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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 
 

1.1. Iepirkuma procedūra tiek organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk 

tekstā – PIL) 82.panta nosacījumiem, kā arī ņemot vērā šajā nolikumā noteikto kārtību. 

1.2. Iepirkuma mērķis ir panākt atklātumu, pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu 

un taisnīgu attieksmi pret tiem, nodrošinot Pasūtītāja rīcībā esošo līdzekļu efektīvu 

izmantošanu, maksimāli samazinot pasūtītāja risku, izvēloties piedāvājumu ar viszemāko 

cenu, kas atbilst nolikumā (turpmāk tekstā – Nolikums) noteiktajām prasībām un 

Tehnisko specifikāciju. 

1.3. Publiskā iepirkuma mērķis ir sasniegts, ja noteikts uzvarētājs un ir noslēgts iepirkuma 

līgums par automašīnas iegādi operatīvajā līzingā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde 

vajadzībām. 
 

2. PASŪTĪTĀJS, IEPIRKUMA PRIEKŠMETS, IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS, CPV 

KODS, DARBU IZPILDES VIETA UN LAIKS, CITI NOSACĪJUMI 
 

2.1. Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde (turpmāk – Pasūtītājs) 

Vienotais reģistrācijas numurs: 45403000484. 

Adrese: Andreja Pormaļa iela 39, Jēkabpils, LV-5201. 

Banka: AS SEB Bank 

Kods: UNLALV2X 

Konts Nr.: LV17UNLA0050005874865 

Tālrunis/Fakss Nr.: +371 652 31206 

E-pasta adrese: info@jknp.lv.  

Iepirkumu veic ar Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde 10.09.2014. rīkojumu Nr.32-r 

izveidotā iepirkuma komisija (turpmāk tekstā – Komisija). 

2.2. Kontaktpersona, kura ir tiesīga sniegt informāciju par publiskā iepirkuma nolikumu 

(turpmāk tekstā – Nolikums) - organizatoriska rakstura jautājumos (Nolikums, prasības 

pretendentiem, piedāvājumu iesniegšana un izskatīšana, iepirkuma priekšmets, 

kvalifikācijas prasības, Tehniskā specifikācija, piedāvājumu atvēršana, lēmuma 

pieņemšana) – Komisijas priekšsēdētājs Aivars Rutmanis, Tālr. Nr. +371 652 31206, mob. 

tālr. Nr. +371 29208176, e-pasta adrese: info@jknp.lv. 

2.3. Iepirkuma priekšmets ir – automašīnas iegāde operatīvajā līzingā Privatizējamais SIA JK 

Namu pārvalde vajadzībām, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (3.pielikums). 

2.4. Iepirkuma identifikācijas numurs: JKNP 2014/7. 

2.5. CPV kods: 34100000-8 (Mehāniskie transportlīdzekļi). 

2.6. Līguma izpildes vieta - automašīnu piegādes vieta ir Andreja Pormaļa iela 39, Jēkabpils.. 

2.7. Plānotā līgumcena ir līdz EUR 16 000.00 (Sešpadsmit tūkstoši euro un 00 centi) bez PVN. 

2.8. Līguma izpildes termiņš: 

2.8.1. automašīnu piegādes laiks ir 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas no līguma 

noslēgšanas dienas. 

2.8.2. automašīnas operatīvā līzinga laiks ir 36 (trīsdesmit mēneši no automašīnu 

piegādes dienas. 

2.9. Automašīnai jābūt reģistrētai CSDD un uz vienu gadu apdrošināta ar obligāto civiltiesisko 

apdrošināšanu. Piedāvājumā iekļauj CSDD obligātās civiltiesiskas apdrošināšanas 

izmaksas darbības reģionam Latvijā un KASKO apdrošināšanas izmaksas. 

2.10. Piedāvājuma līguma cenā iekļauj līzinga maksājumus visam plānotajam līguma darbības 

laikam (36 (trīsdesmit sešiem) mēnešiem), OCTA apdrošināšanu vienam gadam, KASKO 

apdrošināšanu vienam gadam un citas izmaksas, kas izriet no nolikuma vai tehnisko 

specifikāciju prasībām. 

mailto:info@jknp.lv
mailto:info@jknp.lv
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2.11. Pirmā iemaksa nav paredzēta. 

2.12. Maksājumu grafikā maksa par automašīnu nomu ir jāparedz ar ikmēneša maksājumiem 

visā līguma darbības laikā. 

2.13. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājuma 

variantus. 
 

3. IEPIRKUMA NOLIKUMS 
 

3.1. Iepirkuma nolikums ar visiem pielikumiem ir brīvi pieejams Pasūtītāja mājas lapā 

internetā www.jknp.lv. Ar iepirkuma komisijas apstiprināto nolikumu papīra formātā 

pretendenti var iepazīties Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, Andreja Pormaļa ielā 

39, Jēkabpilī, LV-5201, 2.stāvā pie sekretāres – lietvedes darba dienās no plkst.8.30 – 11.30 

un 13.00 - 16.00. 

3.2. Atbildes uz piegādātāju jautājumiem tiek publicētas Pasūtītāja mājas lapā internetā 

www.jknp.lv. Piegādātāja pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā publicētajai 

informācijai un ievērtēt to savā piedāvājumā. 
 

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 preču 

piegādi; 

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. 

4.3. Pretendenta tehniskās un profesionālās spējas: 

4.3.1. Vismaz viena ražotāja, vai tā pilnvarotā pārstāvja atzīta Pretendenta tehniskās 

apkopes (servisa) pakalpojumu sniegšanas vieta, kurā ir iespējams nodrošināt 

transportlīdzekļu tehnisko apkopi un garantijas remontu, atrodas Latvijas 

Republikas teritorijā; 

4.3.2. Uz publiskā iepirkuma noslēgšanās brīdi Pretendentam jābūt autorizēta dīlera 

tiesībām. 

4.3.3. Pretendentam ir iepirkuma līguma nosacījumu izpildei nepieciešamās tiesības 

sniegt operatīvā līzinga pakalpojumus un uzņemties garantijas saistības. 

4.4. Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli: 

4.4.1. Pretendenta vidējais finanšu apgrozījumus iepriekšējos trīs noslēgtajos finanšu 

gados (par noslēgto finanšu gadu uzskata gadu, par kuru ir sastādīts un 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprināts gada pārskats) ir vismaz trīs 

reizes lielāks par Pretendenta piedāvāto kopējo piedāvājuma cenu bez PVN. Ja 

Pretendents darbojas mazāk, nekā trīs gadus, vidējo finanšu apgrozījumu 

aprēķina par tā kopējo pastāvēšanas periodu. 
 

5. PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS LAIKS, VIETA UN KĀRTĪBA 
 

5.1. Piedāvājums jāiesniedz līdz 2014.gada 27.oktobrim plkst. 9.00 Privatizējamais SIA JK 

Namu pārvalde, Andreja Pormaļa ielā 39, Jēkabpilī, LV-5201, 2.stāvā, sekretārei – lietvedei 

darba dienās no plkst.8.30 – 11.30 un 13.00 - 16.00. 

5.2. Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai ar pasta sūtījumu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam 

5.1.punktā noteiktajā vietā un termiņā. 

http://www.jknp.lv/
http://www.jknp.lv/
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5.3. Iesniegto piedāvājumu pretendents var atsaukt vai grozīt tikai līdz piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa beigām. 

5.4. Ja piedāvājums iesniegts vai saņemts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa 

beigām, to piereģistrē un neatvērtu atdod vai nosūta pa pastu atpakaļ iesniedzējam. 

5.5. Saņemtie un reģistrētie piedāvājumi 5.1.punktā noteiktajā vietā un termiņā kļūst par 

pasūtītāja īpašumu un pretendentiem atpakaļ netiek atdoti, izņemot Nolikuma 5.4.punktā 

minēto gadījumu. 
 

6. PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS 
 

6.1. Piedāvājuma nodrošinājums nav paredzēts. 
 

7. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMS 
 

7.1. Piedāvājuma noformējums un tajā iekļaujamie dokumenti: 

7.1.1. Piedāvājumu pretendents iesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā A4 formāta 

aploksnē vai iepakojumā ar šādām norādēm: 

7.1.1.1. adresāts – Jēkabpils pilsētas pašvaldības Iepirkumu komisija; 

7.1.1.2. pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un 

kontakttālrunis; 

7.1.1.3. atzīme – publiskam iepirkumam „Automašīnas iegāde operatīvajā līzingā”, 

ID Nr. JKNP 2014/7; 

7.1.1.4. norāde „PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS”. 

7.1.2. Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti: 

7.1.2 Titullapa ar nosaukumu „Automašīnas iegāde operatīvajā līzingā”, ar 

Identifikācijas Nr. JKNP 2014/7” un Pretendenta nosaukumu, adresi, 

tālruņa numuru, e-pasta adresi. 

7.1.3 Satura rādītājs ar lapu numerāciju. 

7.1.4 aizpildīts un saskaņā ar šā nolikuma 4.2.punktu parakstīts nolikuma 

1.pielikums „Pieteikums”. 

7.1.5 Uzņēmumu reģistra izziņas vai cita dokumenta kopija par Pretendenta 

likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas tiesībām pārstāvēt 

komercsabiedrību, parakstot piedāvājumu; 

7.1.6 Dokuments, kas apliecina, ka Pretendents (juridiska persona) ir reģistrēta 

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.  

7.1.7 Dokuments, kas apliecina, ka Pretendentam ir tiesības LR vai ārvalstīs 

nodarbotos ar Nolikumā minētās Preces pārdošanu un piegādi. 

7.1.8 Tehniskais piedāvājums - sagatavots saskaņā ar nolikuma 3.pielikumu 

„Tehniskā specifikācija” un 4.pielikumu „Tehniskais piedāvājums”. 

7.1.9 Finanšu piedāvājums - sagatavots saskaņā ar nolikuma 2.pielikums 

„Finanšu piedāvājums”. 

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

(CD) Excel vai Word formātā, jo tiks pievienots iepirkuma līgumam un atsevišķi 

parakstīts no līguma slēdzēju pusēm. Piedāvātajām cenām jābūt noapaļotām līdz diviem 

cipariem aiz komata. 

7.3. Visa nolikumā noteiktā informācija Pretendentam jāiesniedz rakstiski papīra formātā un 

atbilstoši nolikuma pielikumos pievienotajās veidlapās dotajai formai un tekstam. 
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7.4. Piedāvājuma dokumentiem jābūt latviešu valodā. Ārvalstu institūciju izdotie dokumenti 

var būt svešvalodā ar pievienotu tulkojumu latviešu valodā. Par dokumentu tulkojuma 

atbilstību oriģinālam atbild Pretendents. 

7.5. Piedāvājumā drīkst iesniegt dokumentu oriģinālus vai to atvasinājumus. Piedāvājumā vai 

pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma drīkst iesniegt tikai tādus dokumentu oriģinālus, 

kuriem ir juridisks spēks. Lai dokuments iegūtu juridisku spēku, tam jābūt izdotam un 

noformētam atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam, bet ārvalstī izsniegtam 

publiskam dokumentam jābūt noformētam vai legalizētam atbilstoši Dokumentu 

legalizācijas likuma prasībām. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu 

iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu 

apliecinājumu. 

7.6. Piedāvājuma dokumentos nedrīkst būt dzēsumi, aizkrāsojumi, neatrunāti labojumi, 

svītrojumi un papildinājumi. Kļūdainie ieraksti jāpārsvītro un jebkurš labojums jāatrunā 

atbilstoši lietvedības prasībām. 

7.7. Piedāvājums jāiesniedz sanumurētām lapām, caurauklots, ar uzlīmi, kas nostiprina auklu. 

Uz uzlīmes jābūt lapu skaitam, Pretendenta pārstāvja amata nosaukumam, parakstam un 

tā atšifrējumam (iniciālis un uzvārds). 

7.8. Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota 

pārstāvēt Pretendentu šajā iepirkuma procedūrā. 

7.9. Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) piedāvājuma oriģināls un 1 (viena) kopija, katrs savā 

iesējumā. Uz iesējuma pirmās lapas jābūt norādei „Oriģināls” vai „Kopija”. 

7.10. Piedāvājuma oriģināls un kopija jāiesaiņo kopā.  

7.11. Piedāvājuma grozījumi vai paziņojums par piedāvājuma atsaukšanu jāiesaiņo, jānoformē 

un jāiesniedz tāpat kā piedāvājums, attiecīgi norādot „Piedāvājuma grozījumi” vai 

„Piedāvājuma atsaukums”. 
 

8. PASKAIDROJUMI PAR FINANŠU PIEDĀVĀJUMU 
 

8.1. Finanšu piedāvājumā Pretendents aizpilda nolikuma 2.pielikumu „Finanšu piedāvājums”, 

norādot vienības cenas ar precizitāti - divi cipari aiz komata. 

8.2. Piedāvātā līgumcena jānosaka euro. 

8.3. Katrā vienības cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi un visas saprātīgi 

paredzamās ar pakalpojuma izpildi saistītās izmaksas, izņemot PVN. 
 

9. CITA INFORMĀCIJA 
 

9.1. Pasūtītājs un Pretendents ar informāciju apmainās rakstiski latviešu valodā, nosūtot 

dokumentus pa pastu vai pa faksu, vai piegādājot personiski. 

9.2. Izziņas un citus dokumentus, kurus PIL noteiktajos gadījumos izsniedz kompetentās 

institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms 

iesniegšanas dienas. 

9.3. Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un 

iesniegšanu Pasūtītājam. Iesniegtos piedāvājumus, izņemot nolikumā noteiktajos 

gadījumos, Pretendentiem neatdod.  
 

10. IEPIRKUMU KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 
 

10.1. Iepirkumu komisijas tiesības: 

10.1.1. Ja Pretendents iesniedzis dokumentu atvasinājumus, tad šaubu gadījumā par 

iesniegtā dokumenta atvasinājuma autentiskumu iepirkuma komisija var 

pieprasīt Pretendentam uzrādīt iesniegto dokumentu atvasinājumu oriģinālus vai 

apliecinātas dokumentu kopijas. 

10.1.2. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt, lai tiek 

izskaidrota tehniskajā un finanšu piedāvājumā iekļautā informācija. 



Iepirkums Id.Nr. JKNP 2014/7 7 

10.1.3. Iepirkuma komisija labo aritmētiskās kļūdas finanšu piedāvājumos.  

10.2. Iepirkumu komisijas pienākumi: 

10.2.1. Iepirkuma komisija nodrošina iepirkuma procedūras norises dokumentēšanu. 

10.2.2. Iepirkuma komisija nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma 

procedūras dokumentiem Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde mājaslapā 

internetā www.jknp.lv, kā arī iespēju ieinteresētajiem piegādātājiem iepazīties uz 

vietas ar iepirkuma procedūras dokumentiem, sākot ar attiecīgās iepirkuma 

procedūras izsludināšanas brīdi.  

10.2.3. 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, iepirkuma 

komisija to sniedz pa faksu iespējami īsā laikā pirms piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa beigām. Vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu piegādātājam, kas 

uzdevis jautājumu, Pasūtītājs ievieto šo informāciju mājaslapā internetā 

www.jknp.lv, kurā ir pieejami iepirkuma dokumenti, norādot arī uzdoto 

jautājumu. 

10.2.4. Gadījumā, ja iepirkuma komisija konstatē, ka iepirkuma dokumentācijā veicami 

grozījumi, iepirkuma komisija pārtrauc iepirkumu (PIL 8.2 panta vienpadsmitā 

daļa). 

10.2.5. Informācijas apmaiņu un uzglabāšanu veic tā, lai visi piedāvājumos iekļautie dati 

būtu aizsargāti, un Pasūtītājs varētu pārbaudīt piedāvājumu saturu tikai pēc to 

iesniegšanas termiņa beigām. Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to 

atvēršanas brīdim Pasūtītājs nesniedz informāciju par citu piedāvājumu esamību. 

Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Pasūtītājs nesniedz 

informāciju par vērtēšanas procesu. 

10.2.6. Iepirkuma komisija vērtē Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar 

PIL, iepirkuma dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.  

10.2.7. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iepirkuma komisija nedrīkst 

pieprasīt vai pieņemt no Pretendentiem tādus dokumentus vai informāciju, kura 

tikusi pieprasīta jau šajā nolikumā, bet nav iesniegta. 

10.2.8. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija ir 

neskaidra vai nepilnīga, tā pieprasa, lai Pretendents vai kompetenta institūcija 

izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto informāciju. Termiņu 

nepieciešamās informācijas iesniegšanai nosaka samērīgi ar laiku, kas 

nepieciešams šādas informācijas sagatavošanai un iesniegšanai. Ja iepirkuma 

komisija ir pieprasījusi izskaidrot vai papildināt iesniegtos dokumentus, bet 

Pretendents to nav izdarījis atbilstoši iepirkuma komisijas noteiktajām prasībām, 

iepirkuma komisijai nav pienākuma atkārtoti pieprasīt, lai tiek izskaidrota vai 

papildināta šajos dokumentos ietvertā informācija. 
 

11. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 
 

11.1. Pretendenta tiesības: 

11.1.1. Pretendents var pieprasīt papildu informāciju par iepirkuma nolikumu. Papildu 

informāciju var pieprasīt rakstveidā, nosūtot to Pasūtītājam pa faksu vai pa 

pastu. 

11.1.2. 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. 

http://www.jknp.lv/
http://www.jknp.lv/
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11.1.3. 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 (PIL 8.2 panta 

astoņpadsmitā daļa). 

11.2. Pretendenta pienākumi: 

11.2.1. Sagatavot piedāvājumu atbilstoši Nolikuma prasībām. 

11.2.2. Iesniedzot piedāvājumu, ievērot visus Nolikumā minētos nosacījumus. 

11.2.3. Rakstveidā, Komisijas norādītajā termiņā un laikā, sniegt papildus informāciju 

vai paskaidrojumus par piedāvājumu, ja Komisija tos pieprasa. 

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

12. PIEDĀVĀJUMU ATVĒRŠANA 
 

12.1. Piedāvājumu atvēršana atklātā iepirkumu komisijas sēdē nav paredzēta. 
 

13. PRETENDENTU ATLASE 
 

13.1. Pretendentu piedāvājumu noformējuma pārbaudi un pretendentu atlasi Komisija veic 

slēgtā sēdē.  

13.2. 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. 

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

13.4. 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. 

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

nav iesniedzis visus Nolikumā minētos pretendentu atlases dokumentus, Komisija izslēdz 

pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā. 

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

vērtēšanai.  
 

 

 

14. TEHNISKO PIEDĀVĀJUMU ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE 
 

 

 

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

noformējuma pārbaudes un pretendentu atlases. 

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

piedāvājumu noformējuma pārbaudi un pretendentu atlasi. 

14.3. 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). 

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

piedāvājumu vērtēšanai. 
 

 

 

 

15. FINANŠU PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA 
 

15.1. Pretendentu Finanšu piedāvājumu vērtēšanu Komisija veic slēgtā sēdē pēc Tehnisko 

piedāvājumu vērtēšanas. 

15.2. Finanšu piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai finanšu 

piedāvājumā nav aritmētisko vai pārrakstīšanās kļūdu, vai nav saņemts nepamatoti lēts 

piedāvājums, kā arī izvērtē un salīdzina piedāvātās līgumcenas. 
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15.3. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma cenu iepirkumu komisija paziņo 

Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. 

15.4. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus. 

15.5. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir Piedāvājums ar viszemāko līgumcenu EUR bez PVN, 

izpildot visas Nolikumā noteiktās prasības.  
 

16. IEPIRKUMA PĀRTRAUKŠANA 
 

16.1. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums (PIL 8.2 panta 

vienpadsmitā daļa). Iepirkuma komisija sagatavo lēmumu, kurā ietver pamatojumu 

iepirkuma pārtraukšanai un publicē to savā mājaslapā internetā, kā arī nosūta informāciju 

visiem pretendentiem nolikuma 18.3.punktā noteiktā kārtībā 
 

17. PRETENDENTA, KURAM BŪTU PIEŠĶIRAMAS LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBAS, 

PĀRBAUDE PIRMS LĒMUMA PIEŅEMŠANAS 
 

17.1. Iepirkuma komisija pirms lēmuma par līguma slēgšanu pieņemšanas: 

17.1.1. 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; 

17.1.2. 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. 

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

17.3. Ja iepirkuma 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 (PIL 8.2 

panta astotās daļas 2.punkts).  

17.4. Iepirkuma komisija izslēdz Pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem 

gadījumiem: 

17.4.1. pasludināts Pretendenta 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), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, 

uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts (PIL 8.2panta piektās 

daļas 1.punkts); 

17.4.2. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā 

dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 



Iepirkums Id.Nr. JKNP 2014/7 10 

iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 (viens simts 

piecdesmit) euro (PIL 8.2panta piektās daļas 2.punkts); 

17.4.3. Pretendents noteiktajā termiņā bez attaisnojoša iemesla neiesniedz pieprasītās 

izziņas vai informāciju. 
 

18. LĒMUMA PIEŅEMŠANA, PAZIŅOŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA 
 

18.1. Iepirkuma komisija atlasa Pretendentus saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, 

pārbauda piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas 

vienu piedāvājumu saskaņā ar noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju (skat. nolikuma 

15.5.punktu). 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 (PIL 8.2 panta devītā daļa).  

18.2. Iepirkuma komisija 3 (triju) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informē visus 

Pretendentus par iepirkumā izraudzīto Pretendentu vai Pretendentiem, nosūtot 

informāciju pa pastu, faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, un 

saglabājot pierādījumus par informācijas nosūtīšanas datumu un veidu. Iepirkuma 

komisija 3 (triju) darbdienu laikā pēc Pretendenta pieprasījuma saņemšanas izsniedz vai 

nosūta Pretendentam 18.1.punktā minēto lēmumu, kā arī nodrošina brīvu un tiešu 

elektronisku pieeju lēmumam, publicējot to savā mājaslapā internetā (PIL 8.2panta desmitā 

daļa). 

18.3. Ja iepirkums ir izbeigts vai pārtraukts, iepirkuma komisija 3 (triju) darbdienu laikā 

vienlaikus informē visus Pretendentus par visiem iemesliem, kuru dēļ iepirkums ir 

izbeigts vai pārtraukts. 

18.4. Iepirkuma komisija, informējot par rezultātiem, ir tiesīga neizpaust konkrēto informāciju, 

ja tā var kaitēt sabiedrības interesēm vai tādējādi tiktu pārkāptas piegādātāja likumīgās 

komerciālās intereses vai godīgas konkurences noteikumi. 

18.5. Iepirkuma komisija, 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. (PIL 8.2 panta divpadsmitā, 

trīspadsmitā daļa). 

18.6. Iepirkuma uzvarētājam Līgums jāparaksta 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja 

nosūtītā uzaicinājuma parakstīt Līgumu saņemšanas dienas. Ja norādītajā termiņā 

uzvarētājs neparaksta Līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt Līgumu. 

18.7. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt Līgumu, Pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt Līgumu 

ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, vai pārtraukt iepirkumu, 

neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

 

Pielikumi: 

Nr. 1 – Pieteikums. 

Nr. 2 – Finanšu piedāvājums. 

Nr. 3 – Tehniskā specifikācija. 

Nr. 4 – Tehniskais piedāvājums. 

Nr. 5 – Tehniskās apkopes (servisa) sniegšanas vietu saraksts Latvijā. 
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Pielikums Nr.1 

PIETEIKUMS 

DALĪBAI PUBLISKAJĀ IEPIRKUMĀ 

”AUTOMAŠĪNAS IEGĀDE OPERATĪVAJĀ LĪZINGĀ” 
Identifikācijas Nr. JKNP 2014/7 

 
   

sastādīšanas vieta  datums 

Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde 
Andreja Pormaļa iela 39, Jēkabpils, LV-5201 

 

 
Iepazinušies ar Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde organizētā publiskā iepirkuma 

„Automašīnas iegāde operatīvajā līzingā” (ID Nr. JKNP 2014/7) nolikumu, pieņemot visas nolikumā 

noteiktās prasības piedāvājam veikt automašīnas piegādi operatīvajā līzingā.  

Ar šī pieteikuma iesniegšanu: 

1. Apņemamies ievērot visas iepirkuma prasības; 

2. Apstiprinām, ka esam pilnībā iepazinušies ar iepirkuma dokumentiem un piekrītam visām 

izvirzītajām prasībām un noteikumiem. 

3. 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:  ____________________________________________________ 

Reģistrēts    ____________________________________________________ 

Juridiskā/deklarētā adrese:  ____________________________________________________ 

Bankas nosaukums un filiāle:  ____________________________________________________ 

Konta Nr.:    ____________________________________________________ 

Kontaktpersona:    ____________________________________________________ 
(vārds, uzvārds) 

________________________________________________________________ 
                  (tālruņa numurs) 

________________________________________________________________ 
                      (faksa numurs) 

________________________________________________________________ 
                      (e-pasta adrese) 

 

 

________________________________________________________________________________________________________ 
(pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums) 
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Pielikums Nr.2 

PRETENDENTS AIZPILDA UN NOFORMĒ UZ SAVAS VEIDLAPAS 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS IEPIRKUMAM 
”AUTOMAŠĪNAS IEGĀDE OPERATĪVAJĀ LĪZINGĀ” 

Identifikācijas Nr. JKNP 2014/7 
 

Kam Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde 

Pretendents  

Adrese  

Datums  

Pretendenta kontaktpersona 
(vārds, uzvārds, amats, telefons) 

 

 

 

Saskaņā ar publiskā iepirkuma nolikumu, mēs apstiprinām, ka piekrītam publiskā 

iepirkuma noteikumiem, un piedāvājam veikt: automašīnas piegādi operatīvajā līzingā 

saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un publiskā iepirkuma nolikuma par šādu cenu: 
 

Nr. 
Automašīnas modelis 

un marka 

Transportlīdzekļa 

vērtība  

EUR 

bez PVN 

Nomas maksa 

(plānotā) par  

1 mēnesim EUR  

bez PVN 

Kopējā nomas maksa 

(plānotā) par 36 

mēnešiem EUR  

bez PVN 

1.     

Kopā EUR bez PVN  

PVN 21%  

Summa kopā EUR ar PVN 21%   

Pretendenta piedāvātā maksa par paredzamā nobraukuma 

pārsniegumu 
EUR/km* 

  
 

*- Pretendenta norādītā cena netiks vērtēta, bet tiks iekļauta līgumā. 
 

Pretendentam Finanšu piedāvājumam jāpievieno plānotais maksājumu grafiks visam 

plānotajam līguma darbības laikam, bez pirmās iemaksas. 
 

 Finanšu piedāvājumā ir iekļautas automašīnu apdrošināšanas OCTA+KASKO izmaksas 

uz vienu gadu, automašīnu  tehnisko apkopju izmaksas. 

 

 
 

______________________________________________________________________________________ 

(paraksts) 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

(vārds, uzvārds) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(amats, pilnvarojums) 

 

 

Pieteikums sastādīts un parakstīts 2014.gada “___”._______________________________________ 
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Pielikums Nr.3 
 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

”AUTOMAŠĪNAS IEGĀDE OPERATĪVAJĀ LĪDZINGĀ” 
Identifikācijas Nr. JKNP 2014/7 

 

1. Piegādātājs nodrošina: 

1.1. automašīnas piegādi, sagatavošanu un nodošanu pasūtītājam; 

1.2. automašīnas reģistrāciju LR CSDD uz Pasūtītāja vārda ar LR numurzīmēm; 

1.3. automašīnas obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu (OCTA) līzinga 

pirmajiem 12 mēnešiem; 

1.4. automašīnas KASKO apdrošināšanas līzinga pirmajiem 12 mēnešiem. KASKO 

apdrošināšanas nosacījumi: 

Apdrošināšana (KASKO): 

 

KASKO - Nomnieka paša riski:  

1) automobiļa bojājumu gadījumā – EUR 0%; 

2) automobiļa bojāejas gadījumā – 5%; 

3) automobiļa zādzības gadījumā – 5%. 
 

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

2.1. divus atslēgu komplektus kopā ar divām signalizācijas pultīm; 

2.2. automašīnas tehnisko pasi, tehnisko parametru un lietošanas instrukcijas 

dokumentāciju latviešu valodā, automašīnas servisa grāmatiņa u.c. tehnisko 

dokumentāciju; 

2.3 OCTA un KASKO polises 12 mēnešiem. 
 

3. Automašīnas raksturojums: 
 

NOSACĪJUMI PRASĪBAS 

PAMATNOSACĪJUMI  

Automobiļu skaits 1 

Odometrs (nobraukums) ne vairāk kā 50 km 

Virsbūves krāsa balta 

Virsbūves tips Kravas furgons 

Cilindru skaits 4 

Darba tilpums, cm³ 1200-1360 

Dzinēja jauda(zirgspēkos) ne mazāk kā 85 

Durvju skaits 4 

Sēdvietas 2 

DEGVIELAS PATĒRIŅŠ   

Degvielas veids Dīzeļdegviela 

Vidējais degvielas  patēriņš, l/100 km 4.5-5.5 

MASAS   

Pašmasa(kg) 1230-1380 

Pilnā masa(kg) 2230-2380 

Kravnesība(kg) 1000-1100 

Degvielas tvertnes ietilpība(litri) ne mazāk kā    40 

DINAMIKA   

Maksimālais ātrums( km/h) ne vairāk kā 180 

TRANSMISIJA   

Pārnesumkārba manuālā 

Riteņu lielums 16" (collas) 
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APRĪKOJUMS   

16 collu tērauda diski standartaprīkojumā 

Vasaras riepas standartaprīkojumā 

Pagaidu rezerves ritenis normāla izmēra standartaprīkojumā 

Divvdaļīgi sānu skata spoguļi standartaprīkojumā 

Durvju rokturi:melnā krāsā standartaprīkojumā 

Preču nostiprināšanas āķi kravas nodalījumā standartaprīkojumā 

Sānu slīddurvis labajā pusē standartaprīkojumā 

Divviru durvis aizmugurē standartaprīkojumā 

Dekoratīvās disku uzlikas standartaprīkojumā 

Melni aizsargmouldingi sānos standartaprīkojumā 

IZMĒRI ĀRPUSE  

Garums(mm) 4700-7900 

Platums(mm) 1800-2000 

Augstums(mm) 1850-2000 

Riteņu bāze(mm) 3100-3200 

KRAVAS NODALĪJUMS  

Garums(mm) 2150-2370 

Platums(mm) 1500-1800 

Augstums(mm) 1300-1500 

Kravas nodalījuma ietilpība(litri) ne mazāk kā 4200 

KOMFORTS   

Elektroniski regulējami logu pacēlāji priekšā standartaprīkojumā 

Elektroniski regulējami un apsildāmi sānu skata 

spoguļi 

standartaprīkojumā 

Centrālā atslēga standartaprīkojumā 

Hidrauliskais stūres pastiprinātājs standartaprīkojumā 

Augstumā regulējams stūres rats standartaprīkojumā 

Regulējams vadītāja sēdeklis standartaprīkojumā 

Fiksēts pasažiera sēdeklis standartaprīkojumā 

Nolokāms dokumentu turētājs centrālajā panelī standartaprīkojumā 

Plaukts zem jumta vadītāja kabīnē standartaprīkojumā 

Sīklietu nodalījums priekšējās durvīs standartaprīkojumā 

PVC grīda kravas nodalijumā standartaprīkojumā 

Lukturu augstuma regulācija standartaprīkojumā 

Info dators standartaprīkojumā 

Radio instalācija(vadi, antena un skaļruņi) standartaprīkojumā 

12V kontaktligzda centrālajā panelī standartaprīkojumā 

SĒDEKĻI   

Priekšējie galvas balsti  standartaprīkojumā 

PASĪVĀ DROŠĪBA   

Gaisa drošības spilvens vadītājam standartaprīkojumā 

ABS un EBD standartaprīkojumā 

Drošības jostu augstuma regulēšana  standartaprīkojumā 

Slēgta tērauda starpsiena ar logu standartaprīkojumā 

Trešais bremžu lukturis aizmugurē standartaprīkojumā 

AIZSARDZĪBA   
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Rūpnīcas imobilaizers standartaprīkojumā 

OBLIGĀTAIS APRĪKOJUMS  centrālā atslēga ar tālvadības pulti 

Gaisa kondicionētājs 

Rūpnīcas radio ar CD.MP3 atskaņotāju 

Aizslēdzams cimdu nodalījums 

Dubļusargi priekšpusē un aizmugurē 

Signalizācija 

Paklājiņš gumijas 

Drošības komplekts (avārijas trijstūris, 

aptieciņa, ugunsdzēšamais aparāts u.c.) 

REĢISTRĀCIJA LR CSDD UZ PIRCĒJA VĀRDA veic piegādātājs 

PIEGĀDES TERMIŅŠ, ne ilgāk par 

Automašīnas piegāde – 14 (četrpadsmit) 

kalendāro dienu laikā no līguma 

noslēgšanas dienas. 

MINIMĀLĀ GARANTIJA Ne mazāk kā 3 (trīs) gadi vai vismaz 

100000 km nobraukums. 

Garantijas laikā tiek nodrošināta 24 

(divdesmit četru) stundu bezmaksas 

tehniskā palīdzība uz ceļa visā Latvijas 

teritorijā 

Ja nomātais automobilis atrodas remontā 

ilgāk par 7 kalendārajām dienām, tad 

Iznomātājs nodrošina Nomniekam 

līdzvērtīgu automobili esošā maksājuma 

ietvaros (bez papildus samaksas 

pieprasīšanas).  

Ja pēc ceļu satiksmes negadījuma 

nomātais automobilis ekspluatācijā nav 

izmantojams, Iznomātājam jānodrošina 

Nomniekam līdzvērtīgs auto esošā 

maksājuma ietvaros (bez papildus 

samaksas pieprasīšanas) uz atlikušo 

līguma darbības laiku. 

Servisa iespējas vismaz viens serviss līdz 

150 km robežās no piegādes vietas adreses 

(jānorāda servisu saraksts un to atrašanās vieta). 

OPERATĪVĀ LĪZINGA (NOMAS) NOSACĪJUMI Nomas periods – 36 (trīsdesmit seši) mēneši. 

Pirmā iemaksa nav paredzēta. 

Atlikusī vērtība ne mazāk kā – 20% - 30% 

(divdesmit līdz trīsdesmit procenti). 

Līguma valūta – EURO. 

Procentu likme – mainīga (3 mēn. 

EURIBOR + iznomātāja interese). 

Saistību maksa (līzinga līguma 

noformēšana) – ne vairāk kā 1,5% no auto 

vērtības. 

Līzinga pirmstermiņa atmaksa pilnā 

apmērā – bez maksas. 
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Līzinga perioda beigās Pasūtītājam ir 

tiesības iegādāties automašīnas par 

atlikušo vērtību. 

EKSPLUATĀCIJAS IETEKMI UZ ENERĢĒTIKU UN VIDI FAKTORI* 

Oglekļa dioksīda (CO2) izmešiem kombinētajā ciklā: ne lielāka par 130 g/km 

Slāpekļa oksīda (NO) emisiju apjoms, g/km EURO 5 
 

*Saskaņā ar 21.12.2010. Ministru kabineta noteikumiem Nr.1184 ”Noteikumi par transportlīdzekļu kategorijām, uz kurām 

iepirkumos attiecināmas īpašas prasības, un transportlīdzekļu darbmūža ekspluatācijas izmaksu aprēķināšanas metodiku” 

 

PIEZĪME: 

Tehniskajam piedāvājumam pretendents ir tiesīgs pievienot papildus informāciju par 

piedāvāto automašīnu - aprakstus, fotogrāfijas, bukletus vai citus vizuālos materiālus par 

automašīnas īpašībām, ārējo un iekšējo izskatu. Pievienotā papildus dokumentācija netiks 

vērtēta. 
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Pielikums Nr.4 

 

 

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 

”AUTOMAŠĪNAS IEGĀDE OPERATĪVAJĀ LĪZINGĀ” 
 

Identifikācijas Nr. JKNP 2014/7 
 

 

 

 

Publiskais iepirkums: ”Automašīnas iegāde operatīvajā līzingā”. 

Identifikācijas Nr. JKNP 2014/7 
 

 

Pretendenta nosaukums:_______________________________________________________________ 

 

 

I Informācija par piedāvāto transportlīdzekli 
 

1. Transportlīdzekļa bāzes modeļa nosaukums: 

_______________________________________________________________________________ 
 

2. Transportlīdzekļa bāzes modeļa ražotāja nosaukums: 

_______________________________________________________________________________ 
 

3. Piedāvātā transportlīdzekļa īss, paskaidrojošs apraksts: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
 

II Atbilstība tehniskās specifikācijas prasībām: 

Mēs nodrošinām: 

1. automašīnas piegādi, sagatavošanu un nodošanu pasūtītājam; 

 

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

3. automašīnas obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu (OCTA) līzinga pirmajiem 

12 mēnešiem; 
 

4. automašīnas KASKO apdrošināšanas līzingu pirmajiem 12 mēnešiem. Iekļaujot šādus 

KASKO apdrošināšanas nosacījumus: 
 

Apdrošināšana (KASKO): 

 

KASKO - Nomnieka paša riski:  

1) automobiļa bojājumu gadījumā – EUR 0 %; 

2) automobiļa bojāejas gadījumā – 5%; 

3) automobiļa zādzības gadījumā – 5%. 
 

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

5.1. divus atslēgu komplektus kopā ar divām signalizācijas pultīm; 

5.2. automašīnas tehnisko pasi, tehnisko parametru un lietošanas instrukcijas 

dokumentāciju latviešu valodā, automašīnas servisa grāmatiņa u.c. tehnisko 

dokumentāciju;; 

5.3. OCTA un KASKO polises 12 mēnešiem. 
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6. Automašīnas raksturojums: 
 

 

NOSACĪJUMI PASŪTĪTĀJA PRASĪBAS 
PRETENDENTA 

PIEDĀVĀJUMS 
(atbilstoši izvirzītajām prasībām) 

PAMATNOSACĪJUMI 

Automobiļu skaits 1  

Odometrs (nobraukums) ne vairāk kā 50 km  

Virsbūves krāsa balta  

Virsbūves tips Kravas furgons  

Cilindru skaits 4  

Darba tilpums, cm³ 1200-1360  

Dzinēja jauda (zirgspēkos) 

ne mazāk kā 
85 

 

Durvju skaits 4  

Sēdvietas 2  

DEGVIELAS PATĒRIŅŠ 

Degvielas veids Dīzeļdegviela  

Vidējais degvielas patēriņš, 

l/100 km 
4.5-5.5 

 

MASAS 

Pašmasa(kg) 1230-1380  

Pilnā masa(kg) 2230-2380  

Kravnesība(kg) 1000-1100  

Degvielas tvertnes ietilpība 

(litri) ne mazāk kā 
40 

 

DINAMIKA 

Maksimālais ātrums (km/h) 

ne vairāk kā 
180 

 

TRANSMISIJA 

Pārnesumkārba manuālā  

Riteņu lielums 16" (collas)  

APRĪKOJUMS 

16 collu tērauda diski standartaprīkojumā  

Vasaras riepas standartaprīkojumā  

Pagaidu rezerves ritenis 

normāla izmēra 
standartaprīkojumā 

 

Divvdaļīgi sānu skata 

spoguļi 
standartaprīkojumā 

 

Durvju rokturi: melnā krāsā standartaprīkojumā  

Preču nostiprināšanas āķi 

kravas nodalījumā 
standartaprīkojumā 

 

Sānu slīddurvis labajā pusē standartaprīkojumā  

Divviru durvis aizmugurē standartaprīkojumā  

Dekoratīvās disku uzlikas standartaprīkojumā  

Melni aizsargmouldingi 

sānos 
standartaprīkojumā 
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IZMĒRI ĀRPUSE 

Garums(mm) 4700-7900  

Platums(mm) 1800-2000  

Augstums(mm) 1850-2000  

Riteņu bāze(mm) 3100-3200  

KRAVAS NODALĪJUMS 

Garums(mm) 2150-2370  

Platums(mm) 1500-1800  

Augstums(mm) 1300-1500  

Kravas nodalījuma 

ietilpība(litri) ne mazāk kā 
4200 

 

KOMFORTS 

Elektroniski regulējami 

logu pacēlāji priekšā 
standartaprīkojumā 

 

Elektroniski regulējami un 

apsildāmi sānu skata 

spoguļi 

standartaprīkojumā 

 

Centrālā atslēga standartaprīkojumā  

Hidrauliskais stūres 

pastiprinātājs 
standartaprīkojumā 

 

Augstumā regulējams 

stūres rats 
standartaprīkojumā 

 

Regulējams vadītāja 

sēdeklis 
standartaprīkojumā 

 

Fiksēts pasažiera sēdeklis standartaprīkojumā  

Nolokāms dokumentu 

turētājs centrālajā panelī 
standartaprīkojumā 

 

Plaukts zem jumta vadītāja 

kabīnē 
standartaprīkojumā 

 

Sīklietu nodalījums 

priekšējās durvīs 
standartaprīkojumā 

 

PVC grīda kravas 

nodalījumā 
standartaprīkojumā 

 

Lukturu augstuma 

regulācija 
standartaprīkojumā 

 

Info dators standartaprīkojumā  

Radio instalācija(vadi, 

antena un skaļruņi) 
standartaprīkojumā 

 

12V kontaktligzda 

centrālajā panelī 
standartaprīkojumā 

 

SĒDEKĻI 

Priekšējie galvas balsti  standartaprīkojumā  

PASĪVĀ DROŠĪBA 

Gaisa drošības spilvens 

vadītājam 
standartaprīkojumā 

 

ABS un EBD standartaprīkojumā  
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Drošības jostu augstuma 

regulēšana  
standartaprīkojumā 

 

Slēgta tērauda starpsiena ar 

logu 
standartaprīkojumā 

 

Trešais bremžu lukturis 

aizmugurē 
standartaprīkojumā 

 

AIZSARDZĪBA 

Rūpnīcas imobilaizers standartaprīkojumā  
O

B
L
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O
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centrālā atslēga ar 

tālvadības pulti 

 

Gaisa kondicionētājs  

Rūpnīcas radio ar CD/MP3 

atskaņotāju 

 

Aizslēdzams cimdu 

nodalījums 

 

Dubļusargi priekšpusē un 

aizmugurē 

 

Signalizācija  

Paklājiņš gumijas  

Drošības komplekts 

(avārijas trijstūris, aptieciņa, 

ugunsdzēšamais aparāts u.c.) 

 

REĢISTRĀCIJA LR CSDD 

UZ PIRCĒJA VĀRDA 
veic piegādātājs 

 

PIEGĀDES TERMIŅŠ, ne 

ilgāk par 

Automašīnas piegāde – 14 

(četrpadsmit) kalendāro 

dienu laikā no līguma 

noslēgšanas dienas. 

 

M
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Ne mazāk kā 3 (trīs) gadi 

vai vismaz 100000 km 

nobraukums. 

 

Garantijas laikā tiek 

nodrošināta 24 (divdesmit 

četru) stundu bezmaksas 

tehniskā palīdzība uz ceļa 

visā Latvijas teritorijā 

 

Ja nomātais automobilis 

atrodas remontā ilgāk par 7 

kalendārajām dienām, tad 

Iznomātājs nodrošina 

Nomniekam līdzvērtīgu 

automobili esošā 

maksājuma ietvaros (bez 

papildus samaksas 

pieprasīšanas).  
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Ja pēc ceļu satiksmes 

negadījuma nomātais 

automobilis ekspluatācijā 

nav izmantojams, 

Iznomātājam jānodrošina 

Nomniekam līdzvērtīgs 

auto esošā maksājuma 

ietvaros (bez papildus 

samaksas pieprasīšanas) uz 

atlikušo līguma darbības 

laiku. 

 

Servisa iespējas vismaz 

viens serviss līdz 150 km 

robežās no piegādes vietas 

adreses (jānorāda servisu saraksts un 

to atrašanās vieta). 
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Nomas periods – 36 

(trīsdesmit seši) mēneši. 

 

Pirmā iemaksa nav 

paredzēta. 

 

Atlikusī vērtība ne mazāk 

kā – 20% - 30% (divdesmit līdz 

trīsdesmit procenti). 

 

Līguma valūta – EURO.  

Procentu likme – mainīga 

(3 mēn. EURIBOR + 

iznomātāja interese). 

 

Saistību maksa (līzinga līguma 

noformēšana) – ne vairāk kā 

1,5% no auto vērtības. 

 

Līzinga pirmstermiņa 

atmaksa pilnā apmērā – 

bez maksas. 

 

Līzinga perioda beigās 

Pasūtītājam ir tiesības 

iegādāties automašīnas 

par atlikušo vērtību. 

 

EKSPLUATĀCIJAS IETEKMI UZ ENERĢĒTIKU UN VIDI FAKTORI* 

Oglekļa dioksīda (CO2) 

izmešiem kombinētajā ciklā: 
ne lielāka par 130 g/km 

 

Slāpekļa oksīda (NO) emisiju 

apjoms, g/km 
EURO 5 

 

*Saskaņā ar 21.12.2010. Ministru kabineta noteikumiem Nr.1184 ”Noteikumi par transportlīdzekļu kategorijām, uz kurām iepirkumos attiecināmas īpašas prasības, un transportlīdzekļu 

darbmūža ekspluatācijas izmaksu aprēķināšanas metodiku” 

____________________________________________________________________________ 

(pretendenta nosaukums) 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Paraksts 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Vārds, uzvārds  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Amats, pilnvarojums 
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Pielikums Nr.5 

 

PUBLISKAIS IEPIRKUMS 

”AUTOMAŠĪNAS IEGĀDE OPERATĪVAJĀ LĪZINGĀ” 
 

Identifikācijas Nr. JKNP 2014/7 
 

TEHNISKĀS APKOPES (SERVISA)  

SNIEGŠANAS VIETU SARAKSTS LATVIJĀ 
 

Nr. 

p.k. 

Servisa vietas 

nosaukums 

Servisa sniegšanas 

juridiskais 

pamatojums 

Adrese Kontaktpersona, 

Kontakttālrunis 

1. <…> <…> <…> <…> 

<…> <…> <…> <…> <…> 

<…> <…> <…> <…> <…> 

<…> <…> <…> <…> <…> 

<…> <…> <…> <…> <…> 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________ 
(pretendenta nosaukums) 

_____________________________________________________ 
Paraksts 

________________________________________________________________ 
Vārds, uzvārds  

_________________________________________ ______________________________ 
Amats, pilnvarojums 

 

 

 


