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1. Vispārīgā informācija 

1.1. Iepirkums tiek veikts, ievērojot Latvijas Republikas Publisko iepirkumu likuma 

(turpmāk – Likuma), un citu publisko iepirkumu regulējošo normatīvo aktu prasības. 

1.2. Iepirkuma identifikācijas numurs: RPNC/2016/29-inf. 

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 vecākais 

jurists Arnis Žugans, e-pasts: arnis.zugans@rpnc.lv; rpnc@rpnc.lv, tālr. 67080261; 

67080112; iepirkuma procedūras kontaktpersona saimnieciskajos jautājumos Andris 

Žukovskis, e-pasts: andris.zukovskis@rpnc.lv; tālr. 67080168. 

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. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem 

Pasūtītāja mājaslapā www.rpnc.lv sadaļā ”Iepirkumi” – http://www.rpnc.lv/iepirkumi.  

1.7. Iepirkuma dokumentācijas saņemšana: elektroniski Pasūtītāja mājaslapas sadaļā 

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

1.8. Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasa papildu informāciju par iepirkuma nolikumu, 

Pasūtītājs vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu (elektroniski un/vai pa faksu 

un/vai pa pastu) ieinteresētajam piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, ievieto šo 

informāciju internetā Pasūtītāja mājaslapā www.rpnc.lv sadaļā ”Iepirkumi” – 

http://www.rpnc.lv/iepirkumi. Ja minētās ziņas ir ievietotas mājas lapā, tiek uzskatīts, 

ka ieinteresētais piegādātājs ir saņēmis papildu informāciju. 

2. Iepirkuma priekšmets 

2.1. Iepirkums paredz iepirkuma līguma slēgšanu. 

2.2. Iepirkuma priekšmets ir jaunu transportlīdzekļu iegāde saskaņā ar Tehnisko 

specifikāciju (1. pielikums). Iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās. 

1.daļa –  (1) vieglais C klases transportlīdzeklis; 

2.daļa – (1) vieglais MD klases transportlīdzeklis. 

2.3. Pretendenti var iesniegt piedāvājumu vienai no daļām vai abām daļām kopā. Nav 

atļauts iesniegt piedāvājumu par nepilnu iepirkuma priekšmeta apjomu. Pretendents ir 

tiesīgs iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu iepirkumā (piedāvājuma varianti nav 

pieļaujami). 

2.4. CPV kods: 34110000-1. 

2.5. Iepirkuma līguma izpildes termiņš ir 90 (deviņdesmit) dienas no līguma noslēgšanas 

brīža. 

2.6. Iepirkuma priekšmeta piegādes adrese ir Tvaika iela 2, Rīga, LV-1005. 

 

3. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība 

3.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2016. gada 27. decembrim, 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. Pretendentam ir jāiesniedz 1 (viens) piedāvājuma eksemplārs. 

3.3. Piedāvājums ar tam pievienotajiem dokumentiem iesniedzams vienā slēgtā aploksnē. 

3.4. Aploksnei jābūt aizlīmētai. Uz aploksnes norādāma šāda informācija: 

mailto:rpnc@rpnc.lv
mailto:arnis.zugans@rpnc.lv
mailto:rpnc@rpnc.lv
mailto:arnis.zugans@rpnc.lv
http://www.rpnc.lv/iepirkumi
http://www.rpnc.lv/iepirkumi
http://www.rpnc.lv/
http://www.rpnc.lv/iepirkumi
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VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

Administrācijas korpuss (Lietvedības daļa, kabinets Nr.104) 

Rīgā, Tvaika ielā 2, LV-1005 

Pretendenta nosaukums 

juridiskā adrese, tālrunis, e-pasts 

piedāvājums iepirkumā “Transportlīdzekļu piegāde” 

identifikācijas Nr.: RPNC/2016/29-inf. 

 

Neatvērt pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām! 

3.5. Par Piedāvājuma iesniegšanas dienu uzskatāma diena, kad Piedāvājums iesniegts 

Pasūtītāja pārstāvim personīgi vai saņemts pa pastu un Pasūtītājs to ir reģistrējis. 

3.6. Pretendentu piedāvājumu atvēršanai nav paredzēta publiska piedāvājumu atvēršanas 

sanāksme. 

4. Piedāvājumu noformēšana 

4.1. Piedāvājums sastāv no 3 (trīs) daļām:  

4.1.1. Pretendentu atlases dokumentiem, ieskaitot pieteikumu dalībai iepirkumā 

(1. pielikums); 

4.1.2. Tehniskais piedāvājuma (3. pielikums); 

4.1.3. Finanšu piedāvājums (5. pielikums) 

4.2. Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem un caurauklotiem tā, lai dokumentus 

nebūtu iespējams atdalīt, dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam 

satura rādītājam. 

4.3. Visos Pretendenta atlases dokumentos Pretendenta nosaukumam un rekvizītiem ir 

jāatbilst ierakstiem Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistrā vai līdzvērtīgas 

uzņēmējdarbību/komercdarbību reģistrējošas ārvalsts iestādes reģistrā. 

4.4. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem. 

4.5. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma 

dokumentiem jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. 

4.6. Piedāvājumu paraksta Pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām vai pilnvarotā 

persona. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikumu paraksta visas personas, 

kas ietilpst personu grupā. 

4.7. Ja piedāvājumu iepirkumam iesniedz piegādātāju apvienība, visi piegādātāju 

apvienības dalībnieki paraksta gan pieteikumu dalībai iepirkumā, gan tehnisko 

piedāvājumu un finanšu piedāvājumu. 

4.8. Ja piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, piedāvājumam pievieno 

Pretendenta pārstāvja ar paraksta tiesībām izdotu pilnvaru (oriģinālu vai apliecinātu 

kopiju) attiecīgajai personai pārstāvēt Pretendenta intereses. 

4.9. Noformējot piedāvājumu, jāievēro spēkā esošo normatīvo aktu prasības dokumentu 

noformēšanai. Pretendentu piedāvājumi, kuri nav noformēti atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām, netiek vērtēti. 

5. Pretendenta izslēgšanas nosacījumi 

5.1. Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šiem Likuma 8.2 panta 

piektajā daļā norādītajiem gadījumiem: 

5.1.1. 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 maksātspējas 

atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība 

par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts; 
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5.1.2. 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 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, ir nodokļu 

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

kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. 

5.2. Nolikuma 5.1. punktā minēto apstākļu esamību Pretendentam un Pretendenta 

norādītajai personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā 

kvalifikācija atbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī 

personālsabiedrības biedram, ja Pretendents ir personālsabiedrība, Pasūtītājs pārbauda 

Likuma 8.² panta septītajā daļā noteiktajā kārtībā. 

6. Pretendenta kvalifikācijas prasības un to atbilstību apliecinošie dokumenti 

6.1. Pretendents var būt fiziska vai juridiska persona, kas reģistrēta spēkā esošajos 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kā arī šādu personu apvienība jebkurā to 

kombinācijā. 

6.2. Pretendentam tiek izvirzītas sekojošas kvalifikācijas prasības: 

Nr. Kvalifikācijas prasība Dokuments, kas apliecina atbilstību prasībai 

6.2.1. Uz Pretendentu 

neattiecas, 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 reģistrētam Pretendentam pēc Pasūtītāja 

pieprasījuma 10 (desmit) darba dienu laikā jāiesniedz 

attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņas, no 

kurām izriet, ka uz šo Pretendentu neattiecas, Likuma 8.2 

panta piektās daļas nosacījumi. 

6.2.2. Pretendents ir reģistrēts 

atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām. 

Pretendentam jāiesniedz Valsts akciju sabiedrības "Ceļu 

satiksmes drošības direkcija" izsniegta tirdzniecības vietas 

reģistrācijas apliecības kopija. Ja pretendents reģistrēts 

ārvalstī, pretendentam ir jāiesniedz attiecīgās ārvalsts 

profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības 

kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, 

sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, kas 

apliecina pretendenta tiesības tirgot mehāniskos 

transportlīdzekļus Eiropas savienības valstīs. 

6.2.3. Pretendenta 

piedāvātajiem 

transportlīdzekļu tipiem 

ir veikta 

transportlīdzekļa tipa 

apstiprinājuma procedūra 

Latvijā, un 

transportlīdzekļa tipa 

apstiprinājuma 

dokuments ir reģistrēts 

saskaņā ar Ministru 

kabineta 2009. gada 22. 

decembra noteikumiem 

Nr. 1494 "Mopēdu, 

Pretendentam jāiesniedz Valsts akciju sabiedrības "Ceļu 

satiksmes drošības direkcija" izziņa vai tās kopija, kas 

apliecina, 6.2.3. punkta prasības izpildi. Ja 

transportlīdzeklis uz piedāvājuma iesniegšanas laiku 

Latvijā vēl nav tirdzniecībā, bet tā tirdzniecība tiek 

plānota, pretendents iesniedz apliecinājumu, ka 

transportlīdzekļa tipa atbilstības novērtēšana tiks veikta 

līdz piegādes brīdim un pievieno pieejamo tehnisko 

informāciju par piedāvāto modeli, lai pasūtītājs var gūt 

pārliecību par transportlīdzekļa atbilstību tehniskās 

specifikācijas prasībām. 
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mehānisko 

transportlīdzekļu, to 

piekabju un sastāvdaļu 

atbilstības novērtēšanas 

noteikumi". 

6.2.4. Pretendentam ir 

autorizētas tiesības 

izplatīt (pārdot) attiecīgā 

ražotāja produkciju un 

uzņemties 

transportlīdzekļa 

garantijas saistības 

Latvijā, pretendentam ir 

autorizētas tiesības veikt 

pretendenta piedāvātā 

transportlīdzekļa 

tehnisko apkopi, un 

remontu 

transportlīdzekļa 

garantijas periodā 

nezaudējot 

transportlīdzeklim 

noteiktās ražotāja un 

pārdevēja garantijas. 

Pretendentam jāiesniedz piedāvātā transportlīdzekļa 

ražotāja vai tā importētāja izsniegts apliecinājums vai 

līguma kopija (vai cits satura ziņā pielīdzināms 

dokuments), kas apliecina 6.2.4. punkta prasības izpildi. 

Pretendentam nav jāiesniedz šajā punktā minētā līguma 

kopijas sadaļa, kas ir uzskatāma par konfidenciālu. 

6.2.5. Pretendents pēdējo 3 

(trīs) gadu laikā 

nodrošinājis vismaz divu 

jaunu vieglo 

transportlīdzekļu piegādi.  

Pieredzes apraksts (4. pielikums), kas apliecina 

Pretendenta atbilstību minētajai prasībai, norādot 

pasūtītāja nosaukumu, pakalpojumu sniegšanas laiku, 

apjomu, kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru. 

Pieredzes aprakstam jāpievieno ne mazāk kā 1 (viena) 

pozitīva atsauksme. 

6.3. Pretendentu izvērtēšana tiek veikta slēgtā sēdē bez Pretendentu klātbūtnes. 

7. Tehniskais un finanšu piedāvājums 

7.1. Pretendents sagatavo un iesniedz tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstoši veidnēm 

(3. un 5. pielikums) un tehniskajai specifikācijai (2. pielikums). Tehniskajā 

piedāvājumā jānorāda precīza informācija, nelietojot tādus apzīmējumus kā „atbilst”, 

„ne mazāk”, „ne vairāk” u. tml. 

7.2. Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa un 

ar pievienotās vērtības nodokli.  

7.3. Finanšu piedāvājuma cena ir jāaprēķina un jānorāda ar precizitāti līdz 2 (divām) zīmēm 

aiz komata. 

7.4. Finanšu piedāvājuma ietvaros nepieciešams ņemt vērā, ka piedāvājuma cenā jābūt 

iekļautiem visiem ar līguma īstenošanu saistītiem izdevumiem, tai skaitā izdevumiem 

par transportlīdzekļu pirmspārdošanas sagatavošanu, piegādi Pasūtītājam u.c. 

nepieciešamajiem izdevumiem. 

7.5. Pretendentam iepirkuma līguma darbības laikā ir jānodrošina iepirkuma priekšmeta 

izpilde par cenu, kas nav lielāka par finanšu piedāvājumā norādīto. Iespējamā inflācija, 

tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi nevar būt par pamatu cenu 

paaugstināšanai. 

7.6. Pretendenta Tehniskajam (3. pielikums) un finanšu piedāvājumam (5. pielikums) jābūt 

parakstītam ar Pretendenta paraksttiesīgās amatpersonas vai tās pilnvarotās personas 

parakstu. 
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8. Piedāvājuma izvēle 

8.1. Piedāvājumu izvērtēšana tiek veikta slēgtā sēdē bez Pretendentu klātbūtnes.  

8.2. Piedāvājuma atbilstība nolikumā izvirzītajām prasībām tiek pārbaudīta secīgā 3-etapu 

procedūrā: 

8.2.1. piedāvājumu noformējuma pārbaude;  

8.2.2. piedāvājumu atbilstības pārbaude; 

8.2.3. piedāvājumu vērtēšana, ņemot vērā noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju – 

piedāvājums ar viszemāko cenu. 

8.3. Par uzvarētāju tiks atzīts Pretendents, kurš izpildījis visas iepirkuma nolikumā un 

tehniskajā specifikācijā izvirzītās prasības un kura piedāvājums būs ar viszemāko 

cenu saskaņā ar Pretendenta finanšu piedāvājuma kopējo summu par iepirkuma 

priekšmetu. 

8.4. Piedāvājums atbilst viszemākās cenas kritērijam, ja: 

8.4.1. cena ir zemākā, ņemot vērā aritmētisko kļūdu labojumu; 

8.4.2. cena nav nepamatoti lēta. 

8.5. Komisija labo Pretendenta finanšu piedāvājumā aritmētiskās kļūdas un acīmredzamās 

pārrakstīšanās kļūdas, par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu paziņojot 

Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. 

8.6. Aritmētiskās kļūdas tiek labotas šādi: 

8.6.1. ja atšķiras vienības cena no kopējās cenas, kas iegūta, reizinot vienības cenu ar 

skaitu, vērā tiks ņemta vienības cena un kopējā cena tiks labota; 

8.6.2. ja piedāvājumā konstatēta aritmētiska kļūda nodokļu aprēķināšanā, komisija to 

labo atbilstoši nodokļu likumos noteiktajai nodokļu aprēķināšanas kārtībai. 

8.7. Acīmredzamās pārrakstīšanās kļūdas tiek labotas, ņemot vērā tehniskās specifikācijas 

apjomus un attiecīgi veicot nepieciešamās aritmētiskās darbības.  

8.8. Līdzvērtīgu piedāvājumu gadījumā Pasūtītājs izvēlas piedāvājumu, kuru iesniedzis 

Pretendents, kas nodarbina vismaz 20 notiesātos ieslodzījuma vietās. Gadījumā, ja 

neviens no līdzvērtīgo piedāvājumu Pretendentiem nenodarbina vismaz 20 notiesātos 

ieslodzījuma vietās, tad iepirkuma komisija uzvarētāju noteiks, veicot izlozi. 

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

komisija pirms šī piedāvājuma noraidīšanas rakstveidā pieprasa Pretendentam detalizētu 

paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem. Ja, izvērtējot Pretendenta 

sniegto paskaidrojumu, komisija konstatē, ka Pretendents nav pierādījis, ka tam ir 

pieejami tādi piedāvājuma nosacījumi, kas ļauj noteikt tik zemu cenu, komisija atzīst 

piedāvājumu par nepamatoti lētu un tālāk to neizskata. 

8.10. Ja iepirkuma komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, 

tā pieprasa, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu 

dokumenta kopiju. Pretendents ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu. Ja iepirkuma 

komisija, pārbaudot sniegto informāciju, noskaidro, ka tā neatbilst nolikumā minētajām 

prasībām vai Pretendents vispār nav sniedzis informāciju, vai Pretendents ir sniedzis 

nepatiesu informāciju, Pretendents no tālākās dalības iepirkumā tiek izslēgts. 

8.11. Iepirkuma komisija var pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu bez rezultāta, ja 

nav saņemts neviens piedāvājums, vai nav saņemts neviens nolikumam vai tehniskajai 

specifikācijai atbilstošs piedāvājums, kā arī citos gadījumos saskaņā ar Publisko 

iepirkumu likumu. 

8.12. Pretendentam, ja tas ir ārvalstīs reģistrēts, kurš tiks atzīts par uzvarētāju, 10 (desmit) 

darbadienu laikā būs jāiesniedz: 

8.12.1. Izziņa, kuru izsniegusi ārvalsts kompetenta institūcija, kas apliecina, ka 

Pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas 

iemaksu parādu, kas sevī ietver periodu no dienas, kad paziņojums par plānoto 
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līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā līdz dienai, kad pieņemts 

lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu; 

8.12.2. Izziņa, kuru izsniegusi ārvalsts kompetenta institūcija, kas apliecina, ka 

Pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu un neatrodas likvidācijas procesā, 

un saimnieciskā darbība nav apturēta (ne vecāka par vienu mēnesi pirms 

piedāvājuma iesniegšanas dienas). 

9. Cita informācija  

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

jāsedz Pretendentam, kurš iesniedz savu piedāvājumu. 

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

iepirkuma līguma slēgšanas tiesības. 

9.3. Pasūtītājs apmaksu veiks 30 (trīsdesmit) dienu laikā no piegādes dienas. 

10. PIELIKUMI 

10.1. Pretendenta pieteikums (veidne); 

10.2. Tehniskā specifikācija; 

10.3. Tehniskais piedāvājums (veidne); 

10.4. Pieredzes apliecinājums (veidne); 

10.5. Finanšu piedāvājums (veidne); 

10.6. Līguma projekts. 

 

 

 

 

 

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs  A. Žukovskis 
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1. pielikums „Pretendenta pieteikums (veidne)” 

IEPIRKUMA NOLIKUMAM 

“Transportlīdzekļu piegāde” 

(Iepirkuma identifikācijas Nr. RPNC/2016/29-inf.) 

 

 

 

Valsts SIA ”Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

Tvaika ielā 2, Rīgā LV-1005 

Iepirkuma komisijai 

 

PIETEIKUMS IEPIRKUMAM* 

”Transportlīdzekļu piegāde” 

(Iepirkuma identifikācijas Nr. RPNC/2016/29-inf.) 

 

Pretendenta nosaukums: 

 

 

Reģistrācijas Nr. un datums:  

 

 

Juridiskā adrese: 

 

 

Paraksttiesīgā(s) amatpersona(s) 

 

 (amatpersonas ieņemamais amats, vārds, uzvārds) 

Kontaktinformācija:   

 

Pretendenta norēķinu rekvizīti: 

 

 (Bankas nosaukums, kods, konta Nr.) 

Saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, apstiprinām, 

piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu. Mēs piekrītam iepirkuma nolikuma prasībām un 

apliecinām, ka neesam pasludināti par maksātnespējīgiem, neatrodamies likvidācijas stadijā, 

mūsu saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, likumā noteiktā kārtībā nav konstatēti 

uzņēmējdarbības pārkāpumi.  

Mēs apliecinām, ka: 

1. pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu. Visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst 

oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir patiesi. 

2. visu iepirkuma norises laiku nodrošināsim iepirkuma nolikuma 6. punktā noteikto 

dokumentu spēkā esamību un/vai to pārreģistrāciju. 

3. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav konstatēts fakts par darba algas izmaksu bez 

nodokļu (t.sk., Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) nomaksas. 

4. ar tiesas spriedumu neesam atzīti par vainīgiem līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, 

korupcijā, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā; 

5. nepastāv  interešu konflikts vai citi tādi apstākļi, kas mums dod jebkādas priekšrocības šajā 

iepirkuma procedūrā; 

6.   vismaz 20 notiesātos ieslodzījuma vietās. 

 (nodarbinām / nenodarbinām)  

 

Piedāvājuma dokumentu pakete sastāv no _______ caurauklotām lapām. 

Pretendenta vadītājs, ieņemamais amats:  (Vārds, uzvārds) 

 

2016. gada ___. __________ 

(Paraksts) z.v. 

 
* Pretendenta pieteikuma veidne ir pieejama Pasūtītāja mājas lapā www.rpnc.lv sadaļā “Iepirkumi” pie 

attiecīgās iepirkuma priekšmeta aktivitātes: datne „Pretendenta pieteikums (veidne)”. 

http://www.rpnc.lv/
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2. pielikums „Tehniskā specifikācija” 

IEPIRKUMA NOLIKUMAM 

“Transportlīdzekļu piegāde” 

(Iepirkuma identifikācijas Nr. RPNC/2016/29-inf.) 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 

1. Iepirkuma priekšmeta 1. daļa 

 

Nr. 

p.k

. 

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS PRASĪBAS 

1. Automašīnu skaits 1 

2. 
Automašīnu lietošanas 

mērķis 
Pacientu un darbinieku pārvadāšana 

3. Automašīnu marka Nav noteikta 

4. Virsbūves tips C kompaktā (pēc LPAA klasifikatora) 

5. Ražošanas gads Nelietots, ne vecāks par 2016. gadu 

6. Dzinēja tips Benzīns 

7. Motora jauda 
Ne mazāk par 120 zirgspēkiem un ar maksimālo griezes momentu ne 

mazāku kā 240 NM. 

8. 
Izmešu (CO2) apjoms 

jauktā ciklā (g/km) 
Ne vairāk kā 130 

9. Dzinēja darba tilpums Ne mazāk kā 1400 cm3  

10. Pārnesumu kārbas tips Ne mazāk kā 5 pakāpju manuālā, neskaitot atpakaļgaitu 

11. 
Degvielas patēriņš 

pilsētā 
Ne vairāk kā 6 l/100km 

12. Bagāžas ietilpība, l Ne mazāk kā 1500 

13. 

Sēdvietu skaits 

(ieskaitot vadītāja 

vietu) 

5 

14. 
Durvis (ieskaitot 

bagāžnieka vāku) 
5 

15. Aizmugurējās durvis 
Jānodrošina, ka aizmugurējās durvis atveras uz augšu kopā ar 

aizmugurējo stiklu ne mazāk kā 90 grādu leņķī 

16. 
Stiprinājuma punkti 

kravas telpā 
Ne mazāk kā 4  

17. 
Virsbūves attālums no 

zemes (klīrens) 
Ne mazāk kā 160 mm 

18. Riepas - atbilstoši ES direktīvas 920/23 EEC prasībām: 

vasaras riepu komplekts vismaz ar R15 diskiem; 

ziemas riepu (bez radzēm) komplekts vismaz ar R15 diskiem; 

19. Virsbūves krāsa nav noteikts 

20. Bākas tilpums Vismaz 45 litri 

21. Salona apdare 
tumšas krāsas apdare, viegli tīrāma, grīdas segums mitruma izturīgs un 

neslīdošs. 

22. 
Garantija 

 
ne mazāk kā 5 gadi vai 200 000 km 

23. Obligātais aprīkojums un prasības: 

 
stūres pastiprinātājs; 

stūres regulēšana pēc augstuma un dziļuma; 
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braukšanas drošības sistēmas: bremžu ABS, stabilizācijas sistēma ESP, pretizbuksēšanas 

sistēma ASR;  

rezerves ritenis; 

riteņa nomaiņas un remonta instrumentu komplekts (vismaz atbilstoša riteņa demontāžas atslēga 

un transportlīdzekļa rokas pacēlājs); 

vismaz vadītāja un blakus sēdētāja drošības spilveni ar iespēju tos atslēgt; 

vadītāja sēdekļa augstuma regulēšana; 

elektriskie stiklu pacēlāji vadītāja un blakussēdētāja durvīm; 

elektriski regulējami un apsildāmi sānu spoguļi; 

gaisa kondicionieris; 

dzinēja imobilaizers; 

signalizācija ar pults vadību un centrālā atslēga; 

vismaz divi atslēgu komplekti; 

audio sistēma (radio) ar mobilā telefona bez roku vadības sistēmu; 

gumijas paklāju komplekts salonam; 

priekšējie un aizmugurējie riteņu dubļu sargi; 

avārijas komplekts (aptieciņa atbilstoši 2010. gada 3. augusta Ministru kabineta noteikumiem 

Nr. 713, ugunsdzēšamais aparāts, trijstūris, atstarojošā veste); 

24. Serviss un apkope: 

Oficiālā dīlera garantijas un apkopju serviss ne tālāk kā 20 km no pasūtītāja juridiskās adreses 

Tehnisko apkopju minimālais intervāls ne mazāks kā 30 000 km. 

Jāiesniedz ražotāja autorizēto servisa centru saraksts Latvijas Republikā. 

25. Reģistrācija 

Automašīnas reģistrāciju CSDD uz Pasūtītāja vārda (apliecība, Nr. 

zīmes, tehniskā apskate) veic piegādātājs; 

Cenā iekļauti visi nodokļi, nodevas, piegādes izdevumi, 

pirmspārdošanas sagatavošana, u. tml. izmaksas, kuras detalizēti 

jāuzrāda finanšu piedāvājumā 

26. 

Piegādes termiņš no 

līguma noslēgšanas 

dienas 

Ne vēlāk kā 90 dienas 

27. Apdrošināšana: 

OCTA** - apdrošināšana saskaņā ar Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības 

obligātās apdrošināšanas likumu uz 12 (divpadsmit) mēnešiem. 

KASKO*** - brīvprātīgā apdrošināšana uz 12 (divpadsmit) mēnešiem. 

**OCTA apdrošināšanas nosacījumi: 

1. Līguma izpildes periods: 12 (divpadsmit) mēneši.  

2. Teritorija: Baltijas valstis. 

3. Apdrošināšanas līguma strīdu izskatīšana: Latvijas Republikas tiesā normatīvo aktu noteiktajā 

kārtībā. 

4. Piedāvājumam ir klāt jāpievieno šādi dokumenti: 

4.1. Apdrošināšanas noteikumi. 

4.2. Informācija par apdrošināšanas atlīdzības saņemšanas kārtību un nosacījumiem, iestājoties 

apdrošināšanas gadījumam. 

4.3. Apdrošināšanas atlīdzības pieteikuma formas paraugs. 

***KASKO apdrošināšanas nosacījumi: 

1. Līguma izpildes periods: 12 (divpadsmit) mēneši. 

2. Pasūtītāja pašrisks pie pilnīgas Autotransporta bojāejas uz katru gadījumu: 0 % (nulle procenti) no 

apdrošināmās summas. 

3. Pasūtītāja pašrisks zādzībai, laupīšanai uz katru gadījumu: 0 % (nulle procenti) no apdrošināmās 

summas. 

4. Pasūtītāja pašrisks stiklojumam: 0,00 EUR (nulle euro un 00 euro centi). 
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5. Pasūtītāja pašrisks bojājumiem uz katru gadījumu izņemot 2., 3. un 4. punktā minētos gadījumus: 

140,00 EUR  (viens simts četrdesmit euro un 00 euro centi). 

6. Teritorija: Baltija. 

7. Obligātais minimālais risku segums: 

7.1. Bojājumi, kas Autotransportam nodarīti: 

7.1.1. Ceļa satiksmes negadījumā, ja ir notikusi: 

7.1.1.1.1. sadursme ar transportlīdzekli; 

7.1.1.1.2. sadursme ar šķērsli; 

7.1.1.1.3. kustībā esoša Autotransporta apgāšanās, krišana (no tilta u. tml.); 

7.1.1.1.4. nogrimšana un/vai ielūšana ledū, ja tā ir tiešā cēloņsakarībā ar Ceļu 

satiksmes negadījumu; 

7.1.1.1.5. uzbraukšana gājējam vai dzīvniekam. 

7.1.2. Dzīvnieku, putnu iedarbībā (izņemot salona bojājumus). 

7.1.3. Ugunsgrēkā (uguns, dūmu, kvēpu un dzēšanas darbu izraisīti zaudējumi, Autotransporta 

īssavienojuma rezultātā izraisīti zaudējumi un pašu īssavienojuma aizdegšanās avotu). 

7.1.4. Eksplozijā (sprādziena un dedzināšanas izraisīti zaudējumi). 

7.1.5. Dabas stihiju iedarbībā, kas ietver šādus riskus: vētra, plūdi, zibens spēriens, neparasti 

liels nokrišņu daudzums (lietus, sniegs, krusa), krusa, zemestrīce, lavīnas, zemes 

nogruvumi (lielu zemes masu slīdēšana lejup pa kalnu), un līdz ar stihiju izraisītu 

priekšmetu uzkrišana uz Autotransporta. 

7.1.6. Krītošu priekšmetu iedarbībā. 

7.1.7. Trešo personu tīšas vai aiz neuzmanības darbības rezultātā sabojā (mehāniski un/vai 

termiski bojājumi) vai iznīcina Autotransportu, izņemot 8.2.1. – 8.2.3.  apakšpunktos 

paredzēto risku. 

7.1.8. Ceļu satiksmes negadījumā bojātas riepas, riteņu diski un dekoratīvās uzlikas, ja arī tie 

ir vienīgie bojājumi. 

7.1.9. Tiek segti ceļa satiksmē nodarītie zaudējumi, kas radušies rupjas neuzmanības rezultātā 

(nepārtrauktas ceļu apzīmējuma līnijas šķērsošana, luksofora sarkanās gaismas signāla 

neievērošana, dzelzceļa pārbrauktuves šķērsošana pie aizliegtā signāla, neapstāšanās pie 

“STOP” zīmes). 

7.2. Zādzība un laupīšana: 

7.2.1. Autotransporta /a vai slepena nolaupīšana. Autotransporta atslēgu vai drošības sistēmu 

pulšu, atslēgu nozaudēšanas vai nozagšanas gadījumā zaudējumi tiek atlīdzināti ne mazāk 

kā 80 % (astoņdesmit procentu) apmērā no apdrošināšanas summas neatkarīgi no to 

nozagšanas vai nozaudēšanas apstākļiem un iemesliem. 

7.2.2. Autotransporta nolaupīšana, ja tā saistīta ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu 

(laupīšana). 

7.2.3. Iekļūšanas (ielaušanās) un/vai apzagšanas rezultātā apdrošinātajam objektam nodarītie 

bojājumi, kā arī bojājumi, kas Autotransportam nodarīti laikā, kad Autotransports bijis 

nozagts 8.2.1. vai 8.2.2. punktu izpratnē, un, ja Autotransports ir atrasts, līdz brīdim, kad 

Autotransports ir nodots tiesībsargājošo institūciju vai tiesīgā lietotāja rīcībā. 

7.3. Apzagšana Nolikuma izpratnē ir jebkuru Autotransportā iebūvētu vai iemontētu daļu zādzība. 

7.4. Autotransporta papildu aprīkojums tiek apdrošināts bez papildus samaksas. 

 

Apdrošināšanas līguma strīdu izskatīšana: Latvijas Republikas tiesā normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. 

Pretendents papildus iesniedz transportlīdzekļa aprakstus, fotogrāfijas vai citus vizuālos materiālus par 

tehniskajā specifikācijā norādītā iepirkuma priekšmeta īpašībām, ārējo un iekšējo izskatu. 
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2. Iepirkuma priekšmeta 2. daļa 

 

Nr. 

p.k. 
TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS PRASĪBAS 

1. Automašīnu skaits 1 

2. 
Automašīnas 

lietošanas mērķis 
Pacientu pārvadāšana 

3. Automašīnu marka Nav noteikta 

4. Virsbūves tips 
MD vidējā daudzfunkciju (pēc LPAA klasifikatora) (iespējams vadīt ar B 

kategorijas autovadītāja apliecību) 

5. Ražošanas gads Nelietots, ne vecāks par 2016. gadu 

6. Dzinēja tips Dīzelis 

7. 
Dzinēja darba 

tilpums 
Ne mazāk kā 1595 cm3  

8. Motora jauda 
Ne mazāk par 120 zirgspēkiem un ar maksimālo griezes momentu ne 

mazāku kā 320 NM. 

9. 

Izmešu (CO2) 

apjoms jauktā ciklā 

(g/km) 

Ne vairāk kā 155 

11. 
Pārnesumu kārbas 

tips 
Ne mazāk kā 5 pakāpju manuālā, neskaitot atpakaļgaitu 

12. 
Degvielas patēriņš 

pilsētā 
Ne lielāks kā 6 l/100 km 

13. Bagāžas ietilpība, l Ne mazāk kā 4000 (līdz 2. sēdekļu rindai) 

14. 

Sēdvietu skaits 

(ieskaitot vadītāja 

vietu) 

Kopā 9 vietas (t.sk. arī vadītājs) 

15. Durvis: 

Aizmugurējās durvis ar vēršanās virzienu uz sāniem 180 grādu eņģu leņķī 

Slīddurvis labajā pusē. 

16. Riepas - atbilstoši ES direktīvas 920/23 EEC prasībām: 

vasaras riepu komplekts vismaz ar R15 diskiem; 

ziemas riepu (bez radzēm) komplekts vismaz ar R15 diskiem; 

17. Bagāžas nodalījuma izmēri (mm): 

garums līdz pasažieru beņķu rindai ne mazāk par 800 mm; 

augstums ne mazāk par 1300 mm; 

18. Virsbūves krāsa nav noteikts 

19. Bākas tilpums Vismaz 80 litri 

20. Salona apdare tumšas krāsas apdare, viegli tīrāma 

21. Pasažieru sēdekļi: 

Priekšā vismaz divvietīgs sēdeklis blakus šoferim 

Salonā vismaz trīs rindu sēdekļi. Trešā rinda nolokāma, divvietīga. Vismaz otrās un trešās rindas 

sēdekļiem jābūt izņemamiem vai transformējamiem, lai atbrīvotu papildu bagāžas vietu. 

22. 
Garantija 

 
ne mazāk kā 5 gadi vai 200 000 km 

23. Obligātais aprīkojums un prasības: 

stūres pastiprinātājs; 

stūres regulēšana pēc augstuma un dziļuma; 

braukšanas drošības sistēmas: bremžu ABS, stabilizācijas sistēma ESP, pretizbuksēšanas sistēma 

ASR;  
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rezerves ritenis; 

riteņa nomaiņas un remonta instrumentu komplekts (vismaz atbilstoša riteņa demontāžas atslēga un 

transportlīdzekļa rokas pacēlājs); 

vismaz vadītāja un blakus sēdētāja drošības spilveni ar iespēju tos atslēgt; 

vadītāja sēdekļa augstuma regulēšana; 

priekšējie un aizmugurējie miglas lukturi; 

elektriskie stiklu pacēlāji vadītāja un blakussēdētāja durvīm; 

elektriski regulējami un apsildāmi sānu spoguļi; 

gaisa kondicionieris priekšā un salonā sēdošajiem; 

aizmugurējās durvīs vismaz viena logu slotiņa; 

aizmugurējo durvju loga apsilde; 

dzinēja imobilaizers; 

signalizācija ar pults vadību un centrālā atslēga; 

vismaz divi atslēgu komplekti; 

audio sistēma (radio) ar mobilā telefona bez roku vadības sistēmu; 

gumijas paklāju komplekts salonam un bagāžas nodalījumam; 

priekšējie un aizmugurējie riteņu dubļu sargi; 

avārijas komplekts (aptieciņa, ugunsdzēšamais aparāts, trijstūris, atstarojošā veste); 

24. Serviss un apkope: 

Oficiālā dīlera garantijas un apkopju serviss ne tālāk kā 20 km no pasūtītāja juridiskās adreses 

Tehnisko apkopju minimālais intervāls ne mazāks kā 40 000 km. 

Jāiesniedz ražotāja autorizēto servisa centru saraksts Latvijas Republikā. 

25. Reģistrācija 

Automašīnas reģistrāciju CSDD uz Pasūtītāja vārda (apliecība, Nr. zīmes, 

tehniskā apskate) veic piegādātājs; 

Cenā iekļauti visi nodokļi, nodevas, piegādes izdevumi, pirmspārdošanas 

sagatavošana, u. tml. izmaksas, kuras detalizēti jāuzrāda finanšu 

piedāvājumā. 

26. 

Piegādes termiņš 

no līguma 

noslēgšanas dienas 

Ne vēlāk kā 90 dienas 

27. Apdrošināšana: 

OCTA** - apdrošināšana saskaņā ar Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības 

obligātās apdrošināšanas likumu uz 12 (divpadsmit) mēnešiem. 

KASKO*** - brīvprātīgā apdrošināšana uz 12 (divpadsmit) mēnešiem. 

**OCTA apdrošināšanas nosacījumi: 

1. Līguma izpildes periods: 12 (divpadsmit) mēneši. 

2. Teritorija: Latvija. 

3. Apdrošināšanas līguma strīdu izskatīšana: Latvijas Republikas tiesā normatīvo aktu noteiktajā 

kārtībā. 

4. Piedāvājumam ir klāt jāpievieno šādi dokumenti: 

4.1. Apdrošināšanas noteikumi. 

4.2. Informācija par apdrošināšanas atlīdzības saņemšanas kārtību un nosacījumiem, iestājoties 

apdrošināšanas gadījumam. 

4.3. Apdrošināšanas atlīdzības pieteikuma formas paraugs. 

***KASKO apdrošināšanas nosacījumi: 

1. Līguma izpildes periods: 12 (divpadsmit) mēneši. 

2. Pasūtītāja pašrisks pie pilnīgas Autotransporta bojāejas uz katru gadījumu: 0 % (nulle procenti) no 

apdrošināmās summas. 

3. Pasūtītāja pašrisks zādzībai, laupīšanai uz katru gadījumu: 0 % (nulle procenti) no apdrošināmās 

summas. 

4. Pasūtītāja pašrisks stiklojumam: 0,00 EUR (nulle euro un 00 euro centi). 
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5. Pasūtītāja pašrisks bojājumiem uz katru gadījumu izņemot 2., 3. un 4. punktā minētos gadījumus: 

140,00 EUR  (viens simts četrdesmit euro un 00 euro centi). 

6. Teritorija: Latvija. 

7. Obligātais minimālais risku segums: 

7.1. Bojājumi, kas Autotransportam nodarīti: 

7.1.1. Ceļa satiksmes negadījumā, ja ir notikusi: 

7.1.1.1.1. sadursme ar transportlīdzekli; 

7.1.1.1.2. sadursme ar šķērsli; 

7.1.1.1.3. kustībā esoša Autotransporta apgāšanās, krišana (no tilta u. tml.); 

7.1.1.1.4. nogrimšana un/vai ielūšana ledū, ja tā ir tiešā cēloņsakarībā ar Ceļu 

satiksmes negadījumu; 

7.1.1.1.5. uzbraukšana gājējam vai dzīvniekam. 

7.1.2. Dzīvnieku, putnu iedarbībā (izņemot salona bojājumus). 

7.1.3. Ugunsgrēkā (uguns, dūmu, kvēpu un dzēšanas darbu izraisīti zaudējumi, Autotransporta 

īssavienojuma rezultātā izraisīti zaudējumi un pašu īssavienojuma aizdegšanās avotu). 

7.1.4. Eksplozijā (sprādziena un dedzināšanas izraisīti zaudējumi). 

7.1.5. Dabas stihiju iedarbībā, kas ietver šādus riskus: vētra, plūdi, zibens spēriens, neparasti 

liels nokrišņu daudzums (lietus, sniegs, krusa), krusa, zemestrīce, lavīnas, zemes 

nogruvumi (lielu zemes masu slīdēšana lejup pa kalnu), un līdz ar stihiju izraisītu 

priekšmetu uzkrišana uz Autotransporta. 

7.1.6. Krītošu priekšmetu iedarbībā. 

7.1.7. Trešo personu tīšas vai aiz neuzmanības darbības rezultātā sabojā (mehāniski un/vai 

termiski bojājumi) vai iznīcina Autotransportu, izņemot 8.2.1. – 8.2.3.  apakšpunktos 

paredzēto risku. 

7.1.8. Ceļu satiksmes negadījumā bojātas riepas, riteņu diski un dekoratīvās uzlikas, ja arī tie 

ir vienīgie bojājumi. 

7.1.9. Tiek segti ceļa satiksmē nodarītie zaudējumi, kas radušies rupjas neuzmanības rezultātā 

(nepārtrauktas ceļu apzīmējuma līnijas šķērsošana, luksofora sarkanās gaismas signāla 

neievērošana, dzelzceļa pārbrauktuves šķērsošana pie aizliegtā signāla, neapstāšanās pie 

“STOP” zīmes). 

7.2. Zādzība un laupīšana: 

7.2.1. Autotransporta atklāta vai slepena nolaupīšana. Autotransporta atslēgu vai drošības 

sistēmu pulšu, atslēgu nozaudēšanas vai nozagšanas gadījumā zaudējumi tiek atlīdzināti 

ne mazāk kā 80 % (astoņdesmit procentu) apmērā no apdrošināšanas summas neatkarīgi 

no to nozagšanas vai nozaudēšanas apstākļiem un iemesliem. 

7.2.2. Autotransporta nolaupīšana, ja tā saistīta ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu 

(laupīšana). 

7.2.3. Iekļūšanas (ielaušanās) un/vai apzagšanas rezultātā apdrošinātajam objektam nodarītie 

bojājumi, kā arī bojājumi, kas Autotransportam nodarīti laikā, kad Autotransports bijis 

nozagts 8.2.1. vai 8.2.2. punktu izpratnē, un, ja Autotransports ir atrasts, līdz brīdim, kad 

Autotransports ir nodots tiesībsargājošo institūciju vai tiesīgā lietotāja rīcībā. 

7.3. Apzagšana Nolikuma izpratnē ir jebkuru Autotransportā iebūvētu vai iemontētu daļu zādzība. 

7.4. Autotransporta papildu aprīkojums tiek apdrošināts bez papildus samaksas. 

 

Apdrošināšanas līguma strīdu izskatīšana: Latvijas Republikas tiesā normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. 

Pretendents papildus iesniedz transportlīdzekļa aprakstus, fotogrāfijas vai citus vizuālos materiālus 

par tehniskajā specifikācijā norādītā iepirkuma priekšmeta īpašībām, ārējo un iekšējo izskatu. 

 

 

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs  A. Žukovskis 
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3. pielikums „Tehniskais piedāvājums (veidne)” 

IEPIRKUMA NOLIKUMAM 

“Transportlīdzekļu piegāde” 

(Iepirkuma identifikācijas Nr. RPNC/2016/29-inf.) 

 

            

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS (VEIDNE)* 

 

1. Iepirkuma priekšmeta 1. daļa 

 

 

Nr. 

p.k

. 

Tehniskās specifikācijas prasības Tehniskais piedāvājums 

1. 
Automašīnu 

skaits 
1 

 

2. 
Automašīnu 

lietošanas mērķis 

Pacientu un darbinieku 

pārvadāšana 

 

3. 
Automašīnu 

marka 
Nav noteikta 

 

4. Virsbūves tips 
C kompaktā (pēc LPAA 

klasifikatora) 

 

5. Ražošanas gads 
Nelietots, ne vecāks par 2016. 

gadu 

 

6. Dzinēja tips Benzīns  

7. Motora jauda 

Ne mazāk par 120 zirgspēkiem 

un ar maksimālo griezes 

momentu ne mazāku kā 240 

NM. 

 

8. 

Izmešu (CO2) 

apjoms jauktā 

ciklā (g/km) 

Ne vairāk kā 130 

 

9. 
Dzinēja darba 

tilpums 
Ne mazāk kā 1400 cm3  

 

10. 
Pārnesumu kārbas 

tips 

Ne mazāk kā 5 pakāpju manuālā, 

neskaitot atpakaļgaitu 

 

11. 
Degvielas 

patēriņš pilsētā 
Ne vairāk kā 6 l/100km 

 

12. 
Bagāžas ietilpība, 

l 
Ne mazāk kā 1500 

 

13. 

Sēdvietu skaits 

(ieskaitot vadītāja 

vietu) 

5 

 

14. 
Durvis (ieskaitot 

bagāžnieka vāku) 
5 

 

15. 
Aizmugurējās 

durvis 

Jānodrošina, ka aizmugurējās 

durvis atveras uz augšu kopā ar 

aizmugurējo stiklu ne mazāk kā 

90 grādu leņķī 
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16. 

Stiprinājuma 

punkti kravas 

telpā 

Ne mazāk kā 4  

 

17. 

Virsbūves 

attālums no 

zemes (klīrens) 

Ne mazāk kā 160 mm 

 

18. 
Riepas - atbilstoši ES direktīvas 920/23 EEC 

prasībām: 

 

vasaras riepu komplekts vismaz ar R15 diskiem; 

ziemas riepu (bez radzēm) komplekts vismaz ar R15 

diskiem; 

 

19. Virsbūves krāsa nav noteikts  

20. Bākas tilpums Vismaz 45 litri  

21. Salona apdare 

tumšas krāsas apdare, viegli 

tīrāma, grīdas segums mitruma 

izturīgs un neslīdošs. 

 

22. 
Garantija 

 

ne mazāk kā 5 gadi vai 200 000 

km 

 

23. Obligātais aprīkojums un prasības:  

 

stūres pastiprinātājs; 

stūres regulēšana pēc augstuma un dziļuma; 

braukšanas drošības sistēmas: bremžu ABS, 

stabilizācijas sistēma ESP, pretizbuksēšanas sistēma 

ASR;  

rezerves ritenis; 

riteņa nomaiņas un remonta instrumentu komplekts 

(vismaz atbilstoša riteņa demontāžas atslēga un 

transportlīdzekļa rokas pacēlājs); 

vismaz vadītāja un blakus sēdētāja drošības spilveni 

ar iespēju tos atslēgt; 

vadītāja sēdekļa augstuma regulēšana; 

elektriskie stiklu pacēlāji vadītāja un blakussēdētāja 

durvīm; 

elektriski regulējami un apsildāmi sānu spoguļi; 

gaisa kondicionieris; 

dzinēja imobilaizers; 

signalizācija ar pults vadību un centrālā atslēga; 

vismaz divi atslēgu komplekti; 

audio sistēma (radio) ar mobilā telefona bez roku 

vadības sistēmu; 

gumijas paklāju komplekts salonam; 

priekšējie un aizmugurējie riteņu dubļu sargi; 

avārijas komplekts (aptieciņa atbilstoši 2010. gada 3. 

augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 713, 

ugunsdzēšamais aparāts, trijstūris, atstarojošā veste); 

 

24. Serviss un apkope:  

Oficiālā dīlera garantijas un apkopju serviss ne tālāk kā 20 

km no pasūtītāja juridiskās adreses 

 

Tehnisko apkopju minimālais intervāls ne mazāks kā 

30 000 km. 
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Jāiesniedz ražotāja autorizēto servisa centru saraksts 

Latvijas Republikā. 

 

25. Reģistrācija 

Automašīnas reģistrāciju CSDD 

uz Pasūtītāja vārda (apliecība, 

Nr. zīmes, tehniskā apskate) veic 

piegādātājs; 

Cenā iekļauti visi nodokļi, 

nodevas, piegādes izdevumi, 

pirmspārdošanas sagatavošana, 

u. tml. izmaksas, kuras detalizēti 

jāuzrāda finanšu piedāvājumā 

 

26. 

Piegādes termiņš 

no līguma 

noslēgšanas 

dienas 

Ne vēlāk kā 90 dienas  

27. Apdrošināšana:  

OCTA** - apdrošināšana saskaņā ar Sauszemes 

transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības 

obligātās apdrošināšanas likumu uz 12 (divpadsmit) 

mēnešiem. 

 

KASKO*** - brīvprātīgā apdrošināšana uz 12 (divpadsmit) 

mēnešiem. 

 

**OCTA apdrošināšanas nosacījumi: 

1. Līguma izpildes periods: 12 (divpadsmit) mēneši.  

2. Teritorija: Baltijas valstis. 

3. Apdrošināšanas līguma strīdu izskatīšana: Latvijas Republikas tiesā normatīvo aktu 

noteiktajā kārtībā. 

4. Piedāvājumam ir klāt jāpievieno šādi dokumenti: 

4.1. Apdrošināšanas noteikumi. 

4.2. Informācija par apdrošināšanas atlīdzības saņemšanas kārtību un nosacījumiem, 

iestājoties apdrošināšanas gadījumam. 

Apdrošināšanas atlīdzības pieteikuma formas paraugs. 

***KASKO apdrošināšanas nosacījumi: 

1. Līguma izpildes periods: 12 (divpadsmit) mēneši. 

2. Pasūtītāja pašrisks pie pilnīgas Autotransporta bojāejas uz katru gadījumu: 0 % (nulle 

procenti) no apdrošināmās summas. 

3. Pasūtītāja pašrisks zādzībai, laupīšanai uz katru gadījumu: 0 % (nulle procenti) no 

apdrošināmās summas. 

4. Pasūtītāja pašrisks stiklojumam: 0,00 EUR (nulle euro un 00 euro centi). 

5. Pasūtītāja pašrisks bojājumiem uz katru gadījumu izņemot 2., 3. un 4. punktā minētos 

gadījumus: 140,00 EUR  (viens simts četrdesmit euro un 00 euro centi). 

6. Teritorija: Baltija. 

7. Obligātais minimālais risku segums: 

7.1. Bojājumi, kas Autotransportam nodarīti: 

7.1.1. Ceļa satiksmes negadījumā, ja ir notikusi: 

7.1.1.1.1. sadursme ar transportlīdzekli; 

7.1.1.1.2. sadursme ar šķērsli; 

7.1.1.1.3. kustībā esoša Autotransporta apgāšanās, krišana (no tilta u. tml.); 

7.1.1.1.4. nogrimšana un/vai ielūšana ledū, ja tā ir tiešā cēloņsakarībā ar Ceļu 

satiksmes negadījumu; 

7.1.1.1.5. uzbraukšana gājējam vai dzīvniekam. 
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7.1.2. Dzīvnieku, putnu iedarbībā (izņemot salona bojājumus). 

7.1.3. Ugunsgrēkā (uguns, dūmu, kvēpu un dzēšanas darbu izraisīti zaudējumi, 

Autotransporta īssavienojuma rezultātā izraisīti zaudējumi un pašu īssavienojuma 

aizdegšanās avotu). 

7.1.4. Eksplozijā (sprādziena un dedzināšanas izraisīti zaudējumi). 

7.1.5. Dabas stihiju iedarbībā, kas ietver šādus riskus: vētra, plūdi, zibens spēriens, 

neparasti liels nokrišņu daudzums (lietus, sniegs, krusa), krusa, zemestrīce, lavīnas, 

zemes nogruvumi (lielu zemes masu slīdēšana lejup pa kalnu), un līdz ar stihiju 

izraisītu priekšmetu uzkrišana uz Autotransporta. 

7.1.6. Krītošu priekšmetu iedarbībā. 

7.1.7. Trešo personu tīšas vai aiz neuzmanības darbības rezultātā sabojā (mehāniski 

un/vai termiski bojājumi) vai iznīcina Autotransportu, izņemot 8.2.1. – 

8.2.3.  apakšpunktos paredzēto risku. 

7.1.8. Ceļu satiksmes negadījumā bojātas riepas, riteņu diski un dekoratīvās uzlikas, ja 

arī tie ir vienīgie bojājumi. 

7.1.9. Tiek segti ceļa satiksmē nodarītie zaudējumi, kas radušies rupjas neuzmanības 

rezultātā (nepārtrauktas ceļu apzīmējuma līnijas šķērsošana, luksofora sarkanās 

gaismas signāla neievērošana, dzelzceļa pārbrauktuves šķērsošana pie aizliegtā 

signāla, neapstāšanās pie “STOP” zīmes). 

7.2. Zādzība un laupīšana: 

7.2.1. Autotransporta /a vai slepena nolaupīšana. Autotransporta atslēgu vai drošības 

sistēmu pulšu, atslēgu nozaudēšanas vai nozagšanas gadījumā zaudējumi tiek 

atlīdzināti ne mazāk kā 80 % (astoņdesmit procentu) apmērā no apdrošināšanas 

summas neatkarīgi no to nozagšanas vai nozaudēšanas apstākļiem un iemesliem. 

7.2.2. Autotransporta nolaupīšana, ja tā saistīta ar vardarbību vai vardarbības 

piedraudējumu (laupīšana). 

7.2.3. Iekļūšanas (ielaušanās) un/vai apzagšanas rezultātā apdrošinātajam objektam 

nodarītie bojājumi, kā arī bojājumi, kas Autotransportam nodarīti laikā, kad 

Autotransports bijis nozagts 8.2.1. vai 8.2.2. punktu izpratnē, un, ja Autotransports 

ir atrasts, līdz brīdim, kad Autotransports ir nodots tiesībsargājošo institūciju vai 

tiesīgā lietotāja rīcībā. 

7.3. Apzagšana Nolikuma izpratnē ir jebkuru Autotransportā iebūvētu vai iemontētu daļu 

zādzība. 

7.4. Autotransporta papildu aprīkojums tiek apdrošināts bez papildus samaksas. 

 

Apdrošināšanas līguma strīdu izskatīšana: Latvijas Republikas tiesā normatīvo aktu noteiktajā 

kārtībā. 

Pretendents papildus iesniedz transportlīdzekļa aprakstus, fotogrāfijas vai citus vizuālos 

materiālus par tehniskajā specifikācijā norādītā iepirkuma priekšmeta īpašībām, ārējo un iekšējo 

izskatu. 
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2. Iepirkuma priekšmeta 2. daļa 

 

Nr. 

p.k. 
Tehniskās specifikācijas prasības Tehniskais piedāvājums 

1. Automašīnu skaits 1  

2. 
Automašīnas 

lietošanas mērķis 
Pacientu pārvadāšana 

 

3. Automašīnu marka Nav noteikta  

4. Virsbūves tips 

MD vidējā daudzfunkciju 

(pēc LPAA klasifikatora) 

(iespējams vadīt ar B 

kategorijas autovadītāja 

apliecību) 

 

5. Ražošanas gads 
Nelietots, ne vecāks par 

2016. gadu 

 

6. Dzinēja tips Dīzelis  

7. 
Dzinēja darba 

tilpums 
Ne mazāk kā 1595 cm3  

 

8. Motora jauda 

Ne mazāk par 120 

zirgspēkiem un ar 

maksimālo griezes momentu 

ne mazāku kā 320 NM. 

 

9. 

Izmešu (CO2) 

apjoms jauktā ciklā 

(g/km) 

Ne vairāk kā 155  

11. 
Pārnesumu kārbas 

tips 

Ne mazāk kā 5 pakāpju 

manuālā, neskaitot 

atpakaļgaitu 

 

12. 
Degvielas patēriņš 

pilsētā 
Ne lielāks kā 6 l/100 km 

 

13. Bagāžas ietilpība, l 
Ne mazāk kā 4000 (līdz 

2. sēdekļu rindai) 

 

14. 

Sēdvietu skaits 

(ieskaitot vadītāja 

vietu) 

Kopā 9 vietas (t.sk. arī 

vadītājs) 

 

15. Durvis:  

Aizmugurējās durvis ar vēršanās virzienu uz sāniem 180 

grādu eņģu leņķī 

 

Slīddurvis labajā pusē.  

16. 
Riepas - atbilstoši ES direktīvas 920/23 EEC 

prasībām: 

 

vasaras riepu komplekts vismaz ar R15 diskiem; 

ziemas riepu (bez radzēm) komplekts vismaz ar R15 

diskiem; 

 

17. Bagāžas nodalījuma izmēri (mm):  

garums līdz pasažieru beņķu rindai ne mazāk par 800 

mm; 

augstums ne mazāk par 1300 mm; 

 

18. Virsbūves krāsa nav noteikts  

19. Bākas tilpums Vismaz 80 litri  
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20. Salona apdare 
tumšas krāsas apdare, viegli 

tīrāma 

 

21. Pasažieru sēdekļi:  

Priekšā vismaz divvietīgs sēdeklis blakus šoferim  

Salonā vismaz trīs rindu sēdekļi. Trešā rinda nolokāma, 

divvietīga. Vismaz otrās un trešās rindas sēdekļiem 

jābūt izņemamiem vai transformējamiem, lai atbrīvotu 

papildu bagāžas vietu. 

 

22. 
Garantija 

 

ne mazāk kā 5 gadi vai 

200 000 km 

 

23. Obligātais aprīkojums un prasības:  

stūres pastiprinātājs; 

stūres regulēšana pēc augstuma un dziļuma; 

braukšanas drošības sistēmas: bremžu ABS, 

stabilizācijas sistēma ESP, pretizbuksēšanas sistēma 

ASR;  

rezerves ritenis; 

riteņa nomaiņas un remonta instrumentu komplekts 

(vismaz atbilstoša riteņa demontāžas atslēga un 

transportlīdzekļa rokas pacēlājs); 

vismaz vadītāja un blakus sēdētāja drošības spilveni ar 

iespēju tos atslēgt; 

vadītāja sēdekļa augstuma regulēšana; 

priekšējie un aizmugurējie miglas lukturi; 

elektriskie stiklu pacēlāji vadītāja un blakussēdētāja 

durvīm; 

elektriski regulējami un apsildāmi sānu spoguļi; 

gaisa kondicionieris priekšā un salonā sēdošajiem; 

aizmugurējās durvīs vismaz viena logu slotiņa; 

aizmugurējo durvju loga apsilde; 

dzinēja imobilaizers; 

signalizācija ar pults vadību un centrālā atslēga; 

vismaz divi atslēgu komplekti; 

audio sistēma (radio) ar mobilā telefona bez roku 

vadības sistēmu; 

gumijas paklāju komplekts salonam un bagāžas 

nodalījumam; 

priekšējie un aizmugurējie riteņu dubļu sargi; 

avārijas komplekts (aptieciņa, ugunsdzēšamais aparāts, 

trijstūris, atstarojošā veste); 

 

24. Serviss un apkope:  

Oficiālā dīlera garantijas un apkopju serviss ne tālāk kā 

20 km no pasūtītāja juridiskās adreses 

 

Tehnisko apkopju minimālais intervāls ne mazāks kā 

40 000 km. 

 

Jāiesniedz ražotāja autorizēto servisa centru saraksts 

Latvijas Republikā. 

 

25. Reģistrācija 

Automašīnas reģistrāciju 

CSDD uz Pasūtītāja vārda 

(apliecība, Nr. zīmes, 
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tehniskā apskate) veic 

piegādātājs; 

Cenā iekļauti visi nodokļi, 

nodevas, piegādes izdevumi, 

pirmspārdošanas 

sagatavošana, u. tml. 

izmaksas, kuras detalizēti 

jāuzrāda finanšu 

piedāvājumā. 

26. 

Piegādes termiņš 

no līguma 

noslēgšanas dienas 

Ne vēlāk kā 90 dienas  

27. Apdrošināšana:  

OCTA** - apdrošināšana saskaņā ar Sauszemes 

transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības 

obligātās apdrošināšanas likumu uz 12 (divpadsmit) 

mēnešiem. 

 

KASKO*** - brīvprātīgā apdrošināšana uz 12 

(divpadsmit) mēnešiem. 

 

**OCTA apdrošināšanas nosacījumi: 

1. Līguma izpildes periods: 12 (divpadsmit) mēneši. 

2. Teritorija: Latvija. 

3. Apdrošināšanas līguma strīdu izskatīšana: Latvijas Republikas tiesā normatīvo aktu noteiktajā 

kārtībā. 

4. Piedāvājumam ir klāt jāpievieno šādi dokumenti: 

4.1. Apdrošināšanas noteikumi. 

4.2. Informācija par apdrošināšanas atlīdzības saņemšanas kārtību un nosacījumiem, 

iestājoties apdrošināšanas gadījumam. 

Apdrošināšanas atlīdzības pieteikuma formas paraugs. 

***KASKO apdrošināšanas nosacījumi: 

1. Līguma izpildes periods: 12 (divpadsmit) mēneši. 

2. Pasūtītāja pašrisks pie pilnīgas Autotransporta bojāejas uz katru gadījumu: 0 % (nulle 

procenti) no apdrošināmās summas. 

3. Pasūtītāja pašrisks zādzībai, laupīšanai uz katru gadījumu: 0 % (nulle procenti) no 

apdrošināmās summas. 

4. Pasūtītāja pašrisks stiklojumam: 0,00 EUR (nulle euro un 00 euro centi). 

5. Pasūtītāja pašrisks bojājumiem uz katru gadījumu izņemot 2., 3. un 4. punktā minētos 

gadījumus: 140,00 EUR  (viens simts četrdesmit euro un 00 euro centi). 

6. Teritorija: Latvija. 

7. Obligātais minimālais risku segums: 

7.1. Bojājumi, kas Autotransportam nodarīti: 

7.1.1. Ceļa satiksmes negadījumā, ja ir notikusi: 

7.1.1.1.1. sadursme ar transportlīdzekli; 

7.1.1.1.2. sadursme ar šķērsli; 

7.1.1.1.3. kustībā esoša Autotransporta apgāšanās, krišana (no tilta u. tml.); 

7.1.1.1.4. nogrimšana un/vai ielūšana ledū, ja tā ir tiešā cēloņsakarībā ar Ceļu 

satiksmes negadījumu; 

7.1.1.1.5. uzbraukšana gājējam vai dzīvniekam. 

7.1.2. Dzīvnieku, putnu iedarbībā (izņemot salona bojājumus). 

7.1.3. Ugunsgrēkā (uguns, dūmu, kvēpu un dzēšanas darbu izraisīti zaudējumi, 

Autotransporta īssavienojuma rezultātā izraisīti zaudējumi un pašu īssavienojuma 
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aizdegšanās avotu). 

7.1.4. Eksplozijā (sprādziena un dedzināšanas izraisīti zaudējumi). 

7.1.5. Dabas stihiju iedarbībā, kas ietver šādus riskus: vētra, plūdi, zibens spēriens, 

neparasti liels nokrišņu daudzums (lietus, sniegs, krusa), krusa, zemestrīce, lavīnas, 

zemes nogruvumi (lielu zemes masu slīdēšana lejup pa kalnu), un līdz ar stihiju 

izraisītu priekšmetu uzkrišana uz Autotransporta. 

7.1.6. Krītošu priekšmetu iedarbībā. 

7.1.7. Trešo personu tīšas vai aiz neuzmanības darbības rezultātā sabojā (mehāniski 

un/vai termiski bojājumi) vai iznīcina Autotransportu, izņemot 8.2.1. – 

8.2.3.  apakšpunktos paredzēto risku. 

7.1.8. Ceļu satiksmes negadījumā bojātas riepas, riteņu diski un dekoratīvās uzlikas, ja 

arī tie ir vienīgie bojājumi. 

7.1.9. Tiek segti ceļa satiksmē nodarītie zaudējumi, kas radušies rupjas neuzmanības 

rezultātā (nepārtrauktas ceļu apzīmējuma līnijas šķērsošana, luksofora sarkanās 

gaismas signāla neievērošana, dzelzceļa pārbrauktuves šķērsošana pie aizliegtā 

signāla, neapstāšanās pie “STOP” zīmes). 

7.2. Zādzība un laupīšana: 

7.2.1. Autotransporta atklāta vai slepena nolaupīšana. Autotransporta atslēgu vai 

drošības sistēmu pulšu, atslēgu nozaudēšanas vai nozagšanas gadījumā zaudējumi 

tiek atlīdzināti ne mazāk kā 80 % (astoņdesmit procentu) apmērā no apdrošināšanas 

summas neatkarīgi no to nozagšanas vai nozaudēšanas apstākļiem un iemesliem. 

7.2.2. Autotransporta nolaupīšana, ja tā saistīta ar vardarbību vai vardarbības 

piedraudējumu (laupīšana). 

7.2.3. Iekļūšanas (ielaušanās) un/vai apzagšanas rezultātā apdrošinātajam objektam 

nodarītie bojājumi, kā arī bojājumi, kas Autotransportam nodarīti laikā, kad 

Autotransports bijis nozagts 8.2.1. vai 8.2.2. punktu izpratnē, un, ja Autotransports 

ir atrasts, līdz brīdim, kad Autotransports ir nodots tiesībsargājošo institūciju vai 

tiesīgā lietotāja rīcībā. 

7.3. Apzagšana Nolikuma izpratnē ir jebkuru Autotransportā iebūvētu vai iemontētu daļu 

zādzība. 

7.4. Autotransporta papildu aprīkojums tiek apdrošināts bez papildus samaksas. 

 

Apdrošināšanas līguma strīdu izskatīšana: Latvijas Republikas tiesā normatīvo aktu noteiktajā 

kārtībā. 

Pretendents papildus iesniedz transportlīdzekļa aprakstus, fotogrāfijas vai citus vizuālos 

materiālus par tehniskajā specifikācijā norādītā iepirkuma priekšmeta īpašībām, ārējo un iekšējo 

izskatu. 

Pretendenta nosaukums:           _________________________________________ 

Datums: Paraksts1:           

________________________________ 

Vārds, uzvārds:  

________________________________ 

Amats:               

________________________________ 

* Tehniskā piedāvājuma veidne ir pieejama Pasūtītāja mājas lapā www.rpnc.lv sadaļā “Iepirkumi” pie attiecīgās 

iepirkuma priekšmeta aktivitātes: datne „Tehniskais piedāvājums (veidne)”. 

                                                           
1 Piedāvājumu paraksta pretendentu pārstāvēt tiesīga persona (saskaņā ar ierakstu komercreģistrā) vai pilnvarota persona (šādā 

gadījumā piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvara). 

http://www.rpnc.lv/
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4. pielikums „Pretendenta pieredzes apliecinājums (veidne)” 

NOLIKUMAM 

“Transportlīdzekļu piegāde” 

(Iepirkuma identifikācijas Nr. RPNC/2016/29-inf.)  

 

 

PRETENDENTA PIEREDZES APLIECINĀJUMS 

 

Valsts SIA ”Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

Tvaika ielā 2, Rīgā LV- 1005  

Iepirkuma procedūras “Transportlīdzekļu piegāde” (id.Nr. RPNC/2016/29-inf.)  

Iepirkuma komisijai 

 

Pretendenta nosaukums 

pieredzes apliecinājums 

  

Nr. 

p.k. 

Pasūtītājs 

(nosaukums, reģistrācijas Nr., 

kontaktpersona, tālrunis) 

Pakalpojuma 

sniegšanas 

periods 

Sniegtā pakalpojuma apjoms 

(apraksts) 

    

    

    

    

    

 

Ar šo mēs garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. 

Pielikumā: 1 (viena) pozitīva atsauksme. 

 

 

Pretendenta nosaukums:           _________________________________________ 

Datums: Paraksts2:           

________________________________ 

Vārds, uzvārds:  

________________________________ 

Amats:               

________________________________ 

 
*Pretendenta pieredzes apliecinājuma veidne ir pieejama Pasūtītāja mājas lapā www.rpnc.lv sadaļā “Iepirkumi” 

pie attiecīgās iepirkuma priekšmeta aktivitātes: datne „Pieredzes apliecinājums”.  

                                                           
2 Apliecinājumu paraksta pretendentu pārstāvēt tiesīga persona (saskaņā ar ierakstu komercreģistrā) vai pilnvarota persona (šādā 

gadījumā piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvara). 

http://www.rpnc.lv/
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5. pielikums „Finanšu piedāvājums (veidne)” 

NOLIKUMAM 

“Transportlīdzekļu piegāde” 

(Iepirkuma identifikācijas Nr. RPNC/2016/29-inf.)  

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS (VEIDNE)* 

Iepirkuma priekšmeta 1. daļai 
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Nodevas, u.c. 

maksājumi 

nodokļi OCTA KASKO 

1. 
  

1 
         

 

 

Pretendenta vadītājs, ieņemamais amats:  (Vārds, uzvārds) 

 

2016. gada ___. __________ 

(Paraksts) z.v. 
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Iepirkuma priekšmeta 2. daļai 
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Nodevas, u.c. 

maksājumi 

nodokļi OCTA KASKO 

1. 
  

1 
         

 

 

Pretendenta vadītājs, ieņemamais amats:  (Vārds, uzvārds) 

 

2016. gada ___. __________ 

(Paraksts) z.v. 

 
 

* Finanšu piedāvājuma veidne ir pieejama Pasūtītāja mājas lapā www.rpnc.lv sadaļā “Iepirkumi” pie attiecīgās iepirkuma priekšmeta aktivitātes: datne „Finanšu piedāvājums 

(veidne)”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.rpnc.lv/


26 

 

6. pielikums „Līguma projekts” 

NOLIKUMAM 

“Transportlīdzekļu piegāde” 

(Iepirkuma identifikācijas Nr. RPNC/2016/29-inf.)  

 

LĪGUMA PROJEKTS 

 

                 

 

TRANSPORTLĪDZEKĻA PIEGĀDES LĪGUMS Nr. RPNC/2016/29-inf. 

 

Rīgā  2016. gada ___._______ 

 

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas 

centrs”, vienotais reģistrācijas Nr. 50003342481, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, tās valdes 

priekšsēdētāja Jāņa Buģina, valdes locekļa Imanta Rezeberga un valdes locekles 

Irinas Starkovas personā, kuri rīkojas pamatojoties uz statūtiem, no vienas puses, un 

  

__________________, vienotais reģistrācijas Nr. __________, turpmāk tekstā 

Piegādātājs, kura vārdā pamatojoties uz statūtiem rīkojas _____________, un no otras puses, 

abi kopā saukti Līdzēji, pamatojoties uz iepirkuma “Transportlīdzekļu piegāde” (identifikācijas 

Nr. RPNC/2016/29-inf.) rezultātiem, noslēdz šāda satura līgumu: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Piegādātājs pārdod, bet Pircējs pērk transportlīdzekļus/transportlīdzekli (turpmāk 

tekstā Transportlīdzeklis) atbilstoši tehniskajai specifikācijai (Līguma 1. pielikums) un 

tehniskajam piedāvājumam (Līguma 2. pielikums), kas tiek pievienots šim Līgumam 

un ir neatņemama šī Līguma sastāvdaļa. 

 

2. LĪGUMA TERMIŅŠ 

2.1. Līgums stājas spēkā brīdī, kad to parakstījuši, Līdzēji, un ir spēkā līdz Līdzēju 

savstarpējo saistību pilnīgai izpildei. 

2.2. Piegādātājs apņemas piegādāt Transportlīdzekli 90 (deviņdesmit) dienu laikā no 

Līguma noslēgšanas brīža – līdz 2017. gada __. ____________. 

 

3. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 
3.1. Transportlīdzekļa izcenojumi norādīti Līguma 3. pielikumā, kas ir spēkā nemainīgi visā 

Līguma darbības laikā. 

3.2. Līguma kopējā summa par Transportlīdzekli, turpmāk – Līgumcena, bez pievienotās 

vērtības nodokļa, turpmāk - PVN, ir __________ EUR ( euro un   centi), 

kurai papildus tiek piemērota Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā PVN 

likme. Uz Līguma noslēgšanas brīdi maksājumiem par pakalpojumiem piemērojama 

PVN 21% (divdesmit viena procenta) likme.  

3.3. Līgumcenā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar Transportlīdzekļa pilnīgu un 

kvalitatīvu piegādi saskaņā ar Līguma 1. un 2. pielikumu, tajā skaitā, visi materiāli, 

izmaksas, kas saistītas ar darba apmaksu, pakalpojuma izpildei nepieciešamo līgumu 

slēgšanu, nodokļiem un nodevām, kā arī nepieciešamo atļauju saņemšanu no trešajām 

personām, kā arī ir ņemti vērā visi iespējamie riski, tai skaitā iespējamie sadārdzinājumi 

un citas izmaksas. 

3.4. Pasūtītājs neparedz veikt priekšapmaksu par Transportlīdzekli. 
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3.5. Piegādātājs izraksta rēķinu par piegādāto Transportlīdzekli un nosūta to uz Pasūtītāja 

pilnvarotās personas e-pastu un uz Pasūtītāja juridisko adresi. 

3.6. Samaksu par piegādāto Transportlīdzekli, kura piegādi, apliecina Līdzēju pilnvaroto 

personu parakstītie akti un/vai pavadzīmes, Pasūtītājs veic, maksājot ar pārskaitījumu 

summu, kura norādīta rēķinā, uz rēķinā norādīto Piegādātāja bankas kontu ne vēlāk kā 

30 (trīsdesmit) dienu laikā no Transportlīdzekļa un rēķina saņemšanas dienas. 

 

4. TRANSPORTLĪDZEKĻA PIEGĀDES KĀRTĪBA 
4.1. Piegādājamā transportlīdzekļa vietu un laiku puses saskaņo pirms Transportlīdzekļa 

piegādes. 

4.2. Par piegādi šai Līgumā tiek uzskatīta Transportlīdzekļa nodošana Pasūtītāja norādītajā 

adresē Tvaika ielā 2, Rīgā. 

4.3. Transportlīdzeklis atbilstoši tā aprīkojumam un kvalitātei tiek nodots Pasūtītājam 

saskaņā ar Preču pavadzīmi, kas pēc abpusējas parakstīšanas kļūst par neatņemamu 

Līguma sastāvdaļu un pamatu norēķinu veikšanai par piegādāto Transportlīdzekli. 

4.4. Ja Pasūtītāja pārstāvji konstatē piegādātā Transportlīdzekļa neatbilstību vai defektus, 

Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt to pilnībā vai to neatbilstošo un/vai bojāto daļu. Šādā 

gadījumā Pasūtītājs Piegādātāja klātbūtnē uz pavadzīmes norāda konstatētā 

Transportlīdzekļa neatbilstības vai defektus. 

4.5. Pavadzīmē norādītās iztrūkstošās, neatbilstošās vai bojātās Transportlīdzekļa daļas 

Piegādātājs bez maksas apmaina 24 stundu laikā, par ko tiek parakstīts Pieņemšanas – 

nodošanas akts. Šajā gadījumā Pasūtītājs veic atkārtotu Preču pieņemšanu Līgumā 

noteiktajā kārtībā. 

4.6. Visi piegādājamā Transportlīdzekļa pilnīgas vai daļējas bojāejas vai bojāšanās riski, un 

īpašumtiesības pāriet Pasūtītājam no Transportlīdzekļa pieņemšanas brīža. 

 

5. LĪDZĒJU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

5.1. Piegādātāja tiesības un pienākumi: 

5.1.1. Piegādātājs apņemas veikt Transportlīdzekļa piegādi lietpratīgi, efektīvi, pilnā 

apjomā un ar pienācīgu rūpību. 

5.1.2. Piegādātājs ir atbildīgs par Transportlīdzekļa atbilstību Līgumā noteikto un 

Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 

5.1.3. Piegādātājs apņemas savlaicīgi informēt Pasūtītāju par visiem pamatotiem 

apstākļiem, kas ietekmē vai var ietekmēt Transportlīdzekļa piegādi Līgumā 

noteiktajā kārtībā. 

5.2. Pasūtītāja tiesības un pienākumi: 

5.2.1. Pasūtītājs apņemas Līgumā noteiktajā kārtībā un apjomā samaksāt Piegādātājam 

par pieņemto Transportlīdzekli. 

5.2.2. Pasūtītājs apņemas sadarboties ar Piegādātāju visā Līguma darbības laikā, tajā 

skaitā, nodrošināt Piegādātāju ar visiem Pasūtītāja rīcībā esošajiem 

nepieciešamajiem dokumentiem un informāciju, kas ir nepieciešama Līguma 

izpildei. 

 

6. LĪDZĒJU ATBILDĪBA 

6.1. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vainojamā 

Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī šī Līdzēja līguma izpildē iesaistīto trešo personu 

darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību 

vai nolaidības rezultātā. 
6.2. Gadījumā, ja Līguma 3.6. punktā noteiktajā termiņā Pasūtītājs nav apmaksājis 

Piegādātāja iesniegto rēķinu, Pasūtītājs maksā Piegādātājam līgumsodu 0,1% (vienas 

procenta desmitdaļas) apmērā no rēķinā norādītās naudas summas par katru nokavēto 

dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no Līgumcenas. 
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6.3. Ja Piegādātājs neievēro vai nokavē kādu no Līguma 1. un 2. pielikumā noteiktajiem 

Transportlīdzekļa piegādes termiņiem, Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 

% apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk par 10% no 

Līgumcenas. 

6.4. Ja Piegādātājs nepilda ar Līgumu uzņemtās saistības ilgāk, nekā 30 (trīsdesmit) dienas 

un/vai Līgums tiek izbeigts pirms termiņa Piegādātāja vainas dēļ, Piegādātājs papildus 

par neizpildi maksā Pasūtītājam vienreizēju līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā 

no Līgumcenas. 

6.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no savu saistību izpildes. Līgumsoda samaksa 

neatbrīvo Līdzēju no zaudējumu atlīdzības, kas radušies no viņa līgumsaistību 

pārkāpuma. 

6.6. Līdzēji apņemas neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus 

otram Līdzējam, vai kaitēt otra Līdzēja interesēm. Piegādātājs apņemas glabāt un 

aizsargāt no Pasūtītāja saņemto konfidenciālo informāciju. Piegādātājam ir tiesības 

izmantot šo konfidenciālo informāciju vienīgi tādiem nolūkiem, kas nodrošina darbu 

izpildi. Piegādātājam nav tiesību izmantot saņemto konfidenciālo informāciju savtīgos, 

komerciālos vai citos šī līguma mērķim neatbilstošos nolūkos un tādējādi atteikties no 

sadarbības ar Pasūtītāju par labu sev vai trešajām personām. Šim nosacījumam nav 

laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma darbības termiņš. 

 

7. GARANTIJAS 

7.1. Piegādātājs garantē, ka piegādātais Transportlīdzeklis atbilst tā ražotāja noteiktajiem 

tehniskajiem standartiem, Līguma un tā pielikumu nosacījumiem un visiem Latvijas 

Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteikumiem, kas attiecas uz 

Transportlīdzekļiem. 

7.2. Piegādātājs nodrošina Transportlīdzekļa garantiju __ gadus ar/bez nobraukuma 

ierobežojuma saskaņā ar Tehnisko piedāvājumu un Transportlīdzekļa garantijas 

noteikumiem. Šajā Līguma punktā noteiktais garantijas termiņš sāk tecēt no dienas, kad 

Pasūtītājs ir pieņēmis Transportlīdzekli no Piegādātāja. 

7.3. Ja Pasūtītājs konstatē Transportlīdzekļa trūkumus vai defektus, kuri nav radušies 

nepareizas ekspluatācijas rezultātā, Pasūtītājam ir tiesības 7.2. apakšpunktā minētājā 

garantijas laikā iesniegt Piegādātājam rakstisku iebildumu. Piegādātājs novērš 

Transportlīdzekļa trūkumus un defektus par saviem līdzekļiem 5 (piecu) darbadienu 

laikā pēc Pasūtītāja iebilduma saņemšanas vai saskaņā ar Līdzēju vienošanos. 

7.4. Ja garantijas termiņa laikā Transportlīdzekļa ražotāja vainas dēļ rodas bojājums, kura 

novēršanai nepieciešamais laiks pārsniedz tekošo darba dienu, Piegādātājam uz 

remonta laiku jānodrošina Pasūtītājam iespēja bez maksas lietot attiecīgās klases 

līdzvērtīgu Transportlīdzekli. 

 

8. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI 

8.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda 

neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru 

darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne 

novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas 

nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, 

blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un 

aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā. 

8.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 

nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā 

jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā būs iespējama un paredzama 

viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir 

jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo 
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apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Nesavlaicīga paziņojuma 

gadījumā Līdzējs netiek atbrīvots no Līguma saistību izpildes. 

8.3. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā Līguma darbības termiņš tiek 

pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam. Ja nepārvaramas varas apstākļi 

turpinās ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem, Līdzēji vienojas par Līguma izbeigšanu. 

 

9. LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA PIRMS TERMIŅA 
9.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai lauzt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Šīs 

vienošanās tiek noformētas rakstiski un kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām. 

9.2. Pasūtītājs vienpusēji pirms termiņa var izbeigt Līgumu nekavējoties, ja: 

9.2.1. Piegādātājs atkārtoti nepilda vai nepienācīgi pilda Līgumu; 

9.2.2. Piegādātājs kļūst maksātnespējīgs, bankrotē, tā darbība tiek izbeigta vai 

pārtraukta. 

9.3. Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, galīgie norēķini starp Līdzējiem par piegādāto 
Transportlīdzekli tiek veikti 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma izbeigšanas 
dienas. 

9.4. Ja Piegādātājs lauž šo Līgumu pirms termiņa tādu iemeslu dēļ, kas saskaņā ar šo 

Līgumu nav saistīti ar Pasūtītāja pienākumu neizpildi vai nepārvaramas varas vai 

ārkārtēja rakstura apstākļu iestāšanos, tad Piegādātājs maksā līgumsodu 10% (desmit 

procenti) apmērā no Līguma kopējās summas, kā arī atlīdzina visus ar Līguma laušanu 

radītos zaudējumus Pircējam. 

 

10. CITI NOTEIKUMI 

10.1. Visos jautājumos, kas nav noregulēti Līgumā, Līdzēji vadās no spēkā esošajiem 

Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

10.2. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku normatīvo aktu grozījumu gadījumā, 

Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šajā gadījumā Līdzēji piemēro Līgumu 

atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

10.3. Pušu pārstāvji šī Līguma izpildes laikā: 

10.3.1. No Pasūtītāja puses: 

10.3.1.1. Vārds, uzvārds: Saimnieciskā nodrošinājuma daļas vadītājs Andis 

Žukovskis 

10.3.1.2. Tālrunis: +371 67080168 

10.3.1.3. E-pasts: andris.zukovskis@rpnc.lv  

10.3.2. No Izpildītāja puses: 

10.3.2.1. Vārds, uzvārds: _____________ 

10.3.2.2. Tālrunis: _______________ 

10.3.2.3. E-pasts: ____________________ 

10.4. Visi strīdi starp Līdzējiem risināmi pārrunu ceļā, bet, ja tas nav iespējams, strīdu risina 

tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

10.4.1. Līdzēju reorganizācija, to īpašnieku vai vadītāju maiņa nevar būt par pamatu 

Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem tiek 

reorganizēts, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Līdzēja tiesību un 

saistību pārņēmējiem. 

10.5. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie noformēti 

rakstiski un tos ir parakstījuši abi Līdzēji. 

10.6. Līdzēju pilnvarotās personas ir atbildīgas par Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā 

par savlaicīgu rēķinu iesniegšanu, pieņemšanu, apstiprināšanu, nodošanu apmaksai, kā 

arī par Transportlīdzekļa pieņemšanu un nodošanu. 

10.7. Pilnvaroto pārstāvju vai rekvizītu maiņas gadījumā Līdzējs apņemas rakstiski par to 

paziņot otram Līdzējam 5 (piecu) dienu laikā no izmaiņu iestāšanās brīža. 

mailto:andris.zukovskis@rpnc.lv
mailto:info@vide.ecobaltia.lv
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10.8. Līgums noformēts uz ___ (______) lapām, ieskaitot Pielikumu Nr. l „Tehniskā 

specifikācija", Pielikumu Nr. 2 “Tehniskais piedāvājums” un Pielikumu Nr. 3 „Finanšu 

piedāvājums" divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, no kuriem viens glabājas 

pie Pasūtītāja, bet otrs - pie Piegādātāja. 

 

11. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

 

Pasūtītājs: 
 

Izpildītājs: 

Valsts sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību "Rīgas psihiatrijas un 

narkoloģijas centrs" 

Vienotais reģistrācijas Nr. 50003342481 

Juridiskā adrese: Tvaika iela 2, Rīga, LV-

1005 

Banka: Valsts kase 

Kods: TRELLV22 

Konts: LV11TREL9290410000000 

Tālr. +371 67080112, fakss +371 

67222305, e-pasts: rpnc@rpnc.lv  

 ________________ 

Vienotais reģistrācijas Nr. _____________ 

Juridiskā adrese: _____________________ 

Banka: __________ 

Kods: _______________ 

Konts: ________________________ 

Tālr. __________, fakss: ___________, e-

pasts: _________________ 

 

 

 
 

Valdes priekšsēdētājs J. Buģins  (amats, vārds, uzvārds) 

 

 

 
 

Valdes locekle I. Starkova   

 

 

 
 

Valdes loceklis I. Rezebergs   
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