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1.

Vispārīgā informācija

1.1.

Iepirkuma identifikācijas numurs BNP2018/24

1.2.

Pasūtītājs

Pasūtītāja
nosaukums:
Juridiskā adrese:

Burtnieku novada pašvaldība

Reģistrācijas
numurs:
Banka:
Konta numurs:
Kods:
Kontaktpersona:

90009114148

Faksa numurs:
E-pasta adrese:
Darba laiks:

J.Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

A/s „SEB banka”
LV98UNLA 0050 0142 7409 2
Kods: UNLALV2X
Tehniskajos un ar iepirkuma specifikāciju saistītajos jautājumos –
Mārtiņš Kļaviņš, tālr. 25668856, e-pasts
martins.klavins@burtniekunovads.lv
Par nolikuma jautājumiem, Iepirkuma komisijas loceklis – Pēteris
Rava, tālrunis 29388422, e-pasts, peteris.rava@burntiekunovads.lv.
64238257
info@burtniekunovads.lv
Katru darba dienu no plkst. 900 -1200 un 1300 - 1600

Iepirkumu procedūru veic Burtnieku novada pašvaldības Iepirkuma
komisija, kas apstiprināta ar Burtnieku novada pašvaldības 28.06.2017.
domes lēmumu Nr.141 (prot.Nr.12 (2), 3.p.) (turpmāk tekstā –
Komisija).
1.3. Iepirkuma metode
Atklāts konkurss.
Iepirkuma
komisija

1.4. Iepirkuma procedūras dokumentu saņemšanas vieta
1.4.1. Nolikumam ar pielikumiem ir nodrošināta tieša un brīva pieeja Burtnieku novada
pašvaldības mājas lapā www.burtniekunovads.lv, sadaļā iepirkumi un EIS e-konkursu
apakšsistēmā www.eis.gov.lv/EIS/.
1.4.2. Ieinteresētais pretendents EIS e-konkursu apakšsistēmā šī Iepirkuma sadaļā var
reģistrēties kā nolikuma saņēmējs, ja tas ir reģistrēts EIS kā piegādātājs.1
1.4.3. Piegādātājiem patstāvīgi jāseko vai EIS interneta adresē www.eis.gov.lv/EIS/ ir ievietota
papildus informācija par Iepirkuma procedūras dokumentiem (uzdotie jautājumi un
sniegtās atbildes, sniegtie skaidrojumi un/vai grozījumi utml.)
1.4.4. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Iepirkuma
procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) darba dienu
laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
1.4.5. Ja pasūtītājs izdarījis grozījumus Iepirkuma procedūras dokumentos, tas ievieto
informāciju par grozījumiem EIS interneta adresē www.eis.gov.lv/EIS/, kur ir pieejami šie
dokumenti, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par izmaiņām vai papildu
informācija iesniegta Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.

Informāciju par to, kā ieinteresētais pretendents var reģistrēties par
https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883.
1

Nolikuma

saņēmēju

sk.

2

“Jauna pasažieru autobusa ar 19+1 sēdvietām iegāde Burtnieku novada pašvaldības vajadzībām” ID Nr.
BNP2018/24

1.5. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība
1.5.1. Piedāvājumi iepirkuma procedūrai (konkursam) jāiesniedz tikai elektroniski (Publisko
iepirkumu likuma (turpmāk PIL) 39.panta pirmā daļa), EIS e-konkursu apakšsistēmā
(https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ līdz 2018.gada 15.oktobra plkst.10:00.
1.5.2. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc minētā termiņa vai ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas,
tiks atzīti par neatbilstošiem atklāta konkursa nolikuma (turpmāk – Nolikums) prasībām
un tiks atgriezti iesniedzējiem.
1.5.3. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa
beigām 2018.gada 15.oktobrī plkst.10:00, Valmieras pagasta pārvaldē, Vanagu ielā 4,
Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219, 11.kabinetā (sēžu zāle). Piedāvājumu
atvēršanas sanāksme ir atklāta un tajā var piedalīties visas ieinteresētās personas.
Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS ekonkursu apakšsistēmā.
1.6. Noteikumi piedāvājuma sagatavošanai un iesniegšanai
1.6.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā. Katra iesniedzamā
dokumenta formāts var atšķirties, bet ir jāievēro šādi iespējamie varianti:
1.6.1.1. izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot
minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šīs iepirkuma procedūras sadaļā
ievietotās formas;
1.6.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus EIS ekonkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs
(izmantojot PDF failu formātu), t.sk., ar formā integrētajiem failiem (šādā
gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību
dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);
1.6.1.3. Visus dokumentus pretendents iesniedz elektroniskā formā. Iesniegtā
piedāvājuma dokumentu paketei jābūt parakstītai. Dokumentu parakstīšanai
pretendents izmanto EIS iestrādāto paraksta rīku, kas nodrošina elektroniskā
dokumenta parakstītāja identitātes apstiprināšanu vai elektronisko parakstu,
kas atbilst normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu un elektroniskā
paraksta statusu. Saskaņā ar PIL 38.panta astoto daļu, pretendents, iesniedzot
piedāvājumu elektroniski, ir tiesīgs ar vienu drošu elektronisko parakstu
parakstīt visus dokumentus kā vienu kopumu.
1.6.2. Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā. Ja piedāvājumā iekļaujamā informācija ir citā
valodā, pretendents pievieno tā apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.
1.6.3. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu
apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai
informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas
programmatūras vai to ģeneratorus. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā
minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.
1.7. Piedāvājumu šifrēšana
1.7.1. EIS e-konkursu apakšsistēma nodrošina piedāvājumu pirmā līmeņa šifrēšanu.
1.7.2. Ja pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma papildu šifrēšanu,
pretendentam, ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa
beigām, Burtnieku novada pašvaldības Iepirkumu komisijai (turpmāk – Komisijai)
jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai.
2.
Informācija par iepirkuma priekšmetu
2.1. Iepirkuma priekšmets ir jauna pasažieru autobusa, kurā sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja
vietu ir vismaz 19 vietas, iegāde Burtnieku novada pašvaldības vajadzībām, saskaņā ar
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tehnisko specifikāciju (Nolikuma pielikums Nr.3), spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem,
standartiem un autobusa servisa pakalpojumi garantijas laikā.
2.2. CPV kodi: 34120000-4 (Mehāniskie transportlīdzekļi 10 un vairāk cilvēku pārvadāšanai).
2.3. Iepirkums nav sadalīts daļās, piedāvājums ir jāiesniedz par visu iepirkuma apjomu.
Pretendentam jāiesniedz viens piedāvājums bez variantiem;
2.4. Līguma izpildes vieta: Valmieras pag., Burtnieku nov..
2.5. Līguma izpildes laiks: 3 mēneši no līguma noslēgšanas dienas.
2.6. Konkursa piedāvājumu izvēles kritērijs – saimnieciski izdevīgākais piedāvājums ar zemāko
cenu.
2.7. Autobuss ir jāpiegādā reģistrēts CSDD un uz vienu gadu apdrošināts ar obligāto civiltiesisko
apdrošināšanu. Piedāvājumā iekļauj CSDD obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas izmaksas
darbības reģionam Latvijā un Eiropā, un KASKO apdrošināšanas izmaksas.
2.8. Pasūtītājs apmaksu par Piegādi veic bezskaidras naudas norēķinu veidā iepirkumu līgumā
noteiktajā kārtībā. Avansa maksājumi nav paredzēti.
3.
Pretendenta izslēgšanas noteikumi
3.1. Pretendentam ir tiesības piedalīties iepirkuma procedūrā, ja uz pretendentu neattiecas
Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi.
Pretendentu izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti Publisko iepirkumu likuma 42.pantā
noteiktajā kārtībā.
3.2. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no iepirkuma procedūras:
3.2.1. ja pretendents atbilst kādam no 3.1.punktā minētajiem kritērijiem;
3.2.2. ja pretendenta iesniegtais piedāvājums neatbilst Nolikuma prasībām.
4.
Prasības pretendentiem
4.1. Pretendents konkursā var būt jebkura fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība
jebkurā to kombinācijā, kas ir iesniegusi piedāvājumu konkursam, atbilstoši šī nolikuma
prasībām. Piedalīšanās konkursā ir pretendenta brīvas gribas izpausme. Konkursa noteikumi
visiem pretendentiem ir vienādi.
4.2. Piegādātājs ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ja šāda reģistrācija ir
nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem un ir tiesīgs veikt pasūtītājam nepieciešamos
pakalpojumus Latvijas Republikā.
4.3. Ja pretendents ir personu grupa vai personālsabiedrība, 3.1.punktā un 4.2.punktā noteiktās
prasības attiecas uz visiem personu grupas vai personālsabiedrības dalībniekiem/biedriem,
uz pretendenta apakšuzņēmējiem, ja tādi tiek piesaistīti līguma izpildē un personām uz kuru
iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām
prasībām.
4.4. Ja Pretendents ir personu apvienība, kam atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem
tiesību aktiem nav noteikta juridiska statusa, tas papildus pieteikumam iesniedz šo personu
starpā noslēgtu vienošanos vai līgumu, kurš parakstīts tā, lai būtu juridiski saistošs visiem
dalībniekiem. Vienošanās vai līgumā iekļauj:
4.4.1. apliecinājumu, ka visi dalībnieki (uz kuru saimnieciskām un finansiālām iespējām
personu apvienība balstās un kuri būs finansiāli atbildīgi par līguma izpildi) būs solidāri
atbildīgi par līguma izpildi gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas
tiesības;
4.4.2. katra dalībnieka plānoto līdzdalības apjoma sadalījumu Darbu veikšanā, norādot
izpildāmos Darbus;
4.4.3. pilnvarojumu dalībniekam, kurš uzņēmies saistības un saņems norādījumus visu personas
dalībnieku vārdā un to vietā;
4.4.4. apliecinājumu par to, ka gadījumā, ja personu apvienībai tiks piešķirtas līguma slēgšanas
tiesības, tā līdz līguma noslēgšanai izveidos personālsabiedrību pilnsabiedrības vai
4

“Jauna pasažieru autobusa ar 19+1 sēdvietām iegāde Burtnieku novada pašvaldības vajadzībām” ID Nr.
BNP2018/24

komandītsabiedrības formā vai noslēgs sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības
dalībnieku atbildības sadalījumu.
Katram personu apvienības dalībniekam jāparaksta kopīgais pieteikums par piedalīšanos
Konkursā un finanšu piedāvājums. Pretendenta amatpersonai vai katras personu apvienības
dalībnieka amatpersonai, kas parakstījusi pieteikuma dokumentus, jābūt paraksttiesīgai.
4.5. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad uz katru apvienības dalībnieku attiecas
nolikuma 3.1. un 4.2.punkts, bet pārējos nolikuma punktos izvirzītās prasības jāizpilda
piegādātāju apvienībai kopumā.
4.6. Konkursa komisija ir tiesīga noraidīt konkursa pretendenta piedāvājumu, ja:
4.6.1. pretendents nav iesniedzis šī nolikuma 6.punktā minētos dokumentus;
4.6.2. uz pretendentu un Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmās daļas 9.punktā, 10.punktā,
11.punktā noteiktajām personām attiecas Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā
noteiktie izslēgšanas nosacījumi, ņemot vērā 42.pantā noteiktos izņēmumus, termiņus un
pārbaudīšanas kārtību;
4.6.3. pretendentam nav tiesību veikt piedāvāto pakalpojumu;
4.6.4. pretendenta piedāvājums nenodrošina tehniskajā specifikācijā izvirzīto prasību izpildi;
4.6.5. ir konstatēts, ka konkursa dalībnieks ir iesniedzis konkursa komisijai nepatiesu
informāciju.
5. Prasības pretendentiem attiecībā uz saimniecisko un finansiālo stāvokli, tehniskajām
un profesionālajām spējām
5.1. Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām un pieredzi, ja tas ir nepieciešams
konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā
gadījumā Pretendents pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi,
iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos ar Pretendentu par nepieciešamo
resursu nodošanu Pretendenta rīcībā un sadarbību konkrētā iepirkuma līguma izpildei, ja
konkursa rezultātā iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiktu piešķirtas Pretendentam.
5.2. Ja Pretendents ir reģistrēts ārvalstī, tad šī nolikuma 5.punktā un visos citos tālāk nolikumā
minētajos gadījumos, kad Pretendentam jāiesniedz apliecinājumi vai izziņas par tā
saimniecisko un finansiālo stāvokli, kā arī atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām,
dokumentos citā valūtā norādītās summas tiks pārrēķinātas uz EUR saskaņā ar Latvijas
Bankas noteikto valūtas kursu piedāvājuma atvēršanas dienā.
5.3. Pretendenta rīcībā ir vismaz 1 (viena) piedāvātā autotransporta ražotāja, vai tā pilnvarotā
pārstāvja atzīta tehniskās apkopes (servisa) pakalpojumu sniegšanas vieta, kurā ir
iespējams nodrošināt transportlīdzekļa tehnisko apkopi un garantijas remontu, un kura
atrodas Latvijas Republikas teritorijā ne tālāk, ka 140 km attālumā no Burtnieku novada
pašvaldības domes juridiskās adreses.
5.4. Pretendents apliecina, ka iesniedzot pieteikumu konkursam, viņš ir pienācīgi iepazinies ar
tehnisko specifikāciju, tajā skaitā ar tajos ietvertajiem risinājumiem, piegādes apjomu,
pielietojamajiem materiāliem un prasībām, un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura
iebildumus vai pretenzijas.
5.5. Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments:
5.5.1. Eiropas
vienotais
iepirkuma
procedūras
dokuments
(ESPD)
(vietnē
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lv) ir vienotas formas
veidlapa, kurā jānorāda informācija par pretendenta atbilstību izslēgšanas un atlases
kritērijiem. ESPD tiek ieviests, lai piegādātāji varētu izvairīties no nepieciešamības
nodrošināt ievērojamu skaitu sertifikātu vai citu dokumentu, kas saistīti ar izslēgšanas un
atlases kritērijiem. Tas kalpo kā sākotnējais pierādījums pretendenta atbilstībai Konkursa
dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Turklāt, ja piegādātājs būs
iesniedzis ESPD, tad piegādātājam visu pieredzi un kvalifikāciju apliecinošos dokumentus
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iesniegt būs nepieciešams tikai tad, ja pasūtītājs to būs atzinis par potenciālo uzvarētāju.
Tādējādi piegādātāji var brīvi izvēlēties vai pieturēties pie jau ierastās prakses izslēgšanas
un atlases kritēriju atbilstības apliecināšanai vai tomēr aizpildīt ESPD un ievērojami
samazināt tiem ar dalību iepirkuma procedūrā rādīto administratīvo slogu. Līdz ar to
pretendentam turpmāk nebūtu nepieciešams uz katru iepirkuma procedūru sagatavot lielu
apjomu ar dokumentu atvasinājumiem, kas apliecina tā atbilstību izslēgšanas un atlases
kritērijiem. Visus dokumentus nepieciešams iesniegt tikai tad, ja pasūtītājs to ir pieprasījis
vai ja piegādātājs būs atzīts par iepirkuma potenciālo uzvarētāju.
5.5.2. Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo
pierādījumu atbilstībai konkursa dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja
piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai
apliecinātu, ka tas atbilst konkursa dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām,
tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai
apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā
norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no
iepirkuma līguma vērtības.
5.5.3. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras
dokumentu par katru tās dalībnieku.
5.5.4. Piegādātājs var pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu,
kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir
pareiza
5.5.5. Pasūtītājam jebkurā konkursa stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus vai
daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību konkursa dokumentos noteiktajām
pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir
tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs
6. Konkursa piedāvājuma saturs
6.1. Pretendenta paraksttiesīgās amatpersonas vai Pretendenta atbilstoši pilnvarotās personas
parakstīts pieteikums par gatavību piedalīties un izpildīt visas konkursa nolikumā un tā
pielikumos noteiktās prasības un apliecinājums, ka visa konkursa piedāvājumā sniegtā
informācija atbilst patiesībai un pretendents uzvaras gadījumā ir gatavs parakstīt konkursa
Nolikuma pielikumā pievienoto līgumu piedāvātajā redakcijā.
6.2. Pilnvara, ja piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona (iesniedzams tā oriģināls
vai notariāli, vai pretendenta paraksttiesīgās amatpersonas vai pretendenta atbilstoši
pilnvarotas personas apliecināta kopija).
6.3. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumam pievieno visu apvienības
dalībnieku parakstītu vienošanos par kopīga piedāvājuma iesniegšanu. Vienošanās
dokumentā jānorāda arī katra piegādātāju apvienības dalībnieka veicamo darba daļu līguma
izpildē.
6.4. Pretendentu, kas reģistrēti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā,
reģistrācijas faktu iepirkuma komisija pārbauda Uzņēmumu reģistra mājaslapā.
Pretendentiem, kas reģistrēti ārvalstīs – jāiesniedz komersanta reģistrācijas apliecības kopija
vai līdzvērtīgas iestādes izdots dokuments, kas ir atbilstošs attiecīgās valsts normatīviem
aktiem. Ja tādas nav (reģistrācijas valsts normatīvais regulējums neparedz reģistrācijas
apliecības izdošanu) tad iesniedz informāciju par pretendenta reģistrācijas nr. un
reģistrācijas laiku, kā arī norāda kompetento iestādi reģistrācijas valstī, kas nepieciešamības
gadījumā var apliecināt reģistrācijas faktu).
6.5. Pretendenta tirdzniecības vietas apliecība, ja šāda apliecība ir nepieciešama saskaņā ar
Pretendenta reģistrācijas valsts normatīvo aktu prasībām, kopija. Ārvalstu Pretendentiem
jāiesniedz attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai
kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija,
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ja attiecīgās valsts normatīvie akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai
citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.
6.6. Attiecīgo transportlīdzekļu ražotāja vai izplatītāja parakstīts dokumenta oriģināls vai kopija
(izziņa, apliecinājums, vēstule vai cits satura ziņā pielīdzināms dokuments), kas apliecina,
ka Pretendentam ir tiesības pārdot ražotāja produkciju un uzņemties garantijas saistības.
6.7. Attiecīgo transportlīdzekļu ražotāja sertificētu Tehniskās apkopes (servisa) sniegšanas vietu
saraksts (Nolikuma pielikums Nr.5) Latvijas Republikas teritorijā un ražotāja izsniegta
katras vietas sertifikāta, apliecības vai līdzvērtīga dokumenta kopija.
6.8. Ja pretendents balstās uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija
atbilst pretendenta kvalifikācijas prasībām, un/vai Darbu veikšanai plāno piesaistīt
apakšuzņēmējus:
6.8.1. visu apakšuzņēmējiem nododamo darbu saraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo
darbu saraksta veidnei (Nolikuma pielikums Nr. 7);
6.8.2. personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums atbilstoši Personas, uz
kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājuma veidnei (Nolikuma pielikums Nr.8) par
gatavību veikt Apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstā norādītos darbus un/vai nodot
pretendenta rīcībā Iepirkuma līguma izpildei nepieciešamos resursus;
6.8.3. Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, jābūt reģistrētai atbilstoši normatīvo aktu
prasībām, ja šāda reģistrācija ir nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
6.8.4. dokumentu vai dokumentus, kas apliecina Personas, uz kuras iespējām pretendents
balstās, piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas un tulkojumus
apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt Personu, uz kuras iespējām pretendents balstās,
iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas
apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo
juridisko personu.
6.9. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, Nolikuma 4.4.punktā noteiktā vienošanās vai
līgums.
6.10. Finanšu piedāvājums:
6.10.1. Finanšu piedāvājums, kas noformēts atbilstoši Nolikuma pielikumam Nr.2 un ietver
pielikumā pieprasīto informāciju. Finanšu piedāvājumā ietver visas izmaksas, kurās
iekļauti visi nodokļi un nodevas, ja tādas ir paredzētas (izņemot PVN). Pretendents finanšu
piedāvājumā ietver pilnu Pakalpojuma izpildei veicamo darbu izmaksas ar visiem riskiem,
tai skaitā iespējamos sadārdzinājumus. Papildu izmaksas līguma darbības laikā netiks
pieļautas.
6.10.2. Avansa maksājums nav paredzēts.
6.10.3. Pretendentam, sagatavojot piedāvājumu (iepazīstoties ar Nolikumu un tā pielikumā
pievienoto Tehnisko specifikāciju ar visiem pielikumiem) un nosakot piedāvājuma
līgumcenu, jāparedz visi tehniskie un ekonomiskie apsvērumi Tehniskajā specifikācijā
noteiktā darba uzdevuma izpildei pilnā apjomā.
6.11. Tehniskais piedāvājums, kas noformēts atbilstoši Nolikuma pielikumam Nr.4 un
tehniskās specifikācijas prasībām.
7. Piedāvājuma vērtēšanas un izvēles kritēriji
7.1. Piedāvājumu pārbaudi un vērtēšanu iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.
7.2. Piedāvājumu izvērtēšanu komisija veic šādos posmos:
7.2.1. 1.posms – Piedāvājumu noformējuma un iesniegto dokumentu atbilstības pārbaude:
7.2.1.1.
iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši
Nolikuma prasībām;
7.2.1.2.
iepirkumu komisija pārbauda, vai iesniegtie pretendentu atlases dokumenti atbilst
Nolikuma prasībām;
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7.2.1.3.
Nolikuma prasībām neatbilstoši piedāvājumi uz vērtēšanas 2. posmu netiek
virzīti.
7.2.1.4.
Komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas pārbaudi veikt tikai tam
pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.
7.2.2. 2.posms – Piedāvājumu vērtēšana:
7.2.2.1.
iepirkuma komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu;
7.2.2.2.
iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts;
7.2.2.3.
iepirkuma komisija nosaka saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu ar viszemāko
cenu no piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma prasībām, Tehniskajai specifikācijai un atzīst
par uzvarētāju iepirkumā.
7.3. Ja pretendents, kura piedāvājums atzīts ar viszemāko cenu, atsakās slēgt iepirkuma līgumu,
iepirkumu komisija pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu ar pretendentu, kura
piedāvājums atzīts par nākamo ar viszemāko cenu vai pieņem lēmumu izbeigt iepirkuma
procedūru bez rezultātiem.
7.4. Komisija, var pieņemt lēmumu izbeigt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu
piedāvājumu, ja nav iesniegts neviens Nolikumam atbilstošs piedāvājums vai cits pamatots
iemesls.
7.5. Komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas
tiesības vai izbeigt iepirkuma procedūru neizvēloties nevienu pretendentu, nosūta
normatīvajiem aktiem atbilstošu paziņojumu visiem pretendentiem un Iepirkumu
uzraudzības birojam.
8. Metodika, pēc kuras vērtē un ņem vērā pretendenta pieļautās aritmētiskās kļūdas
8.1. Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu. Ja
komisija konstatē šādas kļūdas, tad tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto
piedāvājuma summu komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot
finanšu piedāvājumu, Pasūtītājs ņem vērā labojumus.
8.2. Ziņas par aritmētiskajām kļūdām komisija ieraksta lēmumā atsevišķi katram piedāvājumam.
9. Nepamatoti lēta piedāvājuma noteikšana
Ja Iepirkumu komisija konstatē, ka konkrētais piedāvājums varētu būt nepamatoti lēts,
Iepirkumu komisija pirms šā piedāvājuma noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu
paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, ievērojot Publisko iepirkumu
likumā noteikto kārtību un paredzētās iespējas. Ja izvērtējot Pretendenta sniegto
skaidrojumu, Iepirkumu komisija konstatē, ka Pretendents nevar pierādīt, ka tam ir pieejami
būtiski piedāvājuma nosacījumi, kas ļauj noteikt tik zemu cenu, Iepirkumu komisija atzīst
piedāvājumu par nepamatoti lētu un turpmāk to neizskata.
10. Komisijas tiesības un pienākumi
10.1. Komisijas tiesības:
10.1.1. pieprasīt papildu informāciju no pretendentiem, kas piedalās konkursā;
10.1.2. lemt par konkursa izbeigšanu vai pārtraukšanu;
10.1.3. lemt par konkursa termiņa pagarināšanu;
10.1.4. veikt izmaiņas konkursa nolikumā;
10.1.5. noraidīt piedāvājumus, ja tie neatbilst konkursa nolikuma prasībām;
10.1.6. konkursa komisija patur sev tiesības nekomentēt konkursa norises gaitu;
10.1.7. ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa
pretendentam iesniegt vai uzrādīt dokumenta oriģinālu;
10.1.8. Komisijai ir arī citas šajā nolikumā, Publisko iepirkumu likumā un Latvijas Republikas
Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumos Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu
norises kārtība” noteiktās tiesības.
10.2. Komisijas pienākumi:
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10.3. Noteikt konkursa uzvarētāju.
10.4. 3 darba dienu laikā pēc lēmuma par konkursa rezultātiem pieņemšanas informēt visus
konkursa pretendentus par konkursa rezultātiem. Paziņojums par rezultātiem tiks nosūtīts
elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai nodots personiski.
10.5. nosūtīt informāciju Iepirkumu uzraudzības birojam.
11. Pretendenta tiesības un pienākumi
11.1. Piedalīšanās iepirkumā ir pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu
piedāvājumu dalībai konkursā, pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas šī
Nolikuma un normatīvo aktu prasības. Piedāvājuma iesniegšana apliecina pretendenta
piekrišanu šī Nolikuma noteikumiem un tajos ietvertajām prasībām.
11.2. Pretendentam ir pienākums rakstveidā un norādītajā termiņā sniegt atbildes uz komisijas
pieprasījumiem. Šī noteikuma neievērošana bez attaisnojoša iemesla un komisijas
pieprasījumu neizpilde var būt par iemeslu, lai pretendenta piedāvājums tiktu noraidīts
tālākai izskatīšanai un netiktu vērtēts.
11.3. Pretendentam ir pienākums no Pasūtītāja saņemtos konkursa materiālus nenodot trešajām
personām un izmantot tos tikai konkursa piedāvājuma izstrādei.
11.4. Pretendentam ir tiesības iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par
Pasūtītāja darbību attiecībā uz konkursa likumību, ja tas uzskata, ka Pasūtītājs vai iepirkuma
komisija nav ievērojuši iepirkumu regulējošo normatīvo aktu prasības un tādējādi pārkāpuši
pretendenta likumīgās tiesības un intereses.
11.5. Pretendentam ir tiesības pieprasīt par piedāvājumā iekļautās konfidenciālās informācijas
neizpaušanu, tik cik atļauj normatīvo aktu prasības.
12. Iepirkuma līgums
12.1. Iepirkuma līgumu slēdz pamatojoties uz Pretendenta piedāvājuma, atbilstoši nolikuma
pielikumam Nr.6 ,,Līguma projekts”.
12.2. Pretendentam jāparaksta ar Pasūtītāju iepirkuma līgums 5 darba dienu laikā no brīža, kad
ir saņemts no Pasūtītāja uzaicinājumu parakstīt iepirkuma līgumu.
13. Pielikumi
13.1. Iepirkuma nolikumam pievienotie pielikumi, ir šī nolikuma neatņemamas sastāvdaļas:
13.1.1.
13.1.2.
13.1.3.
13.1.4.
13.1.5.

1. pielikums
2. pielikums
3. pielikums
4.pielikums
5.pielikums

–
–
–
–
–

13.1.6.
13.1.7.
13.1.8.

6.pielikums
7.pielikums
8.pielikums

–
–
–

Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā
Finanšu piedāvājums
Tehniskā specifikācija
Tehniskā piedāvājuma forma
Tehniskās apkopes (servisa) sniegšanas vietu
saraksts Latvijā
Līguma projekts
Apakšuzņēmēju saraksts
Apakšuzņēmēja un personas, uz kuras iespējām
pretendents balstās, apliecinājums
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1.pielikums
Nolikumam “Jauna pasažieru autobusa ar 19+1 sēdvietām iegāde Burtnieku novada
pašvaldības vajadzībām”
identifikācijas Nr. BNP2018/24
Pieteikums par piedalīšanos iepirkuma procedūrā
“Jauna pasažieru autobusa ar 19+1 sēdvietām iegāde Burtnieku novada pašvaldības vajadzībām”
(identifikācijas Nr.BNP2018/24)
________________
pieteikuma sastādīšanas vieta

2018.gada ___ ._______
__________________________________, reģistrācijas Nr.___________________,
pretendenta nosaukums

reģistrācijas numurs

ar šī pieteikuma iesniegšanu:
1. Piesakās piedalīties atklātajā konkursā “Jauna pasažieru autobusa ar 19+1 sēdvietām
iegāde Burtnieku novada pašvaldības vajadzībām” ID Nr.BNP2018/24.
2. Izskatot iepirkuma nolikumu ar pielikumiem, mēs apliecinām, ka esam tos izpratuši, to
prasībām piekrītam un apņemamies tos ievērot.
3. Mēs piedāvājam izpildīt un pabeigt darbus saskaņā ar atklāta konkursa pašvaldības
vajadzībām “Jauna pasažieru autobusa ar 19+1 sēdvietām iegāde Burtnieku novada
pašvaldības vajadzībām” ID Nr. BNP2018/24 Tehnisko specifikāciju, Līguma
noteikumiem, atklāta konkursa dokumentiem.
4. Apliecina, ka uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā noteiktie
izslēgšanas nosacījumi.
5. Garantē, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas.
6. Apņemas parakstīt līgumu šī konkursa nolikumam pievienotajā redakcijā (Nolikuma
6.pielikums) gadījumā, ja mūsu piedāvājums tiek atzīts par uzvarētāju.
7. Ar šo informējam, ka pretendents atbilst/neatbilst (nevajadzīgo svītrot) mazā un vidējā
uzņēmuma statusam2.
Pretendents
Reģistrācijas Nr.
Adrese:
Kontaktpersona
Kontaktpersonas tālr.
Fakss

Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada
bilance kopā pārsniedz 10 miljonus euro.
Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums un kurā nodarbinātas mazāk kā 250 personas un kura
gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro un/vai kura bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.
Avots: https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf
2
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E-pasts
Bankas nosaukums, filiāle
Bankas kods
Norēķinu konts
Vārds, uzvārds*
Amats
Paraksts
Datums
Zīmogs
*Paraksta Pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona

11

“Jauna pasažieru autobusa ar 19+1 sēdvietām iegāde Burtnieku novada pašvaldības vajadzībām” ID Nr.
BNP2018/24

2.pielikums
Nolikumam “Jauna pasažieru autobusa ar 19+1 sēdvietām iegāde Burtnieku novada
pašvaldības vajadzībām”
identifikācijas Nr. BNP2018/24

Finanšu piedāvājums
Konkursa komisijai, Vanagu ielā 4, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219
___________________

2018. gada____.__________

piedāvājuma sastādīšanas vieta

pretendenta nosaukums, Reģistrācijas. Nr.

piedāvā izpildīt pasūtījumu, kas saistīts ar iepirkuma “Jauna pasažieru autobusa ar 19+1
sēdvietām iegāde Burtnieku novada pašvaldības vajadzībām”, par kopējo cenu ietverot visas
tehniskā projekta norādītās prasības ir:

N.p.k.

Piedāvātā
summa EUR
(bez PVN)

Darbu nosaukums
Jauns autobuss (ražotājs, modelis) 19+1 sēdvietas
OCTA (12 mēnešiem)
KASKO (12 mēnešiem)

1.
2.
3.

Kopējā piedāvātā līgumcena summējot 1., 2., 3. punktā
noteiktās izmaksas sastāda EUR (bez PVN)
PVN 21%
Kopējā piedāvājuma līguma summa (ieskaitot PVN)
Piedāvājuma kopējā summa <cipariem> (neieskaitot PVN ) EUR
vārdos
(EUR).
Autobusa piegāde tiks veikta_____________ laikā no līguma noslēgšanas dienas.
Cenā iekļauti visi likumdošanā paredzēti nodokļi un maksājumi, lai nodrošinātu autobusa
piegādi.
Ar šo apstiprinu un garantēju sniegto ziņu patiesumu
Vārds, uzvārds, amats
Paraksts
Datums
Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona
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3.Pielikums
Nolikumam “Jauna pasažieru autobusa ar 19+1 sēdvietām iegāde Burtnieku novada
pašvaldības vajadzībām”
identifikācijas Nr. BNP2018/24

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
1. Iepirkuma priekšmeta vispārīgs apraksts:
1.1. Konkursa priekšmets ir pārvadāšanai paredzēta jauna autobusu piegāde, kurā sēdvietu
skaits, neskaitot vadītāja vietu, ir vismaz 19 sēdvietas, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.
2. Kopējās prasības:
2.1. Visiem sēdekļiem autobusā jābūt aprīkotiem ar drošības jostu.
2.2. Piegādātājs nodrošina autobusu sertifikāciju CSDD.
2.3. Piegādātājs reģistrē autobusu CSDD uz Burtnieku novada pašvaldības vārda.
2.4. Piegādātājs nodrošina autobusu garantijas apkalpošanu saskaņā ar Transportlīdzekļa
garantijas noteikumiem.
3. Piegādātājs nodrošina:
3.1. autobusa piegādi, sagatavošanu un nodošanu pasūtītājam;
3.2. autobusa reģistrāciju LR CSDD uz Pasūtītāja vārda ar LR numurzīmēm;
3.3. autobusa obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu (OCTA) pirmajiem 12
mēnešiem;
3.4. autobusa KASKO apdrošināšanas polisi pirmajiem 12 mēnešiem.
4. Piegādātājs, piegādājot autobusu, nodod Pasūtītāja pilnvarotai personai:
4.1. divus atslēgu komplektus;
4.2. automašīnas tehnisko pasi, tehnisko parametru un lietošanas instrukcijas dokumentāciju
latviešu valodā, automašīnas servisa grāmatiņa u.c. tehnisko dokumentāciju; OCTA un
KASKO polises 12 (divpadsmit) mēnešiem.
5. Autobusa raksturojums:
Tehniskie rādītāji

Prasības

PAMATNOSACĪJUMI
Transportlīdzekļa tips
“B klase”: transportlīdzekļi, kas paredzēti sēdošu pasažieru
pārvadājumiem; šīs klases transportlīdzeklī ir tikai sēdvietas.
Izlaiduma gads
Automašīnu skaits
Krāsa
Sēdvietu skaits
Pilnā masa, kg
Dzinēja tips
Dzinēja jauda, Zs
Dzinēja tilpums, kw
Dzinēja atbilstība izmešu
emisijas standartam
Pārnesumu kārba

Jauns
1
Gaiša metālika
Ne mazāk kā 19 +1 sēdvieta
līdz 5000
Dīzeļdegviela
Ne mazāk, kā 180
Ne mazāk, kā 130
Ne vecākam kā EURO 6
Mehāniska
13
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Papildus aprīkojums

Autonomā apsilde ne mazāk kā 5 kw

OBLIGĀTAIS TEHNISKAIS APRĪKOJUMS
Obligātais aprīkojums un ➢ Kabīnes iekšpuse (vadītāja darba zona):
o Komforta sēdeklis vadītājam ar drošības jostām, galvas atbalstu
prasības
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
➢
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
➢
o
o
o
o
o
o

➢
o
o
o
o
o
➢
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Garantija

un elkoņa balstu;
Radio CD. Mikrofons. LCD /DVD;

Aizmugures kamera;
Elektriski paceļams sānu logs;
Dzinēja imobilaizers;
Digitālais tahogrāfs;
Regulējams stūres rats. Stūres pastiprinātājs;
Priekšējo lukturu korektors;
Elektroniskais ātruma ierobežotājs 100 km/h;
Kruīza kontrole;
Gaisa kondicionētājs kabīnes zonā;
Starpsiena aiz vadītāja sēdvietas.
Pasažieru salons:
19 pasažieru sēdvietas ar drošības jostām;
Tūristu versijas komforta sēdekļi ar roku balstiem;
Atlaižamas sēdekļu atzveltnes;
Sēdekļu izbīdīšana uz sāniem;
Salona tapsējums ar siltumizolāciju;
Stikla pakešu logi;
Klimata kontrole ar individuālo vent. + apgaismojumu + USB;
Autonomā apsilde salonā;
Ventilācijas un evakuācijas lūkas jumtā;
Bagāžas plaukti salonā + bagāžas nodalījums autobusa
aizmugurē;
Salona apgaismojums.
Autobusa ārpuse:
Apsildāmi un elektriski regulējami atpakaļskata spoguļi;
Pastāvīgs dienas gaismu pieslēgums;
Atpakaļgaitas brīdinājuma skaņas signāls;
Priekšējās sānu durvis pasažieru iekāpšanai, elektriskās;
Divviru durvis aizmugurē;
Dubļusargi priekšā/aizmugurē.
Šasijas konstrukcija, balstiekārta, bremzes:
Riteņu formula 4x2 ar aizmugures piedziņu;
Disku bremzes priekšā un aizmugurē. Stāvbremze;
Elektroniskā stabilitātes sistēma ESP9;
ABS, ASR, u.c. drošības sistēmas;
LDWS joslu šķērsošanas brīdinājuma sistēma.
Piederumi:
Atbalsta ķīļi diviem riteņiem;
Rezerves ritenis;
Domkrats;
Avārijas trijstūris;
Instrumentu komplekts;
Buksēšanas āķis;
Avārijas āmurīši;
Aptieciņa;
Ugunsdzēšamie baloni.

Autobusam – ne mazāk, kā 2 (divi) gadi bez noskrējiena
14
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Reģistrācija
Apdrošināšana
Piegādes termiņš

ierobežojuma nobraukuma;
Virsbūves pret korozijas garantija – ne mazāk, kā 10 (desmit)
gadi;
Reģistrācija CSDD uz pasūtītāja vārda; ceļu nodoklis; tehniskā
apskate
OCTA un KASKO apdrošināšana uz vienu gadu.
Apdrošinājuma pašrisks - par pirmo polises darbības laikā
pieteikto apdrošināšanas gadījumu 0%.
Autobusa piegāde – 3 (trīs) kalendāro mēnešu laikā no līguma
noslēgšanas dienas.

Automobiļa ietekmes uz
vidi rādītāji*:
Degvielas patēriņš
Ne vairāk kā 15L/100km
Prasības attiecībā uz
Ne vairāk kā 250 g/km
oglekļa dioksīda (CO2)
izmešiem kombinētajā
ciklā
Slāpekļa oksīda (NO)
Vismaz EURO 6*
emisiju apjoms, g/km
Vismaz EURO 6**
Vismaz EURO 6**
* Pretendentam ir jāiesniedz transportlīdzekļa tehnisko datu lapa, kurā ir norādītas CO2 emisijas.
** Pretendentam jāiesniedz transportlīdzekļa tehnisko datu lapa, kurā ir uzrādīta šī informācija.
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4.Pielikums
Nolikumam “Jauna pasažieru autobusa ar 19+1 sēdvietām iegāde Burtnieku novada
pašvaldības vajadzībām”
identifikācijas Nr. BNP2018/24
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Autobusa raksturojums:
Tehniskie rādītāji

Prasības

Pretendenta
piedāvājums

PAMATNOSACĪJUMI
Transportlīdzekļa tips
“B klase”: transportlīdzekļi, kas
paredzēti
sēdošu
pasažieru
pārvadājumiem;
šīs
klases
transportlīdzeklī ir tikai sēdvietas.
Izlaiduma gads
Jauns
Automašīnu skaits
1
Krāsa
Gaiša metālika
Sēdvietu skaits
Ne mazāk kā 19 +1 sēdvieta
Pilnā masa, kg
līdz 5000
Dzinēja tips
Dīzeļdegviela
Dzinēja jauda, Zs
Ne mazāk, kā 180
Dzinēja tilpums, kw
Ne mazāk, kā 130
Dzinēja atbilstība izmešu Ne vecākam kā EURO 6
emisijas standartam
Pārnesumu kārba
Mehāniska
Papildus aprīkojums
Autonomā apsilde ne mazāk kā 5 kw
OBLIGĀTAIS TEHNISKAIS APRĪKOJUMS
Obligātais aprīkojums un ➢ Kabīnes iekšpuse (vadītāja darba
zona):
prasības
o Komforta sēdeklis vadītājam ar

➢

drošības jostām, galvas atbalstu un
elkoņa balstu;
o Radio CD. Mikrofons. LCD /DVD;

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
➢
o
o

Aizmugures kamera;
Elektriski paceļams sānu logs;
Dzinēja imobilaizers;
Digitālais tahogrāfs;
Regulējams stūres rats. Stūres
pastiprinātājs;
Priekšējo lukturu korektors;
Elektroniskais ātruma ierobežotājs
100 km/h;
Kruīza kontrole;
Gaisa kondicionētājs kabīnes zonā;
Starpsiena aiz vadītāja sēdvietas.
Pasažieru salons:
19 pasažieru sēdvietas ar drošības
jostām;
Tūristu versijas komforta sēdekļi ar
roku balstiem;
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o
o
o
o
o
o
o
o

o
➢
o
o
o
o
o
o

➢
o
o
o
o
o
➢
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Garantija

Reģistrācija
Apdrošināšana

Atlaižamas sēdekļu atzveltnes;
Sēdekļu izbīdīšana uz sāniem;
Salona tapsējums ar siltumizolāciju;
Stikla pakešu logi;
Klimata kontrole ar individuālo vent.
+ apgaismojumu + USB;
Autonomā apsilde salonā;
Ventilācijas un evakuācijas lūkas
jumtā;
Bagāžas plaukti salonā + bagāžas
nodalījums autobusa aizmugurē;
Salona apgaismojums.
Autobusa ārpuse:
Apsildāmi un elektriski regulējami
atpakaļskata spoguļi;
Pastāvīgs dienas gaismu pieslēgums;
Atpakaļgaitas brīdinājuma skaņas
signāls;
Priekšējās sānu durvis pasažieru
iekāpšanai, elektriskās;
Divviru durvis aizmugurē;
Dubļusargi priekšā/aizmugurē.
Šasijas konstrukcija, balstiekārta,
bremzes:
Riteņu formula 4x2 ar aizmugures
piedziņu;
Disku bremzes priekšā un
aizmugurē. Stāvbremze;
Elektroniskā stabilitātes sistēma
ESP9;
ABS, ASR, u.c. drošības sistēmas;
LDWS joslu šķērsošanas
brīdinājuma sistēma.
Piederumi:
Atbalsta ķīļi diviem riteņiem;
Rezerves ritenis;
Domkrats;
Avārijas trijstūris;
Instrumentu komplekts;
Buksēšanas āķis;
Avārijas āmurīši;
Aptieciņa;
Ugunsdzēšamie baloni.

Autobusam – ne mazāk, kā 2 (divi)
gadi bez noskrējiena ierobežojuma
nobraukuma;
Virsbūves pret korozijas garantija –
ne mazāk, kā 10 (desmit) gadi;
Reģistrācija CSDD uz pasūtītāja
vārda; ceļu nodoklis; tehniskā apskate
OCTA un KASKO apdrošināšana uz
vienu gadu. Apdrošinājuma pašrisks par pirmo polises darbības laikā
pieteikto apdrošināšanas gadījumu
17
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Piegādes termiņš

0%.
Autobusa piegāde – 3 (trīs) kalendāro
mēnešu laikā no līguma noslēgšanas
dienas.

Automobiļa ietekmes uz
vidi rādītāji*:
Degvielas patēriņš
Ne vairāk kā 15L/100km
Prasības attiecībā uz
Ne vairāk kā 250 g/km
oglekļa dioksīda (CO2)
izmešiem kombinētajā
ciklā
Slāpekļa oksīda (NO)
Vismaz EURO 6*
emisiju apjoms, g/km
Vismaz EURO 6**
Vismaz EURO 6**
* Pretendentam ir jāiesniedz transportlīdzekļa tehnisko datu lapa, kurā ir norādītas CO2 emisijas.
** Pretendentam jāiesniedz transportlīdzekļa tehnisko datu lapa, kurā ir uzrādīta šī informācija.
Apliecinām, ka:
1. Transporta līdzeklis atbilst dotajai tehniskajai specifikācijai;
2. Piegādātājs nodrošina autobusa sertifikāciju CSDD.
3. Transporta līdzeklis tiks piegādāts adresē Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts,
Burtnieku novads, reģistrēts CSDD uz Burtnieku novada pašvaldības vārda, uz 12
(divpadsmit) mēnešiem apdrošināts ar obligāto civiltiesisko apdrošināšanu (OCTA) darbības
reģionam Latvijā un Eiropā, un KASKO apdrošināšanu pirmajiem 12 (divpadsmit)
mēnešiem;
4. Visā plānotajā līguma izpildes laikā tiek nodrošināta transporta līdzekļa garantijas
apkalpošana un remonts autorizētā autoservisā _________________________
administratīvajā teritorijā. Autorizētā autoservisa nosaukums: adrese: kontaktpersona:
tālrunis:
5. Transporta līdzekļa piegādes termiņš: 3 (trīs) mēneši
6. Piegādātājs, piegādājot autobusu, nodod Pasūtītāja pilnvarotai personai:
5.1. divus atslēgu komplektus;
5.2. transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību, tehnisko parametru un lietošanas instrukcijas
dokumentāciju latviešu valodā, automašīnas servisa grāmatiņa u.c. tehnisko
dokumentāciju;
5.3. OCTA un KASKO polises 12 (divpadsmit) mēnešiem;
5.4. Reģistrācijas numura zīmes

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.
Vārds, uzvārds, amats
Paraksts
Datums
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Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona
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5.Pielikums
Nolikumam “Jauna pasažieru autobusa ar 19+1 sēdvietām iegāde Burtnieku novada
pašvaldības vajadzībām”
identifikācijas Nr. BNP2018/24
TEHNISKĀS APKOPES (SERVISA) SNIEGŠANAS VIETU SARAKSTS LATVIJĀ
(veidne)
Atklātajā konkursā “Jauna pasažieru autobusa ar 19+1 sēdvietām iegāde Burtnieku
novada pašvaldības vajadzībām”
Servisa vietas nosaukums,
attālums km no Burtnieku
Nr. novada pašvaldības
p.k. (J.Vintēna iela 7,
Burtnieki, Burtnieku pag.,
Burtnieku nov.)

Servisa
sniegšanas
juridiskais
pamatojums
Adrese
(struktūrvienība,
apakšuzņēmējs
utml.)

Kontaktpersona,
kontakttālrunis

1.
2.
3.
4.
5.

Vārds, uzvārds, amats
Paraksts
Datums
Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona
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6.Pielikums
Nolikumam “Jauna pasažieru autobusa ar 19+1 sēdvietām iegāde Burtnieku novada
pašvaldības vajadzībām”
identifikācijas Nr. BNP2018/24

LĪGUMA PROJEKTS
LĪGUMS NR._______________
PAR JAUNA PASAŽIERU AUTOBUSA AR 19+1 SĒDVIETĀM IEGĀDE
BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBAS VAJADZĪBĀM
Valmieras pagastā, Burtnieku novadā

2018.gada //

Burtnieku novada pašvaldība (reģ. Nr. 90009114148), turpmāk tekstā saukts Pircējs, kuru,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” un Burtnieku novada pašvaldības nolikuma pamata
pārstāv tās domes priekšsēdētājs //, no vienas puses, un
// (reģ.Nr.40003067391), turpmāk tekstā saukts Pārdevējs, kuru, pamatojoties uz uzņēmuma
Statūtiem, pārstāv tās //, no otras puses, abas kopā turpmāk sauktas Puses, katra atsevišķi Puse,
pamatojoties uz Burtnieku novada pašvaldības pastāvīgās Iepirkuma komisijas //. lēmumu Nr.
BNP 2016/17 iepirkumu procedūrā “Jauna pasažieru autobusa ar 19+1 sēdvietām iegāde
Burtnieku novada pašvaldības vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas Nr.//) noslēdz šādu līgumu
(turpmāk tekstā – Līgums):
1. Līguma priekšmets
1.1. Pārdevējs pārdod un piegādā, bet Pircējs pieņem un pērk jaunu un nelietotu pasažieru
autobusu ar 19+1 sēdvietām, kas noteikta Pārdevēja Līguma preambulā noteiktajā iepirkumā
iesniegtajā Tehniskajā piedāvājumā, turpmāk Līguma tekstā saukta - Automašīna.
1.2. Automašīnas pārdošana un piegāde tiek veikta saskaņā ar Līguma, Līguma preambulā
noteiktā iepirkuma nolikuma „Iepirkuma specifikācija” nosacījumiem un atbilstoši
Pārdevēja Līguma preambulā noteiktajā iepirkumā iesniegtajam Finanšu un Tehniskajam
piedāvājumam. Piegādātajai Automašīnai jāatbilst Pārdevēja iepirkumā iesniegtajā
Tehniskajā piedāvājumā noteiktajam. Līguma preambulā noteiktā iepirkuma nolikuma
pielikumu „Iepirkuma specifikācija” un Pārdevēja iepirkumā iesniegtā Finanšu un Tehniskā
piedāvājumu kopijas ir pievienotas Līgumam un ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
2. Līguma summa un tās samaksas kārtība
2.1. Līguma summa par Līgumā noteikto Automašīnu un tās piegādi tiek noteikta // EUR (//
euro, // centi), plus PVN 21% - // EUR (//euro, // centi), pavisam kopā – // EUR (// euro, //
centi).
2.2. Līguma 2.1.punktā noteikto Līguma summu Pircējs samaksās Pārdēvējam 30 dienu laikā,
skaitot no dienas, kad Puses vai to pilnvaroti pārstāvji ir parakstījuši Līguma 3.1.punktā
noteikto Automašīnas pieņemšanas-nodošanas aktu, kurš tiek parakstīts pēc Automašīnas
piegādes pabeigšanas. Šajā Līguma punktā noteiktais maksājums tiek veikts saskaņā ar Pušu
vai to pilnvaroto pārstāvju parakstīto aktu un Pārdevēja iesniegto rēķinu.
2.3. Pircējs tam Līgumā noteiktos maksājumus Pārdevējam par Automašīnu un tās piegādi veic
ar pārskaitījumu uz Pārdevēja bankas kontu, kas noteikts Līgumā 12.punktā, vai arī
Pārdevēja bankas kontu, kas norādīts Pārdevēja iesniegtajā rēķinā.
2.4. Līgumā noteikts Pircēja maksājums ir uzskatāms par izpildītu dienā, kad Līgumā noteiktais
maksājums ir saņemts Pārdevēja Līgumā vai rēķinā, kas noteikts Līguma 2.2.punktā,
norādītajā bankas kontā. Strīdus gadījumā Līgumā noteikts Pircēja maksājums tiek uzskatīts
par izpildītu dienā, kad Pircējs ir iesniedzis bankā izpildei maksājuma uzdevumu par
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konkrēto maksājumu un tā to ir pieņēmusi izpildei.
3. Automašīnas pieņemšana- nodošana
3.1. Automašīna tiek pieņemta ar pieņemšanas - nodošanas aktu. Automašīna uzskatāma par
piegādātu un nodotu Pircējam ar dienu, kad Puses vai to pilnvaroti pārstāvji ir parakstījuši
Automašīnas pieņemšanas-nodošanas aktu. Šajā Līguma punktā noteikto aktu sagatavo un
iesniedz Pircējam Pārdevējs un tam pievieno Līguma 2.2.punktā noteikto rēķinu. Pircējs šajā
Līguma punktā noteikto aktu paraksta 1 darba dienas laikā, skaitot no dienas, kad ir pabeigta
Automašīnas piegāde un Pircējs no Pārdevēja ir saņēmis šajā Līguma punktā noteikto aktu
vai arī minētajā termiņā Pircējs aktu neparaksta un tiek gatavots un parakstīts Līguma
3.2.punktā noteiktais akts, ja ir konstatēts, ka piegādātā Automašīna kopumā vai kāda tās
daļa neatbilst Līguma un tā pielikumu nosacījumiem vai Automašīna kopumā vai kāda tās
daļa ir bojāta.
3.2. Gadījumā, ja Automašīnas pieņemšanas – nodošanas laikā Pircējs konstatē, ka Automašīna
kopumā vai kāda tās daļa neatbilst Līguma un tā pielikumu nosacījumiem un/vai
Automašīna kopumā vai kāda tās daļa ir bojāta, tad par to sagatavojams akts, kuru paraksta
Puses vai to pilnvaroti pārstāvji un tiek pārtraukta Automašīnas pieņemšana-nodošana.
Pārdevējam Pušu parakstītajā aktā norādītajā termiņā (kurš nedrīkst būt ilgāks par 10 darba
dienām) ar saviem spēkiem un uz sava rēķina jāveic Līguma un tā pielikumu nosacījumiem
neatbilstošās un/vai bojātās Automašīnas nomaiņa pret visiem Līguma un tā pielikumu
nosacījumiem un prasībām atbilstošu Automašīnu. Šajā gadījumā Pārdevējs maksā Pircējam
Līgumā noteikto līgumsodu par Līgumā noteiktā Automašīnas piegādes termiņa kavējumu.
Šī Līguma punkta daļa par līgumsodu netiek piemērota, ja Pārdevējs veic Līguma un tā
pielikumu nosacījumiem neatbilstošās un/vai bojātās Automašīnas nomaiņu pret visiem
Līguma un tā pielikumu nosacījumiem atbilstošu Automašīnu pirms Līguma 4.1.1. punktā
noteiktā termiņa beigām.
3.3. Pie Automašīnas pieņemšanas Pircējs pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs veikt Automašīnas
iepriekšēju pārbaudi, tajā skaitā veicot testa braucienu, lai pārliecinātos par Automašīnas
atbilstību Līgumam un tā pielikumiem. Pircējs pēc saviem ieskatiem pie Automašīnas
pieņemšanas ir tiesīgs pieaicināt ekspertus.
3.4. Automašīna pāriet Pircēja valdījumā ar dienu, kad Puses vai to pilnvaroti pārstāvji ir
parakstījuši Līguma 3.1.punktā noteikto Automašīnas pieņemšanas-nodošanas aktu, bet
Pircēja īpašumā Automašīna pāriet ar dienu, kad Pircējs ir samaksājis Pārdevējam par
Automašīnu Līgumā noteiktajā kārtībā.
3.5. Pārdevējs ir atbildīgs par Automašīnas pilnīgu vai daļēju bojāeju vai bojāšanās risku līdz
Automašīnas nodošanai Pircējam.
4. Pušu pienākumi un tiesības
4.1. Pārdevējs apņemas:
4.1.1.
Automašīnu piegādāt un nodot Pircējam //(//) mēnešu laikā, skaitot no Līguma
spēkā stāšanās dienas. Automašīnu Pārdevējs piegādā un nodod Pircējam Vanagu ielā 4,
Valmieras pagastā, Burtnieku novadā.
4.1.2.
Pārdevējs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Līguma izpildē iesaistītā
personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju
iesaistīšanu Līguma izpildē.
4.1.3.
Par Līguma izpildē piesaistīto apakšuzņēmēju veiktā darba kvalitāti un atbilstību
Līguma un tā pielikuma nosacījumiem atbild Pārdevējs.
4.1.4.
Līguma darbības laikā Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt nomainīt apakšuzņēmēju
gadījumā, ja apakšuzņēmējs tam nodoto darba daļu veic nekvalitatīvi vai neievēro spēkā
esošus normatīvus aktus. Pārdevēja pienākums ir nodrošināt Pasūtītāja prasību izpildi par
apakšuzņēmēja nomaiņu.
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4.1.5.
Automašīnas pārdošanā un piegādē ievērot un pildīt Līguma un tā pielikumu
nosacījumus.
4.2. Pircējs apņemas:
4.2.1.
Pieņemt Automašīnu atbilstoši Līguma nosacījumiem, ja piegādātā Automašīna
atbilst visām Līguma un tā pielikumu prasībām un nosacījumiem, samaksāt Pārdevējam
par Automašīnu un tās piegādi atbilstoši Līguma nosacījumiem.
4.2.2.
Pircējam ir arī citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās tiesības.
5. Garantijas
5.1. Pārdevējs garantē, ka piegādātā Automašīna atbilst Automašīnas ražotāja noteiktajiem
tehniskajiem standartiem, Līguma un tā pielikumu nosacījumiem un visiem un jebkādiem
Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteikumiem, kas attiecas uz Automašīnu.
5.2. Automašīnai garantijas termiņš tiek noteikts 2 (divi) gadi bez noskrējiena ierobežojuma
nobraukuma. Virsbūves pret korozijas garantijas ir 10 (desmit) gadi. Šajā Līguma punktā
noteiktais garantijas termiņš sākas no dienas, kad Puses vai to pilnvaroti pārstāvji ir
parakstījuši Automašīnu pieņemšanas-nodošanas aktu, kas noteikts Līguma 3.1.punktā.
5.3. Pircējam ir tiesības Automašīnas garantijas termiņā, kas noteikti Līguma 5.2. punktā,
pieteikt Pārdevējam pretenzijas par Automašīnas kvalitāti un apslēptiem defektiem, kurus
nebija iespējams konstatēt, pieņemot Automašīnu, kurus Pārdevējs novērš uz sava rēķina 10
darba dienu laikā no Pircēja rakstiskas pretenzijas saņemšanas dienas. Gadījumā, ja
konstatētos Automašīnas defektus nav iespējams novērst 10 darba dienu laikā, tad Pārdevējs
abpsuēji vienojas ar Pircēju par citu defektu novēršanas termiņu. Ja Pārdevējs nespēj novērst
Automašīnas defektus, tas uz sava rēķina veic Automašīnas nomaiņu pret visiem Līguma
nosacījumiem atbilstošu jaunu Automašīnu 2 mēnešu laikā, skaitot no dienas, kad beidzies
šajā Līguma punktā noteiktais termiņš, kas paredzēts Automašīnas defektu novēršanai.
5.4. Automašīnas garantijas saistību izpildes nodrošināšanai Pārdevējs nozīmē atbildīgo personu:
//, tālrunis // fakss: //, e-pasts: //.
6. Pušu mantiskā atbildība
6.1. Līgumā noteiktā Līguma summas samaksas termiņa kavējuma gadījumā Pircējs maksā
Pārdevējam līgumsodu 0,2% apmērā no Līguma 2.1.punktā noteiktās Līguma summas par
katru nokavēto dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10% no Līguma summas, kas noteikta
Līguma 2.1.punktā. Uz šī Līguma punkta pamata aprēķinātie līgumsodi Pircējam ir
jānomaksā 10 darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad Pircējs ir saņēmis no Pārdevēja
rēķinu par šajā Līguma punktā noteikto līgumsodu.
6.2. Līgumā noteiktā Automašīnas piegādes termiņa nokavējuma gadījumā Pārdevējs maksā
Pircējam līgumsodu 0,2% apmērā no Līguma 2.1.punktā noteiktās Līguma summas par
katru nokavēto dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10% no Līguma 2.1.punktā noteiktās
Līguma summas.
6.3. Gadījumā, ja Pārdevējs kavē Līguma 5.3. punktā noteiktos termiņus, tad Pārdevējs maksā
Pircējam līgumsodu EUR 20,- (divdesmit euro 00 centus) par katru kavējuma dienu.
6.4. Ja Pircējs izbeidz Līgumu saskaņā ar Līguma 9.2.punktu, tad Pārdevējs maksā Pircējam
līgumsodu 10% (desmit procenti) no Līguma summas, kas noteikta Līguma 2.1.punktā.
6.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību izpildes.
6.6. Pircējam, veicot Līgumā noteiktos maksājumus, ir tiesības, bez atsevišķa brīdinājuma
sniegšanas Pārdevējam, ieturēt no tiem līgumsodus, kas Pārdevējam aprēķināti un noteikti
saskaņā ar Līgumu.
6.7. Ja Pārdevējam saskaņā ar Līgumu jāmaksā līgumsods Pircējam, tad Pircējs rīkojas saskaņā
ar Līguma 6.6.punktu vai arī Pircējs iesniedz Pārdevējam rēķinu par līgumsodu un tad
Līgumsods nomaksājams 10 darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad Pārdevējs ir saņēmis
no Pircēja šajā Līguma punktā noteikto rēķinu.
23

“Jauna pasažieru autobusa ar 19+1 sēdvietām iegāde Burtnieku novada pašvaldības vajadzībām” ID Nr.
BNP2018/24

6.8. Puses viena otrai ir mantiski atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī zaudējumu
radīšanu kādai no Pusēm saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Līgumu.
Puses nav atbildīgas par jebkāda veida netiešajiem zaudējumiem.
7. Strīdu izšķiršanas kārtība
7.1. Strīdus un domstarpības par Līgumu un tā izpildi, kas Pusēm var rasties Līguma darbības
laikā, Puses risina pārrunu ceļā.
7.2. Ja strīdus un domstarpības nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, tad tie izšķirami tiesā,
Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
8. Nepārvaramas varas apstākļi
8.1. Pušu atbildība neiestājas, ja Līguma saistību izpildi aizkavē vai padara neiespējamu
nepārvaramas varas apstākļi (stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara
darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes utt.).
8.2. Pusei, kurai saistību izpildē iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, par to rakstveidā jāziņo
otrai Pusei, norādot šos apstākļus, to iestāšanās laiku un iespējamo izbeigšanos ne vēlāk kā
triju kalendāro dienu laikā no to iestāšanās dienas.
8.3. Pēc nepārvaramās varas apstākļu izbeigšanās Puses rakstiski vienojas par Līguma darbības
termiņa pagarināšanu vai arī tā darbības izbeigšanu. Līguma darbības termiņš var tikt
pagarināts uz laiku, kas vienāds ar laiku uz kādu bija iestājušies nepārvaramas varas
apstākļi. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā 1 mēnesi, tad Puses rakstiski
vienojas par turpmāko Līguma darbību vai tā pārtraukšanu, negaidot nepārvaramas varas
apstākļu izbeigšanos.
9. Līguma izbeigšana
9.1. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu iepriekš par to rakstiski paziņojot
Pircējam, ja Pircējs kavē Līgumā noteikto Līguma summas samaksas termiņu vairāk kā 30
kalendārās dienas.
9.2. Pircējam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu iepriekš par to rakstiski paziņojot
Pārdevējam, gadījumos, ja:
9.2.1. Pārdevējs Līgumā noteikto Automašīnas piegādes termiņu kavē vairāk kā 10
kalendārās dienas.
9.2.2. Jebkurā Līguma izpildes stadijā noskaidrojas, ka Pārdevējs nav spējīgs izpildīt
Līgumā noteiktās saistības kopumā vai kādā to daļā.
9.2.3. Tiek pasludināts Pārdevēja maksātnespējas process vai tiek uzsākts Pārdevēja
likvidācijas process.
9.3. Rakstiski vienojoties, Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu kāda cita iemesla dēļ.
10. Līguma grozījumi
10.1. Jebkuri grozījumi Līgumā jānoformē rakstiski un jāparaksta Pusēm. Rakstiski noformēti
un Pušu parakstīti Līguma grozījumi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
10.2. Gadījumā, ja mainās kādas Puses rekvizīti, nosaukums, norādītās kontaktpersonas,
tiesiskā forma, tad par šādām izmaiņām var tikt noslēgta vienošanās, kuru paraksta Puses.
Šāda vienošanās kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
10.3. Līguma grozījumi par apakšuzņēmēja piesaisti un nomaiņu, personāla nomaiņu tiek
veikti atbilstoši Līguma nosacījumiem par apakšuzņēmēja piesaisti un nomaiņu, personāla
nomaiņu.
11. Citi noteikumi
11.1. Līgums stājas spēkā //. un Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas tām
Līgumā noteiktās saistības
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11.2. Līgumā noteiktās saistības ir saistošas Pusēm. Līgumā noteiktās saistības pāriet uz Pušu
saistību pārņēmējiem un ir tiem saistošas.
11.3. Visus jautājumus, kas nav regulēti Līgumā, Puses risina atbilstoši spēkā esošajiem
Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
11.4. Kontaktpersona par Līguma izpildes jautājumiem no Pircēja Puses ir pašvaldības
izpilddirektors //, tālrunis //, e-pasts: //.
11.5. Kontaktpersona par Līguma izpildes jautājumiem no Pārdevēja Puses ir //, tālrunis //, epasts://.
11.6. Līgums sagatavotos un parakstīts 2 eksemplāros latviešu valodā, katrs uz 17
(septiņpadsmit) lapām, ieskaitot Līguma pielikumus. Līgumam ir 3 pielikumi uz 12
(divpadsmit) lapām, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. Viens Līguma eksemplārs
Pircējam, otrs Pārdevējam. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
Pielikumā:

Pielikums Nr. 1 „Tehniskā specifikācija”.
Pielikums Nr. 2 „Tehniskais piedāvājums”.
Pielikums Nr. 3 „Finanšu piedāvājums”.

12. Pušu rekvizīti un paraksti
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7.Pielikums
Nolikumam “Jauna pasažieru autobusa ar 19+1 sēdvietām iegāde Burtnieku novada
pašvaldības vajadzībām”
identifikācijas Nr. BNP2018/24
APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS
„Jauna pasažieru autobusa ar 19+1 sēdvietām iegāde Burtnieku novada pašvaldības
vajadzībām”
Jānorāda visi tie pretendenta apakšuzņēmēji, kuru veicamo darbu vērtība ir 20 procenti no
kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei
nododamo līguma daļu.
Jānorāda arī visi tie pretendenta apakšuzņēmēji, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai
izpildītu konkursa nolikumā izvirzītās kvalifikācijas prasības.
Apakšuzņēmēja nosaukums

Veicamā darba daļa
Darba daļas nosaukums
% no piedāvājuma cenas

Izvirzītās prasības apakšuzņēmējam
1. Apakšuzņēmējs normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēts Latvijas
Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā vai ekvivalentā reģistrā ārvalstīs.
2. Apakšuzņēmējs ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ja šāda reģistrācija ir
nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
3. Apakšuzņēmēja apliecinājums vai vienošanās ar Pretendentu par nepieciešamo resursu
nodošanu Pretendenta rīcībā un sadarbību konkrētā iepirkuma līguma izpildē, ja konkursa
rezultātā iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiktu piešķirtas Pretendentam.
4. Apliecinājums, ka apakšuzņēmēja rīcībā ir visi nepieciešamie resursi (tehnika, iekārtas,
instrumenti u.c. tehniskais nodrošinājums, kā arī personāls) veicamā darba daļas izpildei.
Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

Vārds, uzvārds, amats
Paraksts
Datums
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8.Pielikums
Nolikumam “Jauna pasažieru autobusa ar 19+1 sēdvietām iegāde Burtnieku novada
pašvaldības vajadzībām”
identifikācijas Nr. BNP2018/24
APAKŠUZŅĒMĒJA UN PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS
BALSTĀS, APLIECINĀJUMS
Iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” ietvaros
Ar šo <Apakšuzņēmēja vai Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums
vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs vai Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir
fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un
adrese>:
1. apliecina, ka ir informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un
adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas
numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma
procedūras nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma identifikācijas numurs>) ietvaros;
2. gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:
[veikt šādus darbus:
<īss darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstā norādītajam> un]
[nodot Pretendentam šādus resursus:
<īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai tehniskā
aprīkojuma) apraksts>].

3. Kā arī apliecina to, ka tas vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir
lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz to, ar tādu tiesas spriedumu vai
prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā
stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par
vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā,
noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā.
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