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1. Vispārīgā informācija:  
1.1. Iepirkuma identifikācijas Nr.JND2014/AK3;  
1.2. Pasūtītājs: Jaunpils novada dome, reģistrācijas Nr.90000051932, adrese: „Ērģelnieki”, Jaunpils, Jaunpils 
pagasts, jaunpils novads, LV-3145;  
1.3.Kontaktpersona: autotransporta nodaļas vadītājs Aivis Krūmiņš, tālruņa Nr.29286767, e-pasta adrese: 
aivis.krumins@jaunpils.lv  
1.4. Nolikumā lietotie termini:  
1.4.1. Konkurss - atklāts konkurss „Autobusa piegāde Jaunpils novada pašvaldībai” (iepirkuma identifikācijas 
Nr.JND2014/AK3);  
1.4.2. Nolikums – atklāta konkursa „Autobusa piegāde Jaunpils novada pašvaldībai” (iepirkuma identifikācijas 
Nr. JND2014/AK3) nolikums;  
1.4.3. Pretendents – piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu dalībai Konkursā;  
1.4.4. Komisija – Konkursa organizēšanai izveidota Pasūtītāja iepirkuma komisija.  
 
2. Iepirkuma priekšmets:  
2.1. Iepirkuma priekšmets ir 1 (viena) jauna 2014.  vai 2015. gada izlaiduma autobusa (turpmāk arī – Prece) 
piegāde, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (2. pielikums), ar pilnīgu vai daļēju samaksu par Preci ar 
Pasūtītājam piederoša lietota 2007.g autobusa MB Sprinter 315 ( VIN: WDB9066331S134938) nodošanu 
Piegādātāja īpašumā, izdarot ieskaitu nosacītās cenas apmērā. Autobusa MB Sprinter 315 ( VIN: 
WDB9066331S134938) nosacītā cena sastāda EUR8156 (astoņi tūkstoši simtpiecdesmit euro un 0 
centi). 
2.2. Paredzamais iepirkuma līguma izpildes laiks – 60 (sešdesmit) kalendārās dienas no līguma 
noslēgšanas dienas.  
 
3. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un termiņi  
3.1. Pretendents iesniedz piedāvājumu Jaunpils novada dome, „Ērģelnieki”, Jaunpils pagasts , Jaunpils 
novads, līdz 2015.gada 19.janvāra plkst. 10:00.  
3.2. Piedāvājumu var sūtīt pa pastu, piegādāt ar kurjeru vai iesniegt personīgi. Piedāvājumi, kas saņemti pēc 
Nolikuma 3.1.apakšpunktā minētā termiņa, tiks noraidīti un neatvērtā veidā nosūtīti atpakaļ Pretendentam.  
3.3. Kandidāti rakstiski var uzdot jautājumus par iepirkumu ne vēlāk kā 2 darba dienas pirms piedāvājumu 
iesniegšanas beigām kontaktpersonai – Aivim Krūmiņam, tālruņa Nr.29286767, e-pasta adrese: 
aivis.krumins@jaunpils.lv. Visi jautājumi par iepirkuma priekšmetu un piedāvājumu iesniegšanas kārtību 
adresējami šajā Nolikuma punktā minētajai kontaktpersonai.  
 
4. Piedāvājumu noformēšana  
4.1. Pretendentam jāiesniedz piedāvājums par visu iepirkuma apjomu.  
4.2. Pretendents iesniedz piedāvājumu latviešu valodā. Tehniskā dokumentācija – bukleti un brošūras- var 
netikt cauršūti.  
4.3. Piedāvājumu jāiesniedz aizlīmētā un ar komersanta zīmogu apzīmogotā aploksnē, uz kuras jābūt šādām 
norādēm:  
4.3.1. Pasūtītāja nosaukums un adrese,  
4.3.2. Piedāvājums atklātajam konkursam „Autobusa piegāde Jaunpils novada pašvaldībai”, identifikācijas  
Nr.JND2014/AK3;  
4.3.3. Pretendenta nosaukums un juridiskā adrese;  
4.3.4. Neatvērt līdz 2015.gada 19.janvāra plkst. 10:00;  
4.4. Pretendentam ir jāiesniedz viens piedāvājuma oriģināls un viena kopija. Uz piedāvājuma oriģināla un tā 
kopijas titullapām ir jābūt norādei attiecīgi - ,,ORIĢINĀLS” un ,,KOPIJA”. Šaubu gadījumā komisija izmanto 
piedāvājuma oriģinālā ietverto informāciju.  
4.5. Iesniegtajiem dokumentiem jābūt parakstītiem, cauršūtiem, apzīmogotiem, lapām numurētām.  
4.6. Uz piedāvājuma titullapas jābūt norādēm:  
4.6.1. Jaunpils novada iepirkumu komisijai:  
4.6.2. Piedāvājums atklātajam konkursam „Autobusa piegāde Jaunpils novada pašvaldībai”, identifikācijas 
Nr.JND2014/AK3;  
4.6.3. Pretendenta nosaukums, reģ. Nr., telefona un faksa numuri, juridiskā adrese, datums.  
4.7. Piedāvājuma sākumā aiz titullapas ir jābūt satura rādītājam, aiz kura seko visi pārējie piedāvājumā 
iekļaujamie dokumenti.  
4.8. Piedāvājums sastāv no trim daļām:  
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4.8.1. Pretendenta atlases dokumentiem, ieskaitot pieteikumu atklātajā konkursā (1. pielikums);  
4.8.2. Tehniskais piedāvājums (8. pielikums);  
4.8.3. Finanšu piedāvājums (9. pielikums).  
4.9. Visas piedāvājuma daļas un pieteikums dalībai atklātā konkursā ir cauršūti kopā tā, lai dokumentus 
nebūtu iespējams atdalīt. Nedrīkst laminēt un cauršūt ar spirālēm vai metāliskiem elementiem. 
4.10. Piedāvājumā iekļaujamajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.  
4.11. Ja Pretendents iesniedz dokumenta kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina Latvijas Republikas 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja dokumentu oriģināli ir svešvalodā, attiecīgajam dokumentam, 
Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā. 
Ārvalstīs izsniegtiem publiskiem dokumentiem jābūt legalizētiem Latvijas Republikas normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā. 
4.12. Iesniegtie piedāvājumi netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem.  
4.13. Ja Pretendenta iesniegtais piedāvājums neatbilst Nolikuma 4.1. – 4.11. apakšpunktu prasībām, 
Komisija attiecīgā Pretendenta piedāvājumu neizskata.  
4.14. Piedāvājuma derīguma termiņš ir 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas 
vai līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, vai jebkuram piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam, par 
kuru Pasūtītājam rakstveidā paziņojis Pretendents.  
 
5. Piedāvājuma nodrošinājums  
5.1. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājuma oriģinālu par summu 
EUR1000.00 (viens tūkstotis euro). 
5.2. Pretendents ir tiesīgs iesniegt piedāvājuma nodrošinājumu Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības 
vai Pasaules Tirdzniecības organizācijas dalībvalstī reģistrētas bankas izsniegtas bankas garantijas, vai 
Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Pasaules Tirdzniecības organizācijas dalībvalstī reģistrētas 
apdrošināšanas sabiedrības izdotas  apdrošināšanas polises veidā vai iemaksāt piedāvājuma 
nodrošinājuma summu Pasūtītāja bankas kontā Nr. LV22HABA0551020325777, AS Swedbank. 
Ja Piedāvājuma nodrošinājums ir bankas garantija, tā sastādāma ņemot vērā Piedāvājuma nodrošinājuma 
formu (3.pielikums). 
5.3. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:  
5.3.1. 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas.  
5.3.2. ja Pasūtītājs atzīst kādu Pretendentu par uzvarējušu Konkursā, — līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.  
5.4. Piedāvājuma nodrošinājumu Pasūtītājs atdod Pretendentiem šādā kārtībā:  
5.4.1. Pretendentam, ar kuru Pasūtītājs ir noslēdzis iepirkuma līgumu, - pēc iepirkuma līguma noslēgšanas;  
5.4.2. pārējiem Pretendentiem - pēc iepirkuma līguma noslēgšanas;  
5.4.3. Pretendentam, kurš nepiekrīt sava piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanai, pēc piedāvājuma 
derīguma termiņa beigām;  
5.4.4. pēc lēmuma pieņemšanas par Konkursa pārtraukšanu vai izbeigšanu, neizvēloties nevienu 
piedāvājumu.  
5.5. Nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:  
5.5.1. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;  
5.5.2. Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta 
iepirkuma līgumu Nolikuma 13.2. apakšpunktā noteiktajā termiņā. 
 
6. Prasības pretendentiem:  
6.1. Nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkumā:  
6.1.1. Pretendents vai persona, kurai ir Pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai 
uzraudzības tiesības attiecībā uz šo Pretendentu, nav atzīts par vainīgu noziedzīgā nodarījumā par 
izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, koruptīva rakstura noziedzīgos 
nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā 
noziedzīgā organizācijā, pamatojoties uz tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš 
stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams (minētais izslēgšanas nosacījums netiek piemērots, ja 
no dienas, kad stājies spēkā attiecīgais tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas 
kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar šajā Nolikuma punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz 
piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi).  
6.1.2. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un 
kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas 
kā:  
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6.1.2.1. Viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības 
dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi (minētais 
izslēgšanas nosacījums netiek piemērots, ja no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams attiecīgais 
tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums 
saistībā ar šajā Nolikuma punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 
trīs gadi);  
6.1.2.2. 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 
(minētais izslēgšanas nosacījums netiek piemērots, ja no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams 
tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar šajā Nolikuma punktā 
minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 18 mēneši);  
6.1.3. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un 
kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, 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 (minētais izslēgšanas nosacījums netiek piemērots, ja 
no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas 
pieņemtais lēmums saistībā ar šajā Nolikuma punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma 
iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši);  
6.1.4. Nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Pretendenta 
saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes 
paredzamajam beigu termiņam Pretendents būs likvidēts;  
6.1.5. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav 
reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās 
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz EUR150;  
6.1.6. Uz Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti 
no kopējās iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, un 
uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija 
atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi Nolikuma 6.1.1. – 6.1.5. 
apakšpunktu nosacījumi.  
6.1.7. Pretendents ir reģistrēts komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs (ja attiecināms).  
6.1.8. Pretendentam ir tirdzniecības vietas apliecība, ja šāda apliecība ir nepieciešama saskaņā ar 
Pretendenta reģistrācijas valsts normatīvo aktu prasībām.  
6.1.9. Pretendents ir ražotājs vai tam ir iepirkuma līguma nosacījumu izpildei nepieciešamās tiesības pārdot 
ražotāja produkciju un uzņemties garantijas saistības.  
6.1.10. Pretendents pēdējo trīs gadu laikā ir piegādājis vismaz piecus attiecīgā transportlīdzekļa tipa 
transportlīdzekļus pasažieru pārvadāšanai, kuru sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nav mazāks par šajā 
iepirkumā plānoto sēdvietu skaitu, kā arī Pretendents ir nodrošinājis tehnisko apkopi (servisu) 
transportlīdzekļiem pasažieru pārvadāšanai.  
6.1.11. Vismaz piecas ražotāja, vai tā pilnvarotā pārstāvja atzīta Pretendenta tehniskās apkopes (servisa) 
pakalpojumu sniegšanas vietas, kurās ir iespējams nodrošināt transportlīdzekļu pasažieru pārvadāšanai 
tehnisko apkopi un garantijas remontu, atrodas Latvijas Republikas teritorijā, ne tālāk par 150 km no 
Pasūtītāja juridiskās adreses vai arī noslēgts līgums ar servisu par tehnisko apkopi šinī attālumā. 
6.1.12. Pretendenta vidējais finanšu apgrozījums iepriekšējos trīs noslēgtajos finanšu gados (par noslēgto 
finanšu gadu uzskata gadu, par kuru ir sastādīts un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprināts gada 
pārskats) ir vismaz 3 (trīs) reizes lielāks par Pretendenta piedāvāto kopējo piedāvājuma cenu bez PVN. Ja 
Pretendents darbojas mazāk, nekā trīs gadus, vidējo finanšu apgrozījumu aprēķina par tā kopējo 
pastāvēšanas periodu.  
6.1.13. Pretendents ir attiecīga ražotāja, kura markas produkts tiek piedāvāts, pilnvarots pārstāvis.  
6.2. Pretendentam jāiesniedz šādi atlases dokumenti:  
6.2.1.  Ja pasūtītājs publiskajās datubāzēs nevar iegūt attiecīgo informāciju, pretendentam, kuram atbilstoši 
citām iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles 
kritērijam būtu piešķiramas Līguma slēgšanas tiesības, pēc Pasūtītāja pieprasījuma jāiesniedz termiņā, kas 
nav īsāks par 10 (desmit) darba dienām:  
6.2.1.1. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī, kur Pretendents vai 
saistītā persona reģistrēta, izziņa, kas izdota ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas un kas 
apliecina, ka pretendents un saistītā persona nav pasludināta par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas 
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stadijā un tās saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta (Publisko iepirkumu likuma 39.panta astotajā 
daļā noteiktajos gadījumos);  
6.2.1.2. Valsts ieņēmumu dienesta Latvijā vai līdzvērtīgas nodokļu administrēšanas iestādes citā valstī, kur 
pretendents vai saistītā persona reģistrēta, izziņu, kas izdota ne agrāk kā 1(vienu) mēnesi pirms 
iesniegšanas dienas un kas apliecina, ka Latvijā reģistrētam pretendentam un saistītajai personai Latvijā nav 
Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 
iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz EUR150, vai ārvalstī reģistrētam pretendentam un saistītajai 
personai attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 
parādu, kas kopsummā pārsniedz EUR150. (Publisko iepirkumu likuma 39.panta astotajā daļā noteiktajos 
gadījumos);  
6.2.1.3. Ja ārvalstīs minētās izziņas netiek izdotas, tās aizstāj ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās 
valsts normatīvie akti neparedz, - ar paša Pretendenta vai saistītās personas apliecinājumu kompetentai 
izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai 
Pretendenta vai saistītās personas  reģistrācijas  valstī.  
6.2.2. Gadījumā, ja Pretendents 6.2.1. apakšpunktā minētās izziņas ir iesniedzis kopā ar piedāvājumu, un 
dienā, kad Komisija pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, termiņš minētajām 
izziņām no iesniegšanas dienas pārsniedz 1 (vienu) mēnesi, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Pretendentam 
iesniegt izziņas atkārtoti normatīvajos noteiktajā kārtībā.  
6.2.3. Komersanta reģistrācijas apliecība (kopija) vai kompetentās institūcijas izsniegta izziņa par 
Pretendenta reģistrāciju komercreģistrā vai līdzvērtīgā komercdarbību reģistrējošā iestādē ārvalstīs (ja 
attiecināms) un Pretendenta pārstāvības tiesībām.  
6.2.4. 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, ja attiecīgās valsts normatīvie akti paredz profesionālo reģistrāciju, 
licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.  
6.2.5. Pretendenta apliecinājums par Pretendenta finanšu apgrozījumu iepriekšējos trīs noslēgtajos finanšu 
gados vai, ja Pretendents darbojas mazāk kā trīs gadus, izziņa par tā kopējo pastāvēšanas periodu un vidējo 
finanšu apgrozījumu.  
6.2.6. 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.  
6.2.7. Attiecīgo transportlīdzekļu ražotāja sertificētu Tehniskās apkopes (servisa) sniegšanas vietu saraksts 
(7. pielikums) Latvijas Republikas teritorijā.  
6.2.8. Pretendenta pēdējos trijos gados veikto transportlīdzekļu pasažieru pārvadāšanai, kuru sēdvietu 
skaits, neskaitot vadītāja vietu, nav mazāks par iepirkumā plānoto pasažieru sēdvietu skaitu, piegāžu 
saraksts (4. pielikums) un vismaz viena pasūtītāja atsauksme par to, kad un kādu tehniski līdzvērtīgu 
transportlīdzekļu piegāde ir veikta un kādi tehniskās apkopes (servisa) pakalpojumi ir sniegti pienācīgi un 
atbilstoši normatīvo aktu prasībām.  
6.2.9. Personas ar pārstāvības tiesībām izsniegta pilnvara citai personai parakstīt piedāvājumu un/vai 
iepirkuma līgumu, ja tā atšķiras no 6.2.3.apakšpunktā minētājā izziņā norādītām personām.  
6.2.10. Ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, Pretendentam ir jāiesniedz:  
6.2.10.1. apakšuzņēmējiem nododamās piegādes daļas apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamās 
iepirkuma daļas izpildes sarakstam (5.pielikums),  
6.2.10.2. rakstisks apakšuzņēmēja apliecinājums atbilstoši Apakšuzņēmēja apliecinājuma formai 
(6.pielikums),  
6.2.10.3. dokumenti, kas apliecina apakšuzņēmēja atbilstību nosacījumiem Pretendenta dalībai iepirkuma 
procedūrā (ja Pretendents plāno balstīties uz apakšuzņēmēja tehniskajām un profesionālajām spējām).  
6.2.10.4. apakšuzņēmēju iespējamā nomainīšana un jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšana iepirkuma līguma 
izpildē veicama vienīgi Publisko iepirkumu likuma 68. pantā noteiktajā kārtībā. 
6.2.11. Ja Pretendents ir personu apvienība, Pretendents 6.2.1. un 6.2.3. apakšpunktā noteiktos dokumentus 
par katru no personām, kas ir iekļauta personu apvienībā.  
 
7. Tehniskais piedāvājums  
7.1. Tehnisko piedāvājumu Pretendents sagatavo atbilstoši Tehniskajai specifikācijai. Tehnisko piedāvājumu 
iesniedz atbilstoši Nolikumam pievienotajai tehniskā piedāvājuma iesniegšanas formai (8.pielikums).  
7.2. Tehniskā piedāvājuma saturs:  
7.2.1.piedāvātā autobusa tehniskā specifikācija saskaņā ar Nolikuma 8.pielikuma formu;   
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7.2.2.autobusa tehniskie zīmējumi saskaņā ar Nolikuma 8.pielikuma sadaļas III prasībām;  
7.2.3.piedāvātie tehnisko apkopju vietas un intervāli saskaņā ar Nolikuma 7.Pielikumu un 8.pielikuma formu 
IV;  
7.2.4.piedāvātais nobraukuma ierobežojums garantijas laikā saskaņā ar Nolikuma 8.pielikuma formu V;  
7.2.5.tehniskās apkopes nodrošinājuma shēma saskaņā ar Nolikuma 8.pielikuma formu VI.  
7.2.6.Pretendentam (apakšuzņēmējam, ja tas tiek piesaistīts pasažieru autobusu piegādei) izsniegta CSDD 
M2 kategorijas transportlīdzekļa tipa atbilstības sertifikāta kopija, vai arī kopējā transportlīdzekļa tipa 
apstiprinājuma sertifikāta kopija atbilstoši Eiropas Savienības direktīvas 2007/46/EK prasībām, vai ar CSDD 
izsniegta transportlīdzekļa individuālās apstiprināšanas sertifikāta kopija transportlīdzeklim, kurš atbilst 
Pretendenta iesniegtajam Tehniskajam piedāvājumam. Gadījumā, ja autobusa pārbūve veikta Latvijā vai 
ārvalstīs, pretendentam papildus bāzes transportlīdzekļa atbilstības apliecinājumam, jāiesniedz CSDD 
saskaņots pārbūves projekts, kurš atbilst Pretendenta iesniegtajam tehniskajam piedāvājumam. 
Iepriekšminētos dokumentus Pretendents iesniedz Nolikuma 13.2. apakšpunktā noteiktajā termiņā.  
 
8. Finanšu piedāvājums  
8.1. Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma formai (9.pielikums).  
8.2. Finanšu piedāvājuma cenas jānorāda euro (EUR) bez PVN, PVN un cenu ar PVN.  
8.3. Cenā iekļauj visas iespējamās izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma līguma izpildi.  
 
9. Pretendentu atlase un kvalifikācijas pārbaude  
9.1. Pretendenta piedāvājumu neizskata, ja:  
9.1.1.Pretendents nav iesniedzis piedāvājuma nodrošinājumu (3.pielikums);  
9.1.2.piedāvājuma dokumenti nav parakstīti;  
9.1.3.piedāvājuma derīguma termiņš neatbilst Nolikuma 4.14. apakšpunktā noteiktajām prasībām.  
9.2. Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības Konkursā un piedāvājums netiek tālāk izvērtēts, ja Komisija 
konstatē, ka:  
9.2.1.Pretendents atbilstoši Nolikuma prasībām nav iesniedzis Nolikuma 6.2.apakšpunktā norādītos 
dokumentus vai to saturs neatbilst Nolikuma 6.1.apakšpunkta prasībām un/vai Pretendents ir iesniedzis 
nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, tajā 
skaitā nav sniedzis Komisijas pieprasīto precizējošo informāciju termiņā, kuru noteikusi Komisija;  
9.2.2.Ja Pretendents ir personu apvienība, pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Konkursā, ja 
Komisija konstatē, ka uz kādu no personām, kas iekļauta apvienībā, attiecas kāds no Nolikuma 9.2.1. 
apakšpunktā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem.  
 
10. Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude  
10.1. Pēc Pretendentu atlases un kvalifikācijas pārbaudes, Komisija veic pārbaudi izturējušo Pretendentu 
piedāvājumu atbilstības pārbaudi.  
10.2. Pretendentu izslēdz no tālākas dalības iepirkumā, ja Komisija konstatē, ka Pretendents ir iesniedzis 
tehnisko piedāvājumu, kas neatbilst Nolikuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai.  
 
11. Finanšu piedāvājuma pārbaude  
11.1. Komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi pretendentu piedāvājumos. Vērtējot finanšu piedāvājumu, 
Komisija rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 56.panta trešo daļu.  
11.2. Komisija pārbauda, vai nav iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums un rīkojas saskaņā ar Publisko 
iepirkumu likuma 48.panta noteikumiem. Gadījumā, ja nepieciešams noskaidrot, vai nav saņemts nepamatoti 
lēts piedāvājums, Pasūtītājs var pieprasīt iepirkuma izpildei nepieciešamās tehnoloģijas aprakstu un īpašo, 
tikai šim Pretendentam pieejamo tirgus apstākļu aprakstu, kas pamato cenas pazeminājumu.  
11.3. Ja Komisija konstatē, ka ir iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums, tas tiek noraidīts.  
 

12. Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji un saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšana 
12.1. Pēc Pretendentu atlases un piedāvājumu atbilstības pārbaudes Komisija vērtē prasībām atbilstošos 

piedāvājumus pēc saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kritērijiem. 
12.2. Piedāvājumu izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar vislielāko punktu skaitu, 

kurus veido kritēriju novērtējumu summa. 
12.3. Komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ņemot vērā šajā sadaļā norādītos kritērijus, to 
skaitliskās vērtības un pamatojoties uz šajā sadaļā norādīto vērtēšanas metodes aprakstu.  
12.4. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriji: 
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Nr. p/k Vērtējamais kritērijs Punktu skaits 

1. Piedāvājuma cena EUR bez PVN vienam autobusam 70 

2. Piedāvātā apkopes cena 250 000 km nobraukumam 10 

3. Autobusa degvielas patēriņš l/100 km pilsētas režīmā 10 

4. Autobusa kopējais garantijas termiņš 10 

 Kopā 100 

 
12.5. Piedāvājuma cena. Pretendents, kurš piedāvā viszemāko piedāvājuma cenu vienam autobusam, 

saņem visaugstāko vērtējumu 70 punkti. Piešķiramos punktus aprēķina izmantojot šādu formulu: 
(Cx/Cy) x P, kur Cx – lētākā piedāvājuma cena, Cy – vērtējamā piedāvājuma cena un P – nolikumā 
noteiktais maksimālais punktu skaits cenai. 

12.6. Piedāvātā apkopes cena 100 000 km nobraukumam. Pretendents, kurš piedāvā viszemāko autobusa 
apkopes cenu 100 000 km nobraukumam saņem visaugstāko vērtējumu 10 punkti. Piešķiramos 
punktus aprēķina izmantojot šādu formulu: (Cx/Cy) x P, kur Cx – lētākā piedāvājuma cena, Cy – 
vērtējamā piedāvājuma cena un P – nolikumā noteiktais maksimālais punktu skaits cenai. 

12.7. Autobusa degvielas patēriņš l/100 km pilsētas režīmā. Pretendents, kurš piedāvā vismazāko 
degvielas patēriņu litros uz 100 km pilsētas režīmā, saņem visaugstāko vērtējumu  10 punkti. Katrs 
nākamais rezultāts, kas zemāks par labāko, saņem par 2 punktiem  mazāk. Minimālais punktu skaits 
0. 

12.8. Piedāvājuma vērtēšanā tiek ņemts vērā kritērijs “Autobusa kopējais garantijas termiņš”, kas gados 
izteikts termiņš, kurā Pretendents nodrošina garantiju Autobusa visiem mezgliem, detaļām un 
aprīkojumam. Pretendents, kurš piedāvā garāko Autobusa kopējo garantijas termiņu, saņem 
visaugstāko vērtējumu  10 punkti. Katrs nākamais rezultāts, kas zemāks par labāko, saņem par 2 
punktiem  mazāk. Minimālais punktu skaits 0. 

12.9. NI –  Piedāvātā nobraukuma ierobežojuma garantijas laikā kritērija skaitliskais vērtējums, 
kuru nosaka pēc tabulas - maksimālais punktu skaits ir 10, kurš sadalās šādos parametros: 
 

Piedāvātais nobraukuma ierobežojums 
garantijas laikā 

Par piedāvāto nobraukuma 
ierobežojumu garantijas laikā 
piešķiramie punkti 

< 250 000 km 0 
250 000 km 5 
> 250 000 km   10 

12.10.  Katrs konkursa komisijas loceklis sastāda savas atsevišķas (individuālas) saimnieciski izdevīgākā 
piedāvājuma vērtēšanas tabulas katra pretendenta piedāvājuma novērtēšanai, atbilstoši augstāk 
norādītajiem kritērijiem.  

12.11.  Komisijas locekļu individuālie vērtējumi tiek apkopoti kopsavilkuma (kopējā vērtēšanas) tabulā, kurā 
aprēķina vidējos vērtējumus, saskaitot komisijas locekļu individuālos vērtējumus katrā kritērijā un 
izdalot ar komisijas locekļu skaitu, un saskaitot katra piedāvājuma visus vidējos vērtējumus, kuriem 
pieskaita katra piedāvājuma punktus, kas aprēķināti saskaņā ar šī Nolikuma 75.punktā norādīto 
formulu. 

12.12.  Gadījumā, ja pretendentiem ir vienāds punktu skaits, priekšroka tiek dota tam pretendentam, kura 
piedāvājums ir ar mazāko degvielas patēriņu autobusam, nākamais kritērijs – piedāvātā apkopes 
cena 100 000 km nobraukumam . 

 
13. Atklāta konkursa rezultātu paziņošana  

13.1. Pretendenti tiek rakstveidā (elektroniski) informēti par Konkursa rezultātiem 3 (trīs) darba dienu laikā 
pēc galīgā lēmuma pieņemšanas.  
13.2. Konkursa uzvarētājam, 10 (desmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma parakstīt 
iepirkuma līgumu nosūtīšanas dienas, jāiesniedz Nolikuma 7.2.6. apakšpunktā minētie dokumenti un 
jāparaksta iepirkuma līgums. Ja norādītajā termiņā Konkursa uzvarētājs neiesniedz iepriekšminētos 
dokumentus un neparaksta iepirkuma līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu un 
iestājas Nolikuma 5.5.apakšpunktā noteiktās sekas.  
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14. Atklāta konkursa komisija  
14.1. Komisija ir lemttiesīga, ja Komisijas sēdē piedalās vismaz 2/3 (divas trešdaļas) no Komisijas locekļiem.  
14.2. Komisijas tiesības:  
14.2.1. rakstiski pieprasīt, precizēt iesniegto informāciju no Pretendentiem, kas piedalās Konkursā;  
14.2.2. pārbaudīt visu Pretendentu sniegto ziņu patiesumu;  
14.2.3. pieaicināt Komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām;  
14.2.4. lūgt Pretendentus rakstveidā pagarināt piedāvājumu derīguma termiņu un piedāvājuma 
nodrošinājuma termiņu;  
14.2.5. veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, šo Nolikumu un citiem normatīvajiem 
aktiem.  
14.3. Komisijas pienākumi:  
14.3.1. izskatīt Pretendentu iesniegtos piedāvājumus, kas iesniegti noteiktajā piedāvājumu iesniegšanas 
termiņā;  
14.3.2. pieņemt lēmumu;  
14.3.3. veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, šo Nolikumu un citiem normatīvajiem 
aktiem.  
 
15. Pretendentu tiesības un pienākumi  
15.1. Pretendenta tiesības:  
15.1.1. iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu par piedāvājuma iesniegšanu;  
15.1.2. veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo 
Nolikumu.  
15.2. Pretendenta pienākumi:  
15.2.1. ja piedāvājums tiek sūtīts pasta sūtījumā, Pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu piedāvājuma 
izsūtīšanu, lai nodrošinātu piedāvājuma saņemšanu Pašvaldībā līdz Nolikumā noteiktajam termiņam;  
15.2.2. rakstveidā, Komisijas norādītajā termiņā, sniegt atbildes un paskaidrojumus par piedāvājumu uz 
Komisijas uzdotajiem jautājumiem;  
15.2.3. līdz ar piedāvājuma iesniegšanu apņemas ievērot visus Konkursa Nolikumā minētos noteikums.  

 

 
 
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                                  L.Gintere 
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                                                                                                          1. pielikums Nolikumam  
                                                                                                              ID Nr. JND2014/AK3  
 

Atklāta konkursa pieteikums 
Atklāts konkurss: „Autobusa piegāde Jaunpils novada pašvaldībai” (iepirkuma identifikācijas Nr. 

JND2014/AK3) 
Godātā komisija,  

Saskaņā ar atklāta konkursa nolikumu apstiprinu piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu, piekrītu atklāta 
konkursa nolikumā noteiktajam un piedāvāju nodrošināt 1 (viena) jauna 201_. izlaiduma pasažieru 
autobusa piegādi __________________________ saskaņā ar Nolikuma un tā pielikumu nosacījumiem.  
    Piedāvāju piegādāt 1 (vienu) jaunu 201_. g. izlaiduma autobusu <marka>  ar sēdvietu skaitu 
<sēdvietu skaits>  saskaņā ar mūsu tehnisko piedāvājumu un finanšu piedāvājumu par cenu par vienu 
autobusu <cena skaitļiem un vārdiem, EUR, bez PVN>(Cenā ir iekļauta viena autobusa cena, ieskaitot 
obligāto aprīkojumu), kā daļēju samaksu pieņemot īpašumā Pasūtītājam piederošu lietotu 2007.g 
autobusu MB Sprinter 315 ( VIN: WDB9066331S134938), izdarot ieskaitu nosacītās cenas apmērā. 

1. Apstiprinu, ka piedāvātais autobusa piegādes termiņš no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas ir < 
skaitļiem un vārdiem > dienas.  
2. Apstiprinu, ka piedāvātais autobusa tehniskās apkopes vidējais intervāls ir <skaitliski un vārdiski, km>.  

3. Apstiprinu, ka piedāvātā autobusa kopējais garantijas laiks un atsevišķo mezglu garantijas laiks ir: 
 
Garantijas objekts Mērvienība Garantija 
Autobusa kopējais garantijas 
termiņš  

gadi  

Virsbūve (pret caurrūsēšanu) gadi  
Motors gadi  
Pārnesumkārba gadi  
Dzenošais tilts gadi  
Nobraukuma ierobežojums 
garantijas laikā 

Km  

 
4. Apstiprinu, ka pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu.  

5. Apstiprinu, ka mūsu piedāvājums ir spēkā līdz (datums)  

6. Apliecinu, ka visu iepirkuma norises laiku nodrošināsim atklāta Konkursa Nolikuma 4.14. apakšpunktā 
noteikto dokumentu spēkā esamību.  

7. Apliecinu, ka uz mani kā Pretendentu nav attiecināmi Nolikuma 6.1.1. – 6.1.5. apakšpunktos minētie 
izslēgšanas nosacījumi dalībai Konkursā.  

8. Apliecinu, ka neesmu sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai.  

9. Apliecinu, ka gadījumā, ja tiksim atzīti par konkursa uzvarētāju, iesniegsim atklāta konkursa „Autobusa 
piegāde Jaunpils novada pašvaldībai” (iepirkuma identifikācijas Nr. JND2014/AK3)  uzvarētājam 
(apakšuzņēmējam, ja tas tiek piesaistīts autobusu piegādei) izsniegtu CSDD M2 kategorijas transportlīdzekļa 
tipa atbilstības sertifikāta kopiju, vai arī kopējā transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma sertifikāta kopiju 
atbilstoši Eiropas Savienības direktīvas 2007/46/EK prasībām, vai arī CSDD izsniegta transportlīdzekļa 
individuālās apstiprināšanas sertifikāta kopiju transportlīdzeklim, kurš atbilst mūsu iesniegtajam Tehniskajam 
piedāvājumam. Gadījumā, ja autobusa pārbūve veikta Latvijā vai ārvalstīs, apliecinu, ka papildus bāzes 
transportlīdzekļa atbilstības apliecinājumam, iesniegsim CSDD saskaņotu pārbūves projektu, kurš atbilst 
mūsu iesniegtajam Tehniskajam piedāvājumam. Iepriekšminētos dokumentus iesniegsim Nolikuma 13.2. 
apakšpunktā noteiktajā termiņā.  

 
Pretendenta nosaukums: ........................................................................................................  
 
Reģistrēts:............................................................................................................................... 
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ar Nr. ......................................................................................................................................  
 
Juridiskā adrese:......................................................................................................................  
 
Biroja adrese:..........................................................................................................................  
 
Kontaktpersona: .....................................................................................................................  

(Vārds, Uzvārds, amats) 
Tālrunis:..................................................................................................................................  
 
Fakss:...................................................................................................................................... 
 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: .....................................................................................  
 
Banka:..................................................................................................................................... 
 
Kods: ......................................................................................................................................  
 
Konts:...................................................................................................................................... 
 
Tālrunis:.................................................................................................................................. 
 
Visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir patiesi.  
 
Piedāvājuma dokumentu pakete sastāv no ................... cauršūtām lapām.  
 
Paraksts: ...................................................................................................................................  
 
Vārds, Uzvārds:.........................................................................................................................  
 
Amats: ......................................................................................................................................  
 
Pieteikums sastādīts un parakstīts 201_. gada ...........................................................................  
 
                                                                                                                       Z. V. 
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               2. pielikums Nolikumam  
                                                                                                                  ID Nr.JND2014/AK3 

 
Atklāts konkurss: „Autobusa piegāde Jaunpils novada pašvaldībai” (iepirkuma identifikācijas Nr. 

JND2014/AK3) 
 

Tehniskā specifikācija 
 
1. Iepirkuma priekšmeta vispārīgs apraksts  
 
1.1. Konkursa priekšmets ir 1 (viena) jauna autobusa piegāde, kurā sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, 

ir ne mazāk kā 19 sēdvietas, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.  
 
2. Kopējās prasības  
 

2.1. Visiem sēdekļiem autobusā jābūt aprīkotiem ar drošības jostu.  

2.2. Piegādātājs nodrošina autobusa sertifikāciju CSDD.  

2.3. Piegādātājs reģistrē autobusu CSDD uz Jaunpils novada domes vārda.  

2.5. Piegādātājs nodrošina autobusa bezmaksas garantijas apkalpošanu (t.s. arī defektēto Autobusa mezglu, 
detaļu un aprīkojuma bezmaksas remontu vai nomaiņu) saskaņā ar ražotāja noteiktiem garantijas 
noteikumiem, kas nedrīkst būt pretrunā atklāta konkursa “Autobusa piegāde Jaunpils novada 
pašvaldībai” (iepirkuma identifikācijas Nr.JND2014/AK3) nolikuma un tā pielikumu prasībām un 
noteikumiem.  

2.6. Piegādātājs nodrošina autobusa tehniskās apkopes uzsākšanu ne ilgāk kā 24 stundu laikā no pieteikuma 
saņemšanas brīža.  

2.7. Piegādes brīdī autobusam jābūt pilnībā aprīkotam, lai atbilstoši normatīvo aktu prasībām nodrošinātu 
autobusa dalību ceļu satiksmē.  

 

AUTOBUSA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

Tehniskā specifikācija  

  

Pozīcija Prasība 

Marka, modelis  

Skaits (gab.) 1 (viens) 

Izlaiduma gads 2014.,2015. gads  (jauna) 

Odometrs (nobraukums) Ne vairāk kā 50 km 

TL tips “B klase”: transportlīdzekļi, kas paredzēti sēdošu 

pasažieru pārvadājumiem; šīs klases 

transportlīdzeklī ir tikai sēdvietas 

TL veids / TL kategorija Autobuss pasažieru / M2 

Durvis 3 vai 4 
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Sēdvietas  20 (ieskaitot vadītāju)  

Krāsa Standarta (pēc Pasūtītāja izvēles) 

Motora parametri: 

Jauda 

Motors darba tilpums 

Degvielas veids 

Atbilstoši Euro 6 standartam 

Ne mazāka par 160 Zs 

Ne lielāks par 2.0 litri 

Dīzelis 

Degvielas tvertnes tilpums Ne mazāk kā 75 litri 

Degvielas patēriņš kombinētajā 

ciklā 

Ne lielāks kā 10,0  l/100km 

(pēc ražotāja datiem) 

CO2 izmešu daudzums kombinētajā 

ciklā 

Ne vairāk par 230 g/km 

(pēc ražotāja datiem) 

Slāpekļa oksīdu (NOx) emisiju 

apjoms 

Ne vairāk par 220 mg/km 

Metānu nesaturošo ogļūdeņražu 

(NMHC) emisiju apjoms 

Ne vairāk par 0 mg/km 

Cieto daļiņu (PM) emisiju apjoms Ne vairāk par 0.6 mg/km 

Transportlīdzekļa darba mūža 

enerģijas patēriņš 

Ne vairāk par 2 800 000 MJ 

Pārnesuma kārba / skaits Mehāniskā / ne mazāk kā 6 pārnesumi uz priekšu 

Piedziņas veids Aizmugurējā  

Pretaizdzīšanas ierīce jeb 

signalizācija 

Ražotāja signalizācija; 

Ražotāja imobilaizers (dzinēja bloķētājs) 

Drošības aprīkojums ABS bremžu sistēma; 

Priekšā un aizmugurē disku bremzes; 

Elektroniskā stabilitātes sistēma; 

Vadītāja drošības spilvens; 

Trīspunktu drošības jostas un galvas balsti  

Riepas / diski Vasaras riepas R16’ / tērauda diski R16’ 

Ziemas riepas Papildus ziemas riepu komplekts (bez radzēm) 

Rezerves ritenis Pilna izmēra rezerves ritenis + domkrats 
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Tehniskie parametri:  

Automašīnas pilna masa 3501 – 5000 kg 

Riteņu garenbāze Ne mazāka par 4300 mm 

Automašīnas garums Ne lielāks par 7500 mm 

Automašīnas platums   Ne lielāks par 2500 mm (ar spoguļiem) 

Automašīnas augstums Ne lielāks par 3000 mm 

Pasažieru salona izmēri  Garums: ne mazāks par 4700 mm 

Platums: ne mazāks par 1700 mm 

Augstums: ne mazāks par 1800 mm 

Obligātais aprīkojums:   

 Centrālā atslēga ar tālvadības pulti; 

Elektriski regulējami logu pacēlāji kabīnē; 

Elektriski regulējami un apsildāmi spoguļi; 

Radio ar CD/Mp3 atskaņotāju, skaļruņi priekšā un 

aizmugurē; 

Regulējams stūres rats (augstumā, dziļumā); 

Vadītāja sēdeklis ar regulējamu hidraulisku 

amortizāciju un elkoņu balstiem; 

Stāvvietā novietošanās sensori priekšā un 

aizmugurē; 

Priekšējie miglas lukturi; 

Automātiskā ātruma uzturēšanas sistēma (kruīza 

kontrole); 

Gaisa kondicionēšanas sistēma; 

Āra temperatūras rādītājs; 

Atpakaļgaitas brīdinājuma skaņas signāls; 

Elektriska papildus apsilde kabīnei; 

Ātruma ierobežošanas sistēma 100 km/h; 

Digitālais tahogrāfs diviem vadītājiem;  

Dubļu sargi priekšā un aizmugurē; 

Motora nodalījuma aizsardzība pret akmeņiem 
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un ceļa nelīdzenumiem, 

piekabes āķis 

Pasažieru salona aprīkojums Sēdvietas ar regulējamu atzveltni, drošības 

jostām, elkoņu balstiem ejas pusē un sēdekļu 

(ejas pusē) sānu novirzi. Aiz sēdekļu atzveltnēm 

piestiprināti rokturi, atvāžami galdiņi un mantu 

turēšanas sietiņi; 

Sānu dubultie stikli salonā ar tonējumu; 

Elektriska piedziņa priekšējām durvīm (pasažieru 

durvju atvēršana jānodrošina no vadītāja vietas); 

Gaisa kondicionētājs (ne mazāk par 5 kW) ar 

centrālo gaisa paneli, kondicionētāja ārpuses 

uzlika virsbūves krāsā; 

Autonomā gaisa apsildes sistēma (ne mazāk par 4 

kW) ar taimeru un gaisa izvadu; 

Ventilācijas un evakuācijas lūka jumtā; 

Griestu, sānu un durvju siltumizolācija un 

tapsējums ar audumu; 

Salona grīda – finieris un/vai lamināts un pārklāta 

ar neslīdošu materiālu ; 

Iekāpšanas rokturi; 

Salona apgaismojums: LED profili izejā un ejā; 

Nakts salona apgaismojums; 

Griestu ventilācijas ierīce; 

Papildus salona pretkarozijas apstrāde; 

DVD + Audio, atvāžams monitors vismaz 17`` pa 

diagonāli, pastiprinātājs, skaļruņi; 

Aizmugurējām riteņu arkām ielikņi; 

Atdalošā starpsiena aiz vadītāja; 

Salonā ugunsdzēšamie aparāti (2 gab.), 

medicīniskā aptieciņa, āmuriņi (2 gab.); 

Sānu plaukti abās pusēs bagāžas novietošanai; 

Bagāžas nodalījums pazemināts, lielums ne 

mazāks par 1.2 m³, apgaismojums, 

 digitāls pulkstenis pasažieru salonā 
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Drošības komplekts Avārijas trīsstūris, ugunsdzēšamais aparāts, 

medicīniskā aptieciņa un drošības veste 

Papildus nosacījumi:  

Ražotāja rūpnīcas minimālā 

garantija 

Ne mazāk kā 3 gadi vai 250.000 km nobraukuma 

ierobežojums 

Tehniskās apkopes un serviss Intervāls ne mazāks kā 40.000 km; 

Autorizēta servisa apkalpošana – vismaz 5 

autorizēti servisi Latvijā 

Cits Autobusa reģistrācija CSDD uz Pasūtītāja vārda 

(apliecība, nr. zīmes, tehniskā apskate); 

Sauszemes transportlīdzekļa īpašnieka 
civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas 
(OCTA) polise vienam gadam, 

Autobusa KASKO polise vienam gadam, kas 
ietver sevī ceļu satiksmes negadījumu, 
transportlīdzekļa zādzību vai laupīšanu, citu 
personu ļaunprātīgu rīcību, uguns nelaimi, dabas 
stihiju, stiklu plīsumu, priekšmetu uzkrišanu 
transportlīdzeklim, dzīvnieku nodarītiem 
bojājumiem, jaunvērtības apdrošināšanu, 
lietošanas pārtraukšanas apdrošināšanu bez 
pašriska vienam gadam 

Cenā iekļauti visi nodokļi, nodevas, piegādes 

izdevumi, pirmspārdošanas sagatavošana. 

Autobusa piegāde 60 (sešdesmit) dienu laikā no 

līguma noslēgšanas dienas  
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                                                                                                             3.pielikums Nolikumam  
                                                                                                                       ID Nr. JND2014/AK3 
 
 

Piedāvājuma nodrošinājums 
 
                                                                                                        _________________________  
                                                                                      Reģistrācijas Nr. ____________________  
                                                                     Adrese: _________ iela ___, _______, LV - _______  
 
PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS  
 
„Autobusa piegāde Jaunpils novada pašvaldībai” (Id. Nr. __________)  
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>  
 
Ievērojot to, ka  
<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja pretendents ir fiziska persona)>  
<reģistrācijas numurs (ja pretendents ir juridiska persona)>  
<adrese>  
(turpmāk – Pretendents)  
iesniedz savu piedāvājumu ______________________, reģistrācijas Nr. ____________, ________ iela __, 
________ , LV-______, (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa „Autobusa piegāde __________ 
novada pašvaldībai ” (Id. nr. ____________) ietvaros, kā arī to, ka atklāta konkursa nolikums paredz 
piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,  
mēs <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> neatsaucami apņemamies 15 dienu laikā no 
Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka:  

 Pretendents atsauc savu pied āvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,  
 Pretendents, kur am ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā 

nenoslēdz iepirkuma līgumu,  
saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu, izmaksāt Pasūtītājam <summa 
cipariem> EUR (<summa vārdiem> euro), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu 
kontu.  
 
Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis> un ir spēkā līdz <gads>.gada 
<datums>.<mēnesis>. Pasūtītāja pieprasījums jānosūta mums uz iepriekš norādīto adresi ne vēlāk kā šajā 
datumā.  
 
Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams 
ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu 
apliecina banka.  
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Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā 
ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā 
esošajiem normatīvajiem aktiem.  
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>  
<Paraksttiesīgās personas paraksts>  
<Bankas zīmoga nospiedums> 
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                                                                                                                  4.pielikums Nolikumam  
                                                                                                                       ID Nr.JND2014/AK3 
 

Atklāta konkursa 

„Autobusa piegāde Jaunpils novada pašvaldībai ” 

(ID Nr. JND2014/AK3) 

 

 

VEIKTO PIEGĀŽU UN SNIEGTO PAKALPOJUMU SARAKSTS 

 

 

 

Nr. 

p.k. 

Piegādes un 
pakalpojuma 
nosaukums 

un īss 
raksturojums 

Piegādāto 
autobusu 

skaits 
Modelis Vieta 

Pasūtītājs (privāta vai 
publiska persona, 

nosaukums, 
reģistrācijas numurs, 

adrese un 
kontaktpersona) 

Piegādes un 
pakalpojuma 
sniegšanas 

uzsākšanas un 
pabeigšanas 

gads un 
mēnesis 

1. <…> <…> <…> <…> <…>/<…>  
<…> <…> <…> <…> <…> <…>/<…>  
<…> <…> <…> <…> <…> <…>/<…>  
 

 

 

  

vieta Datums 

   

amats Paraksts amatpersonas vārds, 
uzvārds 

 

z.v. 
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                                                                                                                  5.pielikums Nolikumam  
                                                                                                                       ID Nr.JND2014/AK3 

Atklāta konkursa 

„Autobusa piegāde Jaunpils novada pašvaldībai ” 

 (ID Nr.JND2014/AK3) 

 

 
APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMĀS IEPIRKUMA DAĻAS IZPILDES SARAKSTS 

 

 

Apakšuzņēmēja 
nosaukums, 

reģistrācijas numurs, 
adrese un 

kontaktpersona 

Nododamās 
izpildes daļas 

apjoms  

Īss apakšuzņēmēja veicamās iepirkuma 
daļas izpildes apraksts 

<…> <…> <…> 

<…> <…> <…> 

<…> <…> <…> 

 

  

vieta Datums 

   

amats Paraksts amatpersonas vārds, 
uzvārds 

 

z.v. 
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                                                                                                                  6.pielikums Nolikumam  
                                                                                                                       ID Nr. JND2014/AK3 
 

Atklāta konkursa 
„Autobusa piegāde Jaunpils novada pašvaldībai ”  

(ID Nr. JND2014/AK3) 
 

 
                                                                                      _______________________________  
                                                                                        Reģistrācijas Nr. ________________  
                                                               Adrese: ________ iela___, _______, LV - ________ 
 
 
 

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS 

Atklātā konkursa „Autobusa piegāde __________ novada pašvaldībai” 

 (ID.Nr. ____________) ietvaros 
 

 
Ar šo <Apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona), reģistrācijas 
numurs un adrese> apliecina, ka: 
 

a. piekrīt piedalīties ____________________, reģistrācijas Nr. _________, _______iela __, 
________, LV-________, (turpmāk – Pasūtītājs) organizētajā atklātajā konkursā „„Autobusa 
piegāde Jaunpils novada pašvaldībai”” (ID.Nr._______) kā <Pretendenta nosaukums, 
reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmējs, 

 
b. uz apakšuzņēmēju nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā minētie 

gadījumi,  
 

c. gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, apņemas: 
 

veikt šādu Piegādes daļas izpildi: 
 
<īss Piegādes daļas izpildes apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamās piegādes daļas izpildes 
sarakstā norādītajam> 

un nodot pretendentam šādus resursus: 

<īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>. 

 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksttiesīgās personas paraksts> 
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                                                                                                                  7.pielikums Nolikumam  
                                                                                                                       ID Nr. JND2014/AK3 
 

Atklāta konkursa 
„Autobusa piegāde Jaunpils  novada pašvaldībai”  

(ID Nr. JND2014/AK3) 
 
 
 

TEHNISKĀS APKOPES (SERVISA) SNIEGŠANAS VIETU SARAKSTS LATVIJĀ. 

 

Nr.p.k. 
Servisa vietas 

nosaukums 

Servisa 
sniegšanas 
juridiskais 

pamatojums 
(struktūrvienība, 
apakšuzņēmējs 

utml.) 

Adrese 
Kontaktpersona, 
Kontakttālrunis 

1. <…> <…> <…> <…> 

<…> <…> <…> <…> <…> 

<…> <…> <…> <…> <…> 

<…> <…> <…> <…> <…> 

<…> <…> <…> <…> <…> 

  

 

  

vieta Datums 

   

amats Paraksts amatpersonas 
vārds, uzvārds 

 

z.v. 
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                                                                                                                  8.pielikums Nolikumam  
                                                                                                                       ID Nr. JND2014/AK3 
 

Atklāta konkursa 

„Autobusa piegāde Jaunpils novada pašvaldībai”  

(ID Nr. JND2014/AK3) 

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 
 

 

Iepirkums: „Autobusa piegāde Jaunpils novada pašvaldībai” 

Pretendenta nosaukums:______________________________________________________ 

 

I Informācija par piedāvāto transportlīdzekli 

1. Transportlīdzekļa bāzes modeļa nosaukums: 
________________________________________________________________________ 

2. Transportlīdzekļa bāzes modeļa ražotāja nosaukums: 
______________________________________________________________________ 

3. Piedāvātā transportlīdzekļa īss, paskaidrojošs apraksts: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________ 

 

II Atbilstība tehniskās specifikācijas prasībām 

AUTOBUSA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
Pozīcija Prasība Pretendenta piedāvājums                           

Izvērsts apraksts atbilstoši Tehniskās 
specifikācijas prasībām 

Marka, modelis   

Skaits (gab.) 1 (viens)  

Izlaiduma gads 2014. vai 2015. gads  (jauna)  

Odometrs (nobraukums) Ne vairāk kā 50 km  

TL tips “B klase”: transportlīdzekļi, kas paredzēti 

sēdošu pasažieru pārvadājumiem; šīs 

klases transportlīdzeklī ir tikai sēdvietas 

 

TL veids / TL kategorija Autobuss pasažieru / M2  

Durvis 3 vai 4  
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Sēdvietas  20 (ieskaitot vadītāju)   

Krāsa Standarta (pēc Pasūtītāja izvēles)  

Motora parametri: 

Jauda 

Motors darba tilpums 

Degvielas veids 

Atbilstoši Euro 6 standartam 

Ne mazāka par 160 Zs 

Ne lielāks par 2.0 litri 

Dīzelis 

 

Degvielas tvertnes tilpums Ne mazāk kā 75 litri  

Degvielas patēriņš kombinētajā 

ciklā 

Ne lielāks kā 10,0  l/100km 

(pēc ražotāja datiem) 

 

CO2 izmešu daudzums kombinētajā 

ciklā 

Ne vairāk par 230 g/km 

(pēc ražotāja datiem) 

 

Slāpekļa oksīdu (NOx) emisiju 

apjoms 

Ne vairāk par 220 mg/km  

Metānu nesaturošo ogļūdeņražu 

(NMHC) emisiju apjoms 

Ne vairāk par 0 mg/km  

Cieto daļiņu (PM) emisiju apjoms Ne vairāk par 0.6 mg/km  

Transportlīdzekļa darba mūža 

enerģijas patēriņš 

Ne vairāk par 2 800 000 MJ  

Pārnesuma kārba / skaits Mehāniskā / ne mazāk kā 6 pārnesumi 

uz priekšu 

 

Piedziņas veids Aizmugurējā   

Pretaizdzīšanas ierīce jeb 

signalizācija 

Ražotāja signalizācija; 

Ražotāja imobilaizers (dzinēja bloķētājs) 

 

Drošības aprīkojums ABS bremžu sistēma; 

Priekšā un aizmugurē disku bremzes; 

Elektroniskā stabilitātes sistēma; 

Vadītāja drošības spilvens; 

Trīspunktu drošības jostas un galvas 

balsti  

 

Riepas / diski Vasaras riepas R16’ / tērauda diski R16’  

Ziemas riepas Papildus ziemas riepu komplekts (bez 

radzēm) 
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Rezerves ritenis Pilna izmēra rezerves ritenis + domkrats  

Tehniskie parametri:   

Automašīnas pilna masa 3501 – 5000 kg  

Riteņu garenbāze Ne mazāka par 4300 mm  

Automašīnas garums Ne lielāks par 7500 mm  

Automašīnas platums   Ne lielāks par 2500 mm (ar spoguļiem)  

Automašīnas augstums Ne lielāks par 3000 mm  

Pasažieru salona izmēri  Garums: ne mazāks par 4700 mm 

Platums: ne mazāks par 1700 mm 

Augstums: ne mazāks par 1800 mm 

 

Obligātais aprīkojums:    

 Centrālā atslēga ar tālvadības pulti; 

Elektriski regulējami logu pacēlāji 

kabīnē; 

Elektriski regulējami un apsildāmi 

spoguļi; 

Radio ar CD/Mp3 atskaņotāju, skaļruņi 

priekšā un aizmugurē; 

Regulējams stūres rats (augstumā, 

dziļumā); 

Vadītāja sēdeklis ar regulējamu 

hidraulisku amortizāciju un elkoņu 

balstiem; 

Stāvvietā novietošanās sensori priekšā 

un aizmugurē; 

Priekšējie miglas lukturi; 

Automātiskā ātruma uzturēšanas 

sistēma (kruīza kontrole); 

Gaisa kondicionēšanas sistēma; 

Āra temperatūras rādītājs; 

Atpakaļgaitas brīdinājuma skaņas 

signāls; 

Elektriska papildus apsilde kabīnei; 

Ātruma ierobežošanas sistēma 100 
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km/h; 

Digitālais tahogrāfs diviem vadītājiem;  

Dubļu sargi priekšā un aizmugurē; 

Motora nodalījuma aizsardzība pret 

akmeņiem un ceļa nelīdzenumiem, 

piekabes āķis 

Pasažieru salona aprīkojums Sēdvietas ar regulējamu atzveltni, 

drošības jostām, elkoņu balstiem ejas 

pusē un sēdekļu (ejas pusē) sānu novirzi. 

Aiz sēdekļu atzveltnēm piestiprināti 

rokturi, atvāžami galdiņi un mantu 

turēšanas sietiņi; 

Sānu dubultie stikli salonā ar tonējumu; 

Elektriska piedziņa priekšējām durvīm 

(pasažieru durvju atvēršana jānodrošina 

no vadītāja vietas); 

Gaisa kondicionētājs (ne mazāk par 5 

kW) ar centrālo gaisa paneli, 

kondicionētāja ārpuses uzlika virsbūves 

krāsā; 

Autonomā gaisa apsildes sistēma (ne 

mazāk par 4 kW) ar taimeru un gaisa 

izvadu; 

Ventilācijas un evakuācijas lūka jumtā; 

Griestu, sānu un durvju siltumizolācija 

un tapsējums ar audumu; 

Salona grīda – finieris un/vai lamināts un 

pārklāta ar neslīdošu materiālu ; 

Iekāpšanas rokturi; 

Salona apgaismojums: LED profili izejā 

un ejā; 

Nakts salona apgaismojums; 

Griestu ventilācijas ierīce; 

Papildus salona pretkarozijas apstrāde; 

DVD + Audio, atvāžams monitors vismaz 

17`` pa diagonāli, pastiprinātājs, skaļruņi; 

Aizmugurējām riteņu arkām ielikņi; 
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Atdalošā starpsiena aiz vadītāja; 

Salonā ugunsdzēšamie aparāti (2 gab.), 

medicīniskā aptieciņa, āmuriņi (2 gab.); 

Sānu plaukti abās pusēs bagāžas 

novietošanai; 

Bagāžas nodalījums pazemināts, lielums 

ne mazāks par 1.2 m³, apgaismojums, 

 digitāls pulkstenis pasažieru salonā 

Drošības komplekts Avārijas trīsstūris, ugunsdzēšamais 

aparāts, medicīniskā aptieciņa un 

drošības veste 

 

Papildus nosacījumi:   

Ražotāja rūpnīcas minimālā 

garantija 

Ne mazāk kā 3 gadi vai 250.000 km 

nobraukuma ierobežojums 

 

Tehniskās apkopes un serviss Intervāls ne mazāks kā 40.000 km; 

Autorizēta servisa apkalpošana – vismaz 

5 autorizēti servisi Latvijā 

 

Cits Autobusa reģistrācija CSDD uz Pasūtītāja 

vārda (apliecība, nr. zīmes, tehniskā 

apskate); 

Sauszemes transportlīdzekļa īpašnieka 
civiltiesiskās atbildības obligātās 
apdrošināšanas (OCTA) polise vienam 

gadam, 

Autobusa KASKO polise vienam gadam, 
kas ietver sevī ceļu satiksmes 
negadījumu, transportlīdzekļa zādzību 
vai laupīšanu, citu personu ļaunprātīgu 
rīcību, uguns nelaimi, dabas stihiju, 
stiklu plīsumu, priekšmetu uzkrišanu 
transportlīdzeklim, dzīvnieku nodarītiem 
bojājumiem, jaunvērtības apdrošināšanu, 
lietošanas pārtraukšanas apdrošināšanu 
bez pašriska vienam gadam 

Cenā iekļauti visi nodokļi, nodevas, 

piegādes izdevumi, pirmspārdošanas 

sagatavošana. 

Autobusa piegāde 60 (sešdesmit) dienu 

laikā no līguma noslēgšanas dienas  
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III. AUTOBUSA TEHNISKIE ZĪMĒJUMI 
 
 

1. Prasības autobusa tehniskajiem zīmējumiem: 
• attēlot autobusu no priekšpuses, aizmugures un sāniem; 
• norādīt autobusa ārējos un iekšējos izmērus (autobusa garums, platums, augstums un attālums no 

zemes); 
• norādīt durvju izmērus; 
• attēlot sēdvietu izvietojumu salonā. 

2. Autobusa tehniskajiem zīmējumiem jābūt tādā mērogā un kvalitātē, lai sniegtu detalizētu un uzskatāmu 
informāciju. 

 
IV. PIEDĀVĀTAIS NOBRAUKUMA IEROBEŽOJUMS GARANTIJAS LAIKĀ 
 
Nobraukuma ierobežojums garantijas laikā 

 
__________________________ km 

 
 

V. TEHNISKĀS APKOPES NODROŠINĀJUMA SHĒMA 
 
 
8.1. Tehniskās apkopes nodrošinājuma shēma, kas atspoguļo pretendenta iespējas  nodrošināt pakalpojumu 
sniegšanas uzsākšanu ne ilgāk kā 24 stundu laikā no pieteikuma saņemšanas (sniegt aprēķinu, kas ļauj 
pārliecināties par nosacījuma izpildi; sniegt piedāvātās tehniskās apkopes shēmas vispārīgu aprakstu). 
 
 
8.2. Tehniskās apkopes nodrošinājums (jānorāda veids, kādā tiks nodrošināta tehniskā apkope, piemēram, 
tuvākā tehniskā apkopes vieta, mobilais serviss vai kāds cits veids, kā arī jānorāda kontaktinformācija un 
juridiskais pamatojums). 
 

Klients 

Tehniskās 
apkopes 

nodrošinājuma 
veids 

Adrese, tālruņa 
numurs, 

kontaktpersonas 
vārds, uzvārds 

Tehniskās 
apkopes 

sniegšanas 
juridiskais 

pamatojums 
(piegādātāja 

struktūrvienība; 
apakšuzņēmējs; 

sadarbības 
partneris; cits) 

Piezīmes 
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vieta datums 
 
 
 

  

amats Paraksts amatpersonas vārds, uzvārds 
 

z.v. 
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                                                                                                                  9.pielikums Nolikumam  
                                                                                                                       ID Nr. JND2014/AK3 
 

Atklāta konkursa 
„Autobusa piegāde Jaunpils novada pašvaldībai”  

(ID Nr. JND2014/AK3) 
 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
 
 
1.tabula – Autobusa cena kopā ar visu obligāto aprīkojumu 

Transportlī
dzekļa 

modelis 

Cena par 
vienu 

autobusu 
bez PVN 
(EUR) 

PVN 
likme 
(%) 

Cena par 
vienu 

autobusu 
ar PVN 
(EUR) 

 
Autobusu 

skaits 

    1 
 

 
 

 

 

 Prasības pretendentiem Pretendenta piedāvājums 

1. Piedāvātā apkopes cena 250 000 km nobraukumam  

2. Autobusa degvielas patēriņš l/100 km pilsētas režīmā  

3. Autobusa kopējais garantijas termiņš  
 
 
 
 
Ar šo apliecinu piedāvāto cenu pamatotību un spēkā esamību: 

 
 
 

 
 

vieta datums 
 
 
 

  

amats Paraksts amatpersonas vārds, uzvārds 
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       10.pielikums Nolikumam  

                                                                                                                       ID Nr. JND2014/AK3 
 

 
 
 

IEPIRKUMA LĪGUMA PROJEKTS 
par autobusa piegādi 

 
……….., 2014.gada ………… 

 
 

_____________________ (turpmāk – Pircējs), (reģ. Nr. ..........), tās ________________ personā, kas 
rīkojas saskaņā ar ______________, no vienas puses, 

un ………………. „…………” (turpmāk tekstā – Pārdevējs), (reģ. Nr. …………..), tās …………….. personā, 
kurš darbojas saskaņā ar ……………, no otras puses,  

kopā saukti Puses, bet katra atsevišķi Puse, pamatojoties uz atklātā konkursa „Autobusa piegāde 
___________ novada pašvaldībai” (ID.Nr. __________ ) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk 
tekstā – Līgums): 

 
 

I. LĪGUMA PRIEKŠMETS 
1.1. Saskaņā ar Līguma noteikumiem, Tehnisko specifikāciju (Līguma ____pielikums), Tehnisko 

piedāvājumu (Līguma ____pielikums) un Finanšu piedāvājumu (Līguma ___pielikums): 
1.1.1. Pārdevējs pārdod un piegādā 1 (vienu) jaunu 201_.g.izlaiduma autobusu, bet Pircējs pieņem 

īpašumā un samaksā par 1 (vienu) autobusu – marka: _______, modelis: _____ (turpmāk tekstā – Prece). 
1.1.2. Pārdevējs sniedz garantijas servisa pakalpojumus Pircējam, pamatojoties Pārdevēja atklātā 

konkursā „„Autobusa piegāde __________________________ novada pašvaldībai””, Id Nr. 
_____________ piedāvātajiem Garantijas noteikumiem. 

1.2. Preces piegādes cena un šī Līguma kopējā summa ir EUR ___ (_____________), neieskaitot 
pievienotās vērtības nodokli (PVN), kas piemērojams atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas 
normatīvajiem aktiem un apmaksājams papildus (turpmāk tekstā – Līguma summa).  

1.3. Preci Pārdevējs piegādā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā no šī Līguma parakstīšanas dienas. 
Līguma summā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Līguma izpildi.  

 
 

II. NORĒĶINU KĀRTĪBA 
2.1. Pircējs samaksā Līguma summu šādā kārtībā: 
2.1.1. Avansa maksājums netiek paredzēts. 
2.1.2. Līguma summu 100% (viens simts procentu) apmērā bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), 

kas naudas izteiksmē ir EUR ___(___ Euro, ___ centi), Pircējs samaksā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu 
laikā pēc Preces piegādes (saņemšanas) saskaņā ar 1.3.apakšpunktu, preču pavadzīmes - rēķina un 
pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas. Līguma summa maksājama kopā ar pievienotās 
vērtības nodokli (PVN), kas piemērojams atbilstoši maksājuma izdarīšanas brīdī spēkā esošajiem Latvijas 
Republikas normatīvajiem aktiem. Līguma summa tiek samaksāta sekojošā veidā: 

2.1.2.1. Kā daļēju samaksu par Preci Pircējs nodod Pārdevēja īpašumā Pircējam piederošu lietotu 
lietota 2007.g autobusa MB Sprinter 315 ( VIN: WDB9066331S134938) nodošanu 
Piegādātāja īpašumā, izdarot ieskaitu nosacītās cenas apmērā. Autobusa MB Sprinter 315 ( 
VIN: WDB9066331S134938) nosacītā cena sastāda EUR8156 (astoņi tūkstoši 
simtpiecdesmit euro un 0 centi), . Puses izdara savstarpējo prasījumu ieskaitu minētā 
Autobusa MB Sprinter 315 ( VIN: WDB9066331S134938) nosacītās cenas apmērā. Par 
īpašuma tiesību maiņu tiek sastādīts atbilstošs nodošanas – pieņemšanas akts. Pircējs uz 
sava rēķina veic formalitātes un sedz izmaksas, kas saistītas ar autobusa MB Sprinter 315 ( 
VIN: WDB9066331S134938) noņemšanu no CSDD reģistrācijas uzskaites. Pircējs garantē, ka 
minētais autobuss nav ieķīlāts par labu trešajām personām vai kā citādi apgrūtinās un nav 
aizlieguma vai strīdus objekts. 

2.1.2.2. Atlikušo daļu no Līguma summas bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) eur ___(___ 
Euro, ___ centu) apmērā Pircējs pārskaita uz Pārdevēja norādīto bankas norēķinu kontu. 
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Maksājams veicams kopā ar pievienotās vērtības nodokli (PVN), kas piemērojams atbilstoši 
maksājuma izdarīšanas brīdī spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

2.2. Pārdevējs izraksta un iesniedz Pircējam rēķinus, kuros norāda: 
2.2.1. Pārdevēja rekvizītus; 
2.2.2. Pircēja rekvizītus; 
2.2.3. Preci - marka, modelis, skaits; 
2.2.4. Summu - cipariem un vārdiem. 
2.3. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pircējs nodevis Pārdevēja īpašumā šī Līguma 2.1.2.1.p. 

minēto autobusu MB Sprinter 315 ( VIN: WDB9066331S134938) un veicis šī Līguma 2.1.2.2.p. minēto 
pārskaitījumu uz Pārdevēja norādīto bankas norēķinu kontu. 

 
 

III. PREČU PIEGĀDE, NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA 
3.1. Pārdevējs piegādā Preci Pircēja adresē saskaņā ar Līguma 1.3. apakšpunktu.  
3.2. Pārdevējs nodod un Pircējs pieņem Preci, parakstot pieņemšanas-nodošanas Aktu (turpmāk – Akts). 

Vienlaicīgi ar Preces nodošanu, Pārdevējs iesniedz ar Preces kvalitāti un ar normatīvajos aktos noteiktajā 
kartībā veikto reģistrāciju  un apdrošināšanu saistītos dokumentus. Pirms Akta parakstīšanas Pircējs pārbauda 
Preces atbilstību Līguma noteikumiem un paraksta Aktu vai atdod to Pārdevējam neparakstītu, rakstveidā 
norādot tā neparakstīšanas iemeslus. Pirms minētās pārbaudes veikšanas par Akta iesniegšanas faktu 
Pircējam Puses uz tā izdara attiecīgu atzīmi. Atteikumā parakstīt Aktu Pircējs norāda konstatētās nepilnības. 
Pārdevējs novērš nepilnības par saviem līdzekļiem Pušu noteiktajā termiņā. Ja Puses nespēj panākt 
vienošanos par konstatēto nepilnību novēršanas termiņu, Pārdevēja pienākums ir novērst konstatētās 
nepilnības 10 (desmit) darba dienu laikā no atteikuma parakstīt Aktu iesniegšanas dienas Pārdevējam. Pēc 
nepilnību novēršanas Pircējs un Pārdevējs pieņemšanas – nodošanas aktu paraksta. Ja Pircējs nepamatoti 
atsakās vai izvairās no Preces pieņemšanas un/vai pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, Pārdevējs 
vienpusēji paraksta pieņemšanas – nodošanas aktu un nosūta to uz šajā Līgumā norādīto Pircēja adresi. Ja 5 
(piecu) darba dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta nosūtīšanas Pircējam, tas netiek parakstīts un 
nodots Pārdevējam, vai Pārdevējam netiek iesniegts pamatots rakstisks atteikums pieņemšanas – nodošanas 
aktu parakstīt (atteikumā ietverams precīzs konstatēto nepilnību uzskaitījums), pieņemšanas – nodošanas 
akts uzskatāms par Pircēja parakstītu un Prece par Pircēja pieņemtu.  

3.3. Ja Puses nevar vienoties par Preces atbilstību Līguma noteikumiem, proti, Pusēm ir domstarpības par 
Pircēja izvirzītajām pretenzijām par Preces neatbilstību Līguma noteikumiem, tās pieaicina neatkarīgu 
ekspertu atzinuma sniegšanai. Par pieaicināmo ekspertu atzinuma sniegšanai. Puses vienojas par 
nosacījumu, ka pieaicinātais neatkarīgais eksperts būs vispāratzīts lietpratējs (speciālists) jomā, par kuru 
Pusēm ir radušās domstarpības.  

3.4. Risks par Preces saglabāšanu pāriet uz Pircēju no Akta parakstīšanas brīža vai 5. (piektajā) darba 
dienā no Akta iesniegšanas dienas Pircējam, ja Līguma 3.3. apakšpunktā minētajā termiņā Pircējs nav 
parakstījis Aktu, kā arī nav nosūtījis Pārdevējam neparakstītu Aktu un atteikumu parakstīt Aktu. 

3.5. Pircējam nav tiesību lietot Preci līdz Preces pieņemšanai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā. 
 
 

IV. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 
4.1. Pircēja tiesības: 
4.1.1. pārbaudīt Preces atbilstību visām Tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām; 
4.1.2. pārbaudīt Pārdevēja Preces dokumentācijas pilnīgumu un derīgumu, ražotāja garantijas 

nosacījumus; 
4.1.3. pirms Preces nodošanas, ja Precei konstatētas nepilnības, sastādīt aktu, kurā norādītas 

konstatētās nepilnības un termiņš to novēršanai; 
4.1.4. pieņemot Preci, pieaicināt neatkarīgus ekspertus. Ar eksperta pieaicināšanu saistītos izdevumus 

sedz tā Puse, uz kuras viedokļa nepamatotību domstarpību gadījumā norāda eksperta atzinums; 
4.1.5. nepieņemt Preci, ja tā neatbilst Līguma noteikumiem; 
4.1.6. pieprasīt informāciju par Līguma izpildes gaitu. 
4.2. Pircēja pienākumi: 
4.2.1. pieņemt Preci, ja tā piegādāta saskaņā ar Līguma noteikumiem; 
4.2.2. veikt maksājumus saskaņā ar Līgumā noteikto samaksas kārtību; 
4.2.3. piedalīties Preces nodošanā un pieņemšanā. 
4.3. Pārdevēja tiesības: 
4.3.1. saņemt samaksu par Preci, kas ir piegādāta saskaņā ar Līguma noteikumiem; 
4.4. Pārdevēja pienākumi: 
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4.4.1. saskaņā ar normatīvajiem aktiem sagatavot un organizēt Preces nodošanu Pircējam dalībai ceļu 

satiksmē; 
4.4.2. samaksāt normatīvajos aktos noteiktos nodokļus un nodevas par Preci; 
4.4.3. garantēt, ka Precei ir piešķirts ES transportlīdzekļa tipa apstiprinājums, ir saņemts atbilstošs 

transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma sertifikāts un Prece ir reģistrējama Latvijas Republikas Ceļu 
Satiksmes Drošības direkcijā (turpmāk - CSDD). 

4.4.3. veikt Preces reģistrāciju CSDD uz Pircēja vārda un segt ar to un apdrošināšanu saistītās 
izmaksas; 

4.4.4. veikt Preces pirmreizējo tehnisko apskati CSDD un segt ar to saistītās izmaksas; 
4.4.5. iepazīstināt Pircēju ar patiesu un pilnīgu informāciju par Preces kvalitāti, drošumu, ražotāja 

garantijas noteikumiem un tehniskās ekspluatācijas noteikumiem; 
4.4.6. sniegt garantiju saskaņā Pārdevēja atklātā konkursā „Pasažieru autobusa piegāde” 

piedāvātajiem Garantijas noteikumiem un nodrošināt Pircējam iespēju veikt garantijas remontu 
Latvijas Republikas teritorijā; 

4.4.7. pēc Pircēja pieprasījuma vai savas iniciatīvas sniegt informāciju par Līguma izpildes gaitu. 
4.4.8. garantēt, ka attiecībā uz Preci nepastāv nekādi apgrūtinājumi, kuri varētu ierobežot vai 

apdraudēt Pircēja īpašuma tiesības. 
4.5. Līguma izpildē iesaistītā Pārdevēja personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un jaunu apakšuzņēmēju 

iesaistīšana veicama vienīgi Publisko iepirkumu likuma 68. pantā noteiktajā kārtībā. 
 
 

V. LĪGUMSODA SANKCIJAS 
5.1. Ja Pārdevējs nokavē šī Līguma 1.3.apakšpunktā minēto Preces piegādes termiņu, Pārdevējs maksā 

Pircējam līgumsodu 0,015% (nulle komats nulle piecpadsmit procenti) apmērā no šī Līguma 1.2. punktā 
minētās Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no šī Līguma 
1.2. punktā minētās Līguma kopējās summas.  

5.2. Ja Pircējs nokavē šī Līguma 2.1.2. apakšpunktā noteikto Līguma summas samaksas termiņu, Pircējs maksā 
Pārdevējam līgumsodu 0,015% (nulle komats nulle piecpadsmit procenti) apmērā no nesamaksātās summas par 
katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no šī Līguma 1.2. punktā minētās Līguma kopējās 
summas. 

5.3. Šī Līguma 5.1. un 5.2.apakšpunktos minēto līgumsodu samaksa neatbrīvo Pārdevēju un Pircēju no 
saistību izpildes pienākuma. 
 
 

VI. KVALITĀTE 
6.1. Kvalitatīva Prece Līguma izpratnē ir Prece, kas atbilst Līguma noteikumiem, tajā skaitā Tehniskajai 

specifikācijai, Preces ražotāja standartiem un likumos un citos normatīvajos aktos noteiktām prasībām 
attiecībā uz Preces kvalitāti. 
 
 

VII. NEPĀRVARAMA VARA 
7.1. Puses vienojas, ja kāda no Pusēm nepilda savus pienākumus saskaņā ar Līgumu nepārvaramas 

varas dēļ, tā ir atbrīvojama no atbildības par Līguma neizpildi vispār vai Līguma pienācīgu neizpildi. 
7.2. Puses vienojas, ka ar nepārvaramu varu tiek saprasti jebkādi no attiecīgās Puses gribas neatkarīgi 

apstākļi (ja tā ir rīkojusies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis iespējams izpildīt pienācīgi vai izpildīt 
vispār saistības un ja šos apstākļus nebija iespējams paredzēt ne vien attiecīgajai Pusei, bet jebkurai citai 
personai, kas darbojas vai darbotos attiecīgās Puses nozarē, kā arī, ja šos apstākļus nebija iespējams novērst 
ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem. Ar nepārvaramas varas apstākļiem Līguma izpratnē netiek 
saprastas jebkāda veida ekonomiskās vai finanšu grūtības vai arī globālo vai lokālo ekonomikas procesu 
ietekme uz Pusēm.  

7.3. Puses vienojas, ka par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos tai Pusei, kas uz tādiem atsaucas, ir 
jāziņo otrai Pusei rakstiski ne vēlāk kā 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no šo apstākļu iestāšanās vai 
uzsākšanās (rakstiskais paziņojums), bet dokumenti vai citi apliecinājumi, kas nepārprotami norāda uz 
nepārvaramas varas apstākļiem iesniedzami otrai Pusei ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā 
no rakstiskā paziņojuma nosūtīšanas vai nodošanas dienas. 

7.4. Puses vienojas, ja Puse, kas vēlāk atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nav ievērojusi 
iepriekšminēto paziņojumu un pierādījumu iesniegšanas kārtību, tās apgalvojumi nav uzskatāmi par 
nepārvaramas varas apstākļiem atbilstošiem. 
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VIII. LĪGUMA TERMIŅŠ UN TĀ IZBEIGŠANA 
8.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei.  
8.2. Pusēm ir tiesības ar vienpusēju paziņojumu izbeigt šo Līgumu, ja: 

8.2.1. ir ierosināts otras Puses maksātnespējas process; 
8.2.2. Puses kavē no Līguma izrietošo saistību izpildi vairāk par 60 (sešdesmit) darba dienām; 
8.2.3.Pārdevējs nomainījis Līguma izpildē iesaistīto personālu un/vai apakšuzņēmējus veidā, kas ir 

pretrunā ar šī Līguma 4.5. apakšpunktā un Publisko iepirkumu likuma 68. pantā noteikto 
kārtību. 

8.3. Līguma 8.2. apakšpunktā noteiktajos gadījumos Līgums uzskatāms par izbeigtu 7 (septītajā) dienā 
pēc Puses paziņojuma par atkāpšanos (ierakstīta vēstule) izsūtīšanas dienas.  

8.4. Līgums var tikt izbeigts pirms Līguma darbības termiņa beigām Pusēm savstarpēji rakstveidā 
vienojoties. 

 
IX. CITI NOTEIKUMI 

9.1. Termini, kas lietoti šajā Līgumā atbilst to jēgai un formulējamam, kādā tie ir lietoti atklātā konkursa 
dokumentācijā. Atklātā konkursa dokumentācijā izskaidrotie termini Līguma tekstā lietoti to aprakstītajā 
nozīmē, ja vien no konteksta nav iespējams saprast citu termina nozīmi. Līguma izpildes gaitā Pusēm ir 
saistoši atklātā konkursa dokumentācijā paredzētie noteikumi.  

9.2. Visas pretenzijas un strīdi, kas var rasties Līguma izpildes laikā, tiek risināti vispirms pārrunu ceļā, 
pēc iespējas vienojoties abpusēji izdevīgam kompromisam. Strīda neatrisināšanas gadījumā strīds tiek izšķirts 
Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Latvijas Republikas tiesā. 

9.3. Līguma nosacījumi var tikt grozīti Pusēm savstarpēji vienojoties, noformējot Līguma grozījumus, 
labojumus un papildinājumus rakstiski. Tie pievienojami Līgumam kā pielikumi un kļūst par Līguma 
neatņemamu sastāvdaļu. 

9.4. Neviena no Pusēm bez saskaņošanas ar otru Pusi nedrīkst nodot trešajai personai savas saistības, 
kas ir noteiktas ar Līgumu. 

9.5. Gadījumos, kas nav paredzēti Līgumā, Puses rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikā  spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem. 

9.6. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Pušu amatpersonu paraksta tiesības, vai kādi 
Līgumā minētie Pušu rekvizīti, tālruņa, faksa numuri, elektroniskā pasta adreses, adreses u.c., tad tā 
nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka 
otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot šajā Līgumā esošo informāciju par otru Pusi. Šajā 
apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz Līgumā un tā pielikumos minētajiem Pušu pārstāvjiem un to 
rekvizītiem. 

9.7. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai 
izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi 
ir saistoši Pušu tiesību pārņēmējam. Puses brīdina par šādu apstākļu iestāšanos vienu mēnesi iepriekš. 

9.8. Korespondence, kas saistīta ar Līguma izpildi, ir iesniedzama rakstiski latviešu valodā šajā Līgumā 
norādītajā Pircēja adresē: __________, LV-______, un Pārdevēja adresē: ___ , LV-___ un uzskatāma par 
saņemtu: 1) ja izsūtīta ar ierakstītu pasta sūtījumu, tad paziņojumā par pasta sūtījuma izsniegšanu vai 
septītajā dienā pēc nodošanas pastā (pasta zīmogs), šaubu gadījumā sūtītājam jāpierāda, kad sūtījums 
nodots pastā. Ja adresāts apgalvo, ka viņš pastā nodoto sūtījumu nav saņēmis, viņam šis apgalvojums 
jāpamato, minot ticamus iemeslus; 2) ja nodota personīgi pret parakstu - dienā, kad tie nogādāti 
saņēmējam; 3) ar faksa aparāta starpniecību ar atbilstoša saņemšanas fakta apstiprinājuma; 4) ja nosūtīta 
pa elektronisko pastu, ar atbilstošas saņemšanas atskaites saņemšanas brīdi. Pārdevējs un Pircējs visu 
Līguma darbības laiku apņemas nodrošināt iespēju saņemt korespondenci Līgumā norādītajās adresēs un 
uzņemas visus riskus sakarā ar jebkādām korespondences saņemšanas grūtībām vai neiespējamību. 

9.9. Kontaktpersona no Pircēja puses - __ (tālr. +371 ___.; e-pasts ___). 
9.10. Kontaktpersona no Pārdevēja puses ___ (tālr. +371 ___.; e-pasts ___). 
9.11. Ja kāds no Līguma punktiem kāda iemesla dēļ zaudētu spēkā esamību, tas neietekmē citus 

Līguma noteikumus un pārējie Līguma punkti paliek spēkā. 
9.12. Pusēm gadījumos, kuri tieši nav noteikti šajā Līgumā, ir tiesības izvirzīt pretenzijas otrai 

Līguma Pusei par Līgumā noteikto saistību neizpildi, tajā skaitā, pieprasīt zaudējumu atlīdzību, līgumsodus, ja 
Puse ir nosūtījusi otrai Līguma Pusei rakstveida pretenziju par Līgumā noteikto saistību neizpildi un otra 
Līguma Puse 7 (septiņu) darba dienu lakā no rakstveida pretenzijas saņemšanas dienas nav novērsusi 
pretenzijā norādīto saistību neizpildi vai nav sniegusi pamatotus iebildumus par saistību neizpildes iemesliem.  
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9.13. Līgums sastādīts 2 (divos) identiskos eksemplāros uz __ (___) lapām latviešu valodā, pa 

vienam eksemplāram katrai Pusei, abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Puses piekrīt 
visiem Līguma noteikumiem un, to parakstot, apstiprina, ka saprot tā noteikumus.  

9.14. Līgumam tiek pievienoti šādi pielikumi – kopā uz __ (__) lapām: 
1. Pielikums Tehniskā specifikācija uz __ (__) lapām; 
2. Pielikums Nodošanas pieņemšanas akta forma uz __ (__) lapām, 
3. Pielikums Tehniskais piedāvājums uz __ (__) lapām; 
4. Pielikums Finanšu piedāvājums uz __ (__) lapām; 

 
 
 
X. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI  
 
Pircējs: Pārdevējs: 
…… “……………….” 
Adrese: 
Reģ.Nr.   
Banka: 
Kods:  
Konta Nr. 
 

…… “……………….” 
Adrese: 
Reģ.Nr.   
Banka: 
Kods:  
Konta Nr. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


