Apstiprināts ar Valsts meža dienesta
iepirkuma komisijas 2017. gada 20. februāra
iepirkuma komisijas sēdes lēmumu (protokols Nr.1)

ATKLĀTĀ KONKURSA

Apvidus automobiļu noma
NOLIKUMS
1. Iepirkuma identifikācijas numurs: VMD 2017/3
2. Pasūtītājs un kontaktinformācija
2.1. Valsts meža dienests.
2.2. Rīga, 13. janvāra iela 15, LV-1932.
2.3. Konkursu organizē ar Valsts meža dienesta ģenerāldirektora rīkojumu izveidota
iepirkumu komisija.
2.4. Kontaktpersonas:
2.4.1. Valsts īpašuma uzraudzības un apsaimniekošanas daļas vadītājs Rolands
Ābeltiņš, tālr: 67229147.
2.4.2. Valsts īpašuma uzraudzības un apsaimniekošanas daļas vecākais transporta
pārraugs Gvido Kaufelds, tālr: 67220201;
2.5. E-pasts: iepirkumi@vmd.gov.lv.
3. Iepirkuma priekšmets
Iepirkuma priekšmets ir apvidus automobiļu noma – tiesības lietot tehniskās
specifikācijas (Nolikuma 1.pielikums) prasībām atbilstošus apvidus automobiļus.

3.1.
3.2.

CPV kods: 34113000-2.
Iepirkuma priekšmets ir sadalīts divās daļās – divās nomājamo automobiļu grupās,
saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Nolikuma 1.pielikums).

3.3.

3.3.1. Iepirkuma priekšmeta pirmā daļa – 7 apvidus automobiļu noma 36 mēnešus;
3.3.2. Iepirkuma priekšmeta otrā daļa – 10 apvidus automobiļu noma 48 mēnešus;
4. Līguma izpildes laiks un vieta
4.1. Iepirkums paredz pakalpojuma sniegšanu – automobiļu nomas lietošanu 36 un 48
mēnešus no automobiļa saņemšanas brīža.
5. Pieeja iepirkuma procedūras dokumentiem
5.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras
dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, sākot ar attiecīgās
iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi sekojošā mājaslapā internetā:
www.vmd.gov.lv sadaļā Publiskie iepirkumi.
5.2. Ieinteresētajiem piegādātājiem ir iespēja iepazīties uz vietas ar iepirkuma procedūras
dokumentiem, sākot ar attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi Valsts meža
dienestā, 13. janvāra ielā 15, darba dienā no plkst. 8.30 līdz 17.00, iepriekš piesakoties
pie kādas no šajā nolikumā norādītās kontaktpersonas.

5.3. Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasa izsniegt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā
veidā, pasūtītājs tos izsniedz personīgi ieinteresētajam piegādātājam 3 darbdienu laikā
pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu
pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa. Par drukātā
veidā izsniegtajiem iepirkuma dokumentiem pasūtītājs nosaka samaksu, kas atbilst
dokumentu pavairošanas (kopēšanas) izdevumiem. Cena par dokumentu kopēšanu tiek
noteikta atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumiem Nr.393 „Valsts
meža dienesta maksas pakalpojumu cenrādis”, tas ir 0,07 euro + PVN par vienu lapu.
6. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums un laiks
6.1. Ieinteresēto piegādātāju piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2017. gada 6. aprīlim
plkst. 10.00.
6.2. Piedāvājumus konkursam var iesniegt:
6.2.1. personīgi Valsts meža dienestā, Rīgā, 13. janvāra ielā 15, 306.kab., katru darba
dienu no pulksten 8.30 līdz 17.00;
6.2.2. sūtot pa pastu ierakstītā veidā uz 6.2.1.apakšpunktā norādīto adresi.
6.3. Piedāvājumam jābūt nogādātam 6.2.1.apakšpunktā norādītajā adresē līdz 6.1.punktā
norādītajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam. Pēc šī termiņa piedāvājumi netiks
pieņemti. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc noteiktā termiņa tiks atdoti vai nosūtīti atpakaļ
iesniedzējam.
7. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme
7.1. Piedāvājumu atvēršas sanāksme notiks 2017. gada 6. aprīlī plkst. 10.00 Valsts meža
dienestā, Rīgā, 13. janvāra ielā 15.
7.2. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta. Tajā var piedalīties visas ieinteresētās
personas. Personas, kuras piedalās atvēršanas sanāksmē, tiek reģistrētas.
7.3. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē piedāvājumu iesniegšanas secībā tiek nosaukts
pretendenta nosaukums, piedāvājuma iesniegšanas datums, laiks, piedāvāto nomājamo
automobiļu marka, modelis un piedāvātā cena.
8. Piedāvājumu derīguma termiņš
Visu pretendentu piedāvājumi ir spēkā līdz dienai, kad tiek noslēgts iepirkuma līgums vai
izbeigts konkurss. Iepirkuma piedāvājumam jābūt derīgam visu piedāvājuma nodrošinājuma
darbības laiku.
9. Piedāvājuma noformējums
9.1. Iepirkuma piedāvājumam un tam pievienotajiem dokumentiem jābūt latviešu valodā.
Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem bez labojumiem.
9.2. Piedāvājumu un pretendenta sagatavotos dokumentus paraksta pretendenta vadītājs vai
pretendenta pilnvarotā persona, kurai izsniegta atbilstoša pilnvara un kura tiek
pievienota piedāvājumam.
9.3. Piedāvājums jāiesniedz divos eksemplāros (viens oriģināls un viena kopija). Visām
piedāvājuma lapām, izņemot kredītiestādes izsniegtu piedāvājuma nodrošinājuma
oriģinālu, jābūt numurētām un caurauklotām. Piedāvājumam jābūt satura rādītājam.
Piedāvājumā tiek iekļauts tehniskais piedāvājums, finanšu piedāvājums un visi šajā
nolikumā minētie dokumentu oriģināli vai kopijas, ja tas noteikts nolikumā.
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9.4. Piedāvājumam pievienotajām dokumentu kopijām jābūt apstiprinātām normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā.
9.5. Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē. Uz aploksnes jānorāda šāda
informācija:
9.5.1. pasūtītāja nosaukums un adrese – Valsts meža dienests, 13. janvāra ielā 15, Rīgā,
LV-1932;
9.5.2. pretendenta nosaukums un adrese;
9.5.3. norāde – Atklātam konkursam „Apvidus automobiļu noma”, VMD 2017/3;
9.5.4. uzrakts „NEATVĒRT līdz 2017. gada 6. aprīlim plkst. 10.00”.
10. Prasības pretendentiem
10.1. Par konkursa pretendentiem var būt piegādātājs, kurš spēj nodrošināt līguma izpildi,
t.i., pretendents ir iznomāto automobiļu īpašnieks vai pretendentam ir iznomāto
automobiļu lietošanas tiesības visā nomas termiņā;
10.2. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, kā arī
neizskata pretendenta piedāvājumu, ja pretendentam pastāv kāds no Publisko iepirkumu
likuma 39.1 panta pirmajā daļā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem.
11. Pretendenta iesniedzamie dokumenti un informācija
11.1.

Pretendentu atlases dokumenti:

11.1.1. pretendenta pieteikums dalībai konkursā, saskaņā ar šī nolikuma 2.pielikumu.
11.1.2. Ja pretendents automobiļu iznomāšanas laikā būs to tiesiskais lietotājs, nevis
īpašnieks, tad pretendentam saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42. panta trešo daļu ir
jāiesniedz informācija (līgumi, pušu savstarpējie apliecinājumi, vienošanās, u.c.), kas
apliecina faktu, ka pretendents būs spējīgs pildīt savas saistības attiecībā uz līguma
priekšmetu visā līguma darbības laikā, t.i., pretendentam piederēs iznomāto automobiļu
lietošanas tiesības visā nomas termiņā.
11.1.3. Autoservisu saraksts, kuros veic automobiļu garantijas remontu, kurā norādīts servisa
nosaukums, juridiskā adrese, servisa adrese un darba laiks.
11.1.4. Piedāvājuma nodrošinājums atbilstoši iepirkuma apraksta 11.3.punkta nosacījumiem.
11.1.5. Ja pretendents savas kvalifikācijas novērtēšanai nav iesniedzis visus, šajā nolikumā
prasītos, atlases dokumentus vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, kā arī, ja tie
neatbilst šī nolikuma prasībām, tad pretendents no tālākas līdzdalības konkursā tiek
izslēgts un pretendenta piedāvājums netiek izskatīts.
11.1.6. Ja iepirkuma komisijai rodas šaubas par iesniegto dokumentu kopiju autentiskumu, tā
pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu.
11.1.7. Ja iepirkuma komisijai rodas šaubas par pretendenta atbilstību kvalifikācijas
prasībām, lai arī tas izturējis kvalifikācijas pārbaudi, tai ir tiesības pieprasīt no
pretendenta papildu dokumentus un apliecinājumu, ka tā kvalifikācija joprojām atbilst šī
nolikumā izvirzītajām prasībām.
11.2. Tehniskais un finanšu piedāvājums
11.2.1. Tehnisko un finanšu piedāvājumu var iesniegt par vienu vai vairākām iepirkuma
priekšmeta daļām. Piedāvājuma variantu iesniegšana nav pieļaujama.
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11.2.2. Pretendents tehnisko piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikuma 1. pielikumam
„Tehniskā specifikācija un tehniskā piedāvājuma forma”.
11.2.3. Tehniskajam piedāvājumam pievieno autoservisu sarakstu, kuros veic automobiļu
garantijas remontu, kurā norādīts servisa nosaukums, juridiskā adrese, servisa
adrese un darba laiks.
11.2.4. Tehniskajam piedāvājumam pievieno tehnisko apkopju tabulu līdz 120 000 km
nobraukumam.
11.2.5. Pretendents finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikuma 3. pielikumam
„Finanšu piedāvājuma forma”.
11.3. Piedāvājuma nodrošinājums
11.3.1. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu
1000.00 EUR (viens tūkstotis euro, 00 centi) apmērā.
11.3.2. Piegādātājs piedāvājuma nodrošinājumu ir tiesīgs iesniegt kā bankas garantiju,
apdrošināšanas polisi vai kā naudas summas iemaksu 11.3.6.punktā norādītajā
kontā.
11.3.3. Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā un izpildāmam no piedāvājumu
iesniegšanas termiņa beigām līdz 2017. gada 15. maijam.
11.3.4. Piedāvājuma nodrošinājumam jāietver šādi nosacījumi:
11.3.4.1. Nodrošinājuma devējs (kredītiestāde vai apdrošināšanas sabiedrība),
atsakoties izmantot jebkuras pretendenta ierunas, garantē nodrošinājuma
summas samaksu uz pasūtītāja norādīto kontu pēc pasūtītāja pirmā rakstiskā
pieprasījuma gadījumā, ja izpildījies vismaz viens no šādiem nosacījumiem:
11.3.4.2. Pretendents pēc Iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām
atsauc vai maina savu piedāvājumu;
11.3.4.3. Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles
kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.
11.3.5. Ja piedāvājuma nodrošinājums tiek iesniegts apdrošināšanas polises veidā, polisei
jāpievieno maksājuma dokuments, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu.
Apdrošināšanas polises noteikumi nedrīkst saturēt nosacījumus, kas ierobežo tās
darbību, palielinot pasūtītāja riskus.
11.3.6. Pretendents piedāvājuma nodrošinājumu var iemaksāt pasūtītāja kontā
LV71TREL2160362011000, norādot kodu EKK 21499 un iemaksas mērķi –
piedāvājuma nodrošinājums atklātam konkursam “Apvidus automobiļu noma”.
Pasūtītājs atgriež iemaksāto summu 10 (desmit) dienu laikā pēc pretendenta
rakstiska pieprasījuma saņemšanas, ja iepirkuma rezultātā ir noslēgts līgums vai ir
pagājis Nolikuma 11.3.3.punktā noteiktais termiņš un nav iestājies kāds no
Nolikuma 11.3.4.1, 11.3.4.2 vai 11.3.4.3 punktā minētajiem apstākļiem.
11.4. Piedāvājumam pretendents var pievienot aprakstus, fotogrāfijas vai citus vizuālos
materiālus par automobiļa īpašībām, ārējo un iekšējo izskatu. Minētajiem materiāliem
nav jābūt noformētiem atbilstoši Nolikuma 9.3. un 9.4. apakšpunkta prasībām.
12. Pretendentu atlase, piedāvājuma izskatīšana, izvēles kritērijs un līguma slēgšana
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12.1. Pretendentu atlase, piedāvājumu atbilstības pārbaude un izvēle notiek saskaņā ar
Publisko iepirkumu likuma un šī Nolikuma prasībām.
12.2. Iepirkuma komisija izskata tikai tos piedāvājumus, kas atbilst šī Nolikuma prasībām
un ietver Nolikumā minētos dokumentus un informāciju. Nolikumam un Tehniskajai
specifikācijai neatbilstošos piedāvājumus iepirkuma komisija nevērtēs.
12.3. No piedāvājumiem, kas atbilst visām pretendentu atlases un tehniskās specifikācijas
prasībām izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu.
12.4. Motivētu lēmumu slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt iepirkuma procedūru, komisija
pieņem ar balsu vairākumu.
12.5. Iepirkuma līgumu (4.pielikums) slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc
nogaidīšanas termiņa beigām atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 67. panta ceturtajai
un piektajai daļai.
Pielikumā:
1. Tehniskā specifikācija un tehniskā piedāvājuma forma;
2. Pretendenta pieteikuma forma dalībai konkursā;
3. Finanšu piedāvājuma forma;
4. Līguma projekts;
5. Piedāvājuma nodrošinājuma forma.
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

N.Jurkāns
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