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1. Vispār īgā informācija par publisko iepirkumu (turpm āk – Iepirkums)  
 
1.1. Iepirkuma identifik ācijas numurs  
 
Nr. LPR/2015/11 
 
1.2. Ziņas par pasūtītāju, nolikuma pieejamību un papildus informācijas saņemšanu 
 
Pasūtītāja nosaukums: Latgales plānošanas reģions 
Pasūtītāja adrese: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4600 
Pasūtītāja reģistrācijas 
nr.: 

90002181025 

Pasūtītāja 
kontaktpersona: 

Jeļena Pļuta 

Tālruņa numurs: 65428111 
Faksa numurs: 26570782 
E-pasta adrese: iepirkumi@latgale.lv 
Darba laiks: 9.00-12.00 un 13.00-17.00 katru darba dienu 
 
1.2.1. Iepirkumu rīko Pasūtītāja pastāvīgā iepirkumu komisija (turpmāk – Komisija).  
1.2.2. Iepirkuma nolikuma pieejamība: 
1.2.2.1. Iepirkuma nolikums brīvi un tieši pieejams elektroniski, lejupielādējot no Latgales 
plānošanas reģiona mājas lapas internetā www.latgale.lv;  
1.2.2.2. Iepirkuma nolikumu var saņemt elektroniski, nosūtot pieprasījumu uz elektroniskā pasta 
adresi: iepirkumi@latgale.lv; 
1.2.2.3. ar Iepirkuma nolikumu var iepazīties un saņemt drukātā veidā uz vietas Daugavpilī, 
Saules ielā 15, norādītajā darba laikā. 
1.2.3. papildu informāciju par Iepirkuma nolikumu var pieprasīt elektroniski, nosūtot jautājumu 
uz elektroniskā pasta adresi: iepirkumi@latgale.lv vai nosūtot vēstuli pa pastu uz adresi: Latgales 
plānošanas reģions, Saules iela 15, Daugavpils, LV-5401. Papildu informāciju Komisija nosūta 
ieinteresētajam piegādātājam, kurš uzdevis jautājumu, un ievieto šo informāciju mājas lapā 
internetā www.latgale.lv. 
 
1.3. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, laiks un kārt ība, piedāvājuma atvēršanas vieta, laiks 
un kārt ība  
1.3.1. Piedāvājumu ieinteresētais piegādātājs var iesniegt līdz 2015.gada 7.decembrim, 
plkst.10.00 personīgi vai nosūtot pa pastu uz adresi:  
Latgales plānošanas reģions 
Saules iela 15, Daugavpils 
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.  
1.3.5. Iesniegtie piedāvājumi tiek atvērti pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām 
Komisijas rīkotajā sanāksmē.  
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1.4. Piedāvājuma derīguma termiņš  
Pretendenta iesniegtā piedāvājuma minimālais derīguma termiņš ir 50 (piecdesmit) dienas no 
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.  
 
1.5. Prasības piedāvājuma noformējumam un iesniegšanai  
1.5.1. Aploksnes noformējums  
Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē, 2 (divos) eksemplāros- 1 oriģināls ar uzrakstu 
„Oriģināls” un 1 kopija ar uzrakstu „Kopija”. Uz aploksnes jābūt šādām norādēm: 
 
- Piedāvājums publiskajam iepirkumam „Vieglā automobiļa piegāde” (iepirkuma identifikācijas 
Nr. LPR/2015/11);  
- pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese (juridiskā un faktiskā adrese) 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 katrā eksemplārā ir jābūt iesietiem un cauršūtiem 
kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, uz titullapas ir jābūt norādēm:  
- piedāvājums publiskajam iepirkumam „Vieglā automobiļa piegāde” (iepirkuma identifikācijas 
Nr. LPR/2015/11);  
- pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, 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). Ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība, 
pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst piegādātāju apvienībā. Piedāvājumā norāda 
pilnvaroto personu, kas pārstāv attiecīgo personālsabiedrību vai piegādātāju apvienību; 
1.5.3.2. Latvijā reģistrētajiem komersantiem- Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 
reģistrācijas apliecības (ja tāda ir izsniegta) kopija, ārvalstu komersantiem – kompetentas 
attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments vai tā kopija, kas apliecina, ka pretendents ir 
reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām; 
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 atvasinājumus − 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”;  
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.  
1.5.5. 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. 
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1.5.6. Iesniedzot piedāvājumu pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un 
tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai 
caurauklots. 
1.5.7. Ņemot vērā, ka iepirkumu līgums un tā grozījumi tiks publicēti pasūtītāja mājaslapā, 
piedāvājumā ir jānorāda kura no iepirkuma līguma daļām tiek uzskatāma par komercnoslēpumu 
atbilstoši Komerclikuma 19.panta pirmajai daļai.  
 
2. Informācija par Iepirkuma priekšmetu  
 
Iepirkuma identifikācijas 
numurs: 

LPR/2015/11 

Iepirkuma priekšmets: Vieglā automobiļa piegāde 
Piegādes laiks: 10 (desmit) dienu laikā 
Piegādes vieta: Daugavpils vai Rīgas administratīvā teritorija 
Paredzamā līgumcena: Atbilstoša Pretendenta piedāvājumā piedāvātajai cenai Publisko 

iepirkumu likuma 8.2 panta līgumcenas robežās. 

 
CPV kods: 34111100-9.  
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. Pretendenta piedāvātajai automobiļa klasei ir jābūt ne augstākai par kompaktklasi saskaņā 
ar Auto Asociācijas izstrādāto „Automašīnu klasifikatoru” un Latvijas Republikas Ministru 
kabineta 2012.gada 2.oktobra instrukcijas Nr.12 „Dienesta vieglo automobiļu iegādes un nomas 
kārtība” prasībām. 
2.3.2. Piedāvājuma cena.  
2.3.2.1. Cena piedāvājumā jānorāda EUR bez PVN, norādot ne vairāk kā 2 (divas) zīmes aiz 
komata. 
2.3.2.2. Piedāvājuma cenā jābūt iekļautām visām izmaksām, tai skaitā izdevumiem nepieciešamo 
atļauju iegūšanai no trešajām personām, izdevumiem par reģistrāciju un piegādi un citām ar 
līguma savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi saistītām izmaksām 
 
3. Pretendentu atlase un atbilstības pārbaude 
3.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem: 
3.1.1. pasludināts pretendenta, personālsabiedrības vai piegādātāju apvienības dalībnieka (ja 
pretendents ir personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība) vai pretendenta norādītās personas, 
uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma 
dokumentos noteiktajām prasībām, maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad 
maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas 
vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai 
pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts; 
3.1.2. ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu 
aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam, personālsabiedrības vai piegādātāju 
apvienības dalībniekam (ja pretendents ir personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība) vai 
pretendenta norādītajai personai, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā 
kvalifikācija atbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, dienā, kad paziņojums par 
plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai arī dienā, kad pieņemts 
lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts 
vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās 
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. 
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3.2. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā nolikuma 
3.1.apakšpunktā (Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas) minēto apstākļu dēļ, 
iepirkumu komisija: 
3.2.1. attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu, personālsabiedrības vai 
piegādātāju apvienības dalībnieku (ja pretendents ir personālsabiedrība vai piegādātāju 
apvienība) vai pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai 
apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, izmantojot 
Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst 
informāciju 
3.2.1.1. par nolikuma 3.1.1. apakšpunktā (Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 
1.punktā) minētajiem faktiem- no Uzņēmumu reģistra, 
3.2.1.2. par nolikuma 3.1.2. apakšpunktā (Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 
2.punktā) minēto faktu- no Valsts ieņēmumu dienesta. 
3.2.2. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu, personālsabiedrības vai 
piegādātāju apvienības dalībnieku (ja pretendents ir personālsabiedrība vai piegādātāju 
apvienība) vai pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai 
apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, iepirkumu 
komisija pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas 
apliecina, ka uz to un tā norādītajām personām neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 
piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 
darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents 
noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, iepirkumu komisija to izslēdz no dalības iepirkumā. 
3.3. Atkarībā no nolikuma 3.2.1.apakšpunktā paredzētās pārbaudes rezultātiem pasūtītājs: 
3.3.1. neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta 
noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam un tā norādītajām personām nav 
nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas 
kopsummā pārsniedz 150 euro; 
3.3.2. informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu 
parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka 
tam vai tā norādītajai personai dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu 
uzraudzības biroja mājaslapā, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas 
obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 dienas pēc 
informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai 
apliecinātu, ka tam un tā norādītajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās 
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās 
personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās 
deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts 
sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā 
termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, iepirkumu komisija pretendentu izslēdz no dalības 
iepirkumā. 
 
4. Kvalifik ācijas prasības  
4.1. Pretendentam jāiesniedz apliecinājums, ka pretendentam normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā ir ierīkota un reģistrēta transportlīdzekļu tirdzniecības vieta (atbilstoši pretendenta 
reģistrācijas valsts normatīvo aktu prasībām). 
4.2. Pretendentam jāiesniedz apliecinājums par pretendenta spēju nodrošināt automobiļa 
garantijas apkalpošanu. Gadījumā, ja automobiļa garantijas apkalpošanu plānots veikt pie 
pretendenta sadarbības partnera, pretendentam tas jānorāda piedāvājumā. 
 
5. Piedāvājuma vērt ēšana un lēmuma pieņemšana 
5.1. Piedāvājumus vērtē iepirkuma komisija iepirkumu komisijas sēdēs. 
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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 un piedāvājuma tālāku neizskatīšanu;  
5.2.2. veic pretendentu kvalifikācijas pārbaudi, pārbaudot vai katra pretendenta kvalifikācija, par 
ko liecina pretendenta iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija, atbilst Nolikuma 4.punktā 
noteiktajām prasībām. Pretendentu, kura kvalifikācija neatbilst Nolikuma 4.punktā noteiktajām 
prasībām, izslēdz no turpmākās dalības Iepirkumā un tā piedāvājumu neizskata;  
5.2.3. veic tehniskā 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. Par uzvarētāju atzīst to pretendentu, kura 
Finanšu piedāvājuma summa būs viszemākā; 
5.2.5. saskaņā ar Nolikuma 3.punktu, pārbauda vai uz pretendentiem neattiecas Publisko 
iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi. 
5.3. Iepirkuma līguma projektu skatīt Iepirkuma nolikuma 4.pielikumā. Pamatojoties uz Publisko 
iepirkumu likuma 8.2 panta trīspadsmito daļu, iepirkumu procedūras rezultātā noslēgtie līgumi to 
spēkā stāšanās dienā tiks publicēti mājas lapā internetā, ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības 
prasības. Iepirkumu līgums tiks noslēgts ar nosacījumu, ka tiks piešķirts finansējums. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

1.pielikums „Pieteikuma forma” 
Iepirkuma identifik ācijas numurs LPR/2015/11 

 
(Uz pretendenta veidlapas) 

 
Latgales plānošanas reģionam 

Saules iela 15 
Daugavpils LV-5401 

 
PRETENDENTA PIETEIKUMS DAL ĪBAI IEPIRKUM Ā 

(Iepirkuma identifik ācijas numurs LPR/2015/11) 
Pretendents (nosaukums) iesniedz savu pieteikumu dalībai iepirkumā un saskaņā ar iepirkuma 
noteikumiem, es, apakšā parakstījies, (amats, vārds, uzvārds), apliecinu, ka Pretendents: 
 
- piesakās dalībai Latgales plānošanas reģiona publiskajā iepirkumā „Vieglā automobiļa 
piegāde” Nr. LPR/2015/11 (turpmāk – Iepirkums) un iesniedz piedāvājumu par visu Iepirkuma 
priekšmetu; 
- piekrīt Iepirkuma noteikumiem;  
- apņemas pasūtījuma piešķiršanas gadījumā pildīt Iepirkuma nolikumā minētos līguma 
noteikumus;  
- apliecina, ka visas sniegtās ziņas Iepirkuma piedāvājumā ir patiesas un precīzas; 
- ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem1 un bez konsultācijām, līgumiem vai 
vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem. Gadījumā, ja tam ir bijušas konsultācijas, 
līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo 
iepirkumu, Pretendentam jānorāda izsmeļoša informācija par to; 
- Pretendentam, izņemot gadījumu, kad pretendents par šādu saziņu ir paziņojis Pasūtītājam, ne 
ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz: 

1. cenām; 
2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām; 
3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai 
neiesniegt piedāvājumu); vai 
4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām;  
5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas 
risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko 
attiecas šis iepirkums; 

- Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus 
nevienam konkurentam pirms līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas. 
 

Pretendents   

Reģistrācijas  Nr.   

Juridisk ā adrese  

Faktiskā adrese  

Kontaktpersona  

                                                 
1 Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav 
Pretendents un kura: 

1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam; 
2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt 
piedāvājumu šim iepirkumam. 
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Kontaktpersonas 
tālr./fakss, e-pasts 

 

Bankas nosaukums, 
fili āle 

 

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 identifik ācijas numurs LPR/2015/11 

 
 

(Uz pretendenta veidlapas) 
Latgales plānošanas reģionam 

Saules iela 15 
Daugavpils LV-5401 

 
TEHNISKAIS PIED ĀVĀJUMS 

 
Pretendents (nosaukums) piedāvā nodrošināt automobiļa piegādi atbilstoši publiskā iepirkuma 
„Vieglā automobiļa piegāde” Nr. LPR/2015/11 prasībām: 
 
 

Nr. Parametri Prasības 
Pretendenta 

piedāvājums* 
/aizpilda pretendents/ 

1. Automobiļa marka, 
modelis 

Nav noteikts (norādīt)  

2. Automobiļu skaits 1  
3. Automobiļa kategorija Vieglais pasažieru  
4. Virsbūves tips Universāls  

5. Automobiļa statuss Jauns  

6. Esošais nobraukums Ne vairāk kā 70 km  

7. Automobiļa pilnā masa Ne mazāk kā 1800 kg 
 

8. Automobiļa garums Ne mazāk kā 4550 mm  

9. 
Bagāžas nodalījuma 
izmērs ar paceltu 
aizmugurējo sēdekli 

Ne mazāk kā 600 litri  

10. Durvju skaits 5  

11. Sēdvietu skaits, 
ieskaitot vadītāja vietu 

Ne mazāk kā 5  

12. Dzinēja jauda Ne mazāk kā 120 Zs  
13. Dzinēja tilpums Ne lielāks kā 1 500 cm3  

14. 
Degvielas patēriņš 
pilsētas režīmā 

Ne lielāks kā 8,0 l uz 100 km  

15. 
Degvielas patēriņš 
ārpilsētas režīmā 

Ne lielāks kā 6,0 l uz 100 km  

16. 
Virsbūves zemākā 
punkta attālums līdz 
ceļa virsmai (klīrenss) 

Min – 130 mm  

17. Degvielas veids Benzīns  

18. Pārnesumu kārbas tips Automātiskā  

19. Dzenošo tiltu skaits, 
piedziņa 

1, priekšpiedziņa  

20. 
Obligātais aprīkojums - Bremžu antibloķēšanas sistēma 

(ABS); 
- Stūres pastiprinātājs un stūres 
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augstuma un/vai attāluma 
regulēšana; 

- Priekšējie drošības spilveni; 
- Centrālā atslēga ar tālvadību, 2 

aizdedzes atslēgas; 
- Kondicionieris; 
- Automātiskas tuvās (dienas 

gaitas) gaismas; 
- Imobilaizers; 
- Pretaizbraukšanas signalizācija 

ar pults vadību; 
- Radio; 
- Vieglmetāla diski; 
- Kruīza kontroles sistēma; 
- Vadītāja sēdekļa augstuma 

regulēšana; 
- Jumta reliņi; 
- Rezerves ritenis ar riepu; 
- Gumijas paklāji salonam; 
- Avārijas zīme; 
- Domkrats; 
- Atslēga riteņu montāža. 

21. Krāsa Nav noteikta  

22. 
Ekspluatācijas ietekme 
uz vidi 

- oglekļa dioksīda (CO2) 
emisiju daudzums ne 
lielāks kā 130 g/km; 

- slāpekļa oksīda (NO), 
metāna nesaturošo 
ogļūdeņražu (NMHC), 
cieto daļiņu (PM) emisiju 
apjoms atbilst           
EURO 5 izmešu 
standartam. 

 

 

23. Garantija 

Jābūt ražotāja garantijai vismaz 36 
(trīsdesmit sešiem) mēnešiem no 
automašīnas piegādes brīža vai 
100 000 km nobraukumam 
(ieskaitot esošo nobraukumu) 
atkarībā no tā, kurš nosacījums 
iestāsies pirmais. 

 

24. Tehniskā apkope 

Jābūt vismaz vienam autoservisam 
Rīgas pilsētas administratīvajā 
teritorijā vai 20 km rādiusā, kas 
nodrošina automobiļa tehniskās 
apkopes (ražotāja noteiktās) un 
garantijas remontus. 

 

25. Reģistrācija 

Piegādātājs nodrošina automobiļa 
reģistrāciju CSDD uz pasūtītāja 
vārda. Reģistrācijas maksai ir 
jābūt iekļautai cenā. 

 

26. Piegāde Automobiļa piegāde jānodrošina  
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*- piedāvājumā obligāti jānorāda konkrēta automobiļa marka, modelis un visi tehniskie 
rādītāji. Gadījumā, ja netiks norādīta konkrēta informācija, komisija ir tiesīga izslēgt 
pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā. 
Pretendents var pievienot automobiļa bildes. 

 
 

Pretendents   

Reģistrācijas  Nr.   

Juridisk ā adrese  

Faktiskā adrese  

Kontaktpersona  

Vārds, uzvārds  

Amats  

Paraksts  

Zīmogs  

 

10 (desmit) dienu laikā 
Daugavpils vai Rīgas 
administratīvajā teritorijā. 
Piegādes izmaksām ir jābūt 
iekļautām cenā. 
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3.pielikums „Finanšu piedāvājuma forma”  
Iepirkuma identifik ācijas numurs LPR/2015/11 

(Uz pretendenta veidlapas) 
Latgales plānošanas reģionam 

Saules iela 15 
Daugavpils LV-5401 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
 

Pretendents (nosaukums) piedāvā veikt automobiļa piegādi atbilstoši publiskā iepirkuma „Vieglā 
automobiļa piegāde” Nr. LPR/2015/11 prasībām par šādu cenu: 
 

Nr.p.
k. Vieglā automobiļa piegāde Cena EUR (bez 

PVN)* 
PVN 
EUR 

Cena EUR (ar 
PVN) 

1. 
Marka (norādīt) Modelis (norādīt) 

   

*- Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.oktobra instrukcijā Nr.12 „Dienesta vieglo 
automobiļu iegādes un nomas kārtība” noteikto maksimālā iegādes cena nedrīkst būt lielāka par 
18000 EUR bez PVN. 

 
 

Pretendents   

Reģistrācijas  Nr.   

Juridisk ā adrese  

Faktiskā adrese  

Kontaktpersona  

Vārds, uzvārds  

Amats  

Paraksts  

Zīmogs  
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4.pielikums „L īguma projekts”  
Iepirkuma identifik ācijas numurs LPR/2015/11 

 
LĪGUMS Nr._____ 

Vieglā automobiļa piegāde 
 

Daugavpilī, 2015. gada dat. mēn.     

Latgales plānošanas reģions, reģistrācijas Nr.90002181025, juridiskā adrese 
Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601 (turpmāk tekstā- Pasūtītājs), administrācijas vadītājas 
Ivetas Maļinas- Tabūnes personā, kura rīkojas saskaņā ar Latgales plānošanas reģiona Nolikumu, 
no vienas puses, un 
 
<Izpildītāja nosaukums>, <vienotās reģistrācijas numurs>, <juridiskā adrese>, tās <pilnvarotā 
pārstāvja vārds, uzvārds> personā, kurš darbojas uz <dokumenta nosaukums> pamata (turpmāk 
tekstā – Piegādātājs), no otras puses, 
saskaņā ar publiskā iepirkuma „Vieglā automobiļa piegāde” Nr. LPR/2015/11, 
 (turpmāk tekstā - iepirkums) rezultātiem,  
 
noslēdz līgumu par sekojošo (turpmāk tekstā - Līgums): 
 
 

1. L īguma priekšmets 
Piegādātājs pārdod, bet Pasūtītājs pērk vienu vieglo automobili _____________________ 
(turpmāk – automobilis) atbilstoši Līguma 1.pielikumā ietvertajai tehniskajai specifikācijai par 
Līguma 2.1.punktā noteikto cenu.  
 

2. L īgumcena un samaksas kārt ība 
2.1. Līguma kopējā cena par automobiļa iegādi ir EUR ______________________ 

(_______________________), tajā skaitā PVN 21%, kas sastāda EUR 
_________________ (_____________________________________). 

2.2. Automobiļa cenā ir iekļauti visi izdevumi par tā reģistrāciju, piegādi, garantiju. 
2.3. Pasūtītājs Līguma 2.3.apakšpunktā paredzēto summu apmaksā ar bezskaidras naudas 

norēķinu avansa maksājumā 5 (piecu) dienu laikā no Līguma noslēgšanas un avansa rēķina 
saņemšanas no Piegādātāja. 

 
3. Automobiļa piegāde, nodošana un pieņemšana 

3.1. Piegādātājs veic automobiļa piegādi un nodošanu Pasūtītājam 10 (desmit) dienu laikā no 
Līguma 2.3.apakšpunktā paredzētā avansa maksājuma veikšanas dienas. 

3.2. Piegādātājs organizē automobiļa piegādi un nodošanu Pasūtītājam Daugavpils vai Rīgas 
pilsētas administratīvajā teritorijā, par konkrētu automobiļa piegādes laiku un vietu 
vienojoties ar Pasūtītāju. 

3.3. Piegādātājs nodod un Pasūtītājs pieņem automobili, sastādot pieņemšanas - nodošanas 
aktu.  

3.4. Pieņemšanas - nodošanas aktā tiek atzīmēta automobiļa komplektācija, tā stāvoklis uz 
nodošanas brīdi. 

3.5. Vienlaicīgi ar automobiļa nodošanu, Piegādātājs iesniedz ar automobiļa reģistrāciju un 
ražotāja garantiju saistītos dokumentus, ekspluatācijas instrukciju un pavadzīmi, kā arī 
citus nepieciešamos dokumentus. 

3.6. Pasūtītājs ir tiesīgs izvirzīt pretenziju Piegādātājam vai atteikties no automobiļa 
pieņemšanas, ja pieņemšanas brīdī konstatē, ka tas neatbilst Līguma, tehniskās 
specifikācijas (1.pielikums) noteikumiem vai tam ir novērojami bojājumi vai trūkumi.  
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3.7. Par atteikšanos pieņemt automobili tiek sastādīts akts, kurā tiek atzīmētas konstatētās 
neatbilstības. 

 
4. Pušu tiesības un pienākumi 

4.1. Pasūtītāja tiesības: 
4.1.1. Saņemt Līgumā un tā pielikumos izvirzītajām prasībām atbilstošu automobili; 
4.1.2. Pirms automobiļa pieņemšanas veikt izmēģinājuma braucienu un pārbaudīt 

automobiļa atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām; 
4.1.3. Pārbaudīt automobiļa dokumentācijas pilnīgumu un derīgumu, garantijas 

nosacījumus; 
4.1.4. Atteikties pieņemt automobili, ja tas neatbilst Līgumā un/vai tehniskajā specifikācijā 

(1.pielikums) noteiktajām prasībām vai tam ir novērojami bojājumi vai trūkumi; 
4.1.5. Gadījumā, ja automobiļa pieņemšanas - nodošanas laikā rodas 

neskaidrības/domstarpības par automobiļa tehnisko stāvokli vai tā atbilstību, 
pieaicināt ekspertu automobiļa tehniskā stāvokļa novērtēšanai; 

4.2. Pasūtītāja pienākumi: 
4.2.1. Līguma 2.3.apakšpunktā noteiktajā kārtībā veikt samaksu; 
4.2.2. Ievērot automobiļa ražotāja noteiktos automobiļa ekspluatācijas noteikumus. 

 
4.3. Piegādātāja tiesības: 

4.3.1. Saņemt samaksu Līguma 2.3.apakšpunktā paredzētajā kārtībā; 
4.3.2. Gadījumā, ja automobiļa pieņemšanas - nodošanas laikā rodas 

neskaidrības/domstarpības par automobiļa tehnisko stāvokli vai iespējamiem 
defektiem/trūkumiem, pieaicināt ekspertu automobiļa tehniskā stāvokļa novērtēšanai; 

4.4. Piegādātāja pienākumi: 
4.4.1. Piegādāt un organizēt automobiļa nodošanu Pasūtītājam Līgumā un tā pielikumā 

paredzētā komplektācijā un noteiktajā termiņā; 
4.4.2. Apmaksāt un veikt automobiļa reģistrāciju Ceļu satiksmes drošības direkcijā uz 

Pasūtītāja vārda; 
4.4.3. Iepazīstināt Pasūtītāju ar patiesu un pilnīgu informāciju par automobiļa kvalitāti, 

drošumu, ražotāja garantijas noteikumiem un tehniskās ekspluatācijas noteikumiem; 
4.4.4. Novērst neatbilstības, ja tādas tiek konstatētas automobiļa pieņemšanas - nodošanas 

laikā. 
 

5. Garantijas nosacījumi 
5.1. Piegādātājs garantē piegādātajam automobilim ražotāja garantiju – .............. (saskaņā ar 

piedāvājumu) mēneši no piegādes brīža vai līdz 100 000 km nobraukumam atkarībā no tā, 
kurš no nosacījums iestājas pirmais. 

5.2. Garantijas termiņu sāk skaitīt no automobiļa pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas 
parakstīšanas dienas. 

5.3. Garantijas termiņš ir spēkā, ja Pasūtītājs ievēro automobiļa ražotāja ekspluatācijas 
noteikumus.  

5.4. Piegādātājs apņemas nodrošināt automobiļa bezmaksas garantijas remontu, novēršot 
konstatētos defektus vai aizstājot automobili ar citu Līguma noteikumiem atbilstošu 
automobili 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc pasūtītāja rakstiska paziņojuma saņemšanas. 

5.5. Gadījumā, ja paredzamais garantijas remonta termiņš tiek plānots ilgāks par 5 (piecām) 
dienām Piegādātājs nodrošina Pasūtītājam iespēju uz garantijas remonta laiku izmantot citu 
līdzvērtīgu automobili. 

5.6. Gadījumā, ja garantijas termiņa laikā automobilis tiek atzīts par neatgriezeniski bojātu, tad 
ne vēlāk kā 2 mēnešu laikā pēc attiecīgā fakta konstatēšanas Piegādātājs nodod Pasūtītājam 
līdzvērtīgu automobili. 
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6. Strīdu atrisināšana un Pušu atbildība 
6.1. Piegādātājs atbild par šī Līguma izpildi, ievērojot šajā Līgumā noteiktos termiņus un 

kārtību. 
6.2. Ja Piegādātājs kavē automobiļa piegādi šajā Līgumā noteiktajā termiņā, Piegādātājs maksā 

līgumsodu 0,5% par katru nokavējuma dienu no kopējās līguma summas, bet ne vairāk kā 
10% no kopējās Līguma summas. 

6.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no zaudējumu atlīdzības, kas otrai pusei radušies no 
līgumsaistību pārkāpuma. 

6.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Piegādātāju no saistību izpildes. 
6.5. Strīdus un domstarpības, kas radušies ar šī Līguma izpildi, risina pusēm savstarpēji 

vienojoties, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, bet, ja tas nav 
iespējams - Latvijas Republikas tiesā. 

 
7. Nepārvaramas varas apstākļi 

7.1. Puses nav atbildīgas par šī Līguma saistību nepienācīgu izpildi, ja tās radušās 
nepārvaramas varas (force majeure) rezultātā (dabas stihijas, ugunsgrēks, karadarbību, 
streiki), kurus Puses nevarēja paredzēt, novērst, ietekmēt un par kuru rašanos nav 
atbildīgas.  

7.2. Puse, attiecībā uz kuras saistību izpildi iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, 3 (trīs) 
darba dienu laikā par to informē otru Pusi. 

7.3. Iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, Puses var pagarināt Līguma termiņa izpildi vai 
pārtraukt Līgumu, vienojoties par noteikumiem rakstiski. 

 
8. L īguma darbības termiņš, tā grozīšanas un izbeigšanas noteikumi 

8.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei. 
8.2. Līgumu var grozīt, pusēm par to savstarpēji rakstiski vienojoties. Grozījumi, kas saistīti ar 

līguma cenas palielināšanu un būtisku tehniskās specifikācijas noteikumu grozīšanu nav 
iespējami. 

8.3. Līgums var tikt izbeigts, pēc abu Pušu rakstiskas vienošanās. 
8.4. Gadījumā, ja Piegādātājs nepiegādā automobili Līguma 3.1.punktā noteiktajā termiņā, 

Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu ar rakstisko paziņojumu. Šādā gadījumā 
Piegādātājam ir pienākums atgriezt Līguma 2.3.apakšpunktā paredzēto avansu pilnā 
apmērā 5 (piecu) dienu laikā no paziņojuma par Līguma izbeigšanu saņemšanas. 
 

9. Nobeiguma noteikumi 
9.1. Līgums atspoguļo Pušu vienošanos attiecībā uz Līguma priekšmetu un atceļ visas 

iepriekšējās sarunas, saraksti un vienošanās, kas pastāvējusi starp Pusēm līdz Līguma 
parakstīšanai attiecībā uz Līguma priekšmetu. 

9.2. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu grozījumu gadījumā, 
Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šajā gadījumā Pušu pienākums ir piemērot 
Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

9.3. Ja kādai no Pusēm tiek būtiski mainīts juridiskais statuss, Pušu amatpersonu paraksta 
tiesības, īpašnieki vai vadītāji, vai kādi Līgumā minētie Pušu rekvizīti, tālruņa, faksa 
numuri, e-pasta adreses, adreses u.c., tad tā nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai 
Pusei. Ja Puse neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā 
izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju par otru Pusi.  

9.4. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai 
vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un 
tā noteikumi ir saistoši Pušu tiesību pārņēmējam. Izpildītājs brīdina Pasūtītāju par šādu 
apstākļu iestāšanos 1 (vienu) mēnesi iepriekš. 

9.5. Neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas tiesības, kas saistītas ar Līgumu un izriet no tā, 
trešajām personām bez otras Puses rakstiskas piekrišanas. 
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9.6. Līgums sastādīts uz ..........lapām 2 (divos) identiskos eksemplāros latviešu valodā ar 
vienādu juridisko spēku. Līgumam ir viens pielikums uz __ (____) lapām. Viens Līguma 
eksemplārs pēc parakstīšanas glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Piegādātāja. 
 

12. Pušu rekvizīti  
PASŪTĪTĀJS: 
Latgales plānošanas reģions 
Reģ. Nr. 90002181025 
Atbrīvošanas aleja 95,  
Rēzekne, LV-4601 
Banka: Valsts Kase 
Kods: TRELLV22 
Konts: LV55TREL9580540000000 

 IZPILD ĪTĀJS: 
 
Vienot.Reģ.Nr. _________________ 
___________________________ 
________________________________ 
 
Banka: ___________________________ 
Kods: ____________________________ 
Konts: ___________________________ 

Administrācijas vadītāja 
 
_________________________ 

 _______________________ 
 
_______________________________ 

               /I.Maļina- Tabūne/ 
z.v. 

                     /_____________/ 
z.v. 

 
 
 

Līguma Nr.____ 
1.pielikums 

 
Tehniskā specifikācija 

 
Latgales plānošanas reģions, reģistrācijas Nr.90002181025, juridiskā adrese 

Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601 (turpmāk tekstā- Pasūtītājs), administrācijas vadītājas 
Ivetas Maļinas- Tabūnes personā, kura rīkojas saskaņā ar Latgales plānošanas reģiona Nolikumu, 
no vienas puses, un 
 
<Izpildītāja nosaukums>, <vienotās reģistrācijas numurs>, <juridiskā adrese>, tās <pilnvarotā 
pārstāvja vārds, uzvārds> personā, kurš darbojas uz <dokumenta nosaukums> pamata (turpmāk 
tekstā – Piegādātājs), no otras puses, 
 
vienojas par šādu tehnisko specifikāciju: 
 
 
Tiks papildināts atbilstoši iepirkuma procedūras rezultātā izvēlētā pretendenta  
Piedāvājumam. 
 
 
 

Pušu paraksti 
 

 


