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APSTIPRINĀTS 

VSIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs” 

iepirkuma komisijas 

27.06.2016. sēdē 

protokols Nr. 4-1/12 

 

 

VSIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs” 

Iepirkums  

JAUNU AUTOMOBIĻU ILGTERMIŅA NOMA 

Iepirkuma identifikācijas Nr. A-IP-2016/3_2 

 

NOLIKUMS 

 

 

1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 

 

1.1. Iepirkuma procedūras veids: iepirkums atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 

8.2 pantam  

1.2. Iepirkuma identifikācijas numurs: A-IP-2016/3_2 

1.3. Iepirkuma priekšmets - Trīs jaunu automobiļu ilgtermiņa noma 

CPV - 34110000-1 

1.4. Pasūtītāja nosaukums, adrese un citi rekvizīti 

Pasūtītāja nosaukums VSIA ”Sertifikācijas un testēšanas centrs” 

Adrese Dārza iela 12, Priekuļi, Priekuļu pagasts, 

Priekuļu novads, LV–4126 

Reģistrācijas Nr. 40003025542 

Kontaktpersona Ēriks Nordens 

Tālruņa Nr. +371 64130013 

E – pasta adrese info@stc.lv 

Darba laiks Darba dienā no 8:00 – 17:00 

1.5. Iepirkumu organizē VSIA ”Sertifikācijas un testēšanas centrs” Iepirkuma komisija, kas 

apstiprināta ar 2016. gada 30. maija rīkojumu Nr. 1-26/24. 

1.6. Piedalīšanās iepirkumā ir pretendentu brīvas gribas izpausme. Pasūtītājs visiem 

pretendentiem rada vienādas iespējas sacensties, lai iegūtu tiesības slēgt iepirkuma 

līgumu. 

1.7. Piedāvājumu iesniegšana  

1.7.1. Piedāvājumi ir jāiesniedz līdz 2016. gada 11. jūlijam plkst.14:00 pasūtītāja birojā - 

Dārza iela 12, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV–4126, 305. kabinetā, 

vai nosūtāms pa pastu uz norādīto pasūtītāja adresi. 

1.7.2. Ja pretendents nosūta piedāvājumu pa pastu, tas nodrošina piedāvājuma saņemšanu 

līdz nolikuma 1.7.1. punktā noteiktajam termiņam. 

1.7.3. Piedāvājums, kas iesniegts pēc nolikuma 1.7.1.punktā minētā termiņa, tiks neatvērts 

atdots vai nosūtīts atpakaļ iesniedzējam. 

1.7.4. Ievērojot Publisko iepirkumu likuma normas, atklāta pretendentu piedāvājuma 

atvēršanas sanāksme nav paredzēta. 

1.8. Piedāvājuma noformēšana un iesniegšana 

1.8.1. Pretendents iesniedz vienu piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu.  

1.8.2. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez 

labojumiem un dzēsumiem. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz 2 (divos) 

http://www.iub.gov.lv/lv/iubcpv/parent/3319/clasif/main/
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eksemplāros, no kuriem 1 (viens) eksemplārs ir oriģināls, un 1 (viens) eksemplārs ir 

elektroniskā kopija, kas jāiesniedz elektroniskā formā uz elektroniskā datu nesēja. 

Piedāvājumam elektroniskajā formātā jāsatur visas piedāvājuma oriģināla lapas.  

1.8.3. Visiem pretendenta iesniegtajiem dokumentiem jābūt noformētiem saskaņā ar 

Dokumentu juridiskā spēka likumu un 2010.gada 28.septembra Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.  

1.8.4. Uz piedāvājuma titullapas jābūt norādēm: 

1.8.4.1. piedāvājums iepirkumam „Jaunu automobiļu ilgtermiņa noma”, iepirkuma 

identifikācijas numurs A-IP-2016/3_2; 

1.8.4.2. pretendents, juridiskā adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese un faksa numurs; 

datums. 

1.8.5. Piedāvājums jāiesniedz caurauklots, ar sanumurētām lapām, uz uzlīmes jābūt 

norādītam lapu skaitam, uzlīmei jābūt apzīmogotai un to paraksta pretendenta 

pārstāvis vai pretendenta pārstāvja pilnvarota persona. Pilnvara ir jāiesniedz kopā ar 

piedāvājumu un jāiesien vienā sējumā kopā ar pieteikumu. Uz oriģināla jābūt norādei 

„ORIĢINĀLS”, uz kopijas jābūt norādei „KOPIJA”. Pretendents piedāvājumu 

iesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, uz kuras norāda: 

1.8.5.1. pasūtītāja nosaukums un adrese; 

1.8.5.2. pretendenta nosaukums un adrese; 

1.8.5.3. piedāvājums iepirkumam “Jaunu automobiļu ilgtermiņa noma”, ID Nr A-IP-

2016/3_2. Neatvērt līdz 2016. gada 11. jūlijam  plkst. 14:00”. 

1.8.6. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta 

apliecināts tulkojums latviešu valodā, norādot „Tulkojums atbilst oriģinālam", 

apliecinātāja amatu, vārdu, uzvārdu un datumu. Ja viss piedāvājums ir cauršūts, 

pretendents var kopijas un tulkojumus apliecināt ar vienu apliecinājumu, iekļaujot 

šādu atrunu atsevišķa dokumenta veidā vai iekļaujot to pieteikumā. 

1.8.7. Pretendents jebkurā laikā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var atsaukt 

vai grozīt savu piedāvājumu. Paziņojums par izmaiņām sagatavojams, 

aizzīmogojams, marķējams un nosūtams tāpat kā piedāvājuma oriģināls un ar norādi, 

ka tās ir sākotnējā piedāvājuma izmaiņas. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu 

raksturs un tā izslēdz tālāku līdzdalību iepirkumā. 

1.8.8. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot nolikuma 1.7.3. punktā minēto gadījumu, netiek atdoti 

atpakaļ pretendentiem.  

1.9. Cita informācija 

1.9.1. Iepirkuma komisija nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju nolikumam un visiem 

papildus dokumentiem pasūtītāja mājaslapā internetā www.stc.lv sadaļā “Iepirkumi”.  

1.9.2. Pretendents ir tiesīgs laikus pieprasīt papildu informāciju, lai iepirkumu komisija 

varētu sniegt atbildi ne vēlāk kā 4 (četras) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa beigām. 

1.9.3. Ja par iepirkuma nolikumu tiek sniegta papildu informācija, tad tā tiek nosūtīta 

piegādātājam, kurš uzdeva jautājumu un vienlaikus atbilde tiek ievietota pasūtītāja 

mājaslapā internetā www.stc.lv. 

1.9.4. Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un 

iesniegšanu pasūtītājam. Iesniegtie piedāvājumi ir pasūtītāja īpašums un pretendentam 

netiek atdoti, izņemot nolikuma 1.7.3. punktā noteikto gadījumu. 

1.9.5. Piedāvājuma derīguma termiņš ir līdz līguma noslēgšanai, bet ne vairāk kā 90 

(deviņdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma iesniegšanas dienas. Gadījumā, ja 

līdz šim termiņam netiek noslēgts līgums, pasūtītājs var lūgt piedāvājuma derīguma 

termiņu pagarināt 

 

 

2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU  
 

2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms: Iepirkuma priekšmets ir 3 (trīs) vienādu 

jaunu automobiļu, kam pirmā reģistrācija Ceļu satiksmes drošības direkcijā (CSDD) 

http://www.stc.lv/
http://www.stc.lv/
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tiks veikta 2016. gadā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas, ilgtermiņa noma uz 36 

(trīsdesmit sešiem) mēnešiem no automobiļu pieņemšanas – nodošanas akta 

parakstīšanas brīža, kā arī šajā nolikumā noteiktie pakalpojumi, saskaņā ar tehnisko 

specifikāciju (2. pielikums) un finanšu piedāvājumu (3. pielikums). 

2.2. Pretendentam (iznomātājam) jāpiegādā 3 (trīs) jauni automobiļi, kas reģistrēti CSDD, 

kuriem ir izieta ikgadējā tehniskā apskate, ir veikta paredzētā tehniskā apkope, ir 

uzstādīts viss aprīkojums, ir aprīkoti ar sezonai atbilstošām riepām un ir spēkā esošas 

OCTA un KASKO apdrošināšanas polise. Automobiļu piegādes vieta - Dārza iela 12, 

Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads. 

2.3. Automobiļa nomā pretendentam jāietver šādi pakalpojumi, par kuriem samaksa ir 

jāiekļauj nomas maksā: 

2.3.1. nomas maksa – automobiļa nomas maksa, iekļaujot tajā visus nodokļus un izmaksas, 

kas saistītas ar automobiļa piegādi, reģistrāciju CSDD, lai nodrošinātu automobiļa 

pilnīgu gatavību lietošanai. Nomas maksa ir fiksēta un ikmēneša nomas maksājums ir 

nemainīgs visā nomas perioda laikā, izņemot, ja mainās valstī noteiktās nodevas vai 

nodokļi, kas tiešā veidā attiecināmi uz nomas priekšmetu; 

2.3.2. OCTA apdrošināšana – obligātā transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskā apdrošināšana 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām; 

2.3.3. KASKO apdrošināšana – apdrošināšana pret bojājumiem (sadursme ar 

transportlīdzekli un/vai šķērsli, automobiļa apgāšanās, krišana, nogrimšana, sadursme 

ar dzīvām būtnēm, ugunsgrēks, eksplozija, dabas stihijas, trešās personas rīcība, krītošu 

priekšmetu iedarbība) un zādzību (automobiļa vai tā daļu slepena vai atklāta 

nolaupīšana, ja tā saistīta ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu, prettiesiska 

iekļūšana (ielaušanās) automobilī). Apdrošināšanas teritorija – ES valstis (pēc 

pasūtītāja pieprasījuma par atsevišķu samaksu automobilis apdrošināms lietošanai 

Krievijā un Baltkrievijā). Nomnieka pašrisks: 

 automobiļa bojājumu gadījumā – 140 euro; 

 automobiļa bojāejas gadījumā – 10% no automobiļa vērtības; 

 zādzības gadījumā – 10% no zaudējumu vērtības; 

2.3.4. apdrošināšanas gadījumu administrēšana – pretendents organizē visus procesus, kas 

saistītas ar apdrošināšanas gadījumu, pārstāv pasūtītāju visās zaudējumu novēršanas 

institūcijās un nodrošina nepieciešamos remontdarbus pēc apdrošināšanas gadījuma 

iestāšanās; 

2.3.5. diennakts palīdzības dienests – pretendentam (iznomātājam) pienākums telefoniski 

sniegt instrukcijas pasūtītājam (nomniekam) par to, kā jārīkojas konkrētā gadījumā, un, 

ja nepieciešams, doties uz notikuma vietu, kā arī organizēt un uz sava (iznomātāja) 

rēķina apmaksāt automobiļa transportēšanu no negadījuma vietas uz vietu, kurā tiks 

veikti automobiļa remontdarbi; 

2.3.6. visa uz piegādes brīdi uzstādītā automobiļa aprīkojuma un tā uzstādīšanas izmaksas, 

lai nodrošinātu automobiļa pilnīgu gatavību lietošanai; 

2.3.7. līguma noslēgšanas izmaksas un izmaksas, kas saistītas ar attiecīgu dokumentu, aktu, 

pilnvaru, apdrošināšanas polišu kopiju un izziņu, kas ir nepieciešami, lietojot 

automobili visā līguma darbības termiņā kā Latvijā, tā arī ārvalstīs, sagatavošanu.  

2.4. Visas nolikuma 2.3. punktā noteiktās prasības pretendents iekļauj finanšu piedāvājuma 

cenā. 

 

3. PRETENDENTU ATLASES PRASĪBAS UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 

 

3.1. Pretendentu atlases prasības ir obligātas visiem pretendentiem, kas vēlas piedalīties 

iepirkumā un iegūt tiesības slēgt līgumu. 

3.2. Piedalīšanās iepirkumā ir pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu 

piedāvājumu dalībai iepirkumā, pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas 

nolikumā ietvertās prasības un noteikumus. 
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3.3. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem 

(Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektā daļa): 

1) pasludināts pretendenta 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; 

2) ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās 

datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam 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; 

3) uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, 

ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos 

noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir 

personālsabiedrība, ir attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās 

daļas 1. un 2.punktā minētie nosacījumi. 

3.4. Pretendenta atbilstību nolikuma 3.3. punkta 1. un 2. apakšpunktā minētajiem kritērijiem, 

pasūtītājs pārbaudīs tikai attiecībā uz pretendentu, kuram saskaņā ar nolikumā noteikto 

piedāvājuma izvēles kritēriju, ir piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības. 

3.5. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu 

likuma 8.2 panta piektajā daļā minēto apstākļu dēļ, pasūtītājs: 

3.5.1. attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un Publisko 

iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minēto personu, izmantojot Ministru 

kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst 

informāciju: 

a)  par Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1.punktā minētajiem 

faktiem — no Uzņēmumu reģistra, 

b)  par Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta daļas 2.punktā minēto faktu — no 

Valsts ieņēmumu dienesta. Pasūtītājs attiecīgo informāciju no Valsts ieņēmumu 

dienesta ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un Publisko iepirkumu likuma 

8.2 panta piektās daļas 3.punktā minētās personas piekrišanu; 

3.5.2. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un Publisko 

iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minēto personu pieprasa, lai 

pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to 

un Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minēto personu 

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, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā. 

3.6. Atkarībā no Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta (nolikuma 3.5.1. "b" apakšpunkts) 

veiktās pārbaudes rezultātiem pasūtītājs: 

1)  neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru 

kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam un 

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai nav 

nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, 

kas kopsummā pārsniedz 150 euro; 

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 Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās 

daļas 3.punktā minētajai 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 

http://likumi.lv/doc.php?id=133536#p1
http://likumi.lv/doc.php?id=133536#p2
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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 Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minētajai 

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, pasūtītājs 

pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā. 

 

4. PRETENDENTA TEHNISKĀS UN PROFESIONĀLĀS SPĒJAS UN 

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI  

 

4.1. Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti: 

Nr.p.k. Prasības pretendentam  Iesniedzamie dokumenti 

4.1.1. Pretendents ir reģistrēts 

normatīvajos aktos noteiktā kārtībā 

Komersanta reģistrācijas apliecības 

kopija, kas apliecina pretendenta 

reģistrāciju Komercreģistrā, ja šāda 

reģistrācijas apliecība attiecīgajā 

valstī tiek izsniegta.  

Pretendentam (Latvijas Republikas 

Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā 

reģistrētam komersantam) šajā 

apakšpunktā minēto reģistrācijas 

apliecības kopiju ir tiesības neiekļaut 

piedāvājumā. Par pretendenta 

reģistrāciju minētajā reģistrā 

komisija pārliecinās patstāvīgi. 

4.1.2. Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) 

gadu laikā (2013., 2014., 2015., kā 

arī 2016. gadā līdz piedāvājuma 

iesniegšanas brīdim) ir pieredze 

vismaz 3 (trīs) ilgtermiņa (nomas 

periods vismaz 3 gadi) jaunu vieglo 

pasažieru automobiļu nomas 

pakalpojumu sniegšanā, kur katra 

nomas pakalpojuma kopējā summa 

(līgumcena) nav mazāka par 

finanšu piedāvājumā norādīto cenu 

bez PVN un vienlaikus ir iznomāti 

vismaz 3 (trīs) automobiļi. 

1) Pretendenta sagatavots 

apliecinājums par iepriekšējo 

pieredzi, norādot vismaz 3 (trīs) 

sniegtos ilgtermiņa vieglo 

pasažieru automobiļu nomas 

pakalpojumus saskaņā ar 

nolikuma 4. pielikumu; 

2) Vismaz 3 (trīs) pasūtītāju 

sagatavotas pozitīvas  

atsauksmes par sniegtajiem 

vieglo pasažieru automobiļu 

nomas pakalpojumiem, kas 

norādīti pretendenta sagatavotajā 

pieredzes apliecinājumā. 

4.1.3. Pretendenta iepriekšējo 3 (trīs) 

gadu (2013., 2014., 2015.) kopējais 

apgrozījums vismaz trīs reizes 

pārsniedz kopējo piedāvāto 

līgumcenu. 

Pretendentiem, kuri dibināti vēlāk, 

norādītā prasība attiecināma uz 

nostrādāto periodu. 

Pretendenta sagatavota izziņa par 

iepriekšējo 3 (trīs) gadu (2013., 

2014., 2015.) kopējo apgrozījumu, 

norādot katra gada un kopējo finanšu 

apgrozījumu. 

4.1.4. Visiem piedāvātajiem automobiļu 

tipiem ir jābūt veiktai atbilstības 

Tipa apstiprinājuma dokumentācija.  
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novērtēšanai saskaņā ar 2009.gada 

22.decembra MK noteikumiem 

Nr.1494 „Mopēdu, mehānisko 

transportlīdzekļu, to piekabju un 

sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas 

noteikumi”.  

Ja automobilis uz piedāvājuma 

iesniegšanas laiku vēl neatrodas 

Latvijas Republikā, pretendents 

iesniedz apliecinājumu, ka tipa 

atbilstības novērtēšana tiks veikta, un 

pievieno pieejamo tehnisko 

informāciju par piedāvāto modeli, lai 

pasūtītājs var gūt pārliecību par 

automobiļa atbilstību tehniskās 

specifikācijas prasībām. 

4.2. Komisija neizskata pretendenta piedāvājumu un izslēdz pretendentu no turpmākās 

dalības jebkurā piedāvājuma izvērtēšanas stadijā, ja pretendents neatbilst kādai no 

nolikumā minētajām prasībām. 

4.3. Piedāvājumā  pretendentam jāiesniedz: 

4.3.1. Pretendentu atlases dokumenti; 

4.3.2. Tehniskais piedāvājums;  

4.3.3. Finanšu piedāvājums. 

4.4. Pretendentu atlases dokumenti: 

4.4.1. Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā atbilstoši nolikuma 1. pielikumam; 

4.4.2. Nolikuma 4.1. punktā norādītie dokumenti, kas apliecina Pretendenta kvalifikācijas 

atbilstību nolikuma prasībām.  

4.5. Tehniskais piedāvājums: 

4.5.1. Tehniskajā piedāvājumā pretendentam jāiesniedz aizpildīta tehniskā piedāvājuma 

veidlapa atbilstoši nolikuma 2. pielikuma paraugam; 

4.5.2. Automobiļu vispārējās garantijas noteikumi atbilstoši nolikuma 6. pielikuma 

prasībām; 

4.5.3. Tehnisko informāciju, bukletus vai citus vizuālos materiālus par piedāvāto automobili 

pretendents var iesniegt neiesietā veidā.; 

4.5.4. Tehniskajam piedāvājumam jābūt sagatavotam tādā apjomā, lai iepirkuma komisija 

varētu izvērtēt piedāvājuma atbilstību nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām, 

izpratni un iespējām izpildīt pakalpojumu. 

4.6. Finanšu piedāvājums:  

4.6.1. Finanšu piedāvājumā pretendentam jāiesniedz aizpildīta finanšu piedāvājuma 

veidlapa atbilstoši nolikuma 3. pielikuma paraugam, cenas norādot euro bez 

pievienotās vērtības nodokļa; 

4.6.2. Finanšu piedāvājumā ir iekļautas visas ar tehniskās specifikācijas prasību izpildi 

saistītās izmaksas, tai skaitā visi nodokļi un nodevas, kā arī visas ar iepirkuma 

priekšmetu netieši saistītās izmaksas (dokumentu drukāšana, transporta izdevumi 

u.tml.). 

 

5. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN LĒMUMA PIEŅEMŠANA 

 

5.1. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst visām 

nolikumā un tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām. 

5.2. Iepirkuma komisija piedāvājumus vērtē šādā kārtībā: piedāvājuma noformējuma 

pārbaude, pretendenta atbilstība atlases prasībām, tehnisko piedāvājumu atbilstības 

pārbaude un finanšu piedāvājuma izvērtēšana. 

5.3. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā iepirkuma komisija izvērtē, vai 

piedāvājums noformēts atbilstoši nolikuma 1.8  punktā norādītajām prasībām.  

5.4. Pēc piedāvājumu noformējuma pārbaudes Iepirkuma komisija veic pretendentu atlasi. 

Pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudes laikā iepirkuma komisija pārbauda 

pretendentu atbilstību katrai nolikuma 4.1. punkta prasībām, pārbaudot iesniegtos 

dokumentus. Ja pretendents neatbilst kādai no nolikuma 4.1. punktā noteiktajai 

prasībai, vai nav iesniegts kāds no nolikumā pieprasītajiem dokumentiem, iepirkuma 

komisija piedāvājumu tālāk neizskata. 
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5.5. Pēc pretendentu atlases, iepirkuma komisija veic tehnisko piedāvājumu pārbaudi, 

izvērtējot to atbilstību nolikuma 2. pielikumā (Tehniskā specifikācija/ tehniskā 

piedāvājuma veidlapa) norādītajām prasībām. Ja pretendenta tehniskais piedāvājums 

neatbilst nolikumā noteiktajām prasībām vai nav iesniegts kāds no nolikumā 

pieprasītajiem dokumentiem, iepirkuma komisija šo piedāvājumu tālāk neizskata. 

5.6. Pēc tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes iepirkuma komisija vērtē finanšu 

piedāvājumus. Iepirkuma komisija vērtē un salīdzina tikai to pretendentu finanšu 

piedāvājumus, kuru piedāvājumi nav noraidīti iepriekšējās piedāvājumu vērtēšanas 

stadijās. Iepirkuma komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. 

Ja iepirkuma komisija konstatē aritmētiskas kļūdas, tad tā kļūdas izlabo un vērtē 

finanšu piedāvājumu, ņemot vērā veiktos labojumus. 

5.7. Ja pretendenta finanšu piedāvājums neatbilst nolikumā noteiktajām prasībām vai nav 

iesniegts kāds no nolikumā pieprasītajiem dokumentiem, iepirkuma komisija šo 

piedāvājumu tālāk neizskata. 

5.8. Ja iepirkuma komisijas darba gaitā tiek konstatēts, ka pretendents, iesniedzot 

piedāvājumu, ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai, 

vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju vai iesniegtā informācija neatbilst nolikumā 

izvirzītajām prasībām, piedāvājums tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā. 

5.9. Ja vairāku pretendentu piedāvājumi būs ar vienādu viszemāko cenu, iepirkuma 

komisija izvēlēsies to piedāvājumu, kurā būs piedāvāts automobilis ar viszemāko 

degvielas patēriņu pilsētas režīmā. Savukārt, ja vairāku pretendentu piedāvājumi būs 

ar vienādu viszemāko cena un piedāvātie automobiļi ar vienādu degvielas patēriņu 

pilsētas režīmā, iepirkuma komisija izvēlēsies tā pretendenta piedāvājumu, kurš būs 

piedāvājis automobili ar viszemāko degvielas patēriņu ārpus pilsētas režīmā. 

Vienlaikus pasūtītājs ņem vērā arī Publisko iepirkumu likuma 46. panta ceturtajā daļā 

noteikto. 

5.10. Iepirkuma komisija 3 (trīs) darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas informēs visus 

pretendentus par pieņemto lēmumu. 

 

 

6. IEPIRKUMA KOMISIJA, TĀS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

 

6.1. Iepirkuma komisija darbojas saskaņā ar šo nolikumu, Publisko iepirkumu likumu un 

citiem publiskā iepirkuma procedūru regulējošiem normatīvajiem aktiem. 

6.2. Iepirkuma komisijas sēdes vada komisijas priekšsēdētājs.  

6.3. Iepirkuma komisijas sēdes tiek protokolētas.  

6.4. Iepirkuma komisijai ir tiesības: 

6.4.1. saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu pieprasīt papildu informāciju no 

pretendentiem; 

6.4.2. lemt par iesniegto dokumentu atstāšanu bez izskatīšanas, ja tie neatbilst šī nolikuma 

vai normatīvo aktu prasībām; 

6.4.3. labot finanšu piedāvājumos konstatētās aritmētiskās kļūdas; 

6.4.4. pieaicināt atzinuma sniegšanai ekspertu (-us); 

6.4.5. pieņemt lēmumu par iepirkumā uzvarējušā pretendenta noteikšanu, pieņemt lēmumu 

pārtraukt vai izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

6.4.6. izslēgt pretendentu no dalības iepirkumā, ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā 

neiesniedz nolikuma 3.5.2. punktā noteikto izziņu; 

6.5. Iepirkuma komisijai ir pienākums 

6.5.1. nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu; 

6.5.2. nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret 

tiem; 

6.5.3. sniegt informāciju par iepirkumu pēc ieinteresēto personu pieprasījuma; 

6.5.4. vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu 

likumu un nolikumu. 
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7. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

 

7.1. Pretendentam ir tiesības: 

7.1.1. uzdot jautājumus un iesniegt iebildumus par iepirkumu Publisko iepirkumu likumā 

noteiktajā kārtībā; 

7.1.2. iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts; 

7.1.3. iesniegt sūdzību par pasūtītāju saskaņā ar normatīvajiem aktiem. 

7.2. Pretendentam ir pienākums: 

7.2.1. sagatavot piedāvājumus atbilstoši iepirkuma nolikuma prasībām; 

7.2.2. sniegt patiesu informāciju; 

7.2.3. sniegt atbildes uz iepirkumu komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas 

nepieciešama piedāvājumu vērtēšana. 

7.3. Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents ir tiesīgs atsaukt savu 

piedāvājumu. 

 

8. LĪGUMA NOSLĒGŠANA 

 

8.1. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš ir iesniedzis 

nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu un kura piedāvājums atbilst viszemākās 

cenas kritērijam. 

8.2. Iepirkuma uzvarētājam iepirkuma līgums jāparaksta 3 (trīs) darba dienu laikā no 

pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma parakstīt līgumu izsūtīšanas dienas. 

8.3. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, komisija 

pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis nākamo zemāko 

cenu, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums 

slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums atbilst visām nolikuma 

prasībām un kurš piedāvājis nākamo zemāko cenu, bet tas atsakās līgumu slēgt, 

komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

8.4. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta trīspadsmitajai daļai šā iepirkuma 

rezultātā noslēgtā iepirkuma līguma, t.sk. grozījumu (ja tādi būs), teksts tiks publicēts 

pasūtītāja mājaslapā sadaļā “Iepirkumi”. 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. 

 

9. PIELIKUMI 

 

9.1. 1. pielikums – Pieteikuma dalībai iepirkumā veidlapa; 

9.2. 2. pielikums - Tehniskā specifikācija/ tehniskā piedāvājuma veidlapa; 

9.3. 3. pielikums – Finanšu piedāvājuma veidlapa; 

9.4. 4. pielikums – Pretendenta pieredzes apraksta veidlapa; 

9.5. 5. pielikums - Automobiļa pieņemšanas – nodošanas akta forma; 

9.6. 6. pielikums - Minimālais noteikumu apjoms, kas ir jāiekļauj pretendenta piedāvāto 

automobiļu vispārējās garantijas noteikumos. 
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1. Pielikums  

Iepirkums  

ID Nr. A-IP-2016/3_2 

IEPIRKUMS 

Jaunu automobiļu ilgtermiņa noma 

 

ID Nr. A-IP-2016/3_2 

 

PIETEIKUMA DALĪBAI IEPIRKUMĀ VEIDLAPA 

 

2016. gada ____ ______________ 

 

 

_______________________________________, reģ. Nr._____________________ 
Pretendenta nosaukums      reģistrācijas numurs 

 

___________________________________________________________________, 

nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs  

 

tā __________________________________________________________ personā 

     vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds  

(personas kods ______________) 

 

ar šī pieteikuma iesniegšanu: 

 piesakās piedalīties iepirkumā “Jaunu automobiļu ilgtermiņa noma” 

 ID Nr. A-IP-2016/3_2 

 apņemas ievērot iepirkuma prasības; 

 apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas; 

 apņemas (ja pasūtītājs būs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu saskaņā 

ar nolikuma prasībām un iesniegto piedāvājumu. 

 

 

Pretendenta pārstāvis _________________________________________________ 

Amats: _____________________________________________________________ 

Pretendenta adrese: ___________________________________________________ 

Pretendenta tālruņa, faksa numuri: ________________________________________ 

Pretendenta e-pasts:___________________________________________________ 

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds: ___________________________________ 

Pretendenta bankas rēķina Latvijā rekvizīti:  _______________________________ 

Pieteikums ir jāparaksta uzņēmuma vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā 

obligāti jāpievieno pilnvaras oriģināls). 

 

Datums, vieta: _________________________________________ 

 

Pilnvarotās personas paraksts: ______________________________ 
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2. Pielikums 

Iepirkums 

ID Nr. Nr. A-IP-2016/3_2 

 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA 

 

Nr. 

p.k. 
Tehniskie rādītāji Pasūtītāja prasības 

Pretendenta 

piedāvājums  

1 Automobiļu skaits 3   

2 
Automobiļa marka un 

modelis 
Vieglais pasažieru automobilis   

3 Automobiļa statuss 

Jauns, pirmā reģistrācija CSDD tiks 

veikta 2016. gadā pēc iepirkuma 

līguma noslēgšanas 

  

4 Nomas termiņš 36 mēneši   

5 

Paredzamais 

(apmaksātais) 

nobraukums nomas 

termiņā vienai 

automašīnai 

Ne mazāk kā 100 000 km   

6 Automobiļa klase 
C kompaktā klase (saskaņā ar LPAA 

klasifikatoru) 
 

7 Virsbūves tips Hečbeks   

8 Degvielas veids Benzīns   

9 Dzinēja jauda Ne mazāk kā 90 kw   

10 Piedziņas veids Priekšpiedziņa   

11 Pārnesumkārbas veids Mehāniskā   

12 Virsbūves krāsa Sudraba, pelēka vai, gaiša metālika   

13.  Durvju skaits 5   

14 Sēdvietu skaits Ne mazāk kā 5 ieskaitot vadītāju   

15 

Ražotāja noteiktais 

degvielas patēriņš 

pilsētā /ārpus pilsētas / 

kombinētā ciklā  l/100 

km 

Pilsētā līdz 7,0 l   

Ārpus pilsētas līdz 4,5 l   

Kombinētā ciklā līdz  5,5l   

16 

Prasības attiecībā uz 

oglekļa dioksīda (CO2) 

izmešiem, ne vairāk kā 

g/km kombinētajā ciklā 

Ne vairāk kā 120 g/km   
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17 

Prasības attiecībā uz 

slāpekļa oksīdu (NOx), 

metānu nesaturošo 

ogļūdeņražu (NMHC) 

un cieto daļiņu (PM) 

emisiju apjomu 

EURO 6   

18 
Drošības komplekts pēc 

CSN 218.punkta 

Medicīniskā aptieciņa, avārijas zīme, 

ugunsdzēšamais aparāts,  
 

19 Rezerves ritenis 
Oriģinālais pilna izmēra rezerves 

ritenis ražotāja paredzētajā vietā 
  

20 Drošība 

ABS bremzes un  elektroniskā 

stabilitātes sistēma 
 

Priekšā sēdošo galvas drošības 

spilveni, sānu drošības spilveni 
 

Stāvvietas sensori priekšā un 

aizmugurē 
 

Riepu spiediena uzraudzības sistēma  

21 Pretaizdzīšanas ierīce 

Rūpnīcas signalizācija ar salona 

aizsardzības sistēmu un ar dzinēja 

imobilaizeru 

  

22 Funkcionalitāte 

Stūres augstuma un dziļuma 

regulēšana 
 

Elektriski regulējami sānskata 

spoguļi  
  

Apsildāmi sānskata spoguļi   

Elektriski vadāmi priekšējo logu 

pacēlāji 
  

Centrālā durvju atslēga ar distances 

vadību 
  

Dalīti nolaižama otrās rindas sēdekļu 

atzveltne 
  

Automātiskas dienas gaitas gaismas   

Ražotāja iebūvēta brīvroku tālruņa 

sistēma 
  

Kruīza kontrole   

Start/Stop sistēma   

23 Komforts 

Stūre ar ādas apdari, ātrumpārslēgs ar 

ādas apdari 
  

Gaisa kondicionēšanas sistēma   

23 Komforts Apsildāmi priekšējie sēdekļi   
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Radio, stereo iekārta (Bluetooth, 

USB atbalsts) 

  

  

24 Dizains 
Tumša (pelēka vai melna) salona 

apdare, auduma sēdekļu apdare 
  

25 
Cits aprīkojums un 

komplektācija 

Gumijas paklāji priekšā un 

aizmugurē 

  

  

Priekšējais centrālais elkoņa balsts ar 

sīklietu nodalījumu 
  

Viena 12V pieslēguma vieta salonā  

26 Garantijas termiņš  

Automobiļa ražotāja garantija - ne 

mazāk kā 3 (trīs) gadi vai 100 000 

km 

  

27 
Tehniskā apkope un 

remonta pieejamība 

Vismaz 1 (viens) servisa centrs 50 

km no nomnieka atrašanās vietas 

(norādīt adresi) 

  

28 
Automobiļa piegādes 

termiņš Pasūtītājam 

Ne vēlāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no 

līguma noslēgšanas dienas 
  

29 Tehniskā palīdzība 

Jānodrošina 24 (divdesmit četru) 

stundu tehniskās palīdzības serviss 

avāriju, tehnisku problēmu vai 

bojājumu gadījumā, kura ietvaros pa 

tālruni tiek sniegtas instrukcijas 

pasūtītājam, kā jārīkojas konkrētajā 

gadījumā, un, ja nepieciešams, 

pretendents dodas uz notikuma vietu 

Latvijas Republikas teritorijā, kā arī 

organizē transportlīdzekļa 

nogādāšanu uz vietu, kur tiks veikti 

transportlīdzekļa remontdarbi.   

  

30 Servisa grāmatiņa 

Transportlīdzekļu nodošanas – 

pieņemšanas brīdī jāiesniedz 

ekspluatācijas instrukcija valsts 

valodā un servisa apkopes grāmatiņa 

vai dokuments, kas apliecina veikto 

tehnisko apkopju periodiskumu un 

nākamo tehnisko apskati 
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31 
Maiņas vai defektu 

novēršanas iespējas  

Neatbilstības gadījumā kādai no 

tehniskās specifikācijas prasībām vai 

atklājot defektus, transportlīdzeklis 

netiek pieņemts. Pretendents novērš 

neatbilstības vai defektus, vai, ja tas 

nav iespējams, 1 (vienas)  darba 

dienas laikā piegādā citu 

transportlīdzekli bez defektiem, kurš 

atbilst iepirkuma nolikuma 

2.pielikumā noteiktajām tehniskās 

specifikācijas prasībām. 

Transportlīdzekļa maiņas gadījumā 

attiecīgā transportlīdzekļa 1 (viena) 

mēneša nomas maksa paliek 

nemainīga visā transportlīdzekļu 

nomas periodā.  

  

  

32 Testa brauciens  

Pirms nodošanas – pieņemšanas akta 

parakstīšanas pasūtītājam ir tiesības 

izmantot testa braucienu ar katru 

piegādāto transportlīdzekli  

  

33 
Degviela testa 

braucienam  

Katrā piegādātajā transportlīdzeklī 

degvielas tvertnē nodošanas – 

pieņemšanas brīdī jābūt ne mazāk kā 

10 (desmit), litriem ekspluatācijai 

atbilstošas markas degvielai  

  

345 Nomas termiņš 

36 mēneši no automobiļu 

pieņemšanas – nodošanas akta 

abpusējas parakstīšanas dienas 

  

356 Apdrošināšana 

Jānodrošina KASKO apdrošināšana 

pret bojājumiem (sadursme ar 

transportlīdzekli un/vai šķērsli, 

automobiļa apgāšanās, krišana, 

nogrimšana, sadursme ar dzīvām 

būtnēm, ugunsgrēks, eksplozija, 

dabas stihijas, trešās personas rīcība, 

krītošu priekšmetu iedarbība) un 

zādzību (automobiļa vai tā daļu 

slepena vai atklāta nolaupīšana, ja tā 

saistīta ar vardarbību vai vardarbības 

piedraudējumu, prettiesiska iekļūšana 

(ielaušanās) automobilī). 

Apdrošināšanas teritorija – ES valstis 

(pēc pasūtītāja pieprasījuma par 

atsevišķu samaksu automobilis 

apdrošināms lietošanai Krievijā un 

Baltkrievijā).  

  

Nomnieka pašrisks:   

 automobiļa bojājumu gadījumā –140 

euro; 
  

 automobiļa bojāejas gadījumā – 10% 

no automobiļa  vērtības; 
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 zādzības gadījumā – 10% no 

zaudējumu vērtība 
  

367 

Maksa par paredzamā 

nobraukuma 

pārsniegumu EUR/km 

(ja tāda tiek piemērota) 

Maksa par katru kilometru virs 

paredzamā nobraukuma tiek 

aprēķināta attiecīgā automobiļa 

nomas maksu visā nomas termiņā 

dalot ar pasūtītāja paredzamo 

nobraukumu 

 

*Aizpilda pretendents 
 

Automašīnas nodošanā - pieņemšanā pēc nomas termiņa beigām pasūtītājs un pretendents 

automobiļu dabisko nolietojumu nosaka, ņemot vērā Iepirkumu uzraudzības birojā publicētās 

Auto Asociācija sadarbībā ar Iepirkumu uzraudzības biroju izstrādātās vadlīnijas automašīnu 

piegādes, kā arī automašīnu ilgtermiņa nomas publisko iepirkumu veikšanai 

(http://www.iub.gov.lv/lv/node/494). 

 

Pretendentam tehniskajam piedāvājumam jāpievieno automobiļu vispārējās garantijas 

noteikumi atbilstoši nolikuma 6. pielikuma prasībām. 
 

 

Pretendenta paraksta tiesīgās personas (vai pilnvarotās personas) 

________________________ 

amats, vārds, uzvārds, paraksts  

 

2016.gada ___._____________  
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3. pielikums 

Iepirkums 

ID Nr.  A-IP-2016/3_2 

 

 

IEPIRKUMS 

Jaunu automobiļu ilgtermiņa noma 

 

ID Nr. A-IP-2016/3_2 

 
FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VEIDALAPA 

 

N.p.k.  Automobiļa 

marka un modelis 

Nomas maksa 

mēnesī EUR 

bez PVN 

Nomas 

termiņš 

Nomas maksa visā 

līguma termiņā 

EUR bez PVN 

PVN 

(EUR) 

Nomas maksa visā 

līguma termiņā 

EUR ar PVN 

 

 

   

36 

   

   36    

   36    

Kopā    

 

 

Pretendenta paraksta tiesīgās personas (vai pilnvarotās personas) 

________________________ 

amats, vārds, uzvārds, paraksts  

 

2016.gada ___._____________ 
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4. pielikums 

Iepirkums 

ID Nr.  A-IP-2016/3_2 

 

 

 

IEPIRKUMS 

Jaunu automobiļu ilgtermiņa noma 

 

ID Nr. A-IP-2016/3_2 

 

 

PRETENDENTA PIEREDZES APRAKSTA VEIDALAPA 

 

 

Informācija par pretendenta pieredzi (nolikuma 4.1.2.punkts) 

 

Nr. Sniegto 

pakalpojumu 

(ilgtermiņa 

automašīnu 

noma) 

apraksts 

Vienlaikus 

iznomāto 

automobiļu 

skaits 

Iznomāto  

automobiļu 

marka un 

modelis  

Automobiļa 

izlaiduma 

gads 

Nomas termiņš 

periods 

(gads/mēnesis) 

 

Līguma 

summa 

(par visu 

nomas 

periodu) 

Pasūtītāja 

nosaukums, 

adrese, 

kontakt-

persona 

1.        

2.        

3.        

 

Pretendentam jāpievieno vismaz 3 (trīs) pasūtītāju sagatavotas atsauksmes par sniegtajiem 

nomas pakalpojumiem, kas norādītas pretendenta sagatavotajā pieredzes apliecinājumā. 

 

 

Pretendenta paraksta tiesīgās personas (vai pilnvarotās personas) 

________________________ 

amats, vārds, uzvārds, paraksts  

 

2016.gada ___._____________ 
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5. pielikums 

Iepirkums 

ID Nr. A-IP-2016/3_2 

 

 

 

AUTOMOBIĻA PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS AKTS (FORMA) 

 

_____ (vieta) 20__.gada ___._________ 

 

Iznomātājs___________________________Reģ.Nr,.________________________, 

tās _________________________________________________________ personā  

nodod, un 

Nomnieks ____________________ , Reģ.Nr ______________________________, tās 

_________________________________________________________ personā  

personā pieņem automobili: 

 

Marka, modelis  

VIN  

Reģistrācijas datums CSDD  

Nobraukums  

Valsts reģistrācijas Nr.  

Reģistrācijas apliecības Nr.  

Aizdedzes atslēgu (karšu) skaits           gab. 

Signalizācijas pultis           gab. 

Piegādes datums  

Atpakaļ nodošanas datums   

Pielikumā: 1. Automobiļa reģistrācijas apliecība; 

2. Tehniskā dokumentācija; 

3. Servisa grāmatiņa; 

4. OCTA polise Nr.; 

5. KASKO polise Nr. 

Aprīkojums  

 

 

 

 

Puses paraksta automobiļa pieņemšanas – nodošanas aktu, kas apstiprina automobiļa pilnu 

komplektāciju un nevainojamu funkcionēšanu.   

 

 

Nomnieks 

 

 Iznomātājs 
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6. pielikums 

Iepirkums 

ID Nr. A-IP-2016/3_2 

 

 

IEPIRKUMS 

Jaunu automobiļu ilgtermiņa noma 

 

ID Nr. A-IP-2016/3_2 

 
 

Minimālais noteikumu apjoms, kas ir jāiekļauj pretendenta piedāvāto automobiļu 

vispārējās garantijas noteikumos: 

 
1. Garantija ietver visu nepieciešamo transportlīdzekļa mezglu bezmaksas nomaiņu vai 

remontu garantijas laikā, ja ievēroti garantijas nosacījumi, izņemot garantijas noteikumos 

minētās detaļas un nolietojuma/bojājuma veidus, kas izslēdz garantiju. 

2. Iegādātu jaunu rezerves daļu garantijas laiks ir vismaz 2 gadi no iegādes brīža, piedāvātajā 

garantijas laikā. 

3. Garantija ietver visu transportlīdzekļa agregātu, tajā skaitā, bet ne tikai: 

3.1. motora, pārnesumkārbas, galvenā pārvada, kardāna piekares gultņu, startera, 

ģeneratora, akumulatora, elektroiekārtas, degvielas iekārtas remontu vai nomaiņu; 

3.2. transportlīdzekļa ritošās daļas – amortizatoru, stabilizatoru un stabilizatoru bukšu, 

riteņu gultņu un rumbu remonts vai nomaiņa garantijas laikā. 

4. Garantija neattiecas uz defektiem, kas radušies kādā no zemāk minēto apstākļu rezultātā: 

4.1. Piedalīšanās autosporta pasākumos vai citos pasākumos, kuru nolūks ir panākt 

maksimālus rādītājus jebkurā no transportlīdzekļa tehniskajiem parametriem; 

4.2. Pārbūves vai papildu aprīkojuma (tajā skaitā, signalizāciju) uzstādīšanas, kas veiktas 

bez iepriekšējas saskaņošanas ar transportlīdzekļa izgatavotāju vai tā autorizētu 

pārstāvi; 

4.3. Transportlīdzekļa izmantošanu nolūkam, kādam tas nav paredzēts; 

4.4. Neoriģinālo, kas nav atzīstamas par līdzvērtīgas kvalitātes, rezerves daļu izmantošana; 

4.5. Pieļaujamās pilnās masas, slodzes uz asīm un citu tehnisko parametru pārsniegšana; 

4.6. Dabas stihiju (tajā skaitā, plūdi, zemestrīce) un ārēju mehānisku spēku ietekme; 

4.7. Ražotāja neakceptētu, standartiem neatbilstošu šķidrumu (degviela, smērvielas u.c.) 

izmantošana; 

4.8. Neatbilstoši rūpnīcas ražotājas norādījumiem ražotāja autorizēta pārstāvja vai klienta 

veikta tehniskā apkope un/vai remonti; 

4.9. Lietošanas instrukcijas norādījumu neievērošana. 

5. Garantija neattiecas uz šādiem tehniskās apkopes darbiem un uzturēšanu saskaņā ar ražotāja 

norādēm: 

 5.1. Degvielas sistēmas tīrīšana, iespējamās sekas; 

 5.2. Riteņu balansēšana, maiņa, gaisa spiediena pārbaude riepās; 

 5.3. Riteņu ģeometrijas mērīšana; 

 5.4. Eļļas maiņa; 

 5.5. Skalotāju sprauslu tīrīšana; 

 5.6. Darbības pārbaude, pārbaudes braucieni; 

 5.7. Šķidrumu līmeņa kontrole un papildināšana. 

6. Garantijas kārtībā netiek apmaksāta dilstošo un nolietojošo detaļu maiņa, ja nodilums un 

nolietojums radies dabīga nolietojuma rezultātā. Dilstošās un nolietojošās detaļas ir: 

 6.1. Eļļas, degvielas un gaisa filtrējošie elementi; 

 6.2. Bremžu uzlikas un bremžu diski; 

 6.3. Sajūga detaļas; 
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 6.4. Logu tīrītāju gumijas un slotiņas; 

 6.5. Kvēlspuldzes (izņemot ksenonu); 

 6.6. Riepas. 

7. Garantijas kārtībā netiek segtas izmaksas par stiklu bojājumiem, izņemot, ja tieši pierādīta 

ražotāja vaina. 

8. Garantijas kārtībā netiek segtas izmaksas par rezultējošiem bojājumiem, papildus un blakus 

izdevumiem, kas veidojas pēc sākotnēja defekta rašanās, ja nomnieks par sākotnējo defektu 

savlaicīgi nav informējis iznomātāju. 

 

 

Pretendenta paraksta tiesīgās personas (vai pilnvarotās personas) 

________________________ 

amats, vārds, uzvārds, paraksts  

 

2016.gada ___._____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


