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1. Vispārīgā informācija
1.1.
1.2.

Iepirkuma identifikācijas numurs: MNP 2013/13
Pasūtītājs un kontaktinformācija:
Pasūtītāja
nosaukums:

Mazsalacas novada pašvaldība

Adrese:

Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215

Reģistrācijas
numurs:

90009114167

Banka, konts:

AS „SWEDBANK”, LV14HABA0551020371802

Tālruņa numurs:

64251908

Faksa numurs:

64251908
mazsalaca.dome@mazsalacasnovads.lv

E-pasta adrese:

Kontaktpersonas:
Ramatas pagasta pārvaldes vadītāja vietniece Inguna Liepiņa,
tālr. 64230602, mob. 26494872, e-pasts: inguna.liepina@mazsalacasnovads.lv
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Viktors Kalniņš,
tālr.29444413 un 64268084,
e-pasts: viktors.kalnins@mazsalacasnovads.lv

1.3. Iepirkumu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta noteikumiem organizē Mazsalacas
novada pašvaldības iepirkumu komisija, kas apstiprināta Mazsalacas novada domes sēdē
11.08.2009., protokols Nr.7.,1., 21.04.2011. protokols Nr. 6.,7. un 19.12.2012. izraksts Nr.
21.,37.
1.4. Iepirkums tiek izsludināts internetā LR Iepirkumu biroja mājas lapā: www.iub.gov.lv, bet
visa infomācija pieejama arī Mazsalacas novada pašvaldības mājas lapā:
www.mazsalaca.lv (sadaļā Pašvaldība/publiskie iepirkumi).
1.5. Piedāvājumu iesniegšana līdz 2013.gada 16. decembrim plkst. 14:00.
1.6. Iepirkuma vērtēšanas kritērijs –piedāvājums ar viszemāko cenu.
2. Iepirkuma priekšmeta apraksts
2.1. Iepirkuma priekšmets ir viena lietota pasažieru mikroautobusa piegāde Mazsalacas novada
pašvaldības vajadzībām, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (2.pielikums), un šī nolikuma
nosacījumiem.
2.2. CPV kods galvenajam priekšmetam – 34114400-3 (Mikroautobusi).
2.3. Paredzamais līguma darbības laiks un vieta:
2.3.1. Līguma izpildes vieta: Mazsalacas novada pašvaldība, Pērnavas iela 4, Mazsalaca,
Mazsalacas novads.
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2.3.2. Līguma izpildes laiks : 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas brīža.
3. Nolikuma saņemšanas kārtība
3.1.
Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot līdz aktuālajai informācijai
Pasūtītāja interneta mājas lapā un ievērot to sagatavojot savu piedāvājumu.
3.2.
Ieinteresētās personas atbild par visu iepirkuma procedūras nolikuma saņemšanu,
rūpīgu izskatīšanu, ieskaitot tehnisko projektu dokumentāciju ar jebkuru noteikumu
papildinājumu, kas radīsies piedāvājuma iesniegšanas laikā arī par drošas informācijas
iegūšanu neatkarīgi no kā un visiem apstākļiem un saistībām, kas kaut kādā veidā var
ietekmēt piedāvājumu, darbu izpildes summu. Neviena Pretendenta prasība mainīt
piedāvājuma summu, netiks apmierināta kļūdu vai saistību dēļ, kas minēta augstāk,
neievērošanas dēļ.
3.3.
Papildus informāciju vai skaidrojumu par par pretendentu atlases prasībām, ieinteresētās
personas var saņemt, vēršoties pie 1.2. punktā norādītajām Pasūtītāja kontaktpersonām.
Uz laikā saņemtajiem jautājumiem Pasūtītājs atbildēs atbildēs pēc iespējas īsākā laikā,
bet ne vēlāk kā 3(trīs) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
4.

Piedāvājuma derīguma termiņš
Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i., saistošs iesniedzējam, 90
(deviņdesmit) kalendārās dienas, skaitot no nolikuma 5.2. punktā noteiktās piedāvājumu
iesniegšanas dienas.
Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 4.1.punktā noteiktajā termiņā,
pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja
pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo
pasūtītājam.

4.1.

4.2.

5.

Piedāvājuma iesniegšana

Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 2013. gada 16.decembris plkst. 14.00.
Piedāvājumi var tikt iesniegti personīgi vai nosūtīti pa pastu.
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - iesniegšanai personīgi: Mazsalacas novada
pašvaldība. Adrese: Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads.
5.3.2. Piedāvājumu iesniegšanas vieta – nosūtīšanai pa pastu: Pērnavas iela 4, Mazsalaca,
Mazsalacas novads, LV -4215.
5.4. Piedāvātam mikroautobusam pilnībā jāatbilst tehniskajā specifikācijā noteiktajam (2.
pielikums). Pretendents var izmainīt vai atcelt savu Piedāvājumu, par to rakstiski
paziņojot pirms 5.2. punktā minētā termiņa izbeigšanās.
5.5. Pretendenta paziņojums par papildinājumiem, labojumiem vai atcelšanu ir jāsagatavo,
jāapzīmogo un jānoformē atbilstoši 6.3. punktā minētajam prasībām, uz aploksnes
attiecīgi atzīmējot “PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMA LABOJUMS” vai “PRETENDENTA
PIEDĀVĀJUMA ATCELŠANA”.
5.6. Piedāvājumus, kas nav iesniegti iepirkuma nolikuma noteiktajā kārtībā vai saņemti pēc
iepirkuma nolikuma norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa, neizskata un tos
neatvērtus nosūta atpakaļ piedāvājuma iesniedzējam.
5.7. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, tiks neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējam.
Ja pretendents izvēlas nosūtīt piedāvājumu pa pastu, tad visu atbildību par iespējamu
pasta sūtījumu aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt piedāvājuma
savlaicīgu nogādāšanu norādītajā adresē, uzņemas pretendents.
5.1.
5.2.
5.3.
5.3.1.
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5.8.
6.

Saņemot piedāvājumu, Pasūtītājs Pretendentu reģistrē piedāvājumu iesniegšanas secībā.
Piedāvājumu noformēšana

Pretendents sagatavo un iesniedz vienu Piedāvājumu veidojošu dokumentu oriģinālu.
Piedāvājumam jābūt sagatavotiem atbilstoši nolikuma prasībām un nolikumā dotajiem
pielikumiem.
6.2.
Piedāvājums sastāv:
6.2.1. pretendentu atlases dokumentiem, ieskaitot pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā (1.
pielikums);
6.2.2. tehniskās specifikācijas ( 2. pielikums);
6.2.3. finanšu piedāvājuma (3. pielikums).
6.3.
Piedāvājuma sējumā ietilpstošie dokumenti ir noformēti un caurauklotas (auklu gali
jāpārlīmē un jāapzīmogo) tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt (atbilstoši Ministru
kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un
noformēšanas kārtība”), un ievietoti aploksnē, kas noformēta atbilstoši nolikuma 6.4.
punkta nosacījumiem. Piedāvājumam jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam
satura radītājam. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez
labojumiem.
6.4.
Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā aploksnē vai iepakojumā, uz kura norāda:
6.4.1. Pasūtītāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi,
6.4.2. pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru (ja pretendents ir juridiska
persona vai personālsabiedrība) vai personas kodu (ja pretendents ir fiziska
persona) un adresi,
6.4.3. pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, telefona un faksa numuru,
6.4.4. atzīmi „Piedāvājums iepirkumam „Lietota mikroautobusa piegāde
Mazsalacas novada pašvaldības vajadzībām” (identifikācijas Nr.MNP
2013/13). Neatvērt līdz 2013.gada 16.decembrim plkst. 14:00.”
6.5.
Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā (sertifikācijas dokumenti var tikt iesniegti angļu
vai krievu valodā, citā valodā sagatavotiem dokumentiem jāpievieno Pretendenta
apliecināts tulkojums latviešu valodā).
6.6.
Iepirkuma procedūrai iesniegtie piedāvājumi, izņemot nolikuma 5.6. punktā noteikto
gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.
6.1.

7.

Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā

Pretendents apzinās, ka jebkurš piedāvājumā iekļautais nosacījums, kas ir pretrunā ar
nolikumu vai neatbilst tā nosacījumiem, var būt par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai.
7.2.
Pretendentam juridiskai personai jābūt reģistrētam Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā
ārvalstīs, licencētam vai sertificētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.
7.3.
Pasūtītājs neizskata Pretendentu piedāvājumu, tai skaitā personu grupas dalībniekiem un
Pretendentu, kurš balstās uz piesaistītiem apakšuzņēmējiem, ja uz Pretendentu attiecas
Publisko iepirkuma likuma 8.1 panta piektās daļas 1. un 2.punktā minētie izslēgšanas
nosacījumi:
7.3.1. 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 maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai
pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek
likvidēts;
7.1.
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7.3.2. pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā
dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi,
kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 100 latus.
8. Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli, tehniskajām un
profesionālajām spējām
8.1.
8.2.

Pretendentam jānodrošina vienas automašīnas piegādi un pārdošanu pasūtītājam
saskaņā ar tehnisko specifikāciju (2.pielikums).
Pretendents nodrošina pasūtītājam iespēju norēķināties par iepirkumu pēcmaksā ar
bezskaidras naudas norēķinu (ar pārskaitījumu) pēc pieņemšanas- nodošanas akta.

9. Pretendentu iesniedzamie dokumenti
Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (1.pielikums). Ja piedāvājumu iesniedz
personu grupa, pieteikums dalībai konkursā jāparaksta visām dalībnieku pilnvarotām
personām, kas ietilpst personu grupā. Pieteikumam pievieno dokumentu, kas apliecina
pārstāvja tiesības parakstīt pieteikumu Pretendenta (personu grupā ietilpstošās
personas) vārdā.
9.2.
Komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu
reģistrācijas apliecības kopija vai personas apliecinoša dokumenta kopija.
9.3.
Pretendentam juridiskai personai saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem ir jāiesniedz nepieciešamās atļaujas vai arī līdzvērtīgas ārvalstu
iestādes izdots dokuments, kas atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem
apliecinātu ārvalstu Pretendenta tiesības veikt automašīnas piegādi un pārdošanu
licences kopija vai cits dokuments, kas apliecina Pretendenta tiesības nodarboties ar
lietotu automašīnu tirdzniecību.
9.4.
Apliecinājums, (fiziskās personas) par iepirkumā piedāvātās automašīnas piederību
Pretendentam (4.pielikums).
9.5.
Materiāli, kas raksturo piedāvājumu- automašīnas apraksti, bukleti, fotogrāfijas vai citi
vizuālie materiāli, kas atspoguļo automašīnas īpašības, ārējo un iekšējo izskatu.
9.6.
Servisa grāmatiņas apliecinātu kopiju.
9.7.
Pretendenta apliecinājums, ka visu piedāvājumā pievienoto dokumentu kopijas atbilst
oriģinālam un ko parakstījis Pretendents, Pretendenta pārstāvis ar paraksta tiesībām vai
Pretendenta pilnvarotā persona, pievienojot pilnvaru vai tās apliecinātu kopiju.
9.8.
Pirms pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar Pretendentu, kuram būtu piešķiramas
līguma slēgšanas tiesības, komisija iegūst ziņas publiskajās datu bāzēs vai tiešsaistē
attiecīgo kompetento iestāžu pārziņās esošajās informācijas sistēmām:
9.8.1. kas apliecina, ka Pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto
iemaksu parādu, kas kopumā pārsniedz 100 Ls, katrā valstī, kurā tas reģistrēts;
9.8.2. kas apliecina, ka Pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas
likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav uzsākts
tiesvedības par bankrotu.
Ja Pasūtītājs nepieciešamo informāciju par Pretendentu iegūst tieši no
kompetentās institūcijas datu bāzes vai no citiem avotiem, attiecīgais Pretendents 10
(desmit) darba dienu dienu laikā ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo
faktu, ja Pasūtītāja iepriekš iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.
9.9. Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu (ārvalstī atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentu
pieprasa, lai tas termiņā, kas nav īsāks par 10 darbdienām pēc dienas, kad pieprasījums
9.1.
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izsniegts vai nosūtīts, iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas
apliecina, ka:
a) pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process, tas neatrodas likvidācijas
stadijā un tā saimnieciskā darbība nav apturēta;
b) pretendentam attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.
10. Tehniskais piedāvājums
Tehniskajam piedāvājumam jāsagatavo atbilstoši Tehniskajā specifikācijā noteiktajām
prasībām (2. pielikums), aprakstot papildus aprīkojumu, kas ietilpst attiecīgā
piedāvājuma mikroautobusa komplektācijā bez papildus samaksas.
10.2. Pretendents par saviem līdzekļiem, saskaņojot ar pasūtītāju, nodrošina automašīnas
reģistrāciju Ceļu satiksmes drošības direkcijā, atbilstoši Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem uz Mazsalacas novada pašvaldības vārda.
10.3. Pretendentam pie automašīnas pieņemšanas-nodošanas jānodod Pasūtītāja pārstāvim:
a) automašīnas servisa grāmatiņa;
b) rezerves atslēgas;
c) transportlīdzekļu reģistrācijas apliecība;
d) reģistrētās numura zīmes.
10.4. Plānotais automašīnas piegādes laiks 10 (desmit) darba dienu laikā no līguma
parakstīšanas dienas
10.1.

11. Finanšu piedāvājums
11.1.
11.2.

11.3.

Finanšu piedāvājumu jāsagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājums (3.pielikums).
Finanšu piedāvājumā cena jānorāda latos un euro. Cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas
saistītas ar iepirkuma priekšmeta iegādi, reģistrāciju un piegādi, ietverot visus
piemērojamos nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokli. Atsevišķi norādāma cena
bez PVN un summa ar PVN.
Līguma izpildes laikā Pretendenta piedāvājumā noteiktā cena paliek nemainīga un nav
pakļauta izmaiņām.

12. Piedāvājuma vērtēšana
12.1.
12.2.

12.3.
12.4.

12.5.
12.6.

Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar viszemāko cenu.
Iepirkuma komisija izvēlas to piedāvājumu, kam ir viszemākā piedāvātā lietotas
mikroautobusa cena bez PVN, kas atbilst šī iepirkuma Nolikuma un Tehniskajā
specifikācijā norādītajām prasībām.
Iepirkumu komisija veic piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi un
piedāvājumu atbilstības pārbaudi nolikumā noteiktajā kārtībā.
Pretendentu piedāvājumus, kuri ir tikuši atzīti par neatbilstošiem piedāvājumu
noformējuma pārbaudes, Pretendentu atlases vai piedāvājumu atbilstības pārbaudes
laikā, Iepirkumu komisija tālāk neizskata.
Komisija tiesīga piesaistīt ekspertu piedāvātās lietotās mikroautobusa tehniskā stāvokļa
pārbaudei.
Gadījumā, ja piedāvājums neatbilst kādai iepirkuma Nolikumā noteiktajai prasībai, vai
piedāvājums tiek atzīts par nepamatoti lētu, vai piedāvājuma izvērtēšanas laikā
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12.7.

12.8.

Pretendents savu piedāvājumu atsauc, Iepirkuma komisija turpmāk šo piedāvājumu
neizskata un attiecīgo Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkumā.
Gadījumā, ja iepirkuma procedūrā tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā
atbildīs Nolikuma prasībām un paredzētajiem finanšu līdzekļiem, Pretendents, kas
iesniedzis šo piedāvājumu, var tikt atzīts par iepirkuma uzvarētāju.
Ja iesniegti divi vai vairāk piedāvājumu ar vienādu piedāvāto cenu, tad komisija izvēlas
tā Pretendenta piedāvājumu, kurš piedāvājumu iesniedzis pirmais (skatīt Pretendenta
reģistrācijas Nr. piedāvājumu sarakstā).

13. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi
13.1. Iepirkuma komisijas tiesības:
13.1.1. 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 komisijai.
13.1.2. Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā, informējot par to
pretendentu.
13.1.3. Pieaicināt ekspertu pretendentu un piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā.
13.1.4. Izvēlēties slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums ir nākošais ar
viszemāko cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju
vai Pretendenta piegādātais mikroautobus neatbilst Pretendenta iesniegtajam
tehniskajam piedāvājumam un pretendents 10(desmit) darba dienu laikā nav novērsis
Pasūtītāja konstatētos trūkumus.
13.2. Iepirkuma komisijas pienākumi:
13.2.1. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.
13.2.2. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret
tiem.
13.2.3. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma sniegt informāciju par nolikumu.
13.2.4. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu
likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt
lēmumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
14. Pretendenta tiesības un pienākumi
14.1. Pretendenta tiesības:
14.1.1. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts.
14.1.2. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto
piedāvājumu.
14.2.

Pretendenta pienākumi:

14.2.1. Piedaloties iepirkuma procedūrā, ievērot normatīvo aktu prasības.
14.2.2. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši nolikuma prasībām.
14.2.3. Sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju.
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14.2.4. Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas
nepieciešama pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un
vērtēšanai.
14.2.5. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.
15. Iepirkuma līgums
Pasūtītājs slēdz iepirkuma Līgumu ar iepirkuma komisijas izraudzīto Pretendentu,
pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar šo nolikumu.
Pielikumi:
1.pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā,
2.pielikums – Tehniskā specifikācija,
3.pielikums - Finanšu piedāvājums,
4.pielikums - Izziņa
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1.pielikums
„Lietota mikroautobusa piegāde Mazsalacas novada pašvaldības vajadzībām”
Iepirkuma identifikācijas Nr. MNP 2013/13
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ
Piedāvājums iepirkumam:

Lietota mikroautobusa piegāde Mazsalacas
novada pašvaldības vajadzībām
MNP 2013/13

Iepirkuma identifikācijas numurs:
Pretendenta nosaukums:
Vienotais reģ. Nr.:
Pretendenta rekvizīti:
Juridiskā adrese:
Faktiskā adrese:
Telefons, fakss: e-pasts:
Banka:
Bankas kods:
Bankas konts:
Kontaktpersona (ieņemamais amats,
vārds, uzvārds, telefons, e-pasts)
Parakstītājs: (ieņemamais amats, vārds,
uzvārds)

Iepazinušies ar iepirkuma, noteikumiem, mēs apakšā parakstījušies piedāvājam Mazsalacas
novada pašvaldībai lietota mikroautobusa piegādi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju
(identifikācijas Nr. MNP 2013/13) un iepirkuma nolikuma noteikumiem.
Apliecinām, ka esam iepazinušies un piekrītam iepirkuma noteikumiem un garantējam
iepirkuma dokumentu prasību izpildi. Iepirkuma noteikumi ir skaidri un saprotami, iebildumu un
pretenziju nav. Mēs saprotam, ka Jūs varat pieņemt vai noraidīt jebkuru piedāvājumu, kā arī
anulēt iepirkuma rezultātus un noraidīt visus piedāvājumus jebkurā brīdī līdz uzvarētāja
noteikšanai.
Apstiprinām, ka šis piedāvājums paredz tādu derīguma termiņu (90 kalendāras dienas),
kādu prasa iepirkuma dokumenti un garantējam sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti.
Apliecinām:
- ka pretendenta saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;
- ka uz pretendentu, tai skaitā personu grupas dalībniekiem un Pretendentu, kurš
balstās uz piesaistītiem apakšuzņēmējiem, neattiecas Publisko iepirkuma likuma 8. 1
panta piektās daļas 1. un 2.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi;
- ka likumā noteiktajā kārtībā pēdējā gada laikā no piedāvājumu atvēršanas brīža
nav konstatēti pretendenta profesionālās darbības pārkāpumi;
- ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu un sniegtajiem pakalpojumiem
ir patiesas.
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Pretendenta nosaukums*:
Pilnvarotās personas vārds,
uzvārds*
Pilnvarotās personas amats*:
Pilnvarotās personas paraksts*:

___________________________
* Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa kā pretendenta dalībnieki, šie lauki jāaizpilda par katru
personas grupas dalībnieku atsevišķi, kā arī papildus jānorāda, kura persona pārstāv personu
grupu šajā iepirkumā.

2.pielikums
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„Lietota mikroautobusa piegāde Mazsalacas novada pašvaldības vajadzībām”
Iepirkuma identifikācijas Nr. MNP 2013/13
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Pretendentam jāsagatavo un jāiesniedz Iepirkuma komisijai Tehnisko piedāvājumu, vadoties
no šādas Tehniskās specifikācijas:
Nosacījumi
Automašīnas veids

Pasūtītāja prasības
mikroautobuss

Motora jauda
Riteņu bāze

96 kW
3400 mm, garā bāze

Dzinēja darba tilpums
Degvielas veids
Pārnesumkārba
Pārnesumu skaits
Izlaides gads
Nobraukums (km)
Sēdvietu skaits
Bremžu sistēma
Piedziņas veids
Pretaizdzīšanas ierīce

2,5
Dīzeļdegviela
Nav būtiska
6 (manuālā vai automātiskā)
Ne vecāka par 2008. gadu
Ne vairāk kā 210 000 km
9 (2+2+2+3)
ABS
Priekšpiedziņa
Imobilaizers
Signalizācija
Regulējama,
daudzfunkcionāla
ar
stūres
pastiprinātāju
Centrālā ar distances vadību
Vadība nav būtiska
Vadība nav būtiska
5 (divviru aizmugurējās durvis)
Priekšējie gaisa drošības spilveni. ESP (elektroniskā
stabilitātes programma)
Drošības jostas visām sēdvietām
R16”ar ne mazāk kā 70% protektora atlikumu
Ražotāja standarta aprīkojums
Kondicionieris, klimata kontrole, radio ar CD
atskaņošanu
Autonomā salona apsilde
Dzinēja pirmssildīšana
Gumijas paklāji
Borta dators
Tonēti aizmugurējie logi
Aizmugurējā loga sildītājs
Parkošanās sensori (aizmugurējie)
Avārijas trīsstūris
Ugunsdzēšamais aparāts
Aptieciņa
Atstarojošā veste
Sakabes āķis
Rezerves ritenis (pilna izmēra)
Ceļa nodoklis, reģistrācija, numurzīmes, apskates
uzlīme un OCTA (veic pārdēvējs)
Virsbūve nav rūsējusi

Stūre
Atslēga
Sānu spoguļi
Durvju logu mehānisms
Durvju skaits
Drošības aprīkojums
Sēdekļi
Riteņu diski / riepu izmērs
Gaismas
Aprīkojums
Papildus aprīkojums
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Pretendenta piedāvājums
____________(norādīt ražotāju,
marka, modeli, izlaiduma gadu)

Tehniskajā piedāvājumā jānorāda precīzi nosaukums un parametri, nedrīkst rakstīt tikai
atbilst/neatbilst un nedrīkst lietot vārdus „ne mazāk”, „ne lielāks”, „vismaz” , „ne vairāk”, „vai
ekvivalents”.
Piegādes laiks: 10 darba dienas no iepirkuma Līguma parakstīšanas brīža.
Apliecinu, ka:
1. Mikroautobuss tiks piegādāts reģistrēts CSDD un uz vienu gadu apdrošināts ar OCTA
darbības reģionam Latvijā un Eiropā.
2. Mikroautobuss atbilst Nolikuma dotajai specifikācijai.
3. Mikroautobuss tiks aprīkots ar avārijas zīmi, medicīnisko aptieciņu, atstarojošo vesti un
ugunsdzēšamo aparātu.
4. Piegādājot mikroautobusu, Pasūtītāja pārstāvim tiks nodots:
a. Mikroautobusa servisa grāmatiņa;
b. Rezerves atslēgas;
c. Transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība;
d. Reģistrētās numura zīmes.
Pretendenta nosaukums*:
Pilnvarotās personas vārds,
uzvārds*
Pilnvarotās personas amats*:
Pilnvarotās personas paraksts*:

___________________________
* Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa kā pretendenta dalībnieki, šie lauki jāaizpilda par katru
personas grupas dalībnieku atsevišķi, kā arī papildus jānorāda, kura persona pārstāv personu
grupu šajā iepirkumā.

P.S. Pretendenti piedāvājumā var iekļaut arī papildinformāciju, shēmas, attēlus u.c. materiālus, ja
tas palīdz labāk izprast piedāvājuma būtību.
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3.pielikums
„Lietota mikroautobusa piegāde Mazsalacas novada pašvaldības vajadzībām”
Iepirkuma identifikācijas Nr. MNP 2013/13
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

N.p.k.
1.

Preces veids

Cena bez
PVN, Ls

Cena bez
PVN, EUR

Lietota mikroautobusa piegāde Mazsalacas novada
pašvaldības vajadzībām (marka, modelis)
Kopā (bez PVN):
PVN 21%
Kopā( ar PVN)

Cena bez PVN: <…> LVL (<summa vārdiem> lati),
PVN 21%: <…> LVL (<summa vārdiem> lati).
Kopējā cena ar PVN: <…> LVL (<summa vārdiem> lati).
Cenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma priekšmeta iegādi, reģistrāciju un
piegādi, ietverot visus piemērojamos nodokļus un nodevas u. c. maksājumus.
Mūsu iespējas pieļauj mikroautobusa piegādi izpildīt 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma
noslēgšanas brīža.
Pretendenta nosaukums*:
Pilnvarotās personas vārds,
uzvārds*
Pilnvarotās personas amats*:
Pilnvarotās personas paraksts*:

___________________________
* Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa kā pretendenta dalībnieki, šie lauki jāaizpilda par katru
personas grupas dalībnieku atsevišķi, kā arī papildus jānorāda, kura persona pārstāv personu
grupu šajā iepirkumā.

4.pielikums
„Lietota mikroautobusa piegāde Mazsalacas novada pašvaldības vajadzībām”
Iepirkuma identifikācijas Nr. MNP 2013/13
3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.septembra noteikumiem Nr.899
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