APSTIPRINĀTS
Pašvaldības aģentūras
“Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”
iepirkuma komisijas
23.01.2017. sēdē (protokols Nr.1)

IEPIRKUMA PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMA 8.2 PANTA KĀRTĪBĀ
„LIETOTAS AUTOMAŠĪNAS IEGĀDE PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS “CĒSU KULTŪRAS
UN TŪRISMA CENTRS” VAJADZĪBĀM”
(IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NR. CKTC 2017/2) NOLIKUMS
1. Pasūtītājs
1.1. Pasūtītājs ir pašvaldības aģentūra “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”(CKTC).
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90001677262.
Adrese: Baznīcas laukums 1, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101.
1.2. Iepirkuma komisijas noteiktā kontaktpersona: “Cēsu Kultūras un Tūrsma centrs”jurists
Andris Jēkabsons,
Tālrunis: 64127761;
E-pasts: andris.jekabsons@cesis.lv;
Adrese: Baznīcas laukums 1, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101.
2. Iepirkuma organizētājs
Pašvaldības aģentrūras “Cēsu Kultrūras un Tūrisma centrs” iepirkuma komisija.
3. Iepirkuma identifikācijas numurs
CKTC 2017/2.
CVP kods - 34110000-1
4. Iepirkuma metode
Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.
5. Iepirkuma priekšmets un apjoms
Lietotas vieglās automašīnas iegāde pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrsima centra”
vajadzībām saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (nolikuma 1.pielikums).
6. Iepirkuma izpildes un līguma darbības termiņš
Līguma par Autotransporta piegādi noslēgšanas termiņš līdz 28.02.2017. noslēdz līgumu uz 24
(divdeesmit četriem) mēnešiem.
7. Prasības pretendentiem
7.1. Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas nosacījumi pretendenta dalībai
iepirkumā:
7.1.1. Nav 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 maksātspējas atjaunošanu), nav
apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par
Pretendenta bankrotu vai tas tiek likvidēts;
7.1.2. Ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās parādnieku datubāzes pēdējās datu
aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto
līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai dienā, kad iepirkuma
komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma uzsākšanu, ja attiecībā uz iepirkumu nav
jāpublicē paziņojums par plānoto līgumu, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par
iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai
kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās
apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.
7.1.3. Uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka
tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos
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noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir
personālsabiedrība, ir attiecināmi nolikuma 7.1.1. un 7.1.2. apakšpunktā minētie
nosacījumi.
7.2. Atbilstība profesionālās darbības veikšanai:
7.2.1. Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām (ja to nosaka normatīvie akti).
8. Prasības iepirkuma izpildei
Saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1. pielikums).
9. Prasības piedāvājuma iesniegšanai un sagatavošanai
9.1. Pasūtītājs nodrošina elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus
nepieciešamajiem dokumentiem, tajā skaitā atbildēm uz Pretendentu uzdotajiem jautājumiem,
Pasūtītāja
mājas
lapā
http://www.muzejs.cesis.lv
sadaļā
„Iepirkumi”
http://www.muzejs.cesis.lv/lv/iepirkumi/. Piegādātāja pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā
http://www.muzejs.cesis.lv publicētajai informācijai par šo iepirkumu un iekļaut to savā
piedāvājumā.
9.2. Piedāvājuma iesniegšana:
9.2.1. Piedāvājums jāievieto slēgtā aizzīmogotā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā
iepakojumā tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu
atvēršanas brīdim.
9.2.2. Uz aploksnes/iepakojuma jānorāda:
9.2.2.1. Piedāvājums iepirkumam „Lietotas vieglās automašīnas iegāde pašvaldības
aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrsima centra” vajadzībām”, iepirkuma
identifikācijas Nr. CKTC 2017/2;
9.2.2.2. Pretendenta nosaukums un juridiskā adrese, tālruņa numurs/-i, faksa numurs un
e-pasta adrese.
9.3. Piedāvājuma sagatavošana un noformēšana:
9.3.1. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments piedāvājumā un/vai citi
piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli ir svešvalodā, tam jāpievieno pretendenta
vadītāja vai pilnvarotas personas (pievienojams pilnvaras oriģināls) apstiprināts tulkojums
latviešu valodā.
9.3.2. Piedāvājuma dokumentiem jābūt numurētiem, cauršūtiem, caurauklotiem.
9.3.3. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz par visu apjomu. Katrs Pretendents drīkst iesniegt
tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.
9.3.4. Piedāvājumā iesniegtajām dokumentu kopijām jābūt Pretendenta vadītāja vai viņa
pilnvarotās personas apliecinātām. Gadījumā, ja dokumentu kopijas apliecina Pretendenta
pilnvarotā persona, tad Pretendenta piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvara.
9.3.5. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājumu sagatavošanu un
iesniegšanu Pasūtītājam.
9.4. Piedāvājumā jāiesniedz:
9.4.1. Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā (ar norādi, ka Pretendents piekrīt nolikumā
norādītajām prasībām), kas sagatavots atbilstoši 2.pielikumā norādītajai formai
(oriģināls);
9.4.2. Tehniskais piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši 3.pielikumā norādītajai formai
(oriģināls):
9.4.2.1. Pretendenta piedāvājumam jāatbilst nolikuma 1. pielikumā norādītajām
Tehniskajām specifikācijām;
9.4.2.2. Tehniskajā piedāvājumā nav pieļaujams pārkopēt kolonnas „Pasūtītāja prasības”
kolonnā „Pretendenta piedāvājums”, kā arī nav pieļaujams kolonnu
„Pretendenta piedāvājums” aizpildīt, norādot tikai „atbilst”, „tiek nodrošināts”
u.tml. vispārīgas piedāvāto preci neraksturojošas frāzes – piedāvājums
Pretendentam jāaizpilda, norādot konkrētus piedāvātās Preces tehniskos
raksturlielumus;
9.4.2.3. Ja piedāvājumā atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām nebūs norādītas
konkrētās piedāvātās Preces tehniskās īpašības un attiecīgo informāciju saskaņā
ar Publisko iepirkumu likuma prasībām nebūs iespējams precizēt, Tehniskais
piedāvājums tiks uzskatīts par neatbilstošu;
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9.4.3.

9.4.2.4. Tehniskajam piedāvājumam jābūt Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas
(pievienojams pilnvaras oriģināls) parakstītam.
Finanšu piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši 4.pielikumā norādītajai formai
(oriģināls):
9.4.3.1. Finanšu piedāvājumam jābūt izteiktam euro.
9.4.3.2. Finanšu piedāvājuma cenā jāiekļauj visas ar Tehniskajā specifikācijā noteikto
prasību izpildi saistītās izmaksas, tajā skaitā visi nodokļi, nodevas, visas
personāla izmaksas, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas (dokumentācijas
drukāšanas, transporta pakalpojumu u.c.).

10. Vērtēšana un piedāvājumu izvēles kritēriji
10.1. Iesniegto piedāvājumu izvērtēšanu veic pasūtītāja noteikta iepirkuma komisija;
10.2. Iepirkuma komisija piedāvājumu izvērtēšanu veiks šādos posmos:
10.2.1. Uzsākot piedāvājumu izvērtēšanu, pārbaudīs, vai pretendents atbilst nolikuma 7.1.
punktā (Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas izslēgšanas nosacījumi)
minētajiem nosacījumiem dalībai iepirkumā:
10.2.1.1.
attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un
nolikuma 7.1.3. apakšpunktā minēto personu, izmantojot Ministru kabineta
noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā:
10.2.1.1.1. iegūs informāciju par pretendenta un nolikuma 7.1.3.
apakšpunktā minētās personas atbilstību nolikuma 7.1.1.
punktā minētajiem nosacījumiem – no Uzņēmumu reģistra;
10.2.1.1.2. iegūs informāciju par pretendenta un nolikuma 7.1.3.
apakšpunktā minētās personas atbilstību nolikuma 7.1.2.
punktā minētajam nosacījumam - no Valsts ieņēmumu
dienesta.
Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta ir tiesīgs
saņemt, neprasot pretendenta un nolikuma 7.1.3. apakšpunktā minētās
personas piekrišanu.
10.2.1.2. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un
nolikuma 7.1.3. apakšpunktā minēto personu papildus pieprasīs, lai
pretendents 10 darba dienu laikā no pieprasījuma nosūtīšanas dienas
iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina,
ka tas un nolikuma 7.1.3. apakšpunktā minētā persona atbilst nolikuma 6.1.
punktā minētajiem nosacījumiem dalībai iepirkumā. Ja attiecīgais
pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pretendents tiek
izslēgts no dalības iepirkumā.
10.2.1.3. Ņemot vērā nolikuma 10.2.1.1.2. punktā minētās pārbaudes rezultātus,
pasūtītājs:
10.2.1.3.1. neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka
saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā
esošo informāciju pretendentam un nolikuma 7.1.3.
apakšpunktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā
skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu,
kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
10.2.1.3.2. informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu
dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu
aktualizācijas datumā ieveidoto informāciju ir konstatēts, ka
tam vai nolikuma 7.1.3. apakšpunktā minētajai personai dienā,
kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu
uzraudzības biroja mājaslapā, vai iepirkuma komisija
pieņēmusi lēmumu par iepirkuma uzsākšanu, ja attiecībā uz
iepirkumu nav jāpublicē paziņojums par plānoto līgumu, ir
konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā
pārsniedz 150 euro, nosakot termiņu 10 dienas pēc
informācijas nosūtīšanas dienas – apliecinājuma iesniegšanai.
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10.2.2.
10.2.3.
10.2.4.

10.2.5.

10.2.6.
10.2.7.

Pretendents, lai apliecinātu, ka tam nebija nodokļu parādu,
tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu
parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgi
pretendenta vai tā pārstāvja apliecinātu izdruku no VID
elektroniskās deklarēšanas sistēmas, ka attiecīgajai personai
nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā
pārsniedz 150 euro. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā
termiņā neiesniedz minēto apliecinājumu, pretendents tiek
izslēgts no dalības iepirkumā.
pārbaudīs, vai pretendenta iesniegtais piedāvājums ir sagatavots un noformēts atbilstoši
nolikuma 9.3.punktā un 9.4.punktā norādītajām prasībām;
izvērtēs, vai pretendents atbilst nolikuma 7.2. punktā norādītajai pretendentu atlases
prasībai atbilstoši publiski pieejamās datu bāzēs iegūtajai informācijai;
izvērtēs, vai pretendenta iesniegtais Tehniskais piedāvājums atbilst nolikuma
9.4.2.punktā un Tehniskajās specifikācijās (nolikuma 1. pielikums) norādītajām
prasībām;
izvērtēs, vai pretendenta iesniegtais Finanšu piedāvājums atbilst nolikuma 9.4.3.punktā
norādītajām prasībām, un pārbaudīs, vai Finanšu piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas;
gadījumā, ja iepirkuma komisija pretendenta piedāvājumā konstatēs aritmētiskās kļūdas,
tā šīs kļūdas izlabos, par kļūdu labojumu paziņos pretendentam un turpmākajā
piedāvājumu vērtēšanā izmantos kļūdu labojumus;
noteiks piedāvājumu ar viszemāko piedāvāto līgumcenu EUR bez PVN (piedāvājuma
izvēles kritērijs);
pārbaudīs, vai pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilst
nolikuma 7.1.2. punktā (Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 2.punkta
izslēgšanas nosacījums) minētajam nosacījumam dalībai iepirkumā:
10.2.7.1.
attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un
nolikuma 7.1.3. apakšpunktā minēto personu, izmantojot Ministru kabineta
noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūs
informāciju par pretendenta atbilstību nolikuma 7.1.2. punktā minētajam
nosacījumam - no Valsts ieņēmumu dienesta.
Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta ir tiesīgs
saņemt, neprasot pretendenta un nolikuma 7.1.3. apakšpunktā minētās
personas piekrišanu.
10.2.7.2. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un
nolikuma 7.1.3. apakšpunktā minēto personu papildus pieprasīs, lai
pretendents 10 darba dienu laikā no pieprasījuma nosūtīšanas dienas
iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina,
ka tas un nolikuma 7.1.3. apakšpunktā minētā persona atbilst nolikuma
7.1.2. punktā minētajam nosacījumam dalībai iepirkumā. Ja attiecīgais
pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pretendents tiek
izslēgts no dalības iepirkumā.
10.2.7.3. Ņemot vērā nolikuma 10.2.7.1. punktā minētās pārbaudes rezultātus,
pasūtītājs:
10.2.7.3.1. neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka
saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā
esošo informāciju pretendentam un nolikuma 7.1.3.
apakšpunktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā
skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu,
kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
10.2.7.3.2. informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu
dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu
aktualizācijas datumā ieveidoto informāciju ir konstatēts, ka
tam vai nolikuma 7.1.3. apakšpunktā minētajai personai dienā,
kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību
piešķiršanu, ir konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts
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sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas
kopsummā pārsniedz 150 euro, nosakot termiņu 10 dienas pēc
informācijas nosūtīšanas dienas – apliecinājuma iesniegšanai.
Pretendents, lai apliecinātu, ka tam nebija nodokļu parādu,
tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu
parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgi
pretendenta vai tā pārstāvja apliecinātu izdruku no VID
elektroniskās deklarēšanas sistēmas, ka attiecīgajai personai
nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā
pārsniedz 150 euro. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā
termiņā neiesniedz minēto apliecinājumu, pretendents tiek
izslēgts no dalības iepirkumā.
10.2.8. atzīs pretendentu par uzvarētāju iepirkumā un pieņems lēmumu par līguma slēgšanas
tiesību piešķiršanu.
10.3. Ja pretendenta iesniegtais piedāvājums nekvalificējas kāda no nolikuma 10.2.1. līdz
10.2.7.punktā norādīto posmu prasībām, tas tiek izslēgts no turpmākas dalības iepirkumā (t.i.
nākamajā piedāvājumu izvērtēšanas posmā tas netiek vērtēts).
10.4. Ja Pasūtītājs konstatē Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1. vai 2.punktā minētos
apstākļus (t. sk. pretendents neiesniedz pasūtītāja pieprasītos nolikuma 10.2.1., 10.2.7. punktā
norādītos dokumentus norādītajos termiņos), Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no turpmākās
dalības iepirkumā, kā arī neizskata Pretendenta piedāvājumu.
10.5. Iepirkuma komisija var pieņemt lēmumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu bez līguma
noslēgšanas, ja iepirkuma procedūrai netika iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi
neatbilda nolikumā noteiktajām prasībām vai pretendenti neatbilst izvirzītajām kvalifikācijas
prasībām, vai pārtraukšanu, nenoslēdzot līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.
11. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, laiks un kārtība:
11.1. Piedāvājums jāiesniedz personīgi pašvaldības aģentūrā “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”
Baznīcas laukums 1, Cēsis 2.stāvā vai nosūtot pa pastu uz adresi: pašvaldības aģentūrā “Cēsu
Kultūras un Tūrisma centrs” Baznīcas laukums 1, Cēsis, LV-4101, bet ne vēlāk kā līdz 2017.
gada 3. februārim plkst.15.00 ar norādi: „ Lietotas vieglās automašīnas iegāde pašvaldības
aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrsima centra” vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas
Nr. CKTC 2017/2)”.
11.2. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām piedāvājumu nevar grozīt.
11.3. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc norādītā termiņa, netiks vērtēti.
12. Cita informācija
12.1. Ar Pretendentu, kurš tiks atzīts par uzvarētāju iepirkumā, tiks slēgts līgums atbilstoši
nolikuma 5.pielikumā pievienotajam līguma projektam.
12.2. Pasūtītājs informē visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu vai pretendentiem
triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas. Pasūtītājs triju darbdienu laikā pēc pretendenta
pieprasījuma saņemšanas izsniedz vai nosūta pretendentam Publisko iepirkumu likuma 8.2
panta 9. daļā minēto lēmumu, kā arī savā mājaslapā internetā nodrošina brīvu un tiešu
elektronisku pieeju Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 9. daļā minētajam lēmumam.
12.3. Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas Publisko iepirkumu
likuma 8.2 panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo
tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Pielikumā:
1. Tehniskā specifikācija;
2. Pieteikuma par piedalīšanos iepirkumā forma;
3. Tehniskā piedāvājuma forma;
4. Finanšu piedāvājuma forma;
5. Līguma projekts.
5

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

A.Jēkabsons
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1. pielikums
iepirkuma „Lietotas vieglās automašīnas iegāde pašvaldības aģentūras
“Cēsu Kultūras un Tūrsima centra” vajadzībām”
(iepirkuma identifikācijas Nr. CKTC 2017/2) nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Pozīcija
Automašīnu skaits
Automašīna (modelis)
Sēdvietu skaits
Piedziņa
Izlaides gads
Pārnesuma kārba
Pārnesumu skaits
Nobraukums
Riepas
Dzinējs
Dzinēja tilpums
Dzinēja jauda
Atbilstība EURO 4 apkārtējās
vides prasībām
CO izmeši
Pilnā masa
Riteņu garenbāze
Automašīnas garums
Automašīnas platums
Automašīnas augstums
Drošības aprīkojums
Papildus prasības

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

Prasība
1
Mikroautobuss/ vieglais pasažieru
8 (ieskaitot vadītāju), izvietojums 2-3-3
Priekšas
Ne vecāks kā 2007. gads
Manuāla
Ne mazāk kā 6 āttrumi
Ne lielāks kā 230 000 km
R16C atbilstošas sezonai
Dīzelis
Ne mazāks kā 1995 cm3
Ne mazāka kā 100 kw
Obligāta, var būt atbilstoša augstākam standartam
Ne vairāk kā 230 g/km
Līdz 2850 kg
Ne mazāka par 3400 mm
Ne lielāks par 5400 mm (Garā bāze L2)
Ne lielāks par 1950 mm
Ne mazāks par 2000 mm un ne lielāks par 2200
mm H2 (pusaugstais)
Vadītāja un pasažiera drošības spilveni (AIRBAG)
ABS bremzes (iekļaujot stabilitātes sistēmu ESP)
Stūres pastiprinātājs
Centrālā atslēga + 2 atslēgas
Signalizācija
Elektriskie stiklu pacēlāji
Elektriskie spoguļi
Kondicionieris vai klimata kontrole
Sakabes āķis
Dalīti un izņemami salona kēsli
Tehniskā apskate jāveic ne ātrāk kā pēc 7
mēnešiem
Tonēti logi
A.Jēkabsons
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2. pielikums
iepirkuma „Lietotas vieglās automašīnas iegāde pašvaldības aģentūras
“Cēsu Kultūras un Tūrsima centra” vajadzībām”
(iepirkuma identifikācijas Nr. CKTC 2017/2) nolikumam

Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā*
„Lietotas vieglās automašīnas iegāde pašvaldības aģentūras
“Cēsu Kultūras un Tūrsima centra” vajadzībām”
(iepirkuma identifikācijas Nr. CKTC 2017/2)
Pretendents, ___________________________________________________________________,
pretendenta nosaukums

reģ.Nr._______________________________________________________________________,
vienotais reģistrācijas numurs

tā _________________________________________ personā (personas kods _______________)
Vadītāja vai pilnvarotās personas vārds uzvārds

ar šī pieteikuma iesniegšanu:
 piesakās piedalīties iepirkumā „Lietotas vieglās automašīnas iegāde pašvaldības aģentūras “Cēsu
Kultūras un Tūrsima centra” vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas Nr. CKTC 2017/2);
 apņemas ievērot nolikuma prasības;
 atzīst sava pieteikuma un piedāvājuma spēkā esamību līdz iepirkuma līguma noslēgšanai ar
iepirkuma uzvarētāju vai lēmuma pieņemšanai par iepirkuma pārtraukšanu;
 apņemas (ja iepirkuma komisija izvēlējusies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma
nosacījumus saskaņā ar nolikuma 5.pielikumu (Līguma projekts);
 apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas;
 apņemas (ja iepirkuma komisija izvēlēsies šo piedāvājumu) nodrošināt lietotas automašīnas
piegādi pašvaldības aģentūrai “Cēsu Kultūras un Tūrsima centra” saskaņā ar šī nolikuma un
Tehniskās specifikācijas prasībām par kopējo piedāvāto līgumcenu:
EUR_______ (__________________________)**apmērā bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).
(norādīt skaitļiem) (norādīt vārdiem)
Paraksts***: ___________________________________
Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis

Vārds, uzvārds: _________________________________
Amats: ________________________________________
Pretendenta adrese: ______________________________
Pretendenta tālruņa, faksa numuri: __________________
Pretendenta e-pasta adrese: ________________________
Bankas rekvizīti: ________________________________
z.v.
*
**
***

Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā ir jāaizpilda ar drukātiem burtiem.
Līgumcena jānorāda ar 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata.
Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā ir jāparaksta Pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai personai
(šādā gadījumā Pretendenta piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvara).
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3. pielikums
iepirkuma „Lietotas vieglās automašīnas iegāde pašvaldības aģentūras
“Cēsu Kultūras un Tūrsima centra” vajadzībām”
(iepirkuma identifikācijas Nr. CKTC 2017/2) nolikumam

TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA
Pasūtītāja prasības

Raksturlielums

Automašīnu skaits
Automašīna (modelis)
Sēdvietu skaits
Piedziņa
Izlaides gads
Pārnesuma kārba
Pārnesumu skaits
Nobraukums
Riepas
Dzinējs
Dzinēja tilpums
Dzinēja jauda
Atbilstība EURO 4 apkārtējās vides
prasībām
CO izmeši
Pilnā masa
Riteņu garenbāze
Automašīnas garums
Automašīnas platums
Automašīnas augstums

1

Pretendenta piedāvājums (atbilstoši tehniskajās
specifikācijās noteiktajiem raksturlielumiem norādīt
konkrētus lielumus, raksturojošos rādītājus)
Automašīnas modelis___________________________

Mikroautobuss/ vieglais pasažieru
8 (ieskaitot vadītāju), izvietojums 2-3-3
Priekšas
Ne vecāks kā 2007. gads
Manuāla
Ne mazāk kā 6 āttrumi
Ne lielāks kā 230 000 km
R16C atbilstošas sezonai
Dīzelis
Ne mazāks kā 1995 cm3
Ne mazāka kā 100 kw
Obligāta, var būt atbilstoša augstākam standartam
Ne vairāk kā 230 g/km
Līdz 2850 kg
Ne mazāka par 3400 mm
Ne lielāks par 5400 mm (Garā bāze L2)
Ne lielāks par 1950 mm
Ne mazāks par 2000 mm un ne lielāks par 2200 mm H2
(pusaugstais)
9

Raksturlielums

Drošības aprīkojums
Papildus prasības

Pasūtītāja prasības

Pretendenta piedāvājums (atbilstoši tehniskajās
specifikācijās noteiktajiem raksturlielumiem norādīt
konkrētus lielumus, raksturojošos rādītājus)

Vadītāja un pasažiera drošības spilveni (AIRBAG)
ABS bremzes (iekļaujot stabilitātes sistēmu ESP)
Stūres pastiprinātājs
Centrālā atslēga + 2 atslēgas
Signalizācija
Elektriskie stiklu pacēlāji
Elektriskie spoguļi
Kondicionieris vai klimata kontrole
Sakabes āķis
Dalīti un izņemami salona kēsli
Tehniskā apskate jāveic ne ātrāk kā pēc 7 mēnešiem
Tonēti logi

Pielikumā:
1. Piedāvātā autotransporta vizuālie attēli (priekšpuse, sānskati, aizmugure, salons).
Paraksts *: ___________________________________
Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis

Vārds, uzvārds: _________________________________
Amats: ________________________________________
*

Tehniskais piedāvājums ir jāparaksta pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā pretendenta piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvara).
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4. pielikums
iepirkuma „Lietotas vieglās automašīnas iegāde pašvaldības aģentūras
“Cēsu Kultūras un Tūrsima centra” vajadzībām”
(iepirkuma identifikācijas Nr. CKTC 2017/2) nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA
Finanšu piedāvājums
Piedāvājuma cenā iekļautas visas ar Tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi tieši saistītās izmaksas,
kā arī visi nodokļi (izņemot PVN), nodevas, visas personāla izmaksas, kā arī visas ar to netieši saistītās
izmaksas.
Nr.
Nosaukums
Summa kopā,
p. k.
EUR bez PVN*
1.

Autotransporta (norādīt automašīnas modeli_________) piegāde atbilstoši
Tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām
Līguma summa kopā, EUR bez PVN:
PVN, 21%:
Līguma summa kopā, EUR ar PVN:

Paraksts **: ___________________________________
Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis

Vārds, uzvārds: _________________________________
Amats: ________________________________________

*
**

Summa jānorāda ar 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata.
Finanšu piedāvājums ir jāparaksta pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā pretendenta
piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvara
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5. pielikums
iepirkuma „Lietotas vieglās automašīnas iegāde pašvaldības aģentūras
“Cēsu Kultūras un Tūrsima centra” vajadzībām”
(iepirkuma identifikācijas Nr. CKTC 2017/2) nolikumam

LĪGUMA PROJEKTS
Līgums Nr._______
„Lietotas vieglās automašīnas iegāde pašvaldības aģentūras
“Cēsu Kultūras un Tūrsima centra” vajadzībām”
Cēsis, Cēsu novads

2017. gada ___________

Pašvaldības aģentūra „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”, reģistrācijas Nr. 90001677262,
juridiskā adrese: Baznīcas laukums 1, Cēsis, Cēsu novads, LV – 4101, turpmāk šī līguma tekstā saukts
Pasūtītājs, kura vārdā saskaņā ar pašvaldības nolikumu rīkojas direktors Juris Markovs, no vienas
puses, un
<Izpildītāja nosaukums>, reģistrācijas Nr. <reģistrācijas numurs>, juridiskā adrese – <juridiskā
adrese>, turpmāk šī līguma tekstā saukts Piegādātājs, tā <pilnvarotās personas amats, vārds,
uzvārds> personā, kurš rīkojas saskaņā ar <pilnvarojošā dokumenta nosaukums>, no otras puses,
abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šī līguma tekstā saukti par Pusēm, pamatojoties uz pašvaldības
aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrsima centra” rīkotā iepirkuma „Lietotas automašīnas iegāde
pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrsima centra” vajadzībām” (identifikācijas Nr. CKTC
2017/2) rezultātiem un <Piegādātāja> iesniegto piedāvājumu, noslēdz līgumu par lietotas
automašīnas iegādi pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrsima centra” (turpmāk - Līgums),
izsakot to šādā redakcijā:

1.1.

1.2.
1.3.

1.4.
1.5.

1. Līguma priekšmets
Pamatojoties uz Pasūtītāja organizētā iepirkuma „Lietotas automašīnas iegāde pašvaldības
aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrsima centra” vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas Nr. CKTC
2017/2), rezultātiem, Pasūtītājs pasūta un iegādājas un Piegādātājs apņemas piegādāt vienu
lietotu automašīnu marka, modelis: _______, (turpmāk – Autotransports), atbilstoši Pasūtītāja
Tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām, Piegādātāja iesniegtajam Tehniskajam
piedāvājumam (Līguma 1. pielikums) un Finanšu piedāvājumam (Līguma pielikums Nr.2).
Piegādātājs apņemas piegādāt Autotransportu uz adresi: Baznīcas laukums 1, Cēsis, Cēsu
novads.
Piegādātajam Autotransportam jābūt teicamā tehniskā kārtībā bez jebkādiem defektiem,
gatavam ekspluatācijai, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izgājušam tehnisko apskati Ceļu
satiksmes drošības direkcijā, kas ir spēkā ne mazāk kā vēl uz 7 (septiņiem) mēnešiem,
reģistrētam uz Pasūtītāja vārda ar derīgu transportlīdzekļa obligātās civiltiesiskās atbildības
apdrošināšanas (OCTA) polisi.
Nododot Autotransportu Pasūtītājam, Piegādātājs nodod arī tehnisko un ekspluatācijas
dokumentāciju.
Piegādātājs apņemas piegādāt un nodot Autotransportu Pasūtītājam līdz 2017. gada
__________.

2. Piegādes cena un apmaksas noteikumi
2.1. Pamatojoties uz Piegādātāja Finanšu piedāvājumu (Līguma 2. pielikums), līguma priekšmeta
cena ir EUR _______ (summa vārdiem), ieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN 21%) EUR
______ (summa vārdiem), kas tiek samaksātā atbilstoši pievienotajam maksājuma grafikam 24
(divdesmit četri) mēnešu periodā.
2.2. Visi izdevumi, kas saistīti ar Autotransporta pārreģistrāciju uz Pasūtītāja vārda, piegādi līdz
nodošanas – pieņemšanas vietai un maksājumi ar kādiem tas aplikts līdz nodošanas-pieņemšanas

12

dokumentu parakstīšanai, tai skaitā nodokļi, nodevas, apdrošināšana, u. c. maksājumi, ir iekļauti
2.1 punktā norādītajā piegādes cenā.
2.3. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc automašīnas pieņemšanas –nodošanas akta
parakstīšanas un Piegādātāja rēķina saņemšanas, veic maksājumu par automašīnu saskaņā ar
līguma 2.1.punktā norādīto grafiku, Piegādātāja norādītajā bankas kontā.
3. Piegādes noteikumi
3.1. Visas ar Autotransporta piegādi saistītās attiecības līgumslēdzēji apņemas kārtot kārtībā, kāda
tiek noteikta šajā līgumā, Civillikumā un Latvijas Republikas tiesību aktos, kas regulē publisko
iepirkumu norisi.
3.2. Autotransportu Piegādātājs nodod un Pasūtītājs pieņem pēc daudzuma un kvalitātes, pēc
piegādes 5 (piecu) darba vienu laikā noformējot rakstveida pieņemšanas – nodošanas aktu. Pēc
Autotransporta piegādes un pirms pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas Pasūtītāja
pārstāvis pārbauda Autotransporta tehnisko raksturojumu un komplektācijas atbilstību
Tehniskajā piedāvājumā (Līguma 1. pielikums) norādītajiem raksturlielumiem un gatavību
ekspluatēšanai, kā arī veic izmēģinājuma braucienu.
3.3. Pirms Autotransporta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas Pasūtītājam ir tiesības nodot
Autotransportu tehniskai pārbaudei Pasūtītāja izvēlētā autoservisā vai auto diagnostikas centrā.
Ar tehnisko pārbaudi un diagnostiku saistītos izdevumus sedz Pasūtītājs no saviem līdzekļiem.
3.4. Ja pēc Līguma 3.3.punktā minētajām Autotransporta pārbaudēm tiek atklāts, ka tas neatbilst
Pasūtītāja prasībām un Tehniskajām specifikācijām vai arī Pasūtītājam jāiegulda līdzekļi
Autotransporta sagatavošanai ekspluatācijai, kas pārsniedz EUR 100,00 (viens simts euro) ar
PVN, Pasūtītājam ir tiesības Autotransporta pieņemšanas – nodošanas aktu neparakstīt un
atgriezt Autotransportu Piegādātājam atpakaļ. Tādā gadījumā šis Līgums zaudē spēku ar
Autotransporta nodošanas atpakaļ Piegādātājam dienu, kas tiek fiksēta Pasūtītāja sastādītā
Autotransporta nodošanas aktā, kuru paraksta abas Puses.
3.5. Puses, konstatējot Līguma 3.4.punktā minētos apstākļus, var vienoties par to, ka Piegādātājs
sedz Autotransporta tehniskajā pārbaudē Pasūtītāja izvēlētā autoservisā vai auto diagnostikas
centrā konstatētos Autotransporta defektus un neatbilstības Tehniskajām specifikācijām par
saviem līdzekļiem. Tādā gadījumā Puses noslēdz rakstveida vienošanos par to, paredzot
Piegādātāja ieguldījumu apjomu Autotransporta remontā un to samaksas kārtību, un Pasūtītājs
nelauž Līgumu un nenoformē Autotransporta nodošanas aktu. Vienošanās kļūst par šī Līguma
neatņemamu sastāvdaļu.
3.6. Vienlaicīgi ar Autotransporta piegādi Piegādātājs nodod Pasūtītājam tehnisko un
ekspluatācijas dokumentāciju un uzņemas garantijas saistības Autotransportam uz 24 (divdesmit
četri) mēnešiem elektrosistēmai, ritošai daļai un motoram.
3.7. Ja piegādātā Autotransporta tehniskie raksturojumi, komplektācija un ekspluatācijas iespējas
atbilst šī Līguma noteikumiem, Puses sastāda un paraksta Autotransporta nodošanas –
pieņemšanas aktu.
4. Pušu atbildība
4.1. Par Autotransporta nepiegādāšanu vai nepienācīgu piegādi Līgumā paredzētajā termiņā (Līguma
1.5. punkts) Piegādātājs apņemas maksāt Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % apmērā no nokavētās
piegādes summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma
kopējās summas bez PVN.
4.2. Ja tiek nokavēta piegādes apmaksa (Līguma 2.1.punkts) Pasūtītājs apņemas maksāt
Piegādātājam līgumsodu 0,1 % apmērā no nokavētās piegādes summas par katru nokavēto
dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma kopējās summas bez PVN.
4.3. Ja Līguma 1.5.punktā noteikto Autotransporta piegādes termiņu Piegādātājs nokavē vairāk kā
par vienu kalendāro mēnesi, Pasūtītājam ir tiesības šo Līgumu vienpusēji lauzt rakstveidā 10
(desmit) dienas iepriekš informējot par to Piegādātāju.
5. Strīdu izskatīšanas kārtība
5.1. Visas pretenzijas un domstarpības, kas saistītas ar šo līgumu tiek risinātas Pušu savstarpējās
sarunās. Ja Puses divu nedēļu laikā nevar vienoties, strīds tiek izskatīts Latvijas Republikas
tiesību aktos noteiktā kārtībā.
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6. Nepārvarama vara
6.1. Puses nav atbildīgas par pilnīgu vai daļēju saistību neizpildi, ja tā saistīta ar tādiem apstākļiem
kā plūdi, zemestrīce, karadarbība, jebkāda veida militārās operācijas, blokādes, eksporta vai
importa aizliegums vai citi neparedzēti apstākļi, kas ir ārpus līgumslēdzēju kontroles.
6.2. Ja kāds no uzskaitītajiem apstākļiem tieši ietekmē saistību izpildi, saistību izpildes termiņš tiek
pagarināts par šo apstākļu darbības laiku, bet, ja šie apstākļi ilgst vairāk par 3 mēnešiem, Puses
ir tiesīgas atteikties no šajā Līgumā noteikto saistību izpildes.
7. Citi noteikumi
7.1. Puses ir iepazinušās ar šī Līguma saturu. Tas ietver pilnīgu Pušu vienošanos un to nevar mainīt
citādā kārtībā, kā tikai rakstveidā vienojoties.
7.2. Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi izdarīt izmaiņas Līgumā, ievērojot Publisko iepirkumu
likuma 67.1 pantā noteikto attiecībā uz grozījumu veikšanu Līgumā. Ikviena Līguma izmaiņa
tiek noformēta rakstveidā un abu Pušu parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā
kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Ir pieļaujami tikai nebūtiski Līguma grozījumi.
7.3. Jebkuri šī Līguma vai tā pielikumu grozījumi un papildinājumi ir Pusēm saistoši, ja tie ir
noformēti rakstveidā un tos parakstījuši Pušu pilnvaroti pārstāvji.
7.4. Neviena no Pusēm nav tiesīga nodot savas saistības pēc šī Līguma citām personām bez otras
Puses piekrišanas.
7.5. Jautājumos, kuri šajā Līgumā nav atrunāti, Pusēm saistoši ir Latvijas Republikas tiesību akti.
7.6. Ja kāds no šā Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, pārējie Līguma punkti paliek spēkā.
7.7. Šis līgums sastādīts un parakstīts uz ____ lapām 2 eksemplāros. Abiem Līguma eksemplāriem ir
vienāds juridisks spēks. Viens Līguma eksemplārs ar pielikumiem atrodas pie Pasūtītāja, otrs –
pie Piegādātāja.
7.8. Līgumam ir 2 (divi) pielikumi, kas ir neatņemama tā sastāvdaļas:
1. pielikums – Tehniskās specifikācijas un Tehniskais piedāvājums;
2. pielikums – Finanšu piedāvājums.
8. Pušu adreses un rekvizīti
PASŪTĪTĀJS:
Pašvaldības aģentūra
“Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”
Reģ.Nr. 90001677262
Adrese: Baznīcas laukums 1,
Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Banka: AS “SEB Banka”
Konts: LV18UNLA0050003861709

PIEGĀDĀTĀJS:

_____________________
J.Markovs

______________________
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