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APSTIPRINĀTS 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

“Ādažu Ūdens” 

Iepirkumu komisijas 

2019.gada 29.janvāra sēdē 

  (protokols Nr.1) 

 

 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ādažu Ūdens” 

ATKLĀTS KONKURSS 

“Divu jaunu vai mazlietotu automašīnu noma (operatīvais līzings) uz pieciem 

gadiem” 

NOLIKUMS 

(Identifikācijas Nr. ĀŪ 2019/1) 

 

1. LIETOTIE TERMINI 

1.1. Atklāta konkursa “Divu jaunu vai mazlietotu automašīnu noma (operatīvais līzings) uz 

pieciem gadiem” nolikumā (turpmāk - Nolikums) ir lietoti šādi termini: 

1.1.1. Komisija – Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ādažu Ūdens” pastāvīgā iepirkumu 

komisija, kas pilnvarota organizēt atklātu konkursu; 

1.1.2. Konkurss – atklāts konkurss “Divu jaunu vai mazlietotu automašīnu noma 

(operatīvais līzings) uz pieciem gadiem” (identifikācijas Nr. ĀŪ 2019/1); 

1.1.1. Pasūtītājs – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ādažu Ūdens”, vienotais reģistrācijas 

Nr.40003929148, juridiskā adrese – Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads, LV – 2164, 

tīmekļvietne: www.adazuudens.lv; 

1.1.2. Pretendents – piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu; 

1.1.3. Iepirkums tiek sagatavots pamatojoties uz iekšējiem kārtības noteikumiem. 
 

2.   VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 
 

2.1.   Iepirkuma metode ir atklāts konkurss. 
 

2.2. Iepirkuma priekšmeta īss apraksts – divu jaunu vai mazlietotu automašīnu noma (operatīvais 

līzings) uz pieciem gadiem (turpmāk tekstā – Pakalpojums) atbilstoši Tehniskajai 

specifikācijai (2.pielikums), Konkursa nolikuma noteiktajām prasībām. Uz līzinga periodu 

automašīna tiek nodota Pasūtītāja turējumā un lietošanā. 
 

2.3. Paredzamais  iepirkuma  līguma  darbības  laiks  ir  līdz  līgumslēdzējpušu  saistību  pilnīgai 

izpildei. Iepirkuma priekšmeta  piegādes termiņš  – ne ilgāk kā 90 (deviņdesmit) dienas no 

līguma noslēgšanas dienas. 

2.4. Pretendents  var  iesniegt  tikai  vienu  piedāvājuma  variantu  par  visu  iepirkuma  priekšmeta 

apjomu kopā. 

http://www.adazuudens.lv/
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2.5.   Piedāvājuma izvēles kritērijs ir Nolikuma prasībām atbilstošs piedāvājums ar zemāko cenu.  

2.6. Iesniegtā piedāvājuma derīguma termiņš Pretendentam ir saistošs līdz īsākajam no šādiem 

termiņiem: 
 

2.6.1.   120 (viens simts divdesmit) kalendāra dienas no piedāvājuma iesniegšanas dienas; 
 

2.6.2.   ja Komisija izvēlas Pretendenta piedāvājumu – līdz dienai, kad ir noslēgts Iepirkuma 

līgums. 
 

2.8. Ja Komisija pieprasa Pretendentam pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu un Pretendents 

vēlas  turpināt  dalību  Konkursā,  Pretendentam  5  (piecu)  darba dienu  laikā  pēc  Komisijas 

rakstiska lūguma saņemšanas ir jāiesniedz apliecinājums par piedāvājuma derīguma termiņa 

pagarinājumu.    Ja    šajā    punktā    noteiktajā    termiņā    Pretendents    neiesniedz    minēto 

apliecinājumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu piedalīties Konkursā. 
 

2.9. Piedāvājuma  iesniegšana  ir  Pretendenta  brīvas  gribas  izpausme,  tāpēc,  neatkarīgi  no 

Konkursa  rezultātiem,  Pasūtītājs  neuzņemas  atbildību  par  Pretendenta  izdevumiem,  kas 

saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. 
 

2.10. Ja   piedāvājumu   iesniedz   piegādātāju   apvienība   vai   personālsabiedrība,   piedāvājumā 

jāiesniedz   visu   personu,   kas   iekļautas   piegādātāju   apvienībā   vai   personālsabiedrībā, 

parakstīts sabiedrības līgums un/vai vienošanās, protokols vai cits dokuments, kurā jābūt 

norādītam katras  personas  atbildības  apjomam  un  lomu  sadalījumam  (kurš  piegādātāju 

apvienības  dalībnieks  vai  personālsabiedrības  biedrs  ir  pilnvarots  pārstāvēt  piegādātāju 

apvienību vai personālsabiedrību piedāvājuma iesniegšanai un Iepirkuma līguma slēgšanai, 

kā arī kādu daļu no Iepirkuma līguma izpildīs katrs piegādātāju apvienības dalībnieks vai 

personālsabiedrības biedrs). 
 

2.11. Organizatoriska rakstura informāciju par Atklātu konkursu sniedz: Sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību “Ādažu Ūdens” jurists Jānis Veinbergs, T: 26405891, e-pasts: 

jurists@adazuudens.lv 
 

2.12. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Nolikumu, Komisija 

to sniedz piecu darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa beigām un publicē atbildes, norādot arī uzdotos jautājumus, Pasūtītāja tīmekļvietnē: 

www.adazuudens.lv. Atbildes jautājumu iesniedzējam tiek nosūtītas arī pa pastu (e- pastu). 
 

2.13. Pasūtītājs  publicē  Nolikumu,  kā  arī  tā  grozījumus  un  atbildes  uz  iespējamo  Pretendentu 

uzdotajiem jautājumiem Pasūtītāja tīmekļvietnē: www.adazuudens.lv. Pasūtītājs nav atbildīgs 

par Pretendentu nepilnīgi sagatavotajiem piedāvājumiem, ja Pretendents nav ņēmis vērā 

izmaiņas, sniegtās atbildes un precizējumus par Nolikumu, kas tiek publicētas Pasūtītāja 

tīmekļvietnē: www.adazuudens.lv. 
 

2.14. Uzaicinājums piedalīties Konkursā tiek publicēts Pasūtītāja tīmekļvietnē: 

www.adazuudens.lv, sadaļā iepirkumi.  
 

3. PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAS UN ATVĒRŠANAS  

VIETA, DATUMS, LAIKS UN KĀRTĪBA 
 

3.1.   Piedāvājums jāiesniedz līdz 2019.gada 13.februārim, plkst. 10:00, Sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību “Ādažu Ūdens” telpās Gaujas ielā 16, Ādažos, Ādažu novadā, pirmajā stāvā,  darba dienās  

no  plkst.  8:30-13:00.  Saņemot  piedāvājumu,  tiek reģistrēts tā iesniegšanas  datums, laiks, 

Pretendenta nosaukums, piedāvājuma iesniedzēja vārds un uzvārds. 
 

3.2.   Piedāvājums jāiesniedz  personīgi vai  atsūtot  pa  pastu.  Pasta  sūtījumam  jābūt  nogādātam 

3.1.punktā  noteiktajā  vietā  un  termiņā.  Pretendents  pats  personīgi  uzņemas  nesavlaicīgas 

piegādes risku. Iesniedzot piedāvājumu personīgi, Pretendenta pārstāvim jāuzrāda personu 

apliecinošs dokuments:  pase  vai  identifikācijas  karte.  

3.3. Ja  piedāvājumu  iesniedz  pēc  norādītā  piedāvājumu  iesniegšanas  termiņa  beigām  vai 

piedāvājums nav noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz 

piedāvājumu atvēršanas brīdim, Pasūtītājs šādu piedāvājumu piereģistrē un neatvērtu (tādā stāvoklī, 

kā saņemts) nosūta atpakaļ Pretendentam pa pastu. 
 

http://www.adazuudens.lv./
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3.4. Piedāvājumi  tiks  atvērti  Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ādažu Ūdens” telpās, Gaujas 

ielā 16, Ādažos, Ādažu novadā, 3.1. punktā norādītājā datumā un laikā. 
 

3.5. Piedāvājumi tiek atvērti slēgtā sēdē.  Komisijas  locekļi  parakstās  uz  finanšu piedāvājuma 

oriģināla eksemplāra. 
 

3.6.   Ja Pretendents pieprasa,  tad trīs darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas Komisija 

iesniedz Pretendentam piedāvājumu atvēršanas protokola izrakstu. 
 

3.7. Iesniegto piedāvājumu Pretendents var grozīt, papildināt vai atsaukt tikai līdz piedāvājuma 

iesniegšanas  termiņa  beigām.  Ja  grozījumus,  papildinājumus  vai  atsaukumu  iesniedz  

pēc norādītā  piedāvājumu  iesniegšanas  termiņa  beigām  vai  tie  nav  noformēti  tā,  lai  

iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, tos iereģistrē un 

nosūta Pretendentam pa pastu. 
 

3.8. Piedāvājumu   atvēršanu  un vērtēšanu  Komisija   veic   slēgtā   sanāksmē.   

4. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMS 
 

4.1. Visiem  dokumentiem  jābūt  noformētiem  atbilstoši  Dokumentu  juridiskā  spēka  likuma  

un Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumu Nr. 558 „Dokumentu izstrādāšanas 

un noformēšanas  kārtība”  prasībām,  papīra  formātā  latviešu valodā.  Citās  valodās 

iesniegtajiem dokumentiem jāpievieno tulkojums latviešu valodā, kas apliecināts saskaņā  ar  

Ministru  kabineta  2000.gada  22.augusta  noteikumiem  Nr.291  „Kārtība,  kādā apliecināmi 

dokumentu tulkojumi valsts valodā”. 
 

4.2.   Piedāvājuma dokumenti un to kopijas ir jāiesniedz vienā iesaiņojumā: 
 

4.2.1.   Pretendents nodrošina piedāvājuma un to kopiju drošu iesaiņojumu, lai tiem nevar 

piekļūt, nesabojājot iesaiņojumu; 
 

4.2.2.   lapām jābūt numurētām; 
 

4.2.3.   visiem  piedāvājuma  dokumentiem  jābūt  cauršūtiem  ar  izturīgu  diegu  vai  auklu. 

Diegiem jābūt stingri nostiprinātiem, uzlīmējot papīra lapiņu. Šuvuma vietai jābūt 

apstiprinātai  ar  Pretendenta  zīmogu  (ja  Pretendentam  tāds  ir)  un  Pretendenta 

pārstāvja ar paraksta tiesībām pašrocīgu parakstu, jānorāda atšifrēts lappušu skaits. 

Piedāvājumam   ir   jābūt   noformētam   tā,   lai   novērstu   iespēju   nomainīt   lapas, 

nesabojājot nostiprinājumu; 
 

4.2.4.   piedāvājuma    dokumentiem    jābūt    skaidri    salasāmiem,    bez    labojumiem    un 

dzēsumiem; 
 

4.2.5.   piedāvājuma  sākumā  jāievieto  satura  rādītājs.  Ja  piedāvājums  iesniegts  vairākos 

sējumos,  satura  rādītājs  jāsastāda  katram  sējumam  atsevišķi,  pirmā  sējuma  satura 

rādītājā jānorāda sējumu skaits un lapu skaits katrā sējumā. Lapu skaits vienā sējumā 

nedrīkst pārsniegt 100 lapas. 
 

4.3. Pretendentam jāiesniedz piedāvājuma dokumentu oriģināls un divas kopijas – viena kopija 

papīra  formātā  un  viena  kopija  elektroniski  (ārējais  datu  nesējs).  Uz  oriģināla  iesējuma 

pirmās lapas jābūt norādei “Oriģināls”, uz kopijas – “Kopija”. 
 

4.4.   Piedāvājumā dokumenti jāsakārto šādā secībā: 
 

4.4.1. pieteikums (1.pielikums); 

4.4.2. kvalifikācijas dokumenti; 
 

4.4.3. tehniskais piedāvājums; 
 

4.4.4. finanšu piedāvājums. 
 

4.5. Piedāvājuma  oriģināls  un  apliecinājumi  jāparaksta  Pretendenta  pārstāvim  ar  paraksta 

tiesībām  vai  tā  pilnvarotai  personai.  Ja  Pretendents  ir  piegādātāju  apvienība,  

pieteikuma oriģināls un apliecinājumi jāparaksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju 

apvienībā, pārstāvim ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarotai personai. 
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4.6. Piedāvājuma  dokumenti  un  to  kopijas  ir  jāiesniedz  vienā  iesaiņojumā.  Uz  iesaiņojuma 
jānorāda: 

 

4.6.1.   Atklātam konkursam “Divu jaunu vai mazlietotu automašīnu noma 

(operatīvais līzings)  uz  PIECIEM  gadiem”  (Identifikācijas  Nr. ĀŪ 2019/1); 
 

4.6.2.   Neatvērt līdz 2019.gada 13.februārim, plkst.10:00; 
 

4.6.3.   Pretendenta nosaukums un juridiskā adrese. 
 

4.7. Piedāvājuma papildinājumi, labojumi vai atsaukumi ir jāiesniedz rakstveidā personīgi vai 

pasta   sūtījumā   Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ādažu Ūdens” telpās, Gaujas ielā 

16, Ādažos, Ādažu novadā 1. stāvā  līdz  3.1. punktā  norādītajam datumam un laikam 

slēgtā, aizzīmogotā iesaiņojumā. Uz iesaiņojuma jānorāda 4.6. punktā noteiktā informācija 

un atzīme “PAPILDINĀJUMI”, “LABOJUMI” vai “ATSAUKUMS”. 
 

4.8. Atsaukumam ir bezierunu raksturs un tas izslēdz Pretendenta atsauktā piedāvājuma tālāku 

līdzdalību Konkursā. 
 

4.9. Nosūtot piedāvājumu pa pastu, Pretendents uzņemas atbildību par to, ka Pasūtītājs saņem 

piedāvājumu Nolikumā norādītājā laikā un vietā. 
 

4.10. Ja konstatētas pretrunas starp Pretendenta iesniegto piedāvājuma oriģinālu un piedāvājuma 

kopiju, par pamatu tiek ņemts piedāvājuma oriģināls. 
 

5.   PRETENDENTU KVALIFIKĀCIJA 
 

5.1. Pretendentu kvalifikācijas kritēriji ir obligāti visiem Pretendentiem, kas vēlas iegūt tiesības 

izpildīt Pakalpojumu un slēgt Iepirkuma līgumu. 
 

5.2.   Pretendentam  jāatbilst  šādiem  Pretendentu  kvalifikācijas  kritērijiem   un   kvalifikācijas 

dokumentos jāiesniedz: 

 

Izslēgšanas nosacījumu neattiecināmība 

 Izslēgšanas nosacījums, 

saskaņā ar kuru 

Pretendents tiek izslēgts 

no dalības Konkursā 

Dokumenti izslēgšanas 

nosacījumu 

neattiecīnāmības 

pierādīšanai Latvijas 

Republikā reģistrētai 

vai pastāvīgi dzīvojošai 

personai 

Dokumenti izslēgšanas 

nosacījumu 

neattiecīnāmības 

pierādīšanai ārvalstīs 

reģistrētai vai pastāvīgi 

dzīvojošai personai 

5.2.1. Ir konstatēts, ka 

Pretendentam piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa 

pēdējā dienā vai dienā, kad 

pieņemts lēmums par  

iespējamu Iepirkuma  

līguma slēgšanas tiesību  

piešķiršanu, Latvijā vai  

valstī, kurā tas reģistrēts  

vai kurā atrodas tā  

pastāvīgā dzīvesvieta, ir 

nodokļu parādi (tai skaitā 

valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto 

iemaksu parādi), kas 

kopsummā kādā no valstīm 

pārsniedz 150 euro.   

Dokumenti nav 

jāiesniedz. Pasūtītājs 

pārliecināsies par šī 

izslēgšanas nosacījuma 

neattiecināmību Valsts 

ieņēmumu dienesta 

publiskās nodokļu 

parādnieku datubāzē 

pēdējās datu 

aktualizācijas datumā. 

Ir tiesīgs pievienot attiecīgās 

ārvalstu kompetentās 

institūcijas izziņu. 
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5.2.2. Ir pasludināts Pretendenta 

maksātnespējas process, 

apturēta Pretendenta 

saimnieciskā darbība vai 

Pretendents tiek likvidēts 

Dokumenti nav 

jāiesniedz. Pasūtītājs 

pārliecināsies par šī 

izslēgšanas nosacījuma 

neattiecināmību 

Uzņēmumu reģistra un  

Valsts ieņēmumu 

dienesta publiskojamo 

datu bāzēs. 

Ir tiesīgs pievienot attiecīgās 

ārvalstu kompetentās 

institūcijas izziņu.  

 

5.2.3. Konkursa dokumentu 

sagatavotājs (Pasūtītāja 

amatpersona vai 

darbinieks), iepirkuma 

komisijas loceklis vai 

eksperts ir saistīts ar 

pretendentu SPSIL 

30.panta pirmās vai otrās 

daļas izpratnē vai ir 

ieinteresēts kāda 

pretendenta izvēlē, un 

Pasūtītājam nav iespējams 

novērst šo situāciju ar 

pretendentu mazāk 

ierobežojošiem 

pasākumiem 

Ja Pretendenta rīcībā ir 

informācija, ka tas ir 

saistīts ar Konkursa 

dokumentu sagatavotāju 

(Pasūtītāja amatpersonu 

vai darbinieku), 

iepirkuma komisijas 

locekli vai ekspertu 

SPSIL 30.panta pirmās 

vai otrās daļas izpratnē, 

tas norāda to pieteikumā 

Ja pretendenta rīcībā ir 

informācija, ka tas ir saistīts 

ar Konkursa dokumentu 

sagatavotāju (Pasūtītāja 

amatpersonu vai 

darbinieku), iepirkuma 

komisijas locekli vai 

ekspertu SPSIL 30. panta 

pirmās vai otrās daļas 

izpratnē, tas norāda to 

pieteikumā. 

5.2.4. Pretendentam ir 

konkurenci ierobežojošas 

priekšrocības Konkursā, jo 

tas ir bijis iesaistīts vai ar 

to saistīta juridiskā 

persona ir bijusi iesaistīta 

Nolikuma sagatavošanā 

saskaņā ar SPSIL 22.panta 

trešo daļu, un to nevar 

novērst ar mazāk 

ierobežojošiem 

pasākumiem, un 

Pretendents nevar pierādīt, 

ka tas vai ar to saistītas 

juridiskās personas dalība 

Konkursa nolikuma 

sagatavošanā neierobežo 

konkurenci. 

Pretendents norāda 

pieteikumā, ja tas ir bijis 

iesaistīts vai ar to saistīta 

juridiskā persona ir bijusi 

iesaistīta Nolikuma 

sagatavošanā saskaņā ar 

SPSIL 22.panta trešo 

daļu un iesniedz 

pierādījumus, ka nav 

tādu apstākļu, kas šim 

Pretendentam dotu 

jebkādas priekšrocības 

Konkursā, tādējādi 

ierobežojot konkurenci. 

Pretendents  norāda 

pieteikumā, ja tas ir bijis 

iesaistīts vai ar to saistīta 

juridiskā persona ir bijusi 

iesaistīta Nolikuma 

sagatavošanā saskaņā ar 

SPSIL 22. panta trešo daļu 

un iesniedz pierādījumus, ka 

nav tādu apstākļu, kas šim 

Pretendentam dotu jebkādas 

priekšrocības Konkursā, 

tādējādi ierobežojot 

konkurenci. 

5.2.5. Pretendents ir sniedzis 

nepatiesu informāciju, lai 

apliecinātu atbilstību šajā 

punktā minētajiem 

izslēgšanas nosacījumiem 

vai kvalifikācijas 

prasībām, vai nav sniedzis 

prasīto informāciju. 

Dokumenti nav 

jāiesniedz. Pasūtītājs 

pārliecināsies par šī 

izslēgšanas nosacījuma 

neattiecināmību 

piedāvājuma izvērtēšanas 

laikā. 

Dokumenti nav jāiesniedz. 

Pasūtītājs pārliecināsies par 

šī izslēgšanas nosacījuma 

neattiecināmību 

piedāvājuma izvērtēšanas 

laikā. 
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5.2.6. Uz personālsabiedrības 

biedru (ja Pretendents ir 

personālsabiedrība) vai uz 

piegādātāju apvienības 

dalībnieku (ja Pretendents 

ir piegādātāju apvienība) ir 

attiecināmi 5.2.1., 5.2.2., 

5.2.3., 5.2.4., 5.2.5. vai 

5.2.8.punktā minētie 

nosacījumi. 

Skat. 5.2.1. – 5.2.5. un 

5.2.8. punktos norādīto 

Skat. 5.2.1. – 5.2.5. un 5.2.8. 

punktos norādīto.  

5.2.7. Uz Pretendenta norādīto 

personu (apakšuzņēmēju), 

uz kuras iespējām 

Pretendents balstās, lai 

apliecinātu, ka tā 

kvalifikācija atbilst 

Nolikumā noteiktajām 

prasībām, ir attiecināmi 

5.2.1., 5.2.2., 5.2.3., 5.2.4., 

5.2.5. vai 5.2.8.punktā 

minētie nosacījumi. 

Skat. 5.2.1. – 5.2.5. un 

5.2.8.punktos norādīto. 

Skat. 5.2.1. – 5.2.5. un 

5.2.8.punktos norādīto. 

5.2.8. Uz Pretendentu attiecas 

Starptautisko un Latvijas 

Republikas nacionālo 

sankciju likuma 11.1 panta 

pirmajā un otrajā daļā 

noteiktie ierobežojumi. 

Spēkā esoša Latvijas 

Republikas Uzņēmumu 

reģistra izziņa par 

Pretendenta 

amatpersonām.   

Pasūtītājs pārliecināsies 

par šī izslēgšanas 

nosacījuma 

neattiecināmību  

tīmekļvietnē 

http://sankcijas.kd.gov.lv 

 

1. Izziņa par valdes/ 

padomes sastāvu. 2. 

Apliecinājums, ka 

informācija joprojām ir 

aktuāla.  

Pasūtītājs pārliecināsies par 

šī izslēgšanas nosacījuma 

neattiecināmību  

tīmekļvietnē 

http://sankcijas.kd.gov.lv/  

Atlases noteikumi 

 Atlases prasība Latvijas Republikā 

reģistrētai vai pastāvīgi 

dzīvojošai personai 

iesniedzamie dokumenti 

Ārvalstīs reģistrētai vai 

pastāvīgi dzīvojošai 

personai iesniedzamie 

dokumenti 

5.2.9.  Pretendents, 

personālsabiedrības 

biedrs (ja Pretendents ir 

personālsabiedrība) 

un/vai  Pretendenta 

norādītā persona 

(apakšuzņēmējs), uz 

kuras iespējām 

Pretendents balstās, lai 

apliecinātu, ka tā 

kvalifikācija atbilst 

Nolikumā noteiktajām 

prasībām,  ir reģistrēts 

Pasūtītājs pārliecināsies 

Latvijas Republikas 

Uzņēmumu reģistra 

tīmekļvietnē par to, ka 

Pretendents, 

personālsabiedrības 

biedrs (ja Pretendents ir 

personālsabiedrība) 

un/vai  Pretendenta 

norādītā persona 

(apakšuzņēmējs), uz 

kuras iespējām 

Pretendents balstās, lai 

Ārvalstu Pretendentiem 

jāiesniedz kompetentas 

attiecīgās valsts institūcijas 

izsniegts dokuments, ka 

Pretendents, 

personālsabiedrības biedrs (ja 

Pretendents ir 

personālsabiedrība) un/vai  

Pretendenta norādītā persona 

(apakšuzņēmējs), uz kuras 

iespējām Pretendents balstās, 

lai apliecinātu, ka tā 

kvalifikācija atbilst Nolikumā 

http://sankcijas.kd.gov.lv/
http://sankcijas.kd.gov.lv/
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normatīvajos aktos 

noteiktajos gadījumos un 

kārtībā; 

apliecinātu, ka tā 

kvalifikācija atbilst 

Nolikumā noteiktajām 

prasībām, ir reģistrēta 

normatīvajos aktos 

noteiktajos gadījumos un 

noteiktajā kārtībā. 

noteiktajām prasībām, ir 

reģistrēta normatīvajos aktos 

noteiktajos gadījumos un 

noteiktajā kārtībā; Ja 

reģistrācijas valsts 

normatīvais regulējums 

neparedz reģistrācijas 

apliecības izdošanu, tad 

pieteikumā tiek norādīta  

informācija par reģistrācijas 

numuru, reģistrācijas laiku, 

kā arī norādīta kompetentā 

iestāde reģistrācijas valstī, kas 

nepieciešamības gadījumā var 

apliecināt reģistrācijas faktu. 

5.2.10. Pretendenta 

amatpersonai, kas 

parakstījusi piedāvājuma 

dokumentus, ir paraksta 

(pārstāvības) tiesības; 

1. Spēkā esoša Latvijas 

Republikas Uzņēmumu 

reģistra izziņa par 

Pretendenta 

amatpersonām ar 

paraksta tiesībām. 2. 

Pilnvara citai personai 

parakstīt piedāvājumu un 

līgumu, ja to parakstīs šī 

pilnvarotā persona.  

 

1.Reģistrācijas valsts 

kompetentas iestādes, ja 

attiecīgie valsts normatīvie 

akti paredz šādu ziņu 

publisku reģistru, izdota 

izziņa, kas apliecina 

Pretendenta amatpersonas  

paraksta (pārstāvības) 

tiesības. 2. Pilnvara citai 

personai parakstīt 

piedāvājumu un līgumu, ja to 

parakstīs šī pilnvarotā 

persona. 

5.2.11. Pretendents nodrošina, ka 

piedāvājumā norādītās 

automašīnas piedāvā 

ražotāja, ražotāja 

autorizētas 

pārstāvniecības vai 

ražotāja autorizētas 

pārstāvniecības ar 

pārpilnvarojuma tiesībām 

pilnvarots pārstāvis ar 

tiesībām izplatīt 

piedāvāto automašīnu un 

veikt tās garantijas 

apkalpošanu. Ja 

Pretendents ir 

piegādātāju apvienība, 

tad vismaz vienam no 

piegādātāju apvienības 

dalībniekiem jāatbilst 

šajā punktā noteiktajai 

prasībai. Ja Pretendents 

balstās uz apakšuzņēmēja 

spējām, tad Pretendentam 

un apakšuzņēmējiem 

kopā vai atsevišķi 

jāatbilst šajā punktā 

noteiktajai prasībai 

Ražotāja vai ražotāja 

autorizētas 

pārstāvniecības ar 

pārpilnvarojuma tiesībām 

apliecinājums, ka 

Pretendents ir ražotāja 

autorizēts piedāvātās 

Preces izplatītājs ar 

tiesībām veikt tās 

garantijas apkalpošanu. 

Gadījumā, ja Pretendents 

nav Preces ražotājs, 

ražotāja autorizēts 

pārstāvis vai ražotāja 

autorizētās 

pārstāvniecības pārstāvis 

ar pārpilnvarojuma 

tiesībām, Pretendentam 

jāiesniedz dokumenti, 

kas apliecina Preces 

legālu izcelsmi un 

ražotāja garantijas 

saistību nodrošināšanu. 

Ražotāja vai ražotāja 

autorizētas pārstāvniecības ar 

pārpilnvarojuma tiesībām 

apliecinājums, ka Pretendents 

ir ražotāja autorizēts 

piedāvātās Preces izplatītājs 

ar tiesībām veikt tās 

garantijas apkalpošanu. 

Gadījumā, ja Pretendents nav 

Preces ražotājs, ražotāja 

autorizēts pārstāvis vai 

ražotāja autorizētās 

pārstāvniecības pārstāvis ar 

pārpilnvarojuma tiesībām, 

Pretendentam jāiesniedz 

dokumenti, kas apliecina 

Preces legālu izcelsmi un 

ražotāja garantijas saistību 

nodrošināšanu. 
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5.3. Izziņas  un  citus  dokumentus,  kurus  Nolikumā  noteiktajos  gadījumos  izsniedz  Latvijas 

kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi 

pirms  iesniegšanas  dienas,  bet  ārvalstu  kompetento  institūciju  izsniegtās  izziņas  un  citus 

dokumentus  Pasūtītājs  pieņem  un  atzīst,  ja  tie  izdoti  ne  agrāk  kā  sešus  mēnešus  pirms 

iesniegšanas  dienas,  ja  izziņas  vai  dokumenta  izdevējs  nav  norādījis  īsāku  tā  derīguma 

termiņu. 

5.4. Pasūtītājs pieprasīs, lai Pretendents nomaina personu (apakšuzņēmēju), uz kuras iespējām 

Pretendents  balstās,  lai  apliecinātu,  ka  tā  kvalifikācija   atbilst  Nolikumā  noteiktajām 

prasībām,  ja  tas  atbilst  Nolikuma  5.2.1.,  5.2.2.,  5.2.3.,  5.2.4.,  5.2.5.  vai  5.2.8.  punktā 

minētajam  izslēgšanas  gadījumam.  Ja  Pretendents  10  darbdienu  laikā  pēc  pieprasījuma 

izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas neiesniedz dokumentus par jaunu Nolikumā noteiktajām 

prasībām  atbilstošu  personu  (apakšuzņēmēju),  uz  kuras  iespējām  Pretendents  balstās,  lai 

apliecinātu,  ka  tā  kvalifikācija  atbilst  Nolikumā  noteiktajām  prasībām,  Pasūtītājs  izslēdz 

Pretendentu no dalības Konkursā. 
 

5.5. Lai  pārbaudītu,  vai  uz  ārvalstī  reģistrētu  vai  pastāvīgi  dzīvojošu  Pretendentu,  vai  uz 

Nolikuma 5.2.6. vai 5.2.7. punktā minēto personu, kas reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, 

nav attiecināmi Nolikuma 5.2.1. – 5.2.5. un 5.2.8. punktā noteiktie izslēgšanas nosacījumi, 

Pasūtītājs pieprasa, lai Pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas 

apliecina,  ka  uz  attiecīgo  personu  neattiecas  Nolikuma  5.2.1.  –  5.2.5.  un  5.2.8. punktā 

minētie   gadījumi.   Termiņu   izziņas   iesniegšanai   Pasūtītājs   noteiks   ne   īsāku   par   10 

darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais Pretendents 

noteiktajā termiņā neiesniegs minēto izziņu, Pasūtītājs to izslēgs no dalības Konkursā. 
 

5.6.   Uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšana: 
 

5.6.1.   Pretendents   (piegādātāju   apvienības   dalībnieks,   ja   Pretendents   ir   piegādātāju 

apvienība;  personālsabiedrība  vai  personālsabiedrības  biedrs,  ja  Pretendents  ir 

personālsabiedrība), norāda piedāvājumā, ja tas atbilst  Nolikuma 5.2.2., 5.2.3. vai 

5.2.4.punktā minētajam izslēgšanas gadījumam. 
 

5.6.2.   Ja  Pretendents  (piegādātāju  apvienības  dalībnieks,  ja  Pretendents  ir  piegādātāju 

apvienība;  personālsabiedrība  vai  personālsabiedrības  biedrs,  ja  Pretendents  ir 

personālsabiedrība),  kuram  atbilstoši  citām  Nolikumā  noteiktajām  prasībām  un 

5.2.12. Pretendentam jābūt 

pieredzei vismaz 3 (trīs) 

darījumos pēdējo 3 (trīs) 

gadu laikā (2016., 2017. 

2018.gadā vai vēlāk līdz 

piedāvājuma 

iesniegšanas brīdim), 

kuru ietvaros Pretendents 

ir iznomājis (operatīvais 

vai finanšu līzings)  

vieglās automašīnas.  

Ja Pretendents ir 

piegādātāju apvienība, 

tad apvienības 

dalībniekiem kopā 

jāatbilst šajā punktā 

noteiktajai prasībai.  

Ja Pretendents balstās uz 

apakšuzņēmēja spējām, 

tad Pretendentam un 

apakšuzņēmējiem kopā 

vai atsevišķi jāatbilst šajā 

punktā noteiktajai 

prasībai. 

Pretendenta 

amatpersonas parakstīts 

pieredzes apraksts  

Pretendenta amatpersonas 

parakstīts pieredzes apraksts  
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2.5.punktā  minētajam  piedāvājuma  izvēles  kritērijam  būtu  piešķiramas  līguma 

slēgšanas  tiesības,  atbilst  Nolikuma  5.2.2.,  5.2.3.  vai  5.2.4.punktā    minētajam 

izslēgšanas    gadījumam,    Komisija    pieprasīs    tam    iesniegt    skaidrojumu    un 

pierādījumus  par  nodarītā  kaitējuma  atlīdzināšanu  vai  noslēgtu  vienošanos  par 

nodarītā   kaitējuma   atlīdzināšanu,   sadarbošanos   ar   izmeklēšanas   iestādēm   un 

veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai 

pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos 

nākotnē. 
 

5.6.3. Ja Pretendents neiesniegs 5.6.2.punktā norādīto skaidrojumu un pierādījumus, Komisija 
izslēgs attiecīgo Pretendentu no dalības Konkursā kā atbilstošu Nolikuma 
5.2.2., 5.2.3. vai 5.2.4.punktā minētajam izslēgšanas gadījumam. 

 

5.6.4.   Komisija izvērtē Pretendenta (piegādātāju  apvienības dalībnieks, ja Pretendents ir 

piegādātāju   apvienība;   personālsabiedrība   vai   personālsabiedrības   biedrs,   ja 

Pretendents ir personālsabiedrība) veiktos pasākumus un to pierādījumus, ņemot vērā 

noziedzīga nodarījuma vai pārkāpuma smagumu un konkrētos apstākļus. Komisija var  

prasīt  attiecīgā  noziedzīgā  nodarījuma  vai  pārkāpuma  jomas  kompetentām 

institūcijām atzinumus par Pretendenta veikto pasākumu pietiekamību uzticamības 

atjaunošanai un tādu pašu un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē. 
 

5.6.5.   Ja Komisija veiktos pasākumus uzskatīs par pietiekamiem uzticamības atjaunošanai 

un  līdzīgu  gadījumu  novēršanai  nākotnē,  tā  pieņems  lēmumu  neizslēgt  attiecīgo 

Pretendentu  no  dalības  Konkursā.  Ja  veiktie  pasākumi  ir  nepietiekami,  Komisija 

pieņems lēmumu izslēgt Pretendentu no tālākas dalības Konkursā. 
 

5.7. Ja  Komisija   konstatēs,   ka   saskaņā   ar   Valsts   ieņēmumu   dienesta   publiskās   nodokļu 

parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju pretendentam 

vai  5.2.6.  vai  5.2.7.  punktā  minētajai  personai  piedāvājumu  iesniegšanas  termiņa  pēdējā 

dienā vai dienā, kad Komisija pieņēmusi lēmumu par iespējamu Iepirkuma līguma slēgšanas 

tiesību  piešķiršanu,  ir  nodokļu  parādi  (tai  skaitā  valsts  sociālās  apdrošināšanas  obligāto 

iemaksu parādi), kas kopsummā pārsniedz 150 euro, Komisija nosaka termiņu — 10 dienas 

pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai par to, ka 

Pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad Komisija 

pieņēmusi  lēmumu par iespējamu  Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nebija 

nodokļu  parādu  (tai  skaitā  valsts  sociālās  apdrošināšanas  obligāto  iemaksu  parādu),  kas 

kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā apliecinājums nav iesniegts, Komisija 

Pretendentu izslēdz no dalības Konkursā. 
 

5.7. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam, kā arī 5.2.6. vai 5.2.7. punktā minētajai personai nebija 

nodokļu  parādu  (tai  skaitā  valsts  sociālās  apdrošināšanas  obligāto  iemaksu  parādu),  kas 

kopsummā Latvijā pārsniedz 150 euro, 5.8.punktā minētajā termiņā iesniedz: 
 

5.8.1.   attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta 

elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par to, ka šai 

personai nebija attiecīgo nodokļu parādu (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas 

obligāto iemaksu parādu); 
 

5.8.2.   Valsts  ieņēmumu  dienesta  izdota  lēmuma  kopiju  par  nodokļu  samaksas  termiņa 

pagarināšanu vai atlikšanu vai vienošanās ar Valsts ieņēmumu dienestu par nodokļu 

parāda  nomaksu  kopiju,  vai  citus  objektīvus  pierādījumus  par  nodokļu  parādu 

neesību. 

5.9.2.   Pretendents iesniedz līguma projektu.  
 

6.    TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 
 

6.1.   Tehniskais   piedāvājums   jāiesniedz   saskaņā   ar   Tehnisko   specifikāciju   (2.pielikums), 

iesniedzot: 
 

6.1.1.aizpildītu Tehniskās specifikācijas piedāvājuma formu (2.pielikums); 
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6.1.2.Preces   garantijas   noteikumus   un   garantijas   apkalpošanas   noteikumus,   norādot 

garantijas termiņu; 

6.1.3.apliecinājumu par Preces garantijas termiņa nodrošināšanu un bezmaksas garantijas 

remonta nodrošināšanu garantijas termiņa laikā; 
 

6.1.4.apliecinājumu, ka garantijas laikā garantijas remonts (ieskaitot rezerves daļu piegādi) 

tiks veikts ne ilgāk kā 10 (desmit) kalendāra dienu laikā no pieprasījuma nosūtīšanas 

dienas; 
 

6.1.5.ražotāja vai ražotāja pilnvarotā pārstāvja izsniegtu dokumentu, kas apliecina iespēju 

veikt Preces garantijas remontu autorizētā servisa centrā Rīgā vai ne tālāk kā 30 km no 

Pasūtītāja atrašanās adreses – Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads, norādot adresi, 

tālruņa numuru un darba laiku; 
 

6.1.6.citu informāciju, ko Pretendents uzskata par nepieciešamu norādīt. 
 

6.2.   Aizpildot  tehniskā  piedāvājuma  formu,  ailē  „Piedāvājums”  jānorāda  konkrēts  piedāvātās 

Preces   raksturlielums.   Piedāvājumi,   kuros   būs   norādīts   tikai   “atbilst/neatbilst”   vai 

tamlīdzīgi, tiks uzskatīti par nepilnīgi aizpildītiem un līdz ar to tie var tikt noraidīti. 
 

7.   FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
 

7.1.   Finanšu piedāvājumu Pretendents sagatavo atbilstoši 3. pielikumam “Finanšu piedāvājums”. 

Finanšu piedāvājumā jānorāda darījuma izmaksas EUR, bez PVN. 
 

7.2.   Finanšu  piedāvājumā  Pretendentam  jāiekļauj  visi  izdevumi  un  izmaksas,  kas  ir  saistoši 

Pretendentam ar līgumsaistību izpildi, pamatojoties uz šo Nolikumu un tā pielikumiem. 
 

7.3. Piedāvājumā jābūt ietvertiem visiem nodokļiem, nodevām un citiem maksājumiem, izņemot 

pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN). 

7.5. Ikmēneša  maksājumā  (automašīnu  ikmēneša  nomas  maksā)  Pretendentam  jāiekļauj  visi 

izdevumi un izmaksas (reģistrācija CSDD, pirmreizējā tehniskā apskate, pirmspārdošanas 

sagatavošana, komisijas maksas, piegādes izmaksas, apkopju izmaksas u.c., izņemot OCTA 

un KASKO apdrošināšanu, kuru iegādi nodrošina Pasūtītājs). 
 

7.6. Nomas maksājumu aprēķināšanai paredzēts izmantot nemainīgu procenta likmi, katru mēnesi 

konstantu summu, kura  ir  nemainīga  visā  līguma  darbības  laikā.   
 

7.7. Visā līguma darbības laikā Pretendenta norādītā fiksētā procentu likme paliek nemainīga vai 

arī, pusēm vienojoties, var tikt samazināta. 
 
7.8.   Pasūtītājs var pieprasīt Pretendentam iesniegt detalizētāku cenas veidošanās mehānismu. 

 
7.9. Piedāvājuma cena ir jāaprēķina un jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata. 

 
7.10. Finanšu piedāvājuma formu nedrīkst mainīt, nedrīkst papildināt un dzēst norādītās ailes. 

 
 

8.   APAKŠUZŅĒMĒJI,  PERSONAS,  UZ  KURU  IESPĒJĀM  PRETENDENTS  

BALSTĀS,  PERSONĀLS,  TOPIESAISTE UN NOMAIŅA 
 
8.1. Apakšuzņēmēju piesaistes gadījumā Pretendents norāda visus paredzamos apakšuzņēmējus 

un norāda apakšuzņēmējiem izpildei nododamās līguma daļas, darbu veidus un to apjomu 

procentos  (4. pielikums).  Papildus  piedāvājuma  dokumentiem  jāpievieno  visu  

piesaistītoapakšuzņēmēju  parakstīti  apliecinājumi  par  piekrišanu  un  apņemšanos  izpildīt  

norādīto Iepirkuma līguma daļu atbilstoši paraugam 5. pielikumā. 
 

8.2. Ja Pretendents piesaista personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu savu 

kvalifikācijas    atbilstību    Nolikumā    noteiktajām    prasībām,    Pretendentam    jāiesniedz 

informācija  par  šādām  personām  izpildei  nododamo  Iepirkuma  līguma  daļu,  vai  lomu 

Iepirkuma līguma izpildē un to apjoma apraksts (4. pielikums), kā arī personas, uz kuras 

iespējām   Pretendents   balstās,   lai   apliecinātu   savu   kvalifikācijas   atbilstību   Nolikumā 

noteiktajām    prasībām,  parakstīts  apliecinājums  par  piekrišanu  un  apņemšanos  izpildīt 

norādīto Iepirkuma līguma daļu (5. pielikums) vai vienošanos, līgumu vai citu dokumentu par 

lomu sadalījumu Iepirkuma līguma izpildē. 
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8.3. Piedāvājumā norādītie apakšuzņēmēji, personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai 

apliecinātu   savu   kvalifikācijas   atbilstību   Nolikumā   noteiktajām   prasībām,   personāls 

Pretendentam  ir  jāpiesaista  Iepirkuma  līguma  izpildē  attiecīgajā  daļā  atbilstoši  Konkursa 

piedāvājumā  norādītajam  nododamo  Iepirkuma  līguma  daļu  vai  lomu  un  to  apjoma 

sadalījumam. 
 

8.4. Pretendents,  ar  kuru  Konkursa  rezultātā  tiks  noslēgts  Iepirkuma  līgums,  nav  tiesīgs  bez 

saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu 

un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Iepirkuma līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla 

un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem. 
 

8.5. Piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai Nolikumā un Iepirkuma līgumā 

norādītajā  kārtībā  un  gadījumos.  Pasūtītājs  nepiekritīs  piedāvājumā  norādītā  personāla 

nomaiņai  Iepirkuma  līgumā  un  Nolikuma  8.6. punktā  paredzētajos  gadījumos,  kā  arī 

gadījumos,   kad   piedāvātais   personāls   neatbilst   Nolikumā   noteiktajām   personālam 

izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tāda pati kvalifikācija un pieredze kā personālam, 

kas tika vērtēts, nosakot zemāko cenu. 
 

8.6. Pasūtītājs  nepiekritīs  piedāvājumā  norādītā  apakšuzņēmēja  nomaiņai,  ja  pastāv  kāds  no 

šādiem nosacījumiem: 
 

8.6.1.piedāvātais    apakšuzņēmējs    neatbilst    Nolikumā    noteiktajām    apakšuzņēmējiem 

izvirzītajām prasībām; 
 

8.6.2.tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Pretendents balstījies, lai apliecinātu 

savas  kvalifikācijas  atbilstību  Nolikumā  noteiktajām  prasībām,  un  piedāvātajam 

apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Konkursā izraudzītais 

pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām, vai tas   

atbilst   Nolikuma   5.2.1.-5.2.5.   vai   5.2.8.   punktā   norādītajiem   pretendentu 

izslēgšanas nosacījumiem; 
 

8.6.3.apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu veikti tādi grozījumi Pretendenta piedāvājumā, 

kas, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši Nolikumā 

noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 
 

8.7. Pasūtītājs nepiekritīs jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu  

izdarītas  sākotnējā  piedāvājumā,  būtu  ietekmējušas  piedāvājuma  izvēli  Nolikuma 

dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 
 

8.8. Pasūtītājs    piekritīs    piedāvājumā    norādītā    apakšuzņēmēja    nomaiņai,    ja    uz    jauno 

apakšuzņēmēju nav attiecināmi 8.6. punkta nosacījumi, šādos gadījumos: 
 

8.8.1.   piedāvājumā   norādītais   apakšuzņēmējs   ir   rakstveidā   paziņojis   par   

atteikšanos piedalīties Iepirkuma līguma izpildē; 
 

8.8.2.   piedāvājumā  norādītais  apakšuzņēmējs  atbilst  Nolikuma  5.2.1.-5.2.5.  vai  5.2.8. 

punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem. 
 

8.9.   Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēros Nolikuma  5.2.1.-5.2.5. un 

5.2.8. punktu. 

8.10. Pasūtītājs  pieņems  lēmumu  atļaut  vai  atteikt  Pretendenta,  ar  kuru  tiks  noslēgt  Iepirkumu   

līgums,  personāla  vai  apakšuzņēmēju  nomaiņu  vai  jaunu  apakšuzņēmēju  iesaistīšanu Iepirkuma 

līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad būs saņemta 

visa informācija un dokumenti, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai. 
 

8.11. Konkursā  izraudzītais  Pretendents  ir  atbildīgs  par  to,  lai  noteikumus  par  līguma  izpildē 

iesaistītā  personāla  vai  apakšuzņēmēju  nomaiņu  vai  jaunu  apakšuzņēmēju  iesaistīšanu 

Iepirkuma līguma izpildē ievēro arī tā iesaistītie apakšuzņēmēji. 
 

8.12. Ja Pasūtītājs Iepirkuma līguma izpildes gaitā konstatēs, ka Konkursā izraudzītais Pretendents 

(tā iesaistītais apakšuzņēmējs) ir pārkāpis Nolikuma un/vai Iepirkuma līguma noteikumus 

par līguma izpildē iesaistītā personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju 
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iesaistīšanu  Iepirkuma  līguma  izpildē,  Pasūtītājs  ir  tiesīgs  Iepirkuma  līgumā  noteiktajā 

kārtībā piemērot līgumsodu par katru šādu gadījumu. 
 

9.   IESNIEGTO PIEDĀVĀJUMU NOFORMĒJUMA UN PIEDĀVĀJUMU  

DERĪGUMA TERMIŅA PĀRBAUDE 
 

9.1. Komisija  veic  pretendentu  iesniegto  piedāvājumu,  to  noformējuma,  derīguma  termiņa 

pārbaudi.  Noformējuma  trūkumu  gadījumā  Komisija  izvērtē  to  būtiskumu  un  lemj  par 

piedāvājuma tālāku izskatīšanu. Komisija ir tiesīga neizvērtēt piedāvājumu, ja konstatē, ka: 
 

9.1.1.Piedāvājums nav parakstīts; 
 

9.1.2.Piedāvājumam ir tādas noformējuma neatbilstības, kas būtiski ietekmē piedāvājuma 

vērtēšanu; 
 

9.1.3.Piedāvājuma    derīguma    termiņš    neatbilst    Nolikuma    2.6.punktā    noteiktajiem 

nosacījumiem; 
 

9.1.4.Pretendents   iesniedzis   piedāvājuma   variantus,   pārkāpjot   Nolikuma   2.4.punkta 

nosacījumus. 
 

10. PRETENDENTU KVALIFIKĀCIJA 
 

10.1. Komisija vērtē pretendenta atbilstību Nolikuma 5. punktā noteiktajam. 
 

10.2. Pretendents  tiek  izslēgts  no  dalības  Konkursā,  ja  tas  neatbilst  kādam  no  5.  punktā 

norādītajiem atlases noteikumiem vai atbilst kādam no izslēgšanas nosacījumiem. 
 

11. TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA VĒRTĒŠANA 
 

11.1. Komisija veic Pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstību Nolikuma 6.punktā un Tehniskajā 

specifikācijā izvirzītajām prasībām. 
 

11.2. Pretendenta  piedāvājums  tiek  izslēgts  no  dalības  Konkursā,  ja  Komisija  konstatē,  ka  

nav iesniegti  tehniskā  piedāvājuma  dokumenti  vai  tie  un  to  saturs  neatbilst  Nolikuma  

un/vai Tehniskās specifikācijas prasībām. 
 

12. FINANŠU PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA 
 

12.1. Komisija  veic  iesniegto  Finanšu  piedāvājumu  vērtēšanu,  salīdzinot  Pretendentu  Finanšu 

piedāvājumos norādīto kopējo cenu (bez PVN). 
 

12.2. Nepamatoti lēts piedāvājums: 
 

12.2.1. Komisija  pārbauda,  vai  nav  iesniegts  nepamatoti  lēts  piedāvājums.  Ja  Komisija 

konstatē,  ka  piedāvājums  var  būt  nepamatoti  lēts,  tā  rakstiski  pieprasa  detalizētu 

paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma realizācijas nosacījumiem. 
 

12.2.2. Komisija, konsultējoties ar Pretendentu, izvērtē tā sniegtos skaidrojumus. Komisijai 

ir  tiesības  prasīt,  lai  Pretendents  iesniedz  izdrukas  no  Valsts  ieņēmumu  dienesta 

elektroniskās  deklarēšanas  sistēmas  par  Pretendenta  un  tā  piedāvājumā  norādīto 

apakšuzņēmēju darbinieku vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās, ja Valsts 

ieņēmumu dienests šādus datus apkopo. 

12.2.3. Komisija noraida piedāvājumu kā nepamatoti lētu, ja sniegtie skaidrojumi nepamato 

Pretendenta piedāvāto zemo cenas vai izmaksu līmeni vai ja cenā vai izmaksās nav 

iekļautas  izmaksas,  kas  saistītas  ar  vides,  sociālo  un  darba  tiesību  un  darba 

aizsardzības  jomas  normatīvajos  aktos  un  darba  koplīgumos  noteikto  pienākumu 

ievērošanu. 
 

12.3. Komisija   veic   aritmētisko   kļūdu   pārbaudi   Pretendentu   piedāvājumos.   Konstatējot 

aritmētisku  kļūdu,  Komisija  šo  kļūdu  labo.  Par  kļūdu  labojumu  un  laboto  piedāvājuma 

summu Komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. 
 
12.4. Vērtējot  Finanšu  piedāvājumu,  kurā  bijušas  aritmētiskas  kļūdas,  Komisija  ņem  vērā 

labojumus. 
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13. PRETENDENTA IZVĒLE, IEPIRKUMA LĪGUMA NOSLĒGŠANA 
 
13.1. No  piedāvājumiem,  kuri  tiek  atzīti  par  atbilstošiem  visām  Nolikuma  prasībām,  Komisija 

izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu. 
 
13.2. Pēc piedāvājumu izvērtēšanas Komisija pieņem kādu no šādiem lēmumiem: 

 
13.2.1. par  Konkursa  uzvarētāju  atzīt  Pretendentu,  kurš piedāvājis  Nolikuma  prasībām 

atbilstošu piedāvājumu ar zemāko; 
 

13.2.2. izbeigt Konkursu, ja Konkursā: 
 

13.2.2.1.nav iesniegti piedāvājumi; 
 

13.2.2.2.pretendenti neatbilst Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām; 
 

13.2.2.3.iesniegti Nolikumam neatbilstoši piedāvājumi; 
 

13.2.2.4.piedāvājumi pārsniedz Nolikumā norādīto paredzamo līgumcenu (ja tāda ir 

norādīta); 

13.2.2.5.piedāvājumi atzīti par nepamatoti lētiem. 
 

13.2.3. pārtraukt Konkursu, ja: 
 

13.2.3.2.nākamais    pretendents,    kurš    piedāvājis ar zemāko kopējo piedāvāto cenu,  

ir  uzskatāms  par  vienu  tirgus  dalībnieku  kopā  ar  sākotnēji izraudzīto 

pretendentu, kuram bija piešķirtas  Iepirkuma līguma  slēgšanas tiesības; 
 

13.2.3.3.tam ir objektīvs pamatojums. 
 
13.3. Komisijas pieņemtais lēmums tiek apstiprināts Pasūtītāja darbību reglamentējošos iekšējos 

dokumentos noteiktajā kārtībā. 
 
13.4. Lēmumu par Konkursa rezultātiem Pasūtītājs Pretendentiem paziņo rakstiski  piecu darba 

dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir apstiprinājis Konkursa rezultātus. 
 
13.5. Ja izvēlētais Pretendents atsakās slēgt Iepirkuma līgumu, Pasūtītājam ir tiesības izraudzīties 

nākamo Nolikumam atbilstošu Pretendentu ar zemāko kopējo piedāvāto cenu vai pieņemt 

lēmumu par Konkursa pārtraukšanu. 
 
13.6. Ja  piedāvājumu  iesniedz  piegādātāju  apvienība,  kas  nav  reģistrēta  Komercreģistrā  vai 

līdzvērtīgā ārvalsts reģistrā, tai iepirkuma līguma slēgšanas tiesību iegūšanas gadījumā ir 

pienākums   pirms   iepirkuma   līguma   noslēgšanas   pēc   savas   izvēles   vai   nu   reģistrēt 

Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā ārvalsts reģistrā personālsabiedrību vai 

noslēgt  sabiedrības  līgumu,  vienojoties  par  piegādātāju  apvienības  dalībnieku  atbildības 

sadalījumu, kā arī to, ka piegādātāju apvienības dalībnieki ir solidāri atbildīgi pret Pasūtītāju 

(turpmāk – sabiedrības līgums). 
 
13.7. Ja  piedāvājumu  iesniegusī  piegādātāju  apvienība,  kurai  tiek  piešķirtas  iepirkuma  līguma 

slēgšanas tiesības, izvēlas izveidot pilnsabiedrību, tā 20 (divdesmit) dienu laikā no lēmuma 

paziņošanas dienas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iesniedz Pasūtītājam 

izziņas no LR Uzņēmumu reģistra Komercreģistra vai attiecīgās ārvalsts valsts institūcijas 

reģistra  apliecinātu  kopiju  vai  citu  dokumentu,  kas  apliecina  Pretendenta  tiesībspēju  un 

rīcībspēju, un dokumentu, kas apliecina pievienotās vērtības nodokļa maksātāja statusu. 
 
13.8. Ja  piedāvājumu  iesniegusī  piegādātāju  apvienība,  kurai  tiek  piešķirtas  iepirkuma  līguma 

slēgšanas  tiesības,  izvēlas  noslēgt  sabiedrības  līgumu,  tā  20  (divdesmit)  dienu  laikā  no 

lēmuma paziņošanas dienas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu vienojas par 

piegādātāju  apvienības  dalībnieku  atbildības  sadalījumu,  ievērojot  piedāvājumā  norādīto 

atbildības sadalījumu, un solidāru atbildību pret Pasūtītāju, un sabiedrības līguma apliecinātu 

kopiju un, ja nepieciešams, sabiedrības pārstāvja pilnvaru iesniedz Pasūtītājam. 
 
13.9. Ja  13.7.  vai  13.8.  punktā  noteiktajā  termiņā  Pasūtītājam  netiek  iesniegti  šajos  punktos 

minētie  dokumenti,  tas  tiek  uzskatīts  par  Pretendenta  (piegādātāju  apvienības)  atteikumu 

slēgt iepirkuma līgumu, un Pasūtītājs ir tiesīgs, paturot piedāvājuma nodrošinājumu, lemt par   
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iepirkuma   līguma   slēgšanas   tiesību   piešķiršanu   nākamajam   Pretendentam,   kurš 

piedāvājis piedāvājumu ar zemāko kopējo cenu. 
 

14. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 
 
14.1.    Komisijas tiesības: 

14.1.1.   rakstiski pieprasīt precizēt iesniegto informāciju un detalizētus paskaidrojumus; 
 

14.1.2.   pārbaudīt visu Pretendenta sniegto ziņu patiesumu; 
 

14.1.3.   pieaicināt Komisijas darbā ekspertus ar padomdevēja tiesībām; 
 

14.1.4.   piedāvājumu atvēršanas sanāksmes laikā Pretendentu pārstāvju klātbūtnē cauršūt 

Pretendenta  iesniegto  piedāvājuma  dokumentu  oriģināla  paketi,  ja  tā  iesniegta 

necauršūta.    Šajā    gadījumā    Komisija    neatbild    par    iesniegto    dokumentu 

komplektāciju; 
 

14.1.5.   pieprasīt   no   Pretendenta   informāciju   par   piedāvātās   cenas   (t.sk.   pozīciju) 

veidošanās mehānismu; 
 

14.1.6.   rakstiski lūgt Pretendentus pagarināt piedāvājumu derīguma termiņu; 
 

14.1.7.   veikt   kvalifikācijas   (izslēgšanas   nosacījumi,   atlases   prasības)   pārbaudi   tikai 

Pretendentam, kuram būtu piešķiramas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības; 
 

14.1.8.   pieņemt vai noraidīt jebkuru piedāvājumu, pārtraukt Konkursa norisi un noraidīt 

visus  piedāvājumus  jebkurā  laikā  pirms  Iepirkuma  līguma  slēgšanas,  ja  tam  

ir objektīvs   pamatojums   un   tas   nav   pretrunā   ar   LR   normatīvajiem   aktiem, 

neatlīdzinot nekādus Pretendentu izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos Konkursā; 
 

14.1.9.   veikt citas darbības saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Nolikumu. 
 
14.2.    Komisijas pienākumi: 

 
14.2.1.   izskatīt Pretendentu iesniegtos piedāvājumus, kas iesniegti noteiktajā piedāvājumu 

iesniegšanas termiņā; 
 

14.2.2.   pieņemt lēmumu par Konkursa norisi vai rezultātiem. 
 

15. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 
 
15.1. Pretendenta tiesības: 

 
15.1.1. laikus  pieprasīt  Komisijai  papildu  informāciju  par  Nolikumu,  iesniedzot  rakstisku 

pieprasījumu; 

15.1.2. pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu; 
 
15.2. Pretendenta pienākumi: 

 
15.2.1. rakstveidā,  Komisijas  norādītajā  termiņā,  sniegt  atbildes  un  paskaidrojumus  par 

piedāvājumu uz Komisijas uzdotajiem jautājumiem; 
 

15.2.2. ievērot visus Nolikumā minētos noteikumus kā pamatu iepirkuma izpildei. 

 
 

16. INFORMĀCIJAS KONFIDENCIALITĀTE 
 
16.1. Nekāda sazināšanās starp Pretendentiem no vienas puses un Pasūtītāju vai Komisiju no otras 

puses  visā  piedāvājumu  vērtēšanas  laikā  nenotiek,  izņemot  šajā  Nolikumā  paredzētos 

gadījumus. 
 
16.2. Laikā  no  piedāvājumu  iesniegšanas  dienas  līdz  to  atvēršanas  brīdim  Pasūtītājs  nesniedz 

informāciju  par  citu  piedāvājumu  esību.  Piedāvājumu  vērtēšanas  laikā  līdz  rezultātu 

paziņošanai Pasūtītājs nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu. 

 
 

17. PĀRĒJIE NOTEIKUMI 
 
17.1.    Komisija un Pretendents ar informāciju apmainās rakstiski. Mutvārdos sniegtā informācija 

Konkursa ietvaros nav saistoša. 
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17.2.    Visi izdevumi, kas saistīti ar Pretendenta piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu, jāsedz 

Pretendentam. 
 

18. NOLIKUMAM PIEVIENOTIE PIELIKUMI 
 
Kā Nolikuma neatņemamas sastāvdaļas pievienoti šādi pielikumi: 

 
1.   pielikums – Pieteikums (forma); 

2.   pielikums – Tehniskā specifikācija; 

3.   pielikums – Finanšu piedāvājums (forma); 

4.   pielikums – Informācija par apakšuzņēmējiem (forma); 

5.   pielikums – Apakšuzņēmēja / personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, 

apliecinājums (forma); 

6.  pielikums – Apliecinājums. 
 
 
 
Pastāvīgās iepirkumu komisijas priekšsēdētāja (_____________________)       Aivars Dundurs
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1.pielikums 
Atklāta konkursa nolikumam 

(Identifikācijas Nr. ĀŪ 2019/1) 
 

 
PIETEIKUMA VĒSTULES FORMA 

dalībai Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ādažu Ūdens” 
rīkotajā atklātajā konkursā 

 

“Divu jaunu vai mazlietotu automašīnu noma (operatīvais līzings) uz pieciem gadiem” 
 

 
 

Piezīme: Konkursa pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā. 
 
 

Konkurss:  “Divu  jaunu vai mazlietotu automašīnu  noma  (operatīvais  līzings)  uz  pieciem  

gadiem”, AŪ 2019/1 
 

Kam:   Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ādažu Ūdens” 
 

Saskaņā ar Konkursa nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, apstiprinām, ka piekrītam Konkursa 

noteikumiem.  Piedāvājam  nodrošināt  divu  jaunu vai mazlietotu  automašīnu  nomu  (operatīvais 

līzings) uz pieciem gadiem saskaņā ar nolikuma prasībām un Tehnisko specifikāciju. 
 
 

1.       Informācija par pretendentu: 

1.1. Pretendenta nosaukums:    

1.2. Reģistrēts ar Nr. 

1.3. Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 

1.4. Juridiskā adrese:    

1.5. Biroja adrese: 

1.6. Kontaktpersona:
 

1.7. Telefons: 

1.8. Fakss: 

1.9. E-pasta adrese: 

1.10. Banka: 

(Vārds, uzvārds, amats)

1.11. Kods:    

1.12. Konts:    

2.      Ja pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība: 

2.1. persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību vai personālsabiedrību Konkursā: 

. 

2.2. katras  piegādātāju  apvienības  dalībnieka  vai  personālsabiedrības  biedra  atbildības 

apjoms: 

                                                                           . 

3.       Mēs apstiprinām, ka pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu. 

4. Mēs  apstiprinām,  ka  mūsu  piedāvājums  ir  spēkā  120  (viens  simts  divdesmit)  kalendāra 

dienas no piedāvājumu iesniegšanas dienas. 
5. Mēs izprotam un piekrītam Nolikumā noteiktajām prasībām.  
6. Mēs  apliecinām,  ka  neesam  ieinteresēti  nevienā  citā  piedāvājumā,  kas  iesniegts  šajā 

iepirkuma procedūrā. 
7.       Mēs apliecinām, ka šis piedāvājums ir izstrādāts un iesniegts neatkarīgi no konkurentiem* 

un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām vai cita veida saziņas ar konkurentiem*. 

8. Mēs apliecinām, ka <pretendenta nosaukums> nav bijusi saziņa ar konkurentiem* attiecībā 

uz cenām, cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām, kā arī par 

konkurentu*  nodomu  vai  lēmumu  piedalīties  vai  nepiedalīties  Konkursā  vai  par  tādu 

piedāvājumu  iesniegšanu,  kas  neatbilst  Konkursa  prasībām,  vai  attiecībā  uz  kvalitāti,
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apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no 

konkurentiem*, tiem produktiem vai pakalpojumiem, kas attiecas uz šo iepirkumu. 

9. Mēs  apliecinām,  ka  <pretendenta  nosaukums>  nav  apzināti,  tieši  vai  netieši  atklājis  

vai neatklās  piedāvājuma  noteikumus  nevienam  konkurentam*  pirms  oficiālā  

piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas.

10.     Norādām,  ka  piedāvājuma     lapā  ir  norādīta  informācija,  kas  ir 
 

uzskatāma par konfidenciālu/komercnoslēpumu atbilstoši Komerclikuma 19.pantam. 

11. Mēs  apliecinām,  ka  attiecībā  uz  iesniegtajā  piedāvājumā  esošo  datu  subjektu  datiem  ir 
ievērotas personas datu aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu prasības. 

12.     Mēs apliecinām, ka iesniegtajā piedāvājumā esošos datu subjektus esam informējuši par datu 
apstrādi atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantam. 

13. Mēs apliecinām, ka no iesniegtajā piedāvājumā esošajiem datu subjektiem esam saņēmuši to 

piekrišanu datu apstrādei vai nodrošinājuši datu apstrādi uz cita likumiska pamata. 

14. Mēs  apliecinām,  ka  pēc  pasūtītāja  pieprasījuma  varam  pierādīt  datu  aizsardzības  prasību 

ievērošanu attiecībā uz iesniegtajā piedāvājumā esošo datu subjektu datu apstrādi. 

 
Ar šo uzņemos pilnu atbildību par Konkursam iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto 

informāciju, noformējumu un atbilstību Konkursa un Tehniskās specifikācijas prasībām. Sniegtā 

informācija un dati ir patiesi. 

 
Piedāvājuma dokumentu pakete sastāv no                   (                         ) lapām. 

 

Paraksts:    
 

Vārds, uzvārds:  
 

Amats:    
 

Piedāvājums sagatavots un parakstīts 2019.gada    

z.v. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Konkurents  –  jebkura  fiziska  vai  juridiska  persona,  kura  nav  Pretendents  un  kura  iesniedz 

piedāvājumu šim iepirkumam, un kura, ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī 

piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.
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2.pielikums 

Atklāta konkursa nolikumam 

(Identifikācijas Nr. ĀŪ 2019/1) 

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS – PRETENDENTA TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 

1.automašīna 

Nr. 

p.k. 
Tehniskās prasības Tehnisko prasību apraksts 

Pretendenta 

piedāvājums (atbilstoši 

3.kolonnā norādītajam 

tehnisko prasību 

aprakstam) 
1 2 3 4 

1. 
Piedāvātā automobiļa 

marka un modelis 
nav noteikts (norāda pretendents)  

2. Automobiļu skaits 1 (viens)  

3. Automobiļa klase 
Vidējā klase (D) (pēc Auto 

Asociācijas klasifikatora)  

 

4. Automobiļa stāvoklis 

Jauns vai mazlietots ar 

nobraukumu ne lielāku par 6000 

km, ne vecāks par 2019. gadu 

 

5. Virsbūves tips Sedans  

6. Platums Min – 1800 mm  

7. Garums Min – 4650 mm  

8. Augstums Min – 1450 mm   

9. Bagāžnieka tilpums Min – 590 litriem   

10. Klīrenss Min – 140 mm   

11. Durvju skaits 4  

12. Sēdvietu skaits  5  

13. Dzinējs/degviela Dīzeļdegviela  

14. Dzinēja jauda  Min – 110 kw  

15. Atgāzu norma EURO 6  

16. Ātrumkārba Automātiskā, vismaz 7 pārnesumu   

17. 
CO2 izmeši NEDC, 

g/km 
Ne vairāk kā 120 g/km 

 

18. Krāsa 
Virsbūve  - metāliska, pelēka 

(saskaņojot ar pircēju)  

 

19. Obligātais aprīkojums 

- Bremžu pretbloķēšanas 

sistēma; 

- A/m stabilitātes kontroles 

sistēma jeb analoģiska 

sistēma; 

- Bluetooth sistēma telefonam; 

- Multifunkcionāla ādas stūre ar 

radio un telefona vadību; 

- Drošības spilveni vadītājam un 

pasažieriem; 

- Centrālā atslēga ar pults 

vadību; 

- Elektroniska pretaizdzīšanas 

ierīce; 
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- Signalizācija ar salona 

aizsardzību; 

- Elektriski vadāmi priekšējo un 

aizmugurējo logu pacēlāji; 

- Elektriski regulējami un  

apsildāmi sānu spoguļi; 

- LED dienas gaitas gaismas; 

- LED tuvās un tālās gaismas; 

- Miglas lukturi; 

- Sēdekļu apsilde priekšā 

sēdošajiem; 

- 2-zonu klimata kontrole ar 

elektronisku vadību; 

- Kruīza kontrole; 

- Aizmugurējie stāvvietā 

novietošanas sensori; 

- Vieglmetāla diski 17” ; 

- Pilna izmēra rezerves ritenis ar 

instrumentu komplektu riteņu 

nomaiņai; 

- Gumijas paklājiņu komplekts; 

- Dubļu sargi riteņiem; 

- Drošības komplekts 

(ugunsdzēšamais aparāts, 

avārijas trīsstūris, aptieciņa,  

atstarojošā veste); 

- Reģistrācija CSDD. 

 

20. Rūpnīcas garantija 
Ne mazāk kā 5 (pieci) gadi vai 

150 000 km 

 

21. 
Garantijas 

apkalpošanas serviss  

Ne mazāk kā 3 (trīs) servisa centri 

30 km attālumā no pasūtītāja 

adreses 

 

22. Dokumentācija  
Lietošanas rokasgrāmata latviešu 

valodā  

 

23. Piegādes laiks  
90 dienas no līguma noslēgšanas 

dienas  

 

24. Salona logu stikli 

ražotāja oriģināli tonēti 

aizmugurējie sānu logu un 

aizmugurējā loga stikli 

 

 

 

______________________________________________ 
(Pretendenta pārstāvja paraksts, amats, vārds un uzvārds) 
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2. Automašīna 

Nr. 

p.k. 
Tehniskās prasības Tehnisko prasību apraksts 

Pretendenta 

piedāvājums (atbilstoši 

3.kolonnā norādītajam 

tehnisko prasību 

aprakstam) 
1 2 3 4 

1. 
Piedāvātā automobiļa 

marka un modelis 
nav noteikts (norāda pretendents)  

2. Automobiļu skaits 1 (viens)   

3. Automobiļa klase 
Mazā klase (B) (pēc Auto 

Asociācijas klasifikātora) 

 

4. Automobiļa stāvoklis 

Jauns vai mazlietots ar 

nobraukumu ne lielāku par 6000 

km, ne vecāks par 2019. gadu 

 

5. Virsbūves tips hečbeks  

6. Platums Min – 1732 mm  
 

7. Garums Min – 3990 mm   

8. Augstums Min – 1450 mm   

9. Bagāžnieka tilpums Min – 330 litri    

10. Klīrenss Min – 130 mm   

11. Durvju skaits 4  

12. Sēdvietu skaits  5  

13. Dzinējs/degviela benzīns  

14. Dzinēja jauda  Min – 55 kw  

15. Atgāzu norma EURO 6   

16. Ātrumkārba Manuālā, vismaz 5 pārnesumu 
 

17. 
CO2 izmeši NEDC, 

g/km 
Ne vairāk kā 120 g/km 

 

18. Krāsa 
Virsbūve – metāliska, pelēka 

(saskaņojot ar pircēju)  

 

19. Obligātais aprīkojums 

- Bremžu pretbloķēšanas 

sistēma; 

- A/m stabilitātes kontroles 

sistēma jeb analoģiska 

sistēma; 

- Bluetooth sistēma 

telefonam; 

- Drošības spilveni 

vadītājam un pasažieriem; 

- Centrālā atslēga ar pults 

vadību; 

- Elektroniska 

pretaizdzīšanas ierīce; 
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- Signalizācija ar salona 

aizsardzību; 

- Elektriski vadāmi priekšējo 

logu pacēlāji; 

- Elektriski regulējami un  

apsildāmi sānu spoguļi; 

- LED dienas gaitas 

gaismas; 

- Sēdekļu apsilde priekšā 

sēdošajiem; 

- Gaisa kondicionieris; 

- Vieglmetāla 15” diski vai 

tērauda diski 15” ar 

dekoratīvajām uzlikām ; 

- Pilna izmēra rezerves 

ritenis ar instrumentu 

komplektu riteņu 

nomaiņai; 

- Gumijas paklājiņu 

komplekts; 

- Dubļu sargi riteņiem; 

- Drošības komplekts 

(ugunsdzēšamais aparāts, 

avārijas trīsstūris, 

aptieciņa,  atstarojošā 

veste); 

- Reģistrācija CSDD. 

20. Rūpnīcas garantija 
Ne mazāk kā 5 (pieci) gadi vai 

150 000 km  
 

21. 
Garantijas 

apkalpošanas serviss  

Ne mazāk kā 3 (trīs) servisa centri 

30 km attālumā no pasūtītāja 

adresses 

 

22. Dokumentācija  
Lietošanas rokasgrāmata latviešu 

valodā 
 

23. Piegādes laiks  
90 dienas no līguma noslēgšanas 

dienas 
 

 

 

 

 

______________________________________________ 
(Pretendenta pārstāvja paraksts, amats, vārds un uzvārds) 
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3.pielikums 

 Atklāta konkursa nolikumam 

(Identifikācijas Nr. ĀŪ 2019/1 

 

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU “ĀDAŽU ŪDENS” 

atklāta konkursa 

“Divu jaunu vai mazlietotu automašīnu noma (operatīvais līzings) uz pieciem gadiem”  

Identifikācijas Nr. ĀŪ 2019/1  

 

FINNAŠU PIEDĀVĀJUMS 

 

1. Automašīna  
 

Piedāvātā 

automobiļu  

marka un  modelis 

Automobiļa 

cena (EUR bez 

PVN) 

Operatīvā 

līzinga fiksētā 

likme (%) 

Operatīvā līzinga 

maksa par vienu 

mēnesi EUR bez PVN 

Operatīvā līzinga maksas 

summa par 60 mēnešiem 

(EUR bez PVN) 

1 2 3 4 5 

 

 
    

Kopējā piedāvātā cena EUR bez PVN  
 

2. Automašīna  
 

Piedāvātā 

automobiļu  

marka un  modelis 

Automobiļa 

cena (EUR bez 

PVN) 

Operatīvā 

līzinga fiksētā 

likme (%) 

Operatīvā līzinga 

maksa par vienu 

mēnesi EUR bez PVN 

Operatīvā līzinga maksas 

summa par 60 mēnešiem 

(EUR bez PVN) 

1 2 3 4 5 

 

 
    

Kopējā piedāvātā cena EUR bez PVN  
 

Papildus informācija, kas netiks izmantota finanšu piedāvājuma vērtēšanā: 

 

Automašīnas sākotnējā vērtība - ___________________ EUR (bez PVN) 

 

Automašīnas atlikusī vērtības nomas termiņa beigās - ______________ EUR (bez PVN) 

 

Maksa par paredzamā nobraukuma pārsniegumu (vienai automašīnai) - 

_______________EUR/km  

 

Finanšu piedāvājumā ierēķinātas visas izmaksas saskaņā ar Konkursa nolikumu un Tehniskās 

specifikācijas prasībām.  

 

Ar šo apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību Konkursa 

Nolikumam. 

 

Parakstītāja vārds uzvārds un amats: ________________________ 

Datums:___________ 
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4.pielikums  

Atklāta konkursa nolikumam 

 (Identifikācijas Nr. ĀŪ 2019/1) 

 

 
 

INFORMĀCIJA PAR APAKŠUZŅĒMĒJIEM VAI PERSONĀM, UZ KURU IESPĒJĀM 
PRETENDENTS BALSTĀS 

 
 

Nr.p.k. Apakšuzņēmējs/ 
Persona, uz kuras 
iespējām Pretendents 
balstās /Nosaukums/ 
Vārds, uzvārds/ 
reģistrācijas numurs/ 
personas kods 

Atlases 
prasība, kuru 
izpildei 
pretendents 
balstās uz 
personas 
iespējām 

Apakšuzņēmējam/ 
Personai, uz kuras 
iespējām 
Pretendents 
balstās nododamo 
Darbu apraksts 
atbilstoši 
Tehniskajā 
specifikācijā 
norādīto darbu 
uzskaitījumam 

Apakšuzņēmējam/ 
Personai, uz kuras 
iespējām 
Pretendents 
balstās nododamo 
Darbu vērtība 
procentos (%) no 
kopējās 
Iepirkuma līguma 
vērtības 

1. 
 
 

    

2. 
 
 

    

 
 
Ar šo apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību Atklātā 
konkursa “Divu jaunu vai mazlietotu automašīnu noma (operatīvais līzings) uz pieciem gadiem” 
Nolikumam. 
 
 
            
 

Pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats, paraksts 
  
 Datums:________________ 
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5.pielikums 

Atklāta konkursa nolikumam 

(Identifikācijas Nr. ĀŪ 2019/1) 

 

Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ādažu Ūdens” 

atklāta konkursa “Divu jaunu vai mazlietotu automašīnu noma (operatīvais līzings) 

uz pieciem gadiem” iepirkuma identifikācijas Nr. ĀŪ 2019/1, ietvaros 

 

APAKŠUZŅĒMĒJA VAI 

PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS  

APLIECINĀJUMS 
 
 
Ar šo (apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese) apliecina, ka, ja 
pretendents (nosaukums, reģ.Nr., juridiskā adrese) tiks atzīts par uzvarētāju Konkursā, mūsu 
sabiedrība kā apakšuzņēmējs / persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, apņemas: 
 

1. veikt šādus darbus saskaņā ar Tehnisko specifikāciju: 
 

_______________________________________________________________________________; 
 
 

2. nodot pretendenta rīcībā šādus resursu Iepirkuma līguma izpildei: 
 
_______________________________________________________________________________. 
 
 
 
 
 
__________________________ 
(paraksts) 
 
 
 
 
 
_____________________________________ 
  (Amata nosaukums)      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 

 

 

6.pielikums 

Atklāta konkursa nolikumam 

(Identifikācijas Nr. ĀŪ 2019/1) 

 

APLIECINĀJUMS 

(par atbilstību Nolikuma 5.2.5., 5.2.6., 5.2.7. punktā noteiktajām kvalifikācijas prasībām) 

 

___________ (Pretendenta* nosaukums) apliecina, ka uz to nav attiecināmi Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi, jo: 
 
1) Pretendents* ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un 
kļuvis nepastrīdams, un no dienas, ar kuru tas kļuvis neapstrīdams līdz piedāvājuma iesniegšanas 
dienai ir pagājuši 18 mēneši, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā 
vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti 
gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma 
noslēgšanas;  
2) Pretendents* vai persona, kurai ir Pretendenta* pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai 
uzraudzības tiesības attiecībā uz šo Pretendentu*, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu 
par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no dienas, ar kuru tas kļuvis neapstrīdams līdz 
piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi, nav atzīts par vainīgu koruptīva rakstura 
noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;  
3) Pretendents* ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un 
kļuvis neapstrīdams, un no dienas, ar kuru tas kļuvis neapstrīdams līdz piedāvājuma iesniegšanas 
dienai ir pagājuši 12 mēneši, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā 
vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai 
horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences 
tiesību pārkāpumu, Pretendentu* ir atbrīvojusi no naudas soda. * Ar vārdu “Pretendents” domāts 
Pretendents vai Kandidāts, vai piegādātāju (personu) apvienības dalībnieks, vai apakšuzņēmējs 
atkarībā no apliecinājuma iesniedzēja. 

 

*Ar vārdu “Pretendents” domāts Pretendents vai Kandidāts, vai piegādātāju (personu) apvienības 

dalībnieks, vai apakšuzņēmējs atkarībā no apliecinājuma iesniedzēja. 

 

 Paraksts:        

 

 Vārds, uzvārds:       

 

 Amats:        

 

Sagatavots un parakstīts 2019.gada ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


