> 

3. <…> <…> <…> <…>/<…> <…>/<…> 
 

Par katru no uzrādītās piegādes Pretendentam jāiesniedz pieņemšanas – nodošanas akta kopija un 

pozitīvas Pasūtītāju atsauksmes par veiktajām piegādēm. 
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4.pielikums: Apakšuzņēmējiem/Personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, nododamo 

Piegādes daļu saraksta veidne  

 

 

 

APAKŠUZŅĒMĒJIEM/ PERSONĀM, UZ KURU IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, 

NODODAMO PIEGĀŽU DAĻU SARAKSTS7 

 

Apakšuzņēmēja / Personas 

nosaukums/vārds, uzvārds, 

reģistrācijas numurs/personas 

kods, adrese un 

kontaktpersona/ 

kontaktinformācija 

Nododamās 

piegādes daļas 

apjoms (% no 

Piegādes kopējās 

cenas) 

Īss apakšuzņēmēja/Personas 

sniedzamās Piegādes daļas 

apraksts 

<…> <…> <…> 

<…> <…> <…> 

<…> <…> <…> 

 

 

                                                 
7 Pretendents ir tiesīgs nodot apakšuzņēmējiem veicamos darbus Pretendenta izvēlētajā apjomā, vienlaikus kā 
ģenerāluzņēmējs saglabājot atbildību par šo darbu izpildi attiecībā pret Pasūtītāju un pierādot, ka Pretendentam būs 
pieejami apakšuzņēmēju resursi 
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5.pielikums: Apakšuzņēmēja / personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājuma 

veidne 

 

 

 

<Pasūtītāja nosaukums> 

<reģistrācijas numurs> 

<adrese> 

 

 

 

APAKŠUZŅĒMĒJA / PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, 

APLIECINĀJUMS8 

 

Iepirkuma procedūras “<Iepirkuma procedūras nosaukums>” “<Iepirkuma procedūras 

identifikācijas numurs>” [“<Iepirkuma daļas nosaukums>”]9 ietvaros 

 

 

Ar šo <Apakšuzņēmēja / Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums vai 

vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs / Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir fiziska 

persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs / Persona, uz kuras iespējām 

Pretendents balstās, ir fiziska persona) un adrese>: 

 

1. apliecina, ka ir informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> 

(turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un 

adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras 

nosaukums>” (Id. Nr.<iepirkuma identifikācijas numurs>) ietvaros;  

 

2. gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas: 

[sniegt šādas piegādes: 

<īss piegādes apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo piegādes daļu sarakstā 

norādītajam>] 

[un nodot Pretendentam šādus resursus: 

<īss Pretendentam nododamo resursu10 (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>]. 

 

3. Kā arī apliecina to, ka uz viņu nav attiecināms Nolikuma 14.2. punktā noteiktie Pretendentu 

izslēgšanas nosacījumi.  

 

 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksttiesīgās personas paraksts> 

 

 
 
 

                                                 
8 Attiecas uz tām Personām (t.sk. apakšuzņēmējiem), uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija 

atbilst iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām 
9 Jānorāda, ja piedāvājums tiek iesniegts par iepirkuma priekšmeta daļu 
10 Prasība par nepieciešamo finanšu apgrozījumu nevar tikt izpildīta tikai ar Personu (t.sk. apakšuzņēmēju), uz kuru iespējām 

Pretendents balstās, palīdzību, jo minētās personas neuzņemas finansiālu atbildību par līgumu. Minēto prasību var apliecināt pats 
Pretendents vai Pretendents kopā ar citu tirgus dalībnieku palīdzību, piemēram, apvienojoties personu apvienībā, kura kopumā ir 

atbildīga par līguma izpildi (t.sk. finansiālajām saistībām), uz līguma slēgšanas brīdi veidojot personu apvienību un sadarbības 

līgumā nosakot resursu nodošanas apjomu, termiņu, uz kādu šie resursi tiek nodoti, un solidāru atbildību līguma izpildē 
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6.pielikums: Finanšu piedāvājuma veidne 

 

 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
 

Iepirkuma “Komerctransporta iegāde SIA “Lielvārdes Remte” pilsētas 

apsaimniekošanas funkcijas nodrošināšanai operatīvajā līzingā” 
 

 

 Preces nosaukums Cena EUR bez PVN 

 

P1 Komerctransports (N1) (ražotājs, modelis, izlaiduma 

gads) 
 

A1 Piedāvātā cena EUR bez PVN  

A2 Pievienotās vērtības nodoklis (PVN)  

A3 Piedāvātā cena EUR ar PVN  

A4 Mēneša maksa bez PVN   

A5 Kopējā nomas maksa 60 mēnešiem, bez PVN  
 

Finanšu piedāvājumā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar: 

 

 Komerctransporta piegādi un reģistrāciju CSDD, tehnisko apskati un ieskaitot 

visus nodokļus un nodevas; 

 Pirmspārdošanas sagatavošanu un nodošanu Pasūtītājam; 

 Papildaprīkojums, lai nodrošinātu komerctransporta pilnīgu gatavību 

lietošanai; 

 Apmācības un transportēšanu uz Pasūtītāja adresi (Ceriņu iela 3, Lielvārde, 

Lielvārdes novads). 

 

Pasūtītājs patur tiesības pēc operatīvā līzinga (5 (pieci) gadi jeb 60 (sešdesmit) 

mēneši) termiņa beigām iegādāties attiecīgo komerctransportu, par tā atlikušo vērtību 

_________ EUR bez PVN, _____________ EUR ar PVN. 

 

Papildus finanšu piedāvājums jāiesniedz Excel formātā. 

 

 

Paraksta pretendenta vadītājs vai pilnvarota persona: 

Vārds, uzvārds, amats*   

Paraksts  

Vieta, datums  

 
* Finanšu piedāvājums jāparaksta Pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šajā 

gadījumā Pretendenta piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvara). 
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A pielikums: Piedāvājuma nodrošinājuma veidne 

 

A: Bankas garantijas veidne11 

 

<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>12 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 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> 

                                                 
11 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  
12 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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A pielikums: Piedāvājuma nodrošinājuma veidnes13 paraugs 

 

B: Apdrošināšanas sabiedrības garantijas veidne 

 

<Pasūtītāja nosaukums> 

<reģistrācijas numurs> 

<adrese> 

 

PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS 

 

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

[“<Iepirkuma daļas nosaukums>”]14  

 

<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>15 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> 

 
 

                                                 
13 Pasūtītājs var noteikt nepieciešamos būtiskākos nosacījumus attiecībā par nepieciešamo garantiju, tomēr 
paraugveidnes var radīt problēmas gan pretendentiem, sagatavojot piedāvājumus, jo dažādām bankām var būt 
specifiski nosacījumi garantiju izsniegšanai, gan arī Pasūtītājam, vērtējot garantiju atbilstību izvirzītajām prasībām. 
Ieteicams pievērst uzmanību iespējamajām problēmām, nosakot konkrētas veidnes, taču šādas veidnes izmantošana 
nebūtu uzskatāma par neatbilstību 
14 Jānorāda, ja piedāvājums tiek iesniegts par iepirkuma priekšmeta daļu 
15 Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām! 
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7.pielikums: Iepirkuma līguma veidne 

 
LĪGUMS Nr.____ 

Par jauna komerctransporta piegādi  

 

Lielvārdē,      201_.gada __.______________ 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Lielvārdes Remte”, vienotais reģistrācijas numurs 

47403003224, tās valdes locekļa Anda Siliņa personā, kas darbojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā 

Pasūtītājs, no vienas puses,  

un ________, vienotais reģistrācijas numurs _________, tās valdes _______ ________ personā, kurš 

rīkojas saskaņā ar ___________, no otras puses, turpmāk – Piegādātājs, kopā sauktas Puses, bet katra 

atsevišķi - Puse, pamatojoties uz iepirkuma „Par jauna komerctransporta piegādi Sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību „Lielvārdes Remte” vajadzībām” (Nr._______) turpmāk – iepirkums, rezultātiem, noslēdz 

šādu līgumu, turpmāk – Līgums: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pasūtītājs pasūta un pērk operatīvajā līzingā, bet Piegādātājs pārdod un piegādā operatīvā 

līzinga nodrošinātājam vienu gabalu jaunu komerctransporta _______ 201_.gada izlaidums, (turpmāk - 

Prece), saskaņā ar Līguma, iepirkuma nolikuma un tehniskās specifikācijas nosacījumiem, kā arī 

atbilstoši Piegādātāja iepirkumā iesniegtajam tehniskajam un finanšu piedāvājumam, kuru kopijas 

pievienotas Līgumam un ir tā neatņemama sastāvdaļa (Līguma 1.pielikums). 

1.2. Preces apraksts, cena un piegādes noteikumi ir noteikti saskaņā ar iepirkuma „Par jauna 

komerctransporta piegādi Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Lielvārdes Remte” vajadzībām” 

(Nr._______) rezultātiem. 

1.3. Piegādātājs Preci Pasūtītājam piegādā 8 nedēļu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas, t.i., līdz 

201_.gada __._____________, šādā adresē: _________.  

 

2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

2.1. Preces cena ir EUR ______,__ (_______ euro un __ centi), pievienotās vērtības nodoklis 

(PVN) 21% EUR ____,__ (_____ euro un __ centi), kopā ______,__ (______ euro un __ centi) 

turpmāk – Līguma summa. 

2.2. Līguma summā ietilpst visas izmaksas, kas saistītas ar Preces iegādi operatīvajā līzingā, 

reģistrāciju valsts noteiktajos reģistros, piegādi un nodošanu Pasūtītājam, kā arī remontu Preces 

garantijas termiņa laikā, kā arī visi Latvijas Republikā noteiktie nodokļi, nodevas un citas izmaksas, 

kas rodas Piegādātājam, izpildot Līgumu. 

2.3. Norēķinu par preci ar Piegādātāju veic operatīvā līzinga nodrošinātājs. 

2.4. Pasūtītājs norēķinus veic ar operatīvā līzinga nodrošinātāju un maksā atbilstoši līzinga 

līguma nosacījumiem. Pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots saskaņā ar spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem rēķina apmaksas dienā. 

2.5. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad operatīvā līzinga nodrošinātājs veicis 

pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto bankas norēķinu kontu. 

 

3. PREČU PIEGĀDE, NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA 

3.1. Piegādātājs piegādā Preci Pasūtītājam šī Līguma 1.3.punktā norādītajā adresē. 

3.2. Piegādātājs nodod, un Pasūtītājs pieņem Preci, parakstot divpusēju Aktu. Vienlaicīgi ar Preces 

nodošanu, Piegādātājs iesniedz ar Preces kvalitāti un ar normatīvajos aktos noteiktajā kartībā veikto 

reģistrāciju saistītos dokumentus, sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības 

obligāto apdrošināšanas polisi ar termiņu ne mazāku par 12 mēnešiem, ekspluatācijas instrukciju un 

servisa grāmatiņu. Prece pāriet Pasūtītāja lietošanā pēc operatīvā līzinga līguma noslēgšanas un Preces 

nodošanas divpusēja Akta parakstīšanas. 

3.3. Pirms Akta parakstīšanas Pasūtītājs pārbauda Preces atbilstību Līguma noteikumiem un 

paraksta Aktu vai atdod to Piegādātājam neparakstītu, rakstveidā norādot tā neparakstīšanas iemeslus. 

Pirms minētās pārbaudes veikšanas par Akta iesniegšanas faktu Pasūtītājam Puses uz tā izdara attiecīgu 

atzīmi. Atteikumā parakstīt Aktu Pasūtītājs norāda konstatētās nepilnības. Piegādātājs novērš 

nepilnības par saviem līdzekļiem Pušu noteiktajā termiņā. Ja Puses nespēj panākt vienošanos par 

konstatēto nepilnību novēršanas termiņu, Piegādātāja pienākums ir novērst konstatētās nepilnības 10 

(desmit) darba dienu laikā no atteikuma parakstīt Aktu iesniegšanas dienas Piegādātājam. Pasūtītājs 

neparakstītu Aktu un atteikumu parakstīt Aktu, kurā ir norādīti Akta neparakstīšanas iemesli, iesniedz 

(nosūta) Piegādātājam 3 (trīs) darba dienu laikā no Akta iesniegšanas dienas Pasūtītājam. Ja minētajā 3 
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(trīs) darba dienu termiņā Pasūtītājs nav parakstījis Aktu, kā arī nav iesniedzis (nosūtījis) Piegādātājam 

neparakstītu Aktu un atteikumu parakstīt Aktu, uzskatāms, ka Prece ir pieņemta 5. (piektajā) darba 

dienā no Akta iesniegšanas dienas Pasūtītājam. 

3.4. Ja Puses nevar vienoties par Preces atbilstību Līguma noteikumiem, proti, Pusēm ir 

domstarpības par Pasūtītāja izvirzītajām pretenzijām par Preces neatbilstību Līguma noteikumiem, tās 

pieaicina neatkarīgu ekspertu atzinuma sniegšanai. Par pieaicināmo ekspertu atzinuma sniegšanai Puses 

vienojas ar nosacījumu, ka pieaicinātais neatkarīgais eksperts būs vispāratzīts lietpratējs (speciālists) 

jomā, par kuru Pusēm ir radušās domstarpības. 

3.5. Piegādātājs pirms Preces nodošanas Pasūtītājam ir atbildīgs par visiem Preces bojājumiem un 

defektiem, kā arī sedz zaudējumus, kas radušies Preces transportēšanas laikā. 

3.6. Risks par Preces saglabāšanu pāriet uz Pasūtītāju no Akta parakstīšanas brīža vai 5. (piektajā) 

darba dienā no Akta iesniegšanas dienas Pasūtītājam, ja Līguma 3.3. punktā minētajā termiņā Pasūtītājs 

nav parakstījis Aktu, kā arī nav nosūtījis Piegādātājam neparakstītu Aktu un atteikumu parakstīt Aktu. 

3.7. Pasūtītājam nav tiesību lietot Preci līdz Preces pieņemšanai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā. 

 

4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

4.1. Pasūtītāja tiesības: 

4.1.1. pārbaudīt Preces atbilstību visām Tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām; 

4.1.2. pārbaudīt Piegādātāja Preces dokumentācijas pilnīgumu un derīgumu, ražotāja 

garantijas nosacījumus; 

4.1.3. pirms Preces nodošanas, ja Precei konstatētas nepilnības, sastādīt aktu, kurā norādītas 

konstatētās nepilnības un termiņš to novēršanai; 

4.1.4. pieņemot Preci, pieaicināt neatkarīgus ekspertus. Ar eksperta pieaicināšanu saistītos 

izdevumus sedz tā Puse, uz kuras viedokļa nepamatotību domstarpību gadījumā norāda eksperta 

atzinums; 

4.1.5. nepieņemt Preci, ja tā neatbilst Līguma noteikumiem; 

4.1.6. rakstveidā pieprasīt informāciju par Līguma izpildes gaitu. 

4.2. Pasūtītāja pienākumi: 

4.2.1. pieņemt Preci, ja tā piegādāta saskaņā ar Līguma noteikumiem; 

4.2.2. veikt maksājumus saskaņā ar operatīvā līzinga līgumā noteikto samaksas kārtību; 

4.2.3. piedalīties Preces nodošanā un pieņemšanā. 

4.3. Piegādātājam ir tiesības saņemt samaksu par Preci, kas ir piegādāta saskaņā ar Līguma 

noteikumiem. 

4.4. Piegādātāja pienākumi: 

4.4.1. saskaņā ar normatīvajiem aktiem sagatavot un organizēt Preces nodošanu Pasūtītājam 

dalībai ceļu satiksmē; 

4.4.2. samaksāt normatīvajos aktos noteiktos nodokļus un nodevas par Preci; 

4.4.3. veikt Preces reģistrāciju Ceļu Satiksmes Drošības direkcijā (turpmāk - CSDD) uz 

operatīvā līzinga nodrošinātāja vai Pasūtītāja  vārda un segt ar to saistītās izmaksas; 

4.4.4. veikt Preces apdrošināšanu ar obligāto civiltiesisko apdrošināšanu (OCTA) uz 12 

mēnešiem darbības reģionam Latvijā; 

4.4.5. iepazīstināt Pasūtītāju ar patiesu un pilnīgu informāciju par Preces kvalitāti, drošumu, 

ražotāja garantijas noteikumiem un tehniskās ekspluatācijas noteikumiem; 

4.4.6. Līguma prasībām neatbilstošas Preces piegādes gadījumā apmainīt to pret jaunu, 

Līguma prasībām atbilstošu Preci; 

4.4.7. sniegt garantiju saskaņā ar Piegādātāja iepirkuma piedāvātajiem garantijas 

noteikumiem un nodrošināt Pasūtītājam iespēju veikt garantijas remontu Latvijas Republikas teritorijā 

ne tālāk kā 65 km attālumā no Ceriņu ielas 3, Lielvārdē, Lielvārdes novadā; 

4.4.8. iesniegt Pasūtītājam komerctransporta degvielas patēriņa apliecinošu izziņu; 

4.4.9. pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt rakstveidā informāciju par Līguma izpildes gaitu. 

5. LĪGUMSODA SANKCIJAS 

5.1. Ja Piegādātājs nepiegādā Preci Līguma 1.3.punktā norādītajā termiņā, Piegādātājs maksā 

Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no Līguma summas ar PVN par 

katru kavējuma dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no Līguma summas ar PVN. 

5.2. Ja Piegādātājs Līguma 3.3.punktā un 4.4.6.apakšpunktā noteiktajā kārtībā neapmaina nekvalitatīvo 

Preci pret jaunu vai nenovērš konstatētās nepilnības, Piegādātājs maksā līgumsodu 0,1% (nulle komats 

viena procenta) apmērā no nekvalitatīvās Preces summas par katru nokavēto dienu, bet nevairāk par 

10% (desmit procentiem) no Preces summas. 
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5.3. Ja Piegādātājs vienpusēji atsakās no Līguma izpildes vai Pasūtītājs Līgumā vai Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izbeidz Līgumu Piegādātāja vainas dēļ, tad 

Piegādātājs: 

5.3.1.  sedz zaudējumus, kas radušies Pasūtītājam saistībā ar Līguma izbeigšanu; 

5.3.2.  2 (divu) darba dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājam nosūtīts paziņojums par 

Piegādātāja vienpusēju atkāpšanos no Līguma izpildes vai kad Pasūtītājs Līgumā vai Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā paziņojis Piegādātājam par Līguma izbeigšanu 

Piegādātāja vainas dēļ, vai Prece saskaņā ar Līgumu nav bijusi piegādāta un ar Aktu nodota 

Pasūtītājam. 

5.3.3. Līgumā paredzētā līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes. 

 

6. GARANTIJA 

6.1. Piegādātājs garantē, ka Prece atbilst Preces ražotāja noteiktajiem tehniskajiem standartiem, Līguma 

un tā pielikumu nosacījumiem un visiem un jebkādiem Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu 

noteikumiem, kas attiecas uz Preci. 

6.2. Preces garantijas termiņš ir saskaņā ar Piegādātāja iepirkumā iesniegto Tehnisko un Finanšu 

piedāvājumu (Līguma 1.pielikums). Līguma punktā noteiktais garantijas termiņš sākas no dienas, kad 

Puses vai to pilnvaroti pārstāvji ir parakstījuši Preces pieņemšanas – nodošanas aktu, kas noteikts 

Līguma 3.sadaļā. 

6.3. Piegādātājs nodrošina Preces garantijas servisa apkalpošanu Pasūtītājam, pamatojoties Preces 

ražotāja noteiktajiem tehniskajiem standartiem un garantijas noteikumiem. 

6.4. Pasūtītājam ir tiesības Preces garantijas termiņā, kas noteikts Līguma 6.2.punktā, pieteikt 

Piegādātājam pretenzijas par Preces kvalitāti un apslēptiem defektiem, kurus nebija iespējams 

konstatēt, pieņemot Preci, kurus Piegādātājs novērš uz sava rēķina 10 (desmit) darba dienu laikā no 

Pasūtītāja rakstiskas pretenzijas saņemšanas dienas. Gadījumā, ja konstatētos Preces defektus nav 

iespējams novērst, tad Piegādātājs uz sava rēķina veic attiecīgās Preces nomaiņu pret visiem Līguma 

nosacījumiem atbilstošu jaunu Preci 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad beidzies 

šajā Līguma punktā noteiktais termiņš, kas paredzēts Preces defektu novēršanai.  

 

7. NEPĀRVARAMA VARA 

7.1. Puses vienojas, ja kāda no Pusēm nepilda savas Līgumā paredzētās saistības nepārvaramas varas 

dēļ, tā ir atbrīvojama no atbildības par Līguma saistību neizpildi. 

7.2. Puses vienojas, ka ar nepārvaramu varu tiek saprasti jebkādi no attiecīgās Puses gribas neatkarīgi 

apstākļi (ja tā ir rīkojusies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis iespējams pienācīgi izpildīt 

Līguma saistības un ja šos apstākļus nebija iespējams paredzēt ne vien attiecīgajai Pusei, bet jebkurai 

citai personai, kas darbojas vai darbotos attiecīgās Puses nozarē, kā arī, ja šos apstākļus nebija 

iespējams novērst ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem. Ar nepārvaramas varas apstākļiem 

Līguma izpratnē netiek saprastas jebkāda veida ekonomiskās vai finanšu grūtības vai arī globālo vai 

lokālo ekonomikas procesu ietekme uz Pusēm.  

7.3. Puses vienojas, ka par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos Pusei, kas uz tiem atsaucas, ir jāziņo 

otrai Pusei rakstiski ne vēlāk kā 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no šo apstākļu iestāšanās vai 

uzsākšanās (rakstiskais paziņojums), bet dokumenti vai citi apliecinājumi, kas nepārprotami norāda uz 

nepārvaramas varas apstākļiem iesniedzami otrai Pusei ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu 

laikā no rakstiskā paziņojuma nosūtīšanas vai nodošanas dienas. 

7.4. Puses vienojas, ja kāda no Pusēm, atsaucoties uz nepārvaramu varu, nav ievērojusi Līgumā 

paredzēto paziņojumu un pierādījumu iesniegšanas kārtību, tad tā nav tiesīga atsaukties uz 

nepārvaramas varu, lai atbrīvotos no Līguma saistību neizpildes. 

 

8. LĪGUMA TERMIŅŠ UN TĀ IZBEIGŠANA 

8.1. Līgums stājas spēkā ar 201_.gada __._______ un ir spēkā līdz pilnīgai Pušu savstarpējo saistību 

izpildei. Līguma saistības uzskatāmas par izpildītām, kad Piegādātājs atbilstoši Līguma noteikumiem ir 

veicis Līguma 1.1.punktā minētās Preces piegādi un nodevis to Pasūtītājam Līgumā noteiktajā kārtībā, 

bet Pasūtītājs veicis samaksu atbilstoši operatīvā līzinga līgumā noteiktajai kārtībai un apmēram. 

Līgums saglabā spēku attiecībā uz noteikto Preces garantijas termiņu.  

8.2. Pasūtītājam ir tiesības ar vienpusēju paziņojumu izbeigt Līgumu, nemaksājot līgumsodu un 

zaudējumus, ja tādi radušies Piegādātājam saistībā ar Līguma izbeigšanu, ja: 

8.2.1. likumīgā spēkā ir stājies tiesas spriedums par Piegādātāja atzīšanu par 

maksātnespējīgu; 

8.2.2. Piegādātājs saskaņā ar Līguma 3.3.apakšpunktā noteikto kārtību nav novērsis 

trūkumus; 
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8.2.3. Piegādātājs kavē no Līguma izrietošo saistību izpildi vairāk par 20 (divdesmit) darba 

dienām; 

8.2.4. Piegādātājs nomainījis apakšuzņēmējus, nesaskaņojot ar Pasūtītāju. 

8.3. Līguma 8.2. apakšpunktā noteiktajos gadījumos Līgums uzskatāms par izbeigtu 7 (septītajā) dienā 

pēc Pasūtītāja paziņojuma par atkāpšanos (ierakstīta vēstule) izsūtīšanas dienas. Šādā gadījumā 

Piegādātājs maksā Līgumā noteikto līgumsodu,  atlīdzina visus radušos zaudējumus Pasūtītājam. 

8.4.  Līguma 8.2.2. un 8.2.3. apakšpunktā noteiktās tiesības Pasūtītājs var izmantot tikai līdz brīdim, 

kad parakstīts Akts vai saskaņā ar Līguma noteikumiem uzskatāms, ka Prece ir pieņemta (tas ir, ja 

Līguma 3.3.punktā minētajā termiņā Pasūtītājs nav parakstījis Aktu, kā arī nav nosūtījis Piegādātājam 

neparakstītu Aktu un atteikumu parakstīt Aktu). 

8.5. Līgums var tikt izbeigts pirms Līguma darbības termiņa beigām, Pusēm savstarpēji rakstveidā 

vienojoties. Šajā gadījumā Puses vienojas par Līguma izbeigšanas nosacījumiem un veikto maksājumu 

atmaksas nosacījumiem. 

 

9. CITI NOTEIKUMI 

 

9.1. Termini, kas lietoti šajā Līgumā atbilst to jēgai un formulējamam, kādā tie ir lietoti iepirkuma 

dokumentācijā. Iepirkuma dokumentācijā izskaidrotie termini Līguma tekstā lietoti to aprakstītajā 

nozīmē, ja vien no konteksta nav iespējams saprast citu termina nozīmi. Līguma izpildes gaitā Pusēm ir 

saistoši iepirkuma dokumentācijā paredzētie noteikumi.  

9.2. Visas pretenzijas un strīdi, kas var rasties Līguma izpildes laikā, vispirms tiek risināti pārrunu 

ceļā, pēc iespējas vienojoties abpusēji izdevīgam kompromisam. Strīda neatrisināšanas gadījumā strīds 

risināms Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Latvijas Republikas tiesā. 

9.3. Līguma nosacījumi var tikt grozīti Pusēm savstarpēji vienojoties, noformējot Līguma grozījumus 

rakstiski. Tie pievienojami Līgumam kā pielikumi un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

9.4. Nevienai no Pusēm bez saskaņošanas ar otru Pusi nav tiesību savas Līgumā noteiktās saistības 

nodot trešajai personai.  

9.5. Gadījumos, kas nav paredzēti Līgumā, Puses rīkojas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem. 

9.6. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Pušu amatpersonu paraksta tiesības, vai kādi 

Līgumā minētie Pušu rekvizīti, tālruņa, elektroniskā pasta adreses, adreses u.c., tad tā ne nekavējoties, 

bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī punkta 

noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot šajā Līgumā esošo 

informāciju par otru Pusi. Šajā punktā minētie nosacījumi attiecas arī uz Līgumā un tā pielikumos 

minētajiem Pušu pārstāvjiem un to rekvizītiem. 

9.7. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai 

izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, Līgums paliek spēkā un tā 

noteikumi ir saistoši Pušu tiesību pārņēmējam. Puses brīdina par šādu apstākļu iestāšanos vienu mēnesi 

iepriekš. 

9.8. Korespondence, kas saistīta ar Līguma izpildi, ir iesniedzama rakstiski latviešu valodā šajā 

Līgumā norādītajā Pasūtītāja adresē: Ceriņu ielā 3, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV - 5070 un 

Piegādātāja  adresē: _________________ un uzskatāma par saņemtu: 1) ja izsūtīta ar ierakstītu pasta 

sūtījumu, tad paziņojumā par pasta sūtījuma izsniegšanu vai septītajā dienā pēc nodošanas pastā (pasta 

zīmogs), šaubu gadījumā sūtītājam jāpierāda, kad sūtījums nodots pastā. Ja adresāts apgalvo, ka viņš 

pastā nodoto sūtījumu nav saņēmis, viņam šis apgalvojums jāpamato, minot ticamus iemeslus; 2) ja 

nodota personīgi pret parakstu - dienā, kad tie nogādāti saņēmējam. 3) ar faksa aparāta starpniecību ar 

atbilstoša saņemšanas fakta apstiprinājuma; 4) ja nosūtīta pa elektronisko pastu, ar atbilstošas 

saņemšanas atskaites saņemšanas brīdi. Piegādātājs un Pasūtītājs visu Līguma darbības laiku apņemas 

nodrošināt iespēju saņemt korespondenci Līgumā norādītajās adresēs un uzņemas visus riskus sakarā ar 

jebkādām korespondences saņemšanas grūtībām vai neiespējamību. 

9.9. Kontaktpersona un par līgumsaistību atbildīgā persona no pasūtītāja puses – Andis Siliņš, 

tālrunis 20218111, e-pasts andis.silins@remte.lv.  

9.10. Kontaktpersona un par līgumsaistību atbildīgā persona no Piegādātājs puses ______, tālrunis 

__________, e-pasts ___________. 

9.11. Ja kāds no Līguma punktiem kāda iemesla dēļ zaudē spēku, tas neietekmē citus Līguma 

noteikumus un pārējie Līguma punkti paliek spēkā. 

9.12. Pusēm gadījumos, kuri tieši nav noteikti šajā Līgumā, ir tiesības izvirzīt pretenzijas otrai Līguma 

Pusei par Līgumā noteikto saistību neizpildi, tajā skaitā, pieprasīt zaudējumu atlīdzību, līgumsodus, ja 

Puse ir nosūtījusi otrai Līguma Pusei rakstveida pretenziju par Līgumā noteikto saistību neizpildi un 

otra Līguma Puse 7 (septiņu) darba dienu lakā no rakstveida pretenzijas saņemšanas dienas nav 

mailto:andis.silins@remte.lv
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novērsusi pretenzijā norādīto saistību neizpildi vai nav sniegusi pamatotus iebildumus par saistību 

neizpildes iemesliem.  

9.13. Līguma izpildes gaitā iegūtā informācija atzīstama par konfidenciālu un nav nododama trešajai 

personai bez otras Puses piekrišanas, izņemot, ja šāda informācija nepieciešama operatīvā līzinga 

līguma noslēgšanai vai Līguma saistību pienācīgai izpildei, vai jāsniedz tiesībsargājošām iestādēm, 

saskaņā ar normatīvajiem aktiem. 

9.14. Līgums sastādīts latviešu valodā divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku,  viens līguma 

eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja, otrs līguma eksemplārs atrodas pie Piegādātāja. Puses piekrīt visiem 

Līguma noteikumiem un, to parakstot, apstiprina, ka saprot tā noteikumus.  

9.15. Līgumam pievienoti pielikumi kas ir tā neatņemama sastāvdaļa: 

- Piegādātāja Tehniskais – finanšu  piedāvājums, 

- Pieņemšanas - nodošanas akts. 

 

10. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

 

Pasūtītājs Piegādātājs 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  

“Lielvārdes Remte” 
Reģ.nr. 47403003224 

Juridiskā adrese: Ceriņu iela 3, Lielvārde, 

Lielvārdes novads, LV-5070 

Tālr. 20223935 

e-pasts: remte@remte.lv 

a/s “Swedbank” 

Konts LV05HABA0551030219792 

HABALV22 

 

 

 

 

 

 

 

e-pasts: ________ 

Banka: ________ 

Bankas kods: ________  

Norēķinu konts: ________ 

 

 

 

Valdes loceklis _________A.Siliņš 

 

 

 

_____________________ 

 


