APSTIPRINĀTS ar:
Zemkopības ministrijas
2017.gada 5.septembra rīkojumu Nr.122 izveidotas
iepirkuma komisijas lēmumu
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs
R.Kancēvičs
_________________
IEPIRKUMA NOTEIKUMI
Iepirkuma ID Nr. ZM/2017/21
„Jaunu vieglo automobiļu pilna servisa noma Zemkopības ministrijas vajadzībām”
Iepirkums tiek veikts, piemērojot Publisko iepirkumu likuma 9.pantu
Pasūtītājs

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija, Republikas
laukumā 2, Rīgā, LV-1981 Reģ.Nr.90000064161
2 (divu) vieglo automobiļu noma Zemkopības ministrijas
vajadzībām ar izpirkuma tiesībām, saskaņā ar Iepirkuma
noteikumu 2.pielikumu – „Tehniskā specifikācija” un citām
Iepirkuma noteikumu prasībām.

Iepirkuma priekšmets:

1) 34110000-1 (vieglie automobiļi);
2) 50112000-3 (automobiļu remonta un apkopes pakalpojumi);
3) 66516100-1 (mehānisko transportlīdzekļu īpašnieku
civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pakalpojumi).

CPV kods:

Paredzamā līgumcena

Līdz EUR 41 999 bez PVN

Paredzamais līguma izpildes laiks un
vieta

Līguma darbības termiņš: 3 (trīs) gadi no iepirkuma
līguma noslēgšanas dienas.
Pasūtītājs atrodas Zemkopības ministrijas administratīvā ēkā
Republikas laukumā 2, Rīgā.
Kontaktpersona, kas ir tiesīga sniegt organizatorisku
informāciju par iepirkumu – Administratīvā departamenta
Publisko iepirkumu un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas
juriskonsulte Zane Zeme, tālrunis 67027037, e-pasts:
iepirkumi@zm.gov.lv

Kontaktpersona

1. Iepirkuma noteikumu pieejamība:
1.1. Iepirkuma noteikumi (turpmāk – Noteikumi) ir publiski pieejami, lejupielādējot no Pasūtītāja mājas
lapas vietnes – sadaļā „Publiskie iepirkumi” http://www.zm.gov.lv/iepirkumi/.
1.2. Ar Noteikumiem papīra formātā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var iepazīties bez
maksas uz vietas, iepriekš sazinoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu.
1.3. Lejupielādējot iepirkuma procedūras dokumentus, Pretendents uzņemas atbildību sekot līdzi
iepirkuma komisijas sniegtajai papildu informācijai, kas tiek publicēta Pasūtītāja mājas lapā internetā
pie iepirkuma procedūras dokumentiem.
2.
2.1.

Piedāvājuma iesniegšanas kārtība:

Piedāvājumi iesniedzami līdz 2017.gada 25.septembra plkst.11.00 Zemkopības ministrijā,
Republikas laukums 2, Rīgā, LV -1981, 1001.kabinetā (Administratīvā departamenta Publisko
iepirkumu un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļā), iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu.
Personīgi piedāvājumus var iesniegt Pasūtītāja norādītajā darba laikā līdz norādītajam
piedāvājumu iesniegšanas termiņam. Nosūtot piedāvājumu pa pastu, pretendents uzņemas
atbildību par piedāvājuma saņemšanu līdz norādītajam laikam norādītajā vietā.

2.2.
2.3.

Piedāvājumi, kuri nav iesniegti noteiktajā kārtībā vai iesniegti pēc norādītā piedāvājumu
iesniegšanas termiņa beigām, netiek pieņemti un tiek atgriezti iesniedzējam atpakaļ neatvērti.
Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, lai tajā iekļautā informācija nebūtu
redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanai. Uz aploksnes (priekšpusē) ir jānorāda:
Pretendenta nosaukums, adrese, tālruņa un faksa numurs;
Norāde:
Zemkopības ministrijas iepirkuma komisijai
Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981
Piedāvājums iepirkumam
„Jaunu vieglo automobiļu pilna servisa noma Zemkopības ministrijas vajadzībām”
(iepirkuma identifikācijas numurs ZM/2017/21)
Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes!

2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

2.8.
2.9.

2.10.
2.11.

Ja aploksne nav noformēta atbilstoši Noteikumu 2.3.apakšpunkta prasībām, iepirkuma komisija
neuzņemas atbildību par tās nesaņemšanu vai pirmstermiņa atvēršanu.
Pretendents pilnībā sedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs
neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.
Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents iesniegto piedāvājumu nevar grozīt.
Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents var grozīt vai atsaukt iesniegto
piedāvājumu. Piedāvājuma grozījumi vai atsaukums jāiesniedz rakstiskā formā līdz piedāvājumu
iesniegšanas termiņa beigām, nodrošinot, lai grozījumi vai atsaukums tiktu saņemts Noteikumu
2.1.apakšpunktā norādītajā termiņā un kārtībā, uz aploksnes papildus Noteikumu 2.3.apakšpunktā
norādītai informācijai norāda – “GROZĪJUMI” vai “ATSAUKUMS”.
Atsaukumiem ir bezierunu raksturs un tas izslēdz pretendenta tālāku līdzdalību šajā iepirkumā.
Piedāvājumi, kas iesniegti Noteikumos minētajā kārtībā, pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa
beigām netiek atdoti atpakaļ pretendentiem, izņemot Noteikumu 2.2. un 2.7.apakšpunktā (saņemts
atsaukums) minētos gadījumus.
Saņemot piedāvājumus un/vai piedāvājumu grozījumus un/vai atsaukumus, Pasūtītājs tos reģistrē
to iesniegšanas secībā.
Piedāvājumu atvēršanai nav paredzēta atklāta piedāvājumu atvēršanas sanāksme.

3.
Informācija par iepirkuma priekšmetu
3.1.
Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms
3.1.1. Iepirkuma priekšmets ir 2 (divu) vieglo automobiļu noma Zemkopības ministrijas vajadzībām ar
izpirkuma tiesībām (turpmāk – pakalpojums), saskaņā ar Iepirkuma noteikumu 2.pielikumu –
„Tehniskā specifikācija” (turpmāk – tehniskā specifikācija) un citām Iepirkuma noteikumu
prasībām;
3.1.2. Iepirkuma rezultātā ar tā uzvarētāju tiks slēgts iepirkuma līgums par 2 (divu) vieglo automobiļu
noma Zemkopības ministrijas vajadzībām ar izpirkuma tiesībām;
3.1.3. Piedāvājumu var iesniegt tikai par visu iepirkuma priekšmetu kopā;
3.1.4. Kopējā paredzamā līgumcena, kuru nedrīkst pārsniegt, ir 41`999 EUR bez PVN, ja paredzamā
līgumcena tiks pārsniegta, pretendenta piedāvājums tiks noraidīts;
3.1.5. Darba uzdevums un apraksts:
3.1.5.1. jānodrošina tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošu automašīnu piegāde un iznomāšana
Zemkopības ministrijas vajadzībām.;
3.1.5.2. automašīnām jāatbilst tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām;
3.1.5.3. par piegādāto automašīnu kvalitāti atbild Pretendents saskaņā ar līguma nosacījumiem un Latvijas
Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
a)
b)

Līguma izpildes laiks un vieta
Līguma darbības termiņš: 3 (trīs) gadi no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas;
Automobiļu piegādes vieta ir - Republikas laukums 2, Rīga:
1. automobiļa piegādes termiņš – līdz 06.02.2018.;
2. automobiļa piegādes termiņš – līdz 25.05.2018.
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3.2.3.

Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji 5 (piecu) dienu laikā izbeigt līgumu, ja Automobiļi
netiek piegādāti Noteikumu 3.2.2.punktā norādītajā termiņā.

4.
Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu
4.1.
Pretendenta piedāvājums sastāv no šādiem dokumentiem, kas apvienoti vienā sējumā:
4.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā atbilstoši Noteikumu 1.pielikumam, ko parakstījis
pretendents, pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām. Ja iesniedzējs ir personu apvienība,
pieteikumu paraksta visi personu apvienības dalībnieki.
4.1.2. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti atbilstoši Noteikumu 5.punktam.
4.1.3. Finanšu un Tehniskais piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši Tehniskā un Finanšu
piedāvājuma formai (2., 3.pielikums), un kuru paraksta tā pati persona, kas parakstījusi
pretendenta pieteikumu dalībai iepirkumā.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.
4.10.
4.11.
4.12.

4.13.

Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmeta apjomu.
Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus (katrs pretendents var iesniegt tikai vienu
piedāvājumu).
Piedāvājumam jāatbilst tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām.
Pretendenta finanšu piedāvājumā piedāvātajai līgumcenai ir jābūt norādītai euro (EUR).
Pievienotās vērtības nodokļa summas, ja pretendents ir pievienotās vērtības nodokļa maksātājs,
piedāvātajai cenai jānorāda atsevišķi.
Pretendents finanšu piedāvājumā norāda:
1) automobiļa cenu;
2) automobiļa atlikušo vērtību nomas termiņa beigās par kuru Pasūtītājs ar pirmpirkuma tiesībām
var izpirkt automobili;
3) maksa par paredzamā nobraukuma pārsniegumu - EUR/km.
Visām pretendenta izmaksām, kas saistītas ar iepirkuma līguma izpildi, tajā skaitā nodokļiem un
nodevām (izņemot PVN) jābūt iekļautām piedāvātajā cenā. Papildu izmaksas, kas nav iekļautas
un norādītas piedāvātajā cenā, noslēdzot iepirkuma līgumu, netiks ņemtas vērā.
Piedāvājums ir cauršūts (caurauklots) tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Piedāvājuma
lapām jābūt numurētām un dokumentiem jāatbilst pievienotajam satura rādītājam un uz pēdējās
lapas aizmugures cauršūšanai (caurauklošanai) izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu,
kurā norādīts cauršūto (cauraukloto) lapu skaits, ko ar savu parakstu un/vai zīmogu apliecina
pretendenta paraksttiesīgā amatpersona.
Pretendents kopā ar piedāvājuma oriģinālu iesniedz piedāvājuma identisku eksemplāru PDF
formātā (ar meklēšanas iespēju) elektroniskajā datu nesējā (CD, DVD vai USB zibatmiņa).
Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.
Iesniedzot dokumentu kopijas, pretendents tās apliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt paskaidrojošu informāciju par pretendenta kvalifikāciju
un iesniegto piedāvājumu, kā arī pieprasīt uzrādīt iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus. Ja
pretendents nesniedz pieprasīto informāciju, komisija ņem vērā to informāciju un dokumentus,
kas ir tās rīcībā.
Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā.
5.
Pretendentu kvalifikācijas prasības un kvalifikāciju apstiprinoši dokumenti
Pretendentu kvalifikācijas prasības
Iesniedzamie dokumenti
5.1.
Pretendents ir reģistrēts Latvijas Pasūtītājs pārbauda pretendenta atbilstību
Republikas
Uzņēmumu
reģistrā
vai Noteikumu 5.1.apakšpunkta prasībām, iegūstot
līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, ja šāda informāciju Uzņēmumu reģistra datu bāzē.
reģistrācija ir nepieciešama saskaņā ar
normatīvajiem aktiem. Pretendentu, kas Pretendentam, kas ir reģistrēts ārvalstīs,
reģistrēti Latvijas Republikas Uzņēmumu jāiesniedz
komercdarbību
reģistrējošas
reģistra Komercreģistrā, reģistrācijas faktu iestādes ārvalstīs izsniegtu komersanta
iepirkuma komisija pārbauda Uzņēmumu reģistrācijas apliecības kopiju vai citas ārvalstu
reģistra mājaslapā.
institūcijas izsniegtu izziņas kopiju.
5.2.
Pretendenta pārstāvim, kas parakstījis Dokumentu, kas apliecina pretendenta
piedāvājuma dokumentus, ir paraksta pārstāvja, kurš paraksta piedāvājumu, paraksta
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tiesības, t.i., tā ir amatpersona ar paraksta (pārstāvības) tiesības. Ja pretendents iesniedz
tiesībām vai pretendenta pilnvarota persona pilnvaru (oriģināls vai pretendenta apliecināta
(ja attiecināms).
kopija), tad papildus tam tiek iesniegts
dokuments, kas apliecina, ka pilnvaras
devējam ir pretendenta paraksta (pārstāvības)
tiesības.
5.3.
Attiecībā uz Pretendentu (visiem Iepirkuma komisija saskaņā ar PIL 9. panta
personu apvienības dalībniekiem) un uz noteikto kārtību pārbauda vai uz Pretendentu
Pretendenta norādīto personu, uz kuras un uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras
iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu,
ka tā kvalifikācija atbilst noteiktajām ka tā kvalifikācija atbilst noteiktajām
prasībām, kā arī uz personālsabiedrības prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru,
biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība ja Pretendents ir personālsabiedrība, neattiecas
nav iestājies neviens no minētajiem PIL 9. panta astotās daļas 1., 2. vai 4.punktā
apstākļiem:
minētie izslēgšanas nosacījumi.
5.3.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas Ja, veicot pārbaudi, iepirkuma komisija
process
(izņemot
gadījumu,
kad konstatēs nodokļu parādus, tad tā rīkosies
maksātnespējas procesā tiek piemērots uz saskaņā ar PIL 9. panta desmito daļu.
parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts Iepirkuma komisija attiecībā uz ārvalstīs
pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā reģistrētu pretendentu vai pretendentu, kuru
darbība vai pretendents tiek likvidēts;
pastāvīgā dzīvesvieta ir ārvalstīs, rīkosies
5.3.2. ir
konstatēts,
ka
piedāvājumu saskaņā ar PIL 9. panta divpadsmito daļu.
iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā,
kad pieņemts lēmums par iespējamu
iepirkuma
līguma
slēgšanas
tiesību
piešķiršanu, pretendentam Latvijā vai valstī,
kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā
dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts
sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu
parādi, kas kopsummā kādā no valstīm
pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā
reģistrētiem un
pastāvīgi
dzīvojošiem
pretendentiem
pasūtītājs
ņem
vērā
informāciju, kas ievietota Ministru kabineta
noteiktajā informācijas sistēmā Valsts
ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu
parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma
nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu
aktualizācijas datumā;
5.3.3. iepirkuma
procedūras
dokumentu
Par 5.3.3. punkta attiecināmību
sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai
darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai
pasūtītājs pārliecinās pats.
eksperts ir saistīts ar pretendentu PIL 25.
panta pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir
ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un
pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju
ar
mazāk
pretendentu
ierobežojošiem
pasākumiem;
5.3.4. uz pretendenta norādīto personu, uz
kuras iespējām pretendents balstās, lai
apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst
prasībām, kas noteiktas paziņojumā par
plānoto līgumu vai iepirkuma noteikumos, kā
arī uz personālsabiedrības biedru, ja
pretendents
ir
personālsabiedrība,
ir
attiecināmi 5.3.1., 5.3.2. un
5.3.3.
punkta nosacījumi.
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5.4.
Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu
laikā (2014., 2015., 2016. un 2017. līdz
piedāvājumu iesniegšanas dienai) (vai īsākā,
ņemot vērā piegādātāja dibināšanas vai
darbības uzsākšanas laiku) ir pieredze
vismaz 10 (desmit) jaunu transportlīdzekļu
piegādes līguma nodrošināšanā (piegāde,
t.sk., noma).

Pretendenta
pieredzes
saraksts
par
līdzvērtīgu pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar
noteikumu
5.4.apakšpunktu,
sagatavots
atbilstoši 4.pielikumam.

5.5.
Pretendentam ir ieviesta kvalitātes
vadības sistēma Autoparka apkalpošanas
pilna servisa nomas vai autoparku vadības
sfērā un ir derīgs sertifikāts par atbilstību
ISO 9001:2008 standarta (vai ekvivalenta
standarta) prasībām, vai ir izstrādāta un
ieviesta
metodika
par
kvalitātes
nodrošināšanas pasākumiem Autoparka
apkalpošanas pilna servisa nomas vai
autoparku vadības sfērā.

Derīga ISO 9001:2008 standarta (vai
ekvivalenta
standarta)
sertifikāta
(vai
līdzvērtīga dokumenta) apliecināta kopija, kas
apliecina, ka pretendentam ir ieviesta
kvalitātes
vadības
sistēma
Autoparka
apkalpošanas pilna servisa nomas vai
autoparku vadības sfērā vai ir izstrādāta un
ieviesta
metodika
par
kvalitātes
nodrošināšanas
pasākumiem
Autoparka
apkalpošanas pilna servisa nomas vai
autoparku vadības sfērā.

Vismaz 3 atsauksmes par Pretendenta
sekmīgi sniegtajiem pilna servisa nomas
pakalpojumiem saskaņā ar Noteikumu
5.4.apakšpunktā norādīto.

Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma
izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā Pretendents pierāda
Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai
vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā.
5.7.
Ja Pretendents piesaista apakšuzņēmējus, Pretendentam jāiesniedz apakšuzņēmējiem izpildei
nododamo līguma daļu un to apjoma (%) apraksts.
5.8.
Personu apvienības gadījumā papildus jāiesniedz:
5.8.1. pilnvara (ja personu apvienība izvirzījusi vienu pārstāvi) par personu apvienības izvirzīto
pārstāvi, kas pārstāv personu apvienību iepirkumā un personu apvienības vārdā ir pilnvarota
parakstīt visu iepirkuma dokumentāciju;
5.8.2. informācija par personu apvienībā ietilpstošajiem dalībniekiem: dalībnieka nosaukums,
reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona un tās tālruņa numurs;
5.8.3. visu personu apvienības dalībnieku parakstīta saistību raksta (protokola, vienošanās, līguma vai
cita dokumenta) kopija, kurā norādīts personu apvienības dalībnieku atbildības sadalījums
procentos, kā arī, ka personu apvienības dalībnieki ir vienojušies par personālsabiedrības līguma
noslēgšanu un sabiedrības dibināšanu uzvaras gadījumā.
5.9.
Katram personu apvienības dalībniekam jāatbilst Noteikumu 5.3.apakšpunktā noteiktajām
prasībām. Personu apvienības dalībnieki apliecina atbilstību prasībām atbilstoši katras personas
atbildības un dalības apjomam.
5.6.

6.

Piedāvājumu vērtēšanas kārtība

6.1.
Piedāvājumu noformējuma pārbaude:
6.1.1. Iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši Noteikumu
4.punktā noteiktajam.
6.1.2. Ja piedāvājums neatbilst Noteikumu 4.punktā noteiktajam, iepirkuma komisija lemj par
piedāvājuma turpmāku izskatīšanu.
6.2.
Pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaude:
6.2.1. Iepirkuma komisija pārbauda, vai pretendents atbilst Noteikumu 5.punktā noteiktajām
kvalifikācijas prasībām un ir iesniedzis visus minētos kvalifikācijas dokumentus.
6.2.2. Ja iepirkuma komisija konstatē neatbilstību Noteikumu 5.punktā minētajām kvalifikācijas
prasībām vai pretendents nav iesniedzis visus minētos kvalifikācijas dokumentus, iepirkuma
komisija lemj par piedāvājuma turpmāku izskatīšanu.
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6.3.
Piedāvājumu atbilstības pārbaude un vērtēšana:
6.3.1. Iepirkuma komisija pārbauda pretendenta iesniegtā finanšu un tehniskā piedāvājuma atbilstību
Tehniskajā specifikācijā (2.pielikums) noteiktajām prasībām.
6.3.2. Iepirkuma komisija pārbauda, vai pretendenta iesniegtajā finanšu piedāvājumā nav aritmētiskās
kļūdas.
6.3.3. Ja iepirkuma komisija konstatē pretendenta iesniegtā finanšu un tehniskā piedāvājuma
neatbilstību Noteikumu prasībām, iepirkuma komisija lemj par piedāvājuma turpmāku
izskatīšanu.
6.4.
Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšana:
6.4.1. Komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tikai no tiem piedāvājumiem, kas
atbilstoši Komisijas lēmumam kvalificējušies vērtēšanai.
6.4.2. Iepirkuma Komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkumu līgumu ar Pretendentu, kura iesniegtais
piedāvājums novērtēts kā saimnieciski visizdevīgākais atbilstoši norādītajiem vērtēšanas
kritērijiem.
6.4.3. Komisija kritēriju vērtēšanai izmanto informāciju, kas norādīta Pretendenta piedāvājumā, ņemot
vērā piedāvājumā iesniegtās cenas/summas bez PVN un tehnisko piedāvājumu, kurš iesniegts
atbilstoši iepirkuma Noteikumu prasībām.
6.4.4. Saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu nosaka pēc šādiem vērtēšanas kritērijiem:
Nr.
1.
2.
3.

Maksimālais
punktu skaits

Vērtēšanas kritērijs

Cena

C

85

Maksa par paredzamā nobraukuma pārsniegumu EUR/km

P

5

Transportlīdzekļa darbmūža ekspluatācijas izmaksas

E

10

6.4.5. Piedāvājumu vērtēšana notiek pēc punktu metodes. Maksimālais kopējais punktu skaits – 100
punkti.
6.4.6. Gala vērtējumu aprēķina, ņemot vērā piedāvāto cenu un kvalitatīvo kritēriju vērtējumā iegūto
punktu kopsummu, pēc šādas formulas:
V= C + P+ E, kur:
V
Pretendenta piedāvājuma gala vērtējums
C

Punktu skaits 1.kritērijā tiks aprēķināts pēc formulas C= (C min/Cvērt) x 85);

C min

Zemākā piedāvātā cena no visiem piedāvājumiem

C vērt

Pretendenta piedāvātā cena.

P

Punktu skaits 2.kritērijā tiks aprēķināts pēc formulas P= (P min/Pvērt) x 5);

P min

Zemākā maksa par paredzamā nobraukuma pārsniegumu no visiem piedāvājumiem

P vērt

Pretendenta piedāvātā maksa par paredzamā nobraukuma pārsniegumu.

E - Transportlīdzekļa darbmūža ekspluatācijas izmaksas (3.kritērijs) nomas termiņā punktus aprēķina,
izmantojot norādītās formulas:
E = 10× EA
EA – piedāvātās markas modeļa automobiļa darbmūža ekspluatācijas izmaksas;
EA = EE + EOI + EPI
EE - piedāvātās markas modeļa automobiļa darbmūža ekspluatācijas izmaksas
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saistībā ar enerģijas patēriņu/km (EP):
EE = (NM – NA) × EP × EVI
EP = DA x EID
DA - piedāvātās markas modeļa automobiļa degvielas patēriņš, l / 100 km;
EID - piedāvātās markas modeļa automobiļa degvielas (dīzeļdegvielas) energoietilpība, MJ/l;
EVI – degvielas (dīzeļdegvielas) enerģijas vienības izmaksas, EUR/MJ
NM - darbmūža nobraukums, km
NA - piedāvātās markas modeļa automobiļa nobraukums iegādes brīdī, km
EOI - piedāvātās markas modeļa automobiļa ekspluatācijas izmaksas saistībā ar oglekļa dioksīda
izmešiem:
EOI = (NM – NA) × ECO2 × ECO2I
kur
ECO2 – oglekļa dioksīda emisija, kg/km;
ECO2I - oglekļa dioksīda emisijas izmaksas, EUR/kg;
EVI* - enerģijas vienības izmaksas, EUR/MJ.
EPI - piedāvātās markas modeļa automobiļa ekspluatācijas izmaksas saistībā ar piesārņotāju emisijām:
EPI = ((NM – NA) × ENOx × ENOxI) +((NM – NA)) +((NM – NA) × EPM × EPMI)
kur:
ENOx – slāpekļa oksīda emisija, g/km;
ENOxI - slāpekļa oksīda emisijas izmaksas, EUR/g;
EPM – cieto daļiņu emisija, g/km;
EPMI - cieto daļiņu emisijas izmaksas, EUR/g.
* - vērtība, kas publicēta Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā.
** – transportlīdzekļa darbmūža ekspluatācijas izmaksu aprēķinam var tikt izmantots Iepirkumu
uzraudzības biroja mājas lapā atrodamais Transportlīdzekļa darbmūža ekspluatācijas izmaksu aprēķina
kalkulators - http://iub.gov.lv/kalkulators.
6.4.7. Kopējais iegūtais punktu skaits tiek aprēķināts, summējot piedāvājumam piešķirtos punktus visos
kritērijos, ņemot vērā visu apjomu.
6.4.8. Saskaņā ar Noteikumos noteiktajiem piedāvājumu vērtēšanas kritērijiem, iepirkuma komisija
izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kas ieguvis vislielāko punktu skaitu.
6.4.9. Ja Komisija pirms lēmuma pieņemšanas konstatē, ka diviem vai vairākiem pretendentiem ir
līdzvērtīgi piedāvājumi (līdzvērtīgi piedāvājumi – atbilstoši noteikumiem ar vienādu kopējo
iegūto punktu skaitu), šādā gadījumā Komisija izvēlas tā Pretendenta piedāvājumu, kurš
iepirkuma vērtēšanas kritērijā (C+E) ir ieguvis augstāko vērtējumu.
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6.5.

Ja iepirkumā nav iesniegts neviens piedāvājums vai visi piedāvājumi neatbilst iepirkuma
Noteikumu prasībām, iepirkuma komisija pieņem lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu
piedāvājumu.

6.6.

Gadījumā, ja Pretendents, kuram piešķirtas tiesības slēgt Nomas līgumu, atsakās to slēgt vai
nenoslēdz to paredzētajā termiņā, tiesības slēgt Nomas līgumu tiek piešķirtas nākamajam
Pretendentam, kura piedāvājums ir atzīts par atbilstošu Noteikumu prasībām un ir nākamais
saimnieciski izdevīgākais piedāvājums.

6.7.

Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu atbilstoši šī iepirkuma Noteikumiem un uzvarējušā pretendenta
piedāvājumam, ievērojot Publisko iepirkumu likuma regulējumu.

7.

Citi noteikumi

Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi
7.1. Iepirkuma komisijas tiesības:
7.1.1. pārtraukt Iepirkumu jebkurā tā stadijā, ja tam ir objektīvs pamatojums, par to attiecīgi nosūtot
paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem pretendentiem;
7.1.2. pieprasīt, lai pretendents, nemainot savu piedāvājumu, skaidro vai precizē informāciju par savu
piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai;
7.1.3. lemt par piedāvājuma noformējuma atbilstību Noteikumos minētajām prasībām;
7.1.4. labot aritmētiskās kļūdas pretendentu Finanšu piedāvājumos;
7.1.5. pieprasīt pretendentam uzrādīt dokumenta oriģinālu vai notariāli apliecinātu dokumenta kopiju, ja
Iepirkuma komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu;
7.1.6. pieaicināt ekspertu pretendentu atlasē, piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā;
7.1.7. izvēlēties nākamo saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt
iepirkuma līgumu ar pasūtītāju;
7.1.8. veikt citas darbības, kas izriet no šī Instrukcijā pretendentiem un iepirkuma procedūru
reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.
7.2. Iepirkuma komisijas pienākumi:
7.2.1. nodrošināt Iepirkuma norisi un dokumentēšanu;
7.2.2. pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par
Noteikumos pretendentiem norādīto;
7.2.3. vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem
normatīvajiem aktiem un
šiem Noteikumiem pretendentiem un izvēlēties saimnieciski
izdevīgāko piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par Iepirkuma izbeigšanu vai pārtraukšanu,
neizvēloties nevienu piedāvājumu.
Pretendenta tiesības un pienākumi
7.3. Pretendenta tiesības:
7.3.1. apvienoties personu apvienībā ar citiem Pretendentiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu vai
piesaistīt apakšuzņēmējus;
7.3.2. līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu;
7.3.3. izmantot citas Publisko iepirkumu likumā noteiktās tiesības.
Pretendenta pienākumi:
sagatavot piedāvājumu atbilstoši Noteikumos noteiktajām prasībām;
sniegt patiesu informāciju;
sniegt atbildes uz Iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama
piedāvājumu pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un
vērtēšanai;
7.4.4. segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.
7.4.
7.4.1.
7.4.2.
7.4.3.
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7.5.

Ja pasūtītājs informāciju par pretendentu, kuram ir pamats pretendenta izslēgšanai no turpmākās
dalības iepirkumā, iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem,
pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu gadījumos, kad
pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.

8. Līguma projekts
Līguma slēgšanas laikā Līguma projekts (5.pielikums) var tikt precizēts, veicot nebūtiskus labojumus
tajā.
9. Pielikumā:
1. Pieteikums dalībai iepirkumā;
2. Tehniskā specifikācija (Tehniskā piedāvājuma forma);
3. Finanšu piedāvājuma forma;
4. Pretendenta pieredzes saraksts;
5. Līguma projekts.
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1.pielikums
„Jaunu vieglo automobiļu pilna servisa noma
Zemkopības ministrijas vajadzībām”
(iepirkuma identifikācijas Nr. ZM/2017/21)

PIETEIKUMS IEPIRKUMAM
„Jaunu vieglo automobiļu pilna servisa noma Zemkopības ministrijas vajadzībām”
(iepirkuma identifikācijas Nr. ZM/2017/21)
Pretendents __________ (nosaukums) iesniedz savu pieteikumu dalībai iepirkumā „Jaunu vieglo
automobiļu pilna servisa noma Zemkopības ministrijas vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas
Nr. ZM/2017/21) un saskaņā ar iepirkuma noteikumiem apliecina, ka:
1. iepirkuma noteikumu prasības ir Pretendentam saistošas un Pretendents apņemas ievērot tās;
2. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā apņemas nodrošināt 2 (divu) automašīnu piegādi
Zemkopības ministrijas vajadzībām
saskaņā ar Iepirkuma Noteikumiem un tā pielikumu
nosacījumiem, saskaņā ar iesniegto piedāvājumu, un ievērojot Tehniskajā specifikācijā noteiktās
prasības;
3. pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu;
4. visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir precīzas un patiesas, t.sk. informācija savas kvalifikācijas
novērtēšanai.

5. Pretendents norāda, vai pretendenta uzņēmums [atbilst □ vai neatbilst □ ] mazā vai vidējā
uzņēmuma statusam.1
Pretendenta nosaukums
Reģistrācijas Nr.
Juridiskā adrese
Faktiskā adrese
Adrese, kas izmantojama saziņai
ar Pretendentu
Oficiālā
e-pasta
adrese
paziņojumu saņemšanai šajā
iepirkumā
Faksa
numurs
paziņojumu
saņemšanai šajā iepirkumā
Kontaktpersona
Kontaktpersonas tālr.

Atbilstoši Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikumam par mikro, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (OV L124,
20.5.2003.):
Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada
bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;
Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un
kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.
1

10

Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, amats, datums
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2.pielikums
„Jaunu vieglo automobiļu pilna servisa noma
Zemkopības ministrijas vajadzībām”
(iepirkuma identifikācijas Nr. ZM/2017/21)
Tehniskā specifikācija – Tehniskā piedāvājuma forma
iepirkumam
„Jaunu vieglo automobiļu pilna servisa noma Zemkopības ministrijas vajadzībām”
(iepirkuma identifikācijas Nr. ZM/2017/21)
Iepirkuma un līguma priekšmets ir 2 (divu) jaunu vieglo automobiļu pilna servisa noma
ar izpirkuma tiesībām Zemkopības ministrijas vajadzībām 36 (trīsdesmit sešiem) mēnešiem.
Tehniskajā specifikācijā izmantoto terminu skaidrojums:
1. Apdrošināšanas gadījumu administrēšana - Iznomātājs organizē visas procedūras (t.sk. pēc
nomnieka sniegtās informācijas sagatavo pieteikumu apdrošinātājam, to iesniedz
apdrošinātājam, kā arī veic pārējās nepieciešamās darbības saskaņā ar attiecīgā
apdrošinātāja noteikumiem), kas saistītas ar apdrošināšanas gadījumu, informē
Nomnieku par apdrošināšanas gadījuma lietas virzību, pārstāv Nomnieku visās
zaudējumu novēršanas institūcijās un nodrošina nepieciešamos remontdarbus pēc
apdrošināšanas gadījuma iestāšanās;
2. Tehniskās apkopes, apskates un remontdarbu nodrošināšana tajā skaitā normāla nolietojuma
izdevumi - Iznomātājs apņemas nodrošināt iespēju veikt regulāras automobiļu
tehniskās apkopes un apskates, satiksmes negadījumu vai tehnisku kļūmju gadījumā
organizēt remontdarbus, balstoties uz ražotāja un automobiļa pārdevēja noteikumiem,
kā arī segt izdevumus, kas ir nepieciešami, lai nopirktu vai apmainītu automobiļa
detaļas, mezglus un materiālus, ja tiem nav noteikta ražotāja vai pārdevēja garantija
vai tiem par iemeslu nav apdrošināšanas gadījums.
3. Riepu iegāde, glabāšana un maiņa - Iznomātājs nodrošina sezonas riepu maiņu un
balansēšanu divreiz gadā saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem un nesezonas riepu
uzglabāšanu, nepieciešamības gadījumā (bojājumi vai nodilums) uz sava (Iznomātāja)
rēķina veicot jaunu riepu iegādi un uzstādīšanu. Ceļu satiksmes noteikumos noteiktajā
laika periodā automobiļiem iepirkuma līguma slēgšanas dienā jābūt aprīkotiem ar
riepām, kas paredzētas braukšanai ziemas apstākļos. Riepu glabāšana un maiņa
jānodrošina Rīgā (Iznomātājs iesniedz autoservisu sarakstu ar kontaktinformāciju).
4. Diennakts palīdzības dienests - Iznomātāja pienākums telefoniski sniegt instrukcijas
Nomniekam par to, kā jārīkojas konkrētajā gadījumā, un, ja nepieciešams, doties uz
notikuma vietu, kā arī organizēt un segt izmaksas par automobiļa transportēšanu no
negadījuma vietas (apdrošināšanas gadījuma) uz vietu, kurā tiks veikti automobiļa
remontdarbi.
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1.automobilis:
N.p.k.

Tehniskie rādītāji

2.

Piedāvātā
automobiļa
marka un modelis
Automobiļu skaits

3.

Automobiļa klase

4.

Virsbūves tips

- *sedans

5.

Automobiļa stāvoklis

- jauns,
bez
ekspluatācijas

6.

Nomas termiņš

- 36 mēneši

1.

Pretendenta
piedāvājums

Prasības
nav noteikts
1 (viens)
- vidējā klase (D)
(pēc LPAA klasifikatora)

iepriekšējas

7.

Paredzamais
(apmaksātais) nobraukums
nomas termiņā

8.

Autoservisu skaits un
vieta, kuros var veikt
piedāvātā
automobiļa
plānotās tehniskās apkopes

- ne mazāk kā 1 Rīgā

Automobiļa garums bez
papildus aprīkojuma

- ne mazāk kā 4800 mm

9.
10.

Riteņu garenbāze

- līdz 100 000 km

- ne mazāk 2750 mm

11.

Automobiļa platums (bez
sānu atpakaļskata spoguļiem)

- ne mazāk kā 1800 mm

12.

Bagāžas
tilpums

- vismaz 570 l

13.

nodalījuma

Durvju skaits

- 4 (četras)

Sēdvietu skaits

- 5 (piecas) (ieskaitot vadītāju)

15.

Degvielas veids

- dīzeļdegviela

16.

Tilpums

- ne lielāks kā 2000 cm³

17.

Jauda

- ne mazāk kā 105 kW

14.

18.
19.

Degvielas
patēriņš
(kombinētais pēc ražotāja
datiem)
Dzenošo tiltu skaits,
piedziņas tips

- ne vairāk kā 6 litri/100km
- 1,
- piedziņas tips – priekšpiedziņa
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(Norādīt adresi, darba
laiku, telefona nr.,
kontaktpersonu, u.c.
kontaktinformāciju)

vai pilnpiedziņa
- automātiskā,
- vismaz 6 pārnesumi, neieskaitot
reversu
- ziemas
un
vasaras
riepu
komplekts
atbilstoši
ražotāja
prasībām, atbilst ES direktīvas
920/23 EEC prasībām;
- ziemas riepas (neradžotas):
saskaņā ar jaunākā Eiropas ziemas
riepu testa rezultātiem – ne zemāk
kā 6. vieta

20.

Pārnesumu kārba

21.

Riepas

22.

Diski

- vieglmetāla, ne mazāk kā R17

23.

Sēdekļi

- ādas apdare;
- priekšējo un aizmugures sēdekļu
apsilde;
- vadītāja sēdekļa un blakus
sēdētāja
sēdekļa
elektriska
regulēšana

24.

Virsbūves krāsa

- melna, metāliska

25.

Bremzes

26.

Drošības sistēmas

27.

Atslēga

28.

Durvju logu mehānisms

29.

Sānu spoguļi

30.

Stūres iekārta

31.

Drošības aprīkojums

- bremžu pretbloķēšanas sistēma ar
bremzēšanas
palīgierīci,
elektroniskā bremžu spēka sadales
sistēma, elektroniskā stabilitātes
sistēma ar pretbuksēšanas vadību
(vai līdzvērtīgas)
- elektroniskā
stabilitātes
un
pretslīdes kontroles sistēma (ESP)
(vai līdzvērtīga);
- elektronisks
diferenciāļa
bloķētājs
- centrālā durvju atslēga (visām
durvīm) ar tālvadību,
- aizdedzes imobilaizers,
- pretaizbraukšanas signalizācija,
- salona aizsardzība ar pults vadību
- elektriski vadāmi priekšējo un
aizmugurējo sānu logu pacēlāji
- elektriski regulējami,
- apsildāmi ārējie atpakaļskata
spoguļi
- stūres pastiprinātājs,
- stūres augstuma un attāluma
regulēšana
- visas sēdvietas aprīkotas ar
trīspunktu drošības jostām un
galvas balstiem,
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- frontālie gaisa drošības spilveni
priekšā sēdošajiem,
- galvu aizsargājošie un sānu gaisa
drošības spilveni priekšā un
aizmugurē sēdošajiem;
- atpakaļskata kamera
- pastāvīgas tuvās (dienas gaitas)
gaismas;
- LED dienasgaismas;
- oriģināli ksenona tuvo gaismu
lukturi;
- priekšējie miglas lukturi

32.

Gaismas

33.

Klimata kontrole

- automātiskā, vismaz divzonu

34.

Audiosistēma

- oriģinālā audio sistēma ar
skaļruņu instalāciju, USB ligzda +
Aux-In,
- vismaz
6
skaļruņu
audio
instalācija

35.

Aizmugurējais stikls

- apsildāms

36.

Salona logu stikli

- tonēti aizmugurējie sānu logi un
aizmugurējā loga stikls

37.
38.

Grīdas
komplekts

paklājiņu

Dubļu sargi

39.

Obligātais aprīkojums un
prasības

40.

Defektu novēršanas un
tehniskās apkopes kārtība
un termiņi:

- gumijas materiāla
- visiem riteņiem
- kruīza kontrole;
- stāvvietā novietošanas sensori
priekšā un aizmugurē;
- medicīniskā
aptieciņa,
ugunsdzēšamais aparāts, piespiedu
apstāšanās zīme, atstarojošā veste;
- rezerves ritenis pilna izmēra;
- rezerves
riteņu
nomaiņas
instrumentu
komplekts
(t.sk.
kompresors,
domkrats,
riteņu
atslēga u.c., ko paredzējis ražotājs);
- navigācijas sistēma ar centrālās
un Austrumeiropas kartēm;
- elkoņu
balsts
priekšā
un
aizmugurē sēdošajiem;
- automobiļa
ekspluatācijas
instrukcija (grāmata) un servisa
apkopju grāmatiņa latviešu valodā
- līguma ietvaros izpildītājam
jānodrošina automobilim konstatēto
defektu/bojājumu novēršana, kā arī
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41.
42.

Automobiļa nomas maksa
mēnesī
Piegāde Pasūtītājam

tehniskās
apkopes
atbilstošos
autoservisos ne vēlāk kā 2 (divu)
darba dienu laikā no pasūtītāja
pieteikuma saņemšanas dienas;
- ja remonta darbus plānots veikt
ilgāk par 2 (divām) dienām,
piegādātājs bez papildus maksas uz
remonta laiku nodod pasūtītājam
lietošanā analogas klases servisa
maiņas automobili.
- ne vairāk kā 680 EUR (bez
PVN)
- līdz 06.02.2018.

43. Automobiļa ietekmes uz vidi rādītāji:
Prasības attiecībā uz
43.1.
oglekļa dioksīda (CO2 )
- ne lielāka par 120 g/km
izmešiem
kombinētajā
ciklā:
43.2.
Slāpekļa oksīda (NO)
- atbilstība EURO 6 izmešu
emisiju apjoms g/km
standartam
Metāna
nesaturošo
43.3.
- atbilstība EURO 6 izmešu
ogļūdeņražu
(NMHC)
standartam
emisiju apjoms, g/km
43.4.
Cieto daļiņu (PM) emisiju
- atbilstība EURO 6 izmešu
apjoms, g/km
standartam

*Norāda pretendents

*Norāda pretendents
*Norāda pretendents
*Norāda pretendents

* Automobilim vizuāli jāatbilst „sedan” virsbūves tipam, bet to funkcionalitāte bagāžas nodalījuma durvīm var
atbilst arī „hečbek” virsbūves tipam.

Citas prasības:
1. Līguma ietvaros apmaksāt visus likumos un citos normatīvajos aktos noteiktos
automobiļa nodokļus un nodevas (t.sk. ikgadējās), kā arī automobiļu tehniskās apskates
(CSDD).
2. Izdot attiecīgus dokumentus, aktus, pilnvaras, apdrošināšanas polišu kopijas un izziņas,
kas ir nepieciešamas, lietojot automobili nomas termiņā kā Latvijā, tā arī Eiropas
Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas teritorijā.
3. Pretendentam jānodrošina šādas vides prasības – atbilstība 2017.gada 28.februāra
Ministru kabineta noteikumiem Nr.106 “Noteikumi par autotransporta līdzekļu
kategorijām, kuru iepirkumos piemēro īpašas prasības, un autotransporta līdzekļu
ekspluatācijas izmaksu aprēķināšanas metodiku”.
4. Atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 2.oktobra instrukcijai „Nr. 12 „Dienesta vieglo
automobiļu iegādes un nomas kārtība” Pretendenta piedāvātā automobiļa maksimālā
nomas maksa mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa nedrīkst pārsniegt EUR 680.
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2.automobilis:
Tehniskie rādītāji

N.p.k.

Prasības

2.

Piedāvātā automobiļa marka
un modelis
Automobiļu skaits

3.

Automobiļa klase

4.

Virsbūves tips

- *sedans

5.

Automobiļa stāvoklis

- jauns,
bez
ekspluatācijas

6.

Nomas termiņš

- 36 mēneši

1.

7.

8.
9.
10.

Paredzamais (apmaksātais)
nobraukums nomas termiņā
Autoservisu skaits un vieta,
kuros var veikt piedāvātā
automobiļa
plānotās
tehniskās apkopes
Automobiļa garums bez
papildus aprīkojuma

Pretendenta piedāvājums

nav noteikts
1 (viens)
- vidējā klase (D)
(pēc LPAA klasifikatora)

iepriekšējas

- līdz 100 000 km

- ne mazāk kā 1 Rīgā

- ne mazāk kā 4600 mm

Riteņu garenbāze

- ne mazāk 2650 mm

Automobiļa platums (bez
sānu atpakaļskata spoguļiem)

- ne mazāk kā 1800 mm

Bagāžas nodalījuma tilpums

- vismaz 550 l

Durvju skaits

- 4 (četras)

Sēdvietu skaits

- 5 (piecas) (ieskaitot vadītāju)

15.

Degvielas veids

- norāda pretendents

16.

Tilpums

- ne lielāks kā 2000 cm³

17.

Jauda

- ne mazāk kā 100 ZS

18.

Degvielas
(kombinētais
datiem)

19.

Dzenošo
tiltu
piedziņas tips

20.

Pārnesumu kārba

11.
12.
13.
14.

pēc

patēriņš
ražotāja
skaits,

- norāda pretendents
- 1,
- piedziņas tips – priekšpiedziņa
vai pilnpiedziņa
- automātiskā,
- vismaz 6 pārnesumi, neieskaitot
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(Norādīt adresi, darba
laiku, telefona nr.,
kontaktpersonu, u.c.
kontaktinformāciju)

Riepas

reversu
- ziemas
un
vasaras
riepu
komplekts
atbilstoši
ražotāja
prasībām, atbilst ES direktīvas
920/23 EEC prasībām;
- ziemas riepas (neradžotas):
saskaņā ar jaunākā Eiropas ziemas
riepu testa rezultātiem – ne zemāk
kā 6. vieta

22.

Diski

- vieglmetāla, ne mazāk kā R16

23.

Sēdekļi

- priekšējo sēdekļu apsilde

24.

Virsbūves krāsa

- tumša, metāliska

21.

25.

Bremzes

26.

Drošības sistēmas

27.

Atslēga

28.

Durvju logu mehānisms

29.

Sānu spoguļi

30.

Stūres iekārta

31.

Drošības aprīkojums

- bremžu pretbloķēšanas sistēma ar
bremzēšanas
palīgierīci,
elektroniskā bremžu spēka sadales
sistēma, elektroniskā stabilitātes
sistēma ar pretbuksēšanas vadību
(vai līdzvērtīgas)
- elektroniskā
stabilitātes
un
pretslīdes kontroles sistēma (ESP)
(vai līdzvērtīga)
- elektronisks
diferenciāļa
bloķētājs
- centrālā durvju atslēga (visām
durvīm) ar tālvadību,
- aizdedzes imobilaizers,
- pret aizbraukšanas signalizācija,
- salona aizsardzība ar pults vadību
- elektriski vadāmi priekšējo un
aizmugurējo sānu logu pacēlāji
- elektriski regulējami,
- apsildāmi ārējie atpakaļ skata
spoguļi;
- ārējie spoguļi un durvju rokturi
virsbūves krāsā
- stūre ar ādas apdari;
- stūres pastiprinātājs;
- stūres augstuma un attāluma
regulēšana
- visas sēdvietas aprīkotas ar
trīspunktu drošības jostām un
galvas balstiem,
- frontālie gaisa drošības spilveni
priekšā sēdošajiem,
- galvu aizsargājošie un sānu gaisa
drošības spilveni priekšā un
aizmugurē sēdošajiem
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32.

Gaismas

- pastāvīgas tuvās (dienas gaitas)
gaismas;
- LED dienasgaismas;
- priekšējie miglas lukturi

33.

Klimata kontrole

- gaisa kondicionētājs ar klimata
kontroles sistēmu

34.

Audiosistēma

- oriģinālā audio sistēma ar
skaļruņu instalāciju, USB ligzda +
Aux-In,
- vismaz
6
skaļruņu
audio
instalācija

35.

Aizmugurējais stikls

- apsildāms

36.

Salona logu stikli

- tonēti aizmugurējie sānu logi un
aizmugurējā loga stikls

37.

Grīdas paklājiņu komplekts

- gumijas materiāla

38.

Dubļu sargi

- visiem riteņiem

39.

Obligātais
prasības

aprīkojums

un

40.

Defektu
novēršanas
un
tehniskās apkopes kārtība un
termiņi:

- kruīza kontrole;
- stāvvietā novietošanas sensori
priekšā un aizmugurē;
- medicīniskā
aptieciņa,
ugunsdzēšamais aparāts, piespiedu
apstāšanās zīme, atstarojošā veste;
- rezerves ritenis pilna izmēra;
- rezerves
riteņu
nomaiņas
instrumentu
komplekts
(t.sk.
kompresors,
domkrats,
riteņu
atslēga u.c., ko paredzējis ražotājs);
- navigācijas sistēma ar centrālās
un Austrumeiropas kartēm;
- elkoņu balsts priekšā sēdošajiem;
- automobiļa
ekspluatācijas
instrukcija (grāmata) un servisa
apkopju grāmatiņa latviešu valodā
- līguma ietvaros izpildītājam
jānodrošina automobilim konstatēto
defektu/bojājumu novēršana, kā arī
tehniskās
apkopes
atbilstošos
autoservisos ne vēlāk kā 2 (divu)
darba dienu laikā no pasūtītāja
pieteikuma saņemšanas dienas;
- ja remonta darbus plānots veikt
ilgāk par 2 (divām) dienām,
piegādātājs bez papildus maksas uz
remonta laiku nodod pasūtītājam
lietošanā analogas klases servisa
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41.

Automobiļa
mēnesī

nomas

42.

Piegāde Pasūtītājam

maksa

maiņas automobili.
- ne vairāk kā 545 EUR (bez
PVN)

*Norāda pretendents

- līdz 25.05.2018.

Automobiļa ietekmes uz vidi rādītāji:
Prasības attiecībā uz oglekļa
43.1.
dioksīda (CO2 ) izmešiem
- ne lielāka par 120 g/km
kombinētajā ciklā:
43.2. Slāpekļa oksīda (NO) emisiju
- atbilstība EURO 6 izmešu
apjoms g/km
standartam
Metāna
nesaturošo
43.3.
- atbilstība EURO 6 izmešu
ogļūdeņražu
(NMHC)
standartam
emisiju apjoms, g/km
43.4. Cieto daļiņu (PM) emisiju
- atbilstība EURO 6 izmešu
apjoms, g/km
standartam

43.

*Norāda pretendents
*Norāda pretendents
*Norāda pretendents
*Norāda pretendents

* Automobilim vizuāli jāatbilst „sedan” virsbūves tipam, bet to funkcionalitāte bagāžas nodalījuma durvīm var
atbilst arī „hečbek” vai “coupe” virsbūves tipam.

Citas prasības:
1. Līguma ietvaros apmaksāt visus likumos un citos normatīvajos aktos noteiktos automobiļa
nodokļus un nodevas (t.sk. ikgadējās), kā arī automobiļu tehniskās apskates (CSDD).
2. Izdot attiecīgus dokumentus, aktus, pilnvaras, apdrošināšanas polišu kopijas un izziņas, kas ir
nepieciešamas, lietojot automobili nomas termiņā kā Latvijā, tā arī Eiropas Savienības un Eiropas
Ekonomikas zonas teritorijā.
3. Pretendentam jānodrošina šādas vides prasības – atbilstība 2017.gada 28.februāra Ministru
kabineta noteikumiem Nr.106 “Noteikumi par autotransporta līdzekļu kategorijām, kuru
iepirkumos piemēro īpašas prasības, un autotransporta līdzekļu ekspluatācijas izmaksu
aprēķināšanas metodiku”.
4. Atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 2.oktobra instrukcijai „Nr. 12 „Dienesta vieglo
automobiļu iegādes un nomas kārtība” Pretendenta piedāvātā automobiļa maksimālā nomas
maksa mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa nedrīkst pārsniegt EUR 545.
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3.pielikums
„Jaunu vieglo automobiļu pilna servisa noma
Zemkopības ministrijas vajadzībām”
(iepirkuma identifikācijas Nr. ZM/2017/21)
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Iepirkumam
„Jaunu vieglo automobiļu pilna servisa noma Zemkopības ministrijas vajadzībām”
(iepirkuma identifikācijas Nr. ZM/2017/21)
__________________
/Datums, vieta/
Kam: Zemkopības ministrijai
_____________________ apņemas veikt Zemkopības ministrijai automobiļu nomu par šādām izmaksām:
(Pretendenta nosaukums)
Nr.
p.k.

Marka

Modelis

Skaits

Automobiļa
vērtība uz
nomas termiņa
sākumu

1 (viena) mēneša
nomas maksa 1
(vienam)
automobilim
(EUR bez PVN)*

Automobiļa
atpirkuma vērtība
nomas termiņa
beigās

Mēnešu skaits

1.

1

36

2.

1

36

Maksa par paredzamā nobraukuma pārsniegumu vienam automobilim

Kopējā nomas maksa
(EUR bez PVN 1(vienam)
automobilim (visam
līguma izpildes
termiņam)

(EUR/km)
Summa kopā EUR (bez PVN)
PVN likme**

Summa kopā EUR (ar PVN)
*) Piedāvājuma cenā ietveramas visas izmaksas, kas saistītas ar Nomas līguma izpildi, tai skaitā, automobiļa nomas maksa, OCTA izdevumiem, KASKO
apdrošināšanas izdevumiem, nodokļiem (izņemot PVN), garantijām, nodevām, ikgadējām tehniskajām apskatēm, apkopēm, atļaujām no trešajām personām un
visas citas ar nomu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi saistītās izmaksas.
**) PVN likme jānorāda atbilstoši spēkā esošajiem attiecīgajiem normatīvajiem aktiem.
Kopējā piedāvātā nomas sniegšanas cena visam līguma izpildes termiņam _______________________________(summa vārdiem) EUR bez pievienotās vērtības
nodokļa (PVN __%)

Kopējā piedāvātā nomas sniegšanas cena visam līguma izpildes termiņam _______________________________(summa vārdiem) EUR ar pievienotās vērtības
nodokli (PVN __%)
Ar šo uzņemos pilnu atbildību par finanšu piedāvājumā ietverto informāciju. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.
Finanšu piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas atbilstoši iepirkuma noteikumu 2.pielikumam „Tehniskā specifikācija”.
Ja mūsu piedāvājums tiks pieņemts, apņemamies nodrošināt tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības un piegādāt automašīnas tehniskajā specifikācijā noteiktajā
laikā.
Apliecinām, ka:
a. Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkuma procedūrā;
b. Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties Iepirkumā un pildīt iepirkuma tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.
c. Esam reģistrēti, licencēti vai sertificēti atbilstoši valsts normatīvo aktu prasībām attiecīgo pakalpojumu sniegšanai.

Pretendenta vadītāja paraksts:

_______________________________

Vārds, uzvārds:

_______________________________

Amats:
Pretendenta adrese:

_______________________________
_______________________________

Pretendenta tālruņa, faksa numuri:_______________________________
z.v.
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4.pielikums
„Jaunu vieglo automobiļu pilna servisa noma
Zemkopības ministrijas vajadzībām”
(iepirkuma identifikācijas Nr. ZM/2017/21)

PRETENDENTA PIEREDZES SARAKSTS

№

Noslēgtā līguma
summa,
bez PVN*

Pasūtītāja
nosaukums,
adrese un
kontaktpersona
un tālruņa
numurs

Līguma
darbības laiks
(no - līdz)

Informācija par Automobiļiem
Piegādāto
Automobiļu
raksturojums

Piegādāto
Automobiļu
skaits

* Lai nepārkāptu komercnoslēpumus par privātiem uzņēmumiem norādīt to nosaukumus, vai
plašāku informāciju iespēju robežās.

Papildus pretendentam ir jāiesniedz vismaz 3 (trīs) atsauksmes vēstules.

Vārds, uzvārds amats
(vadītājs vai pilnvarota
persona)
Paraksts

z.v.

Datums
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5.pielikums
„Jaunu vieglo automobiļu pilna servisa noma
Zemkopības ministrijas vajadzībām”
(iepirkuma identifikācijas Nr. ZM/2017/21)

Līguma projekts
„Jaunu vieglo automobiļu pilna servisa noma Zemkopības ministrijas vajadzībām”
(iepirkuma identifikācijas Nr. ZM/2017/21)
Pasūtītāja Līguma uzskaites Nr.________________
Izpildītāja Līguma uzskaites Nr. _________________

Rīgā

201_.gada ___._________

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija, valsts sekretāres Daces Lucauas personā, kura
rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumiem Nr.245 „Zemkopības
ministrijas nolikums”, (turpmāk – NOMNIEKS) no vienas puses un
Pretendents____________ vienotais reģ. Nr.____________, tās _________ ____________
personā, kurš rīkojas uz ___________ pamata, (turpmāk tekstā – IZNOMĀTĀJS) no otras puses,
turpmāk tekstā kopā apzīmēti kā Līdzēji un atsevišķi – Līdzējs,
ievērojot Nomnieka un Iznomātāja brīvi izteikto gribu, bez maldības, viltus un spaidiem,
pamatojoties uz iepirkuma “Jaunu vieglo automobiļu pilna servisa noma Zemkopības ministrijas
vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr.ZM/2017/21 iepirkuma komisijas ___.__________
lēmumu (Protokols Nr.__), noslēdz šādu Līgumu (turpmāk – Līgums) par sekojošo:
I. Līguma priekšmets
1.1.

Parakstot šī Līguma 3.pielikumā esošo pieņemšanas nodošanas aktu, IZNOMĀTĀJS piešķir
tiesības NOMNIEKAM par nomas maksu lietot šādus vieglos pasažieru automobiļus (turpmāk –
automobiļi):

1. Marka un modelis:

Izlaiduma gads:

Šasijas Nr.:

XXXXXXXXXXXX

Transportlīdzekļa vērtība:

XXXXXXXXXX EUR, bez PVN

Transportlīdzekļa

atlikusī XXXXXXXXX EUR, bez PVN

vērtība Līguma termiņa beigās:
Mēneša nomas maksa
EUR bez PVN
Mēneša nomas maksa
EUR ar PVN
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Nomas maksa par 36 mēnešiem
EUR bez PVN
Nomas maksa par 36 mēnešiem
EUR ar PVN
2. Marka un modelis:

Izlaiduma gads:

Šasijas Nr.:

XXXXXXXXXXXX

Transportlīdzekļa vērtība:

XXXXXXXXXX EUR, bez PVN

Transportlīdzekļa

atlikusī XXXXXXXXX EUR, bez PVN

vērtība Līguma termiņa beigās:
Mēneša nomas maksa
EUR bez PVN
Mēneša nomas maksa
EUR ar PVN
Nomas maksa par 36 mēnešiem
EUR bez PVN
Nomas maksa par 36 mēnešiem
EUR ar PVN
1.2.

Automobiļi atbilst IZNOMĀTĀJA Tehniskajam piedāvājumam (Līguma 1.pielikums).
II. Līdzēju tiesības un pienākumi

2.1.

NOMNIEKA tiesības:
2.1.1. visā Līguma darbības laikā netraucēti lietot nomātos automobiļus Eiropas Savienības un
Eiropas Ekonomikas zonas teritorijā;
2.1.2. uz IZNOMĀTĀJA apmaksātu automobiļu tehnisko apkopi un servisu;
2.1.3. pirms automobiļu pieņemšanas:
2.1.3.1. veikt izmēģinājuma braucienu, kā arī pārbaudīt automobiļu vizuālo stāvokli un
atbilstību visām tehniskajā piedāvājumā minētajām prasībām;
2.1.3.2. pārbaudīt IZNOMĀTĀJA automobiļu nodrošinājumu ar visu nepieciešamo
dokumentāciju un tās derīgumu.

2.2.

NOMNIEKA pienākumi:
2.2.1. pieņemt Līguma 1.1.punktā norādītos automobiļus no IZNOMĀTĀJA, lietot tos
saudzīgi un atbilstoši automobiļu tehniskajā dokumentācijā noteiktajiem mērķiem,
rūpīgi ievērot IZNOMĀTĀJA prasības attiecībā uz tehnisko apkopi, darbību un
lietošanu, kā arī apdrošināšanas polišu noteikumus;
2.2.2. vērsties

pie

IZNOMĀTĀJA

vai

viņa

noteiktajā

tehniskās

apkopes

stacijā

IZNOMĀTĀJA norādītajā termiņā (saskaņā ar IZNOMĀTĀJA norādīto tehnisko
apkopju intervālu), lai veiktu tehniskās apkopes;
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2.2.3. veikt automobiļu nomas maksājumus Līgumā noteiktajā kārtībā;
2.2.4. segt neparedzētos izdevumus, kas rodas automobiļu turējuma un lietošanas laikā, kā arī
visus kārtējos maksājumus, kuri ir saistīti ar automobiļu turējumu un lietošanu un, kuri
nav ietverti Līguma nomas maksā, tajā skaitā soda naudu sakarā ar automobiļu vadītāju
izdarītajiem normatīvā akta pārkāpumiem;
2.2.5. nomas termiņa laikā saudzīgi glabāt ar automobiļu lietošanu saistīto dokumentāciju, ko
NOMNIEKS ir saņēmis kopā ar automobiļiem;
2.2.6. nekavējoties, bet ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā, paziņot
IZNOMĀTĀJAM, ja:
2.2.6.1. automobilis (-ļi) ir pazudis, bojāts, daļēji vai pilnīgi iznīcināts;
2.2.6.2. iegūta informācija par automobiļa (-u) iznīcināšanas, zaudēšanas vai bojāšanas
draudiem;
2.2.6.3. pazudusi vai bojāta automobiļa (-u) dokumentācija;
2.2.7.

5 (piecu) dienu laikā informēt IZNOMĀTĀJU, ja:
2.2.7.1. paredzēta vai notikusi NOMNIEKA reorganizācija;
2.2.7.2. iestājās citi svarīgi notikumi, kas ietekmē šī Līguma saistību izpildi.

2.2.8. pēc automobiļu nomas termiņa beigām nodot IZNOMĀTĀJAM Līguma 1.1.punktā
norādītos automobiļus ar degvielas tvertnē iepildītiem 10 (desmit) litriem degvielas.
2.3.

IZNOMĀTĀJA tiesības:
2.3.1. pārbaudīt un pārskatīt automobiļu tehnisko stāvokli tieši vai ar rakstiski pilnvarotu
personu starpniecību, to iepriekš saskaņojot ar NOMNIEKU;
2.3.2. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības saņemt atpakaļ automobiļus nomas termiņa beigās vai pēc
šī Līguma izbeigšanas.

2.4. IZNOMĀTĀJA pienākumi:
2.4.1. nodot automobiļus NOMNIEKA lietošanā un nodrošināt netraucētu automobiļu
lietošanu uz visu nomas termiņu, ievērojot šajā Līgumā paredzētos nosacījumus un
kārtību;
2.4.2. apmaksāt likumos un citos normatīvajos aktos noteiktos automobiļa nodokļus un
nodevas, kā arī automobiļu tehniskās apskates un reģistrācijas maksu Ceļu satiksmes
drošības direkcijā visā šī Līguma darbības laikā;
2.4.3. nodrošināt automobiļu apdrošināšanu (OCTA un KASKO (bez pašriska));
2.4.4. izsniegt NOMNIEKAM automobiļu apdrošināšanas polišu kopijas;
2.4.5. segt automobiļu tehnisko apkopju izdevumus un segt izdevumus, kas nepieciešami, lai
nopirktu vai apmainītu automobiļu detaļas, mezglus un materiālus, ja tiem nav noteikta
ražotāja vai pārdevēja garantija vai tiem par iemeslu nav apdrošināšanas gadījums;
2.4.6. segt izmaksas par automobiļu tehnisko apskašu veikšanu Ceļu satiksmes drošības
direkcijā visā šī Līguma darbības laikā;
2.4.7. nodot NOMNIEKAM attiecīgus dokumentus (aktus, pilnvaras, izziņas utml.), kas ir
nepieciešami, izmantojot automobiļus nomā Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas
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zonas teritorijā;
2.4.8. nodrošināt, lai ceļu satiksmes noteikumos noteiktajā kārtībā automobiļi Līguma
slēgšanas dienā būtu aprīkoti ar riepām, kas paredzētas braukšanai attiecīgās sezonas
apstākļos;
2.4.9. 1 (vienas) darba dienas laikā no NOMNIEKA pieprasījuma saņemšanas nodrošināt
NOMNIEKU ar līdzvērtīgu (atbilstoši Tehniskajā specifikācijā noteiktajam: virsbūves
tips, degvielas veids, pārnesumu kārbas tips, garums un krāsa) maiņas automobili,
gadījumos, kad NOMNIEKS veic Līguma 1.1.punktā minēto automobiļa (-u) regulāro
ražotāja vai IZNOMĀTĀJA noteikto tehnisko apkopi, un/ vai automobilim iekļūstot
avārijā, lai novērstu radušos tehniskos defektus, kā arī, ja automobilis ir nozagts,
nolaupīts, eksplodējis, iznīcināts vai kļuvis nederīgs lietošanai;
2.4.10. ja IZNOMĀTĀJS nevar nodrošināt automobiļu nodošanu NOMNIEKAM Līguma
5.3.punktā paredzētajos datumos, tad IZNOMĀTĀJS līdz automobiļu piegādei
nodrošina NOMNIEKU ar līdzvērtīgu automobili, atbilstošu šī Līguma tehniskajam
piedāvājumam, no šī Līguma 5.3.punktā paredzētā nodošanas datuma līdz Līguma
1.1.punktā norādīto automobiļu faktiskam nodošanas datumam;
2.4.11. ja NOMNIEKS Līguma 2.4.9. un 2.4.10.punktā minētos gadījumos nespēj nodrošināt
IZNOMĀTĀJU ar līdzvērtīgu (-iem) maiņas automobili (-ļiem), IZNOMĀTĀJAM ir
tiesības piemērot NOMNIEKAM

Līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no

automobiļa mēneša nomas maksas par katru dienu, kuru IZNOMĀTĀJS pavada bez
attiecīgā nomas automobiļa, kā arī NOMNIEKS proporcionāli samazina attiecīgā
automobiļa mēneša nomas maksu par katru dienu, ko IZNOMĀTĀJS pavada bez nomas
automobiļa (-iem). Līgumsodu aprēķina no pirmās dienas, kad tiek nokavēta Līguma
saistību izpilde.
2.4.12. organizēt visas procedūras, kas saistītas ar apdrošināšanas gadījumu;
2.4.13. nodrošināt regulāru automobiļu tehnisko apkopju un apskašu veikšanu, vienoties ar
tehniskās apkopes staciju par apkopes laiku, kurš būtu izdevīgs NOMNIEKAM, un
apdrošināšanas gadījumu vai tehnisku kļūmju gadījumā organizēt automobiļu
remontdarbus balstoties uz ražotāja noteikumiem;
2.4.14. nodrošināt sezonas riepu maiņu un balansēšanu divreiz gadā saskaņā ar ceļu satiksmes
noteikumiem, nepieciešamības gadījumā uz sava (Iznomātāja) rēķina veicot jaunu riepu
iegādi un uzstādīšanu, kā arī nesezonas riepu uzglabāšanu;
2.4.15. nodrošināt NOMNIEKAM diennakts palīdzību, telefoniski sniegt instrukcijas
NOMNIEKAM par to, kā jārīkojas konkrētajā gadījumā, un, ja nepieciešams, doties uz
notikuma vietu, kā arī organizēt un segt izmaksas par automobiļu transportēšanu no
negadījuma vietas (apdrošināšanas gadījums) uz vietu, kurā tiks veikti automobiļu
remontdarbi;
2.4.16. nodot NOMNIEKAM Līguma 1.1.punktā norādītos automobiļus ar degvielas tvertnē
iepildītiem 10 (desmit) litriem degvielas;
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III. Nomas maksas apjoms un norēķinu kārtība
3.1.

NOMNIEKS apņemas šajā Līgumā noteiktajā termiņā veikt kārtējos nomas maksājumus
IZNOMĀTĀJAM, ievērojot šī Līguma noslēgšanas laikā pušu apstiprināto maksājumu grafiku,
kas ir Līguma 2.pielikums, un saskaņā ar IZNOMĀTĀJA saņemtajiem rēķiniem.

3.2.

Nomas maksa par automobiļu izmantošanu tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā uz
Līguma 12.2.punktā IZNOMĀTĀJA rekvizītos norādīto konta numuru.

3.3.

Nomas maksa:
3.3.1. Līguma 1.1.punkta tabulas 1.punktā norādītajam automobilim ____ (turpmāk –
1.automobilis) ir ____ EUR (______ euro ___ centi) mēnesī;
3.3.2. Līguma 1.1.punkta tabulas 2.punktā norādītajam automobilim _____

(turpmāk –

2.automobilis) ir _____ EUR (_____ euro ___ centi) mēnesī, neieskaitot pievienotās
vērtības nodokli.
3.4.

Papildu Līguma 3.2.apakšpunktā norādītajiem nomas maksājumiem NOMNIEKS apmaksā par
katru iznomāto automobili pievienotās vērtības nodokli atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai
likmei.

3.5.

Nomas maksā ir ietverti:
3.5.1. automobiļu ikgadējās valsts nodevas;
3.5.2. automobiļu OCTA un KASKO (bez pašriska) automašīnas apdrošināšana Eiropas
Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas teritorijā;
3.5.3. visi izdevumi, kas saistīti ar šī Līguma izpildi, tai skaitā automobiļa apkopes izdevumi,
tehnisko apskašu veikšanas izdevumi un automobiļu remonti, nodokļi un nepieciešamo
atļauju iegūšanas izdevumi trešajām personām.

3.6.

Nomas maksājumus par automobiļu iznomāšanu NOMNIEKS veic ik mēnesi par kārtējo mēnesi
līdz mēneša 10. (desmitajam) datumam saskaņā ar Līguma 2.pielikumā norādīto maksājumu
grafiku un IZNOMĀTĀJA iesniegto rēķinu. Par rēķina apmaksas dienu tiek uzskatīta diena,
kuras datums ir norādīts NOMNIEKA elektroniskajā maksājuma uzdevumā Valsts kasei.

3.7.

Nomas maksājumi ir fiksēti un nemainīgi, izņemot pievienotās vērtības nodokli.
IV. Garantijas

4.1.

IZNOMĀTĀJS apliecina, ka viņam ir visas tiesības uzņemties šajā Līgumā minētās saistības un
nodot Līguma 1.1.punktā minētos automobiļus nomā NOMNIEKAM.

4.2.

Līgums paliek spēkā, ja mainās īpašuma tiesības uz automobiļiem, un ir saistošs automobiļu
jaunajam īpašniekam (jaunajiem īpašniekiem) attiecībā uz IZNOMĀTĀJA līgumiskajām
tiesībām un pienākumiem.

4.3.

Automobiļu atsavināšanas gadījumā IZNOMĀTĀJAM ir pienākums:
4.3.1. noteikt kā obligātu nosacījumu ieguvējam Līguma turpināšanu un pilnīgu ievērošanu no
ieguvēja puses, kā arī šīs prasības neievērošanas gadījumā pēc NOMNIEKA izvēles
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segt NOMNIEKA izdevumus vai nodrošināt NOMNIEKU ar līdzvērtīgu automobili;
4.3.2. 5 (piecu) darba dienu laikā pirms automobiļa (-u) atsavināšanas informēt NOMNIEKU
par nodomu atsavināt automobili (-us), kā arī neinformēšanas gadījumā segt
NOMNIEKA zaudējumus.
4.4.

Līdzēji ir atbildīgi par iesniedzamo dokumentu, rēķinu un citu materiālu vai informācijas
pareizību un patiesumu.

4.5.

IZNOMĀTĀJA maksātnespējas procesa pasludināšana nav pamats Līguma darbības
izbeigšanai, izņemot gadījumu, ja Līguma izbeigšanu ierosina NOMNIEKS.
V. Līguma termiņš

5.1.

Šis Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei.

5.2.

Automobiļa (-u) nomas termiņš sākas ar automobiļa (-u) nodošanu NOMNIEKAM un ilgst
Līguma 1.1.punktā norādītājiem automobiļiem 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus no brīža, kad
attiecīgais automobilis ir nodots NOMNIEKAM lietošanā.

5.3.

IZNOMĀTĀJS Līguma 1.1.punktā norādītos automobiļus nodod NOMNIEKAM šādā termiņā:
5.3.1. 1.automobili – 2018.gada 06.februārī;
5.3.2. 2.automobili – 2018.gada 25.maijā.
VI. Līdzēju atbildība

6.1.

Ja automobiļu nodošana NOMNIEKAM atbilstoši Līguma nosacījumiem aizkavējas
IZNOMĀTĀJA vainas dēļ, tas NOMNIEKAM maksā līgumsodu 5 % apmērā par katru
kavējuma dienu no attiecīgajā termiņā nepiegādāto automobiļu mēneša nomas maksas summas.
Līgumsodu aprēķina no pirmās dienas, kad tiek nokavēta Līguma saistību izpilde.

6.2.

Ja šī Līguma darbības termiņa laikā NOMNIEKS nav savlaicīgi iemaksājis nomas maksājumu
IZNOMĀTĀJA bankas norēķinu kontā, IZNOMĀTĀJS ir tiesīgs pieprasīt no NOMNIEKA
līgumsodu par apmaksas kavējumu 0,1 % apmērā no atbilstoši maksājumu grafikam
NOMNIEKA maksājamās summas par katru nokavēto maksājuma dienu.

6.3.

Līgumsoda samaksa neatbrīvo no zaudējumu atlīdzības, kas otram Līdzējam radušies no
līgumsaistību pārkāpuma.

6.4.

Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no saistību izpildes.

6.5.

Līgumsoda kopējā summa nedrīkst pārsniegt 10 % no līguma kopējās vērtības.

6.6.

Ja NOMNIEKS nav izpildījis vai nav pienācīgi pildījis šajā Līgumā noteiktos pienākumus, kas
saistīti ar IZNOMĀTĀJA informēšanu un automobiļa dokumentu saglabāšanu un tā rezultātā
IZNOMĀTĀJAM ir nodarīti zaudējumi, IZNOMĀTĀJAM ir tiesības pieprasīt no NOMNIEKA
atlīdzību nodarīto zaudējumu apmērā.
VII. Nepārvarama vara
Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja un

kad šāda neizpilde ir notikusi tādu nepārvaramas varas apstākļu, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne
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novērst, iestāšanās rezultātā pēc šī Līguma parakstīšanas dienas. Tie ir notikumi, kas ir ārpus
līgumslēdzēju pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, plūdi, ugunsnelaimes, zemestrīces un
citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki un jauni valsts un pašvaldības likumi vai
kādi citi normatīvie akti u.tml).
VIII. Līguma grozīšanas un izbeigšanas kārtība
8.1.

NOMNIEKS ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šī Līguma darbību pirms termiņa, iesniedzot
IZNOMĀTĀJAM rakstisku paziņojumu 1 (vienu) mēnesi iepriekš.

8.2.

NOMNIEKS ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šī Līguma darbību pirms termiņa, ja IZNOMĀTĀJS:
8.2.1. traucē NOMNIEKAM lietot automobiļus;
8.2.2. neapmaksā likumos un citos normatīvajos aktos noteiktos automobiļa nodokļus un
nodevas;
8.2.3. nenodrošina automobiļus ar apdrošināšanu (OCTA un KASKO);
8.2.4. nesedz tehnisko apkopju izdevumus;
8.2.5. Līguma darbības laikā tiek pasludināts par maksātnespējīgu.

8.3.

IZNOMĀTĀJS ir tiesīgs izbeigt šī Līguma darbību pirms termiņa, ja NOMNIEKS nav
samaksājis vai nav pilnīgi samaksājis nomas maksājumu un nav dzēsis šo parādu 3 (trīs)
mēnešu laikā pēc maksājuma termiņa.

8.4.

NOMNIEKS savas Līguma 8.1.punktā noteiktās tiesības var izmantot arī daļā uz katru no
Līguma 1.1.punktā norādītajiem automobiļiem. Tādā gadījumā Līgums attiecībā uz pārējiem
automobiļiem paliek spēkā.

8.5.

Nomas termiņš beidzas, ja:
8.5.1. iestājās Līguma termiņš un ir izpildītas tajā noteiktās saistības;
8.5.2. Līgums attiecībā uz konkrēto automobili vai uz visiem automobiļiem tiek izbeigts pirms
termiņa;
8.5.3. ja automobilis (-ļi) ir nozagts (-i), nolaupīts (-i), eksplodējis (-uši), iznīcināts (-i) vai
kļuvis (-uši) nederīgs (-i) lietošanai, un minētos faktus apstiprina apdrošinātāja lēmums
par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu vai atlīdzības izmaksas atteikumu.

8.6.

Līdzēji informē viens otru, ja mainās šajā Līgumā norādītās atrašanās vietas, bankas rekvizīti
vai citi rekvizīti.

8.7.

Ja Līgums tiek izpildīts pilnā apjomā, un visā paredzētajā nomas periodā NOMNIEKAM ir
pirmpirkuma tiesības uz nomas automašīnām. Ja NOMNIEKS izvēlās izmantot savu
pirmpirkuma tiesību uz visām vai daļu no nomas automašīnām, Līdzēji par šādu atpirkšanu
vienojas atsevišķi.

8.8.

Jebkuri grozījumi Līgumā un papildus vienošanās tiek noformētas rakstveidā un tos paraksta abi
Līdzēji.

8.9.

Visi Līguma pielikumi, grozījumi un papildinājumi pēc to parakstīšanas kļūst par Līguma
neatņemamu sastāvdaļu.
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IX. Nodošanas un pieņemšanas kārtība
9.1.

Nododot automobiļus NOMNIEKAM, Līdzēji par katru automobili sastāda un paraksta
nodošanas-pieņemšanas aktu saskaņā ar Līguma 3.pielikumu.

9.2.

Pieņemot automobiļus un ar tiem saistīto dokumentāciju, NOMNIEKS iegūst lietošanas tiesības
uz automobiļiem.

9.3.

Nodošanas-pieņemšanas aktā tiek norādīti automobiļa (-u) parametri un visi no NOMNIEKA
konstatētie, redzamie maznozīmīgi automobiļa defekti, kas ir atklājušies tā pieņemšanas laikā,
kā arī IZNOMĀTĀJAM tiek noteikts termiņš šo defektu likvidēšanai uz NOMNIEKA rēķina.

9.4.

NOMNIEKS ir tiesīgs atteikties pieņemt automobili (-ļus) un parakstīt nodošanas-pieņemšanas
aktu, ja automobilis (-ļi) neatbilst šī Līguma 1.pielikumā norādītajam tehniskajam
piedāvājumam vai ja automobiļa (-u) defekti pārsniedz maznozīmīga defekta raksturu.

9.5.

Pēc automobiļu nomas termiņa beigām:
9.5.1. NOMNIEKS nodod automobili, savukārt IZNOMĀTĀJS to pieņem, NOMNIEKA
norādītajā vietā 2 (divu) darba dienu laikā no nomas termiņa beigām;
9.5.2. nododot automobiļus IZNOMĀTĀJAM, Līdzēji par katru automobili sastāda un
paraksta nodošanas-pieņemšanas aktu saskaņā ar Līguma 4.pielikumu, kas apliecina, ka
no akta parakstīšanas brīža tiesības uz automobili, kā arī ar automobili saistītais risks
pāriet IZNOMĀTĀJAM;
9.5.3. NOMNIEKS nodod automobiļus IZNOMĀTĀJAM tādā komplektācijā, vizuālā un
tehniskajā stāvoklī, kādā to sākotnēji saņēma NOMNIEKS, ņemot vērā automobiļu
dabisko nolietojumu;
9.5.4. IZNOMĀTĀJAM ir pienākums veikt automobiļu pārbaudi un pieņemšanu iespējami īsā
laikā, bet, ja IZNOMĀTĀJS atsakās pieņemt automobili (-ļus), norādot uz tehniskā
stāvokļa un ekspluatācijas īpašību trūkumiem, kuri nav radušies normāla nolietojuma
rezultātā, 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma 9.5.1.punktā norādītā termiņa
IZNOMĀTĀJS sagatavo attiecīgu paziņojumu, kurā norāda automobiļa tehniskā
stāvokļa, izskata un ekspluatācijas īpašību defektus un trūkumus;
9.5.5. ja NOMNIEKS nepiekrīt IZNOMĀTĀJA paziņojumam par automobiļa (-ļu)
trūkumiem, NOMNIEKAM ir tiesības organizēt neatkarīgu ekspertīzi, kurā pierāda
tehniskā stāvokļa un normālu ekspluatācijas īpašību atbilstību Līguma noteikumiem.
Neatkarīgas ekspertīzes veicēja pārstāvja sagatavotais novērtējums par automobiļa
tehnisko stāvokli ir saistošs Līdzējiem;
9.5.6. ja eksperta novērtējuma rezultāti pierāda IZNOMĀTĀJA prasību un paziņojumu
nepamatotību, IZNOMĀTĀJS sedz visus ar aizkavēto automobiļa atdošanu saistītos
NOMNIEKA zaudējumus un izmaksas;
9.5.7. ja eksperta novērtējuma rezultātā ir pierādīta automobiļa neatbilstība Līguma
noteikumiem, NOMNIEKS sedz visas ar ekspertīzi saistītās izmaksas un rīkojas saskaņā
ar Līguma prasībām;
9.5.8. ja NOMNIEKS piekrīt IZNOMĀTĀJA paziņojumam par automobiļa (-u) trūkumiem,
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vai arī, ja minētos trūkumus par automobiļa neatbilstību Līguma noteikumiem ir
apstiprinājis neatkarīgs eksperts, NOMNIEKS sedz visus izdevumus saistībā ar norādīto
neatbilstību novēršanu.
9.6.

Līdzēji pilnvaro šādas personas, veikt Līguma 1.1.punktā norādīto automobiļu nodošanupieņemšanu, savstarpēji saskaņojot automobiļu nodošanas-pieņemšanas laiku:
9.6.1. no NOMNIEKA puses – ___________________;
9.6.2. no

IZNOMĀTĀJA

puses

–__________________________________________

________________________________________________________________.
X. Līdzēju paziņojumi un kontaktpersonas
10.1. Visus ar Līgumu saistītos Līdzēju savstarpējos paziņojumus sagatavo rakstveidā un nosūta uz
šajā Līgumā norādīto adresi vai iesniedz personīgi. Ārkārtējos gadījumos paziņojumus var
nosūtīt arī pa faksu vai e-pastu, paralēli nosūtot tos arī pa pastu vai iesniedzot personīgi.
10.2. Visi Līdzēju savstarpējie paziņojumi stājas spēkā tad, kad otrs Līdzējs tos ir saņēmis.
10.3. Līdzēji apņemas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā paziņot otram Līdzējam, ja
mainās Līguma XII. sadaļā norādītās adreses vai rekvizīti, Līguma 9.6.punktā norādītās
pilnvarotās personas vai Līguma 10.4.punktā norādītās kontaktpersonas vai to kontakti.
10.4. Līdzēju kontaktpersonas:
10.4.1. NOMNIEKA kontaktpersona: __________.
10.4.2. IZNOMĀTĀJA kontaktpersona un diennakts palīdzības tālrunis:
________________________________________________________________
________________________________________________________________.
XI. Citi noteikumi
11.1. NOMNIEKS saņem no IZNOMĀTĀJA ar Līguma izpildi saistīto informāciju vai piesaka un
saskaņo Līgumā minēto pakalpojumu saņemšanu vienā no sekojošiem veidiem:
11.1.1. zvanot pa tālruni _______ darba dienās no pulksten 9.00 līdz 17.00, ārkārtas gadījumos
(nepieciešama palīdzība uz ceļa, notikusi avārija, zādzība un tamlīdzīgi) – visu
diennakti;
11.1.2. sūtot e-pastu uz e-pasta adresi:__________________.
11.2. Neviens no Līdzējiem bez saskaņošanas ar otru Līdzēju nedrīkst nodot trešajai personai ar
Līgumu uzņemtās saistības.
11.3. Gadījumos, kas nav paredzēti šajā Līgumā, Līdzēji rīkojas saskaņā ar spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
11.4. Visas domstarpības un strīdus Līdzēji risina sarunu ceļā, bet ja tas nav iespējams, strīdu nodod
izskatīšanai tiesai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
11.5. Noslēdzot Līgumu tam ir šādi pielikumi:
11.5.2. IZPILDĪTĀJA tehniskā piedāvājuma apliecināta kopija (Līguma 1.pielikums) uz ___
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(_____) lapām;
11.5.3. Maksājumu grafiks (Līguma 2.pielikums) uz ___ (_____) lapām;
11.5.4. nodošanas – pieņemšanas akta paraugs, noslēdzot Līgumu (3.pielikums) uz 1 (vienas)
lapas;
11.5.5. nodošanas – pieņemšanas akta paraugs, izbeidzot Līgumu (4.pielikums) uz 1 (vienas)
lapas.
11.6. Līgums sastādīts uz ___ (_____) lapām, divos identiskos un vienādi tiesiskos eksemplāros, no
kuriem viens glabājas pie NOMNIEKA, otrs – pie IZNOMĀTĀJA.
XII. Līdzēju rekvizīti
12.1. NOMNIEKS

12.2. IZNOMĀTĀJS

Zemkopības ministrija
_______________________

_________________________
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1.pielikums
201_.gada ____.______
Dienesta vieglo automobiļu nomas līgumam
Nr. _____________________
Iepirkuma identifikācijas Nr. ZM/2017/21
KOPIJA
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
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2.pielikums
201_.gada ____.______
Dienesta vieglo automobiļu nomas līgumam
Nr. _____________________
Iepirkuma identifikācijas Nr. ZM/2017/21
MAKSĀJUMU GRAFIKS
Maksājumu grafiks sastādīts saskaņā ar starp ________ (turpmāk – IZNOMĀTĀJS) un
Zemkopības ministriju (turpmāk – NOMNIEKS) 20__.gada ____._____ noslēgtā līguma par vieglo
automobiļu nomu (turpmāk – Līgums) 3.1.punktu un ievērojot Līguma 3.3.punktu. Saskaņā ar šo
maksājumu grafiku NOMNIEKS apņemas samaksāt IZNOMĀTĀJAM grafikā norādītās maksājumu
summas grafikā norādītajos termiņos, saskaņā ar IZNOMĀTĀJA iesniegtajiem rēķiniem, pārskaitot
naudu uz IZNOMĀTĀJA norēķinu kontu, kas norādīts Līgumā.
1.automobilis
Nr.
p.k.

Maksājuma termiņš

Maksājuma summa euro
bez PVN

1.
2.
3.
4.
5.
Kopā:
2.automobilis
Nr.
p.k.

Maksājuma termiņš

Maksājuma summa euro
bez PVN

1.
2.
3.
4.
5.
Kopā:
IZNOMĀTĀJS:

NOMNIEKS:

z.v.__________________

z.v.__________________
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3.pielikums
201_.gada ____._____
Dienesta vieglo automobiļu nomas līgumam
Nr. _____________________
Iepirkuma identifikācijas Nr. ZM/2017/21
PARAUGS
NODOŠANAS – PIEŅEMŠANAS AKTS,
NOSLĒDZOT LĪGUMU
Rīgā,

201__.gada ____._______

Saskaņā ar 201_.gada ___.________ noslēgto līgumu par vieglo automobiļu nomu (turpmāk
– Līgums) Zemkopības ministrija (turpmāk – NOMNIEKS), tā pilnvarotā pārstāvja ________
personā, no vienas puses, un
_________________________________ (turpmāk – IZNOMĀTĀJS), tās pilnvarotā pārstāvja
_____________________ personā, no otras puses
1.

paraksta šo nodošanas-pieņemšanas aktu par to, ka:
IZNOMĀTĀJS nodod un NOMNIEKS pieņem lietošanā sekojošu automobili:

automobiļa marka, modelis
valsts reģistrācijas Nr.

;

reģistrācijas apliecības Nr.
šasijas Nr.
automobiļa tips
izlaiduma gads
nobraukums
2. Ar automobiļa vizuālo un tehnisko stāvokli NOMNIEKS ir iepazinies un tam nav pretenziju pret
automobiļa vizuālo un tehnisko stāvokli. (Ja ir pretenzijas, tad: „...un tam ir šādas pretenzijas pret
automobiļa vizuālo un tehnisko stāvokli: _______________________________”).

3. Šis nodošanas-pieņemšanas akts ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.
4. Šis nodošanas-pieņemšanas akts ir sastādīts uz vienas lapas divos vienlīdz tiesiskos
eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie NOMNIEKA, bet otrs pie
IZNOMĀTĀJA.
Automobiļus nomā nodeva

Automobiļus nomā pieņēma

IZNOMĀTĀJS:

NOMNIEKS:

__________________

__________________

IZNOMĀTĀJS:

NOMNIEKS:

z.v.__________________

z.v.__________________
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4.pielikums
201_.gada ____.______
Dienesta vieglo automobiļu nomas līgumam
Nr. _____________________
Iepirkuma identifikācijas Nr. ZM/2017/21
PARAUGS
NODOŠANAS – PIEŅEMŠANAS AKTS,
IZBEIDZOT LĪGUMU
Rīgā,

201_.gada ____._______

Saskaņā ar 201_.gada ___.________ noslēgto līgumu par vieglo automobiļu nomu (turpmāk –
Līgums) Zemkopības ministrija (turpmāk – NOMNIEKS), tā pilnvarotā pārstāvja ________ personā, no
vienas puses, un
_________________________________ (turpmāk – IZNOMĀTĀJS), tās pilnvarotā pārstāvja
_____________________ personā, no otras puses
paraksta šo nodošanas-pieņemšanas aktu par to, ka:
1. NOMNIEKS nodod un IZNOMĀTĀJS pieņem NOMNIEKA lietošanā nodoto sekojošu automobili:
automobiļa marka, modelis
valsts reģistrācijas Nr.

;

reģistrācijas apliecības Nr.
šasijas Nr.
automobiļa tips
izlaiduma gads
nobraukums
2. Ar automobiļa vizuālo un tehnisko stāvokli IZNOMĀTĀJS ir iepazinies un tam nav pretenziju pret
automobiļa vizuālo un tehnisko stāvokli. (Ja ir pretenzijas, tad: „...un tam ir šādas pretenzijas pret
automobiļa vizuālo un tehnisko stāvokli: _______________________________”)

3. Šis nodošanas-pieņemšanas akts ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.
4. Šis nodošanas-pieņemšanas akts ir sastādīts uz vienas lapas divos vienlīdz tiesiskos eksemplāros, no
kuriem viens eksemplārs glabājas pie NOMNIEKA, bet otrs pie IZNOMĀTĀJA.
Automobiļus pieņēma

Automobiļus nodeva

IZNOMĀTĀJS:

NOMNIEKS:

__________________

___________________

IZNOMĀTĀJS:

NOMNIEKS:

z.v.__________________

z.v._________________

