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1. Iepirkuma identifikācijas numurs
Iepirkuma identifikācijas numurs – VPVB 2015/1
2. Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona
Pasūtītājs:
Vides pārraudzības valsts birojs,
Reģ.Nr. 90000628077,
Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, 507.telpa.
Pasūtītāja kontaktpersona:
Iepirkumu komisijas vadītāja Indra Kramzaka
tālr. nr.: 67770811
faksa nr.: 67321049
e-pasts: indra.kramzaka@vpvb.gov.lv
Kontaktpersona sniedz tikai organizatoriska satura informāciju par iepirkumu.
Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, 510.telpa.
3. Iepirkuma priekšmets
3.1. Automašīnas piegāde Vides pārraudzības valsts biroja vajadzībām (turpmāk –
Pakalpojums).
3.2. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.
3.3. Pakalpojums sniedzams atbilstoši Tehniskās specifikācijas nosacījumiem (1.pielikums).
3.4. CPV kods: 34110000-1. Vieglie automobiļi.
4. Iepirkuma līguma izpildes vieta un termiņš
4.1. Iepirkuma līguma izpildes vieta: Rīga.
4.2. Iepirkuma līguma izpildes termiņš: 60 dienas no līguma noslēgšanas.
5. Iepirkuma procedūras veids
Publisko iepirkumu likuma (turpmāk tekstā – PIL) 8.2 panta iepirkums.
6. Paredzamā līgumcena
Paredzamā līgumcena ir līdz EUR 18 000,00 (astoņpadsmit tūkstoši euro un 00 centi) bez
PVN 21% (pievienotās vērtības nodoklis).
7. Piedāvājums
7.1. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība
7.1.1. Pretendents (skat.8.1.punktu) var iesniegt tikai vienu piedāvājumu par visu
iepirkuma apjomu.
7.1.2. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2015.gada 28.septembrim plkst.
11:00, Vides pārraudzības valsts birojā, Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045,
piedāvājumus iesniedzot personīgi (507.telpā) vai atsūtot pa pastu. Pasta
sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā
minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot 7.1.3.punktā noteikto
gadījumu, ir Pasūtītāja īpašums.
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7.1.3. Piedāvājumus, kas tiks iesniegti pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām,
vai kura ārējais iepakojums nenodrošina to, lai piedāvājumā iekļautā informācija
nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanai, neizskata un atdod atpakaļ
Pretendentam.
7.1.4. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nav tiesīgs grozīt savu
piedāvājumu.
7.2. Piedāvājuma noformējums
7.2.1. Piedāvājumu iesniedz datora izdrukas veidā 1 (vienā) eksemplārā aizlīmētā ārējā
iepakojumā, uz kura norāda:
7.2.1.1. Pasūtītāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;
7.2.1.2. Pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi;
7.2.1.3. atzīmi „Piedāvājums iepirkumam „Automašīnas piegāde Vides
pārraudzības valsts biroja vajadzībām”, Identifikācijas Nr.VPVB 2015/1.
Neatvērt līdz 2015.gada 28.septembrim, plkst. 11:00”.
7.2.2. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem. Piedāvājumā
iekļautajos dokumentos nedrīkst būt dzēsumi, aizkrāsojumi, neatrunāti labojumi,
svītrojumi vai papildinājumi. Kļūdainos ierakstus pārsvītro un labojumus atrunā
ar ierakstu „Labotam ticēt”, apliecinot šo ierakstu ar labojumu veikušās personas
personisko parakstu, kā arī norādot personiskā paraksta atšifrējumu (vārda iniciāli
un uzvārdu vai vārdu un uzvārdu) un labojuma datumu.
7.2.3. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Dokumenti var tikt iesniegti citā valodā,
ja tiem ir pievienots pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par
kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, Pretendents atbild
normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
7.2.4. Pretendenta tulkojuma apliecinājums ietver:
7.2.4.1. norādi „TULKOJUMS PAREIZS”;
7.2.4.2. piedāvājumu parakstītās pilnvarotās amatpersonas pilnu amata nosaukumu,
parakstu un paraksta atšifrējumu;
7.2.4.3. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.
7.2.5. Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, pretendentam tās jāapliecina.
Pretendenta kopijas apliecinājums ietver:
7.2.5.1. norādi „KOPIJA PAREIZA”;
7.2.5.2. piedāvājumu parakstītāja pilnvarotās amatpersonas pilnu amata nosaukumu,
parakstu un paraksta atšifrējumu;
7.2.5.3. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.
7.2.6. Pretendents sedz visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un
iesniegšanu.
8. Nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkumā
8.1. Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu
iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja Pretendents Pakalpojuma
sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) normatīvajos tiesību aktos noteiktajos
gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.
8.2. Pretendentam ir Ceļu satiksmes drošības direkcijas izsniegta tirdzniecības vietas
reģistrācijas apliecība.
8.3. Nav 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 pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā
bankrotu, vai pretendents tiek likvidēts.
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8.4. Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā
dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto
iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.
8.5. Saskaņā ar PIL 20.panta nosacījumiem pretendentam savā piedāvājumā jānorāda visi tie
apakšuzņēmēji, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20% no kopējās iepirkuma
līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo
pakalpojuma līguma daļu.
9. Iesniedzamie dokumenti
9.1. Pieteikums dalībai iepirkumā
Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā atbilstoši Pieteikuma dalībai iepirkumā veidnei
(2.pielikums) jāiesniedz kopā ar šī Nolikuma 9.2.punktā minēto dokumentu, pievienojot
satura rādītāju. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikums dalībai iepirkumā
jāparaksta visām personām, kas ietilpst personu grupā. Pieteikumam pievieno dokumentu, kas
apliecina pārstāvja tiesības parakstīt pieteikumu pretendenta (personu grupā ietilpstošās
personas) vārdā.
9.2. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti
Ceļu satiksmes drošības direkcijas izsniegta tirdzniecības vietas reģistrācijas apliecības
kopija.
10. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana
10.1. Iesniegto piedāvājumu vērtēšana notiek saskaņā ar šajā Nolikumā izvirzītajām
prasībām un PIL.
10.2. Iepirkuma komisija (turpmāk Komisija):
10.2.1. pārbaudīs piedāvājuma atbilstību šī Nolikuma 7., 8. un 9. punktā norādītajām
prasībām. Par atbilstošiem tiks uzstatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām
norādītajām prasībām;
10.2.2. pārbaudīs tehniskā piedāvājuma atbilstību Tehniskajā specifikācijā noteiktajām
prasībām;
10.2.3. pārbaudīs, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja tiks konstatētas
šādas kļūdas, Komisija tās izlabos. Vērtējot finanšu piedāvājumus, Komisija
ņems vērā tās veiktos labojumus;
10.2.4. no piedāvājumiem, kas atbildīs visām šajā Nolikumā izvirzītajām prasībām,
Komisija izvēlēsies saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atbilstoši šī
Nolikuma 11. un 12.punktam;
10.2.5. ja iepirkumam netiks iesniegti piedāvājumi vai piedāvājumi neatbildīs
Nolikuma prasībām, Komisija pieņems lēmumu izbeigt iepirkumu,
neizvēloties nevienu piedāvājumu;
10.2.6. pirms lēmuma pieņemšanas par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma
slēgšanas tiesības, Komisija atbilstoši PIL 8.²panta (7) daļā noteiktajam
pārbaudīs, vai attiecīgais pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā PIL
8.2 panta (5) daļā, 39.1 panta (1) daļā un 48.panta (4) daļā minēto apstākļu dēļ.
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11. Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums
11.1. saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji un to skaitliskās vērtības:
Nr.
p.k.
1.
2.

Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles
kritēriji
Automašīnas cena

Īpatsvars vērtēšanā
(punktu skaits)
85

Automašīnas darbmūža ekspluatācijas izmaksas

15
KOPĀ:

100

11.2. Katrs Komisijas loceklis piedāvājumu vērtē pēc visiem Nolikumā norādītajiem
kritērijiem. Gala vērtējumu aprēķina, ņemot vērā piedāvāto cenu un automašīnas
darbmūža ekspluatācijas izmaksas.
V= C+ F

(1)

kur:
V - pretendenta piedāvājuma gala vērtējums, kopējais punktu skaits par abiem vērtēšanas
kritērijiem.
C - punktu skaits 1.kritērijā (automašīnas cena).
F - punktu skaits 2.kritērijā (automašīnas darbmūža ekspluatācijas izmaksas).
11.3. Punkti tiek aprēķināti atbilstoši sekojošam aprakstam un formulām:
12. Vērtēšanas kritēriji
12.1. Automašīnas cena:
Pēc cenas vislētākais piedāvājums tiek vērtēts ar maksimāli iespējamo punktu skaitu –
85. Pārējiem piedāvājumiem punkti tiek aprēķināti pēc formulas:
85x (A/B) = C

(2)

kur:
85 – maksimāli iespējamais punktu skaits.
A – vislētākā piedāvājuma cena vienai preces vienībai.
B – piedāvājuma cena, kam aprēķina punktus.
C – piedāvājumā iegūtie punkti 1.vērtēšanas kritērijā.
12.2. Automašīnas darbmūža ekspluatācijas izmaksas:
Pēc automašīnas darbmūža izmaksām vislētākais piedāvājums tiek vērtēts ar maksimāli
iespējamo punktu skaitu – 15. Pārējiem piedāvājumiem punkti tiek aprēķināti pēc
formulas:
15x (D/E) = F

(3)

kur:
15 – maksimāli iespējamais punktu skaits.
D – piedāvātās vismazākās automašīnas darbmūža izmaksas.
E – automašīnas darbmūža izmaksas, piedāvājums, kuram aprēķina punktus.
F – iegūtie punkti 2.vērtēšanas kritērijā.
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12.3. Piedāvātās markas automašīnas darbmūža ekspluatācijas izmaksas tiks aprēķinātas
saskaņā ar 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”,
izmantojot Pretendenta piedāvājumā norādītos izmešu daudzumus, kā arī izmantojot
IUB interneta tīmekļa vietnē atrodamo „Transportlīdzekļa darbmūža ekspluatācijas
izmaksu aprēķina kalkulators” kalkulatoru (http://iub.gov.lv/kalkulators).
12.4. Aprēķinos tiks izmantota (EV - enerģijas vienības izmaksas EUR/MJ) vērtība, kas
publicēta IUB interneta tīmekļa vietnē
13. Lēmuma par iepirkuma rezultātiem paziņošana
Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas Pasūtītājs informē visus Pretendentus par
iepirkumā izraudzīto Pretendentu vai Pretendentiem, kā arī savā interneta tīmekļa vietnē
nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju minētajam lēmumam.
14. Iepirkuma līguma slēgšana
Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar izraudzīto Pretendentu, pamatojoties uz Pretendenta
piedāvājumu un Nolikuma noteikumiem.
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1.pielikums
Atklātam konkursam
i.d. Nr. VPVB/2015/1
Automašīnas piegāde
Vides pārraudzības valsts biroja vajadzībām

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
PRASĪBAS OBLIGĀTAJAM APRĪKOJUMAM
Nr.
P.k.

Parametri (raksturlielumi)

Izvirzītās prasības

1.

Automašīnu skaits

1 gab.

2.

Automašīnas veids

Vieglais pasažieru

3.

Automašīnas klase

C (kompaktā)

4.

Automašīnas marka, modelis

Nav noteikts, pretendents norāda savu atbilstošu
piedāvājumu

5.

Automašīnas izlaiduma gads

Jauns, ne vecāks par 2015.gada izlaidumu

6.

Automašīnas nobraukums

Ne vairāk kā 100 km

7.

Automašīnas garums

Ne mazāk kā 4257 mm

8.

Klīrness

Ne mazāk kā 90 mm

9.

Virsbūves tips

Hečbeks vai Sedans (norādīt kāds)

10.

Pilna masa

Līdz 3,5t

11.

4 vai 5 (atkarībā no virsbūves tipa)

13.

Durvju skaits
Sēdvietu skaits
(ieskaitot vadītāja vietu)
Dzinēja jauda zirgspēkos (ZS)

14.

Degvielas veids

Benzīns

15.

Pārnesumu kārbas tips

Mehāniskā (manuālā), vismaz 5 pārnesumi

16.

Piedziņas tips

Priekšējās ass.

17.

Salona apdare

Tumša auduma vai ādas salona apdare

18.

Krāsa
Degvielas
(kombinētais/jauktais cikls)
patēriņš litros uz 100 km
(ražotāja noteiktais)

Nav noteikta

12.

19.

20.

Obligātais aprīkojums un
prasības

5
Ne mazāk kā 120 ZS

Ne lielāks kā 7,0 litri
1. elektroniskā stabilitātes programma (ESP), tai
skaitā bremžu ABS sistēma, elektroniskā
pretbuksēšanas sistēma.
2. stūres pastiprinātājs;
3. stūres augstuma un attāluma regulēšana;
4. vadītāja, blakussēdētāja drošības spilveni;
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21.

Garantija automašīnai

22.

Autoserviss/i, kas/i nodrošina
automašīnas tehniskās apkopes
(ražotāja noteiktās) un
garantijas remontus.

5. elektriski atverami/aizverami priekšējie sānu logi;
6. elektriski regulējami, apsildāmi un pielokāmi
ārējie atpakaļskata spoguļi;
7. vadītāja sēdekļa augstuma regulēšana;
8. signalizācija ar pults vadību;
9. pastāvīgas tuvās gaismas;
10. centrālā atslēga;
11. audiosistēma;
12. priekšējie miglas lukturi;
13. kondicionieris vai klimata kontrole;
14. vasaras un ziemas riepu komplekts (ar diskiem);
15. salona gumijas paklāju komplekts abām sēdekļu
rindām (4 gab.);
16. pilna izmēra rezerves riepa (ar disku), un
instrumentu komplekts montāžai;
17. avārijas komplekts (aptieciņa, ugunsdzēšamais
aparāts, avārijas trijstūris, atstarojošā drošības
veste);
18. automašīnas ekspluatācijas instrukcija (grāmata)
un servisa apkopju grāmatiņa latviešu valodā.
Ne mazāk kā 2 gadi, vai 100 tūkstošu kilometru
nobraukums no a/m reģistrācijas pirmās dienas
(atkarībā, kas iestājas pirmais).
Vismaz 5 (pieci) autorizētie servisi (servisa punkti)
Latvijā, pa vienam katrā Latvijas reģionā (Vidzeme,
Kurzeme, Zemgale, Latgale, Rīga), kuros var veikt
tehniskās apkopes un nepieciešamos remontdarbus.

Reģistrācija, apdrošināšana,
nodokļi, nodevas un piegāde
(izmaksas)

Pretendents nodrošina automašīnas reģistrāciju
CSDD uz Pasūtītāja vārda, apdrošināšanas (OCTA)
polisi 12 mēnešu periodam (uz Pasūtītāja vārda) un
transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa apmaksu 12
mēnešiem.

23.

Automašīnas cenā iekļauti izdevumi par nodokļiem,
nodevām, reģistrāciju un piegādi.
24.

Piegādes termiņš

60 dienu laikā no līguma par automašīnas piegādi
noslēgšanas.

25.

Piegādes vieta

Rīgas pilsētas administratīvā teritorija – Rūpniecības
iela 23, Rīga, LV-1045.
Automašīnas ietekmes uz vidi rādītāji

26.

Oglekļa dioksīda (CO2) emisiju
apjoms, g/km

ne vairāk kā 130 g/km (pretendentam piedāvājumā
jānorāda konkrēts apjoms (g/km))

27.

Slāpekļa oksīdu (NOx) apjoms, atbilstība EURO 6 izmešu standartam (pretendentam
g/km
piedāvājumā jānorāda konkrēts apjoms (g/km))

28.

Metāna nesaturošo ogļūdeņražu atbilstība EURO 6 izmešu standartam (pretendentam
(NMHC) emisiju apjoms, g/km piedāvājumā jānorāda konkrēts apjoms (g/km))

29.

Cieto daļiņu (PM) emisiju
apjoms, g/km (pretendentam
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piedāvājumā jānorāda konkrēts
apjoms (g/km))

30.

Pretendents
piedāvājumā
iekļauj
dokumentus
ar
informāciju
par
transportlīdzekļa
oglekļa
dioksīda emisijas daudzumu un
piesārņotāju - slāpekļa oksīdu,
metānu nesaturošo ogļūdeņražu
un cieto daļiņu emisijas apjomu
( g/km).
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2.pielikums
Atklātam konkursam
i.d. Nr. VPVB/2015/1
Automašīnas piegāde
Vides pārraudzības valsts biroja vajadzībām
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ1
„Automašīnas piegāde Vides pārraudzības valsts biroja vajadzībām” (id. Nr. VPVB/2015/1)
Vieta, datums: _________________
Pasūtītājs: Vides pārraudzības valsts birojs
Reģ.Nr. 90000628077
Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
Iepirkuma identifikācijas numurs un datums: _________________
Iepirkuma priekšmets: _________________

1. PRETENDENTS

Pretendenta nosaukums

Rekvizīti

2. KONTAKTPERSONA

Vārds, uzvārds
Adrese
Tālr./faksa numurs
e-pasta adrese
3. APLIECINĀJUMS

Ar šo mēs _____________________apliecinām, ka:
1.
2.
3.
4.
5.

tehniskās specifikācijas izprastas un pakalpojumi tiks izpildīti pilnā apjomā;
piedāvātie pakalpojumi pilnībā atbilst tehniskajām specifikācijām;
pakalpojumi tiks izpildīti noteiktajos termiņos;
pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām piedāvājums netiks grozīts;
visas piedāvājumā (un tā pielikumos - ja nepieciešams) sniegtās ziņas ir patiesas.

1

Pieteikums dalībai iepirkumā jāiesniedz kopā ar šī Nolikuma 9.punktā minētajiem dokumentiem, pievienojot
satura rādītāju.
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4. TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Nr.
P.k.

Parametri
(raksturlielumi)

Izvirzītās prasības

1.

Automašīnu skaits

1 gab.

2.

Automašīnas veids

Vieglais pasažieru

3.

Automašīnas klase

C (kompaktā)

4.

Automašīnas marka,
modelis

Nav noteikts, pretendents
norāda savu atbilstošu
piedāvājumu

5.

Jauns, ne vecāks par 2015.gada
izlaidumu

7.

Automašīnas
izlaiduma gads
Automašīnas
nobraukums
Automašīnas garums

8.

Klīrness

Ne mazāk kā 90 mm

9.

Virsbūves tips

Hečbeks vai Sedans (norādīt
kāds)

10.

Pilna masa

Līdz 3,5t

11.

Durvju skaits

4 vai 5 (atkarībā no virsbūves
tipa)

6.

12.
13.
14.

Sēdvietu skaits
(ieskaitot vadītāja
vietu)
Dzinēja jauda
zirgspēkos (ZS)
Degvielas veids

Ne vairāk kā 100 km
Ne mazāk kā 4257 mm

5
Ne mazāk kā 120 ZS
Benzīns

15.

Pārnesumu kārbas
tips

Mehāniskā (manuālā), vismaz 5
pārnesumi

16.

Piedziņas tips

Priekšējās ass.

17.

Salona apdare

Tumša auduma vai ādas salona
apdare

18.

Krāsa
Degvielas
(kombinētais/jauktais
cikls) patēriņš litros
uz 100 km (ražotāja
noteiktais)

19.

20.

Piedāvājums

Nav noteikta

Ne lielāks kā 7,0 litri

1. elektroniskā
stabilitātes
programma (ESP), tai skaitā
bremžu
ABS
sistēma,
Obligātais aprīkojums
elektroniskā pretbuksēšanas
un prasības
sistēma.
2. stūres pastiprinātājs;
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21.

22.

23.

3. stūres augstuma un attāluma
regulēšana;
4. vadītāja,
blakussēdētāja
drošības spilveni;
5. elektriski atverami/aizverami
priekšējie sānu logi;
6. elektriski
regulējami,
apsildāmi un pielokāmi
ārējie atpakaļskata spoguļi;
7. vadītāja sēdekļa augstuma
regulēšana;
8. signalizācija ar pults vadību;
9. pastāvīgas tuvās gaismas;
10. centrālā atslēga;
11. audiosistēma;
12. priekšējie miglas lukturi;
13. kondicionieris vai klimata
kontrole;
14. vasaras un ziemas riepu
komplekts (ar diskiem);
15. salona
gumijas
paklāju
komplekts abām sēdekļu
rindām (4 gab.);
16. pilna izmēra rezerves riepa
(ar disku), un instrumentu
komplekts montāžai;
17. avārijas
komplekts
(aptieciņa, ugunsdzēšamais
aparāts, avārijas trijstūris,
atstarojošā drošības veste);
18. automašīnas ekspluatācijas
instrukcija (grāmata) un
servisa apkopju grāmatiņa
latviešu valodā.
Ne mazāk kā 2 gadi, vai 100
tūkstošu kilometru nobraukums
Garantija automašīnai no a/m reģistrācijas pirmās
dienas (atkarībā, kas iestājas
pirmais).
Vismaz 5 (pieci) autorizētie
Autoserviss/i, kas/i
servisi (servisa punkti) Latvijā,
nodrošina
pa vienam katrā Latvijas
automašīnas tehniskās
reģionā (Vidzeme, Kurzeme,
apkopes (ražotāja
Zemgale, Latgale, Rīga), kuros
noteiktās) un
var veikt tehniskās apkopes un
garantijas remontus.
nepieciešamos remontdarbus.
Reģistrācija,
apdrošināšana,
nodokļi, nodevas un
piegāde (izmaksas)

Pretendents nodrošina
automašīnas reģistrāciju CSDD
uz Pasūtītāja vārda,
apdrošināšanas (OCTA) polisi
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12 mēnešu periodam (uz
Pasūtītāja vārda) un
transportlīdzekļa ekspluatācijas
nodokļa apmaksu 12 mēnešiem.
Automašīnas cenā iekļauti
izdevumi par nodokļiem,
nodevām, reģistrāciju un
piegādi.
24.

25.

Piegādes termiņš

60 dienu laikā no līguma par
automašīnas piegādi
noslēgšanas.

Piegādes vieta

Rīgas pilsētas administratīvā
teritorija – Rūpniecības iela 23,
Rīga, LV-1045.
Automašīnas ietekmes uz vidi rādītāji
ne vairāk kā 130 g/km
(pretendentam piedāvājumā
jānorāda konkrēts apjoms
(g/km))

26.

Oglekļa dioksīda
(CO2) emisiju apjoms,
g/km

27.

atbilstība EURO 6 izmešu
Slāpekļa
oksīdu standartam (pretendentam
(NOx) apjoms, g/km
piedāvājumā jānorāda konkrēts
apjoms (g/km))

28.

atbilstība EURO 6 izmešu
Metāna
nesaturošo
standartam (pretendentam
ogļūdeņražu (NMHC)
piedāvājumā jānorāda konkrēts
emisiju apjoms, g/km
apjoms (g/km))

29.

Cieto daļiņu (PM)
emisiju apjoms, g/km
(pretendentam
piedāvājumā jānorāda
konkrēts
apjoms
(g/km))

30.

Pretendents
piedāvājumā iekļauj
dokumentus
ar
informāciju
par
transportlīdzekļa
oglekļa
dioksīda
emisijas daudzumu un
piesārņotāju
slāpekļa
oksīdu,
metānu
nesaturošo
ogļūdeņražu un cieto
daļiņu
emisijas
apjomu ( g/km).
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5. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Nr.
p.k.
1.

Pakalpojums

Vienas vienības cena,
EUR (bez PVN)

Automašīnas piegāde
Kopā, neskaitot PVN:
PVN, 21%:
Kopā, t.sk. 21% PVN:

Paraksta fiziska persona vai juridiskās personas vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona.
Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā jāparaksta
visam personām, kas ietilpst personu grupā. Pieteikumam pievieno dokumentu, kas apliecina
pārstāvja tiesības parakstīt pieteikumu pretendenta (personu grupā ietilpstošās personas)
vārdā.
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