APSTIPRINĀTS
SIA „Ķekavas sadzīves servisa centrs ”
iepirkuma komisijas
2012.gada 29. marta sēdē
Protokols Nr.4

Iepirkums likuma 8.¹ panta kārtībā

„Lietotas vieglās automašīnas ar kravas kasti iegāde SIA
„Ķekavas sadzīves servisa centrs” autonomo funkciju
nodrošināšanai”.

Nolikums
Iepirkuma identifikācijas Nr. ĶSSC 2012/4

Ķekava, 2012.gads

1. Vispārīgā informācija.
1.1.Iepirkuma identifikācijas numurs un iepirkuma metode.
1.1.1. ĶSSC 2012/4
1.1.2. Iepirkuma metode – iepirkums 8.¹panta kārtībā.
1.2. Pasūtītājs.
SIA „Ķekavas sadzīves servisa centrs”
Juridiskā adrese: Gaismas iela 19,k-9, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123
Reģ.:
Nr. 40003525725
Banka:
AS SEB banka
Kods:
UNLALV2X
Konts:
Nr. LV92UNLA 0003 0016 0944 1
Tālruņa Nr.: 29259734,
Faksa Nr.:
67937387
E-pasta adrese: kssc@inbox.lv
Kontaktpersona: SIA „Ķekavas sadzīves servisa centrs” iepirkumu komisijas loceklis Māris
Belovs t.26194118, e-pasts: maris.belovs@gmail.com
1.3. IEPIRKUMA PRIEKŠMETS.
1.3.1.Iepirkuma priekšmets ir lietota transporta līdzekļa iegāde SIA „Ķekavas sadzīves servisa
centrs” autonomo funkciju nodrošināšanai atbilstoši tehniskajai specifikācijai (Pielikums Nr.1).
1.3.2. Piedāvājums jāiesniedz par pilnu iepirkuma priekšmeta apjomu.
1.3.3. Preces piegādes termiņš ne vēlāk kā līdz 2012.gada 20.aprilim, plkst.12:00
1.3.4.Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.
1.3.5. Piedāvājuma derīguma termiņš: ne mazāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no
piedāvājuma iesniegšanas dienas.
1.3.6.Prece jāpiegādā Ausekļa ielā 10, Ķekava, Ķekavas novads .
1.3.7. Apmaksas noteikumi: pēc Līguma noslēgšanas un pēc piegādes, pieņemšanas – nodošanas
akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas no Piegādātāja 10 (desmit) darba dienu laikā.
1.3.8. CPV kods: 34117000-0 lietoti transporta līdzekļi.
1.3.9. Iepirkuma līgums tiks slēgts pēc iepirkuma procedūras beigām.
1.4. Iepirkuma Nolikuma saņemšana un informācijas apmaiņas kārtība.
1.4.1. Ar iepirkuma Nolikumu var iepazīties Ķekavas novada mājas lapā: www.kekava.lv un
katru darba dienu laikā no plkst. 09:00 līdz 12:00 un no plkst. 13:00 līdz 16:00, SIA
„Ķekavas sadzīve servisa centrs” pārvaldes telpās, Ausekļa ielā 10, Ķekavā, iepriekš
saskaņojot ierašanās laiku ar kontaktpersonu M. Belovu, tālr. 26194118.
1.4.3. Pretendents, kurš pieprasa skaidrojumu par iepirkuma Nolikumu, to dara rakstiski ar
pasta vai faksa starpniecību, adresējot SIA „Ķekavas sadzīves servisa centrs” iepirkumu
komisijai, turpmāk tekstā – Komisija, ar norādi – iepirkumam „Lietotas vieglās
automašīnas ar kravas kasti iegāde SIA „Ķekavas sadzīves servisa centrs ” autonomo
funkciju nodrošināšanai”, ID Nr. ĶSSC 2012/4, uz adresi Ausekļa ielā 10, Ķekava,
Ķekavas novads, LV-2123, fakss 67937387. Pa faksu nosūtītai vēstulē jānosūta arī vēstules
oriģināls pa pastu.

1.5. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība:
1.5.1. Pretendentiem piedāvājumus jāiesniedz līdz 2012. gada 13.aprīlim plkst. 12:00,
Ausekļu ielā 10, LV–2123, Ķekava, Ķekavas novads, iesniedzot personīgi vai nosūtot
pa pastu. Sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstāk
minētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks atvērts un
tiks atdots atpakaļ iesniedzējam.
1.5.2. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka
piedāvājums saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku).
1.5.3. Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas
termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā Ausekļa ielā
10, Ķekavā, Ķekavas novadā. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā
izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības iepirkuma procedūrā. Piedāvājuma
mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts otrā
piedāvājuma iesniegšanas brīdis. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām
Pasūtītājs grozījumus piedāvājumā nepieņem.
1.5.4. Visiem pretendentiem iepirkumā tiek piemēroti vienādi noteikumi.
1.5.5. Piedāvājumi tiks atvērti SIA „Ķekavas sadzīves servisa centrs” pārvaldes telpās,
Ausekļu ielā 10, Ķekava, Ķekavas novads, 2012.gada 17.aprīlī plkst. 12:00.
1.5.6. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. Iepirkuma piedāvājumu atvēršanā var piedalīties
visi pretendenti vai to pārstāvji, iesniedzot juridiskās personas vadītāja parakstītu un
ar zīmogu apstiprinātu pilnvaru.
1.5.7. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma
iesniegšanas laiku, piedāvāto cenu, tehnisko piedāvājumu un citas ziņas, kas raksturo
piedāvājumu. Pēc sanāksmes dalībnieka pieprasījuma Pasūtītājs uzrāda finanšu
piedāvājumu, kurā atbilstoši pieprasītajai finanšu piedāvājuma formai norādīta
piedāvātā cena.
1.6. Piedāvājuma noformēšana:
1.6.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā un aizzīmogotā (juridiskajām personām) aploksnē, uz
kuras ir jānorāda:
 pasūtītāja nosaukums un adrese,
 piedāvājums iepirkumam „Lietotas vieglās automašīnas ar kravas kasti iegāde SIA
„Ķekavas sadzīves servisa centrs” autonomo funkciju nodrošināšanai”, iepirkuma
identifikācijas numurs ĶSSC 2012/4, Neatvērt līdz 2012.gada 17.aprīlim
plkst.12:00.
 pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese.
1.6.2. Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) piedāvājuma oriģināls un 1 (vienas) piedāvājuma
kopijas. Uz piedāvājuma oriģināla titullapas ir jābūt norādei „ORIĢINĀLS”, bet uz
piedāvājuma kopijas titullapas jābūt norādei „KOPIJA”.
1.6.3. Piedāvājumam jābūt ievietotam 1.6.1. punktā minētajā aploksnē. Piedāvājuma
dokumentiem jābūt cauršūtiem ar diegu vienā sējumā tā, lai dokumentus nebūtu
iespējams atdalīt. Piedāvājuma lapām jābūt sanumurētām un jāatbilst pievienotajam
satura rādītājam. Uz pēdējās lapas aizmugures, cauršūšanai izmantojamais diegs
nostiprināms ar pārlīmētu papīru, uz kura norādāms cauršūto lapu skaits, ko ar savu
parakstu un pretendenta zīmogu (juridiskajām personām) apliecina pretendents vai

pretendenta pilnvarotais pārstāvis.
1.6.4. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.
Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Piedāvājumi var tikt iesniegti citā valodā, ja
katram dokumentam klāt ir pievienots pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.
1.6.5. Pretendents iesniedz parakstītu pieteikumu (pielikums Nr.2).
1.6.6. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katrai dokumenta kopijai jābūt pretendenta
apliecinātai ar uzrakstu “KOPIJA” un „KOPIJA PAREIZA” un piedāvājumu parakstīt
pilnvarotās amatpersonas pilns amata nosaukums, paraksts un paraksta atšifrējums, vietas
nosaukums un datums, zīmoga nospiedums (ja ir).
1.6.7. Juridiska persona piedāvājuma dokumentus paraksta LR Uzņēmumu Reģistrā vai citas
valsts līdzvērtīgā iestādē reģistrētā amatpersona ar paraksta tiesībām un/vai pilnvara, kas
apliecina piedāvājumu parakstījušās amatpersonas tiesības parakstīt un iesniegt
piedāvājumu juridiskās personas uzdevumā. Fiziskas personas piedāvājuma dokumentus
paraksta, norādot vārdu un uzvārdu.
1.6.8. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot nolikuma 1.5.1. punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja
īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.
1.7. Cita informācija
1.7.1. Neviens dokuments, kas tiek iesniegts, atsaucoties uz iepirkumu, netiek atdots atpakaļ. Par
jebkuru informāciju, kas ir konfidenciāla, jābūt īpašai norādei.
1.7.2. Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas.
Pasūtītājs un komisija neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no
iepirkuma rezultāta.
2. PRASĪBAS PRETENDNETIEM.
2.1. Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā:
2.1.1. Pretendentam (juridiskajai personai) jābūt reģistrētam Latvijas Republikas normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā.
2.1.2. Pretendents nedrīkst būt ar tiesas spriedumu atzīts par vainīgu līdzdalībā noziedzīgā
organizācijā, korupcijā, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā vai noziedzīgi iegūtu
līdzekļu legalizācijā.
2.1.3. Pretendents nedrīkst būt pasludināts par maksātnespējīgu (izņemot gadījumu, kad
maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cita līdzīga veida pasākumu kopums,
kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), tā
saimnieciskā darbība nevar būt apturēta vai pārtraukta, un attiecībā uz pretendentu nevar
būt uzsākta tiesvedība par bankrotu.
2.1.4. Pretendentam nedrīkst būt nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu
parādi Latvijā vai citā valstī, kur tas reģistrēts, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas
iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.
2.1.5. Pēdējo 3 (triju) gadu laikā no piedāvājuma iesniegšanas dienas nedrīkst būt konstatēti
pretendenta profesionālās darbības pārkāpumi, pamatojoties uz spēkā stājušos tiesas
spriedumu vai citas kompetentas institūcijas sniegtu atzinumu par būtisku attiecīgo nozari
regulējošo normatīvo aktu pārkāpumu, kā arī vides aizsardzības, konkurences, darba
tiesību būtiski pārkāpumu.
2.1.6. Pretendents drīkst piedāvāt tikai viņam uz dokumentu pamata piederošu automašīnu.

3. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI.
3.1. Pretendentu atlases dokumenti juridiskajām personām:
3.1.1. Rakstisks pieteikums iepirkumam uz kura, jānorāda: pretendenta pilnu nosaukumu,
adresi, Reģ.Nr., tālruņa Nr., bankas rekvizītus (nosaukums, kods, konta numurs);
pretendenta uzņēmuma vadītāja un personas, kas pārstāvēs pretendentu iepirkumā, vārdu,
uzvārdu un pilnvarojumu pārstāvēt pretendentu iepirkumā;
3.1.2. Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs
izdotas reģistrācijas apliecības kopija (apliecināta ar pretendenta vadītāja parakstu un
zīmogu).
3.1.3. Jāiesniedz LR uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību/ komercdarbību
reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas, ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms piedāvājuma
iesniegšanas, izziņas apstiprinātu kopiju (Būs jāiesniedz pretendentam, kuram būtu
piešķiramas līguma slēgšanas tiesības 10 (desmit) darba dienu laikā no pieprasīšanas
dienas pirms lēmuma pieņemšanas). Pretendents var iesniegt apstiprinātu izziņas kopiju
reizē ar piedāvājumu.
3.1.4. Izziņa (oriģināls), ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas izdevis
Valsts ieņēmumu dienests vai cita nodokļu administrācijas iestāde Latvijā vai līdzvērtīga
nodokļu administrācijas iestāde citā valstī, kur pretendents reģistrēts, un, kas apliecina, ka
pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu,
kas kopsummā pārsniedz 100 (viens simts) latus. (Būs jāiesniedz pretendentam, kuram
būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības 10 (desmit) darba dienu laikā no
pieprasīšanas dienas pirms lēmuma pieņemšanas). Pretendents var iesniegt apstiprinātu
izziņu reizē ar piedāvājumu.
3.1.5. Pretendentu atlases dokumenti fiziskām personām:
3.1.6. Rakstisks pieteikums iepirkumam uz kura jānorāda: pretendenta pilns vārds un uzvārds
un personas kods, deklarētā dzīves vieta, bankas rekvizīti. Parakstīta pases kopija ar
atzīmi „”Tikai SIA „Ķekavas sadzīves servisa centrs” lietotas vieglās automašīnas ar
kravas kasti iepirkumam”
3.2. Tehniskais piedāvājums:
3.2.1. Tehniskais piedāvājums jāiesniedz ievērojot tehnisko specifikāciju.
3.2.2. Tehniskajā piedāvājumā norāda piedāvātās preces aprakstu (aizpildīts Pielikums Nr.3).
3.2.3. Tehniskajam piedāvājumam pievieno:
- vismaz 6 fotogrāfijas kopā, kurās ir redzama piedāvātā prece gan no ārpuses dažādos rakursos ,
gan salons (vismaz 2gab.)
- apliecinājumu no a/m remonta un apkopes uzņēmuma par pilnu apkopes cikla veikšanu ne
vairāk kā 1 mēnesi pirms automašīnas piedāvāšanas iepirkuma datuma.
-īss iepriekšējā (no realizācijas brīža mazumtirdzniecībā) perioda automašīnas ekspluatācijas
apraksts, kā arī veikto apkopju (atkarībā no nobraukuma kilometriem) apliecinājums (vēlama
servisa apkopes grāmatiņa vai cits dokuments, kas apliecina veikto darbu autentiskumu).
- automašīnas reģistrācijas apliecības kopija (abas apliecības puses)
3.3. Finanšu piedāvājums:
3.3.1. Piedāvājuma cena jānorāda LVL (latos) saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (pielikums Nr.4).
3.3.2.Piedāvājuma cenā ir jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar preces piegādi. Tāpat
jābūt nomaksātiem visiem nodokļiem un nodevām uz automašīnas pārreģistrācijas brīdi.
4. Iepirkuma komisija:
4.1. Pārbaudīs piedāvājumu atbilstību Nolikumā norādītajām prasībām.

4.2. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām nolikuma norādītām
prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi tālāk netiks vērtēti.
4.3 No prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlēsies pasūtītāja vajadzībām atbilstošāko
piedāvājumu ar zemāko cenu.
4.4. Par komisijas pieņemto lēmumu visi pretendenti tiks informēti 3 (trīs) darba dienu laikā.
4.5. Gadījumā, ja iepirkuma procedūrai tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā
atbildīs Nolikuma prasībām, Pretendents, kas iesniedzis šo piedāvājumu, var tikt atzīts par
iepirkuma procedūras uzvarētāju.
4.6. Komisija nodrošina, lai piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai netiktu
izpausta informācija par piedāvājumu vērtēšanas procesu.
5. Nolikuma pielikumi.
Pielikums Nr.1 – Tehniskā specifikācija.
Pielikums Nr.2 – Pieteikums dalībai iepirkumā.
Pielikums Nr.3 – Tehniskais piedāvājums.
Pielikums Nr.4 – Finanšu piedāvājums.

Iepirkumu komisijas
priekšsēdētājs

J. Aperāns

Pielikums Nr.1

Tehniskā specifikācija.
Tehniskās prasības

Nolikuma minimālās prasības

Automašīnas statuss

Lietota, izlaiduma gads vecāks par 2004.

2.

Automobiļa veids

3.

Dzinēja darba tilpums

vieglais automobilis ar kravas kasti un ar
paaugstinātu caurgājamību
no 1990 kub/cm līdz 2500 kub/cm

4.

Dzinēja jauda

no 149 z/s līdz 170 z/s

5.

Degvielas veids

6.

Pārnesuma kārba (transmisija)

Benzīns/gāze (ar elektroniski vadāmu
degvielas iesmidzināšanu katrā cilindrā
atsevišķi)
mehāniska

7.

Pārnesumu skaits

Ne mazāk par 5

8.

Bremžu sistēma

ar ABS, bremzēšanas spēka pastiprinātājs

9.

Riteņu garenbāze

ne mazāk kā 2550 mm

10.

Klīrenss

ne mazāk kā 210 mm

11.

A/m garums

ne mazāk kā 4650 mm

12.

Piedziņas veids

Pastāvīgā pilnpiedziņa

13.

Pretaizdzīšanas sistēma

14.

Stūre

elektroniskais imobilaizers,
signalizācija ar pulti
stūres pastiprinātājs

15.

Atslēga

Centrālā ar tālvadības pulti

16.

Sānu spoguļi

elektriski vadāmi (vēlams apsildāmi)

17.

Durvju logu mehānisms

18.

Durvju skaits

elektriski vadāmi priekšējie un aizmugurējie
sānu logi
Ne mazāk par 3

19.

Drošības aprīkojums

Nr.
p.k.
1.

drošības spilveni vismaz 4, priekšējā 3
punktu drošības josta ar spriegotāju un
slodzes ierobežotāju, ar regulējamu
augstumu, aizmugurējās 3 punktu drošības
jostas atkarībā no pasažieru skaita aizmugurē,
papildus augstu novietots bremžu lukturis,

disku bremzes visiem 4 riteņiem
Ne mazāk par 4

20.

Sēdvietu skaits

21.

Sēdekļi

22.

Kravas kaste

23.

Degvielas tilpnes

24.

Logi

25.

Riteņi

26.

Riepas tips

27.

Rezerves ritenis

28.

Tuvās gaismas vai dienas gaitas Ieslēdzas automātiski iedarbinot dzinēju
gaismas

29.

Lukturi

30.

Virsbūves krāsa

Halogēna pamata tuvās-tālās gaismas
lukturi, halogēna papildus miglas lukturi,
aizmugurējais miglas lukturis
Metāliska (izņemot balta)

31.

Virsbūves aizsardzība pret koroziju

Ir jābūt

32.

Medicīniskā aptieciņa

a/m aprīkojumā

33.

Ugunsdzēšamais aparāts

a/m aprīkojumā

34.

Avārijas zīme

a/m aprīkojumā

35.
36.

Instrumentu komplekts
domkratu)
Drošības veste

37.

Salona aprīkojums

Tumšas krāsas, no izturīga viegli tīrāma
materiāla, nolokāms aizmugures sēdeklis
(vēlams ar atveri aizmugures sienā uz kravas
nodalījumu papildus kravu izvietojumam
kombinācijā ar kravas kasti),
Slēgta, ar uz virām paceļamu vāku, aprīkotu
ar fiksācijas mehānismu un slēdzeni. Ietilpība
ne mazāk kā 420 litri, kā arī piekabes āķis.
Vēlama kravas nodalījuma savienojamība ar
automašīnas salonu papildus kravas
izvietošanas iespējai.
Gāzei ne mazāk kā 65 litri, degvielas
(benzīna) tvertnes ietilpība pēc rūpnīcas
ražotāja specifikācijas.
Tumši tonēti sānu un aizmugurējais salona
logu stikli, aizmugurējais salona stikls
apsildāms, priekšējais vējstikls ar logu stikla
mazgātāju un saules gaismas aizsargjoslu
augšpusē.
Vieglmetāla diski, ziemas riepām 16 collu,
vasaras riepām 17 collu.
Vasaras un ziemas riepu komplekti
(protektora atlikums ne mazāks kā 80%).
Ir jābūt

(ieskaitot a/m aprīkojumā
a/m aprīkojumā
Audio sistēma ar CD un ar MP3 pieslēgvietu
un vismaz 4 skaļruņu instalāciju, kruīza

kontrole, gaisa kondicionieris, grīdas paklāji
Dubļu sargi visiem riteņiem

38.

Dubļu sargi

39.

Garantija

40.

Pieļaujamais nobraukums (km)

ne mazāk kā 6 mēneši vai 10 000 km
nobraukums
Ne vairāk kā 150 000

Tehniskā apskate

Ne mazāk kā 6 mēneši uz piedāvājuma dienu

Tāpat tehniskajā piedāvājumā jāuzrāda papildus aprīkojums.

Prece jāpiegādā uz adresi Ausekļa ielā 10, Ķekava, Ķekavas novads.
Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt papildus automašīnas tehniskā stāvokļa pārbaudi Pasūtītāja
izvēlētajā auto remonta-apkopes uzņēmumā, ko apmaksā Pretendents.
Automašīnas pārreģistrācijas izmaksas CSDD uz Pasūtītāja vārdu apmaksā Pasūtītājs.

Pielikums Nr.2

Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā.
Kam
Pretendents
Reģistrācijas numurs vai
personas kods
Juridiskā adrese vai deklarētā
dzīves vieta
Telefons, fakss, e-pasts
Pretendenta kontaktpersona
(vārds, uzvārds, amats,
telefons)
Finanšu rekvizīti:
Bankas nosaukums:
Bankas kods:
Konta numurs:
Pilnvarotā persona, kas būs
tiesīga parakstīt līgumu
1. Iepazinušies ar SIA „Ķekavas sadzīves servisa centrs” reģistrācijas Nr. 40003525725,
adrese: gaismas iela 19/k-9, Ķekava, Ķekavas novads LV-2123 (turpmāk – Pasūtītājs)
organizētā iepirkuma „Lietotas vieglās automašīnas ar kravas kasti iegāde SIA „Ķekavas
sadzīves servisa centrs” autonomo funkciju nodrošināšanai” (iepirkuma identifikācijas
numurs ĶSSC 2012/4) nolikumu (turpmāk – Nolikums), pieņemot visas Nolikumā noteiktās
prasības (tai skaitā iespējamu līgumcenas samazinājumu uz abpusējas vienošanās pamata),
2. Iesniedzam piedāvājumu, kas sastāv no:
- Pretendenta atlases dokumentiem,
- Tehniskā piedāvājuma
- Finanšu piedāvājuma,
(turpmāk – Piedāvājums)
3. apņemoties:
- veikt automašīnas piegādi, saskaņā ar nolikuma prasībām, tehnisko specifikāciju un
atbilstoši piedāvājumam.
4. Piedāvājums ir spēkā /dienu skaits/ ______dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu
iesniegšanas termiņa.
5. Apliecinām, ka ____________________ __________________(pretendenta nosaukums):
5.1. nav pasludināts uzņēmuma 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 līdz Līguma
izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts un ka automašīnai nav uzlikts arests,
ieķīlāta vai ir saistoši kādi citi apgrūtinājumi;

5.2. Latvijā un valstī, kurā pretendents reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas
nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), pretendentam nav
nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā
katrā valstī pārsniedz 100 latus;
5.3. nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties iepirkumā un pildīt iepirkuma Nolikumā norādītās
prasības;
5.4. nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
5.5. visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir
patiesi.
Piedāvājuma dokumentu kopums sastāv no _____________ cauršūtām lapām.
Paraksts:

__________________________________

Vārds, uzvārds:

__________________________________

Amats:

__________________________________

Pieteikums sastādīts un parakstīts 2012.gada ______________________

Pielikums Nr.3

Tehniskais piedāvājums.
Automašīnas pilns nosaukums: _____________________________________
Nr.
p/k
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Tehniskās prasības

Automašīnas statuss
Automobiļa veids
Dzinēja darba tilpums
Dzinēja jauda
Degvielas veids
Pārnesuma kārba (transmisija)
Pārnesumu skaits
Bremžu sistēma
Riteņu garenbāze
Klīrenss
A/m garums
Piedziņas veids
Pretaizdzīšanas sistēma
Stūre
Atslēga
Sānu spoguļi
Durvju logu mehānisms
Durvju skaits
Drošības aprīkojums
Sēdvietu skaits
Sēdekļi
Kravas kaste
Degvielas tilpnes
Logi
Riteņi
Riepas tips
Rezerves ritenis
Tuvās gaismas vai dienas gaitas gaismas
Lukturi
Virsbūves krāsa
Virsbūves aizsardzība pret koroziju
Medicīniskā aptieciņa
Ugunsdzēšamais aparāts
Avārijas zīme
Instrumentu komplekts (ieskaitot domkratu)
Drošības veste
Salona aprīkojums
Dubļu sargi
Garantija
Nobraukums (km)
Tehniskā apskate (datums)

Pretendenta piedāvājums (apraksts)

Papildu aprīkojums:

Piegāde notiks līdz 2012.gada _____.aprīlī Ausekļa ielā10, Ķekava.

___________________________________________
(Pretendenta pilnvarotās personas ieņemamais amats)

_______________________________
(vārds, uzvārds)

____________________________
(Dokumenta aizpildīšanas datums)

_____________________
(paraksts)

Pielikums Nr. 4

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Nosaukums

Piedāvājuma
cena bez PVN

Piedāvājuma cena
ar PVN (Ls)

PVN (Ls)

Vieglās
automašīnas
ar
kravas kasti iegāde SIA
„Ķekavas sadzīves servisa
centrs” autonomo funkciju
nodrošināšanai
Mūsu piedāvājumā iekļautas visas nepieciešamās izmaksas, tai skaitā piegādes izmaksas, kas
nodrošina pasūtījuma izpildi atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām. Cenā iekļauti visi nodokļi,

nodevas, piegādes izdevumi un pirmspārdošanas sagatavošanas izdevumi.
Piedāvājums ir derīgs _________ dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

___________________________________________
(Pretendenta pilnvarotās personas ieņemamais amats)

_______________________
(paraksts)

_____________________________
(dokumenta aizpildīšanas datums)

________________________
(vārds, uzvārds)

