
APSTIPRINĀTS 

ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas  

2017. gada 27. jūnija sēdes lēmumu, 

1. protokols  

 

 

 

R. Jakovļevs 

Latvijas Bankas  

iepirkuma komisijas vadītājs 

KONKURSA NOLIKUMS 

Par lietota vieglā pasažieru automobiļa nomu ar izpirkumu 

1. IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS  

1.1. LB/2017/70 

2. PASŪTĪTĀJS 

2.1. Latvijas Banka, K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, LV-1050  

3. IEPIRKUMA PROCEDŪRAS VEIDS 

3.1. Atklāts konkurss  

4. IEPIRKUMA PRIEKŠMETS UN CPV KODS 

4.1. Lietota vieglā pasažieru automobiļa (tālāk tekstā – automobilis) noma ar izpirkumu saskaņā 

ar konkursa nolikuma (tālāk tekstā – nolikums) tehniskajā specifikācijā (nolikuma 1. pielikums) 

noteiktajām prasībām un nolikuma 2. un 3. pielikumā minētajiem nosacījumiem. 

4.2. Iepirkuma priekšmetam atbilstošākais CPV kods – 34110000-1 "Vieglie automobiļi". 

5. LĪGUMA IZPILDES VIETA UN LAIKS 

5.1. Piegādes vieta – pretendenta piedāvātā automobiļa ražotāja autorizētā pārstāvja (tālāk 

tekstā – autorizētais pārstāvis) pastāvīgā transportlīdzekļu remonta un tehniskās apkopes 

pakalpojumu sniegšanas vieta (tālāk tekstā – autoserviss) Rīgas pilsētas administratīvajā 

teritorijā (tālāk tekstā – Rīga), kurā tiks veikta pasūtītājam piegādātā automobiļa tehniskā 

stāvokļa novērtēšana un atbilstības nolikumā noteiktajām prasībām pārbaude. 

5.2. Piegādes termiņš – automobili piegādā pasūtītājam ne vēlāk kā 45 (četrdesmit piecu) 

kalendāro dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas. Automobiļa nomas ar izpirkumu termiņš 

– 60 (sešdesmit) mēneši no automobiļa piegādes dienas. 

5.3. Prasības attiecībā uz automobiļa garantijas laiku: 
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5.3.1. pretendenta piedāvātā automobiļa ražotāja noteiktā garantija – ne mazāk kā 36 (trīsdesmit 

seši) mēneši no automobiļa piegādes dienas vai ne mazāk kā līdz 100 000 km automobiļa 

kopējam nobraukumam atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais; 

5.3.2. garantija attiecībā uz virsbūves virsmas koroziju un krāsojuma defektiem – ne mazāk kā 

36 (trīsdesmit seši) mēneši no automobiļa piegādes dienas; 

5.3.3. garantija pret automobiļa virsbūves caurrūsēšanu – ne mazāk kā 10 (desmit) gadu no 

automobiļa piegādes dienas. 

6. PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAS UN ATVĒRŠANAS VIETA, DATUMS, LAIKS UN 

KĀRTĪBA 

6.1. Pretendents iesniedz piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmetu kopumā. Piedāvājuma 

variantu iesniegšana nav atļauta.  

6.2. Piedāvājuma dokumentus noformē atbilstoši nolikuma prasībām, latviešu valodā (izņemot 

nolikuma 7.1.4. punktā minētos dokumentus, kurus var iesniegt arī angļu valodā), cauršuj 

(caurauklo) un paraksta. Piedāvājuma dokumentus paraksta persona, kura ir tiesīga pārstāvēt 

pretendentu. Piedāvājuma dokumentu lapaspuses ir secīgi numurētas, un numerācija atbilst 

pievienotajam satura rādītājam. Piedāvājumā ietvertos dokumentus iesniedz gan papīra, gan 

elektroniskā veidā, abu iesniegto eksemplāru saturs ir identisks. Elektroniskā veidā 

iesniedzamie piedāvājuma dokumenti (saglabāti .doc, .docx, .xls, .xlsx vai .pdf formātā) 

ierakstāmi un iesniedzami elektronisko datu nesējā  –  kompaktdiska matricā vai USB atmiņas 

kartē. Minēto datu nesēju ievieto nolikuma 6.3. punktā minētajā aploksnē. 

6.3. Piedāvājuma dokumentus ievieto slēgtā aploksnē. Aploksni nosūta pa pastu (saņemšanas 

termiņš Latvijas Bankā – līdz 2017. gada 8. augusta plkst. 10.30) vai iesniedz Latvijas Bankā 

K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā (ieeja no Noliktavas ielas), darbdienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.30 

(piektdienās un pirmssvētku dienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 16.15) līdz 2017. gada 8. augusta 

plkst. 10.30, parakstoties piedāvājuma iesniegšanas veidlapā. Tālrunis uzziņām 67022300, e-

pasts: konkursi@bank.lv. 

6.4. Uz aploksnes norāda: 

6.4.1. adresātu un pasūtītāja adresi: Latvijas Bankas iepirkuma komisija, K. Valdemāra ielā 2A, 

Rīgā, Latvijā, LV-1050; 

6.4.2. konkursam "Par lietota vieglā pasažieru automobiļa nomu ar izpirkumu", iepirkums 

LB/2017/70; 

6.4.3. pretendenta nosaukumu un adresi. 

6.5. Piedāvājumu atvēršana notiek piedāvājumu atvēršanas sanāksmē Latvijas Bankas 

apspriežu telpā K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, tūlīt, pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa 

beigām. 

6.6. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē var piedalīties visas ieinteresētās personas, par to 

iepriekš informējot pasūtītāja kontaktpersonu – Aizsardzības pārvaldes Rīgas nodaļas Naudas 

pārvadājumu un transporta daļas vadītāju Vjačeslavu Tihenko (tālr. 67022462, fakss 67022139, 

e-pasts: Vjaceslavs.Tihenko@bank.lv) vai Aizsardzības pārvaldes vadītāja vietnieku Sandi 

Mackēviču (tālr. 67022579, fakss 67022139, e-pasts: Sandis.Mackevics@bank.lv). 

6.7. Piedāvājumus, ko iesniedz (iesūta) pēc noteiktā termiņa, vai, kas nav noformēti vai 

sagatavoti atbilstoši nolikuma 6.3. vai 6.4. punktā noteiktajām prasībām, nepieņem un atdod 

vai nosūta tā iesniedzējam. 

mailto:konkursi@bank.lv
mailto:Vjaceslavs.Tihenko@bank.lv
mailto:Sandis.Mackevics@bank.lv
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7. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI UN INFORMĀCIJA  

 

7.1. Pretendentu atlasei un piedāvājumu atbilstības pārbaudei un izvēlei pretendents iesniedz 

šādus piedāvājuma dokumentus (saskaņā ar nolikuma 6.2. punktu, papīra un elektroniskā 

formātā): 

7.1.1. nolikuma 3. pielikumā noteiktajai veidnei atbilstošu, pilnībā aizpildītu un parakstītu 

pretendenta finanšu piedāvājumu; 

7.1.2. ja pretendents ir personu apvienība, personu apvienības dalībnieku vienošanos par 

personu apvienības izveidošanu; 

7.1.3. pretendenta finanšu piedāvājumā norādītā (nolikuma 3. pielikuma 3. tabulā) autorizētā 

pārstāvja izsniegtu apliecinājumu (vai citu satura ziņā pielīdzināmu dokumentu), kas apliecina, 

ka tam ir tiesības veikt attiecīgā ražotāja automobiļu garantijas apkalpošanu un remontus, un 

tas uzņemas pretendenta piedāvātā automobiļa garantijas saistības Latvijā; 

7.1.4. automobiļa izcelsmes vai pēdējās pastāvīgās reģistrācijas valstī izsniegtu atskaiti (vai citu 

satura ziņā pielīdzināmu dokumentu) par automobiļa tehnisko un vizuālo parametru pārbaudi, 

un tā vērtību ietekmējošo faktoru vispārējo novērtēšanu, ko veicis neatkarīgs vērtētājs (kuram 

ir piekļuve attiecīgās valsts transportlīdzekļu reģistru datu bāzēm), kas raksturo pretendenta 

piedāvātā automobiļa stāvokli (kas eksistēja tā novērtēšanas datumā un būs spēkā līdz 

automobiļa piegādes brīdim) un ietver informāciju vismaz par: 

7.1.4.1. automobiļa izcelsmes un nobraukuma pārbaudi, pievienojot fotoattēlus, kuros redzami 

pretendenta piedāvātā automobiļa virsbūves un salona apdares elementi, norādot krāsu kodus; 

7.1.4.2. tādu būtisku automobiļa bojājumu neesamību, kuri radušies svešas iedarbības vai ārējas 

ietekmes rezultātā (piemēram, sadursme ar transportlīdzekli, plūdi u.tml.), vai kuri nav radušies 

normāla nolietojuma rezultātā (tostarp virsbūves, krāsojuma, salona, ritošās daļas, dzinēja, 

transmisijas vai elektroinstalācijas bojājumi); 

7.1.4.3. visiem ar parasto automobiļa ekspluatāciju saistītajiem iekšējo un ārējo daļu defektiem 

(ja tādi ir), kuru ietekme uz automobiļa tehnisko un vizuālo stāvokli ir nebūtiska un kurus 

iespējams viegli likvidēt (dabiskais nolietojums – piemēram, nenozīmīgi skrāpējumi virsbūves 

krāsojumā vai uz interjera detaļām, kas ir likvidējami pulējot), pievienojot maksimāli 

detalizētus attēlus; 

7.1.5. automobiļa atbilstības sertifikātu CoC (Certificate of Conformity) vai citu satura ziņā 

pielīdzināmu dokumentu, kas apliecina pretendenta piedāvātā automobiļa ekspluatācijas 

ietekmi uz enerģētiku un vidi, un degvielas patēriņu, izmantojot ražotāja sniegto informāciju 

par: 

7.1.5.1. atbilstību izplūdes gāzu emisiju standartam (gaisa piesārņojuma sliekšņvērtībām); 

7.1.5.2. oglekļa dioksīda (CO2) emisiju apjomu gramos uz kilometru; 

7.1.5.3. slāpekļa oksīdu (NOx) emisiju apjomu gramos uz kilometru; 

7.1.5.4. cieto daļiņu (PM) emisiju apjomu gramos uz kilometru; 

7.1.5.5. metānu nesaturošo ogļūdeņražu (NMHC) emisiju apjomu gramos uz kilometru; 

7.1.5.6. ražotāja noteikto degvielas patēriņu (atsevišķi – pilsētā, ārpus pilsētas un kombinētajā 

ciklā) litros uz 100 kilometriem; 

7.1.6. pretendenta piedāvātā automobiļa ražotāja noteikto garantijas termiņu un nosacījumu 

detalizētu aprakstu; 

7.1.7. nolikuma 1. pielikumā noteiktajai veidnei atbilstošu, pilnībā aizpildītu un parakstītu 

pretendenta tehnisko piedāvājumu saskaņā ar tehniskajā specifikācijā (nolikuma 1. pielikums) 

noteiktajām prasībām; 

7.1.8. ja piedāvājumu parakstījušās personas tiesības pārstāvēt pretendentu nav norādītas 

publiski pieejamā reģistrā, piedāvājumam pievieno pārstāvības tiesības apliecinoša dokumenta 

kopiju; 
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7.1.9. ja pretendents ir paredzējis līguma izpildei piesaistīt apakšuzņēmēju, kura sniedzamo 

pakalpojumu vērtība ir 10% (desmit procentu) no kopējās attiecīgā līguma vērtības vai lielāka 

(tālāk tekstā – apakšuzņēmējs), un attiecīgais apakšuzņēmējs nav reģistrēts Latvijas 

Republikā, apakšuzņēmēja reģistrācijas apliecības kopiju;  

7.1.10. ja pretendents, tā piesaistītais apakšuzņēmējs vai persona, uz kuras iespējām 

pretendents balstās savas atbilstības no nolikuma izrietošajām kvalifikācijas prasībām 

apliecināšanai (tālāk tekstā – saistītā persona), nav reģistrēta Latvijas Republikā, pretendenta, 

tā apakšuzņēmēja vai saistītās personas reģistrācijas valsts kompetentās institūcijas izziņu, kas 

apliecina, ka uz pretendentu, tā apakšuzņēmēju vai saistīto personu nav attiecināms neviens 

no Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmās daļas 1., 3., 6. un 7. punktā noteiktajiem 

pretendentu izslēgšanas gadījumiem un uz personu, kura ir pretendenta vai tā biedra (ja 

pretendents ir personālsabiedrība) valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona vai 

prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli 

(tālāk tekstā – pretendenta amatpersona), nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 42. panta 

pirmās daļas 1. punktā noteiktie gadījumi; 

7.1.11. ja pretendents nav reģistrēts Latvijas Republikā, nodokļu administrācijas iestādē 

pretendenta reģistrācijas valstī iesniegtos jaunākos finanšu pārskatus (t.sk. bilanci, peļņas vai 

zaudējumu aprēķinu, naudas plūsmas pārskatu, pašu kapitāla pārmaiņu pārskatu un pielikumus) 

un attiecīgo revidentu ziņojumu, ja tāds ir; 

7.1.12. pretendenta piedāvātā līguma par automobiļa nomu ar izpirkumu projekts, kas atbilst 

nolikumā noteiktajām prasībām. Automobiļa nomas ar izpirkumu līguma projektā ietvertie 

nosacījumi nedrīkst būt pretrunā ar nolikumā un tā pielikumos (t.sk., nolikuma 2. pielikumā) 

ietvertajiem noteikumiem; 

7.1.13. izdruku no pretendenta piedāvātā automobiļa ražotāja licencētas automobiļa uzbūves 

programmas vai tiešsaistes sistēmas internetā, kurā norādīta automobiļa ražotāja sniegtā aktuālā 

informācija par piegādātā automobiļa rūpnīcas konfigurāciju (pilns automobiļa oriģinālā un 

papildu aprīkojuma saraksts ar nosaukumiem un kodiem). 

7.2. Pretendents, lai apliecinātu, ka tas atbilst nolikumā noteiktajām pretendentu kvalifikācijas 

prasībām, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 49. pantu kā sākotnējo pierādījumu drīkst 

iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu. To iesniedz papīra formātā, arī par 

katru saistīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija 

atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, un par katru pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura 

sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% (desmit procenti) no kopējās attiecīgā līguma 

vērtības, bet ja pretendents ir personu apvienība vai personālsabiedrība – par katru tās 

dalībnieku vai biedru. Eiropas vienotā iepirkumu procedūras dokumenta veidlapa pieejama 

tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lv#. Šajā nolikuma 

punktā noteiktajā gadījumā pretendentam kopā ar piedāvājumu nav jāiesniedz tie nolikuma 

7.1. punktā norādītie dokumenti, kuri nepieciešami kvalifikācijas prasību un izslēgšanas 

nosacījumu atbilstības pārbaudei. 

7.3. Ja pretendents savas atbilstības no nolikuma izrietošās kvalifikācijas prasības 

apliecināšanai balstās uz saistītās personas iespējām, pretendents piedāvājumā papildus iekļauj 

šādus dokumentus: 

7.3.1. saistītās personas un pretendenta parakstītu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību 

vai resursu nodošanu pretendenta rīcībā konkrētā līguma izpildei; 

7.3.2. saistītās personas apliecinājumu par to, ka gadījumā, ja iepirkuma līguma slēgšanas 

tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš savas atbilstības no nolikuma 8.2.4. punkta 

izrietošajām pretendenta kvalifikācijas prasībām apliecināšanai balstās uz saistītās personas 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lv
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iespējām, tad saistītā persona apņemas kopā ar pretendentu solidāri atbildēt par iepirkuma 

līguma saistību izpildi; 

7.3.3. nolikuma prasībām atbilstošu informāciju, kas apliecina saistītās personas atbilstību no 

nolikuma izrietošajai kvalifikācijas prasībai; 

7.3.4. ja saistītā persona nav reģistrēta Latvijas Republikā, saistītās personas reģistrācijas 

apliecības kopiju. 

7.4. Ja pretendents, tā apakšuzņēmējs vai saistītā persona nav reģistrēta Latvijas Republikā, 

Latvijas Bankas iepirkuma komisija (tālāk tekstā – Komisija) ir tiesīga pieprasīt pretendentam, 

kuram atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles 

kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 10 (desmit) darbadienu laikā iesniegt 

izziņas, ko izsniegusi pretendenta, tā apakšuzņēmēja vai saistītās personas reģistrācijas valsts 

kompetenta institūcija, kas apliecina, ka uz ārvalstī reģistrētu pretendentu, tā norādīto saistīto 

personu, apakšuzņēmēju vai personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, 

nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā noteiktie pretendentu 

izslēgšanas gadījumi un uz pretendenta vai tā biedra (ja pretendents ir personālsabiedrība) 

amatpersonu nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmās daļas 1. punktā 

noteiktie gadījumi. 

7.5. Komisija ir tiesīga pieprasīt pretendentam 5 (piecu) darbadienu laikā iesniegt izziņu (vai 

citu satura ziņā pielīdzināmu dokumentu), ko izsniedzis pretendenta piedāvātā automobiļa 

ražotāja autorizētais pārstāvis, vai darījumus apliecinošo dokumentu kopijas, kas apliecina 

pretendenta piedāvātā automobiļa nobraukumu, tehnisko stāvokli un visu līdz Komisijas 

pieprasījuma saņemšanas brīdim veikto automobiļa apkopju un remontdarbu, izmantoto 

rezerves daļu un materiālu atbilstību automobiļa ražotāja prasībām. Pretendents pēc pasūtītāja 

pieprasījuma nodrošina pasūtītājam iespēju klātienē pārliecināties par to, ka uz pretendenta 

piedāvāto automobili neattiecas neviens no nolikuma 1. pielikuma 2.2., 2.3. un 2.4. punktā 

norādītajiem gadījumiem un, ka pretendenta sniegtā informācija un dati (piemēram, atbilstoši 

nolikuma 7.1.4., 7.1.13. un 7.5. punkta, kā arī nolikuma 1. pielikuma prasībām sniegtā 

informācija) ir patiesi. 

7.6. Nolikuma 7.1.10. punktā minētajai izziņai jābūt izsniegtai ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus 

pirms tās iesniegšanas dienas, ja izziņas izdevējs nav norādījis īsāku tās derīguma termiņu. 

8. PRETENDENTU KVALIFIKĀCIJAS PĀRBAUDE UN PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN 

IZVĒLE 

8.1. Pretendentu atlasi un piedāvājumu atbilstības pārbaudi un izvēli Komisija veic slēgtās sēdēs, 

vērtējot katra pretendenta kvalifikāciju un piedāvājumu atsevišķi saskaņā ar Publisko 

iepirkumu likumu, iepirkuma procedūras dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.  

8.2. Komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā šādos gadījumos: 

8.2.1. pretendents nav reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām; 

8.2.2. uz pretendentu, pretendenta norādīto saistīto personu, apakšuzņēmēju vai 

personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināms kāds no Publisko 

iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā noteiktajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem; 

8.2.3. pretendents nav iesniedzis Komisijas pieprasīto nolikuma 7.4. punktā minēto izziņu 

nolikumā noteiktajā termiņā; 

8.2.4. pretendenta pašu kapitāls jaunākajos Valsts ieņēmumu dienestā vai līdzvērtīgā nodokļu 

administrācijas iestādē pretendenta reģistrācijas valstī iesniegtajos finanšu pārskatos ir 

negatīvs; 
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8.2.5. pretendenta norādītajam (nolikuma 3. pielikuma 3. tabulā) autorizētajam pārstāvim 

automobiļa ražotājs nav piešķīris tiesības veikt attiecīgā ražotāja automobiļu garantijas 

apkalpošanu un remontus, kā arī uzņemties garantijas saistības Latvijā; 

8.2.6. pretendents sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību Publisko iepirkumu 

likuma 42. panta noteikumiem vai saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu noteiktajām 

pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai nav sniedzis prasīto informāciju; 

8.2.7. citā Publisko iepirkumu likumā noteiktā gadījumā. 

8.3. Ja pretendents ir personu apvienība vai personālsabiedrība, tad: 

8.3.1. pretendentu atlases prasībām, kuras izriet no nolikuma 8.2.2. punkta, ir jāatbilst visiem 

personu apvienības dalībniekiem (personālsabiedrības biedriem); 

8.3.2. katrai pretendentu atlases prasībai, kura izriet no nolikuma 8.2.4. un 8.2.5. punkta, ir jāatbilst 

vismaz vienam personu apvienības dalībniekam (personālsabiedrības biedram); 

8.3.3. visiem personu apvienības dalībniekiem (personālsabiedrības biedriem) ir jāuzņemas 

solidāra atbildība par līguma saistību izpildi. 

8.4. Komisija izslēdz pretendentu (piedāvājumu) no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī 

neizskata pretendenta piedāvājumu, ja pretendenta piedāvājums neatbilst nolikumā noteiktajām 

prasībām. 

8.5. Komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar pretendentu, kura kvalifikācija un 

piedāvājums atbilst nolikumā noteiktajām prasībām un kura piedāvājums ir saimnieciski 

visizdevīgākais. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atzīst piedāvājumu, kura iegūtā 

punktu summa ir vislielākā. 

8.6. Saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu Komisija nosaka saskaņā ar šādiem nosacījumiem 

un kritērijiem: 

8.6.1. saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanai tiek savstarpēji salīdzināti un ar 

punktu skaitu novērtēti tikai nolikuma prasībām atbilstošie piedāvājumi; 

8.6.2. maksimālais iespējamais piedāvājuma kopējais punktu skaits – 100 (viens simts); 

8.6.3. saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanai izmanto šādus vērtēšanas kritērijus ar 

šādu maksimāli iegūstamo punktu skaitu: 

 

Nr. 

p.k. 

Vērtēšanas kritēriji un to piemērošanas kārtība Maksimālais 

punktu 

skaits 

1. Pretendenta piedāvātā automobiļa nomas ar izpirkumu maksājumu 

kopsumma 60 mēnešu periodā (nolikuma 3. pielikuma 2. tabulas 

2. pozīcija; tālāk tekstā – kopējā cena). 

1.1. Piedāvājums, kurā piedāvātā kopējā cena (nolikuma 

3. pielikuma 2. tabulas 2. pozīcija) ir viszemākā, saņem 97 

(deviņdesmit septiņus) punktus. 

1.2. Piedāvājums, kurā piedāvātā kopējā cena (nolikuma 

3. pielikuma 2. tabulas 2. pozīcija) ir augstāka par viszemāko 

kopējās cenas piedāvājumu, saņem punktu skaitu, ko aprēķina pēc 

šādas formulas: 

                           viszemākā kopējā cena 

punktu skaits = ------------------------------- x 97 (deviņdesmit septiņi) 

                           vērtējamā kopējā cena 

97 

2. Pretendenta piedāvātā automobiļa darbmūža ekspluatācijas kopējās 

izmaksas (tālāk tekstā – izmaksas) saistībā ar enerģijas patēriņu, 

3 
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8.6.4. pretendenta piedāvājuma novērtējums punktos visos saimnieciski visizdevīgākā 

piedāvājuma noteikšanas aprēķinos tiks apaļots līdz 2 (divām) decimāldaļas vietām aiz veselā 

skaitļa. 

8.7. Ja Komisija konstatē, ka divu vai vairāku piedāvājumu iegūtais saimnieciski visizdevīgākā 

piedāvājuma novērtējums punktos ir vienāds, tad Komisija izvēlas to piedāvājumu, kura 

piedāvātā automobiļa piegādes termiņš (nolikuma 3. pielikuma 2. punkts) ir īsāks. 

8.8. Ja par iepirkuma uzvarētāju atzītais pretendents neparaksta līgumu 5 (piecu) darbadienu laikā 

pēc pasūtītāja saskaņotā līguma projekta iesniegšanas pretendentam vai neizpilda nolikuma 9.8. 

vai 9.9. punkta prasības, Komisijai ir tiesības uzskatīt, ka attiecīgais pretendents atsakās slēgt 

līgumu, un lemt par līguma slēgšanu ar nākamo pretendentu, kura kvalifikācija un piedāvājums 

atbilst visām nolikuma prasībām un kura piedāvājums ir nākamais saimnieciski izdevīgākais, 

vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

oglekļa dioksīda emisijām un piesārņotāju (slāpekļa oksīdu un cieto 

daļiņu) emisijām, kas saistītas ar attiecīgā automobiļa ekspluatāciju, 

izteiktas naudas izteiksmē atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 28. 

februāra noteikumos Nr. 106 "Noteikumi par autotransporta līdzekļu 

kategorijām, kuru iepirkumos piemēro īpašas prasības, un 

autotransporta līdzekļu ekspluatācijas izmaksu aprēķināšanas 

metodiku" noteiktajai metodikai un Iepirkumu uzraudzības biroja  

(tālāk tekstā – IUB) izstrādātajam izmaksu aprēķina kalkulatoram 

(http://www.iub.gov.lv/kalkulators). 

2.1. Aprēķinos kā automobiļa darbmūža nobraukums tiks izmantoti 

200 000 km. 

2.2. Aprēķinos kā oglekļa dioksīda (CO2) emisiju izmaksu vērtība 

tiks izmantota 0,035 EUR/kg. 

2.3. Aprēķinos izmantojama dīzeļdegvielas energoietilpības vērtība 

36 MJ/l un benzīna energoietilpības vērtība 32 MJ/l. 

2.4. Aprēķinos izmantojams automobiļa degvielas patēriņš 

kombinētajā režīmā, l/100 km. 

2.5. Izmaksu noteikšanai Komisija izmantos pretendenta sniegto 

(atbilstoši nolikuma 7.1.5. punkta prasībām) informāciju un IUB 

interneta vietnes (http://www.iub.gov.lv) piedāvāto rīku 

"Transportlīdzekļa darbmūža ekspluatācijas izmaksu aprēķina 

kalkulators", lietojot minētajā interneta vietnē piedāvāto programmu 

(izmaksu kalkulatoru http://www.iub.gov.lv/lv/kalkulators) un 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā IUB mājas lapā 

publicēto enerģijas izmaksu aprēķināšanai izmantojamo monetāro 

vērtību uz vienību, EUR/MJ. 

2.6. Piedāvājums, kas nodrošina viszemākās izmaksas, saņem 3 

(trīs) punktus. 

2.7. Piedāvājums, kurā piedāvātās izmaksas ir augstākas par 

viszemākajām piedāvātajām izmaksām, saņem punktu skaitu, ko 

aprēķina pēc šādas formulas: 

       viszemākās izmaksas 

punktu skaits = ------------------------------ x 3 (trīs) 

                              vērtējamās izmaksas. 

Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits 100 

http://www.iub.gov.lv/kalkulators
http://www.iub.gov.lv/
http://www.iub.gov.lv/lv/kalkulators
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9. KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

9.1. Lemt par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu vai iepirkuma procedūras 

izbeigšanu vai pārtraukšanu. 

9.2. Izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos. 

9.3. Nepieciešamības gadījumā pieaicināt ekspertus. 

9.4. Pieprasīt, lai pretendents precizē informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams 

pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai. 

9.5. Paziņot visiem pretendentiem par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu vai 

konkursa izbeigšanu vai pārtraukšanu 3 (triju) darbadienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.  

9.6. Pēc ieinteresētā piegādātāja pieprasījuma sniegt papildu informāciju par nolikumu. 

9.7. Ja Komisija piedāvājumu atvēršanas sanāksmē, atverot piedāvājumu, konstatē, ka tas nav 

noformēts atbilstoši prasībām – nav cauršūts (caurauklots) – Komisijai ir tiesības saņemtos 

piedāvājuma dokumentus nekavējoties cauršūt (caurauklot), visiem Komisijas locekļiem par to 

parakstoties. 

9.8. Komisija ir tiesīga prasīt, lai pretendents – personu apvienība, attiecībā uz kuru pieņemts 

lēmums slēgt līgumu, – pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam 

(piemēram, pilnsabiedrībai) vai noslēdz sabiedrības līgumu atbilstoši Civillikuma 2241.–

2280. pantam, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja Komisijas ieskatā 

tas būs nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei. 

9.9. Ja ar pretendentu, kurš konkrētā līguma izpildei balstās uz saistītās personas iespējām, lai 

pierādītu atbilstību no nolikuma 8.2.4. punkta izrietošajai pretendentu kvalifikācijas prasībai, tiks 

nolemts slēgt iepirkuma līgumu, tad saistītajai personai būs kopā ar pretendentu jāuzņemas 

solidāra atbildība par iepirkuma līguma saistību izpildi. 

10. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

10.1. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt 

iesniegto piedāvājumu. 

10.2. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums 

saņemts, turklāt ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku. 

10.3. Ieinteresētais piegādātājs ir tiesīgs pieprasīt papildu informāciju par nolikumu, ja 

pieprasījums Komisijai iesniegts laikus, ņemot vērā, ka Komisija nav tiesīga sniegt papildu 

informāciju vēlāk nekā 6 (sešas) kalendārās dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa 

beigām (e-pasts: konkursi@bank.lv; fakss – 6702 2420; adrese – Latvijas Bankas iepirkuma 

komisijai, K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, LV-1050), pieprasījumā norādot iepirkuma numuru un 

konkursa nosaukumu. 

10.4. Pretendentam vai tā pārstāvim ir tiesības piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē, 

par to iepriekš informējot nolikuma 6.6. punktā norādīto pasūtītāja kontaktpersonu. 

  

mailto:konkursi@bank.lv
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11. CITI NOTEIKUMI  

11.1. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 60. panta desmitajai daļai šīs iepirkuma procedūras 

rezultātā noslēgtā līguma, t.sk. tā grozījumu (ja tādi būs) un to pamatojuma, teksts tiks publicēts 

Latvijas Bankas interneta vietnē. Ja pretendenta ieskatā kāda no piedāvājuma sastāvdaļām ir 

uzskatāma par komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā. Par 

komercnoslēpumu nevar tikt atzīta informācija, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir 

vispārpieejama, t.sk. nolikumā iekļautā informācija. 

11.2. Pretendenta iesniegts konkursa piedāvājums ir pierādījums, ka pretendents: 

11.2.1. ir iepazinies ar nolikumu; 

11.2.2. ir sapratis un pieņēmis konkursa noteikumus, un tie nenostāda pretendentu neizdevīgā 

stāvoklī attiecībā pret pārējiem pretendentiem. 

11.3. Iesniegtie piedāvājumi netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.  

11.4. Par piedāvājuma izstrādāšanu un iesniegšanu atlīdzība nav paredzēta. 

11.5. Strīdus un domstarpības starp pasūtītāju un pretendentiem risina sarunu ceļā. Ja sarunu 

rezultātā puses nevienojas, strīdus izskata Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā. 

11.6. Nolikums sagatavots uz 19 (deviņpadsmit) lapām, t.sk. tā 1. pielikums uz 4 (četrām) lapām, 

2. pielikums uz 3 (trijām) lapām un 3. pielikums uz 3 (trijām) lapām. 

***  
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1. pielikums 

2017. gada 27. jūnija 

konkursa nolikumam 

(iepirkums LB/2017/70) 

 

 

1. LIETOTA VIEGLĀ PASAŽIERU AUTOMOBIĻA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 

Nr. 

p.k. 

 
Pasūtītāja prasības automobilim 

Pretendenta 

piedāvājums 

1.1. Ražošanas gads Ne agrāks par 2016. gadu  

1.2. Automobiļa nobraukums (km) Ne lielāks par 50 000 km  

1.3. 
Automobiļa tips, klase M1 kategorijas vieglais 

pasažieru automobilis 
 

1.4. 

Virsbūves tips Četrdurvju sedans ar 

pagarinātu riteņu bāzi, bagāžas 

nodalījums konstruktīvi 

atdalīts no pasažieru salona 

 

1.5. 
Sēdvietu skaits (ieskaitot vadītāja 

vietu) 

Ne mazāk kā 4 sēdvietas 
 

1.6. 
Piedziņas veids, dzenošo tiltu skaits Visu riteņu piedziņa, divi 

dzenošie tilti 
 

1.7. 

Pārnesumu kārbas tips Automātiskā, ar manuālo 

pārnesumu pārslēgšanas 

režīmu 

 

1.8. Pārnesumu (pakāpju) skaits Ne mazāk kā astoņpakāpju  

1.9. 
Dzinēja tips Dīzeļdzinējs vai benzīna 

dzinējs 
 

1.10. Dzinēja jauda Ne mazāka par 260 kW  

1.11. Maksimālais griezes moments Ne mazāks par 600 Nm  

1.12. Degvielas patēriņš pilsētā Ne vairāk par 13 l/100 km  

1.13. Degvielas patēriņš ārpus pilsētas Ne vairāk par 8 l/100 km  

1.14. 
Degvielas patēriņš kombinētajā 

ciklā 

Ne vairāk par 10 l/100 km 
 

1.15. Emisiju standarts Ne mazāks par EURO 6  

1.16. Degvielas tvertnes ietilpība  Ne mazāka par 75 litriem  

1.17. Riteņu garenbāze Ne mazāka par 3 100 mm  

1.18. 
Automobiļa bagāžas nodalījuma 

tilpums 

Ne mazāks par 500 litriem 
 

1.19. Pieļaujamā pilnā masa Ne lielāka par 2 750 kg  

1.20. Automobiļa garums Ne lielāks par 5 270 mm  

1.21. Automobiļa augstums Ne mazāks par 1 470 mm  

1.22. Salona platums priekšpusē  Ne mazāks par 1 500 mm  

1.23. Salona platums aizmugurē  Ne mazāks par 1 500 mm  

1.24. 
Augstums no sēdekļa virsmas līdz 

griestiem priekšpusē 

Ne mazāks par 990 mm 
 

1.25. 
Augstums no sēdekļa virsmas līdz 

griestiem aizmugurē 

Ne mazāks par 980 mm 
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1.26. Riteņu izmērs Ne lielāks par R19  

1.27. 
Virsbūve ahromātisko pelēku toņu krāsā (ne melnā, baltā vai gaiši 

pelēkā) 
 

1.28. 

Salona priekšējā un durvju apdares paneļu, stūres un sēdekļu ādas 

apdare, kā arī griestu un grīdas segumu apdare ‒ bēšu, smilšu vai gaiši 

pelēku toņu krāsā 

 

1.29. 

Elektroniskā bremžu pretbloķēšanas sistēma ar bremzēšanas 

palīgierīci, elektroniskā bremžu spēka sadales sistēma, elektroniskā 

stabilitātes sistēma ar pretbuksēšanas un pretizslīdēšanas vadību (vai 

līdzvērtīgas) 

 

1.30. Stūres pastiprinātājs ar mainīgu pārnesumu attiecību  

1.31. 
Multifunkcionāla stūre ar pārnesumu slēgšanas vadību, stūres statņa 

augstuma un dziļuma elektriska regulēšana ar atmiņas funkciju 
 

1.32. 

Elektriski regulējami un apsildāmi priekšējie sēdekļi ar atmiņas 

funkciju, garenvirzienā regulējams (bīdāms) augšstilbu atbalsts 

vismaz autovadītāja pusē 

 

1.33. 

Elektriski regulējami un apsildāmi aizmugurējie malējie sēdekļi ar 

sēdekļa spilvena, atzveltnes leņķa un jostasvietas balstu izliekuma 

regulāciju, un aktīvo klimata kontroli (dzesēšanas un apsildes 

funkciju) 

 

1.34. 

Priekšējā pasažiera sēdekļa funkcijas darbināmas attālināti (no 

aizmugurējā pasažiera vietas), lai palielinātu aizmugurē pieejamo 

vietu ceļgalu līmenī 

 

1.35. 

Frontālie gaisa drošības spilveni priekšā sēdošajiem, galvu 

aizsargājošie (aizkarveida) un sānu gaisa drošības spilveni priekšā un 

aizmugurē sēdošajiem 

 

1.36. Siltumu atstarojošs vējstikls, sānu stikli un aizmugurējais stikls  

1.37. 
Rūpnieciski tonēti skaņu slāpējoši sānu stikli un apsildāms 

aizmugurējais stikls 
 

1.38. Priekšējais un aizmugurējais centrālais roku balsts ar sīklietu novietni  

1.39. 

Adaptīvā ātruma uzturēšanas sistēma (kruīza kontrole), kas uztur 

nemainīgu ātrumu un attālumu no priekšā braucošā automobiļa un 

nodrošina "stop & go" funkciju 

 

1.40. Apsildāmās priekšējo lukturu un vējstikla apskalošanas sprauslas  

1.41. 
Vējstikla tīrītāji ar lietus sensoru un mazgāšanas šķidruma līmeņa 

sensoru 
 

1.42. 

Automātiskā gaisa kondicionēšanas sistēma ar dalīto divpusējas 

darbības klimata kontroli priekšā un aizmugurē sēdošajiem (4 zonu), 

ar atsevišķu regulēšanas un vadības iespēju aizmugurē sēdošajiem, 

automātiskā gaisa recirkulācija 

 

1.43. 
Elektriski vadāmi, apsildāmi un nolokāmi ārējie spoguļi ar 

automātisku aptumšošanos un atmiņas funkciju 
 

1.44. Salona atpakaļskata spogulis ar automātisku aptumšošanos  

1.45. 

Adaptīvā priekšējo gaismas lukturu sistēma ar dinamisko 

izgaismošanu, ietver gaismas (LED) vai lāzera diožu tuvās un tālās 

gaismas 

 

1.46. 
Gaismas diožu (LED) aizmugurējās un bremžu gaismas, 

dienasgaismas (DRL) 
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1.47. 

Elektroniskā sadursmes novēršanas drošības sistēma (ietver 

pirmssadursmes bremzēšanas brīdinājumu, pirmssadursmes bremžu 

palīgsistēmu, pirmssadursmes automātisko bremzēšanu) un joslas 

šķērsošanas brīdinājuma sistēma 

 

1.48. 

Elektroniskā pasažieru drošības sistēma, kas veic preventīvos 

pasākumus vadītāja un pasažieru aizsardzībai (automātiski 

nospriegojot priekšējo un aizmugurējo sēdvietu drošības jostas, 

novietojot priekšējo sēdvietu galvas balstus drošākā pozīcijā, 

papildus tam aizverot sānu logus) 

 

1.49. 

Aklo zonu uzraudzības (brīdinājuma) sistēma ar platleņķa kamerām, 

kas nodrošina 360 grādu leņķa rādiusa (panorāmas) skatu apkārt 

automobilim un sniedz atbalstu autovadītājam pārkošanās laikā, 

attēlu pārraidot monitorā 

 

1.50. 

Nakts redzamības palīgsistēma, kas sniedz autovadītājam informāciju 

par apstākļiem ārpus priekšējo lukturu redzamības zonas (konstatē 

priekšā esošus gājējus vai lielus dzīvniekus, pirms tos apgaismo 

priekšējie lukturi) 

 

1.51. 
Griestos iebūvēts dalīts gaismas diožu (LED) apgaismojums lasīšanai 

aizmugurē sēdošajiem 
 

1.52. 

Brīvroku bagāžas nodalījuma atvēršanas un aizvēršanas funkcija, 

bagāžas nostiprināšanas siksnas (vai tīkls) un 12V kontaktligzda 

bagāžas nodalījumā 

 

1.53. 

Rūpnieciski uzstādīta centrālā durvju atslēga un pretaizdzīšanas 

sistēma ar integrētu imobilaizeru, ielaušanās un sasvēršanās 

sensoriem, un signalizāciju ar tālvadību no oriģinālās vadības pults (2 

gab.) 

 

1.54. 
Automobiļa atrašanās vietas (koordinātu) noteikšanas un meklēšanas 

iekārta (radioviļņu raidītājs ar autonomu barošanu) 
 

1.55. 

Multimedija sistēma ar navigāciju, vismaz 10 skaļruņu instalāciju 

salona priekšējā un aizmugurējā daļā, ar iestatījumu regulēšanas un 

tālvadības iespēju arī no aizmugurējā pasažiera vietas 

 

1.56. Autonomā apsildīšanas un ventilācijas sistēma ar tālvadību  

1.57. 

Digitālās TV apraides signālu uztvērējs (DVB-T, MPEG4; attēla 

rādīšana monitorā gan automobiļa stāvēšanas, gan kustības laikā) ar 

atsevišķu aizmugures displeju (TV monitoru) un tālvadību no 

aizmugurējā pasažiera vietas 

 

1.58. 
Strāvas pārveidotājs no 12V uz 230V spriegumu, 230V kontaktligzda 

aizmugurē sēdošajiem pasažieriem brīvi pieejamā vietā 
 

1.59. 
Standarta izmēra rezerves ritenis, atbilstoši autoražotāja prasībām 

(nekustīgi nostiprināts bagāžas nodalījuma iekšpusē) 
 

1.60. 

Ziemas riepu (bez radzēm, marķētas ar "sniegpārsliņas" (3PMSF) 

apzīmējumu, protektora zīmējuma augstums nav mazāks par 6 mm) 

uz oriģinālā aprīkojuma vieglmetāla riteņu diskiem komplekts (4 

gab.) 

 

1.61. 

Vasaras riepu (protektora zīmējuma augstums nav mazāks par 6 mm) 

uz oriģinālā aprīkojuma vieglmetāla riteņu diskiem komplekts (4 

gab.) 

 

1.62. Instrumentu komplekts (ar domkratu un riteņu atslēgu)  
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1.63. 

Oriģinālie grīdas paklājiņi salonā priekšā un aizmugurē un elastīgais 

ieklājs bagāžas nodalījumā (gumijas vai līdzvērtīga materiāla, 

pielāgoti grīdas kontūrai) 

 

1.64. 
Bez automobiļa modeļa un dzinēja apzīmējumiem automobiļa 

aizmugurē 
 

1.65. Priekšējo un aizmugurējo riteņu dubļusargi  

1.66. Medicīniskā aptieciņa  

1.67. 
Ugunsdzēšamais aparāts (nostiprināts atbilstoši autoražotāja 

prasībām) 
 

1.68. Avārijas zīme  

1.69. Atstarojošā veste  

 

2. PAPILDU PRASĪBAS 

 

2.1. Automobiļa aprīkojumam un stāvoklim jābūt atbilstošam Ministru kabineta 2004. gada 

29. aprīļa noteikumiem Nr. 466 "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un 

kontroli uz ceļiem". 

 

2.2. Automobilim nav bijuši būtiski bojājumi, kuri radušies svešas iedarbības vai ārējas 

ietekmes rezultātā (tajā skaitā, bet ne tikai – sadursme ar transportlīdzekli un/vai šķērsli, 

automobiļa apgāšanās, krišana, nogrimšana, sadursme ar dzīvām būtnēm, ugunsgrēks, 

eksplozija, dabas stihijas, trešās personas rīcība, krītošu priekšmetu iedarbība), tas nav 

pārbūvēts vai pārveidots bez iepriekšējas saskaņošanas ar automobiļa ražotāju vai tā autorizētu 

pārstāvi. 

 

2.3. Automobilis ir ekspluatēts normālos apstākļos, kādus tam paredzējis ražotājs, tam nav 

konstatēti lietošanas pārkāpumi; visu bojājumu un defektu novēršana, kā arī periodiskās 

tehniskās apkopes automobilim ir veiktas tā ražotāja autorizētajos servisa centros, ko apliecina 

attiecīgi ieraksti automobiļa servisa apkopes grāmatā un automobiļa ražotāja uzturētajā 

datubāzē, un pretendents ir spējīgs sagādāt un iesniegt pasūtītājam visu šo informāciju. 

 

2.4. Automobilim piegādes brīdī nedrīkst būt nekādu iekšējo vai ārējo daļu redzamu bojājumu 

(tajā skaitā, nolikuma 7.1.4.2. un 7.1.4.3. punktā minēto). Pretendents garantē pasūtītājam 

piegādājamā automobiļa legalitāti un informācijas par tā izcelsmi patiesumu. 

 

2.5. Pretendents par saviem līdzekļiem nodrošina visu paredzēto nodokļu un nodevu apmaksu, 

piegādājamā automobiļa reģistrāciju pasūtītāja turējumā un lietošanā ar pasūtītāja rīcībā esošo 

valsts reģistrācijas numura zīmi, tehnisko apskati valsts akciju sabiedrībā "Ceļu satiksmes 

drošības direkcija" ar atļaujas piedalīties ceļu satiksmē derīguma termiņu, kas nav īsāks par 12 

(divpadsmit) mēnešiem, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. 

 

2.6. Pretendents piegādā automobili ar degvielas daudzumu automobiļa degvielas tvertnē, kas 

ir ne mazāks kā 20 litri. 
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2. pielikums 

2017. gada 27. jūnija 

konkursa nolikumam 

(Iepirkums LB/2017/70) 

 

 

PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ LĪGUMA PROJEKTĀ IEKĻAUJAMIEM NOSACĪJUMIEM 

 

Pretendents piedāvājumā iekļauj tā piedāvātā automobiļa (tālāk tekstā – automobilis) nomas ar 

izpirkumu līguma (tālāk tekstā – Līgums) projektu, kas tiek sagatavots, ņemot vērā šā nolikuma 

prasības, t.sk. šajā pielikumā minētos nosacījumus. 

 

I Vispārējie nosacījumi 

 

1. Līgums var tikt noslēgts tikai starp pasūtītāju un pretendentu, kuram iepirkuma rezultātā 

piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības. Pasūtītājs nav tiesīgs noslēgt jebkāda veida līgumus ar 

personu, kura šā konkursa ietvaros nav piedalījusies pretendenta statusā. 

 

II Automobiļa piegādes nosacījumi 
 

2. Pretendents, ar kuru šā konkursa rezultātā noslēgts Līgums (tālāk tekstā – iznomātājs), paziņo 

nolikuma 6.6. punktā norādītajai pasūtītāja kontaktpersonai par plānoto automobiļa piegādi 

vismaz 2 (divas) darbadienas iepriekš, saskaņojot ar pasūtītāju automobiļa piegādes datumu un 

laiku, un norādot iznomātāja pārstāvi, kurš veiks piegādātā automobiļa reģistrāciju pasūtītāja 

turējumā un lietošanā (ar pasūtītāja rīcībā esošo valsts reģistrācijas numura zīmi) valsts akciju 

sabiedrībā "Ceļu satiksmes drošības direkcija"", un datus, kas pasūtītājam nepieciešami 

pilnvaras sagatavošanai, kā arī sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības 

obligātās apdrošināšanas (OCTA) un brīvprātīgās sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšanas 

(KASKO) līgumu noslēgšanai. 

 

3. Vienlaikus ar automobiļa piegādi iznomātājs iesniedz pasūtītājam:  

3.1. valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" izsniegtu automobiļa 

reģistrācijas apliecību, kas apliecina automobiļa reģistrāciju pasūtītāja turējumā un lietošanā;  

3.2. automobiļa lietotāja un ekspluatācijas rokasgrāmatu, tehniskās apkopes noteikumus un 

servisa apkopju grāmatiņu;  

3.3. iznomātāja parakstītu automobiļa nodošanas un pieņemšanas aktu. 

 

4. Pasūtītājs 5 (piecu) darbadienu laikā pēc automobiļa saņemšanas pārbauda tā atbilstību 

Līguma noteikumiem un pieņem automobili, parakstot automobiļa nodošanas un pieņemšanas 

aktu, vai, ja konstatēti trūkumi, iesniedz iznomātājam motivētu atteikumu pieņemt automobili, 

norādot pasūtītāja konstatētos trūkumus. Automobiļa pārbaudes ietvaros pasūtītājam cita starpā 

ir tiesības veikt izmēģinājuma braucienu ar automobili un pārbaudīt automobiļa atbilstību 

nolikuma un Līguma noteikumiem, izmantojot automobiļa ražotāja autorizētā pārstāvja 

sniegtos pakalpojumus. 

 

5. Pasūtītāja motivēta atteikuma gadījumā iznomātājs novērš atteikumā norādītos trūkumus un 

atkārtoti iesniedz pasūtītājam iznomātāja parakstītu automobiļa nodošanas un pieņemšanas 

aktu. Pasūtītājs 5 (piecu) darbadienu laikā pēc atkārtoti iesniegtā automobiļa nodošanas un 

pieņemšanas akta saņemšanas pārbauda automobiļa atbilstību Līguma noteikumiem un pieņem 

automobili, parakstot automobiļa nodošanas un pieņemšanas aktu, vai, ja konstatēti trūkumi, 
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iesniedz iznomātājam motivētu atteikumu pieņemt automobili, norādot pasūtītāja konstatētos 

trūkumus.  

 

6. Automobiļa piegādes diena ir diena, kad iznomātājs ir piegādājis automobili un iesniedzis 

pasūtītājam šā pielikuma 3. punktā minētos dokumentus, ja pasūtītājs ir pieņēmis automobili šā 

pielikuma 4. punktā noteiktajā kārtībā. Pasūtītāja motivēta atteikuma gadījumā automobiļa 

piegādes diena ir diena, kad iznomātājs ir novērsis visus pasūtītāja atteikumā minētos trūkumus 

un atkārtoti iesniedzis pasūtītājam iznomātāja parakstītu automobiļa nodošanas un pieņemšanas 

aktu, ja pasūtītājs pieņēmis automobili šā pielikuma 5. punktā noteiktajā kārtībā. 

 

7. Ja iznomātājs nepiegādā pasūtītājam automobili Līgumā noteiktajā termiņā, iznomātājs 

maksā pasūtītājam līgumsodu 0.5% (piecas desmitdaļas procenta) apmērā no iznomātāja 

piedāvātās piegādājamā automobiļa cenas (nolikuma 3. pielikuma 2. tabulas 1. pozīcija) par 

katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentu) no iznomātāja 

piedāvātās piegādājamā automobiļa cenas (nolikuma 3. pielikuma 2. tabulas 1. pozīcija). 

Iznomātājam līgumsods ir jāsamaksā 10 (desmit) darbadienu laikā no pasūtītāja rēķina 

saņemšanas dienas. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji ieturēt iznomātāja maksājamos 

līgumsodus no Līgumā noteiktajiem pasūtītāja maksājumiem. 

 

8. Ja iznomātājs kavē Līgumā noteikto automobiļa piegādes pasūtītājam termiņu vairāk nekā 20 

(divdesmit) kalendārās dienas, pasūtītājs ir tiesīgs, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot 

zaudējumus, vienpusēji atkāpties no Līguma, rakstiski paziņojot par to iznomātājam. Šādā 

gadījumā iznomātājs maksā pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no 

iznomātāja piedāvātās piegādājamā automobiļa cenas (nolikuma 3. pielikuma 2. tabulas 

1. pozīcija) 10 (desmit) darbadienu laikā pēc pasūtītāja paziņojuma par vienpusēju atkāpšanās 

no  Līguma saņemšanas. 

 

III Nomas ar izpirkumu maksa un tās samaksas kārtība 

 

9. Aprēķinot nomas ar izpirkumu maksājumus, iznomātājs piemēro iznomātāja piedāvāto fiksēto 

procentu likmi  un mainīgo 6 mēnešu EURIBOR likmi. Fiksētās likmes un mainīgās likmes 

kopsumma procentu maksājumam tiek noteikta uz procentu likmes maiņas periodu – 6 (seši) 

mēneši.  Procentu likmes maiņas perioda pirmā diena ir 6. punktā noteiktā automobiļa piegādes 

diena. Turpmāk līguma darbības laikā procentu likme tiek mainīta automobiļa piegādes dienas 

datumā ik pēc 6 (sešiem) mēnešiem.  

 

10. Visā Līguma darbības laikā iznomātāja piedāvātā fiksētā procentu likme paliek nemainīga 

vai arī, pusēm vienojoties, var tikt samazināta. Līguma darbības laikā Iznomātājs nav tiesīgs 

papildus nomas ar izpirkumu maksājumam, kurš sastāv no pamatsummas maksājuma un šā 

pielikuma 9. punktā minētājiem procentu maksājumiem, piemērot citus ar Līguma saistību 

izpildi saistītus maksājumus (piemēram, administratīvo izdevumu maksu vai komisijas maksu 

par līguma noslēgšanu, dokumentu sagatavošanu, saistību pirmstermiņa dzēšanu vai 

automobiļa nodošanu pasūtītāja īpašumā).  

 

11. Gadījumā, ja 6 mēnešu EURIBOR likme ir ar negatīvu vērtību, tad nomas maksas aprēķinā 

tās apmērs tiek noteikts par vienādu ar 0. 

 

12. Nomas maksājumus aprēķina pēc anuitātes metodes (ikmēneša pamatsummas un procentu 

kopsumma ir nemainīga visā periodā, izņemot gadījumu, ja mainās 6 mēnešu EURIBOR 

likme). 
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13. Pasūtītājs ir tiesīgs pilnībā vai daļēji dzēst saistības (nomas ar izpirkumu maksu) pirms 

Līgumā noteiktā termiņa, par to rakstiski informējot iznomātāju vismaz 10 (desmit) kalendārās 

dienas iepriekš. Šādā gadījumā iznomātājs nav tiesīgs noteikt pasūtītājam negūto procentu 

ienākumu, komisijas maksas vai jebkāda cita veida maksājuma par saistību pirmstermiņa 

dzēšanu samaksas pienākumu. 

 

14. Pēc automobiļa nomas ar izpirkumu maksājumu kopsummas samaksas iznomātājs nodod 

automobili pasūtītāja īpašumā. 

 

15. Līguma projektā iekļauj detalizēti izstrādātu automobiļa nomas ar izpirkumu maksājumu 

samaksas grafiku, ņemot vērā nolikumā minētos nosacījumus, t.sk. norādot tajā visas izmaksas, 

kas saistītas ar Līgumā paredzēto saistību izpildi visā tā darbības laikā.  

 

IV Citi noteikumi 

16. Iznomātājs drīkst veikt saistītās personas, par kuru Iznomātājs sniedzis informāciju 

pasūtītājam atbilstoši konkursa LB/2017/70 nolikuma prasībām un uz kuras iespējām 

iznomātājs ir balstījies no konkursa LB/2017/70 nolikuma izrietošas kvalifikācijas prasības 

izpildei, nomaiņu tikai ar pasūtītāja rakstisku piekrišanu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 

62. panta nosacījumiem. 

17. Iznomātājs drīkst veikt apakšuzņēmēja, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10% 

(desmit procenti) no kopējās Līguma vērtības vai lielāka un par kuru iznomātājs sniedzis 

informāciju pasūtītājam atbilstoši konkursa LB/2017/70 nolikuma prasībām, maiņu, kā arī 

minētajiem kritērijiem atbilstoša apakšuzņēmēja vēlāku iesaistīšanu Līguma izpildē tikai ar 

pasūtītāja rakstisku piekrišanu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 62. panta nosacījumiem. 

18. Puses nedrīkst izpaust informāciju par otru pusi un Līgumu, izņemot publiski pieejamu 

informāciju, bez otras puses rakstiskas atļaujas, izņemot normatīvajos aktos noteiktos 

gadījumus. Šis konfidencialitātes pienākums ir spēkā neierobežotu laiku. 

 

19. Līgums sagatavots un izpildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

 

20. Strīdus un domstarpības, kas rodas saistībā ar Līgumu, puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. 

Strīdus un domstarpības, par kurām puses nevar vienoties pārrunu ceļā, izskata Latvijas 

Republikas tiesā. Tiesas vieta – Rīga, Latvija. Puses nav tiesīgas vienoties par strīdu izskatīšanu 

šķīrējtiesā. 

 

21. Līguma grozījumus puses noformē rakstiski, un tie kļūst par Līguma neatņemamu 

sastāvdaļu to abpusējas parakstīšanas brīdī. 
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3. pielikums 

2017. gada 27. jūnija 

konkursa nolikumam 

(iepirkums LB/2017/70) 

PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS 

1. tabula 

Informācija par Pretendentu 

Pretendenta statuss  

(atzīmē atbilstošo) 

 juridiskā persona 

 juridisko personu apvienība 

(nereģistrēta) 

 reģistrēta personālsabiedrība 

 cits statuss – _______________ 

(norāda Pretendentam atbilstošu 

statusu) 

Informācija par Pretendentu* (norāda 

nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko 

adresi)  

 

Kontaktinformācija, kas iepirkuma ietvaros 

izmantojama saziņai ar Pretendentu 

(norāda pasta adresi, e-pasta adresi un faksa 

numuru, kā arī Pretendenta kontaktpersonas 

vārdu, uzvārdu, amatu un tālruņa numuru) 

 

Informācija par citu/-ām personu/-ām (tālāk 

tekstā – saistītā persona), uz kuras/-u iespējām 

konkrētā līguma izpildei balstās Pretendents 

atbilstoši konkursa nolikuma 7.3. punkta 

prasībām 

(norāda nosaukumu, reģistrācijas numuru, 

juridisko adresi un saistītās personas lomu** 

iepirkuma līguma izpildē) 

 

Informācija par katru apakšuzņēmēju, kura 

sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10% (desmit 

procentu) no līguma kopējās vērtības vai lielāka 

(tālāk tekstā – apakšuzņēmējs), un katram šādam 

apakšuzņēmējam izpildei nodot paredzēto 

iepirkuma līguma daļu 

 

Piezīmes 

* Ja Pretendents ir personu apvienība (nereģistrēta), attiecīgo informāciju sniedz par katru personu apvienības 

dalībnieku. Savukārt, ja Pretendents ir personālsabiedrība, attiecīgo informāciju sniedz par katru 

personālsabiedrības biedru. 

** Sniedz informāciju par līguma izpildes pasākumiem, kurus Pretendents nodos saistītajai personai, un 

resursiem, kurus saistītā persona apņemas nodot Pretendenta rīcība, kā arī veidu, kādā šie resursi tiks 

Pretendentam nodoti.
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Ar šo Pretendents piesakās dalībai Latvijas Bankas rīkotajā konkursā "Par lietota vieglā 

pasažieru automobiļa nomu ar izpirkumu" (iepirkums LB/2017/70; tālāk tekstā – konkurss) un: 

1) piedāvā nodot pasūtītājam nomā ar izpirkumu vienu konkursa nolikuma 1. pielikumā 

norādītajām prasībām atbilstošu vieglo automobili ___________________________________ 

(marka un modelis) VIN ________________________ (transportlīdzekļa identifikācijas 

numurs VIN) (tālāk tekstā – automobilis) par šādām cenām: 

2. tabula  

Nr. 

p.k. 

Piedāvājuma raksturojums Cena,  

EUR bez PVN 

1. Piegādājamā automobiļa (nolikuma 1. pielikums) cena1  

2. Automobiļa nomas ar izpirkumu maksājumu kopsumma 60 mēnešu 

periodā2 

 

3. Pretendenta piedāvātā fiksētā procentu likme3 Gada procentu 

likme 

_ ._ % 

1 Tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām (nolikuma 1. pielikums) atbilstoša automobiļa cena 

bez pievienotās vērtības nodokļa, iekļaujot tajā visus nodokļus un izmaksas, kas saistītas ar tā iegādi, 

piegādi, pirmspārdošanas sagatavošanu un trūkumu novēršanu (pirms nodošanas pasūtītājam), lai 

nodrošinātu automobiļa pilnīgu gatavību lietošanai, reģistrāciju valsts akciju sabiedrībā "Ceļu 

satiksmes drošības direkcija" pasūtītāja turējumā un lietošanā un valsts tehnisko apskati, kā arī ietverot 

automobiļa garantijas. 

2 Automobiļa nomas ar izpirkumu maksājumu kopsummā ietveramas visas izmaksas (bez pievienotās 

vērtības nodokļa), kas saistītas ar nomas ar izpirkuma līguma izpildi, tai skaitā automobiļa piegāde un 

nodošana pasūtītāja turējumā un lietošanā, automobiļa nomas ar izpirkumu maksa, kredītprocenti, 

administratīvās izmaksas, garantijas, nodokļi un nodevas, atļaujas trešajām personām un visas citas ar 

līguma savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi saistītās izmaksas. Līgums tiek slēgts ar 6 (sešu) mēnešu 

EURIBOR procentu likmi; automobiļa ikmēneša nomas maksai ir jābūt nemainīgai visā nomas laikā, tā 

var mainīties tikai tad, ja 6 (sešu) mēnešu EURIBOR procentu likme kļūs pozitīva.  

3 Pretendenta piedāvātajā fiksētajā procentu likmē ietver visas izmaksas, kas veido starpību starp šīs 

tabulas 2. un 1. pozīcijā minētajām summām t.sk. maksu par automobiļa lietošanu tā nomas laikā, 

iznomātāja peļņu, administratīvās izmaksas, kā arī līguma sagatavošanas un noslēgšanas izmaksas. 

Vadoties no šīs tabulas 3. pozīcijā norādītās fiksētās procentu likmes, pasūtītājs veiks tabulas 2. pozīcijā 

norādītās automobiļa nomas ar izpirkumu maksājumu kopsummas aprēķina aritmētiskās pareizības 

pārbaudi. 

 

2) piedāvā piegādāt automobili šādā termiņā – ___ (___________) kalendāro dienu (ne vēlāk 

kā 45 (četrdesmit piecu) kalendāro dienu) laikā no līguma spēkā stāšanās dienas; 

3) piedāvā nodrošināt automobilim šādu garantijas laiku – ražotāja noteiktā garantija ___ 

(___________) mēneši (ne mazāk kā 36 (trīsdesmit seši) mēneši) no automobiļa piegādes 

dienas vai līdz ___ (___________) km (ne mazāk kā 100 000 km) automobiļa kopējam 

nobraukumam atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais. Ražotāja garantija 

attiecībā uz virsbūves virsmas koroziju un krāsojuma defektiem – ___ (___________) mēneši 

(ne mazāk kā 36 (trīsdesmit seši) mēneši) no automobiļa piegādes dienas. Ražotāja garantija 

pret automobiļa virsbūves caurrūsēšanu – ___ (___________) gadu (ne mazāk kā 10 (desmit) 

gadu) no automobiļa piegādes dienas; 
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4) piedāvā nodrošināt piedāvātā automobiļa garantijas apkalpošanu ražotāja autorizētā pārstāvja 

autoservisā Rīgā, visā tā garantijas periodā, nezaudējot automobilim noteiktās ražotāja 

garantijas (jānorāda vismaz viena attiecīgās transportlīdzekļa markas ražotāja autorizētā 

pārstāvja autoservisu Rīgā): 

3. tabula 

Uzņēmuma nosaukums  

Vienotais reģistrācijas Nr.  

Juridiskā adrese  

Faktiskā pakalpojumu sniegšanas adrese  

Uzņēmuma kontaktpersona (norāda vārdu, 

uzvārdu, amatu, tālruņa numuru un e-pasta 

adresi) 

 

5) apliecina, ka Pretendents neatbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā 

minētajiem Pretendenta izslēgšanas no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā gadījumiem; 

6) apliecina, ka uz personu, kura ir Pretendenta valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā 

persona vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas 

saistītas ar filiāli, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmās daļas 1. punktā minētie 

apstākļi; 

7) apliecina, ka uz saistīto personu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā 

minētie apstākļi (norāda, ja Pretendents saistīto personu piesaisti ir paredzējis); 

8) apliecina, ka uz apakšuzņēmējiem neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā 

daļā minētie apstākļi (norāda, ja Pretendents apakšuzņēmēju piesaisti ir paredzējis); 

9) apliecina, ka piedāvātajās cenās ir iekļautas visas izmaksas, kas nepieciešamas līguma saistību 

izpildei, kā arī nodokļi un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli; 

10) apliecina, ka visas Pretendenta piedāvājumā iekļautās ziņas ir precīzas un patiesas, un tas 

pilnībā piekrīt visiem konkursa nolikuma nosacījumiem, t.sk. līguma projektā ietveramajiem 

noteikumiem (nolikuma 2. pielikums), un apņemas līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 

gadījumā parakstīt pasūtītāja saskaņoto līgumu un pildīt visus tā noteikumus. 

 

Apliecinām, ka (atzīmēt atbilstošo): 

 
mūsu piedāvājums nesatur komercnoslēpumu, un mēs piekrītam tajā iekļautās 

informācijas publicēšanai vai izpaušanai trešajām personām; 

 mūsu piedāvājums satur šādu komercnoslēpumu: 

(norāda, kura tieši piedāvājumā iekļautā informācija ir komercnoslēpums) 

…………………………….…………………………….………………………… 

…………………………….…………………………….………………………… 

 

 

Personas, kura ir tiesīga pārstāvēt Pretendentu, paraksts _________ 

 

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: _______________ 

 

Datums: ______________ 


