
APSTIPRINĀTS 

ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas  

2017. gada 1. novembra sēdes lēmumu, 

1. protokols  

 

 

 

R. Jakovļevs 

Latvijas Bankas  

iepirkuma komisijas vadītājs 

KONKURSA NOLIKUMS 

Par triju vieglo pasažieru automobiļu piegādi 

1. IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS  

1.1. LB/2017/96 

2. PASŪTĪTĀJS 

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

3. IEPIRKUMA PROCEDŪRAS VEIDS 

3.1. Atklāts konkurss  

4. IEPIRKUMA PRIEKŠMETS, TĀ DAĻAS UN CPV KODI 

4.1. Triju jaunu vieglo pasažieru automobiļu (tālāk tekstā – automobilis) piegāde un to tehnisko 

apkopju un remontu veikšana (t.sk. nepieciešamo rezerves daļu piegāde) saskaņā ar konkursa 

nolikuma (tālāk tekstā – nolikums) tehniskajā specifikācijā (nolikuma 1. un 2. pielikums) 

noteiktajām prasībām un iepirkuma līguma projektā (nolikuma 3. pielikums) minētajiem 

nosacījumiem.  

4.2. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 2 (divās) iepirkuma priekšmeta daļās: 

4.2.1. iepirkuma priekšmeta 1. daļa – nolikuma 1. pielikumā norādītā 1 (viena) jauna vieglā 

automobiļa piegāde un tā tehnisko apkopju un remontu veikšana (t.sk. nepieciešamo rezerves 

daļu piegāde); 

4.2.2. iepirkuma priekšmeta 2. daļa – nolikuma 2. pielikumā norādīto 2 (divu) jaunu vieglo 

automobiļu piegāde un to tehnisko apkopju un remontu veikšana (t.sk. nepieciešamo rezerves 

daļu piegāde).  

4.3. Iepirkuma priekšmetam atbilstošākie CPV kodi – 34110000-1 "Vieglie automobiļi" un 

50100000-6 "Transportlīdzekļu un ar tiem saistītā aprīkojuma remonts, apkope un saistītie 

pakalpojumi". 
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5. LĪGUMA IZPILDES VIETA UN LAIKS 

5.1. Piegādes vieta – pretendenta pastāvīgajā tirdzniecības vietā Rīgas pilsētas administratīvajā 

teritorijā (tālāk tekstā – Rīga) vai ne tālāk kā 5 (pieci) km ārpus Rīgas. Ja pretendenta pastāvīgā 

tirdzniecības vieta atrodas tālāk nekā 5 (pieci) km ārpus Rīgas, piegādes vieta – Latvijas Bankas 

Rīgas filiāles ēkā Bezdelīgu ielā 3, Rīgā. 

5.2. Piegādes termiņš – nolikuma 1. un 2. pielikumā norādītos automobiļus piegādā pasūtītājam 

ne agrāk kā 2018. gada 2. janvārī, bet ne vēlāk kā 6 (sešu) mēnešu laikā no līguma spēkā 

stāšanās dienas. 

5.3. Automobiļa tehnisko apkopju un remonta veikšanas vieta un termiņš – pretendenta 

pastāvīgajā transportlīdzekļu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumu sniegšanas vietā 

(tālāk tekstā – autoserviss) Rīgā vai ne tālāk kā 5 (pieci) km ārpus Rīgas, 60 (sešdesmit) mēnešu 

laikā no automobiļa piegādes dienas. 

5.4. Prasības attiecībā uz automobiļa garantijas laiku: 

5.4.1. ražotāja un tā autorizēta pārstāvja noteiktā garantija – ne mazāk kā 36 (trīsdesmit seši) 

mēneši no automobiļa piegādes dienas vai ne mazāk kā līdz 60 000 km nobraukumam atkarībā 

no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais; 

5.4.2. ražotāja un tā autorizēta pārstāvja noteiktā garantija attiecībā uz virsbūves virsmas 

koroziju un krāsojuma defektiem – ne mazāk kā 36 (trīsdesmit seši) mēneši no automobiļa 

piegādes dienas; 

5.4.3. ražotāja un tā autorizēta pārstāvja noteiktā garantija pret automobiļa virsbūves 

caurrūsēšanu – ne mazāk kā 12 (divpadsmit) gadu no automobiļa piegādes dienas. 

6. PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANA, IESNIEGŠANA UN ATVĒRŠANA 

6.1. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu vai abām iepirkuma priekšmeta daļām. 

Piedāvājuma variantu iesniegšana nav atļauta.  

6.2. Piedāvājums iesniedzams tikai elektroniski, pretendentam kā piegādātājam reģistrējoties 

Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturētajā tīmekļvietnē www.eis.gov.lv pieejamajā 

Elektronisko iepirkumu sistēmā (tālāk tekstā – EIS) un izmantojot tās e-konkursu apakšsistēmu 

(tālāk tekstā – e-konkursu sistēma). Ārpus e-konkursu sistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks 

atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām. 

6.3. Ieinteresētais piegādātājs e-konkursu sistēmā šā konkursa sadaļā var reģistrēties kā 

nolikuma saņēmējs, ja tas ir reģistrēts EIS kā piegādātājs1. 

6.4. Iesniedzot piedāvājumu e-konkursu sistēmā, pretendents izmanto e-konkursu sistēmas 

piedāvātos rīkus, aizpildot e-konkursu sistēmas šā konkursa sadaļā ievietotās formas un 

ievadlaukus, kā arī augšupielādējot nolikumā noteiktos dokumentus. 

6.5. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka: 

6.5.1. piedāvājuma dokumentus sagatavo latviešu valodā; 

6.5.2. pieteikums un finanšu piedāvājums (nolikuma 4. un 5. pielikums), kā arī tehniskais 

piedāvājums (nolikuma 1. un 2. pielikums) jāaizpilda tikai elektroniski, katrs atsevišķā 

elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai vēlākas programmatūras versijas) rīkiem 

                                                 
1 Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par nolikuma saņēmēju sk. 

https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883 

https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883
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lasāmā formātā, PDF formātā vai citā pasūtītājam ērti un vienkārši pieejamā formātā, un 

jāpievieno tam paredzētajā e-konkursu sistēmas šā konkursa sadaļas apakšsadaļā; 

6.5.3. piedāvājums parakstāms ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar EIS 

piedāvāto elektronisko parakstu; 

6.5.4. pretendents nedrīkst veikt izmaiņas e-konkursu sistēmas šā konkursa sadaļā publicēto 

veidlapu struktūrā, t.sk. dzēst vai pievienot rindas vai kolonnas; 

6.5.5. piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta e-konkursu sistēmas 

darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp 

piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus 

(ja piedāvājums neatbildīs kādam no šajā nolikuma apakšpunktā minētajiem nosacījumiem, tas 

netiks izskatīts). 

6.6. Piedāvājumu iesniedz līdz 2017. gada 12. decembra plkst. 10.00. 

6.7. Piedāvājumu atvēršana notiek piedāvājumu atvēršanas sanāksmē Latvijas Bankas 

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

beigām. Piedāvājumi tiek atvērti, izmantojot e-konkursu sistēmas piedāvātos rīkus. 

6.8. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē klātienē 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). Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi arī 

neklātienē, t.i., tiešsaistes režīmā e-konkursu sistēmā. 

6.9. Pretendentu piedāvājumi, kas saņemti ārpus e-konkursu sistēmas, netiek pieņemti un tiek 

nosūtīti atpakaļ iesniedzējam. 

7. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI UN INFORMĀCIJA  

 

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

šādus piedāvājuma dokumentus: 

7.1.1. nolikuma 4. vai 5. pielikumā (atkarībā no tā, par kuru iepirkuma daļu/-ām tiek iesniegts 

piedāvājums) noteiktajai veidnei atbilstošs un pilnībā aizpildīts pretendenta piedāvājums; 

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

personu apvienības izveidošanu; 

7.1.3. valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" izsniegtas: 

7.1.3.1. tirdzniecības vietas reģistrācijas apliecības kopija. Ja pretendents reģistrēts ārvalstī, 

pretendentam ir jāiesniedz attiecīgās ārvalsts profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas 

apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga 

dokumenta kopija, kas apliecina pretendenta tiesības tirgot mehāniskos transportlīdzekļus tā 

reģistrācijas valstī; 

7.1.3.2. izziņas kopija, kas apliecina, ka pretendenta piedāvātajiem automobiļu tipiem ir veikta 

transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma procedūra Latvijā un ka transportlīdzekļa tipa 

apstiprinājuma dokuments ir reģistrēts saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra 

noteikumiem Nr. 1494 "Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu 

atbilstības novērtēšanas noteikumi". Ja automobilis uz piedāvājuma iesniegšanas laiku Latvijā 

vēl nav tirdzniecībā, bet tā tirdzniecība tiek plānota, pretendents iesniedz apliecinājumu, ka 

automobiļa tipa atbilstības novērtēšana tiks veikta līdz piegādes brīdim un pievieno pieejamo 

mailto:Vjaceslavs.Tihenko@bank.lv
mailto:Sandis.Mackevics@bank.lv
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tehnisko informāciju par piedāvāto modeli, lai pasūtītājs var gūt pārliecību par automobiļa 

atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām; 

7.1.4. pretendenta piedāvātā automobiļa ražotāja vai tā importētāja izsniegts: 

7.1.4.1. apliecinājums vai līguma kopija (vai cits satura ziņā pielīdzināms dokuments), kas 

apliecina, ka pretendentam ir autorizētas tiesības izplatīt (pārdot) attiecīgā ražotāja produkciju 

un uzņemties automobiļa garantijas saistības Latvijā; 

7.1.4.2. apliecinājums vai līguma kopija (vai cits satura ziņā pielīdzināms dokuments) ar 

automobiļu ražotāju vai importētāju, kas apliecina, ka pretendentam ir autorizētas tiesības veikt 

pretendenta piedāvātā automobiļa tehnisko apkopi un remontu automobiļa garantijas periodā; 

7.1.4.3. autorizēto tehniskās apkopes (servisa) un remonta pakalpojumu sniedzēju Rīgā vai ne 

tālāk kā 5 (pieci) km ārpus Rīgas saraksts, kuri ir tiesīgi apkalpot pretendenta piedāvāto 

automobili visā garantijas periodā, nezaudējot automobilim noteiktās ražotāja un tā autorizētā 

pārstāvja garantijas (nolikuma 7.1.7. punkts); 

7.1.5. izziņa, kas apliecina pretendenta piedāvātā automobiļa ekspluatācijas ietekmi uz 

enerģētiku un vidi, un degvielas patēriņu, izmantojot ražotāja sniegto informāciju un norādot: 

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

ciklā) litros uz 100 kilometriem; 

7.1.6. izdruka no Iepirkumu uzraudzības biroja interneta vietnes (http://www.iub.gov.lv) 

sadaļas "Transportlīdzekļa darbmūža ekspluatācijas izmaksu aprēķina kalkulators" 

(http://www.iub.gov.lv/kalkulators), kas apliecina pretendenta piedāvātā automobiļa darbmūža 

ekspluatācijas kopējās izmaksas saistībā ar enerģijas patēriņu, 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, nolikuma 9.3.3. punkta tabulas 2. punktā minētajām aprēķinos 

izmantojamajām vērtībām un Iepirkumu uzraudzības biroja izstrādātajam transportlīdzekļa 

darbmūža ekspluatācijas izmaksu aprēķina kalkulatoram (http://www.iub.gov.lv/kalkulators). 

Latvijas Bankas iepirkuma komisijai (tālāk tekstā – Komisija) ir tiesības pārbaudīt izdrukā 

norādīto vērtību un aprēķinu pareizību; 

7.1.7. pretendenta piedāvātā automobiļa garantijas nosacījumu detalizēts apraksts (ražotāja un 

tā autorizēta pārstāvja noteiktie garantijas termiņi un noteikumi), kuri būs spēkā visā garantijas 

periodā un atbilst nolikuma prasībām (skatīt nolikuma 1. un 2. pielikuma 2.1. punktu), papildus 

norādot piedāvātā automobiļa tehnisko apkopju veikšanas intervālus (pēc nobrauktajiem 

kilometriem un/vai pēc termiņa) un to pārsniegšanas maksimāli pieļaujamās robežas (pēc 

apkopes grafikā noteiktā laika un/vai nobraukuma, nezaudējot garantijas); 

7.1.8. pretendenta piedāvātā automobiļa ražotāja paredzēto obligāto plānveida tehnisko 

apkopju, kas ietver periodiskās tehniskās pārbaudes saskaņā ar ražotāja norādījumiem, visas 

rezerves daļas, materiālus un to nomaiņu, ko ražotājs pie noteikta nobraukuma un/vai laika 

intervāla paredz plānveida tehniskās apkopes ietvaros, detalizēts izklāsts (vismaz līdz 100 000 

km nobraukumam un pieņemot, ka gada nobraukums nepārsniedz 20 000 km), ar uzrādītām 

veicamo darbu pozīcijām, to apjomiem, darba stundu skaitu, nepieciešamo rezerves daļu, 

materiālu un darba izmaksām (ieskaitot piedāvāto atlaidi) bez pievienotās vērtības nodokļa, 

kuras aprēķinātas saskaņā ar pretendenta piedāvātajiem (nolikuma 4. vai 5. pielikuma 4. tabulā) 

nosacījumiem; 

7.1.9. nolikuma 1. vai 2. pielikumā noteiktajai veidnei atbilstošs un pilnībā aizpildīts 

pretendenta tehniskais piedāvājums atbilstoši pretendenta izvēlētajai iepirkuma priekšmeta 

http://www.iub.gov.lv/
http://www.iub.gov.lv/kalkulators
http://www.iub.gov.lv/kalkulators
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daļai un saskaņā ar tehniskajā specifikācijā (nolikuma 1. vai 2. pielikums) noteiktajām 

prasībām; 

7.1.10. ja piedāvājumu parakstījušās personas tiesības pārstāvēt pretendentu nav norādītas 

publiski pieejamā reģistrā, piedāvājumam pievieno pārstāvības tiesības apliecinoša dokumenta 

kopiju; 

7.1.11. 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;  

7.1.12. 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; 

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

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

zaudējumu aprēķins, naudas plūsmas pārskats, pašu kapitāla pārmaiņu pārskats un pielikumi) 

un attiecīgo revidentu ziņojumu, ja tāds ir.  

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 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 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. vai 8.2.5. punkta 

izrietošajām pretendenta kvalifikācijas prasībām apliecināšanai balstās uz saistītās personas 

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; 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lv
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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. Nolikuma 7.1.12. 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 piedāvājuma 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; 

8.2.5. pretendenta apgrozāmie aktīvi jaunākajos Valsts ieņēmumu dienestā vai līdzvērtīgā 

nodokļu administrācijas iestādē citā valstī sniegtajos finanšu pārskatos ir mazāki par tā 

īstermiņa saistībām; 

8.2.6. pretendents atbilstoši normatīvo aktu prasībām nav tiesīgs tirgot mehāniskos 

transportlīdzekļus tā reģistrācijas valstī; 

8.2.7. pretendenta piedāvātajam automobiļa modelim nav veikta transportlīdzekļa tipa 

apstiprinājuma procedūra Latvijā un pretendents nav ar nolikuma 7.1.3.2. punktā minētajiem 

dokumentiem apliecinājis, ka automobiļa tipa atbilstības novērtēšana tiks veikta līdz 

automobiļa piegādes brīdim; 

8.2.8. pretendenta piedāvātā automobiļa ražotājs vai importētājs nav pretendentam piešķīris 

autorizētas tiesības izplatīt (pārdot) attiecīgā ražotāja produkciju un uzņemties automobiļa 

garantijas saistības Latvijā; 

8.2.9. pretendenta piedāvātā automobiļa ražotājs vai importētājs nav pretendentam piešķīris 

autorizētas tiesības veikt pretendenta piedāvātā automobiļa tehnisko apkopi un remontu 

automobiļa garantijas periodā; 
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8.2.10. 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; 

8.2.11. 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. pretendentu atlases prasībām, kas izriet no nolikuma 8.2.4., 8.2.5., 8.2.6., 8.2.8. vai 

8.2.9. 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.  

9. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN UZVARĒTĀJA NOTEIKŠANA 

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

neizskata pretendenta piedāvājumu, ja pretendenta piedāvājums neatbilst nolikumā noteiktajām 

prasībām. 

9.2. Komisija katrā iepirkuma priekšmeta daļā atsevišķi 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 attiecīgajā iepirkuma priekšmeta 

daļā ir vislielākā. 

9.3. Saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu Komisija nosaka saskaņā ar šādiem 

nosacījumiem un kritērijiem: 

9.3.1. saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanai tiek savstarpēji salīdzināti un ar 

punktu skaitu novērtēti tikai nolikuma prasībām atbilstošie piedāvājumi; 

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

9.3.3. 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 kopējā cena (tālāk tekstā – cena). 

1.1. Piedāvājums, kurā piedāvātā kopējā cena (nolikuma 4. vai 5. 

pielikuma 2. tabula) ir viszemākā, saņem 90 (deviņdesmit ) punktus. 

1.2. Piedāvājums, kurā piedāvātā kopējā cena (nolikuma 4. vai 5. 

pielikuma 2. tabula) ir augstāka par viszemāko kopējās cenas 

piedāvājumu, saņem punktu skaitu, ko aprēķina pēc šādas formulas: 

     viszemākā kopējā cena 

punktu skaits = ------------------------------ x 90 (deviņdesmit) 

                           vērtējamā kopējā cena 

90 

2. Pretendenta piedāvātā automobiļa darbmūža ekspluatācijas kopējās 

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

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 

4 
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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 

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. 

2.4. Aprēķinos izmantojams automobiļa degvielas patēriņš 

kombinētajā režīmā, l/100 km. 

2.5.  Izmaksu noteikšanai Komisija izmantos Iepirkumu uzraudzības 

biroja 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 Iepirkumu 

uzraudzības biroja mājas lapā publicēto enerģijas izmaksu 

aprēķināšanai izmantojamo monetāro vērtību uz vienību, EUR/MJ. 

2.6. Piedāvājums, kas nodrošina viszemākās izmaksas, saņem 4 

(četrus) 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 4 (četri) 

                                  vērtējamās izmaksas 

3. Pretendenta  piedāvātā automobiļa garantijas termiņi (mēnešu skaits 

no piegādes dienas un nobraukums kilometros; tālāk tekstā – 

garantija).  

Piedāvājums, kurš nodrošina nolikuma 5.4. punktā un tehniskās 

specifikācijas (nolikuma 1. vai 2. pielikums) 2.1. punktā noteikto 

prasību izpildi un piedāvā (nolikuma 4. vai 5. pielikums) garantiju 

ilgāku par nolikuma 5.4.1. punktā noteikto minimālo garantiju – par 

katru garantijas laika pagarinājumu par 12 (divpadsmit) mēnešiem 

un garantijas nobraukuma pagarinājumu vismaz par 20 000 km, 

saņem 2 (divus) punktus, bet kopā ne vairāk kā 4 (četrus) punktus. 

Pretendenta piedāvātais garantijas ilgums Piedāvājumam 

piešķiramais 

punktu skaits 
Mēnešu skaits no 

piegādes dienas 
 Nobraukums (km) 

vismaz 36 un vismaz 60 000 0 

vismaz 48 un vismaz 80 000 2 

vismaz 60 un vismaz 100 000 4 
 

4 

4. Pretendenta piedāvātās autoservisa vienas darba stundas izmaksas 

(nolikuma 4. vai 5. pielikuma 4. tabulas 1. punkts; tālāk tekstā – 

darba stundas cena). 

1 

http://www.iub.gov.lv/kalkulators
http://www.iub.gov.lv/
http://www.iub.gov.lv/lv/kalkulators
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9.3.4. pretendenta piedāvājuma novērtējums punktos visos saimnieciski visizdevīgākā 

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

skaitļa. 

9.4. 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 cena (nolikuma 4. vai 5. pielikuma 2. tabulas 1. punkts) ir 

mazāka. 

9.5. Ja par iepirkuma uzvarētāju atzītais pretendents neparaksta līgumu 10 (desmit) darbadienu 

laikā pēc pasūtītāja sagatavotā līguma projekta iesniegšanas pretendentam vai neizpilda 

nolikuma 10.8. vai 10.9. 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 attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā, vai pārtraukt iepirkumu 

attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

9.6. Iepirkuma līguma projektu sk. nolikuma 3. pielikumā. 

10. KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

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

izbeigšanu vai pārtraukšanu. 

10.2. Izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos. 

10.3. Nepieciešamības gadījumā pieaicināt ekspertus. 

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

pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai. 

4.1.Piedāvājums, kurā piedāvātā darba stundas cena ir viszemākā, 

saņem 1 (vienu) punktu. 

4.2. Piedāvājums, kurā piedāvātā darba stundas cena ir augstāka par 

viszemāko darba stundas cenas piedāvājumu, saņem punktu skaitu, 

ko aprēķina pēc šādas formulas: 

                           viszemākā darba stundas cena 

punktu skaits = ------------------------------------- x 1 (viens) 

                           vērtējamā darba stundas cena  

5. Pretendenta piedāvātās atlaides rezerves daļu un ekspluatācijas 

materiālu iegādei apmērs (% no mazumtirdzniecības cenas; 

nolikuma 4. vai 5. pielikuma 4. tabulas 2. punkts; tālāk tekstā –  

atlaide). 

5.1. Piedāvājums, kurā piedāvātās atlaides apmērs ir vislielākais, 

saņem 1 (vienu) punktu.  

5.2. Piedāvājums, kurā piedāvātās atlaides apmērs ir  mazāks par  

vislielāko atlaides apmēra piedāvājumu, saņem punktu skaitu, ko 

aprēķina pēc šādas formulas: 

                          vērtējamais atlaides lielums 

punktu skaits = ------------------------------------- x 1 (viens) 

                          visaugstākās atlaides lielums. 

1 

Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits 100 
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10.5. Paziņot visiem pretendentiem par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu vai 

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

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

10.7. 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. 

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

pierādītu atbilstību no nolikuma 8.2.4. vai 8.2.5. 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. 

11. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

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

iesniegto piedāvājumu. Piedāvājuma grozījums vai atsaukums ir iesniedzams tikai elektroniski, 

izmantojot e-konkursu sistēmu. 

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

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

informāciju vēlāk kā 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. 

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

par to iepriekš informējot nolikuma 6.8. punktā norādīto pasūtītāja kontaktpersonu. 

12. CITI NOTEIKUMI  

12.1. 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. 

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

12.2.1. ir iepazinies ar nolikumu; 

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

stāvoklī attiecībā pret pārējiem pretendentiem. 

12.3. Par piedāvājuma izstrādāšanu un iesniegšanu atlīdzība nav paredzēta. 

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

rezultātā puses nevienojas, strīdus izskata Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā. 

mailto:konkursi@bank.lv
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12.5. Nolikums sagatavots uz 41 (četrdesmit vienas) lapas, t.sk. tā 1. pielikums uz 5 (piecām) 

lapām, 2. pielikums uz 4 (četrām) lapām, 3. pielikums uz 13 (trīspadsmit) lapām, 4. pielikums 

uz 4 (četrām) lapām un 5. pielikums uz 4 (četrām) lapām. 
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1. pielikums 

2017. gada 1. novembra 

konkursa nolikumam 

(iepirkums LB/2017/96) 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 

1. VIENA  VIEGLĀ PASAŽIERU AUTOMOBIĻA PIEGĀDE 

[iepirkuma priekšmeta 1. daļā] 

 

Nr. 

p.k. 

Pasūtītāja tehniskās prasības automobilim Pretendenta 

piedāvājums 

1.1. Modeļa gads 2018. gads  

1.2. Automobiļa statuss Jauns, bez iepriekšējas 

reģistrācijas un ekspluatācijas 

 

1.3. Automobiļa tips, klase M1 kategorijas vieglais pasažieru 

automobilis (E)2 

 

1.4. Virsbūves tips Četrdurvju sedans, bagāžas 

nodalījums konstruktīvi atdalīts 

no pasažieru salona 

 

1.5. Sēdvietu skaits (ieskaitot 

vadītāja vietu) 

5 sēdvietas  

1.6. Automobiļa drošības 

pārbaužu rezultātu 

novērtējums pēc Euro 

NCAP skalas 

5 (piecu) zvaigžņu (*****)  

1.7. Piedziņas veids, dzenošo 

tiltu skaits 

Visu riteņu piedziņa, divi 

dzenošie tilti 

 

1.8. Pārnesumu kārbas tips Automātiskā, ar iespēju pārslēgt 

pārnesumus manuāli 

 

1.9. Pārnesumu (pakāpju) 

skaits 

Ne mazāk kā septiņpakāpju  

1.10. Dzinēja tips Dīzeļdzinējs  

1.11. Dzinēja jauda Ne mazāka par 190 kW  

1.12. Maksimālais griezes 

moments 

Ne mazāks par 580 Nm  

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

1.14. Degvielas patēriņš ārpus 

pilsētas  

Ne vairāk par 6 l/100 km  

1.15. Degvielas patēriņš 

kombinētajā ciklā 

Ne vairāk par 7 l/100 km  

1.16. Degvielas tvertnes 

ietilpība 

Ne mazāka par 65 l  

1.17. Emisiju standarts Ne mazāks par EURO 6  

1.18. Automobiļa augstums Ne mazāks par 1 440 mm  

1.19. Automobiļa garums Ne lielāks par 5 000 mm  

                                                 
2 Automobiļa klase noteikta saskaņā ar biedrības "AUTO ASOCIĀCIJA" (līdz 2013. gada 7. janvārim – biedrība 

"Latvijas Pilnvaroto autotirgotāju asociācija") klasifikatorā norādīto vieglā pasažieru un vieglā komerctransporta 

(līdz 3.5 t) automobiļu dalījumu. 
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1.20. Riteņu garenbāze Ne mazāka par 2 900 mm  

1.21. Salona platums priekšā 

(plecu līmenī) 

Ne mazāks par 1 460 mm  

1.22. Salona platums 

aizmugurē (plecu līmenī) 

Ne mazāks par 1 420 mm  

1.23. Augstums no sēdekļa 

virsmas līdz griestiem 

priekšā 

Ne mazāks par 1 020 mm  

1.24. Augstums no sēdekļa 

virsmas līdz griestiem 

aizmugurē 

Ne mazāks par 960 mm  

1.25. Bagāžas nodalījuma 

tilpums 

Ne mazāks par 520 litriem  

1.26. Riteņu izmērs Ne lielāks par R18  

1.27. Virsbūve pelēkā toņkrāsā (jāsaskaņo pirms piegādes, 

jāpiedāvā vismaz 2 (divi) varianti) 

 

1.28. Virsbūves komponenti (priekšējais un aizmugurējais 

bamperis, durvju rokturi, aizsarglīstes un spoguļu ietvari) 

virsbūves krāsā 

 

1.29. Salona priekšējā un durvju apdares paneļu, grīdas seguma un 

neausta materiāla sēdekļu apdare ‒ melnā vai tumši pelēkā 

toņkrāsā (jāsaskaņo pirms piegādes, jāpiedāvā vismaz 2 (divi) 

varianti) 

 

1.30. Elektroniskā bremžu pretbloķēšanas sistēma ar bremzēšanas 

palīgierīci, elektroniskā bremžu spēka sadales sistēma, 

elektroniskā stabilitātes sistēma ar pretbuksēšanas un 

pretizslīdēšanas vadību (vai līdzvērtīgas) 

 

1.31. Elektroniskā sistēma, kas sniedz vadītājam iespēju pielāgot 

dzinēja, transmisijas un stūres pastiprinātāja raksturlielumus 

atbilstoši izvēlētajam braukšanas režīmam 

 

1.32. Stūres pastiprinātājs ar mainīgu pārnesumu attiecību  

1.33. Multifunkcionāla stūre ar pārnesumu slēgšanas vadību, stūres 

statņa augstuma un dziļuma regulēšana 

 

1.34. Priekšējie sēdekļi ar spilvena augstuma un jostasvietas balstu 

izliekuma regulāciju 

 

1.35. Priekšējo sēdekļu apsilde  

1.36. Centrālie roku balsti ar sīklietu novietnēm priekšā un 

aizmugurē sēdošajiem 

 

1.37. Dalīti nolokāmas aizmugurējo sēdekļu atzveltnes  

1.38. Elektriski vadāmi, apsildāmi un nolokāmi ārējie spoguļi ar 

automātisku aptumšošanos 

 

1.39. Pašaptumšojošs atpakaļskata spogulis salonā  

1.40. Riepu spiediena uzraudzības (indikācijas) sistēma  

1.41. Dzinēja automātiskā start/stop sistēma  

1.42. Rūpnieciski uzstādītas centrālā durvju atslēga un 

pretaizdzīšanas sistēma ar integrētu imobilaizeru, ielaušanās 

un sasvēršanās sensoriem un signalizāciju ar tālvadību no 

oriģinālās vadības pults (2 gab.) 

 

1.43. Vējstikla tīrītāji ar lietus sensoru un mazgāšanas šķidruma 

līmeņa sensoru 
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1.44. Visas sēdvietas aprīkotas ar trīspunktu drošības jostām un 

galvas balstiem (vadītājam un blakussēdētājam ‒ 4 virzienos 

regulējami) 

 

1.45. Priekšējo un aizmugurējo sānu sēdekļu drošības jostas 

aprīkotas ar spriegotājiem un nospriegojuma ierobežotājiem 

 

1.46. Drošības jostu lietošanas atgādinātājs, brīdinājuma signāls par 

nepiesprādzētām drošības jostām 

 

1.47. Frontālie gaisa drošības spilveni priekšā sēdošajiem, galvu 

aizsargājošie (aizkarveida) un sānu gaisa drošības spilveni 

priekšā un aizmugurē sēdošajiem (divām malējām sēdvietām) 

 

1.48. Adaptīvā ātruma uzturēšanas sistēma (kruīza kontrole), kas 

uztur nemainīgu ātrumu un attālumu no priekšā braucošā 

automobiļa un nodrošina "stop & go" funkciju 

 

1.49. Elektroniskā frontālās sadursmes novēršanas drošības sistēma 

(ietver pirmssadursmes bremzēšanas brīdinājumu, 

pirmssadursmes bremžu palīgsistēmu, pirmssadursmes 

automātisko bremzēšanu) un joslas līnijas šķērsošanas 

brīdinājuma sistēma 

 

1.50. Elektroniskā pasažieru drošības sistēma, kas veic preventīvos 

pasākumus vadītāja un pasažieru aizsardzībai (t.sk., 

automātiski nospriegojot drošības jostas, papildus tam 

aizverot sānu logus un ieslēdzot avārijas gaismas 

signalizāciju) 

 

1.51. Aklo zonu uzraudzības (brīdinājuma) sistēma, kas sniedz 

vadītājam informāciju par apstākļiem ārpus ārējo spoguļu 

redzamības zonas un aizmugurē automobiļa kustības laikā 

 

1.52. Automobiļa parkošanās palīgsistēma ar distances sensoriem 

un platleņķa kameru, kas uztver kritisko attālumu līdz 

šķērslim, t.sk. gājējiem, aizmugurē, attēlu pārraidot monitorā 

 

1.53. Multimediju sistēma ar navigāciju, vadītāja informācijas 

displeju, radio un skaļruņu instalāciju salona priekšējā un 

aizmugurējā daļā 

 

1.54. Siltumu atstarojošs vējstikls un apsildāms aizmugurējais 

stikls 

 

1.55. Rūpnieciski (to ražošanas procesā) tonēti skaņu slāpējoši sānu 

stikli un aizmugurējais stikls 

 

1.56. Automātiskā gaisa kondicionēšanas sistēma ar dalīto klimata 

kontroli, ar atsevišķu regulēšanas un vadības iespēju 

aizmugurē sēdošajiem 

 

1.57. Gaismas diožu (LED) vai lāzera diožu priekšējo gaismas 

lukturu sistēma, ietver tuvās un tālās gaismas, dienasgaismas 

(DRL) un gaismas sensoru 

 

1.58. Gaismas diožu (LED) aizmugurējie lukturi  

1.59. Griestos iebūvēts dalīts apgaismojums lasīšanai priekšā un 

aizmugurē sēdošajiem, durvju sliekšņu apgaismojums 

(iekāpšanas vai izkāpšanas laikā) 

 

1.60. 12 V strāvas ligzdas centrālajā konsolē un aizmugurē 

sēdošajiem  

 

1.61. Rezerves ritenis, atbilstošs autoražotāja prasībām (nekustīgi 

nostiprināts bagāžas nodalījuma iekšpusē) 
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1.62. Ziemas riepu (Skandināvijas jeb frikcijas tipa, bez radzēm, 

marķētas ar "sniegpārsliņas" (3PMSF) apzīmējumu) vai 

vasaras riepu komplekts (4 gab., atbilstošs automobiļa 

piegādes sezonai) uz oriģinālā aprīkojuma vieglmetāla riteņu 

diskiem 

 

1.63. Oriģinālie grīdas paklājiņi salonā priekšā un aizmugurē un 

elastīgais ieklājs bagāžas nodalījumā (gumijas vai līdzvērtīga 

materiāla, pielāgoti grīdas kontūrai) 

 

1.64. Automobiļa piekare pielāgota sliktiem braukšanas apstākļiem  

1.65. Instrumentu komplekts (ar domkratu un riteņu atslēgu)  

1.66. Priekšējo un aizmugurējo riteņu dubļusargi (ja autoražotājs ir 

paredzējis) 

 

1.67. Medicīniskā aptieciņa  

1.68. Ugunsdzēšamais aparāts (nostiprināts atbilstoši autoražotāja 

prasībām) 

 

1.69. Avārijas zīme  

1.70. Atstarojošā veste  

 

 

2. PAPILDU PRASĪBAS 

Nr. 

p.k. 
Pasūtītāja prasības 

Pretendenta 

piedāvājums 

2.1.  
Automobiļa garantijas laiks: 

2.1.1. ražotāja un tā autorizēta pārstāvja noteiktā garantija – 

ne mazāk kā 36 (trīsdesmit seši) mēneši no automobiļa 

piegādes dienas vai ne mazāk kā līdz 60 000 km nobraukuma 

sasniegšanai atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas 

pirmais; 

2.1.2. ražotāja un tā autorizēta pārstāvja garantija attiecībā uz 

virsbūves virsmas koroziju un krāsojuma defektiem – ne 

mazāk kā 36 (trīsdesmit seši) mēneši no automobiļa piegādes 

dienas; 

2.1.3. ražotāja un tā autorizēta pārstāvja garantija pret 

automobiļa virsbūves caurrūsēšanu – ne mazāk kā 

12 (divpadsmit) gadu no automobiļa piegādes dienas. 

 

Pretendentam jāpiedāvā automobiļa ražotāja un/vai tā 

autorizēta pārstāvja noteikto garantiju, kas nodrošina 

piedāvātā automobiļa garantijas saistību izpildi saskaņā ar 

automobiļa ražotāja noteiktajiem garantijas noteikumiem, 

kuri ir nemainīgi (bez atkāpēm no automobiļa ražotāja 

noteiktajiem garantijas noteikumiem – t.sk. segums, 

ierobežojumi un lietošanas noteikumi) visā pretendenta 

piedāvātajā garantijas laikā, t.sk. laikā, kurš pārsniedz šā 

pielikuma 2.1.1. apakšpunktā noteikto minimālo automobiļa 

garantijas laiku, un ir spēkā visā Eiropas Savienības teritorijā. 

 

2.2.  
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". 
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Nr. 

p.k. 
Pasūtītāja prasības 

Pretendenta 

piedāvājums 

2.3.  
Pretendentam par saviem līdzekļiem jānodrošina paredzēto 

nodokļu un nodevu apmaksa, automobiļa pirmreizējā 

reģistrācija pasūtītāja īpašumā un tehniskā apskate valsts 

akciju sabiedrībā "Ceļu satiksmes drošības direkcija" ar 

atļaujas piedalīties ceļu satiksmē derīguma termiņu, kas nav 

īsāks par 24 (divdesmit četriem) mēnešiem atbilstoši Latvijas 

Republikas normatīvo aktu prasībām. 

 

2.4.  
Pretendents piegādā automobili ar degvielas daudzumu 

automobiļa degvielas tvertnē, kas ir ne mazāks kā 20 litri. 

 

2.5.  
Nolikuma 1. pielikumā norādītajām aprīkojuma pozīcijām 

jāietilpst pretendenta piedāvātā automobiļa ražotāja 

oriģinālajā komplektācijā un jābūt rūpnieciski uzstādītām. Ja 

kāda no nolikuma 1. pielikuma 1.61., 1.62. 1.65. vai 1.67.–

1.70. punktā norādītajām aprīkojuma pozīcijām neietilpst 

automobiļa ražotāja akceptētā aprīkojuma klāstā (t.sk. papildu 

aprīkojuma, piederumu un aksesuāru klāstā), pretendents 

aprīko automobili atbilstoši šajos punktos noteiktajām 

prasībām, savā piedāvājumā ietverot detalizētu informāciju, 

lai pasūtītājs varētu pārliecināties par pretendenta piegādātā 

aprīkojuma atbilstību nolikumā norādītajām prasībām. 

Savukārt, ja nolikuma 1. pielikuma 1.66. punktā norādītais 

aprīkojums neietilpst automobiļa ražotāja akceptētā 

aprīkojuma klāstā, pretendentam nav jāaprīko automobili 

atbilstoši šajā punktā noteiktajām prasībām. 
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2. pielikums  

2017. gada 1. novembra 

konkursa nolikumam 

(iepirkums LB/2017/96) 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 

1. DIVU JAUNU VIEGLO PASAŽIERU AUTOMOBIĻU PIEGĀDE  

[iepirkuma priekšmeta 2. daļā] 

 

Nr. 

p.k. 

Pasūtītāja tehniskās prasības automobilim 

 
Pretendenta 

piedāvājums 

1.1. Automobiļu skaits  2 (divi)   

1.2. Modeļa gads 2018. gads  

1.3. Automobiļa statuss Jauns, bez iepriekšējas 

reģistrācijas un ekspluatācijas 

 

1.4. Automobiļa tips, klase M1 kategorijas vieglais 

pasažieru automobilis (E)3 

 

1.5. Virsbūves tips Četrdurvju sedans, bagāžas 

nodalījums konstruktīvi atdalīts 

no pasažieru salona 

 

1.6. Sēdvietu skaits (ieskaitot vadītāja 

vietu) 

5 sēdvietas  

1.7. Automobiļa drošības pārbaužu 

rezultātu novērtējums pēc Euro 

NCAP skalas 

5 (piecu) zvaigžņu (*****)  

1.8. Piedziņas veids, dzenošo tiltu 

skaits 

Visu riteņu piedziņa, divi 

dzenošie tilti 

 

1.9. Pārnesumu kārbas tips Automātiskā  

1.10. Pārnesumu (pakāpju) skaits Ne mazāk kā septiņpakāpju  

1.11. Dzinēja tips Dīzeļdzinējs  

1.12. Dzinēja jauda  Ne mazāka par 140 kW  

1.13. Maksimālais griezes moments Ne mazāks par 400 Nm  

1.14. Degvielas patēriņš pilsētā Ne vairāk par 7 l/100 km  

1.15. Degvielas patēriņš ārpus pilsētas Ne vairāk par 5 l/100 km  

1.16. Degvielas patēriņš kombinētajā 

ciklā  

Ne vairāk par 6 l/100 km  

1.17. Degvielas tvertnes ietilpība Ne mazāka par 60 l  

1.18. Emisiju standarts Ne mazāks par EURO 6  

1.19. Automobiļa augstums Ne mazāks par 1 440 mm  

1.20. Automobiļa garums Ne lielāks par 5 000 mm  

1.21. Riteņu garenbāze Ne mazāka par 2 900 mm  

1.22. Salona platums priekšā (plecu 

līmenī) 

Ne mazāks par 1 460 mm  

1.23. Salona platums aizmugurē (plecu 

līmenī) 

Ne mazāks par 1 420 mm  

                                                 
3 Automobiļa klase noteikta saskaņā ar biedrības "AUTO ASOCIĀCIJA" (līdz 2013. gada 7. janvārim – biedrība 

"Latvijas Pilnvaroto autotirgotāju asociācija") klasifikatorā norādīto vieglā pasažieru un vieglā komerctransporta 

(līdz 3.5 t) automobiļu dalījumu. 
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1.24. Augstums no sēdekļa virsmas 

līdz griestiem priekšā 

Ne mazāks par 1 020 mm  

1.25. Augstums no sēdekļa virsmas 

līdz griestiem aizmugurē 

Ne mazāks par 960 mm  

1.26. Bagāžas nodalījuma tilpums Ne mazāks par 500 litriem  

1.27. Riteņu izmērs Ne lielāks par R18  

1.28. Virsbūve pelēkā toņkrāsā (jāsaskaņo pirms piegādes, jāpiedāvā 

vismaz 2 (divi) varianti) 

 

1.29. Virsbūves komponenti (priekšējais un aizmugurējais bamperis, 

durvju rokturi, aizsarglīstes un spoguļu ietvari) virsbūves krāsā 

 

1.30. Salona priekšējā un durvju apdares paneļa, grīdas seguma un neausta 

materiāla sēdekļu apdare ‒ melnā vai tumši pelēkā toņkrāsā 

(jāsaskaņo pirms piegādes, jāpiedāvā vismaz 2 (divi) varianti) 

 

1.31. Elektroniskā bremžu pretbloķēšanas sistēma ar bremzēšanas 

palīgierīci, elektroniskā bremžu spēka sadales sistēma, elektroniskā 

stabilitātes sistēma ar pretbuksēšanas un pretizslīdēšanas vadību (vai 

līdzvērtīgas) 

 

1.32. Elektroniskā sistēma, kas sniedz vadītājam iespēju pielāgot dzinēja, 

transmisijas un stūres pastiprinātāja raksturlielumus atbilstoši 

izvēlētajam braukšanas režīmam 

 

1.33. Multifunkcionāla stūre, stūres statņa augstuma un dziļuma 

regulēšana 

 

1.34. Priekšējie sēdekļi ar spilvena augstuma un jostasvietas balstu 

izliekuma regulāciju 

 

1.35. Priekšējo sēdekļu apsilde  

1.36. Centrālie roku balsti ar sīklietu novietnēm priekšā un aizmugurē 

sēdošajiem 

 

1.37. Dalīti nolokāmas aizmugurējo sēdekļu atzveltnes  

1.38. Elektriski vadāmi, apsildāmi un pielokāmi ārējie spoguļi ar 

automātisku aptumšošanos 

 

1.39. Pašaptumšojošs atpakaļskata spogulis salonā  

1.40. Riepu spiediena uzraudzības (indikācijas) sistēma  

1.41. Dzinēja automātiskā start/stop sistēma  

1.42. Rūpnieciski uzstādītas centrālā durvju atslēga un pretaizdzīšanas 

sistēma ar integrētu imobilaizeru, ielaušanās un sasvēršanās 

sensoriem un signalizāciju ar tālvadību no oriģinālās vadības pults 

(2 gab.) 

 

1.43. Vējstikla tīrītāji ar lietus sensoru un mazgāšanas šķidruma līmeņa 

sensoru 

 

1.44. Visas sēdvietas aprīkotas ar trīspunktu drošības jostām un galvas 

balstiem (vadītājam un blakussēdētājam ‒ 4 virzienos regulējami) 

 

1.45. Priekšējo un aizmugurējo sānu sēdekļu drošības jostas aprīkotas ar 

spriegotājiem un nospriegojuma ierobežotājiem 

 

1.46. Drošības jostu lietošanas atgādinātājs, brīdinājuma signāls par 

nepiesprādzētām drošības jostām 

 

1.47. Frontālie gaisa drošības spilveni priekšā sēdošajiem, galvu 

aizsargājošie (aizkarveida) un sānu gaisa drošības spilveni priekšā 

un aizmugurē sēdošajiem (divām malējām sēdvietām) 
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1.48. Adaptīvā ātruma uzturēšanas sistēma (kruīza kontrole), kas uztur 

nemainīgu ātrumu un attālumu no priekšā braucošā automobiļa un 

nodrošina stop & go funkciju 

 

1.49. Elektroniskā frontālās sadursmes novēršanas drošības sistēma 

(ietver pirmssadursmes bremzēšanas brīdinājumu, pirmssadursmes 

bremžu palīgsistēmu, pirmssadursmes automātisko bremzēšanu) un 

joslas līnijas šķērsošanas brīdinājuma sistēma 

 

1.50. Elektroniskā pasažieru drošības sistēma, kas veic preventīvos 

pasākumus vadītāja un pasažieru aizsardzībai (t.sk., automātiski 

nospriegojot drošības jostas, papildus tam aizverot sānu logus un 

ieslēdzot avārijas gaismas signalizāciju) 

 

1.51. Aklo zonu uzraudzības (brīdinājuma) sistēma, kas sniedz vadītājam 

informāciju par apstākļiem ārpus ārējo spoguļu redzamības zonas un 

aizmugurē automobiļa kustības laikā 

 

1.52. Automobiļa parkošanās palīgsistēma ar distances sensoriem un 

platleņķa kameru, kas uztver kritisko attālumu līdz šķērslim, t.sk. 

gājējiem, aizmugurē, attēlu pārraidot monitorā 

 

1.53. Multimediju sistēma ar navigāciju, vadītāja informācijas displeju, 

radio un skaļruņu instalāciju salona priekšējā un aizmugurējā daļā 

 

1.54. Siltumu atstarojošs vējstikls un apsildāms aizmugurējais stikls  

1.55. Rūpnieciski (to ražošanas procesā) tonēti skaņu slāpējoši sānu stikli 

un aizmugurējais stikls 

 

1.56. Automātiskā gaisa kondicionēšanas sistēma ar dalīto klimata 

kontroli un ar atsevišķu regulēšanas un vadības iespēju aizmugurē 

sēdošajiem 

 

1.57. Gaismas diožu (LED) vai lāzera diožu priekšējo gaismas lukturu 

sistēma, ietver tuvās un tālās gaismas, dienasgaismas (DRL) un 

gaismas sensoru 

 

1.58. Gaismas diožu (LED) aizmugurējie lukturi  

1.59. Griestos iebūvēts dalīts apgaismojums lasīšanai priekšā un 

aizmugurē sēdošajiem, durvju sliekšņu apgaismojums (iekāpšanas 

vai izkāpšanas laikā) 

 

1.60. 12 V strāvas ligzdas centrālajā konsolē un aizmugurē sēdošajiem  

1.61. Rezerves ritenis, atbilstošs autoražotāja prasībām (nekustīgi 

nostiprināts bagāžas nodalījuma iekšpusē) 

 

1.62. Ziemas riepu (Skandināvijas jeb frikcijas tipa, bez radzēm, marķētas 

ar "sniegpārsliņas" (3PMSF) apzīmējumu) vai vasaras riepu 

komplekts (4 gab., atbilstošs automobiļa piegādes sezonai) uz 

oriģinālā aprīkojuma vieglmetāla riteņu diskiem 

 

1.63. Oriģinālie grīdas paklājiņi salonā priekšā un aizmugurē un elastīgais 

ieklājs bagāžas nodalījumā (gumijas vai līdzvērtīga materiāla, 

pielāgoti grīdas kontūrai) 

 

1.64. Automobiļa piekare pielāgota sliktiem braukšanas apstākļiem  

1.65. Instrumentu komplekts (ar domkratu un riteņu atslēgu)  

1.66. Priekšējo un aizmugurējo riteņu dubļusargi (ja autoražotājs ir 

paredzējis) 

 

1.67. Medicīniskā aptieciņa  

1.68. Ugunsdzēšamais aparāts (nostiprināts atbilstoši autoražotāja 

prasībām) 

 

1.69. Avārijas zīme  
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1.70. Atstarojošā veste  

 

2. PAPILDU PRASĪBAS 

Nr. 

p.k. 
Pasūtītāja prasības 

Pretendenta 

piedāvājums 

2.1.  
Automobiļa garantijas laiks: 

2.1.1. ražotāja un tā autorizēta pārstāvja noteiktā garantija – ne mazāk kā 

36 (trīsdesmit seši) mēneši no automobiļa piegādes dienas vai ne mazāk 

kā līdz 60 000 km nobraukuma sasniegšanai atkarībā no tā, kurš no 

nosacījumiem iestājas pirmais; 

2.1.2. ražotāja un tā autorizēta pārstāvja garantija attiecībā uz virsbūves 

virsmas koroziju un krāsojuma defektiem – ne mazāk kā 36 (trīsdesmit 

seši) mēneši no automobiļa piegādes dienas; 

2.1.3. ražotāja un tā autorizēta pārstāvja garantija pret transportlīdzekļa 

virsbūves caurrūsēšanu – ne mazāk kā 12 (divpadsmit) gadu no 

automobiļa piegādes dienas. 

 

Pretendentam jāpiedāvā automobiļa ražotāja un/vai tā autorizēta 

pārstāvja noteikto garantiju, kas nodrošina piedāvātā automobiļa 

garantijas saistību izpildi saskaņā ar automobiļa ražotāja noteiktajiem 

garantijas noteikumiem, kuri ir nemainīgi (bez atkāpēm no automobiļa 

ražotāja noteiktajiem garantijas noteikumiem – t.sk. segums, 

ierobežojumi un lietošanas noteikumi) visā pretendenta piedāvātajā 

garantijas laikā, t.sk. laikā, kurš pārsniedz šā pielikuma 2.1.1. 

apakšpunktā noteikto minimālo automobiļa garantijas laiku, un ir spēkā 

visā Eiropas Savienības teritorijā. 

 

2.2.  
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". 

 

2.3.  
Pretendentam par saviem līdzekļiem jānodrošina paredzēto nodokļu un 

nodevu apmaksa, automobiļa pirmreizējā reģistrācija pasūtītāja īpašumā 

un tehniskā apskate valsts akciju sabiedrībā "Ceļu satiksmes drošības 

direkcija" ar atļaujas piedalīties ceļu satiksmē derīguma termiņu, kas nav 

īsāks par 24 (divdesmit četriem) mēnešiem atbilstoši Latvijas Republikas 

normatīvo aktu prasībām. 

 

2.4.  
Pretendents piegādā automobili ar degvielas daudzumu automobiļa 

degvielas tvertnē, kas ir ne mazāks kā 20 litri. 
 

2.5.  
Nolikuma 1. pielikumā norādītajām aprīkojuma pozīcijām jāietilpst 

pretendenta piedāvātā automobiļa ražotāja oriģinālajā komplektācijā un 

jābūt rūpnieciski uzstādītām. Ja kāda no nolikuma 1. pielikuma 1.61., 

1.62., 1.65. vai 1.67.–1.70. punktā norādītajām aprīkojuma pozīcijām 

neietilpst automobiļa ražotāja akceptētā aprīkojuma klāstā (t.sk. papildu 

aprīkojuma, piederumu un aksesuāru klāstā), pretendents aprīko 

automobili atbilstoši šajos punktos noteiktajām prasībām, savā 

piedāvājumā ietverot detalizētu informāciju, lai pasūtītājs varētu 

pārliecināties par pretendenta piegādātā aprīkojuma atbilstību nolikumā 

norādītajām prasībām. Savukārt, ja nolikuma 1. pielikuma 1.66. punktā 

norādītais aprīkojums neietilpst automobiļa ražotāja akceptētā 

aprīkojuma klāstā, pretendentam nav jāaprīko automobili atbilstoši šajā 

punktā noteiktajām prasībām. 
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3. pielikums 

2017. gada 1. novembra 

konkursa nolikumam 

(Iepirkums LB/2017/96) 

 

Rīgā 2017. gada __.____________  PROJEKTS 

 

LĪGUMS 

Nr. LB-07/2017/_____ 

 

Par viena jauna vieglā automobiļa piegādi [iepirkuma priekšmeta  

1. daļā] 
Par divu jaunu vieglo automobiļu piegādi [iepirkuma priekšmeta  

2. daļā] 

(iepirkums LB/2017/96) 

 

Latvijas Banka (tālāk tekstā – PASŪTĪTĀJS) tās ________________ (pārstāvja amats, vārds, 

uzvārds) personā, kas rīkojas saskaņā ar ________________ (pārstāvības tiesību pamats), no 

vienas puses, un ________________ (nosaukums) (tālāk tekstā – PIEGĀDĀTĀJS) tās 

________________ (pārstāvja amats, vārds, uzvārds) personā, kas rīkojas saskaņā ar 

________________ (pārstāvības tiesību pamats), no otras puses (abi kopā tālāk tekstā – 

PUSES; katrs atsevišķi tālāk tekstā arī – PUSE), noslēdz šādu līgumu (tālāk tekstā – līgums). 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un PIEGĀDĀTĀJS apņemas saskaņā ar atklāta konkursa 

LB/2017/96 nolikumu, tehnisko specifikāciju (līguma 1. pielikums) un PIEGĀDĀTĀJA 

piedāvātajiem finanšu nosacījumiem (līguma 2. pielikums):  

1.1.1. piegādāt PASŪTĪTĀJAM [iepirkuma priekšmeta 1. daļā – vienu vieglo pasažieru 

automobili] [iepirkuma priekšmeta 2. daļā  – divus vieglos pasažieru automobiļus] 

________________ (marka, modelis, modifikācija, virsbūves krāsa un salona apdare) (tālāk 

tekstā – automobilis); 

1.1.2. nodrošināt automobilim konstatēto defektu un trūkumu novēršanu, nezaudējot 

automobilim noteiktās ražotāja un tā autorizētā pārstāvja garantijas (tālāk tekstā arī – remonts); 

1.1.3. nodrošināt automobiļa tehnisko apskašu un apkopju veikšanu atbilstoši automobiļa 

ražotāja noteiktajām prasībām, nezaudējot automobilim noteiktās ražotāja un tā autorizētā 

pārstāvja garantijas (tālāk tekstā – tehniskās apkopes); 

1.1.4. nodrošināt automobiļa remonta un tehnisko apkopju veikšanai, t.sk. automobiļa 

uzturēšanai tehniskajā kārtībā, nepieciešamo rezerves daļu un ekspluatācijas materiālu, t.sk. 

rezerves daļu, kas pakļautas normālam nolietojumam (piemēram, apgaismes ierīces un 

spuldzes, akumulatori, siksnas, logu tīrītāja slotiņas, riteņu diski un riepas), piegādi. 

2. LĪGUMA TERMIŅI  

2.1. PIEGĀDĀTĀJS piegādā PASŪTĪTĀJAM automobili __ (________) (ne vēlāk kā (6 

(sešu)) mēnešu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas, bet ne agrāk kā 2018. gada 2. janvārī. 

2.2. PIEGĀDĀTĀJS nodrošina automobilim remonta veikšanu un automobiļa tehniskās 

apkopes, t.sk. līguma 1.1.4. punktā minēto rezerves daļu un ekspluatācijas materiālu piegādi, 

60 (sešdesmit) mēnešus no automobiļa piegādes dienas. 
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2.3. PIEGĀDĀTĀJS nodrošina automobilim noteiktās ražotāja un tā autorizētā pārstāvja 

garantijas _____ (________) mēnešus (ne mazāk kā 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus) no 

automobiļa piegādes dienas vai līdz _____ (________) km (ne mazāk kā 60 000 km) 

nobraukumam, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais (atbilstoši pretendenta-

iepirkuma LB/2017/96 attiecīgās iepirkuma priekšmeta daļas uzvarētāja iesniegtā piedāvājuma 

nosacījumiem; tālāk tekstā – garantijas laiks). 

2.4. PIEGĀDĀTĀJS nodrošina automobiļa virsbūves virsmas korozijas un krāsojuma defektu 

trūkumu vai defektu novēršanu, ja šādi defekti konstatēti _____ (________) mēnešus (ne mazāk 

kā 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus) no automobiļa piegādes dienas. 

2.5. PIEGĀDĀTĀJS nodrošina automobiļa virsbūves trūkumu vai defektu, kuri radušies 

automobiļa virsbūves caurrūsēšanas no iekšpuses uz ārpusi (tālāk tekstā – caurrūsēšana) 

rezultātā, novēršanu, ja šādi defekti konstatēti _____ (________) gadu (ne mazāk kā  

12 (divpadsmit) gadu) laikā no automobiļa piegādes dienas. 

2.6. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz līguma saistību pilnīgai 

izpildei. 

3. PIEGĀDES KĀRTĪBA 

3.1. PIEGĀDĀTĀJS apņemas piegādāt un nodot PASŪTĪTĀJAM automobili 

PASŪTĪTĀJAM izdevīgā laikā PIEGĀDĀTĀJA pastāvīgajā tirdzniecības vietā Rīgas pilsētas 

administratīvajā teritorijā (tālāk tekstā – Rīga) vai ne tālāk kā 5 km ārpus Rīgas. Ja 

PIEGĀDĀTĀJA pastāvīgā tirdzniecības vieta atrodas tālāk nekā 5 km ārpus Rīgas, 

PIEGĀDĀTĀJS apņemas piegādāt automobili PASŪTĪTĀJA Rīgas filiāles ēkā Bezdelīgu ielā 

3, Rīgā, PASŪTĪTĀJAM izdevīgā laikā. PIEGĀDĀTĀJS paziņo līguma 11.2. punktā 

norādītajai PASŪTĪTĀJA kontaktpersonai par plānoto automobiļa piegādi vismaz 2 (divas) 

darbadienas iepriekš, saskaņojot ar PASŪTĪTĀJU automobiļa piegādes datumu un laiku, un 

norādot PIEGĀDĀTĀJA pārstāvi, kurš veiks piegādātā automobiļa pirmreizējo reģistrāciju 

PASŪTĪTĀJA īpašumā 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. 

3.2. Vienlaikus ar automobiļa piegādi PIEGĀDĀTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM: 

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

reģistrācijas apliecību, kas apliecina automobiļa reģistrāciju PASŪTĪTĀJA īpašumā; 

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

automobiļa ražotāja un tā autorizētā pārstāvja garantijas noteikumus latviešu valodā; 

3.2.3. PIEGĀDĀTĀJA parakstītu preču pavadzīmi – rēķinu, automobiļa nodošanas un 

pieņemšanas aktu, un automobiļa ražotāja izsniegtā transportlīdzekļa atbilstības sertifikāta CoC 

("Certificate of Conformity") kopiju; 

3.2.4. izdruku no attiecīgā 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 aprīkojuma saraksts 

ar nosaukumiem un kodiem). 

3.3. Pēc automobiļa saņemšanas PASŪTĪTĀJS paraksta PIEGĀDĀTĀJA iesniegto preču 

pavadzīmi – rēķinu, tādējādi apliecinot automobiļa saņemšanas faktu. Pēc preču pavadzīmes – 

rēķina parakstīšanas PASŪTĪTĀJAM ir tiesības veikt izmēģinājuma braucienu ar automobili 

un pārbaudīt automobiļa atbilstību līguma noteikumiem.  
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3.4. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc automobiļa saņemšanas pārbauda 

automobiļa atbilstību līguma noteikumiem un pieņem automobili, parakstot automobiļa 

nodošanas un pieņemšanas aktu, vai, ja konstatēti trūkumi, iesniedz PIEGĀDĀTĀJAM 

motivētu atteikumu pieņemt automobili, norādot PASŪTĪTĀJA konstatētos trūkumus. 

3.5. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā PIEGĀDĀTĀJS novērš atteikumā norādītos 

trūkumus un iesniedz PASŪTĪTĀJAM PIEGĀDĀTĀJA parakstītu automobiļa nodošanas un 

pieņemšanas aktu. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc automobiļa nodošanas un 

pieņemšanas akta saņemšanas pārbauda automobiļa atbilstību līguma noteikumiem un pieņem 

automobili, parakstot automobiļa nodošanas un pieņemšanas aktu, vai, ja konstatēti trūkumi, 

iesniedz PIEGĀDĀTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt automobili, norādot PASŪTĪTĀJA 

konstatētos trūkumus. 

3.6. Automobiļa piegādes diena ir diena, kad PIEGĀDĀTĀJS ir piegādājis automobili un 

iesniedzis PASŪTĪTĀJAM līguma 3.2. punktā minētos dokumentus, ja PASŪTĪTĀJS ir 

pieņēmis automobili līguma 3.4. punktā noteiktajā kārtībā. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma 

gadījumā automobiļa piegādes diena ir diena, kad PIEGĀDĀTĀJS ir novērsis visus 

PASŪTĪTĀJA atteikumā minētos trūkumus un iesniedzis PASŪTĪTĀJAM PIEGĀDĀTĀJA 

parakstītu automobiļa nodošanas un pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis automobili 

līguma 3.5. punktā noteiktajā kārtībā. 

4. REMONTA UN TEHNISKO APKOPJU VEIKŠANAS KĀRTĪBA 

4.1. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē automobilim trūkumu vai defektu (tālāk tekstā – defekts), kurš 

nav radies automobiļa nepareizas ekspluatācijas rezultātā un ir attiecināms uz automobiļa 

ražotāja izmantoto materiālu defektiem vai automobiļa ražotāja darba kvalitāti, 

PASŪTĪTĀJAM ir tiesības garantijas laikā un līguma 2.4. un 2.5. punktā noteiktajā termiņā un 

gadījumos iesniegt PIEGĀDĀTĀJAM rakstisku paziņojumu par defekta novēršanas 

nepieciešamību, nosūtot to uz PIEGĀDĀTĀJA faksa numuru ________________ vai e-pasta 

adresi ________________. PIEGĀDĀTĀJS novērš šādu defektu par saviem līdzekļiem, kā arī 

organizē un sedz izmaksas par automobiļa transportēšanu no tās atrašanās vietas uz vietu, kurā 

tiks veikts automobiļa remonts. 

4.2. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē automobilim defektu, kas radies svešas iedarbības vai ārējas 

ietekmes rezultātā, vai dēļ tā, ka PASŪTĪTĀJS nav ievērojis automobiļa ekspluatācijas 

noteikumus, vai kura iemesls ir automobiļa ražotāja noteikto automobiļa normāla nolietojuma 

detaļu dabiskais nolietojums, kas attiecināms uz ekspluatācijas procesu, vai kurš radies pēc 

garantijas laika beigām, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības līguma 2.2. punktā noteiktajā laika periodā 

iesniegt PIEGĀDĀTĀJAM rakstisku paziņojumu par defekta novēršanas nepieciešamību, 

nosūtot to uz PIEGĀDĀTĀJA faksa numuru ________________ vai e-pasta adresi 

________________.  

4.3. Ja PUSĒM rodas domstarpības par defektu rašanās cēloņiem, PUSES pieaicina neatkarīgu 

ekspertu. Izdevumus par eksperta pakalpojumiem sedz PUSE, kuras viedoklis par defektu 

rašanās cēloņiem pieaicinātā eksperta vērtējumā nav bijis pareizs. 

4.4. PIEGĀDĀTĀJS nodrošina automobiļa pieņemšanu konstatēto defektu novēršanai un 

tehniskās apkopes izpildei ražotāja vai tā importētāja sertificētā autoservisā ________________ 

(autoservisa nosaukums un adrese) (tālāk tekstā – autoserviss) ne vēlāk kā 3 (trīs) darbadienu 

laikā pēc PASŪTĪTĀJA rakstiska paziņojuma saņemšanas uz faksu ________________ vai e-

pastu ________________. Ja defekts ir radies automobilim atrodoties ārpus Latvijas (citā 
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Eiropas Savienības valstī), tad PUSES ir tiesīgas vienoties par tā novēršanu ārpus Latvijas 

(automobiļa atrašanās vietā – citā Eiropas Savienības valstī). 

4.5. Visā laika periodā no dienas, kad automobilis nodots autoservisā, līdz dienai, kad pabeigta 

automobiļa tehniskā apkope vai remonts un automobilis nodots PASŪTĪTĀJAM, 

PIEGĀDĀTĀJS nodrošina automobiļa atrašanos PIEGĀDĀTĀJA autoservisa telpās vai 

autoservisa teritorijā esošajā, apsargātā, apgaismotā un norobežotā autostāvvietā. 

4.6. PIEGĀDĀTĀJS veic automobiļa: 

4.6.1. līguma 4.1. un 4.2. punktā minēto remontu izpildi ne vairāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro 

dienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA automobiļa pieņemšanas autoservisā; 

4.6.2. tehnisko apkopi ne vairāk kā 3 (triju) darbadienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA automobiļa 

pieņemšanas autoservisā. 

4.7. Līguma 4.4., 4.6.1., 4.6.2. un 4.8. punktā minētos termiņus ir iespējams pagarināt, ja tam 

rakstiski piekrīt PASŪTĪTĀJS. 

4.8. Ja laiks, kas nepieciešams, lai automobilim veiktu tehnisko apkopi vai novērstu līguma 4.1. 

punktā minētos defektus, ir ilgāks par 2 (divām) darbadienām no dienas, kad automobilis nodots 

autoservisā, PIEGĀDĀTĀJS garantijas laikā par saviem līdzekļiem nodrošina PASŪTĪTĀJU 

ar līdzvērtīgu maiņas automobili no 3 (trešās) darbadienas, kad automobilis nodots autoservisā, 

līdz dienai, kad pabeigta automobiļa tehniskā apkope vai līguma 4.1. punktā minēto defektu 

novēršana. 

4.9. PIEGĀDĀTĀJS nodrošina remonta ietvaros izpildīto darbu un izmantoto automobiļa 

rezerves daļu kvalitāti līdz automobiļa garantijas laika beigām vai 12 (divpadsmit) mēnešus pēc 

defekta novēršanas, atkarībā no tā, kurš no šiem termiņiem iestājas vēlāk. 

4.10. PIEGĀDĀTĀJS nodrošina bezmaksas diennakts tehniskās palīdzības pakalpojumu 

pieejamību automobiļa garantijas laikā, t.sk. PASŪTĪTĀJAM zvanot uz PIEGĀDĀTĀJA 

norādīto tālruņa numuru (________________), sniedz instrukcijas par to, kā jārīkojas konkrētā 

gadījumā, un, ja nepieciešams, organizē automobiļa transportēšanu no automobiļa atrašanās 

vietas uz vietu, kurā tiks veikts automobiļa remonts. 

4.11. PASŪTĪTĀJA pārstāvim (saraksts līguma 3. pielikumā) nododot automobili autoservisā 

tehniskās apkopes un remonta veikšanai, PIEGĀDĀTĀJS un PASŪTĪTĀJA pārstāvis sagatavo 

un paraksta pasūtījuma lapu, kurā norādīti PASŪTĪTĀJA pieprasītie darbi, kā arī automobiļa 

ārējie un salona bojājumi, ja tādi konstatēti, 2 (divos) eksemplāros. Vienu pasūtījuma lapas 

eksemplāru nodod PASŪTĪTĀJA pārstāvim, otru – PIEGĀDĀTĀJAM.  

4.12. PIEGĀDĀTĀJS apņemas ne vairāk kā 1 (vienas) darbadienas laikā pēc automobiļa 

pieņemšanas autoservisā pirms tehniskās apkopes vai līguma 4.2. punktā minētā defekta 

novēršanas uzsākšanas uzrakstīt un nosūtīt pa e-pastu vai faksu līguma 11.2. punktā norādītajai 

PASŪTĪTĀJA kontaktpersonai darba izmaksu tāmi, norādot tajā darbu nosaukumus, paredzēto 

darba stundu skaitu (atbilstošu ražotāja noteiktajam), darba, detaļu un materiālu izmaksas, 

piemērotās atlaides, kā arī darba izpildes termiņu. Ja faktiskais automobiļa nobraukums nav 

lielāks par līguma 2. pielikumā minēto, darba izmaksu tāmē norādītās tehniskās apkopes 

izmaksas nedrīkst pārsniegt līguma 2. pielikumā minētās attiecīgās tehniskās apkopes reizes 

izmaksas. PIEGĀDĀTĀJS uzsāk darbu tikai pēc PASŪTĪTĀJA Aizsardzības pārvaldes 

vadītāja vai Aizsardzības pārvaldes Naudas pārvadājumu un transporta daļas vadītāja rakstiska 

akcepta uz šajā punktā minētās darba izmaksu tāmes saņemšanas. 



25 

 

4.13. Ja tehniskās apkopes vai līguma 4.2. punktā minētā defekta novēršanas veikšanas laikā 

rodas nepieciešamība veikt papildu pasākumus, kuri nav norādīti ar PASŪTĪTĀJU saskaņotajā 

darba izmaksu tāmē, PIEGĀDĀTĀJS nekavējoties informē līguma 11.2. punktā norādīto 

PASŪTĪTĀJA kontaktpersonu, uzraksta darba izmaksu papildu tāmi un, izmantojot faksu vai 

e-pastu, nosūta to līguma 11.2. punktā norādītajai PASŪTĪTĀJA kontaktpersonai. Pēc 

PASŪTĪTĀJA Aizsardzības pārvaldes vadītāja vai Aizsardzības pārvaldes Naudas 

pārvadājumu un transporta daļas vadītāja rakstiska akcepta uz darba izmaksu papildu tāmes 

saņemšanas, PIEGĀDĀTĀJS uzsāk papildu pasākumu veikšanu, kā arī veic papildinājumus 

savā pasūtījuma lapas eksemplārā, norādot PASŪTĪTĀJA akceptētos papildu pasākumus. 

4.14. PASŪTĪTĀJA pārstāvim automobiļa tehniskās apkopes un remonta izpildes laikā ir 

tiesības atrasties autoservisa remontu zonā. PIEGĀDĀTĀJS iepazīstina PASŪTĪTĀJA 

pārstāvi ar noteikumiem, kādi tam jāievēro, uzturoties autoservisa remontu zonā. 

4.15. Par remonta vai tehniskās apkopes izpildi PIEGĀDĀTĀJS nodrošina PASŪTĪTĀJA 

informēšanu, nosūtot faksu vai e-pastu līguma 11.2. punktā norādītajai PASŪTĪTĀJA 

kontaktpersonai. Automobili no PIEGĀDĀTĀJA saņem līguma 3. pielikumā norādītie 

PASŪTĪTĀJA pārstāvji.  

4.16. PASŪTĪTĀJA pārstāvim, saņemot automobili PIEGĀDĀTĀJA autoservisā, abu PUŠU 

pārstāvji papildina un paraksta līguma 4.11. punktā minēto pasūtījuma dokumentu, kurā 

norādīti automobiļa ārējie un salona bojājumi, ja tādi konstatējami, kā arī norādīti 

PASŪTĪTĀJA sākotnēji pieprasītie darbi un saskaņā ar līguma 4.13. punktu akceptētie papildu 

pasākumi. Abu PUŠU pārstāvju parakstītais pasūtījuma dokuments tiek nodots PASŪTĪTĀJA 

pārstāvim. 

4.17. PIEGĀDĀTĀJS drīkst veikt saistītās personas, par kuru PIEGĀDĀTĀJS sniedzis 

informāciju PASŪTĪTĀJAM atbilstoši konkursa LB/2017/96 nolikuma prasībām un uz kuras 

iespējām PIEGĀDĀTĀJS ir balstījies no konkursa LB/2017/96 nolikuma izrietošās 

kvalifikācijas prasības izpildei, nomaiņu tikai ar PASŪTĪTĀJA rakstisku piekrišanu atbilstoši 

Publisko iepirkumu likuma 62. panta nosacījumiem. 

4.18. PIEGĀDĀTĀJS drīkst veikt apakšuzņēmēja, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10% 

(desmit procenti) no kopējās līguma vērtības vai lielāka un par kuru PIEGĀDĀTĀJS sniedzis 

informāciju PASŪTĪTĀJAM atbilstoši konkursa LB/2017/96 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. 

4.19. Ja PASŪTĪTĀJAM ir nepieciešams veikt automobilim papildu pasākumus (piemēram, 

automobiļa aprīkošanu ar papildu piederumiem vai aprīkojumu, t.sk. pretaizdzīšanas un 

izsekošanas ierīcēm), kuri nav atzīstami ne par remontu, ne tehnisko apkopju veikšanu, 

PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pieprasīt un PIEGĀDĀTĀJAM ir pienākums ne vēlāk kā 3 (trīs) 

darbadienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma saņemšanas bez atlīdzības sniegt 

PASŪTĪTĀJAM rakstiskus norādījumus, kādi jāievēro, lai, veicot attiecīgos papildu 

pasākumus, netiktu zaudēta šajā līgumā noteiktā automobiļa vai atsevišķu tā mezglu garantija. 

PIEGĀDĀTĀJAM nav tiesību bez objektīvi pamatota iemesla sniegt PASŪTĪTĀJAM tādus 

norādījumus, atbilstoši kuriem šajā līgumā noteiktā automobiļa garantija ir spēkā tikai tad, ja 

automobilim nepieciešamie papildu pasākumi tiek veikti pie PIEGĀDĀTĀJA norādīta 

pakalpojumu sniedzēja vai to veikšanā izmantojamas PIEGĀDĀTĀJA norādīta konkrēta 

ražotāja izgatavotas preces.  
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4.20. PIEGĀDĀTĀJS par saviem līdzekļiem nodrošina automobiļa riteņu komplektu (ziemas, 

vasaras) maiņu, montāžu un balansēšanu (divreiz gadā pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma), kā arī 

automobiļa nesezonas riepu vai riteņu komplekta uzglabāšanas un to administrēšanas 

(uzskaites) pakalpojumus līguma 2.2. punktā noteiktajā laika periodā.  

4.21. Pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma, kas iesniegts PIEGĀDĀTĀJAM ne vēlāk kā 12 

(divpadsmit) mēnešu laikā no automobiļa piegādes dienas, saņemšanas PIEGĀDĀTĀJS 

nodrošina automobiļa ražotāja specifikācijai atbilstošu riepu komplekta (pēc PASŪTĪTĀJA 

izvēles – Skandināvijas jeb frikcijas tipa ziemas riepas, vai vasaras riepas; 4 gab.), kas 

uzmontētas uz oriģinālajiem vieglmetāla riteņu diskiem (4 gab.) un nobalansētas (tālāk tekstā 

– riteņu komplekts), piegādi saskaņā ar PIEGĀDĀTĀJA piedāvātajiem finanšu nosacījumiem 

(līguma 2. pielikums). Riteņu komplekta piegādes pieteikšana, saskaņošana, izpilde, 

pieņemšana un apmaksa veicama analoģiski līgumā noteiktajai līguma 4.2. punktā minēto 

defektu novēršanas darbu pieteikšanas, saskaņošanas, izpildes, pieņemšanas un apmaksas 

kārtībai. 

5. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

5.1. Līguma summa ir ________________ (summa cipariem) (________________ (summa 

vārdiem)), t.sk. atlīdzība par automobiļa piegādi un tehniskajām apkopēm līguma 2.2. punktā 

noteiktajā laika periodā ________________ (summa cipariem) (________________ (summa 

vārdiem)) un pievienotās vērtības nodoklis (21%) ________________ (summa cipariem) 

(________________ (summa vārdiem)), kas sastāv no: 

5.1.1. maksas par automobiļa piegādi ________________ (summa cipariem) 

(________________ (summa vārdiem)), t.sk. atlīdzība par automobiļa piegādi 

________________ (summa cipariem) (________________ (summa vārdiem)) un pievienotās 

vērtības nodoklis (21%) ________________ (summa cipariem) (________________ (summa 

vārdiem)); 

5.1.2. prognozētās kopējās maksas par automobiļa tehniskajām apkopēm līguma 2.2. punktā 

noteiktajā laika periodā saskaņā ar līguma 2. pielikumu ________________ (summa cipariem) 

(________________ (summa vārdiem)), t. sk. prognozētā atlīdzība par tehnisko apkopju 

veikšanu ________________ (summa cipariem) (________________ (summa vārdiem)) un 

pievienotās vērtības nodoklis (21%) ________________ (summa cipariem) 

(________________ (summa vārdiem)). Līguma izpildes rezultātā faktiskā kopējā maksa par 

automobiļa tehniskajām apkopēm līguma 2.2. punktā noteiktajā laika periodā var atšķirties no 

šajā līguma punktā norādītās, ja faktiskais automobiļa nobraukums līguma 2.2. punktā 

noteiktajā laika periodā atšķirsies no līguma 2. pielikumā minētā un tādēļ atbilstoši automobiļa 

ražotāja nosacījumiem būs jāveic izmaiņas PIEGĀDĀTĀJA sākotnēji piedāvātajā tehniskās 

apkopes darbu apjomā. 

5.2. Līguma summā iekļauti visi PIEGĀDĀTĀJA izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar 

automobiļa iegādi, piegādi, pirmspārdošanas sagatavošanu, nodokļu un nodevu nomaksu, visa 

uzrādītā aprīkojuma iegādi un uzstādīšanu, lai nodrošinātu automobiļa pilnīgu gatavību 

lietošanai, reģistrāciju VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcijā", kā arī ietverot tehnisko 

apkopju un līguma 4.20. punktā minēto pakalpojumu izmaksas līguma 2.2. punktā noteiktajā 

laika periodā, kā arī automobiļa garantijas laikā konstatēto defektu un trūkumu, kuri nav 

radušies automobiļa nepareizas ekspluatācijas rezultātā un ir attiecināmi uz automobiļa ražotāja 

izmantoto materiālu defektiem vai automobiļa ražotāja darba kvalitāti, novēršanas izmaksas. 
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5.3. PASŪTĪTĀJS samaksā PIEGĀDĀTĀJAM maksu par automobiļa piegādi 10 (desmit) 

darbadienu laikā pēc automobiļa pieņemšanas un rēķina saņemšanas, veicot pārskaitījumu uz 

līguma 12.2. punktā norādīto PIEGĀDĀTĀJA bankas kontu. 

5.4. PASŪTĪTĀJS samaksā PIEGĀDĀTĀJAM maksu par katru pienācīgi izpildīto automobiļa 

tehnisko apkopi.  PIEGĀDĀTĀJS sagatavo rēķinu atbilstoši saskaņotajai darba izmaksu tāmei 

un papildu tāmei (ja tāda ir), saskaņā ar līguma 2. pielikumā norādītajām PIEGĀDĀTĀJA 

piedāvātajām cenām un atbilstoši faktiski veiktās tehniskās apkopes apjomam, atsevišķi norādot 

veikto darbu nosaukumus, izmantoto detaļu un materiālu izmaksas, darba izmaksas, piemērotās 

atlaides un patērētās darba stundas. 

5.5. PASŪTĪTĀJS samaksā PIEGĀDĀTĀJAM maksu par katru līguma 4.2. punktā minēto 

pienācīgi izpildīto automobiļa defektu novēršanu. PIEGĀDĀTĀJS sagatavo rēķinu atbilstoši 

saskaņotajai darba izmaksu tāmei un papildu tāmei (ja tāda ir), saskaņā ar līguma 2. pielikumā 

norādītajām PIEGĀDĀTĀJA piedāvātajām atlaidēm un darba cenām un atbilstoši faktiski 

veiktā remonta apjomam, rēķinā atsevišķi norādot veikto darbu nosaukumus, izmantoto detaļu, 

materiālu un darba izmaksas, piemērotās atlaides un patērētās darba stundas. 

5.6. PIEGĀDĀTĀJS nosūta līgumā 5.4. un 5.5. punktā minēto rēķinu PASŪTĪTĀJA 

Grāmatvedības pārvaldei. PUSES vienojas, ka PIEGĀDĀTĀJS var iesniegt PASŪTĪTĀJAM 

rēķinu elektroniski, nosūtot to uz e-pasta adresi rekini@bank.lv. Elektroniski nosūtīts rēķins 

tiek uzskatīts par saņemtu nākamajā darbadienā pēc tā nosūtīšanas uz šajā līguma punktā 

norādīto PASŪTĪTĀJA e-pasta adresi. 

5.7. PASŪTĪTĀJS 3 (triju) darbadienu laikā pēc rēķina saņemšanas pārbauda tā atbilstību 

līguma nosacījumiem un faktiski veiktās tehniskās apkopes vai līguma 4.2. punktā minētā 

defekta novēršanas darbu apjomam, un pieņem rēķinu apmaksai, vai, ja pārbaudes laikā 

konstatēts rēķina, veiktās apkopes vai remonta trūkums, vai neatbilstība līguma nosacījumiem, 

iesniedz PIEGĀDĀTĀJAM motivētu atteikumu apmaksāt rēķinu. 

5.8. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā rēķina iesniegšanas diena ir diena, kad 

PIEGĀDĀTĀJS novērsis visus PASŪTĪTĀJA atteikumā apmaksāt rēķinu minētos trūkumus 

un atkārtoti iesniedzis PASŪTĪTĀJAM rēķinu, ja PASŪTĪTĀJS ir atzinis atkārtoti iesniegto 

rēķinu par līguma nosacījumiem atbilstošu. 

5.9. PASŪTĪTĀJS samaksā PIEGĀDĀTĀJAM par faktiski veikto tehnisko apkopi vai līguma 

4.2. punktā minēto defektu novēršanu 10 (desmit) darbadienu laikā pēc rēķina iesniegšanas 

dienas, veicot pārskaitījumu uz bankas kontu Nr. __________ (saņēmējs ___________, reģ. 

Nr. ____________), ja attiecībā uz konkrēto rēķinu PASŪTĪTĀJS nav iesniedzis 

PIEGĀDĀTĀJAM rēķina apmaksas atteikumu. 

6. PUŠU ATBILDĪBA 

6.1. Ja, veicot līguma saistību izpildi, kādai no PUSĒM tiek nodarīti zaudējumi, vainīgā PUSE 

sedz otrai PUSEI radītos zaudējumus. Domstarpību par nodarīto zaudējumu apmēru gadījumā 

PUSES pieaicina neatkarīgu ekspertu. Izmaksas, kas saistītas ar eksperta pakalpojumu 

izmantošanu, sedz vainīgā PUSE.  

6.2. Ja PIEGĀDĀTĀJS nepiegādā PASŪTĪTĀJAM automobili līguma 2.1. punktā minētajā 

termiņā, PIEGĀDĀTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0.5% (piecas desmitdaļas 

procenta) apmērā no līguma 5.1.1. punktā noteiktās maksas par automobiļa piegādi par katru 

nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentu) no līguma summas. 

mailto:rekini@bank.lv
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6.3. Ja PIEGĀDĀTĀJS kavē līguma 4.4., 4.6.1., 4.6.2. vai 4.8. punktā minēto termiņu, vai 

līguma 4.7. punktā minētajā kārtībā pagarināto termiņu, PIEGĀDĀTĀJS maksā 

PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 10 EUR (desmit euro) apmērā par katru nokavēto kalendāro dienu, 

bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentu) no līguma summas.  

6.4. PIEGĀDĀTĀJAM līgumsods ir jāsamaksā 10 (desmit) darbadienu laikā no PASŪTĪTĀJA 

rēķina saņemšanas dienas. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji ieturēt PIEGĀDĀTĀJA 

maksājamos līgumsodus no līgumā noteiktajiem PASŪTĪTĀJA maksājumiem. 

6.5. Ja PASŪTĪTĀJS kavē līguma 5.3. vai 5.9. punktā minēto termiņu, PASŪTĪTĀJS maksā 

PIEGĀDĀTĀJAM līgumsodu 0.5% (piecas desmitdaļas procenta) apmērā no kavētā 

maksājuma summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit 

procentu) no kavētā maksājuma summas. PASŪTĪTĀJS veic līgumsoda samaksu 

PIEGĀDĀTĀJAM 10 (desmit) darbadienu laikā pēc PIEGĀDĀTĀJA pieprasījuma un 

atbilstoša rēķina saņemšanas dienas. 

6.6. Ja nokavēts kāds no līgumā noteiktajiem termiņiem, līgumsodu aprēķina par periodu, kas 

sākas nākamajā dienā pēc līgumā noteiktā saistību izpildes termiņa un ietver dienu, kurā 

saistības izpildītas. 

6.7. Līgumsoda samaksa neatbrīvo PUSES no līguma saistību izpildes. 

7. KONFIDENCIALITĀTE 

7.1. PUSE nedrīkst izpaust informāciju par otru PUSI un līgumu, kas nav publiski pieejama, 

bez otras PUSES rakstiskas atļaujas, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus. 

7.2. Līguma 7.1. punktā minētais konfidencialitātes pienākums ir spēkā neierobežotu laiku un 

paliek spēkā arī tad, ja PUSE vienpusēji atkāpjas no līguma vai līgums izbeidzas citādi. 

8. NEPĀRVARAMA VARA 

8.1. PUSE nav atbildīga par līgumā noteikto saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja tā radusies 

tādu apstākļu dēļ, kurus PUSE nevar paredzēt līguma slēgšanas brīdī, kā arī pārvarēt vai 

novērst, t.sk. dabas stihijas, ugunsgrēka, militārās akcijas vai blokādes dēļ (tālāk tekstā – 

nepārvaramas varas apstākļi).  

8.2. PUSE, kura nevar izpildīt līgumā noteiktās saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ, 

nekavējoties par to paziņo otrai PUSEI. Pretējā gadījumā PUSEI nav tiesību atsaukties uz 

nepārvaramas varas apstākļiem kā uz atbrīvošanas no atbildības pamatu. 

8.3. Nepārvaramas varas apstākļu gadījumā līgumā noteikto saistību izpildes termiņš 

automātiski pagarinās par laiku, kas vienāds ar nepārvaramas varas apstākļu darbības laiku. 

8.4. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās faktu PUSE, kura nevar izpildīt līgumā noteiktās 

saistības, pierāda ar kompetentas valsts vai pašvaldību institūcijas izdotu dokumentu. 

9. VIENPUSĒJA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA 

9.1. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot zaudējumus, vienpusēji 

atkāpties no līguma, rakstiski paziņojot par to PIEGĀDĀTĀJAM, šādos gadījumos: 

9.1.1. PIEGĀDĀTĀJS kavē līguma 2.1. punktā noteikto termiņu vairāk nekā 20 (divdesmit) 

kalendārās dienas; 
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9.1.2. PIEGĀDĀTĀJS kavē līguma 4.4., 4.6.1., 4.6.2. vai 4.8. punktā noteikto termiņu, vai 

līguma 4.7. punktā minētajā kārtībā pagarināto termiņu vairāk nekā 20 (divdesmit) kalendārās 

dienas; 

9.1.3. tiesā ierosināts PIEGĀDĀTĀJA tiesiskās aizsardzības vai maksātnespējas process. 

9.2. Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no līguma saskaņā ar līguma 9.1.1. vai  

9.1.2. punktu, PIEGĀDĀTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 10% (desmit procentu) 

apmērā no līguma summas 10 (desmit) darbadienu laikā pēc paziņojuma par līguma izbeigšanu 

saņemšanas.  

9.3. PUSEI ir tiesības, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot zaudējumus, vienpusēji atkāpties 

no līguma, rakstiski paziņojot par to otrai PUSEI, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk 

nekā 2 (divus) mēnešus. 

10. STRĪDU RISINĀŠANA UN LĪGUMAM PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI 

10.1. 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. 

10.2. Līgums uzrakstīts un izpildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

11. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

11.1. Līguma izpildē PASŪTĪTĀJU pilnvaroti pārstāvēt šādi PASŪTĪTĀJA darbinieki: 

11.1.1. parakstīt preču pavadzīmi – rēķinu – ________________ (darbinieka amats); 

11.1.2. parakstīt automobiļa nodošanas un pieņemšanas aktu – ________________ (darbinieka 

amats); 

11.1.3. parakstīt līguma 4.1. un 4.2. punktā minēto paziņojumu, kā arī līguma 4.19., 4.20. un 

4.21. punktā minēto pieprasījumu – ________________ (darbinieka amats); 

11.1.4. parakstīt līguma 4.4. punktā minēto paziņojumu un vienošanos, kā arī līguma 

4.7. punktā noteiktajā kārtībā saskaņot termiņa pagarinājumu – ________________ 

(darbinieka amats). 

 

11.2. PASŪTĪTĀJA kontaktpersona saistībā ar līguma izpildi ir PASŪTĪTĀJA Aizsardzības 

pārvaldes ________________ (darbinieka amats). 

11.3. Līguma grozījumus PUSES noformē rakstiski, un tie kļūst par līguma neatņemamu 

sastāvdaļu to abpusējas parakstīšanas brīdī. 

11.4. Līguma pielikumi ir līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

11.5. Līgums uzrakstīts uz __ (skaits cipariem) (________________ (skaits vārdiem)) lapām, 

t.sk. 1. pielikums uz __ (skaits cipariem) (________________ (skaits vārdiem)) lapas/-ām,  

2. pielikums uz __ (skaits cipariem) (________________ (skaits vārdiem)) lapas/-ām un  

3. pielikums uz __ (skaits cipariem) (________________ (skaits vārdiem)) lapas/-ām, 2 (divos) 

eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie PASŪTĪTĀJA, otrs – pie PIEGĀDĀTĀJA. 

12. PUŠU REKVIZĪTI 

12.1. PASŪTĪTĀJS – Latvijas Banka, K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050, reģistrēta 

Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā 
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ar Nr. LV 90000158236. Norēķinu konts Latvijas Bankā Nr. LV35 LACB 0EUR 1750 5010 0, 

BIC kods LACBLV2X. 

12.2. PIEGĀDĀTĀJS – ________________ (nosaukums), ________________ (juridiskā 

adrese), reģistrēta __________________ (reģistra nosaukums) ar Nr. ___________ un 

________________ (iestādes nosaukums) pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā ar 

Nr. ______________. Norēķinu konts: _________________ (bankas nosaukums), 

Nr. ______________, BIC kods: ______________. 

PASŪTĪTĀJS PIEGĀDĀTĀJS 

_______________ _____________ _______________ ______________ 

2017. gada __ . __________ 2017. gada __ . ___________ 
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1. pielikums 

2017. gada __. _______ 

līgumam Nr. LB-07/2017/__ 

(iepirkums LB/2017/96) 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 

(saturs atbilstošs konkursa LB/2017/96 nolikuma 1. vai 2. pielikuma prasībām un 

pretendenta-iepirkuma uzvarētāja iesniegtā tehniskā piedāvājuma nosacījumiem) 
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2. pielikums 

2017. gada __. _______ 

līgumam Nr. LB-07/2017/__ 

(iepirkums LB/2017/96) 

 

PIEGĀDĀTĀJA PIEDĀVĀTIE FINANŠU NOSACĪJUMI 

 

(saturs atbilstošs pretendenta-iepirkuma uzvarētāja iesniegtajā piedāvājumā norādītajām 

cenām un atlaidei) 
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3. pielikums 

2017. gada __.________ 

līgumam Nr. LB-07/2017/__ 

(iepirkums LB/2017/96) 

 

PASŪTĪTĀJA pārstāvju saraksts 

 

(tiks sagatavots pirms līguma noslēgšanas) 

  



34 

 

4. pielikums 

2017. gada 1. novembra 

konkursa nolikumam 

(iepirkums LB/2017/96) 

PRETENDENTA PIETEIKUMS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS IEPIRKUMA 

PRIEKŠMETA 1. DAĻAI 

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 rīkotā atklātā konkursa "Par triju vieglo 

pasažieru automobiļu piegādi" (iepirkums LB/2017/96; tālāk tekstā – konkurss) iepirkuma 

priekšmeta 1. daļā un piedāvā: 

1) piegādāt vienu konkursa nolikuma 1. pielikumā norādītajām prasībām atbilstošu vieglo 

automobili ____________________ (marka, modelis, modifikācija) (tālāk tekstā – 

automobilis), un nodrošināt tā tehnisko apkopju veikšanu 60 (sešdesmit) mēnešu laikā no 

automobiļa piegādes dienas saskaņā ar ražotāja norādījumiem, un garantijas laikā konstatēto 

defektu un trūkumu, kuri nav radušies automobiļa nepareizas ekspluatācijas rezultātā un ir 

attiecināmi uz automobiļa ražotāja izmantoto materiālu defektiem vai automobiļa ražotāja 

darba kvalitāti, novēršanu par šādu cenu: 

2. tabula  

Nr. 

p.k. 

Piedāvājuma raksturojums Cena,  

EUR bez PVN 

1. Vieglais pasažieru automobilis1  

2. Automobiļa plānveida tehnisko apkopju kopējās izmaksas2 līdz 

100 000 km nobraukuma sasniegšanai saskaņā ar ražotāja 

norādījumiem, t.sk.: 

 

2.1. pirmās tehniskās apkopes izmaksas  

2.2. otrās tehniskās apkopes izmaksas  

2.(..). (..)  

3. Automobiļa ražotāja specifikācijai atbilstoša riteņu komplekta 

iegādes cena bez pievienotās vērtības nodokļa3 

 

Kopējā cena (1. poz. + 2. poz.+3. poz.)  

1 Tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām atbilstoša automobiļa cena bez pievienotās vērtības 

nodokļa, iekļaujot tajā visus nodokļus un izmaksas, kas saistītas ar automobiļa iegādi, piegādi, 

pirmspārdošanas sagatavošanu, visa uzrādītā aprīkojuma cenu un tā uzstādīšanas izmaksas, lai 

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

satiksmes drošības direkcija", kā arī ietverot automobiļa garantijas (saskaņā ar konkursa nolikuma 5.4. 
punktu un atbilstoši pretendenta piedāvātajiem nosacījumiem) un to laikā konstatēto defektu un 

trūkumu, kuri nav radušies automobiļa nepareizas ekspluatācijas rezultātā un ir attiecināmi uz ražotāja 

izmantoto materiālu defektiem vai automobiļa ražotāja darba kvalitāti, novēršanas izmaksas. 

2 Saskaņā ar konkursa nolikuma 7.1.8. punktu pretendentam jāiesniedz tehnisko apkopju izmaksu 

detalizēts aprēķins, norādot visu 60 (sešdesmit) mēnešu laikā no automobiļa piegādes dienas veicamo 

(atbilstoši automobiļa ražotāja noteiktajam nobraukumam un/vai laika intervālam) tehniskās apkopes 

reižu skaitu, darbu nosaukumus, paredzēto darba stundu skaitu, kā arī darba, detaļu un materiālu 

izmaksas (ieskaitot piedāvāto atlaidi) bez pievienotās vērtības nodokļa (līdz 100 000 km nobraukumam 

un pieņemot, ka automobiļa gada nobraukums nepārsniedz 20 000 km). Tehnisko apkopju izmaksas 

aprēķina saskaņā ar pretendenta piedāvātajiem (nolikuma 4. pielikuma 4. tabulā) automobilim 

konstatēto defektu un trūkumu novēršanas darbu izmaksu nosacījumiem. 

 
3 Pretendenta piedāvātā automobiļa ražotāja specifikācijai atbilstoša riteņu komplekta (pēc Pasūtītāja 

izvēles – Skandināvijas jeb frikcijas tipa ziemas riepas, vai vasaras riepas (4 gab.), uzmontētas uz 

oriģinālajiem vieglmetāla riteņu diskiem (4 gab.) un nobalansētas) iegādes cena bez pievienotās 

vērtības nodokļa. Riteņu komplekts var tikt iegādāts nepieciešamības gadījumā, pēc Pasūtītāja 

ieskatiem un vajadzībām, 12 mēnešu periodā no automobiļa piegādes dienas. 
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2) piegādāt automobili šādā termiņā – ___ (___________) mēnešu (ne vēlāk kā 6 (sešu) mēnešu) 

laikā no līguma spēkā stāšanās dienas, bet ne agrāk kā 2018. gada 2. janvārī; 

3) nodrošināt automobilim šādu nolikuma prasībām atbilstošu garantijas laiku – ražotāja un tā 

autorizēta pārstāvja noteiktā garantija ___ (___________) mēneši (ne mazāk kā 36 (trīsdesmit 

seši) mēneši) no automobiļa piegādes dienas vai ___ (___________) km (ne mazāk kā 60 000 

km) nobraukumam atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais. Ražotāja un tā 

autorizēta pārstāvja garantija attiecībā uz virsbūves virsmas koroziju un krāsojuma defektiem 

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

dienas. Ražotāja un tā autorizēta pārstāvja garantija pret automobiļa virsbūves caurrūsēšanu – 

___ (___________) gadu (ne mazāk kā 12 (divpadsmit) gadu) no automobiļa piegādes dienas; 

4) nodrošināt automobiļa tehnisko apkopju un remontu veikšanu, kā arī par Pretendenta 

līdzekļiem nodrošināt riteņu komplektu (ziemas, vasaras) maiņu, montāžu un balansēšanu 

(divreiz gadā), kā arī nesezonas riepu vai riteņu komplekta uzglabāšanas un to administrēšanas 

(uzskaites) pakalpojumus 60 (sešdesmit) mēnešus no automobiļa piegādes dienas šādā 

automobiļa ražotāja vai tā importētāja sertificētajā autoservisā (jānorāda vismaz viena 

attiecīgās transportlīdzekļa markas ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja tehnisko apkopju un 

remontu veikšanas vieta Rīgā vai ne tālāk kā 5 (pieci) km ārpus Rīgas): 

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) piedāvā nodrošināt automobilim konstatēto defektu un trūkumu, kas radušies svešas 

iedarbības vai ārējas ietekmes rezultātā, vai dēļ tā, ka PASŪTĪTĀJS nav ievērojis automobiļa 

ekspluatācijas noteikumus, vai kuru iemesls ir automobiļa ražotāja noteikto automobiļa normāla 

nolietojuma detaļu dabiskais nolietojums, kas attiecināms uz ekspluatācijas procesu, vai kuri 

radušies pēc garantijas laika beigām, novēršanu saskaņā ar šādiem izmaksu nosacījumiem: 

4. tabula 

Nr. 

p.k. 
Izmaksu nosacījums Piedāvājums 

1. 
Autoservisa vienas darba stundas cena EUR (euro) bez pievienotās 

vērtības nodokļa (ieskaitot piedāvāto atlaidi) 
 

2. 
Atlaide automobiļa rezerves daļām un ekspluatācijas materiāliem 

(% no mazumtirdzniecības cenas)*  

* Pretendents ir tiesīgs noteikt dažādu atlaides apmēru atkarībā no rezerves daļu veida vai citiem 

nosacījumiem, kas minēti Pretendenta iesniegtajā piedāvājumā. Minētās atlaides ir spēkā visā līguma 

darbības laikā attiecībā uz visiem rezerves daļu veidiem (oriģinālajām un analogajām rezerves daļām) 

un ekspluatācijas materiāliem neatkarīgi no veicamo tehniskās apkopes darbu vai remontu apjoma un 

regularitātes. 

6) piedāvā šādas darbmūža ekspluatācijas kopējās izmaksas (tālāk tekstā – izmaksas) saistībā 

ar enerģijas patēriņu, oglekļa dioksīda emisijām un piesārņotāju (slāpekļa oksīdu un cieto 

daļiņu) emisijām, kas saistītas ar attiecīgā automobiļa ekspluatāciju, kas izteiktas naudas 
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izteiksmē saskaņā ar konkursa nolikuma 7.1.6. punkta un 9.3.3. punkta tabulas 2. punkta 

nosacījumiem: 

5. tabula 

Piedāvājuma raksturojums Piedāvājums 

Piedāvātā automobiļa darbmūža ekspluatācijas 

kopējās izmaksas, EUR (euro) 

 

 

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

minētajiem Pretendenta izslēgšanas no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā gadījumiem; 

8) 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; 

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

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

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

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

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

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

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

pilnībā piekrīt visiem konkursa nolikuma nosacījumiem, t.sk., konkursa nolikuma 3. pielikumā 

ietvertā līguma projekta noteikumiem, un apņemas līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 

gadījumā parakstīt minēto 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) 

…………………………….…………………………….………………………… 

…………………………….…………………………….………………………… 
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5. pielikums 

2017. gada 1. novembra 

konkursa nolikumam 

(iepirkums LB/2017/96) 

 

PRETENDENTA PIETEIKUMS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS IEPIRKUMA 

PRIEKŠMETA 2. DAĻAI 

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. 
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** 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. 
 

Ar šo Pretendents piesakās dalībai Latvijas Bankas rīkotā atklātā konkursa "Par triju vieglo 

pasažieru automobiļu piegādi" (iepirkums LB/2017/96; tālāk tekstā – konkurss) iepirkuma 

priekšmeta 2. daļā un piedāvā: 

1) piegādāt divus konkursa nolikuma 2. pielikumā norādītajām prasībām atbilstošus vieglos 

automobiļus ____________________ (marka, modelis, modifikācija) (tālāk tekstā – 

automobilis) un nodrošināt tā tehnisko apkopju veikšanu 60 (sešdesmit) mēnešu laikā no 

automobiļa piegādes dienas saskaņā ar ražotāja norādījumiem, un garantijas laikā konstatēto 

defektu un trūkumu, kuri nav radušies automobiļa nepareizas ekspluatācijas rezultātā un ir 

attiecināmi uz automobiļa ražotāja izmantoto materiālu defektiem vai automobiļa ražotāja 

darba kvalitāti, novēršanu par šādu cenu: 

2. tabula  

Nr. 

p.k. 

Piedāvājuma raksturojums Cena,  

EUR bez PVN 

1. Vieglais pasažieru automobilis1  

2. Automobiļa plānveida tehnisko apkopju kopējās izmaksas2 līdz 100 

000 km nobraukuma sasniegšanai saskaņā ar ražotāja 

norādījumiem, t.sk.: 

 

2.1. pirmās tehniskās apkopes izmaksas  

2.2. otrās tehniskās apkopes izmaksas  

2.(..). (..)  

3. Automobiļa ražotāja specifikācijai atbilstoša riteņu komplekta 

iegādes cena bez pievienotās vērtības nodokļa3 

 

Kopējā cena (1. poz. + 2. poz.+3. poz.)  

1 Tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām atbilstoša automobiļa cena bez pievienotās vērtības 

nodokļa, iekļaujot tajā visus nodokļus un izmaksas, kas saistītas ar automobiļa iegādi, piegādi, 

pirmspārdošanas sagatavošanu, visa uzrādītā aprīkojuma cenu un tā uzstādīšanas izmaksas, lai 

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

satiksmes drošības direkcija", kā arī ietverot automobiļa garantijas (saskaņā ar konkursa nolikuma 5.4. 
punktu un atbilstoši pretendenta piedāvātajiem nosacījumiem) un to laikā konstatēto defektu un 

trūkumu, kuri nav radušies automobiļa nepareizas ekspluatācijas rezultātā un ir attiecināmi uz ražotāja 

izmantoto materiālu defektiem vai automobiļa ražotāja darba kvalitāti, novēršanas izmaksas. 

2 Saskaņā ar konkursa nolikuma 7.1.8. punktu pretendentam jāiesniedz tehnisko apkopju izmaksu 

detalizēts aprēķins, norādot visu 60 (sešdesmit) mēnešu laikā no automobiļa piegādes dienas veicamo 

(atbilstoši automobiļa ražotāja noteiktajam nobraukumam un/vai laika intervālam) tehniskās apkopes 

reižu skaitu, darbu nosaukumus, paredzēto darba stundu skaitu, kā arī darba, detaļu un materiālu 

izmaksas (ieskaitot piedāvāto atlaidi) bez pievienotās vērtības nodokļa (līdz 100 000 km nobraukumam 

un pieņemot, ka automobiļa gada nobraukums nepārsniedz 20,000 km). Tehnisko apkopju izmaksas 

aprēķina saskaņā ar pretendenta piedāvātajiem (nolikuma 5. pielikuma 4. tabulā) automobilim 

konstatēto defektu un trūkumu novēršanas darbu izmaksu nosacījumiem. 

 
3 Pretendenta piedāvātā automobiļa ražotāja specifikācijai atbilstoša riteņu komplekta (pēc Pasūtītāja 

izvēles – Skandināvijas jeb frikcijas tipa ziemas riepas, vai vasaras riepas (4 gab.), uzmontētas uz 

oriģinālajiem vieglmetāla riteņu diskiem (4 gab.) un nobalansētas) iegādes cena bez pievienotās 
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vērtības nodokļa. Riteņu komplekts var tikt iegādāts nepieciešamības gadījumā, pēc Pasūtītāja 

ieskatiem un vajadzībām, 12 mēnešu periodā no automobiļa piegādes dienas. 

 

2) piegādāt automobili šādā termiņā – ___ (___________) mēnešu (ne vēlāk kā 6 (sešu) mēnešu) 

laikā no līguma spēkā stāšanās dienas, bet ne agrāk kā 2018. gada 2. janvārī; 

3) nodrošināt automobilim šādu nolikuma prasībām atbilstošu garantijas laiku – ražotāja un tā 

autorizēta pārstāvja noteiktā garantija ___ (___________) mēneši (ne mazāk kā 36 (trīsdesmit 

seši) mēneši) no automobiļa piegādes dienas vai ___ (___________) km (ne mazāk kā 60 000 

km) nobraukumam atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais. Ražotāja un tā 

autorizēta pārstāvja garantija attiecībā uz virsbūves virsmas koroziju un krāsojuma defektiem 

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

dienas. Ražotāja un tā autorizēta pārstāvja garantija pret automobiļa virsbūves caurrūsēšanu – 

___ (___________) gadu (ne mazāk kā 12 (divpadsmit) gadu) no automobiļa piegādes dienas; 

4) nodrošināt automobiļa tehnisko apkopju un remontu veikšanu, kā arī par Pretendenta 

līdzekļiem nodrošināt riteņu komplektu (ziemas, vasaras) maiņu, montāžu un balansēšanu 

(divreiz gadā), kā arī nesezonas riepu vai riteņu komplekta uzglabāšanas un to administrēšanas 

(uzskaites) pakalpojumus 60 (sešdesmit) mēnešus no automobiļa piegādes dienas šādā 

automobiļa ražotāja vai tā importētāja sertificētajā autoservisā _________________ (jānorāda 

vismaz viena attiecīgās transportlīdzekļa markas ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja tehnisko 

apkopju un remontu veikšanas vieta Rīgā vai ne tālāk kā 5 (pieci) km ārpus Rīgas): 

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) piedāvā nodrošināt automobilim konstatēto defektu un trūkumu, kas radušies svešas 

iedarbības vai ārējas ietekmes rezultātā, vai dēļ tā, ka PASŪTĪTĀJS nav ievērojis automobiļa 

ekspluatācijas noteikumus, vai kuru iemesls ir automobiļa ražotāja noteikto automobiļa normāla 

nolietojuma detaļu dabiskais nolietojums, kas attiecināms uz ekspluatācijas procesu, vai kuri 

radušies pēc garantijas laika beigām, novēršanu saskaņā ar šādiem izmaksu nosacījumiem: 

4. tabula 

Nr. 

p.k. 
Izmaksu nosacījums Piedāvājums 

1. 
Autoservisa vienas darba stundas cena EUR (euro) bez pievienotās 

vērtības nodokļa (ieskaitot piedāvāto atlaidi) 
 

2. 
Atlaide automobiļa rezerves daļām un ekspluatācijas materiāliem 

(% no mazumtirdzniecības cenas)*  

* Pretendents ir tiesīgs noteikt dažādu atlaides apmēru atkarībā no rezerves daļu veida vai citiem 

nosacījumiem, kas minēti Pretendenta iesniegtajā piedāvājumā. Minētās atlaides ir spēkā visā līguma 

darbības laikā attiecībā uz visiem rezerves daļu veidiem (oriģinālajām un analogajām rezerves daļām) 

un ekspluatācijas materiāliem neatkarīgi no veicamo tehniskās apkopes darbu vai remontu apjoma un 

regularitātes. 
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6) piedāvā šādas darbmūža ekspluatācijas kopējās izmaksas (tālāk tekstā – izmaksas) saistībā 

ar enerģijas patēriņu, oglekļa dioksīda emisijām un piesārņotāju (slāpekļa oksīdu un cieto 

daļiņu) emisijām, kas saistītas ar attiecīgā automobiļa ekspluatāciju, kas izteiktas naudas 

izteiksmē saskaņā ar konkursa nolikuma 7.1.6. punkta un 9.3.3. punkta tabulas 2. punkta 

nosacījumiem: 

5. tabula 

Piedāvājuma raksturojums Piedāvājums 

Piedāvātā automobiļa darbmūža ekspluatācijas 

kopējās izmaksas, EUR (euro) 

 

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

minētajiem pretendenta izslēgšanas no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā gadījumiem; 

8) 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; 

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

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

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

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

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

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

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

pilnībā piekrīt visiem konkursa nolikuma nosacījumiem, t.sk., konkursa nolikuma 3. pielikumā 

ietvertā līguma projekta noteikumiem, un apņemas līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 

gadījumā parakstīt minēto 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) 

…………………………….…………………………….………………………… 

…………………………….…………………………….………………………… 

 

 

 


