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1. Vispārīgā informācija par publisko iepirkumu (turpmāk – Iepirkums)  

 

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs  
 

Nr.LPR/2011/06 

 

1.2. Ziņas par pasūtītāju  
 

Pasūtītāja 

nosaukums: 

Latgales plānošanas reģions 

Pasūtītāja adrese: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4600 

Pasūtītāja 

reģistrācijas nr.: 

90002181025 

Pasūtītāja 

kontaktpersona: 

Jeļena Pļuta 

Tālruņa numurs: 29230821 

Faksa numurs: 65428111 

E-pasta adrese: jelena.pluta@latgale.lv 

Darba laiks: 9.00-12.00 un 13.00-17.00 katru darba dienu 

 

Iepirkumu rīko pastāvīgā iepirkumu komisija (turpmāk – Komisija).  

 

1.3. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, laiks un kārtība, piedāvājuma atvēršanas 

vieta, laiks un kārtība  
1.3.1. Piedāvājumu ieinteresētais piegādātājs var iesniegt līdz 2011.gada 

10.jūnijam, plkst.10.00 personīgi vai nosūtot pa pastu uz adresi:  

Latgales plānošanas reģions 

Saules iela 15, Daugavpilī 

LV-5401 

1.3.2. Piedāvājumi, kas nav iesniegti noteiktajā kārtībā vai saņemti pēc Iepirkuma 

nolikuma (turpmāk – Nolikums) 1.3.1.apakšpunktā norādītā piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa beigām, netiek izskatīti. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam 

1.3.1.apakšpunktā noteiktajā adresē līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.  

1.3.3. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai 

atsaukt iesniegto piedāvājumu.  

1.3.4. Ja piedāvājums iesniegts pēc Nolikumā norādītā piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa beigām, to neatvērtu atdod vai nosūta atpakaļ pretendentam (turpmāk – 

pretendents).  

1.3.5. Iesniegtie piedāvājumi tiek atvērti pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa 

beigām Komisijas rīkotajā sanāksmē.  

1.4. Piedāvājuma derīguma termiņš  
Pretendenta iesniegtā piedāvājuma derīguma termiņš ir 30 (trīsdesmit) dienas no 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma 
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līgumu nevar noslēgt noteiktajā piedāvājuma derīguma termiņā, pasūtītājs var lūgt 

pretendentam piedāvājuma termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt 

piedāvājuma derīguma termiņu, tad pretendents par to rakstiski paziņo pasūtītājam.  

1.5. Prasības piedāvājuma noformējumam un iesniegšanai  
1.5.1. Aploksnes noformējums  

Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē, 1 (vienā) eksemplārā. Uz aploksnes jābūt 

šādām norādēm: 

 

 

- Piedāvājums publiskajam iepirkumam „Transportlīdzekļa noma” (iepirkuma 

identifikācijas Nr.LPR/2011/06);  

- pretendenta nosaukums/fiziskai personai – vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs, 

adrese (juridiskā un faktiskā adrese), fiziskai personai – deklarēta dzīvesvieta un 

tālruņa numurs;  

Latgales plānošanas reģions, Saules iela 15, Daugavpils, LV-5401, Latvija;  

Neatvērt līdz piedāvājumu atvēršanas sanāksmei.  

 

1.5.2. Piedāvājuma noformējums  

Visiem Iepirkuma piedāvājuma materiāliem ir jābūt iesietiem un cauršūtiem kopā 

tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, uz titullapas ir jābūt norādēm:  

piedāvājums publiskajam iepirkumam „Transportlīdzekļa noma” (iepirkuma 

identifikācijas Nr.LPR/2011/06);  

pretendenta nosaukums/fiziskai personai- vārds, uzvārds, juridiskā adrese/fiziskai 

personai – deklarēta dzīvesvieta, reģistrācijas numurs, tālruņa numurs (-i) un faksa 

numurs (-i).  

datums.  

1.5.3. Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti:  

1.5.3.1. pretendenta parakstīts pieteikums par piedalīšanos publiskajā iepirkumā 

(saskaņā ar Nolikuma 1.pielikumu);  

1.5.3.2. pretendenta atlases dokumenti – dokumenti vai to kopijas, kas minēti 

Nolikuma 3.punktā;  

1.5.3.3. Pretendenta kvalifikāciju apliecinošie dokumenti saskaņā ar Nolikuma 

4.punktu; 

1.5.3.4. parakstīti piedāvājuma dokumenti (Tehniskais un finanšu piedāvājumi);  

1.5.4. Ja pretendents iesniedz dokumentu atvasinājumu − kopijas, katrai 

dokumenta kopijai jābūt izstrādātai un apliecinātai atbilstoši spēkā esošo normatīvo 

aktu prasībām:  

1.5.4.1. dokumenta kopiju izstrādā, nokopējot vai citādā tehniskā veidā iegūstot 

oriģināla faksimilattēlu ar visām oriģināla grafiskajām un citām īpatnībām;  

1.5.4.2. kopijas pirmās lapas augšējā labajā stūrī ar lielajiem burtiem raksta vārdu 

“KOPIJA”;  

1.5.4.3. ja dokumenta atvasinājumu apliecina organizācija, apliecinājuma uzrakstā 

norāda:  

1.5.4.3.1. ar lielajiem burtiem rakstītus vārdus “KOPIJA PAREIZA”;  
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1.5.4.3.2. dokumenta atvasinājuma apliecinātājas amatpersonas pilnu amata 

nosaukumu (ietverot arī pilnu organizācijas nosaukumu), personisko parakstu un tā 

atšifrējumu;  

1.5.4.3.3. apliecinājuma vietas nosaukumu;  

1.5.4.3.4. apliecinājuma datumu.  

1.5.4.4. Ja dokumenta atvasinājumu apliecina fiziskā persona, apliecinājuma 

uzrakstā norāda:  

1.5.4.4.1. ar lielajiem burtiem rakstītu „KOPIJA PAREIZA”;  

1.5.4.4.2. personisko parakstu un tā atšifrējumu;  

1.5.4.4.3. personas kodu;  

1.5.4.4.4. apliecinājuma vietas nosaukumu;  

1.5.4.4.5. apliecinājuma datumu.  

1.5.5. Piedāvājumam jābūt rakstītam latviešu valodā. Atsevišķi dokumenti var tikt 

iesniegti svešvalodā, taču tādā gadījumā tiem jāpievieno pretendenta apliecināts 

tulkojums latviešu valodā. Pretējā gadījumā Komisija ir tiesīga uzskatīt, ka 

attiecīgais dokuments nav iesniegts. 

 

2. Informācija par Iepirkuma priekšmetu 
 

Iepirkuma 

identifikācijas 

numurs: 

LPR/2011/06 

Iepirkuma 

priekšmets: 

Vieglā automobiļa noma uz 6 mēnešiem saskaņā ar 

tehniskās specifikācijas prasībām (2.pielikums) 

Nomas vieta: Latgales plānošanas reģions, biroja adrese: Saules iela 15, 

Daugavpils, Latvija 

Nomas laiks: līdz 30.12.2011 

 

Paredzamā 

līgumcena: 

Atbilstoša Pretendenta piedāvājumā piedāvātajai cenai un 

LR Publisko iepirkumu likuma 8¹. pantam  
 

CPV kods: 34110000-1 
 

2.1. Pretendents drīkst iesniegt piedāvājumu tikai par visu Iepirkuma priekšmeta 

apjomu.  

2.2. Pretendents nedrīkst iesniegt vairākus piedāvājuma variantus.  

2.3. Cita informācija par Iepirkuma priekšmetu:  

2.3.1. Piedāvājuma cena.  

2.3.1.1. Visas cenas piedāvājumā jānorāda LVL bez PVN, norādot ne vairāk kā 2 

(divas) zīmes aiz komata. 

2.3.1.2. Piedāvājuma cenā jābūt iekļautām visām izmaksām, tai skaitā, saistītām ar 

darbinieku atalgojumu,  visiem nodokļiem, nodevām, izdevumiem nepieciešamo 

atļauju iegūšanai no trešajām personām un citas ar  līguma savlaicīgu un 

kvalitatīvu izpildi saistītās izmaksas. 
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3. Atlases dokumenti  
3.1. Pretendenta apliecinājums par to, ka attiecībā uz pretendentu nepastāv 

Publisko iepirkumu likuma 8¹.panta piektās daļas 1. un 2.punktā noteiktais 

nosacījums.  

3.2. Latvijā reģistrētajiem komersantiem – Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 

reģistrācijas apliecības kopija, bet ārvalstu komersantiem – kompetentas attiecīgās 

valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts 

atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.  

3.3. Izziņa, ko izsniegusi Latvijas vai ārvalsts kompetenta institūcija (ja 

pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), 

kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas 

iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz Ls 100 (viens simts lati); 

Komisija šādus dokumentus pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) 

mēnesi pirms to iesniegšanas dienas. 

 

4. Kvalifikācijas prasības 

4.1. Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka Pretendents pēdējo trīs gadu laikā, vai 

ja Pretendents ir nodibināts vēlāk, attiecīgajā darbības periodā, nodarbojas ar 

autotransporta nomas/līzinga un pilna servisa pakalpojumu sniegšanu.  

 

5. Piedāvājuma vērtēšana un lēmuma pieņemšana 
5.1. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc Nolikuma 1.3.1.apakšpunktā norādītā termiņa, 

netiek vērtēti.  

5.2. Komisija:  

5.2.1. pēc piedāvājuma atvēršanas veic piedāvājuma noformējuma pārbaudi 

atbilstoši Nolikuma 1.5.apakšpunktā minētajām prasībām. Ja piedāvājums vai kāds 

no piedāvājumā ietvertajiem dokumentiem, tajā skaitā pieteikums, pilnvara, 

aploksne, kurā ievietots piedāvājums, neatbilst Nolikuma 1.5.apakšpunkta 

prasībām, Komisija var lemt par pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības 

Iepirkumā vai piedāvājuma tālāku izskatīšanu;  

5.2.2. veic pretendentu atlasi, kuras laikā noskaidro, vai attiecībā uz katru 

pretendentu pastāv Publisko iepirkumu likuma 8.¹panta piektās daļas 1. un 

2.punktā noteiktais nosacījums un vai katra pretendenta kvalifikācija, par ko 

liecina pretendenta iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija, atbilst Nolikuma 

3.punktā noteiktajām prasībām;  

Pretendentu, attiecībā uz kuru tiek konstatēti Publisko iepirkumu likuma 8.¹panta 

piektās daļas 1. un 2.punktā minētie apstākļi, kā arī pretendentu, kura kvalifikācija 

neatbilst Nolikuma 3.punktā noteiktajām prasībām, izslēdz no turpmākās dalības 

Iepirkumā un tā piedāvājumu neizskata;  

5.2.3. veic piedāvājuma atbilstības pārbaudi saskaņā ar Nolikuma 2.pielikumu. Ja 

piedāvājums neatbilst Nolikuma 2.pielikumā noteiktajām prasībām, pretendentu 

izslēdz no turpmākās dalības Iepirkumā un tā piedāvājumu neizskata;  

5.2.4. pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja Komisija 

konstatē šādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Novērtējot un salīdzinot piedāvājumus, 

kuros bijušas aritmētiskās kļūdas, Komisija ņem vērā tikai izlabotās cenas;  
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5.2.5. par uzvarētāju atzīst to pretendentu, kura kvalifikācija un piedāvājums atbilst 

Nolikumā norādītajām prasībām un kura kopējā cena par Iepirkuma priekšmetu 

būs viszemākā. 

5.2.6. Ar uzvarētāju tiks noslēgts iepirkuma līgums.  

 

6. Iepirkuma līguma nosacījumi 

6.1. Nomas maksa tiks maksāta par iepriekšējo mēnesi 30 (trīsdesmit) dienu laikā 

no rēķina saņemšanas un tā abpusējas parakstīšanas.  

6.2. Nomnieks ir tiesīgs jebkurā brīdī vienpusēji izbeigt nomas līgumu 30 

(trīsdesmit) dienas iepriekš rakstiski informējot par to Iznomātāju. Nomas maka 

par atlikušo laika periodu (ja līgums izbeigts pirms termiņa) atlīdzināta netiek. 
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1.pielikums „Pieteikuma forma” 

Iepirkuma identifikācijas numurs LPR/2011/06 
(Uz pretendenta veidlapas) 

 

Latgales plānošanas reģionam 

Saules iela 15 

Daugavpils LV-5401 

 

PRETENDENTA PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ 
(Iepirkuma identifikācijas numurs LPR/2011/06) 

Pretendents (nosaukums) iesniedz savu pieteikumu dalībai iepirkumā un saskaņā ar iepirkuma nolikumu, 

es, apakšā parakstījies, (amats, vārds, uzvārds) , apliecinu, ka Pretendents: 

 
- piesakās piedalīties Latgales plānošanas reģiona publiskajā iepirkumā Nr.LPR/2011/06 

„Transportlīdzekļa noma” (turpmāk – Iepirkums) un iesniedz piedāvājumu par visu iepirkuma 
priekšmetu;  

- piekrīt Iepirkuma noteikumiem;  

- apņemas pasūtījuma piešķiršanas gadījumā pildīt Iepirkuma nolikumā minētos līguma noteikumus;  

- atzīst sava Iepirkuma piedāvājuma spēkā esamību 30 (trīsdesmit) dienas no piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa beigām;  

- apliecina, ka visas sniegtās ziņas Iepirkuma piedāvājumā ir patiesas un precīzas; 

- apliecina, ka attiecībā uz Pretendentu nepastāv Publisko iepirkumu likuma 8¹.panta piektās daļas 

1. un 2.punktā noteiktais nosacījums. 

 

Pretendents   

Reģistrācijas  Nr.   

Juridiskā adrese  

Faktiskā adrese  

Kontaktpersona  

Kontaktpersonas 

tālr./fakss, e-pasts 
 

Bankas nosaukums, 

filiāle 
 

Bankas kods  

Norēķinu konts  

Vārds, uzvārds  

Amats  

Datums  

Vieta  

Paraksts, zīmogs  

 
Paraksta Pretendents, Pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām (ja piedāvājumu iesniedz juridiska 

persona) vai Pretendenta pilnvarotā persona 
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2.pielikums „Tehniskā piedāvājuma forma”  

Iepirkuma identifikācijas numurs LPR/2011/06  

 

 

 

(Uz pretendenta veidlapas) 

Latgales plānošanas reģionam 

Saules iela 15 

Daugavpils LV-5401 

 

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 

 

Pretendents (nosaukums) piedāvā nodrošināt sekojošā transportlīdzekļa nomu atbilstoši publiskā 

iepirkuma „Transportlīdzekļa noma” Nr. LPR/2011/06 prasībām: 

 

 

 

Nr. Parametri Prasības 

Pretendenta 

piedāvājums 

/aizpilda pretendents/ 

1. 
Automobiļa marka, 

modelis 

Nav noteikts  

2. Automobiļu skaits 1  

3. 
Nomas periods 

(mēnešos) 

6  

4. 

Paredzamais 

(apmaksātais) 

nobraukums 6 mēnešos, 

km 

15 000 km  

5. Automobiļa kategorija Vieglais pasažieru  

6. Virsbūves tips Sedans/universāls  

7. 
Automobiļa statuss Ne vecāks par 2005.gadu  

8. Esošais nobraukums Ne vairāk kā 150 000 km  

9. Automobiļa pilnā masa Ne mazāk kā 1500 kg 
 

10. Automobiļa garums Min 4500 cm  

11. Durvju skaits 4/5  

12. 
Sēdvietu skaits, 

ieskaitot vadītāja vietu 

5  

13. 
Motora darba tilpums 

(cm3) 

No 1400 līdz 2500  

14. Dzinēja jauda Min 120 Zs  

15. 
Degvielas patēriņš 

pilsētā 

Max – 12 l uz 100 km  

16. 
Degvielas patēriņš 

ārpilsētā 

Max – 9 l uz 100 km  

17. 
Degvielas vidējais 

patēriņš 

Max – 10 l uz 100 km  

18. 
Virsbūves zemākā 

punkta attālums līdz 

Min – 150 mm  
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Citas prasības: 

Nomas maksā pretendentam jāiekļauj un jānodrošina šādas 

prasības: 

Pretendenta 

piedāvājums 

1) apmaksāt visus likumos un citos normatīvajos aktos noteiktos 

transportlīdzekļa nodokļus un nodevas (ikgadējās), kā arī 

transportlīdzekļa tehniskās apskates (CSDD);  

 

2) segt reģistrācijas maksu Ceļu satiksmes drošības direkcijā, 

nodrošināt sagatavošanu ekspluatācijai, visa uzstādītā aprīkojuma 

lietošanu visā nomas periodā un tā uzstādīšanas izmaksas, lai 

nodrošinātu transportlīdzekļa pilnīgu gatavību lietošanai; 

 

3)  bez papildus samaksas izdot attiecīgus dokumentus, aktus, 

pilnvaras, apdrošināšanas polišu kopijas un izziņas, kas ir 

nepieciešami, lietojot transportlīdzekli nomas termiņā kā Latvijā, tā 

arī Baltijas valstīs; 

 

ceļa virsmai (klīrenss) 

19. Degvielas veids Benzīns  

21. Pārnesumu kārbas tips Mehāniskā  

22. 
Dzenošo tiltu skaits, 

piedziņa 

1, priekšējā piedziņa  

23. 

Obligātais aprīkojums 

un prasības 

- Bremžu antibloķēšanas sistēma 

(ABS); 

- Elektroniskā stabilitātes programma 

(ESP); 

- Stūres pastiprinātājs un stūres 

augstuma un/vai attāluma 

regulēšana; 

- Priekšējie, sānu drošības spilveni; 

- Centrālā atslēga ar tālvadību, 2 

aizdedzes atslēgas; 

- Elektriski regulējami priekšējie sānu 

logi;  

- Klimata kontrole; 

- Automātiskas tuvās (dienas gaitas) 

gaismas; 

- Imobilaizers; 

- Pretaizbraukšanas signalizācija ar 

pults vadību; 

- Radio/CD stereo sistēma; 

- Tumšas krāsas salona apdare; 

 

24. 

Papildaprīkojums Viens ziemas riepu un viens vasaras 

riepu komplekts atbilstoši 

autoražotāja prasībām, rezerves 

ritenis atbilstoši autoražotāja 

prasībām; gumijas paklāji salonam, 

ugunsdzēšamais aparāts, aptieciņa, 

avārijas zīme, domkrats, atslēga 

riteņu montāžai. 

 

25. Krāsa Nav noteikta  

26. Nomas termiņš 6 mēneši  
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4) nodrošināt sauszemes transportlīdzekļa īpašnieku civiltiesiskās 

atbildības apdrošināšanu un KASKO apdrošināšanu visā nomas 

periodā, KASKO apdrošināšanas gadījumu administrēšanu. Pasūtītāja 

pašrisks KASKO ne lielāks kā 50 Ls. 

 

5) pretendentam jānodrošina šādas vides prasības – transportlīdzekļa 

atbilstība izplūdes izmešu standartu EURO 4 vai EURO 5 emisijas 

prasībām un atbilstība Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra 

noteikumiem Nr.1184 „Noteikumi par transportlīdzekļu kategorijām, 

uz kurām iepirkumos attiecināmas īpašas prasības, un 

transportlīdzekļu darbmūža ekspluatācijas izmaksu aprēķināšanas 

metodiku”; 

 

6)  transportlīdzekļa piegādes termiņš Pasūtītājam – vienas nedēļas 

laikā no līguma noslēgšanas brīža. Transportlīdzekli jāpiegādā uz 

Pasūtītāja norādīto vietu Daugavpils pilsētas administratīvajās 

robežās. Pasūtītājam ir tiesības noteikt vēlāku piegādes termiņu; 

 

7) transportlīdzeklim jābūt reģistrētam Latvijā un pirms līguma 

slēgšanas apskatāmam pasūtītājam un pretendentiem pieņemamā laikā 

un vietā. 

 

 

 

 

Tehniskajam piedāvājumam pretendents ir tiesīgs pievienot aprakstus, fotogrāfijas vai citus 

vizuālos materiālus par transportlīdzekļa īpašībām, ārējo un iekšējo izskatu, kuri netiks izmantoti 

piedāvājumu vērtēšana. 
 

 

Pretendents   

Reģistrācijas  Nr.   

Juridiskā adrese  

Faktiskā adrese  

Kontaktpersona  

Vārds, uzvārds  

Amats  

Paraksts  

Zīmogs  
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3.pielikums „Finanšu piedāvājuma forma”  

Iepirkuma identifikācijas numurs LPR/2011/06 

(Uz pretendenta veidlapas) 

Latgales plānošanas reģionam 

Saules iela 15 

Daugavpils LV-5401 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

Pretendents (nosaukums) piedāvā nodrošināt transportlīdzekļa nomu atbilstoši publiskā 

iepirkuma „Transportlīdzekļa noma” Nr. LPR/2011/06 par šādām cenām: 

 

Nr. Marka Modelis 

Mēneša nomas 

maksa (LVL bez 

PVN) 

Mēnešu skaits 

Kopējā 

līgumcena  

 (LVL bez 

PVN) 

1.    6  

    PVN:  

    Kopā ar PVN:  

 

 

 

Pretendents   

Reģistrācijas  Nr.   

Juridiskā adrese  

Faktiskā adrese  

Kontaktpersona  

Vārds, uzvārds  

Amats  

Paraksts  

Zīmogs  

 


