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NOLIKUMS 

 

1. Iepirkuma vispārīgā informācija: 

ID Nr. – Ādažu Namsaimnieks 2013/2 

CPV – 34100000-8 

Pasūtītājs:  

SIA "Ādažu namsaimnieks", 

Reģ.Nr. 40003422041 

Gaujas iela 16, Ādaži, LV-2164 

Tālrunis: 67996690 

Fakss: 67997690 

 

Kontaktpersona: Juris Krūze, tālrunis: 67997029, e-pasts: juris.kruze@adazi.lv 

Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju (iepirkuma komisiju) un ieinteresētajiem 

piegādātājiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā, izmantojot elektronisko 

pastu (pielikumus e-pasta vēstulēm pievienot - pdf (Portable Document Format) formātā), 

faksu vai pastu. 

 

2. Piedāvājuma iesniegšana, atvēršana, termiņi: 

2.1. Atbilstoši šī nolikuma prasībām, Pretendenti savus piedāvājumus, kas ir noformēti tā, lai 

piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, 

iesniedz personīgi līdz 2013.gada 19.novembrim plkst.11.00 SIA 

„Ādažu Namsaimnieks”, Gaujas ielā 16, LV-2164, 1.stāvā, vai atsūta uz šo adresi pa 

pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz 

augstākminētajam termiņam. 

2.2. Jebkurš piedāvājums, kas tiek saņemts pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, 

vai nav noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nav pieejama līdz 

piedāvājuma atvēršanas brīdim, neatvērtā veidā tiek atgriezts Pretendentam un netiek 

reģistrēts. 

2.3. Nav paredzēts organizēt publisku piedāvājumu atvēršanu. 



 

3. Piedāvājuma derīguma termiņš: 

3.1. Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam ir jābūt derīgam un saistošam iesniedzējam līdz 

iepirkuma līguma slēgšanai, bet ne ilgāk kā trīs mēnešus, skaitot no piedāvājumu 

atvēršanas dienas. 

3.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 3.1.punktā noteiktajā termiņā, 

pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja 

Pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski tas paziņo 

pasūtītājam.  

 

4. Piedāvājuma noformēšana un iesniegšana: 

4.1. Pretendenta piedāvājumam jābūt sagatavotam sekojoši: 

4.1.1. visi šajā nolikumā prasītie dokumenti jāiesniedz cauraukloti vienā sējumā (auklu gali 

jāpārlīmē un jāapzīmogo), ievietojot piedāvājumu aploksnē, to aizlīmējot un 

apzīmogojot; 

4.1.2. piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem; 

4.1.3. piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Citā valodā sagatavotiem piedāvājuma 

dokumentiem jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā; 

4.1.4. pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, 

to paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā; 

4.1.5. ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; 

4.1.6. uz piedāvājuma aploksnes jābūt norādei: 

PIEDĀVĀJUMS 

iepirkumā   

“JAUNAS KRAVAS PASAŽIERU AUTOMAŠĪNAS PIEGĀDE SIA "ĀDAŽU 

NAMSAIMNIEKS"” 

Identifikācijas numurs – Ādažu Namsaimnieks 2013/2 

Neatvērt līdz 2013. gada 19. novembrim plkst. 11.00 

4.2. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot, ja piedāvājums iesniegts pēc piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa beigām, ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem. 

4.3. Ja pretendents savas kvalifikācijas novērtēšanai nav iesniedzis visus šajā nolikumā 

prasītos atlases dokumentus vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, kā arī, ja tie 

neatbilst šī nolikuma prasībām, tad pretendents no tālākas līdzdalības konkursā tiek 

izslēgts un pretendenta piedāvājums netiek izskatīts. 

4.4. Pretendenti ir tiesīgi iesniegt piedāvājumu variantus, piedāvājot piegādāt vairākus auto. 

Nedrīkst tikt piedāvāti vairāki varianti viena auto finanšu līzingam vai kopējai cenai. 

 

5. Iepirkuma dokumentācijas saņemšana 

Nolikums, kā arī papildus informācija tiks publicēta Pasūtītāja interneta adresē: 

„www.adazunamsaimnieks.lv/dokumenti”, sadaļā: Publiskie iepirkumi.  

 



6. Iepirkuma priekšmets: 

6.1. Automašīnas piegāde 10 (desmit) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas.   

6.2. Automašīnu skaits – 1 gb.  

6.3. Paredzamā līgumcena – līdz 20 tūkst. LVL bez PVN. 

 

7. Automašīnas tehniskā specifikācija: 

Tehniskie parametri Prasības                                

Pirmā reģistrācija Jauna 

Nobraukums līdz 100 km 

Virsbūves tips Kravas pasažieru   

Automobiļa klase Daudzfunkciju 

Virsbūves konstrukcija Nesošā virsbūve             

Durvju skaits 

2 durvis priekšā šoferim un blakussēdētājam; 1 

durvis kravas nodalījumam labajā sānā bīdāmas, 1 

durvis aizmugurē veramas dubultas, iespēja 

iekraut Eiropaleti.                        

Sēdvietu skaits 3 sēdvietas              

Motora tilpums (cm3)/degviela Ne vairāk kā  2000 cm3/ dīzeļdegviela   

Degvielas patēriņš kombinētais cikls Ne vairāk kā 7.1 l/100 km       

Jauda, kW Ne mazāk kā 94 kW     

CO2 emisija Ne vairāk kā 170 g/km 

Piedziņa Priekšējā piedziņa  

Ātrumkārba Manuāla 6 ātrumu               

Platums 1890 - 1900 mm        

Garums 5135 – 5150 mm 

Augstums Ne vairāk kā 2000 mm 

Virsbūves krāsa Balta           

Drošības sistēma ABS Nepieciešams              

Stabilitātes kontroles sistēma Nepieciešams 

Stūres mehānisms ar  

pastiprinātāju 
Nepieciešams                  

Stūres augstuma regulēšana Nepieciešams                      

Priekšējo lukturu tuvo gaismu 

automātiska ieslēgšanās 
Nepieciešams                      

Miglas lukturi Nepieciešams 

Gaisa spilveni Nepieciešams           

Priekšējo sēdekļu apsilde Nepieciešams   

Gumijas salona paklāji Nepieciešams                

Galvas balsti krēsliem salonā Nepieciešams                           

Centrālā atslēga ar tālvadību Nepieciešams                  

Auto signalizācija Nepieciešams                        

Imobilaizers Nepieciešams                      

Kondicionieris Nepieciešams                

Integrēta AM/FM audio 

sistēma 
Nepieciešams           

Parkošanās sensori aizmugurē Nepieciešams 



Piekabes āķis Nepieciešams 

CSDD reģistrācijas pakalpojums Nepieciešams                 

Aptieciņa Nepieciešams                   

Avārijas trijstūris Nepieciešams               

Ugunsdzēšamais aparāts Nepieciešams               

Garantijas prasības 
visaptverošai garantijai jābūt vismaz 3 gadi vai 

100000km 

 

 

 

8. Līguma nosacījumi: 

8.1. Maksimālais auto piegādes termiņš - 10 darba dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas. 

8.2. Apmaksas nosacījumi – 15 dienas pēc auto piegādes. 

 

9. Piedāvājumā iekļaujamiem atlases prasības apliecinoši dokumenti:  

9.1. Komersanta reģistrācijas apliecība; 

9.2. Pilnvara (vai cits dokuments), kas ļauj piedāvājumu parakstījušai personai uzņemties 

saistības Pretendenta vārdā. 

9.3. Apliecinājums, ka piegādātājs ir automašīnas ražotāja autorizēta pārstāvis; 

9.4. Apliecinājums, ka piegādātājs 10 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas nodos auto 

pasūtītāja rīcībā. 

9.5. Apliecinājums, ka piegādātājs nodrošinās garantijas laikā  un apkopju veikšanai 

autorizētu servisu, kurš atrodas ne tālāk par 50km no Pasūtītāja adreses; 

9.6. Informāciju par pretendenta pieredzi automobiļu pārdošanā pēdējo 3 gadu laikā, 

pievienojot vismaz 1 (vienu) atsauksmi. Pretendentam pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ir jābūt 

pozitīvai pieredzei vismaz 2 (divu) tādu auto pārdošanā, kuru pārdošanas cena ir vismaz 

pretendenta piedāvātās līgumcenas apjomā.  

 

10. Tehniskais piedāvājums: 

Automašīnas tehniskās specifikācijas prasībām (7. punkts) atbilstošie raksturlielumi; 

aprakstoša informācija par auto; attēli; cita informācija.  

 

11. Finanšu prasības un piedāvājums: 

11.1. Finanšu piedāvājumā cenu norāda LVL un EUR, neieskaitot PVN. Atsevišķi norāda 

līguma summu, ieskaitot PVN. 

11.2. Sagatavojot finanšu piedāvājumu, pretendents ņem vērā, ka kopējā līgumcenā jāiekļauj 

un atsevišķi jānorāda pilnīgi visas izmaksas, kas saistītas ar auto pārdošanu (arī 

reģistrācija CSDD, tehniskās apskates uzlīme, pārdošanas sagatavošana, komisijas 

maksas u.c.). 

 

12. Piedāvājuma izvēle.  

12.1. Izvēloties Pretendentu, ar kuru slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma komisija ņems vērā 

zemāko cenu. 


