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1. Vispārīga informācija 

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs: RPNC/2015/14-inf. 
1.2. CPV kods: 34110000-1: Vieglie transportlīdzekļi   
1.3. Pasūtītājs: Valsts SIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”, Reģ. Nr. 
 50003342481, Tvaika iela 2, Rīgā, LV-1005. Tālrunis 67080112, fakss 67222305, e-
 pasts – rpnc@rpnc.lv . 
1.4. Iepirkuma procedūras kontaktpersona organizatoriskajos jautājumos – Centra vecākā 
 juriste  Ilze Rudoviča, e-pasts: ilze.rudovica@rpnc.lv , tālr. 67080261. 
1.5. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un/vai iepirkuma komisiju un Piegādātājiem 
 un/vai Pretendentiem notiek rakstveidā pa e-pastu (prioritāri) vai pa faksu un pastu 
 (pēc pieprasījuma). 
1.6. Par Pasūtītāja atbildēm uz Pretendentu uzdotajiem jautājumiem, par iespējamām 
 izmaiņām iepirkuma dokumentācijā, Iepirkuma komisija informāciju ievieto mājas 
 lapā www.rpnc.lv , sadaļā „Iepirkumi”.  
1.7. Iepirkuma dokumentācijas saņemšana: elektroniski Pasūtītāja mājas lapas sadaļā  

„Iepirkumi” – http://www.rpnc.lv/iepirkumi. 
 

2. Iepirkuma priekšmets 
2.1. Iepirkuma priekšmets ir viena transportlīdzekļa iegāde Pasūtītāja vajadzībām, saskaņā 

ar tehnisko specifikāciju (1. pielikums). 
2.2. Paredzamais līguma termiņš: 3 (trīs) mēneši no līguma noslēgšanas brīža. 
2.3. Plānotais iepirkuma daudzums ir norādīts tehniskajā specifikācijā (1. pielikums). 
2.4. Iepirkuma priekšmeta piegādes adrese  ir Rīga, Tvaika iela 2. 
 

3. Piedāvājuma iesniegšanas datums, laiks un kārtība 

 3.1.  Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2015. gada 05. jūnija, plkst. 10:00 Tvaika 
ielā 2, Administrācijas korpusā, Lietvedības daļā 104.kab., iesniedzot personīgi vai 
atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noteiktajā adresē līdz 
augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks 
pieņemts vai neatvērts tiks nosūtīts pa pastu iesniedzējam. 

3.2. Pretendentu piedāvājumu atvēršanai nav paredzēta publiska piedāvājumu atvēršanas   
 sanāksme. 

4. Pretendentu piedāvājumu noformēšana 

4.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda: 
4.1.1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese; 
4.1.2. Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese; 
4.1.3. Pretendenta kontaktpersonas vārds, uzvārds, telefona un faksa numurs; 
4.1.4. Atzīme ”Piedāvājums iepirkuma procedūrai „Viena transportlīdzekļa iegāde Valsts SIA 

„Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” vajadzībām” (id.Nr. RPNC/2015/14-inf.). 
Neatvērt līdz 2015.gada  05. jūnija, plkst.10:00)”. 

4.2.     Piedāvājums sastāv no 3 (trim) daļām:  
4.2.1. Pretendentu atlases dokumentiem, ieskaitot pieteikumu dalībai iepirkumā (2. 

pielikums); 
4.2.2. Tehniskā piedāvājuma (atbilstoši veidnei – 1. pielikums); 
4.2.3. Finanšu piedāvājuma  (atbilstoši veidnei – 4. pielikums). 

4.3.  Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem un caurauklotiem tā, lai dokumentus  
 nebūtu iespējams atdalīt, dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst tiem 
pievienotajam  satura rādītājam. 

4.4.      Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem. 
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4.5.  Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma 
 dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. 

4.6.      Katrs Pretendents var iesniegt vienu piedāvājuma variantu.  

4.7.   Piedāvājumu paraksta Pretendenta pārstāvis ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarota 
 persona. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikumu paraksta visas personas, 
 kas ietilpst personu grupā. 

4.8. Noformējot piedāvājumu, jāievēro spēkā esošo normatīvo aktu prasības dokumentu 
 noformēšanai. Pretendentu piedāvājumi, kuri nav noformēti atbilstoši šī nolikuma 
 prasībām, netiek vērtēti. 

 

5. Prasības pretendentiem un to izpildi apliecinošie dokumenti 

5.1. Pretendents var būt fiziska vai juridiska persona, kas reģistrēta spēkā esošajos     
 normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kā arī šādu personu apvienība jebkurā to 
 kombinācijā. 

5.2. Pasūtītājs izslēdz  pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šiem gadījumiem: 
5.2.1. ir 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 
maksātnespējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, 
uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts. 

5.2.2.  pretendentam Latvijā vai citā valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā 
patstāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā, valsts sociālās 
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm 
pārsniedz 150 euro.  

5.3.  5.2. punktā minēto apstākļu esamību Pasūtītājs pārbauda Publisko iepirkumu  
 likuma 8.² panta 7.daļas 1., 2.punkta noteiktajā kārtībā. 

5.4.  Visos Pretendenta atlases dokumentos pretendenta nosaukumam un rekvizītiem ir 
 jāatbilst ierakstiem Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistrā vai līdzvērtīgas 
uzņēmējdarbību/komercdarbību reģistrējošas ārvalsts iestādes reģistrā.  

5.5.   Pretendentam jābūt reģistrētam, licencētam vai sertificētam atbilstoši normatīvo aktu 
 prasībām.  

5.6.    Kvalifikācijas prasības un to izpildi apliecinošie dokumenti: 
 
Nr. Kvalifikācijas prasība Dokuments, kas apliecina atbilstību prasībai 
5.6.1. Uz Pretendentu 

neattiecas Publisko 
iepirkumu likuma 8.2 
panta piektās daļas 
nosacījumi. 

Minētās prasības izpildi apliecinošu informāciju attiecībā 
uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma 
slēgšanas tiesības, Pasūtītājs pārbaudīs publiski 
pieejamajās datu bāzēs. Ārvalstī reģistrēts pretendents 
pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniedz attiecīgās ārvalsts 
kompetentās institūcijas izziņu, no kuras izriet, ka uz šo 
pretendentu neattiecās  piektās daļas nosacījumi. 

5.6.2. Pretendents ir reģistrēts 
atbilstoši normatīvo aktu 
prasībām. 

Minētās prasības izpildi apliecinošu informāciju 
Pasūtītājs pārbaudīs publiski pieejamajās datu bāzēs. 
Ārvalstī reģistrēts pretendents iesniedz attiecīgās ārvalsts 
kompetentās institūcijas izziņu par reģistrāciju.   

5.6.3. Pretendents ir tiesīgs 
nodarboties ar iepirkuma 
priekšmeta realizāciju. 

Pretendenta apliecinājums par to, ka tas ir iepirkuma 
priekšmeta ražotājs vai tam ir iepirkuma līguma 
nosacījumu izpildei nepieciešamās tiesības pārdot 
iepirkuma priekšmetu un uzņemties tā apkopes un 
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garantijas saistības. 

5.6.4. Pretendentam ir pieredze 
ar iepirkuma priekšmetu 
saistīto pakalpojumu 
sniegšanā iepriekšējo 3 
(trīs) gadu periodā 
apjomā, kas nav mazāks 
par šī iepirkuma apjomu 

Pieredzes apraksts, kas apliecina Pretendenta atbilstību 
minētajai prasībai, norādot pasūtītāja nosaukumu, 
pakalpojumu sniegšanas laiku (2012., 2013. un 2014. 
gadā), pakalpojuma/preču apjomu, kontaktpersonas 
vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru. Pieredzes aprakstam 
jāpievieno ne mazāk kā 3 (trīs) pozitīvas atsauksmes no 
aprakstā norādītiem pasūtītājiem. 

5.6.5. Pretendents ir tiesīgs 
veikt tehnisko apkopi 
ražotāja vai tā pilnvarotā 
pārstāvja atzītā servisā   

Pretendenta apliecinājums par to, ka tam Rīgas teritorijā 
(atbilstoši tehniskajā specifikācijā norādītajam) ir vismaz 
viena ražotāja, vai tā pilnvarotā pārstāvja atzīta 
tehniskās apkopes (servisa)  pakalpojumu sniegšanas 
vieta, kurā ir iespējams nodrošināt piedāvātā 
transportlīdzekļa tehnisko apkopi un garantijas servisu. 

 

6. Papildus iesniedzamie dokumenti 

6.1.     Pretendenta parakstīts iesniegums dalībai iepirkumā (2. pielikums). 
6.2.   Pretendentam, ja tas ir ārvalstīs reģistrēts, kurš tiks atzīts par uzvarētāju, 10 (desmit) 

 darbadienu laikā būs jāiesniedz: 

6.2.1. Izziņa, kuru izsniegusi ārvalsts kompetenta institūcija, kas apliecina, ka 
pretendentam  nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas 
iemaksu parādu (ne vecāka par vienu mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas 
dienas); 

6.2.2. Izziņa, kuru izsniegusi  ārvalsts kompetenta institūcija, kas apliecina, ka 
pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu un neatrodas likvidācijas 
stadijā un saimnieciskā darbība nav apturēta (ne vecāka par vienu mēnesi pirms 
piedāvājuma iesniegšanas dienas). 

6.3. Pretendents sagatavo un iesniedz tehnisko piedāvājumu atbilstoši veidnei (1. 
pielikums). Tehniskajā piedāvājumā jānorāda detalizēts apraksts saskaņā ar Tehniskajā 
specifikācijā noteiktajām prasībām. Tehniskajā piedāvājumā jānorāda precīza 
informācija, nelietojot tādus apzīmējumus kā „atbilst”, „ne mazāk”, „ne vairāk” u. tml. 

6.4. Pretendents sagatavo un iesniedz finanšu piedāvājumu atbilstoši veidnei (4. pielikums). 
Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa un  
ar  pievienotās  vērtības nodokli.  

6.5. Pretendenta tehniskajam un finanšu piedāvājumam jābūt parakstītam ar Pretendenta 
paraksttiesīgās amatpersonas vai  tās pilnvarotās personas parakstu. 

 

7. PIEDĀVĀJUMA VĒRTĒŠANAS UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJI 

7.1. Piedāvājuma noformējuma pārbaude: 

7.1.1. Pēc piedāvājuma atvēršanas iepirkuma komisija veic piedāvājumu noformēšanas 

pārbaudes atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām un pieņem  attiecīgu lēmumu. 

7.2.    Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude: 

7.2.1. Iepirkuma komisija veic Pretendenta atbilstības pārbaudi un Pretendenta piedāvājumam 

pievienoto atlases dokumentu esamību atbilstoši nolikuma 5. un 6. punktam. 

7.2.2. Iepirkuma komisija veic tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi, izvērtējot        
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Pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstību iepirkuma procedūras izvirzītajām 

prasībām. 

7.2.3. Ja Pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst iepirkuma dokumentācijas tehniskajā 

specifikācijā izvirzītajām prasībām (1. pielikums), iepirkuma komisija lemj par 

piedāvājuma tālāku neizskatīšanu. 

7.2.4. Pretendenti, kas izturējuši tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi, tiek pielaisti pie 

finanšu piedāvājumu vērtēšanas. 

7.3.  Finanšu piedāvājumu vērtēšana un uzvarētāja noteikšana: 

7.3.1. Iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja piedāvājumā 

tiek konstatētas aritmētiskas kļūdas, tās tiek labotas saskaņā ar normatīvajos aktos 

noteiktajām prasībām. 

7.3.2. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu par plānoto iepirkuma 

priekšmetu euro bez PVN,  kas atbilst nolikuma un tehniskajām prasībām.  

 

8. CITA INFORMĀCIJA 

8.1. Visi izdevumi, kas saistīti ar iepirkuma piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu, 

 jāsedz iepirkuma Pretendentam. 

8.2. Iepirkuma līguma projekts tiks saskaņots ar Pretendentu, kuram būs piešķirtas  

 iepirkuma līguma slēgšanas tiesības. 

8.3. Visi strīdi saistībā ar noslēgtā iepirkuma līguma izpildi tiek risināti Latvijas Republikas 

tiesā; 

8.4. Pasūtītājs apmaksu veiks 30 (trīsdesmit) dienu laikā no transportlīdzekļa piegādes 

dienas. 

 

9. PIELIKUMI 

1. pielikums – Tehniskā specifikācija – tehniskais piedāvājums (veidne). 

2. pielikums – Pretendenta pieteikums par piedalīšanos iepirkuma procedūrā (veidne) 

3. pielikums – Pretendenta pieredzes apliecinājums (veidne) 

4. pielikums – Pretendenta finanšu piedāvājums (veidne) 

 
    
 

 

 
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs          A. Žukovskis 
   



1. pielikums  
Tehniskā specifikācija – tehniskais piedāvājums (veidne) 

 
 
 

Valsts  SIA  ”Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

Tvaika ielā 2, Rīgā LV- 1005  

Iepirkuma procedūras “Viena transportlīdzekļa iegāde  
Valsts SIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

vajadzībām” (id.Nr. RPNC/2015/14-inf.)  

Iepirkuma komisijai 

 

 

Pretendenta nosaukums 

 

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 

 

 
Nr. 
p.k. 

Tehniskās specifikācijas prasības Tehniskais piedāvājums 

1. 
Transportlīdzekļa 
marka, modelis 

nav noteikts  

2. 
Transportlīdzekļa 
klase 

komercauto  

3. Virsbūves tips mazais furgons  

4. 
Reģistrācijas gads, 
ražošanas gads 

2015. gads (jauna, nelietota, 
maksimālais nobraukums - 

30 km) 
 

5. Dzinēja tips Benzīns  

6. 
Dzinēja darba 
tilpums 

No 1600 cm3 - 1800 cm3  

7. 
Pārnesumu kārbas 
tips 

5- vai 6-pakāpju mehāniskā, 
neskaitot atpakaļgaitu 

 

8. 
Degvielas patēriņš 
pilsētā l/100 km 

Ne vairāk kā 8  

9. Piedziņa Priekšējo riteņu piedziņa  
11. Bagāžas ietilpība, l Ne mazāk kā 4000  

13. 
Sēdvietu skaits 
(ieskaitot vadītāja 
vietu) 

2  

14. Durvis:   
 priekšējās durvis; 2  

 
aizmugures durvis 
(2-viru)  

1  

 
bīdāmās durvis 
labajā pusē  

1  

15. Starpsiena 1  

16. 
Stiprinājuma 
punkti kravas telpā 

Ne mazāk kā 4  

17. 
Riepas - atbilstoši ES direktīvas 920/23 EEC 
prasībām: 
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vasaras riepu komplekts ar tērauda diskiem; 
ziemas riepu (bez radzēm) komplekts ar tērauda 
diskiem; 

 

18. Bagāžas nodalījuma izmēri (mm):  

 
garums līdz starpsienai ne mazāk par 2150 mm; 
augstums ne mazāk par 1300 mm; 

 

19. Virsbūves krāsa nav noteikts  
20. Salona apdare tumšas krāsas apdare  

21. 
Garantija 
 

ne mazāk kā 4 gadi vai 
150 000 km 

 

22. Obligātais aprīkojums un prasības:  

 

stūres pastiprinātājs; 
stūres regulēšana pēc augstuma un dziļuma; 
bremžu ABS sistēma; 
pilna izmēra rezerves ritenis (tērauda disks); 
riteņa remonta instrumentu komplekts; 
vadītāja un blakussēdētāja drošības spilveni; 
vadītāja sēdekļa augstuma regulēšana; 
sēdekļu apsilde; 
automātiska dienas gaismu ieslēgšanās; 
aizmugurējie parkošanās sensori; 
elektriskie stiklu pacēlāji vadītāja un 
blakussēdētāja durvīm; 
elektriski regulējami un apsildāmi sānu spoguļi; 
kondicionieris; 
dzinēja imobilaizers; 
signalizācija ar pults vadību un centrālā atslēga; 
brīvroku sistēma telefonam; 
audio sistēma (radio); 
gumijas paklāju komplekts salonam un bagāžas 
nodalījumam; 
priekšējie un aizmugurējie riteņu dubļu sargi; 
avārijas komplekts (aptieciņa, ugunsdzēšamais 
aparāts, trijstūris, atstarojošā veste); 

 

 

Serviss un apkope* Oficiālā dīlera garantijas un 
apkopju serviss ne tālāk kā 

20 km no pasūtītāja 
juridiskās adreses 

 

 

Ražotāja noteikto 
obligāto tehnisko 
apkopju apraksts 

detalizēts apkopju grafiks, 
veicamo darbu un izmaksu 

atšifrējums atsevišķā 
pielikumā 

 

    

 

Reģistrācija Automašīnas reģistrācija 
CSDD uz Pasūtītāja vārda 

(apliecība, Nr. zīmes, 
tehniskā apskate); 

Cenā iekļauti visi nodokļi, 
nodevas, piegādes izdevumi, 

pirmspārdošanas 
sagatavošana, u. tml. 

izmaksas 

 

 KASKO** Piegādātājam jāveic  
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KASKO apdrošināšana uz 
Pasūtītāja vārda uz 1 gadu 

 
OCTA Piegādātājam jāveic OCTA  

apdrošināšana uz Pasūtītāja 
vārda uz 1 gadu 

 

Serviss un apkope*  - garantijas ietvaros izpildītājam jānodrošina transportlīdzeklim konstatēto 
defektu/bojājumu novēršanu, kā arī garantijas laika tehniskās apkopes autorizētajos 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 uz remonta laiku bez papildus maksas nodod 
Pasūtītājam lietošanā analogas klases servisa maiņas automobili; 
KASKO** - pašrisks transportlīdzekļa bojājumu gadījumā – ne vairāk kā EUR 100 (stikliem – 0%) 
no transportlīdzekļa vērtības, bet zādzības un vai bojāejas gadījumā – 0 %. 
Pretendents papildus iesniedz transportlīdzekļa aprakstus, fotogrāfijas vai citus vizuālos materiālus 
par tehniskajā specifikācijā norādītā iepirkuma priekšmeta īpašībām, ārējo un iekšējo izskatu. 

 
 
 
 
 

___________________________________________________________________________ 
(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas  

(pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums) 



2. pielikums 
Pretendenta pieteikums par piedalīšanos iepirkuma procedūrā (veidne) 

                                                                                                                
 

Iepirkuma procedūra 
 

Viena transportlīdzekļa iegāde Valsts SIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 
vajadzībām 

(id.Nr. RPNC/2015/14-inf.) 

Pretendents, ____________________________________________________________,  

(pretendenta (uzņēmuma) nosaukums) 
reģ.Nr._____________________, tā __________________________________________ 
                                 (vadītāja vai pilnvarotas personas vārds uzvārds) 
 
personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumu procedūrā  „Viena 
transportlīdzekļa iegāde Valsts SIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs ” vajadzībām” 
(id.Nr. RPNC/2015/14-inf.), un: 
 

1) apņemas ievērot iepirkuma procedūras dokumentācijā noteikto;  
2) apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un  izpildīt 

līguma nosacījumus; 
3)  apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas; 
4) apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) veikt viena transportlīdzekļa  piegādi   

par  EUR ________    (vārdiem)  apmērā,  neieskaitot pievienotās  vērtības nodokli 
(PVN).  Visi izdevumi, kas saistīti ar transportlīdzekļa piegādes veikšanu ir iekļauti 
piedāvājumā. 
 

Saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, apstiprinām, 
piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu. Mēs piekrītam iepirkuma procedūras noteikumiem.  
Pretendenta nosaukums: ......................................................................................................... 
Reģistrēts:................................................................................................................................ 
ar Nr. ....................................................................................................................................... 
Juridiskā adrese:...................................................................................................................... 
Biroja adrese: .......................................................................................................................... 
Kontaktpersona: ...................................................................................................................... 
Telefons, fakss, e-pasts:........................................................................................................... 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: ...................................................................................... 
Banka:....................................................................................................................................... 
Kods:........................................................................................................................................ 
Konts:....................................................................................................................................... 
Visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir patiesi.  

Piedāvājuma dokumentu pakete sastāv no ................... cauršūtām lapām. 

Paraksts: ................................................................................................................................... 
Vārds, Uzvārds:........................................................................................................................ 
Amats: ..................................................................................................................................... 
Pieteikums sagatavots un parakstīts 2015.gada …......................................................................
          Z.V 
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3. pielikums  

Pretendenta pieredzes apliecinājums (veidne) 
 

 
Valsts  SIA  ”Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

Tvaika ielā 2, Rīgā LV- 1005  

Iepirkuma procedūras “Viena transportlīdzekļa iegāde  
Valsts SIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

vajadzībām” (id.Nr. RPNC/2015/14-inf.)  

Iepirkuma komisijai 

 

 

Pretendenta nosaukums 

 

pieredzes apliecinājums 

  

2015.gada ___._____________ 
 

Nr. 
p.k. 

Pasūtītājs  

(nosaukums, reģistrācijas Nr., 
kontaktpersona, tālrunis) 

Pakalpojuma 
sniegšanas 
periods 

Sniegtā pakalpojuma/piegādāto 
transportlīdzekļu apjoms  

    
    
    
    
    
 

Ar šo mēs garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. 
 
Pielikumā: vismaz 3 (trīs) pozitīvas atsauksmes. 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu 
kopiju) paraksts, tā atšifrējums) 
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4. pielikums  

Pretendenta finanšu piedāvājums (veidne) 
 

Valsts  SIA  ”Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

Tvaika ielā 2, Rīgā LV- 1005  

Iepirkuma procedūras “Viena transportlīdzekļa iegāde  
Valsts SIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

vajadzībām” (id. Nr. RPNC/2015/14-inf.)  

Iepirkuma komisijai 

 

 

Pretendenta nosaukums 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

  

2015.gada ___._____________ 
 

Iepirkuma priekšmets 
Summa 

EUR bez 
PVN 

PVN 
likme 

Summa EUR 
ar PVN 

Transportlīdzeklis (detalizēts apraksts)    
 

 

 

Ar šo mēs garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu 
kopiju) paraksts, tā atšifrējums) 
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