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I. Vispārīgie noteikumi 

 

1. Pasūtītājs:   

 

1.Pasūtītāja nosaukums Demenes pagasta pārvalde 

Adrese Briģenes iela 2,  Demene, Demenes pagasts,  Daugavpils novads, LV-

5442 

Reģ. Nr. LV  90000064227 

 

Interneta adrese kur pieejama 

iepirkuma dokumentācija  
  www.demene.lv 

Piedāvājuma iesniegšanas 

vieta un adrese:  

Demenes pagasta pārvaldē, Briģenes iela 2, Demene, Daugavpils 

novads, LV-5442 

Piedāvājuma iesniegšanas 

datums un laiks  
līdz 2016.gada  18.jūlijam plkst. 9.00. 

Kontaktpersonas  Valentīna Gadzāne ,  tālr. 65407602, mob.29468465 

 

Tālruņa Nr. 65407682 

Faksa Nr. 65407683 

e-pasta adrese parvalde@demene.lv 

 

Darba laiks 8.00 – 16.30 

Identifikācijas Nr. DPP 2016/4 

 

2. Iepirkuma identifikācijas numurs: DPP 2016/4. 

3. Iepirkuma metode: Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.
2 
pantu. 

4. Ar iepirkuma norises noteikumiem iespējams iepazīties Demenes pagasta pārvaldes mājas lapā –

www.demene.lv vai arī Daugavpils novada pašvaldības Demenes pagasta pārvaldē – Briģenes ielā 

2, Demene, Demenes pag., Daugavpils nov. Ja ir nepieciešama informācija par iepirkumu, 

jautājumus var sūtīt uz e-pastu: parvalde@demene.lv. 

 

II. Iepirkuma priekšmets 

 

5. Iepirkuma priekšmets: „Vieglās pasažieru automašīnas iegāde Demenes pagasta pārvaldei” 

CPV kods: 34110000-1, atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām (3.pielikums). 

6. Iepirkuma priekšmets nav sadalāms daļās. 

7. Pretendents iesniedz piedāvājumu par pilnu iepirkuma priekšmeta apjomu. 

 

III. Piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks 

 

8. Piedāvājumi iesniedzami Pasūtītājam līdz 2016.gada  18.jūlijam plkst. 9.
00

 Daugavpils novada 

Demenes pagasta pārvaldē, Briģenes ielā 2, Demenē, Demenes pagasts, Daugavpils novads, LV-

5442 (pirmdienās- ceturtdienās no plkst. 8:30 līdz 12:30, un no plkst.13:00 līdz 17:00, piektdienās- 

no plkst. 8:30 līdz 12:30, no plkst.13:00 līdz 16:00). 

9. Piedāvājumi var tikt iesniegti personīgi vai nosūtīti pa pastu. 

10. Ja piedāvājumu iesniedz, nosūtot pa pastu, pasūtītājam tas ir jāsaņem norādītajā adresē līdz 

noteiktā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. 

11. Piedāvājumus, kuri saņemti pēc iepirkuma norises noteikumos noteiktā piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa beigām, darbinieks reģistrē un marķē ar uzrakstu „NOKAVĒTS”. 
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IV. Piedāvājuma noformēšanas prasības 

 

12. Piedāvājums jāievieto slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai tajā 

iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim. 

13. Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda: 

13.1. Pretendenta nosaukums un adrese; 

13.2. Pasūtītāja nosaukums un adrese (Demenes pagasta pārvalde, Briģenes iela 2, Demene, 

Demenes pag., Daugavpils nov.); 

13.3. Atzīme „Vieglās pasažieru automašīnas iegāde Demenes pagasta pārvaldei”; 

13.4. Atzīme „Neatvērt līdz 2016. gada  18.jūlijam plkst. 9.
00

” 

14. Piedāvājums jāiesniedz valsts valodā, drukātā veidā, vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, 

numurētas un aizzīmogotas. 

15. Visi iesniedzamie dokumenti (skat. VII nodaļā) jābūt valsts valodā, skaidri salasāmiem un 

jānoformē saskaņā ar Ministru Kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumu  Nr. 916 „Dokumentu 

izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām. Ja kāds dokuments vai citi piedāvājumā iekļautie 

informācijas materiāli vai dokumenti nav latviešu valodā, tiem pievieno apliecinātu tulkojumu 

atbilstoši Ministru kabineta 22.08.2000. noteikumu Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu 

tulkojumi valsts valodā” prasībām. 

16. Piedāvājumā jāietver: 

16.1. Pieteikums par dalību iepirkumā, kas sagatavots atbilstoši norises noteikumu 

1.pielikumā norādītajai formai;  

16.2. Apliecinājums par pretendentu, kas sagatavots atbilstoši norises noteikumu 

2.pielikumā norādītajai formai; 

16.3. Pretendenta parakstīts Tehniskais un finanšu piedāvājums, atbilstoši norises noteikumu 

4.pielikumā norādītajai formai; 

16.4. Ja pieteikumu, Tehnisko un finanšu piedāvājumu vai citus piedāvājumā ietvertos 

dokumentus  paraksta pilnvarota persona, pilnvaras oriģināls. 

16.5. Iesniedzamie dokumenti saskaņā ar norises noteikumu 27.- 33.punktu. 

17. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt. 

18. Pretendentu iesniegtie dokumenti pēc iepirkuma pabeigšanas netiek atdoti atpakaļ. 

19. Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus. 

20.Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu 

Pasūtītājam. 

V. Līguma izpildes laiks 

 

21. Paredzamais līguma izpildes laiks: 120 (viens simts divdesmit) kalendāro dienu laikā no līguma 

parakstīšanas dienas. 

22. Līguma izpildes vieta – Demenes pagasta pārvalde, Briģenes iela 2, Demene, Demenes pag., 

Daugavpils novads. 

23. Iepirkuma līguma projekts 5.pielikumā. 

 

VI. Prasības pretendentiem 

23. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata pretendenta 

piedāvājumu, ja tas pretendentam konstatē Publisko iepirkumu likuma 8.
2 

piektās daļas 1.punktā,  

2.punktā vai 3.punktā minētos apstākļus: 

 23.3.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas 

procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka 

iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā 

darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts; 

23.3.2. ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās 

datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto 



līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā, vai dienā, kad iepirkuma komisija 

pieņēmusi lēmumu par iepirkuma uzsākšanu, ja attiecībā uz iepirkumu nav jāpublicē paziņojums 

par plānoto līgumu, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību 

piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir 

nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā 

kādā no valstīm pārsniedz 150 euro; 

      23.3.3. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, 

ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām 

prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi 

norises noteikumu 23.3.1., un 23.3.2.  punktos  minētie nosacījumi. 

24.Pretendentam jābūt izsniegtai spēkā esošai Ceļu satiksmes drošības direkcijas transportlīdzekļu 

tirdzniecības vietas reģistrācijas apliecībai, kas izsniegta saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 4.
1
 pantu 

un Ministru kabineta 2007. gada 18. decembra noteikumiem Nr.876 „Transportlīdzekļu un to 

numurēto agregātu tirdzniecības noteikumi”. 

25. Pretendents ir reģistrēts, licencēts un sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu 

prasībām  un tiesīgs pārdot pasūtītājam ražotāja produkciju un uzņemties garantijas saistība. 

26. Pretendentam ne tālāk kā 30 km attālumā no pasūtītāja juridiskās adreses, jābūt vismaz viena 

ražotāja atzīta un sertificēta tehniskās apkopes (servisa) pakalpojumu sniegšanas vieta, kurā ir 

iespējams nodrošināt piedāvātās vieglās pasažieru automašīnas tehnisko apkopi un garantijas 

remontu.   

27.Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir pieredze iepirkuma priekšmeta (vieglās 

automašīnas) piegādē vismaz 3 (trīs) līdzvērtīga apjoma piegādes. 

 

 

VII.   Iesniedzamie dokumenti (Pretendentu atlases dokumenti) 

 

28. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā, kas sagatavots un aizpildīts uz Pretendenta veidlapas, 

atbilstoši Norises noteikumiem pievienotajam paraugam (Pielikums Nr.1) un ko parakstījusi 

Pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotā persona. Gadījumā, ja 

pieteikumu paraksta  Pretendenta pilnvarotā persona, nepieciešams pievienot pilnvaru vai tās 

apliecinātu kopiju. 

29. Pretendenta apliecinājums (oriģināls), ka uz viņu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.
2
panta 

piektās daļas minētie apstākļi. Apliecinājumu, jāsagatavo atbilstoši norises noteikumu 2.pielikuma 

formai un kuru paraksta Pretendents, tā vadītājs vai pilnvarota persona ar paraksta tiesībām. 

30. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieteikumā norāda personu, kura iepirkumā 

pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību un ir pilnvarota parakstīt ar iepirkumu saistītos dokumentus, 

kā arī norāda piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības apjomus šajā iepirkumā. Papildus 

pievieno piegādātāju apvienības dalībnieku apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību ar 

pretendentu konkrētā līguma izpildei. 

31. Pretendenta pieredzes apraksts, kas sagatavots atbilstoši 6.pielikumam, pievienojot vismaz 2 

(divas) pozitīvas atsauksmes par iepirkuma priekšmeta jomā noslēgtu līgumu izpildi, kurās norādīts 

objekta nosaukums, izpildes termiņš, veikto piegāžu vērtība un informācija par to, vai piegādes 

veikti atbilstoši normatīvajiem aktiem un pienācīgi pabeigti. 

32. Spēkā esoša Ceļu satiksmes drošības direkcijas transportlīdzekļu tirdzniecības vietas 

reģistrācijas apliecības kopija, kas izsniegta saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 18. decembra 

noteikumiem Nr.876 „Transportlīdzekļu un to numurēto agregātu tirdzniecības noteikumi. 

33. Pretendenta apliecinājums, (pievienojot sertifikāta vai izziņas no ražotāja dokumenta oriģinālu 

vai kopiju), ka ne tālāk kā 30 km attālumā no pasūtītāja juridiskās adreses atrašanās vietas ir vismaz 

viena ražotāja atzīta un sertificēta tehniskās apkopes (servisa) pakalpojumu sniegšanas vieta, kurā ir 

iespējams nodrošināt piedāvātā automašīnas tehnisko apkopi un garantijas remontu. 



34. Pretendentam jābūt transportlīdzekļa ražotāja oficiālajam pārstāvim Latvijā un ir jāiesniedz 

attiecīgo transportlīdzekļu ražotāja/izplatītāja parakstīts dokumenta oriģināls vai kopija (izziņa, 

apliecinājums, vēstule vai cits satura ziņā pielīdzināms dokuments), kas apliecina Pretendenta 

tiesības pārdot ražotāja produkciju un uzņemties garantiju saistības. 

35.  Norises noteikumu 28. un 29.punktā noteiktās prasības attiecas arī uz piegādātāju apvienību kā 

pretendenta dalībniekiem un apakšuzņēmējiem. 

 

VIII. Piegādes un apmaksas noteikumi 

 

36. Vieglo pasažieru  automašīnu jāpiegādā saskaņā ar tehnisko specifikāciju (3.pielikums) pie 

Demenes pagasta pārvaldes administratīvās ēkas, Briģenes ielā 2, Demenē, Demenes pag., 

Daugavpils novads. 

37. Pieņemšana notiks parakstot pieņemšanas-nodošanas aktu. 

38. Paredzamais līguma piegādes termiņš ir 120 (viens simts divdesmit) kalendāro dienu laikā no 

līguma parakstīšanas dienas. 

39. Pretendents garantē, ka vieglā pasažieru automašīna ir jauna, atbilst Latvijas Republikā spēkā 

esošo normatīvo aktu prasībām un ir sertificēts atbilstoši ES prasībām.  

40. Pasūtītājs preces apmaksu veic ar 100 % pēcapmaksu. 

41. Pasūtītājs veic samaksu par pasūtījumu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc automašīnas 

saņemšanas un pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas. 

 

IX. Iepirkuma un Piedāvājuma sagatavošanas izmaksas 

 

42. Izdevumus, kas saistīti ar iepirkuma organizēšanu, sedz Pasūtītājs. 

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

Pasūtītājs nav atbildīgs, nesedz un nekompensē šos izdevumus neatkarīgi no iepirkuma norises un 

iznākuma. 

X  Prasības Tehniskajam un finanšu piedāvājumam un piedāvājuma cena 

44. Pretendenta Tehniskajam un finanšu piedāvājumam jāatbilst norises  noteikumu 4.pielikumā 

norādītajai formai.  

45. Tehniskajam un finanšu piedāvājumam jābūt Pretendenta vai tā pilnvarotās personas 

parakstītam, uz Pretendenta veidlapas. 

46. Pretendents norāda piedāvājuma kopējo cenu bez PVN, atsevišķi norādot cenu ar PVN. 

Pretendents Finanšu piedāvājumā iekļauj visas izmaksas t.sk. nodokļus un nodevas.  

 

XI. Piedāvājuma spēkā esamība 

 

47. Pretendenta iesniegtais Piedāvājums ir derīgs, t.i., saistošs iesniedzējam 90 (deviņdesmit) 

dienas, skaitot no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. 

48. Ārkārtējos  gadījumos iepirkuma organizētājs var pieprasīt, lai Pretendenti pagarina spēkā 

esamības termiņu par konkrētu papildus periodu. Pieprasījums un Pretendentu atbildes 

noformējamas rakstiski. Pretendentam, kurš piekrīt šai prasībai, nav atļauts izmainīt savu 

piedāvājumu. 

 

XII. Iepirkumu komisijas tiesības un pienākumi 

 

49. Iepirkumu komisijai, piedāvājumu izvērtēšanā un savus pienākumu pildīšanas laikā, ir tiesības 

pieaicināt ekspertus.  

50. Iepirkumu komisijai ir tiesības pieprasīt, lai piegādātājs vai kompetenta institūcija rakstiski 

izskaidro piedāvājumā iesniegtajos dokumentos ietverto informāciju, ja pasūtītājs konstatē, ka 



atbilstoši Norises noteikumu prasībām iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai 

nepilnīga. Pasūtītājs termiņu nepieciešamās informācijas iesniegšanai nosaka samērīgi ar laiku, kas 

nepieciešams šādas informācijas sagatavošanai un iesniegšanai. Ja pretendents to nav izdarījis 

atbilstoši Pasūtītāja noteiktajām prasībām, Pasūtītājam nav pienākums atkārtoti pieprasīt, lai tiek 

izskaidrota vai papildināta šajos dokumentos ietvertā informācija.  

51. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā un 

finanšu piedāvājumā iekļautā informācija (tiktāl, lai netiktu mainīts piedāvājums un tajā ietvertā 

informācija pēc būtības). 

52. Iepirkumu komisija ir tiesīga pārbaudīt un /vai iegūt nepieciešamo informāciju kompetentā 

institūcijā, datubāzēs vai no citiem avotiem. Gadījumos, ja Iepirkumu komisija ir ieguvusi 

informāciju šādā veidā, attiecīgais pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par 

attiecīgo faktu, ja Pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai. 

53. Iepirkumu komisijai ir tiesības normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos pārtraukt iepirkumu 

un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.  

54. Iepirkumu komisijas pienākums ir izskatīt pretendentu piedāvājumus, novērtēt to atbilstību 

norises noteikumu prasībām. 

55. Paziņojot par līguma slēgšanu un informējot pretendentus, pasūtītājs nav tiesīgs atklāt 

informāciju, kuru tam kā komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju nodevuši citi piegādātāji. 

56. Uz iepirkumu komisijas darbību attiecas Publisko iepirkumu likuma 23 .panta pirmās, otrās un 

trešās daļas noteikumi. Iepirkumu komisija pieņem lēmumus Publisko iepirkumu likuma 24. panta 

pirmajā daļā noteiktajā kārtībā. 

57. Nav paredzēta pretendentu piedāvājumu publiska atvēršanas sanāksme. 

 

 

XIII. Pretendenta tiesības un pienākumi 

 

58. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir pienākums ievērot visus Norises noteikumu minētos 

nosacījumus.  

59. Pretendentam ir pienākums lūgumus pēc jebkāda veida paskaidrojumiem iesniegt Pasūtītājam 

rakstveidā un laikus, lai Iepirkumu komisija atbildi varētu sniegt savlaicīgi.  

60. Pretendentam ir pienākums rakstveidā, Iepirkumu komisijas noteiktajā termiņā sniegt 

precizējumus vai paskaidrojumus par piedāvājumu un tajā ietverto dokumentāciju, ja Iepirkumu 

komisija to pieprasa, tiktāl, lai piedāvājums netiktu mainīts pēc būtības. 

61. Pretendentam ir pienākums iesniegt apliecinājumu par piedāvājuma derīguma termiņa 

pagarinājumu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc iepirkuma komisijas rakstiska pieprasījuma, ja 

Iepirkumu komisija pieņem lēmumu par iepirkuma termiņa pagarinājumu un pretendents vēlas 

turpināt dalību iepirkumā. Pretendentam ir tiesības sekot līdzi sava piedāvājuma derīguma termiņam 

un pēc savas iniciatīvas savlaicīgi iesniegt piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumu, ja līdz 

Pasūtītāja noteiktajam piedāvājumu derīguma termiņam netiek noslēgts iepirkuma līgums un 

pretendents vēlas uzturēt savu piedāvājumu spēkā. 

62. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir tiesības pieprasīt un saņemt apliecinājumu tam, ka 

piedāvājums ir iesniegts.  

63. Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas PIL 8.
2
 panta noteikumi, un 

kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto 

lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta 

Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.  

64. Ja attiecībā uz piedāvājumā ietverto informāciju nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, 

piegādātājs to norāda savā piedāvājumā. 

65. Līdz iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents ir tiesīgs atsaukt vai 

mainīt savu piedāvājumu. Atsaukumam ir neatgriezenisks bezierunu raksturs, un tas izbeidz 

Pretendenta turpmāko līdzdalību iepirkumā. Piedāvājums atsaucams vai maināms, pamatojoties uz 



rakstveida iesniegumu, kas saņemts līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām un apstiprināts  ar 

uzņēmuma zīmogu un vadītāja vai vadītāja pilnvarotas personas parakstu. Uz iepakojuma attiecīgi 

atzīmējot “LABOJUMS” vai “ATSAUKŠANA”. 

 

XIV. Piedāvājuma vērtēšana un piedāvājuma izvēle 

 

66. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir viszemākā kopējā cena (bez PVN) par visu piedāvājumu. 

67. Komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst norises noteikumos minētajām 

prasībām un tehniskajām specifikācijām. 

68. Atbilstība norises noteikumos izvirzītajām prasībām tiek veikta secīgā 4 (četru) posmu 

procedūrā, katrā nākamajā posmā vērtējot tikai tos piedāvājumus, kas nav noraidīti iepriekšējā 

posmā: 

68.1. 1.posms-piedāvājumu noformējuma pārbaude; 

68.2. 2.posms-atlases dokumentu atbilstības pārbaude; 

68.3. 3.posms-tehniskā un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude; 

68.4. 4.posms-piedāvājuma izvēle - zemākās cenas noteikšana. 

69. Konstatējot piedāvājuma būtisku neatbilstību kādai no prasībām, komisijai ir tiesības izslēgt 

Pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā un neizskatīt piedāvājumu nākamajā izvērtēšanas 

posmā. 

70. Gadījumā, ja: 

 Piedāvājumu izvērtēšanas laikā Pretendents savu piedāvājumu atsauc vai maina un/vai  

 Pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav iesniedzis pieprasīto 

informāciju un/vai 

 Piedāvājums neatbilst kādai iepirkuma norises noteikumu noteiktajai prasībai un/vai 

 Pretendents nepiekrīt iepirkuma komisijas izlabotajai aritmētiskajai kļūdai un/vai 

 Piedāvājums tiek atzīts par nepamatoti lētu, 

iepirkuma komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata un attiecīgo Pretendentu izslēdz no 

turpmākās dalības iepirkumā.  

71. Aritmētiskās kļūdas labošana: 

71.1. Piedāvājumu izvēles laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētiskās 

kļūdas (kļūda, kura ir pieļauta vienīgi aritmētisku jeb  matemātisku darbību rezultātā); 

71.2. Ja iepirkuma komisija piedāvājumā konstatē aritmētisko kļūdu, tā šo kļūdu izlabo; 

71.3. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu (piedāvāto līgumcenu) iepirkuma 

komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautā kļūda labota; 

71.4. Turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā iepirkuma komisija ņem vērā tikai šajā sadaļā 

noteiktajā kārtībā veiktos labojumus un laboto piedāvājuma summu. 

72. Nepamatoti lēta piedāvājuma noteikšana: 

72.1. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka konkrētais piedāvājums varētu būt nepamatoti lēts, 

iepirkuma komisija pirms šā piedāvājuma noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu 

paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, ievērojot Publisko iepirkumu 

likumā noteikto kārtību un paredzētās iespējas; 

72.2. Ja izvērtējot  Pretendenta sniegto skaidrojumu, iepirkuma komisija konstatē, ka 

Pretendents nevar pierādīt, ka tam ir pieejami būtiski piedāvājuma nosacījumi, kas ļauj noteikt 

tik zemu cenu, iepirkuma komisija atzīst piedāvājumu par nepamatoti lētu un turpmāk to 

neizskata. 

73. Iepirkuma komisija nosaka atbilstošo piedāvājumu ar viszemāko cenu un pieņem lēmumu par 

iepirkuma līguma slēgšanu ar Pretendentu, kura piedāvājums atzīts par Pasūtītāja prasībām 

atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu un atbilst Pasūtītāja budžeta iespējām. 

 

XV. Lēmuma publicēšana, pretendentu informēšana 

 par pieņemto lēmumu un līguma slēgšana 

74. Lēmuma pieņemšana: 



74.1. Iepirkumu komisija nosaka viszemākās cenas piedāvājumu un pieņem lēmumu par iepirkuma 

līguma slēgšanu ar pretendentu, kura piedāvājums atzīts par Norises noteikumu prasībām atbilstošu 

viszemākās cenas piedāvājumu un atbilst Pasūtītāja projekta budžeta finanšu iespējām, par visu 

iepirkuma apjomu.  

74.2.Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums. 

       75.Lēmuma publicēšana: 

75.1.Ne vēlāk kā 5 (piecas) darbdienas pēc tam, kad noslēgts līgums, pasūtītājs publicē informatīvu 

paziņojumu par noslēgto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājas  lapā un savā mājas lapā. 

75.2. Pasūtītājs savā mājas  lapā internetā publicē komisijas lēmumu minēto lēmumu un nodrošina 

tam brīvu un tiešu elektronisko pieeju. 

       76. Pretendentu informēšana: 

76.1. Pasūtītājs informē visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu 3 (triju) darbdienu 

laikā pēc lēmuma pieņemšanas.  

76.2. Pasūtītājs 3 (triju) darbdienu laikā pēc pretendenta pieprasījuma saņemšanas izsniedz vai 

nosūta pretendentam lēmumu, ar kuru noteikts uzvarētājs, papildus norādot visus noraidītos 

pretendentus un to noraidīšanas iemeslus, visu pretendentu piedāvātās līgumcenas un par uzvarētāju 

noteiktā pretendenta salīdzinošās priekšrocības.  

 

XVI. Lēmums par iepirkuma izbeigšanu bez līguma noslēgšanas 

 

77. Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, ja 

iepirkumam netika iesniegti piedāvājumi, vai iesniegtie piedāvājumi neatbilda uzaicinājumā un 

tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām, ja visi atbilstošie piedāvājumi pārsniedz plānotos 

budžeta resursu limitus, kā arī citos gadījumos saskaņā ar likumu vai šo iepirkuma norises 

noteikumiem. 

 

 

 

Pielikumu saraksts 

1.pielikums – Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā 

2.pielikums – Pretendenta apliecinājums 

3.pielikums – Tehniskā specifikācija 

4.pielikums – Tehniskais un finanšu piedāvājums 

5.pielikums – Iepirkuma līguma projekts 

6.pielikums – Pretendenta pieredzes apraksts 

 

 



1.pielikums 

Iepirkuma norises noteikumiem „Vieglās pasažieru 

automašīnas iegāde Demenes pagasta pārvaldei ”  

Iepirkuma identifikācijas numurs DPP 2016/4 

 

Uz Pretendenta veidlapas (ja attiecināms) 

Vieta  

Datums  

Daugavpils novada pašvaldības  

Demenes pagasta pārvaldei 

Briģenes iela 2, Demene,  

Demenes pag., Daugavpils nov., LV-5442 

 

Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā 

 

„Vieglās pasažieru automašīnas iegāde Demenes pagasta pārvaldei” 

Iepirkums saskaņā ar publisko iepirkumu likuma 8
2
.pantu 

 

Pretendents (ierakstīt pretendenta nosaukums, ja Pretendents ir juridiska persona, vai vārdu un 

uzvārdu, ja Pretendents ir fiziska persona), reģ.Nr. (ierakstīt reģistrācijas numuru, ja Pretendents ir 

juridiska persona, vai personas kodu, ja pretendents ir fiziska persona), (norādīt adresi), tā 

(personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds) personā, ar šā pieteikuma 

iesniegšanu:  

1. Apliecina savu dalību iepirkumā „Vieglās pasažieru automašīnas iegāde Demenes 

pagasta pārvaldei” (iepirkuma identifikācijas numurs DPP 2016/4). 

2. Apstiprina, ka ir iepazinies ar iepirkuma norises noteikumiem un piekrīt visiem iepirkuma 

norises noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju tiem nav. 

3. Apliecina, ka iesniegtā piedāvājumā cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar 

pilnīgu un kvalitatīvu tā izpildi. 

4. Ar šo apliecinām, ka visa piedāvājumā iesniegtā informācija ir patiesa. 

 

Pretendents  

Reģistrācijas Nr.   

Adrese:  

Kontaktpersona  

Kontaktpersonas 

tālr./fakss, e-pasts 
 

Bankas nosaukums, 

filiāle 
 

Bankas kods  

Norēķinu konts  

Vārds, uzvārds*  

Amats  

Paraksts  

Datums  

Zīmogs  

(Paraksta Pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona) 



2. pielikums 

Iepirkuma norises noteikumiem „Vieglās pasažieru 

automašīnas iegāde Demenes pagasta pārvaldei ”  

Iepirkuma identifikācijas numurs DPP 2016/4 

Vieta  

Datums  

Daugavpils novada pašvaldības  

Demenes pagasta pārvaldei 

Briģenes iela 2, Demene,  

Demenes pag., Daugavpils nov., LV-5442 

 

A P L I E C I N Ā J U M S  

 

Iepirkumā  

„Vieglās pasažieru automašīnas iegāde Demenes pagasta pārvaldei” 

 

Saskaņā ar iepirkuma norises noteikumu prasībām, es, apakšā parakstījies, Pretendents (ierakstīt 

Pretendenta nosaukumu, ja Pretendents ir juridiska persona, vai vārdu un uzvārdu, ja Pretendents 

ir fiziska persona) apliecinu sekojošo: 

 

1. 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), nav apturēta vai pārtraukta tā 

saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tā bankrotu tas tika likvidēts; 

2. pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta dienā, kad 

paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai dienā, kad 

iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma uzsākšanu, ja attiecībā uz iepirkumu nav 

jāpublicē paziņojums par plānoto līgumu, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma 

slēgšanas tiesību piešķiršanu, 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; 

3. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā 

kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām 

prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi 

Publisko iepirkuma likuma piektās daļas 1. un 2.punktā minētie nosacījumi. 

4. piedāvājuma spēkā esamību 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no piedāvājumu atvēršanas 

dienas; 

5. piekrīt Pasūtītāja noteiktajām iepirkuma priekšmeta tehniskajām prasībām; 

6. nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties iepirkumā un pildīt iepirkuma norises noteikumos un tā 

pielikumos norādītās prasības. 

 

Vārds, uzvārds*  

Amats  

Paraksts  

Datums  

Zīmogs  
* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds 

 

 

 

http://likumi.lv/doc.php?id=133536#p1
http://likumi.lv/doc.php?id=133536#p2


3. pielikums 

Iepirkuma norises noteikumiem „Vieglās pasažieru automašīnas iegāde  

Demenes pagasta pārvaldei ”  

Iepirkuma identifikācijas numurs DPP 2016/4 

 

 

Tehniskā specifikācija 

 
„Vieglās pasažieru automašīnas iegāde Demenes pagasta pārvaldei” 

Iepirkums saskaņā ar publisko iepirkumu likuma 8
2
.pantu 

Pretendents _______________ (nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas numurs) (turpmāk – 

Pretendents), tā ______________________ (vārds, uzvārds, amats) personā ir iepazinies ar norises 

noteikumiem un tehniskās specifikācijas prasībām, paredzējis un ievērtējis visus ar iepirkuma 

priekšmetu saistītos izdevumus un izmaksas, un pamatojoties uz to, ir sagatavojis un iesniedz savu 

tehnisko un finanšu piedāvājumu: 

 

 

Pasūtītāja prasības 

iegādājamajām 

automašīnām 

 

Tehniskie rādītāji 

 

Marka, modelis  

Tips  Jauna vieglais pasažieru, M1 

Dzinējs 

Benzīna dzinējs;  

darba tilpums - ne mazāks kā 1500 cm
3
; 

Maksimālā jauda - ne mazāka par 80 kW; 

Veiktspēja 

Ražotāja uzrādītais degvielas patēriņš kombinētajā ciklā – ne 

lielāks par 6,5 l/100 km; 

CO2 izmeši ne vairāk, kā 150 (g/km); 

Izmešu standarts – Eiro 6; 

Transmisija 
Manuālā pārnesumu kārba, ne mazāk kā 5 pārnesumi (neskaitot 

atpakaļ gaitas); 

Piedziņa Priekšēja piedziņa; 

Izmēri 

Garums – ne mazāk kā 4300 mm; 

Augstums – ne vairāk kā 1700 mm; 

Riteņu bāzes garums – ne mazāk kā 2650 mm; 

Klīrenss piekrautai automašīnai – ne mazāks kā 200 mm; 

Masas 
Pilna masa – ne lielāka par 1800 kg; 

Pašmasa – ne lielāka par 1200 kg; 

Komplektācija 

Gaisa kondicionieris; 

Automašīnas oriģinālā audio sistēma ar MP3, USB un brīvroku 

tālruņa savienojamību; 

Stūres pastiprinātājs; 

ABS; 

Elektroniskā stabilitātes programma; 

Pretbuksēšanas sistēma; 

5 (piecu) durvju versija; 

Sēdvietu skaits ne mazāks par 5 (pieci), ieskaitot vadītāja sēdekļi; 



Visiem sēdekļiem automašīnā jābūt aprīkotiem ar drošības 

jostām; 

Viegli nolokāma pasažieru sēdekļu atzveltne 2.rindā, 1/3 un 2/3 

proporcijās. 

Drošības spilveni priekšā sēdošajiem; 

Sānu gaisa drošības spilveni; 

Pēc augstuma regulējami galvas atbalsti sēdekļiem. 

Domkrats; 

Pilna izmēra rezerves ritenis; 

CSDD normatīviem atbilstoša aptieciņa, ugunsdzēšamais aparāts, 

avārijas zīme un atstarojošā veste; 

Centrālā atslēga un signalizācija ar tālvadību; 

Automašīna aprīkota ar pretaizdzīšanas sistēmu un drošības 

ierīcēm, kas nepieciešamas KASKO apdrošināšanas 

noformēšanai; 

Ārējie atpakaļ skata spoguļi elektriski regulējami un apsildāmi; 

Elektriski paceļami priekšējie durvju stikli; 

Vadītāja sēdeklis regulējams pēc augstuma; 

Pēc augstuma regulējama stūre; 

Aizmugurējā stikla apsilde, mazgātājs, tīrītājs; 

Vējstikla tīrītāji ar intervālu releju; 

Priekšējo lukturu korektors; 

Dienas gaitas lukturi; 

Miglas lukturi; 

Cilpas automašīna vilkšanas troses pievienošanai priekšpusē un 

aizmugurē; 

Virsbūves krāsojums – gaiši pelēka vai brūnā metāliska; 

Vasaras riepas uz tērauda diskiem – ne mazākas kā R16, ar gaisa 

spiediena sensoriem; 

Ziemas riepu komplekts; 

Visu riteņu dubļu aizsargi; 

Tērauda aizsargplāksne dzinējam; 

Automašīnas ekspluatācijas instrukcija latviešu valodā; 

Kvalitātes prasības, 

garantija 

Garantija – ne mazāka, kā 3 gadu vai līdz 100 tūkstošu kilometru 

nobraukumam, atkarībā no tā, kas iestājas pirmais; 

Virsbūves garantija pret caurrūsēšanu - ne mazāk kā 6 gadi; 

Atbilstība ES normatīvo aktu un LR CSDD prasībām; 

Apkope 

 

Tehniskas apkopes iespēja un garantijas remonta iespēja 

automašīnas ražotāja oficiālajā pārstāvniecībā ne tālāk, ka 30 km 

attālumā no pasūtītāja juridiskās adreses. 

Papildus prasības: 

1. Automašīnai jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un 

jābūt ES sertificētai. 

2. Pretendentam jāpiegādā automašīnu līdz Pasūtītājam uz savu rēķinu 120 (viens simts 

divdesmit) kalendāro dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas. 

3. Saskaņā ar Pasūtītāja izdotu pilnvaru, Pārdevējs veic automašīnas reģistrāciju Ceļu  

satiksmes drošības direkcijā uz Pasūtītāja vārdu. 



                    4. Pretendentam jābūt transportlīdzekļa ražotajā oficiālam pārstāvim un jāiesniedz   

                     attiecīga transportlīdzekļa ražotāja vai izplatītāja parakstīts dokumenta oriģināls vai   

                     kopija (izziņa, apliecinājums, vēstule vai cits satura ziņā pielīdzināms dokuments),   

                     kas apliecina pretendentam ir tiesības pārdot ražotāja produkciju un uzņemties   

                     garantijas saistības. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.pielikums 

Iepirkuma norises noteikumiem „Vieglās pasažieru 

automašīnas iegāde Demenes pagasta pārvaldei ”  

Iepirkuma identifikācijas numurs DPP 2016/4 

 

 

Tehniskais piedāvājums 
„Vieglās pasažieru automašīnas iegāde Demenes pagasta pārvaldei” 

Iepirkums saskaņā ar publisko iepirkumu likuma 8
2
.pantu 

 

      Pretendents _______________ (nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas numurs) (turpmāk – 

Pretendents), tā ______________________ (vārds, uzvārds, amats) personā ir iepazinies ar norises 

noteikumiem un tehniskās specifikācijas prasībām, paredzējis un ievērtējis visus ar iepirkuma 

priekšmetu saistītos izdevumus un izmaksas, un pamatojoties uz to, ir sagatavojis un iesniedz savu 

tehnisko un finanšu piedāvājumu: 

 
  

 

Tehniskās specifikācijas prasības Pretendenta piedāvājums 

Marka, modelis 
Jānorāda automašīnas marka, 

modelis 

Tips  Jauna viegla pasažieru, M1  

Dzinējs 

Benzīna dzinējs;   

darba tilpums - ne mazāks kā 1500 

cm
3
; 

 

Maksimālā jauda - ne mazāka par 

80 kW; 

 

Veiktspēja 

Ražotāja uzrādītais degvielas 

patēriņš kombinētajā ciklā – ne 

lielāks par 6,5 l/100 km; 

 

CO2 izmeši ne vairāk, kā 150 

(g/km); 

 

Izmešu standarts – Eiro 6;  

Transmisija 

Manuālā pārnesumu kārba, ne 

mazāk kā 5 pārnesumi (neskaitot 

atpakaļ gaitas); 

 

Piedziņa Priekšēja piedziņa;  

Izmēri 

Garums – ne mazāk kā 4300 mm;  

Augstums – ne vairāk kā 1700 

mm; 

 

Riteņu bāzes garums – ne mazāk 

kā 2650 mm; 

 

Klīrenss piekrautai automašīnai – 

ne mazāks kā 200 mm; 

 

Masas 

Pilna masa – ne lielāka par 1800 

kg; 

 

Pašmasa – ne lielāka par 1200 kg;  

Komplektācija 

Gaisa kondicionieris;  

Automašīnas oriģinālā audio 

sistēma ar MP3, USB un brīvroku 

tālruņa savienojamību; 

 



Stūres pastiprinātājs;  

ABS;  

Elektroniskā stabilitātes 

programma; 

 

Pretbuksēšanas sistēma;  

5 (piecu) durvju versija;  

Sēdvietu skaits ne mazāks par 5 

(pieci), ieskaitot vadītāja sēdekļi; 

 

Visiem sēdekļiem automašīnā 

jābūt aprīkotiem ar drošības 

jostām; 

 

Viegli nolokāma pasažieru sēdekļu 

atzveltne 2.rindā, 1/3 un 2/3 

proporcijās. 

 

Drošības spilveni priekšā 

sēdošajiem; 

 

Sānu gaisa drošības spilveni;  

Pēc augstuma regulējami galvas 

atbalsti sēdekļiem. 

 

Domkrats;  

Pilna izmēra rezerves ritenis;  

CSDD normatīviem atbilstoša 

aptieciņa, ugunsdzēšamais aparāts, 

avārijas zīme un atstarojošā veste; 

 

Centrālā atslēga un signalizācija ar 

tālvadību; 

 

Automašīna aprīkota ar 

pretaizdzīšanas sistēmu un 

drošības ierīcēm, kas 

nepieciešamas KASKO 

apdrošināšanas noformēšanai; 

 

Ārējie atpakaļ skata spoguļi 

elektriski regulējami un apsildāmi; 

 

Elektriski paceļami priekšējie 

durvju stikli; 

 

Vadītāja sēdeklis regulējams pēc 

augstuma; 

 

Pēc augstuma regulējama stūre;  

Aizmugurējā stikla apsilde, 

mazgātājs, tīrītājs; 

 

Vējstikla tīrītāji ar intervālu releju;  

Priekšējo lukturu korektors;  

Dienas gaitas lukturi;  

Miglas lukturi;  

Cilpas automašīna vilkšanas troses 

pievienošanai priekšpusē un 

aizmugurē; 

 

Virsbūves krāsojums – gaiši 

pelēka vai brūnā metāliska; 

 



Vasaras riepas uz tērauda diskiem 

– ne mazākas kā R16, ar gaisa 

spiediena sensoriem; 

 

Ziemas riepu komplekts;  

Visu riteņu dubļu aizsargi;  

Tērauda aizsargplāksne dzinējam;  

Automašīnas ekspluatācijas 

instrukcija latviešu valodā; 

 

Kvalitātes 

prasības, 

garantija 

Garantija – ne mazāka, kā 3 gadu 

vai līdz 100 tūkstošu kilometru 

nobraukumam, atkarībā no tā, kas 

iestājas pirmais; 

 

Virsbūves garantija pret 

caurrūsēšanu - ne mazāk kā 6 gadi; 

 

Atbilstība ES normatīvo aktu un 

LR CSDD prasībām; 

 

Apkope 

 

Tehniskas apkopes iespēja un 

garantijas remonta iespēja 

automašīnas ražotāja oficiālajā 

pārstāvniecībā ne tālāk, ka 30 km 

attālumā no pasūtītāja juridiskās 

adreses. 

 

Papildus prasības: 

1. Automašīnai jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un 

jābūt ES sertificētai. 

2. Pretendentam jāpiegādā automašīnu līdz Pasūtītājam uz savu rēķinu 120 (viens 

simts divdesmit) kalendāro dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas. 

3. Saskaņā ar Pasūtītāja izdotu pilnvaru, Pārdevējs veic automašīnas reģistrāciju 

Ceļu  satiksmes drošības direkcijā uz Pasūtītāja vārdu. 

                   4. Pretendentam jābūt transportlīdzekļa ražotajā oficiālam pārstāvim un jāiesniedz         

                       attiecīga transportlīdzekļa ražotāja vai izplatītāja parakstīts dokumenta oriģināls   

                       vai kopija (izziņa, apliecinājums, vēstule vai cits satura ziņā pielīdzināms  

                      dokuments), kas apliecina, ka pretendentam ir tiesības pārdot ražotāja produkciju  

                      un uzņemties garantijas saistības. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

Finanšu piedāvājums 

 

       Piedāvājam veikt vieglās pasažieru automašīnas piegādi Demenes pagasta pārvaldes 

vajadzībām saskaņā ar iepirkuma Nr. DPP 2016/4 norises noteikumiem, līguma projektu un 

tehnisko specifikāciju par piedāvājuma cenu: 

Iepirkums 
Cena (EUR) bez PVN 

cipariem un vārdiem 
PVN 21 % 

Piedāvājuma 

kopējā summa ar 

PVN 

Vieglās pasažieru automašīnas 

iegāde Demenes pagasta 

pārvaldes vajadzībām 

Marka_____________ 

Modelis _____________ 

_________.___ 
(… eiro un … centi) 

____.__ 
 

_________.___ 
(… eiro un …centi) 

 

Apliecinu, ka: 

1. līguma izpilde tiks veikta atbilstoši norises noteikumu prasībām, Latvijas Republikā 

spēkā esošām tiesību normām un citiem normatīvajiem aktiem. 

2. piedāvātajā līguma summā ir iekļautas visu līguma darbu izpildei nepieciešamās 

izmaksas, kas noteiktas norises noteikumu 41.punktā. 

 

 

 

Vārds, uzvārds*  

Amats  

Paraksts  

Datums  

Zīmogs  

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.pielikums 

Iepirkuma norises noteikumiem „Vieglās pasažieru 

automašīnas iegāde Demenes pagasta pārvaldei ”  

Iepirkuma identifikācijas numurs DPP 2016/4 

 

I E P I R K U M A  L Ī G U M S  

par vieglās pasažieru automašīnas iegādi  

 

 

Demene, Demenes pag.                                                        ______.gada ____._______ 

 

 Demenes pagasta pārvalde, reģ.Nr. 90000064227, juridiskā adrese Briģenes ielā 2, 

Demene, Demenes pag., Daugavpils nov., tās vadītājas V. Gadzānes personā, kura rīkojas 

pamatojoties uz pārvaldes nolikumu, turpmāk tekstā saukts „PASŪTĪTĀJS”, no vienas puses, un 

_______________ (nosaukums un juridiskā adrese, reģistrācijas numurs), kas ar Demenes 

pagasta pārvaldes iepirkuma komisijas lēmumu rīkotajā pašvaldības iepirkumā tika atzīta par 

uzvarētāju, _______________ (pārstāvja amats, vārds, uzvārds) personā, kas darbojas saskaņā ar 

____________ (pārstāvības tiesību pamats), turpmāk tekstā “PIEGĀDĀTĀJS” no otras puses, 

abas kopā PUSES noslēdza šo Līgumu , par sekojošo: 

 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pamatojoties uz iepirkuma „Vieglās pasažieru automašīnas iegāde Demenes pagasta pārvaldei”, 

identifikācijas Nr. DPP 2016/4 rezultātiem, kas ir PIEGĀDĀTĀJA piedāvājums un šī LĪGUMA 

1.pielikums, PIEGĀDĀTĀJS pārdod un piegādā PASŪTĪTĀJAM jaunu vieglo pasažieru 

automašīnu ____(marka, modelis), VIN numurs____, bet PASŪTĪTĀJS pieņem un apmaksā to 

(turpmāk tekstā PRECE). 

1.2. PIEGĀDĀTĀJS piegādā PRECI uz Demenes pagasta pārvaldi, Briģenes ielā 2, Demene, 

Demenes pag., Daugavpils nov. 

1.3. Īpašuma tiesības uz PRECI pāriet PASŪTĪTĀJAM pēc PRECES reģistrācijas uz 

PASŪTĪTĀJA vārda Ceļu satiksmes drošības direkcijā. Visu risku par nejaušu gadījumu, ja sakarā 

ar to PRECE iet bojā vai bojājas, līdz PRECES nodošanai PASŪTĪTĀJAM nes PIEGĀDĀTĀJS. 

1.4. PIEGĀDĀTĀJS nodrošina PRECEI remontu un tehnisko apkopju veikšanas iespējas ražotāja 

vai tā pilnvarotā pārstāvja atzītā tehniskās apkopes (servisa) pakalpojumu sniegšanas vietā 

garantijas termiņa laikā. 

 

2. Līguma summa un norēķinu kārtība 

2.1. Līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) ir EUR _____ (skaits cipariem)  

(____________________)  (skaits vārdiem).  

Līguma kopējā summa EUR _____ (skaits cipariem)  (____________________)  (skaits vārdiem), 

tajā skaitā 21 % PVN EUR_____ (skaits cipariem)  (____________________)  (skaits vārdiem).  

2.2. Līguma kopējā summā ietilpst: 

2.2.1. PRECES cena ieskaitot jebkādas papildus iekārtas un aprīkojumu, kas ir uzstādīti PRECEI 

saskaņā ar Tehnisko specifikāciju; 

2.2.2. Izmaksas par PRECES reģistrāciju Ceļu satiksmes drošības direkcijā (turpmāk tekstā CSDD), 

tai skaitā ceļu nodeva un vieglo automobiļu nodoklis; 

2.2.3. Transportēšanas izmaksas līdz Līguma 1.2. punktā norādītajai PRECES nodošanas vietai; 



2.2.4. PASŪTĪTĀJA pārstāvju apmācība par PRECES ekspluatāciju. 

2.3. PASŪTĪTĀJS apņemas veikt šī līguma 2.1.punktā noteiktās PRECES apmaksu 100% apmērā 

30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc tās piegādes un saskaņā ar nodošanas-pieņemšanas aktu un 

PIEGĀDĀTĀJA izrakstītu rēķinu.  

2.4. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad PASŪTĪTĀJS veicis pārskaitījumu 

PIEGĀDĀTĀJA norādītajā norēķinu kontā. 

2.5. Katra no PUSĒM sedz savus izdevumus par banku pakalpojumiem, kas saistīti ar naudas 

pārskaitījumiem. 

3. Preces piegādāšana pieņemšanas kārtība 

3.1. PIEGĀDĀTĀJS ar saviem resursiem piegādā PASŪTĪTĀJAM PRECI 120 kalendāro dienu 

laikā no līguma noslēgšanas brīža uz Līguma 1.2.punktā norādīto adresi. PIEGĀDĀTĀJS iepriekš 

saskaņo (rakstiski vai telefoniski) ar Līguma 9.9.punktā norādīto atbildīgo amatpersonu konkrētu 

PRECES piegādes laiku. 

3.2. PRECI nodod un pieņem PUŠU pilnvarotiem pārstāvjiem parakstot PRECES nodošanas-

pieņemšanas aktu. 

3.3. Kopā ar PRECI PIEGĀDĀTĀJS nodod visus ar PRECI saistītos dokumentus, tajā skaitā 

tehnisko pasi, servisa apkopes grāmatiņu, garantijas dokumentus, ekspluatācijas noteikumus, 

rekomendācijas automašīnu lietotājiem tehnisko apkopju darba veikšanai un tehnisko apkopju 

servisu sarakstu, kā arī tehnisko apkopju grafikus. 

3.4. Ja PIEGĀDĀTĀJS ir piegādājis nekvalitatīvu PRECI vai PRECEI konstatēti defekti, par ko ir 

attiecīgi sastādīts defektācijas akts, tad viņa pienākums ir 10 (desmit) kalendāro dienu laikā novērst 

PRECEI defektus par savu  rēķina un atlīdzināt šajā sakarā PASŪTĪTĀJAM radušos zaudējumus. 

3.5. PIEGĀDĀTĀJS nes visu atbildību par PRECES nejaušu bojāju vai bojājumiem līdz PRECES 

nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas brīdim. 

 

4. Pušu pienākumi un tiesības 

4.1. PASŪTĪTĀJA tiesības: 

4.1.1. Pārbaudīt PRECES atbilstību visām Tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām; 

4.1.2. Pārbaudīt PIEGĀDĀTĀJA PRECEI dotās dokumentācijas pilnīgumu un derīgumu, ražotāja 

garantijas nosacījumus; 

4.1.3. Ja PRECEI konstatēti trūkumi vai nepilnības, sastādīt defektācijas aktu, kurā norādīt 

konstatētos trūkumus un pieprasīt tos novērst; 

4.1.4. Pieņemot PRECI pieaicināt neatkarīgus speciālistus un ekspertus; 

4.1.5. Nepieņemt PRECI, ja tā neatbilst Līguma noteikumiem un Tehniskajai specifikācijai; 

4.1.6. Saņemt garantijas apkalpošanu. 

4.2. PASŪTĪTĀJA pienākumi: 

4.2.1. Pieņemt piegādāto kvalitatīvu, Līguma noteikumiem atbilstošu PRECI, ja tā piegādāta 

saskaņā ar Līguma noteikumiem; 

4.2.2. Savlaicīgi veikt maksājumus saskaņā ar Līgumā noteikto samaksas kārtību; 

4.2.3. Veikt PRECES garantijas remontu garantijas termiņa laikā PIEGĀDĀTĀJA norādītajā 

Tehnisko apkopju servisa centrā ne tālāk kā 30 km attālumā no Pasūtītāja juridiskas adreses, izņēmuma 

gadījumos - citos centros Latvijas Republikas teritorijā.  

4.3. PIEGĀDĀTĀJA tiesības: 

4.3.1. Saņemt samaksu par PRECI Līguma noteiktajā kārtībā. 



4.4. PIEGĀDĀTĀJA pienākumi: 

4.4.1. Sagatavot un organizēt PRECES nodošanu PASŪTĪTĀJAM. 

4.4.2. Piegādes brīdī PRECEI uzstādīt sezonai atbilstošas riepas; 

4.4.3. Apmaksāt likumos un citos normatīvajos aktos noteiktos PRECES nodokļus un nodevas; 

4.4.4. Veikt PRECES reģistrācijas apmaksu CSDD; 

4.4.6. Iepazīstināt PASŪTĪTĀJU ar patiesu un pilnīgu informāciju par PRECES kvalitāti, drošumu 

un tehniskās ekspluatācijas noteikumiem; 

4.4.7. Nodrošināt garantiju un iespēju PASŪTĪTĀJAM veikt tehniskās apkopes un garantijas 

remontu ne tālāk kā 30 km attālumā no Pasūtītāja juridiskas adreses, izņēmuma gadījumos –citos centros 

Latvijas Republikas teritorijā. 

 

5. PUŠU mantiskā atbildība 

5.1. Ja PIEGĀDĀTĀJS nepiegādā PRECI Līguma 3.1. punktā noteiktajā termiņā, tas maksā 

PASUTĪTĀJAM līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no Līguma kopējās summas par katru 

nokavēto dienu no Līguma kopējās summas, 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no PASŪTĪTĀJA 

rēķina par līgumsodu nosūtīšanas dienas. 

5.2. Ja PASŪTĪTĀJS neveic norēķinus Līgumā noteiktajā termiņā, tas maksā PIEGĀDĀTĀJAM 

līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā par katru nokavēto dienu no noteiktā termiņā nesamaksātās 

summas, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentu) apmērā no nesamaksātās summas, 15 

(piecpadsmit) darba dienu laikā no PIEGĀDĀTĀJA rēķina par līgumsodu nosūtīšanas dienas. 

5.3. Ja PIEGĀDĀTĀJS nenodrošina PRECEI garantijas remontu 6.1.punktā noteiktajā garantijas 

termiņā, tad tas maksā līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma kopējās summas un 

atlīdzina PASŪTĪTĀJAM visus izdevumus par PRECES remontu. 

5.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo PUSES no saistību izpildes. 

 

6. Garantijas saistības 

6.1. PIEGĀDĀTĀJS dod piegādātajai PRECEI garantiju (saskaņā ar pretendenta piedāvājumu) no 

PRECES nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. 

6.2. Garantijas termiņā PIEGĀDĀTĀJS nodrošina, ka PRECE saglabā pienācīgu drošumu, kvalitāti 

un Līgumā noteiktās īpašības. 

6.3. Ja 6.1.punktā noteiktajā termiņā PASŪTĪTĀJS konstatē, ka PRECE nav kvalitatīva vai 

nesaglabā pienācīgu kvalitāti, tad PASŪTĪTĀJS rakstveidā paziņo par to PIEGĀDĀTĀJAM 10 

(desmit) darba dienu laikā pēc fakta konstatēšanas. 

6.4. PIEGĀDĀTĀJS garantijas termiņa laikā par savu rēķinu novērš PRECEI konstatētos trūkumus 

10 (desmit) kalendāro dienu laikā no 3.6. punktā noteiktā akta sastādīšanas dienas. 

 

7. Nepārvarama vara 

7.1. PUSES tiek atbrīvotas no Līguma saistību izpildes, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi. Pie 

nepārvaramas varas apstākļiem tiek pieskaitīti: ugunsgrēks, plūdi, zemestrīce, valdības lēmumi, 

rīkojumi un citi ārkārtēja rakstura negadījumi, ko PUSES nevarēja iepriekš paredzēt. 

7.2. Gadījumā, ja iestājas Līguma 7.1.punktā noteiktie nepārvaramas varas apstākļi, Līgumā 

noteiktie termiņi tiek pagarināti attiecīgi par tādu laika periodu, par kādu nepārvaramas varas 

apstākļi aizkavējuši Līguma izpildi. 



7.3. PUSES par Līguma izpildi traucējoša negadījuma sākuma laiku un izbeigšanos 2 (divu) 

kalendāro dienu laikā informē otru PUSI. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā vainīgā PUSE netiek 

atbrīvota no saistību izpildes. 

7.4. Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ PRECES piegāde aizkavējas vairāk kā par 30 (trīsdesmit) 

darba dienām, katra no PUSĒM ir tiesīga vienpusēji atkāpties no Līguma par to rakstveidā brīdinot 

otru PUSI 7 (septiņas) kalendārās dienas iepriekš. 

 

8. Strīdu izskatīšana un Līguma izbeigšana 

8.1. Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Līguma izpildes rezultātā vai sakarā ar Līgumu, PUSES 

atrisina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja PUSES nevar panākt vienošanos, tad strīdi un nesaskaņas 

risināmas Latvijas Republikas (LR) tiesā LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

8.2. Līgums var tikt izbeigts pirms Līguma darbības termiņa beigām, PUSĒM savstarpēji rakstveidā 

vienojoties. 

8.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez PIEGĀDĀTĀJA piekrišanas, ja 

PIEGĀDĀTĀJS nepiegādā PRECI Līguma 3.1.punktā noteiktajā piegādes termiņā. 

8.4. Līguma 8.3. noteiktajā gadījumā Līgums uzskatāms par izbeigtu 7 (septītajā) dienā pēc 

PASŪTĪTĀJA paziņojuma par atkāpšanos (ierakstīta vēstule) izsūtīšanas dienas. 

8.5. Izbeidzot Līgumu saskaņā ar 8.3.punktu, PIEGĀDĀTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM Līgumā 

noteikto līgumsodu, atlīdzina visus radušos zaudējumus. 

 

9. Citi noteikumi 

9.1. Līgums stājas spēkā abu tās eksemplāru abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā 

līdz____________ (120 (viens simts divdesmit) kalendārās dienas  no līguma parakstīšanas dienas). 

9.2. Visi Līguma grozījumi vai papildinājumi tiek izdarīti rakstiski, PUSĒM tos parakstot un ir 

spēkā no to visu eksemplāru parakstīšanas brīža. 

9.3. Visi Līgumā minētie pielikumi, kā arī pēc Līguma noslēgšanas sastādītie Līguma grozījumi vai 

papildinājumi, ja tie ir sastādīti, ievērojot Līguma 9.2.punkta noteikumus, ir Līguma neatņemamas 

sastāvdaļas. 

9.4. Neviena no PUSĒM bez saskaņošanas ar otru PUSI nedrīkst nodot trešajai personai savas 

saistības, kas ir noteiktas ar Līgumu. 

9.5. Gadījumos, kas nav paredzēti Līgumā, PUSES rīkojas saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem un 

citiem normatīvajiem aktiem. 

9.6. PUSES 5 (piecu) darba dienu laikā informē viena otru par adreses, bankas rēķinu vai citu 

rekvizītu izmaiņām. 

9.7. Paziņojumi par atkāpšanos no Līguma vai cita veida korespondence, kas attiecas uz Līgumu, ir 

jānosūta ierakstītā vēstulē uz Līgumā norādītajām adresēm. 

9.8. PIEGĀDĀTĀJA pilnvarotā kontaktpersona_____________ (vārds uzvārds), _________ 

(amats) _____________  (tālruņa numurs, fakss numurs). 

9.9. PASŪTĪTĀJA pilnvarotā kontaktpersona_____________ (vārds uzvārds), _________ (amats) 

_____________  (tālruņa numurs, fakss numurs). 

9.10. Līgums sastādīts latviešu valodā uz _____ (skaits cipariem)  (____________________)  

(skaits vārdiem) lapām, no kurām _____ (skaits cipariem)  (____________________)  (skaits 

vārdiem) lapas aizņem Līguma pamata teksts, _____ (skaits cipariem)  (____________________)   



(skaits vārdiem)  lapas Līguma 1.pielikums tehniskais un finanšu piedāvajums, _____ (skaits 

cipariem)  (____________________)  (skaits vārdiem) lapas, 2 (divos) eksemplāros ar vienādu 

juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie PASŪTĪTĀJA un otrs pie PIEGĀDĀTĀJA.   

Pušu juridiskās adreses un rekvizīti 

 

   PASŪTĪTĀJS                                                  

Demenes pagasta pārvalde 

Reģ. Nr. 90000064227   

Briģenes ielā 2, Demene, Demenes pag., 

Daugavpils nov., LV- 5442 

Valsts kase, TRELLV22 

konta Nr. LV38TREL9814231440200 

 

Demenes pagasta pārvaldes  

vadītāja 

 

                 _______________/V.Gadzāne/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. pielikums 

Iepirkuma norises noteikumiem „Vieglās pasažieru 

automašīnas iegāde Demenes pagasta pārvaldei ”  

Iepirkuma identifikācijas numurs DPP 2016/4 

 

PIEREDZES APRAKSTS 

„Vieglās pasažieru automašīnas iegāde Demenes pagasta pārvaldei” 

Iepirkums saskaņā ar publisko iepirkumu likuma 8
2
.pantu 

 

Pretendentam iepriekšējos 3 (trīs) gadu laikā ir pieredze vieglo automašīnu piegādē vismaz 2 

(divās) līdzvērtīga apjoma piegādes. 

Lai apliecinātu pieredzi, tabulā norādīt informāciju par objektiem, kas atbilst minētajai 

prasībai, kā arī pievienot Pasūtītāju atsauksmes par vismaz 2 (diviem) tabulā norādīto līdzīgu 

līgumu izpildi, kurās norādīts objekta nosaukums, izpildes termiņš, veikto piegāžu vērtība un 

informācija par to, vai piegādes veiktas atbilstoši normatīvajiem aktiem un pienācīgi pabeigtas. 

 

Nr. 

p.k. 

Objekta nosaukums, 

adrese, līguma darbības 

laiks 

Līguma 

cena EUR 

(bez PVN) 

Līguma ietvaros veikto 

piegāžu apraksts 

Pasūtītājs, 

kontaktpersona, 

tālrunis 

1.     

2.     

3.     

…     

 

 

Vārds, uzvārds*  

Amats  

Paraksts  

Datums  

Zīmogs  

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds 

 

 

 

 


