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I. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

 

1. Pasūtītājs  
1.1. Iepirkuma nolikums ir izstrādāts saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu 9. pantā 

noteikto kartību. 

1.2. Pasūtītājs un iepirkuma rīkotājs ir valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"Autotransporta direkcija" (turpmāk tekstā ATD), kas darbojas saskaņā ar Statūtiem: 

1.2.1. vienotais reģ. nr. 40003429317; 

1.2.2. adrese Vaļņu iela 30, Rīga, LV-1050. 

1.3. Iepirkumu organizē ar ATD valdes locekļa M. Jaunupa 2016. gada 13. septembra 

rīkojumu Nr.1-3/29 „Par iepirkuma komisijas izveidi” apstiprināta iepirkuma komisija, 

kas sastāv no 6 komisijas locekļiem. 

1.4. Kontaktpersona: Rita Grantiņa, juriste, tālrunis 67356128, fakss 67686481, e-pasts: 

atd@atd.lv. 

1.5. Iepirkums tiek finansēts no valsts SIA "Autotransporta direkcija" līdzekļiem. 

 

2. Pretendents   

2.1. Par pretendentu var būt fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā 

to kombinācijā, kas attiecīgi ir iesniedzis piedāvājumu un ir tiesīgs piegādāt preci 

saskaņā ar šajā nolikumā norādītajām pasūtītāja prasībām. 

 

3. Iepirkuma priekšmeta apraksts, tehniskās specifikācijas, līguma izpildes laiks un 

vieta 

3.1.  Iepirkuma priekšmets ir divu jaunu M1 kategorijas automobiļu piegāde ar ieskaitu. 

CPV kods: 34110000-1. 

3.2. Automobiļus piegādā uz pasūtītāja norādīto vietu Rīgas administratīvajās robežās. 

3.3. Piedāvājums jāiesniedz par visu Tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) minēto 

prasību izpildi. Piedāvājums netiek dalīts. Pretendents var iesniegt tikai vienu 

piedāvājumu. 

3.4. Automobiļu, ar kuru tiks veikts ieskaits, tehniskais raksturojums un aprīkojums minēts 

nolikuma pielikumā Nr.2.  

3.5. Automobiļa piegāde ar ieskaitu (maiņas) nosacījumi minēti nolikuma pielikumā Nr.3. 

3.6. Piedāvātais automobilis var būt aprīkots ar pielikumā Nr.1 neuzskaitītu aprīkojumu, 

bet šāda papildus aprīkojuma esamība netiek vērtēta un tā neietekmē piedāvājuma 

izvēli. 

 

4. Piedāvājuma iesniegšanas termiņi 

mailto:atd@atd.lv
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4.1.Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība: 

4.1.1. piedāvājumu pretendents var iesniegt līdz 2017. gada 27. jūnija plkst.11:00: 

4.1.1.1.personīgi ATD sekretariātā, 225.kabinetā, darba laikā no 8.30 līdz 12.00 un 

no 12.30 līdz 16.00 (pirms tam zvanot pa tālruni 67356018) - piedāvājuma 

iesniegšanas laiks ir brīdis, kad pretendents savu piedāvājumu nodod 

ATD atbildīgajam darbiniekam; 

4.1.1.2.sūtot pa pastu ierakstītā veidā uz nolikuma 1.2.2. punktā norādīto adresi – 

piedāvājuma iesniegšanas laiks ir brīdis, kad par saņemto piedāvājumu 

parakstās ATD atbildīgais darbinieks. 

4.1.1.3.piedāvājumu, kas iesniegts pēc nolikuma 4.1.1. punktā norādītā termiņa 

beigām, neatvērtu atdos atpakaļ pretendentam. 

4.2. Visu pretendentu piedāvājumi ir spēkā līdz dienai, kad iepirkuma dalībnieki noslēguši 

iepirkuma līgumu vai iepirkums tiek izbeigts, neizvēloties nevienu piedāvājumu, bet 

ne ilgāk kā 90 kalendārās dienas pēc piedāvājumu atvēršanas dienas. 

 

5. Cita vispārīgā informācija 
5.1. Iepirkuma tiek izziņots, publicējot paziņojumu par plānoto līgumu Iepirkumu 

uzraudzības biroja mājaslapā internetā.  

5.2. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju iepirkuma dokumentiem 

direkcijas mājaslapā internetā www.atd.lv.  

5.3. Piedalīšanās iepirkumā ir pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu 

piedāvājumu dalībai iepirkumā, pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt 

visas nolikumā ietvertās prasības, normas un noteikumus. 

5.4. Iepirkuma noteikumi ir vienādi visiem pretendentiem. 

5.5. Piedāvājuma nodrošinājums netiek pieprasīts. 

5.6. Visi jautājumi par iepirkuma priekšmetu, piedāvājumu un iesniegšanas kārtību 

adresējami iepirkuma nolikumā 1.4.punktā norādītajai kontaktpersonai. 

5.7. Pieprasījumu pēc papildus informācijas par iepirkumu pretendents var iesniegt saskaņā 

ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta sestajā daļā noteikto kārtību. 

5.8. Iepirkumā iesniegtie piedāvājumi pretendentiem atpakaļ netiek atdoti. 

 

 

II. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMS 

 

6.1.Piedāvājumu iesniedz aizzīmogotā aploksnē ar norādi: 

  

Piedāvājums valsts SIA „Autotransporta direkcija” iepirkumam 

“ PAR VIEGLO AUTOMOBIĻU PIEGĀDI AR IESKAITU” 

ID Nr. AD 2017/4 

Pretendenta komercsabiedrības nosaukums un juridiskā adrese 

tālruņa un faksa numuri, e-pasta adrese 

Neatvērt pirms 2017. gada 27.jūnija plkst.11.00 

 

 

6.2.Piedāvājums jāiesniedz 2 (divos) eksemplāros – viens oriģināls un viena apliecināta 

kopija. Katra eksemplāra pirmās lapas augšējā labējā stūrī ievieto attiecīgu uzrakstu 

(„KOPIJA” vai „ORIĢINĀLS”). 

6.3.Piedāvājuma sākumā aiz titullapas ir jābūt satura rādītājam, aiz kura seko visi pārējie 

piedāvājumā iekļaujamie dokumenti. 

6.4.Piedāvājums jāparaksta Pretendenta pārstāvim, kura paraksta tiesības ir dokumentāli 

apliecinātas, vai tā pilnvarotai personai, pievienojot pilnvaru (oriģinālu) atlases 

http://www.atd.lv/
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dokumentu paketē. 

6.5. Piedāvājums sastāv no trim daļām: 

6.5.1. pretendenta atlases dokumentiem; 

6.5.2. tehniskā piedāvājuma; 

6.5.3. finanšu piedāvājuma. 

6.6. Visas piedāvājuma daļas Pretendents noformē un iesniedz vienā iesietā sējumā. 

Sējumā dokumentiem jābūt sakārtotiem vienkopus, ar numurētām lapām, lapas 

aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla nostiprināta ar pārlīmētu lapu, uz kuras 

norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un Pretendenta komercsabiedrības 

zīmoga (spiedoga) nospiedumu apliecina Pretendenta pārstāvis. 

6.7. Piedāvājumam jābūt latviešu valodā. Gadījumā, ja piedāvājumā iekļautais dokuments 

ir svešvalodā, tam jāpievieno tulkojums valsts valodā, saskaņā ar Ministru kabineta 

2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu 

tulkojumi valsts valodā”, pretējā gadījumā iepirkuma komisijai ir tiesības uzskatīt, ka 

attiecīgais kvalifikāciju apliecinošs dokuments nav iesniegts. 

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

tā pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu. 

6.9. Ja dokumenti nebūs noformēti atbilstoši nolikuma 6.punktā prasītajam, iepirkuma 

komisijai ir tiesības tos atstāt bez izskatīšanas. 

6.10. Ja aploksne nav marķēta saskaņā ar nolikuma 6.punkta prasībām, iepirkuma komisija 

nav atbildīga par tās pirmstermiņa atvēršanu. 

 

 

III. PRETENDENTU ATLASE 

 

7. Pretendentu atlases nosacījumi 
7.1. Pretendentu atlasi komisija veic slēgtā sanāksmē saskaņā ar Publisko iepirkumu 

likumu. 

7.2. Pretendentu atlases laikā komisija noskaidro pretendentu kompetenci, to saimnieciskā 

un finansiālā stāvokļa atbilstību, kā arī tā spējas veikt iepirkumu. 

7.3. Pretendentu atlase notiek pēc iesniegtajiem pretendentu atlases dokumentiem, 

pārbaudot pretendenta atbilstību katrai šī nolikuma 8. punktā izvirzītajai prasībai.  

7.4. Pretendents, kas, sniedzot šajā nolikumā pieprasīto informāciju, norādījis nepatiesas 

ziņas vai vispār nav sniedzis ziņas, tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā. 

7.5. Iepirkuma komisija var pieprasīt, lai pretendents izskaidro informāciju, ko tas sniedzis 

pretendentu atlasei nepieciešamajos dokumentos. 

7.6. Iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājumu 

izvērtēšanas stadijā, ja tiek konstatēts, ka iesniegtais piedāvājums neatbilst nolikuma 

8.punktā noteiktām prasībām. 

8. Prasības pretendentam  

8.1. Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā. 

8.2. Pretendentam ir automobiļu ražotāja vai izplatītāja (pārstāvja) izsniegts apliecinājums, 

ka tam ir tiesības pārdot piedāvājumā norādīto automobili un uzņemties garantijas 

saistības, nodrošināt garantijas servisa apkalpošanu Latvijā. 

8.3. Pretendents ir spējīgs veikt piedāvātā automobiļa garantijas apkalpošanu, vai arī tam ir 

noslēgta vienošanās ar citu komersantu par piedāvātā automobiļa garantijas 

apkalpošanu Rīgas administratīvajā teritorijā vai ne tālāk kā 20 km ārpus Rīgas 

administratīvās teritorijas robežas. 

9.      Iesniedzamie dokumenti 

9.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā. Pieteikums jānoformē atbilstoši nolikuma 

4.pielikumā noteiktajai formai.  
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9.2. Informācija par pretendentu reģistrāciju: 
9.2.1. Pretendentu, kas reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā, 

reģistrācijas faktu iepirkuma komisija pārbauda Uzņēmumu reģistra mājas lapā.  

9.2.2.  Pretendents, kas reģistrēts ārvalstīs – iesniedz komersanta reģistrācijas apliecības 

kopiju vai līdzvērtīgas iestādes izdotu dokumentu, kas ir atbilstošs attiecīgās valsts 

normatīviem aktiem. Ja tādas nav (reģistrācijas valsts normatīvais regulējums 

neparedz reģistrācijas apliecības izdošanu) tad iesniedz informāciju par pretendenta 

reģistrācijas nr. un reģistrācijas laiku, kā arī norāda kompetento iestādi reģistrācijas 

valstī, kas nepieciešamības gadījumā var apliecināt reģistrācijas faktu). 

9.3. Automobiļa ražotāja vai izplatītāja (pārstāvja) oficiāls apliecinājums, ka pretendents ir 

tiesīgs pārdot konkrētā ražotāja automobiļus un uzņemties garantijas saistības, 

nodrošināt garantijas servisa apkalpošanu Latvijā. 

9.4. Šī iepirkuma prasībām atbilstošs servisa centru saraksts, norādot servisa adreses. 

9.5. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas 

iepirkumā pārstāv attiecīgo personu apvienību, kā arī katras personas atbildības 

sadalījumu. Iesniedzot vienošanos par sadarbību ar pretendentu konkrētā līguma 

izpildei. 

 

IV. TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE 

 

10.       Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes nosacījumi 
10.1. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi komisija veic slēgtā sanāksmē saskaņā ar 

Publisko iepirkumu likumu. 

10.2. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā komisija pārbauda tehnisko 

piedāvājumu atbilstību nolikuma pielikumā Nr.1 norādītajai tehniskai specifikācijai. 

10.3. Iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no turpmākās vērtēšanas, ja konstatē, ka 

iesniegtais tehniskais piedāvājumus neatbilst šī nolikuma 1. pielikumā noteiktajām 

prasībām.  

11.       Tehniskajā piedāvājumā iesniedzamā informācija 
11.1. Pretendents iesniedz tehnisko piedāvājumu, kurā norāda informāciju, kas prasīta 

nolikuma pielikumā Nr.1.  

11.2. Ražotāja vai kompetentas institūcijas sertifikāts, apliecinājums vai cits līdzvērtīgs 

dokuments par piedāvātā transportlīdzekļa atbilstību izmešu standartam EURO.  

11.3. Tehniskam piedāvājumam pretendents informatīvi var pievienot aprakstus, fotogrāfijas 

vai citus vizuālos materiālus par automobiļa īpašībām, ārējo un iekšējo izskatu. 

11.4. Tehniskam piedāvājumam papildus var pievienot līguma projektu, kas nav pretrunā ar 

šim nolikumam pievienotā līguma projekta nosacījumiem (informācija par iepirkuma 

līgumu ir dota nolikuma VI. nodaļā). 

 

V. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS, TĀ VĒRTĒŠANA UN LĒMUMA PIEŅEMŠANA 

 

12. Finanšu piedāvājumu vērtēšanas nosacījumi. 
12.1. Finanšu piedāvājuma vērtēšanu komisija veic slēgtā sanāksmē saskaņā ar Publisko 

iepirkumu likumu.  

12.2. Pirms piedāvājumu vērtēšanas komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku 

kļūdu. Ja komisija konstatē šādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un 

laboto piedāvājuma summu komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas 

labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus.  

12.3. Ja piedāvājuma vērtēšanas laikā komisija konstatē, ka pretendents piedāvā pārdot preci 

par ievērojami zemāku cenu, nekā piedāvā pārējie pretendenti, tā pārbauda, vai 

pretendenta piedāvājums nav nepamatoti lēts. Šajā gadījumā komisija pieprasa, lai 
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pretendents iesniedz iepirkuma izpildei detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem 

piedāvājuma nosacījumiem. Ja pretendents šādu pamatojumu nevar sniegt, tā 

piedāvājums tiek atzīts par nepamatoti lētu un pretendents tiek izslēgts no turpmākās 

dalības iepirkuma procedūrā. 

13. Finanšu piedāvājumā iesniedzamā informācija: 

13.1.1. Katra piedāvātā automobiļa cena EUR (C1 un C2), visu automobiļu kopējā vērtība ( 

∑C = C1 + C2) un kopējā Līguma cena (KC) bez pievienotās vērtības nodokļa EUR, 

iekļaujot tajā: 

13.1.1.1. visas izmaksas, kas saistītas ar automobiļa piegādi un reģistrāciju CSDD, 

ieskaitot visus nodokļus un nodevas; 

13.1.1.2. pirmspārdošanas sagatavošanu; 

13.1.1.3. papildaprīkojuma un tā uzstādīšanas izmaksas, lai nodrošinātu 

automobiļa pilnīgu gatavību lietošanai. 

 

14. Piedāvājuma vērtēšanas un izvelēs kritēriji, lēmuma par iepirkuma rezultātiem 

pieņemšana 
14.1. Finanšu piedāvājuma vērtēšanas un izvēles procesā piedalās tikai tie pretendenti, kuri 

pilnībā atbilst piedāvājuma noformējuma, pretendenta atlases un tehniskās 

specifikācijas prasībām.  

14.2. Izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, iepirkuma komisijas izvēlas saimnieciski 

izdevīgāko piedāvājumu pēc vērtēšanas kritērija viszemākā cena, kas tiek aprēķināta 

katram piedāvājumam pēc šādas formulas: 

 

KC = ∑C– ∑NC, kur 

 

 KC – kopējā Līguma cena; 

∑C - pretendenta norādītā automobiļa cena atbilstoši 13.1.1.punktam; 

∑NC –apmaināmo automobiļu kopējā nosacītā cena, atbilstoši nolikuma pielikumā 

Nr.3 norādītajai cenai. 

 

14.3. Pirms lēmuma pieņemšanas iepirkuma komisija pārbauda, vai uz pretendentu, kuram 

būtu piešķiramas līgumslēgšanas tiesības, nepastāv Publisko iepirkuma likuma 9.panta 

astotajā daļā minētie izslēgšanas gadījumi.   

14.4. Komisija informē pretendentu, par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta 

publiskās nodokļu parādnieku datubāzes vai Nekustamā īpašuma nodokļa 

administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā Ministru kabineta 

noteiktajā informācijas sistēmā ievietoto informāciju tam vai Publisko iepirkumu 

likuma 9. panta astotās daļas 4. punktā minētajai personai piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa pēdējā dienā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma 

slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka 

termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas, līdz kuram 

iesniedzams apliecinājums, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā 

dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas 

tiesību piešķiršanu, nebija nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas 

obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.  

14.5. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz nolikuma 14.4. punktā minētos 

dokumentus, komisija to izslēdz no dalības iepirkumā.  

14.6. Komisija attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un 

Publisko iepirkuma likuma 9.panta astotās daļas 4.punktā minēto personu pieprasa, lai 

pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to 



iepirkuma ″Par vieglā automobiļa piegādi ar ieskaitu″ nolikums  

 

 

6 

un Publisko iepirkuma likuma 9.panta astotās daļas 4.punktā minēto personu 

neattiecas Publisko iepirkuma likuma 9.panta astotajā daļā noteiktie gadījumi. 

Termiņu izziņas iesniegšanai komisija nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc 

pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas.  

14.7. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz nolikuma 14.6. punktā minēto 

izziņu, komisija to izslēdz no dalības iepirkumā.  

14.8. Komisija pēc nolikuma 14.3. punktā minētās pārbaudes un pēc nolikuma 14.4. un 

14.6.punktā minēto dokumentu saņemšanas un pārbaudes, pieņem lēmumu par 

iepirkuma līguma slēgšanu.  

14.9. Lēmumu slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu 

piedāvājumu, komisija pieņem ar balsu vairākumu, ja sēdē piedalās vismaz četri 

komisijas locekļi.  

14.10. Komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par iepirkuma 

rezultātiem, nosūta rakstisku paziņojumu visiem pretendentiem. 

 

VI. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA LĪGUMU 

 

15. Iepirkuma līguma slēgšana 
15.1. Iepirkuma līguma nosacījumi minēti nolikuma pielikumā Nr.6 pievienotājā iepirkuma 

līguma projektā. 

15.2. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, komisija var 

izvēlēties nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar kritēriju viszemākā 

cena. 

 

 

VII. IEPIRKUMA KOMISIJAS UN PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

 

16. Iepirkuma komisija, tās tiesības un pienākumi 
16.1. Iepirkumu komisija darbojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma III. nodaļu. 

16.2. Iepirkuma komisija ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz četri komisijas locekļi. 

16.3. Iepirkuma komisijas sēdes tiek protokolētas. Sēdes protokolus paraksta visi komisijas 

sēdē piedalījušies komisijas locekļi. 

16.4. Iepirkuma komisijas tiesības: 

16.4.1. apstiprināt iepirkuma nolikumu; 

16.4.2. pieprasīt pretendentam precizēt informāciju par iesniegto piedāvājumu, ja tas 

nepieciešams pretendentu atlasei (saskaņā ar nolikuma 7.5.punktu), tehnisko 

piedāvājumu atbilstības pārbaudei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, 

rakstveidā nosūtot lūgumu pēc paskaidrojuma vai izsaucot uz sēdi pretendenta 

pilnvarotu pārstāvi. Pieprasot paskaidrojumus par piedāvājumu, nav pieļaujami 

nekādi grozījumi piedāvājuma būtībā un cenā, izņemot apstiprinājumu par 

piedāvājuma vērtēšanas laikā konstatēto aritmētisko kļūdu labojumiem. 

Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, 

publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos; 

16.4.3. pieaicināt ekspertus ar padomdevēja tiesībām pretendentu atlasē, tehnisko 

piedāvājumu atbilstības pārbaudē un piedāvājumu vērtēšanā; 

16.4.4. lemt par iepirkuma termiņa pagarināšanu; 

16.4.5. pieņemt lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu - 

noraidīt visus piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, kā arī 

gadījumā, ja piedāvātā cena pārsniedz pasūtītāja budžetā plānoto summu; 

16.4.6. lemt par iepirkumu pārtraukšanu jebkurā stadijā; 

16.4.7. veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, šo nolikumu un 
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citiem normatīvajiem aktiem. 

16.5. Iepirkuma komisijas pienākumi: 

16.5.1. izskatīt un izvērtēt pretendentu piedāvājumus.  

16.5.2. atbildēt uz visiem rakstiski iesniegtajiem jautājumiem par iepirkuma 

dokumentāciju un tā norisi; 

16.5.3. noteikt iepirkuma uzvarētāju; 

16.5.4. trīs darba dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu 

vai izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, nosūtīt paziņojumu 

visiem pretendentiem un Iepirkumu uzraudzības birojam. 

16.5.5. protokolēt iepirkuma procesa gaitu. 

 

17. Pretendenta tiesības un pienākumi 
17.1. Pretendenta tiesības: 

17.1.1. grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu pirms piedāvājuma iesniegšanas 

termiņa beigām; 

17.1.2. iesniegt rakstiskus jautājumus par instrukciju un iepirkuma norisi; 

17.1.3. iesniegt sūdzību par pasūtītāja darbību attiecībā uz iepirkuma likumību 

Publisko iepirkumu likuma 9. panta divdesmit trešajā daļā noteiktajā kārtībā. 

17.2. Pretendenta pienākums ir: 

ievērot iepirkuma nolikumu, Publisko iepirkumu likuma nosacījumus kā pamatu 

piedāvājuma iesniegšanai un pasūtījuma izpildei; 

17.2.1. sniegt patiesu informāciju; 

17.2.2. sniegt atbildes uz iepirkumu komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, 

kas nepieciešama piedāvājumu noformējumu pārbaudei, pretendentu atlasei, 

piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai; 

17.2.3. segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu. 

 

 

Pielikumā: 

1. Pielikums Nr.1. ″Tehniskā specifikācija″ uz 4 lpp. 

2. Pielikums Nr.2 ″Automobiļa, ar kuru tiks veikts ieskaits, tehniskais raksturojums un 

 aprīkojums ″ uz 2 lpp. 

3. Pielikums Nr.3. ″Automobiļa piegādes ar ieskaitu (maiņas) nosacījumi uz 1 lpp.  

4. Pielikums Nr.4. ″Pretendenta pieteikums par dalību konkursā″ uz 1 lpp. 

5. Pielikums Nr.5. ″Finanšu piedāvājums″ uz 1 lpp. 

6. Pielikums Nr.6. ″Iepirkuma līguma projekts″ uz 3 lpp. 

 

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs     K. Godiņš 
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Pielikums Nr.1 

Iepirkuma nolikumam 

"Par vieglo automobiļo piegādi ar ieskaitu"  

identifikācijas nr. AD 2017/4 

 

Tehniskā specifikācija. 

 

Automobilis Nr.1. 

Automobiļa kategorija M 1 vieglais pasažieru 

Virsbūves veids Sedans  

Riteņu garenbāze Min - 2780 mm 

Platums (bez spoguļiem) Min - 1820 mm 

Garums Min - 4700 mm  

Augstums Maks - 1480 mm 

Virsbūves zemākā punkta attālums 

līdz ceļa virsmai (klīrenss) 

Min – 150 mm 

Durvju skaits Min - 4 

Degviela Benzīns  

Dzinēja tilpums(cm3) Min - 1700cm3 

Dzinēja jauda (kw) Min - 130kw 

CO2 izmešu vērtība kombinētā 

režīmā (g/km) 

Maks - 135 

Atbilstība izmešu normām Min - Euro 6 

Vidējais degvielas patēriņš 

kombinētā režīmā (l/100km) 

Maks - 6,0 

Dzenošo tiltu skaits, piedziņa Priekšpiedziņa 

Pārnesumu kārbas tips Automātiskā ar vismaz 7 pārnesumiem  

Krāsa  Metāliska pēc pasūtītāja izvēles 

Oriģinālais rūpnīcas aprīkojums  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drošības spilveni priekšā un aizmugurē 

sēdošajiem 

Elektriski regulējami sānu atpakaļskata ārējie 

spoguļi ar apsildi 

Elektriski vadāmi priekšējie un aizmugurējie 

stiklu pacēlāji 

Aptumšoti aizmugures un aizmugures sānu stikli 

Bremžu pretbloķēšanas sistēma (ABS) 

Elektroniskā stabilitātes programma (ESP) 

Automātiskās dienas gaismas 

Lietus sensors 

Gaismu augstuma regulēšana no salona 

Priekšējie miglas lukturi 

Apsildāms priekšējais vējstikls 

Stūres pastiprinātājs 

Multifunkcionālā  stūre ar augstuma un dziļuma 

regulāciju 

Centrālā atslēga ar pults vadību jeb analoģiska 

ierīce, kas atbilst apdrošināšanas kompāniju 

noteiktajām prasībām 

Auto ražotāja elektroniska pretaizdzīšanas ierīce 

ar salona apsardzības sistēmu un visu durvju 
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Automobilis Nr.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kontroli 

Adaptīva kruīza kontrole 

Trīs zonu klimata kontroles sistēma 

Priekšējo sēdekļu un logu mazgājamo sprauslu 

apsilde  

Audio sistēma ar CD atskaņotāju, MP3 funkciju 

un skaļruņu instalāciju 

Brīvroku Bluetooth instalācija mobilajam 

tālrunim 

Auduma apdares salons  

Stāvvietā novietošanās sensori  priekšā un 

aizmugurē  

Dubļusargi priekšā un aizmugurē 

Riepu izmērs vismaz 16" 

Vieglmetāla diski 

Obligātais aprīkojums Ziemas riepas uz vieglmetāla diskiem (atsevišķs 

komplekts) 

Pastiprināts dzinēja aizsargs 

Gumijas paklājiņi kājām 4. gab 

Gumijas paklājs bagāžas nodalījumā 

Pilna izmēra rezerves ritenis 

Ugunsdzēšamais aparāts, aptieciņa un avārijas 

trīsstūris 

 

Citas prasības 

Automašīnas garantija Jābūt ar vismaz 4 gadu garantiju vai garantiju 

automašīnas nobraukumam līdz 120 000 km 

Virsbūves garantija vismaz 6 gadu virsbūves garantiju pret koroziju 

Pretendents piedāvājumā iekļauj dokumentus ar informāciju par transportlīdzekļu oglekļa 

dioksīda emisijas daudzumu un piesārņotāju – slāpekļa oksīdu, metānu nesaturošo 

ogļūdeņražu un cieto daļiņu emisijas apjomu un to atbilstību EURO 6 izmešu 

standartam. 

Automobiļa kategorija M 1 vieglais pasažieru 

Virsbūves veids Sedans 

Riteņu garenbāze Min - 2645 mm 

Platums (bez spoguļiem) Min - 1770 mm 

Garums Maks - 4660 mm  

Augstums Maks – 1500 mm 

Durvju skaits Min - 4  

Degviela Benzīns  

Dzinēja tilpums(cm3) Maks -  1400 cm3 

Dzinēja jauda (kw) Min - 100 kW 
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CO2 izmešu vērtība kombinētā 

režīmā (g/km) 

Maks – 120 

Atbilstība izmešu normām Min -  Euro 6 

Vidējais degvielas patēriņš 

(l/100km) 

Maks – 5,4 

Dzenošo tiltu skaits, piedziņa Priekšpiedziņa 

Pārnesumu kārbas tips Automātiskā ar vismaz 7 pārnesumiem 

Krāsa  Metāliska pēc pasūtītāja izvēles 

Oriģinālais rūpnīcas aprīkojums  

 

Drošības spilveni priekšā un aizmugurē 

sēdošajiem 

Elektriski regulējami sānu atpakaļskata ārējie 

spoguļi ar apsildi 

Elektriski vadāmi priekšējie un aizmugurējie 

stiklu pacēlāji 

Aptumšoti aizmugures un aizmugures sānu stikli 

Bremžu pretbloķēšanas sistēma (ABS) 

Elektroniskā stabilitātes programma (ESP) 

Automātiskās dienas gaismas 

Priekšējie miglas lukturi 

Lietus sensors 

Stūres pastiprinātājs 

Multifunkcionālā  stūre ar augstuma un dziļuma 

regulāciju 

Centrālā atslēga ar pults vadību jeb analoģiska 

ierīce, kas atbilst apdrošināšanas kompāniju 

noteiktajām prasībām 

Auto ražotāja elektroniska pretaizdzīšanas ierīce 

ar salona apsardzības sistēmu un visu durvju 

kontroli 

Pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēma 

Automātiska klimata kontroles sistēma ar  

dalītu vadību 

Priekšējo sēdekļu apsilde  

Audio sistēma ar CD atskaņotāju, MP3 funkciju 

un skaļruņu instalāciju 

Stāvvietā novietošanās sensori  priekšā un 

aizmugurē  

Dubļusargi priekšā un aizmugurē 

Riepu izmērs vismaz 16" 

Vieglmetāla diski 

 

Obligātais aprīkojums Ziemas riepas uz vieglmetāla diskiem (atsevišķs 

komplekts) 

Gumijas paklājiņi kājām – 4. Gab 

Pastiprināts dzinēja aizsargs 

Gumijas paklājs bagāžas nodalījumā 

Pilna izmēra rezerves ritenis 

Ugunsdzēšamais aparāts, aptieciņa un avārijas 

trīsstūris 

 

Citas prasības 
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Pielikums Nr.2 

Iepirkuma nolikumam 

Automašīnas garantija Jābūt ar vismaz 4 gadu garantiju vai garantiju 

automašīnas nobraukumam līdz 120 000 km 

Virsbūves garantija Vismaz 6 gadu virsbūves garantija pret koroziju 

Automobiļu piegādes laiks Ne vēlāk kā 4 mēnešu laikā no līguma 

noslēgšanas 

Pretendents piedāvājumā iekļauj dokumentus ar informāciju par transportlīdzekļu oglekļa 

dioksīda emisijas daudzumu un piesārņotāju – slāpekļa oksīdu, metānu nesaturošo 

ogļūdeņražu un cieto daļiņu emisijas apjomu un to atbilstību EURO 6 izmešu 

standartam. 
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"Par vieglo automobiļu piegādi ar ieskaitu"  

identifikācijas nr. AD 2017/4 

 

 

Automobiļa, ar kuru tiks veikts ieskaits, tehniskie raksturlielumi un 

aprīkojums 

 
 

Automobilis Nr.1 

Izgatavotājs Toyota 

Modelis Auris 

Virsbūves veids Hečbeks 

Izlaiduma gads 2012 

Motora tilpums, degviela Benzīns, 1598 cm3 

Odometra rādījums 135 256 km 

Krāsa  Gaiši pelēka 

Pārnesumu kārbas tips Mehāniskā 

Piedziņa Priekšējā 

Komplektācija 

 

ABS,  

Airbag,  

Signalizācija, 

 Pret buksēšanas sistēma,  

Vieglmetāla diski; 

Kompaktdisku atskaņotājs: Mp3, 

Centrālā atslēga,  

Klimata kontrole; 

Borta kompjūters,  

Kruīza kontrole,  

Priekšējie miglas lukturi,  

Imobilaizers,  

Ādas stūre, 

Multifunkcionāla stūre, 

Aizmugurējie pārkošanās sensori, 

Elektriski regulējami spoguļi, 

Stūres pastiprinātājs, 

Elektriski regulējami logi,  

Apsildāmi sēdekļi, 

Audio aparatūra: oriģinālā, 

Servisa grāmatiņa. 

  

Ieskaita automobiļa nosacītā vērtība 

(ātrās realizācijas vērtība) 

6 200,00 (seši tūkstoši divi simti eiro un 00 

centi) EUR tai skaitā PVN 

 
 

 

 

 

Automobilis Nr.2 

Izgatavotājs Volkswagen 

Modelis Passat 

Virsbūves veids sedans 
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Izlaiduma gads 2006 

Motora tilpums, degviela Benzīns, 3168 cm3 

Odometra rādījums 174 094 km 

Krāsa  Tumši brūna 

Pārnesumu kārbas tips Automātiskā 

Piedziņa pilnpiedziņa 

Komplektācija 

 

4WD; 

ABS; 

Airbag; 

Signalizācija; 

Pretbuksēšanas sistēma ESP; 

Vieglmetāla diski; 

Kompaktdisku atskaņotājs MP3; 

Centrālā atslēga; 

Klimata kontrole; 

Borta kompjūters; 

Kruīza kontrole; 

Priekšējie miglas lukturi; 

Hands – free; 

Imobilaizers; 

Keyless go; 

Ādas stūre; 

Ādas salons; 

Multifunkcuinālā stūre; 

Papildus priekšējā stikla apsilde; 

Aizmugurējie parkošanās sensori;  

Priekšējie parkošanās sensori; 

Elektriski regulējami spoguļi; 

Stūres pastiprinātājs; 

Elektriski regulējami logi; 

Sporta krēsli; 

Nokrišņu sensors; 

Aizmugurējie aizkari; 

Apsildāmi sēdekļi;  

Audio aparatūra – dynaudio; 

Panelis ar koka apdari; 

Xenon/Led lampas 

Ieskaita automobiļa nosacītā vērtība 

(ātrās realizācijas vērtība) 

3900 (trīs tūkstoši deviņi simti un 00 centi) EUR 

tai skaitā PVN 

 
 

 

 

 

 
 

 

Pielikums Nr.3 

Iepirkuma nolikumam 

"Par vieglo automobiļu piegādi ar ieskaitu"  

identifikācijas nr. AD 2017/4 
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Automobiļa piegādes ar ieskaitu (maiņas) nosacījumi 

 
 

1. Automobiļi tiek iegādāts apmaiņas ceļā pret valsts SIA ″Autotransporta direkcija″ 

piederošo lietotiem automobiliem, kura tehniskais apraksts, raksturojošie rādītāji, aprīkojums 

un nosacītās jeb minimālās cenas minētas iepirkuma nolikuma pielikumā Nr.2. 

2.Apmaināmie automobiļi ir novērtēti un automobiļa kopējā nosacītā vērtība (ātrās 

realizācijas cena) ir 10100 EUR (desmit tūkstoši viens simts eiro un 00 centi), tajā skaitā 

pievienotās vērtības nodoklis 1752,89 EUR (viens tūkstotis septiņi simti piecdesmit divi euro 

un 89 centi).  

 

3. Apmaināmā automobiļa nosacītā cena (∑NC) tiek ievērtēta, aprēķinot pretendentu 

piedāvāto kopējo cenu saskaņā ar nolikuma 14.2.punktu. 

 

4. Valsts SIA "Autotransporta direkcija" veic apmaināmā automobiļa atsavināšanu 

līgumā noteiktajā kārtībā: 

 4.1. noņemot no uzskaites VAS „CSDD”; 

4.2. ar attiecīgu aktu nodod tās ieguvēja īpašumā.  

 

5. Pretendentam ir tiesības iepazīties ar apmaināmo automobiļu vizuālo un tehnisko 

stāvokli. Valsts SIA ″Autotransporta direkcija″ nodrošina pretendentiem iespēju veikt 

apmaināmā automobiļa tehniskā stāvokļa pārbaudi Rīgas pilsētas robežās valsts SIA 

″Autotransporta direkcija″ pārstāvja klātbūtnē iepriekš vienojoties par pārbaudes laiku un 

vietu, zvanot pa tālruni 26667185 (Valters Priede). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Pielikums Nr.4 

Iepirkuma nolikumam 

"Par vieglo automobiļu piegādi ar ieskaitu"  

identifikācijas nr. AD 2017/4 



iepirkuma ″Par vieglā automobiļa piegādi ar ieskaitu″ nolikums  

 

 

15 

 

 

Pieteikums iepirkumam 

" Par vieglo automobiļu piegādi ar ieskaitu″ "  

(identifikācijas numurs AD 2017/4) 
 

 

__________________ 

Vieta 

__________________ 

Datums 

 

Informācija par pretendentu 

 

Pretendenta nosaukums  

Reģistrācijas numurs  

Juridiskā adrese  

Pasta adrese  

Tālrunis  

Fakss  

E-pasta adrese  

Vispārējā interneta adrese  

 

Finanšu rekvizīti 

 

Bankas nosaukums  

Bankas kods  

Konta numurs  

 

Kontaktpersona (atbildīgā persona) 

 

Vārds, Uzvārds  

Tālrunis  

E-pasta adrese  

 

Ar šo mēs apliecinām savu dalību iepirkuma procedūrā. Apstiprinām, ka esam 

iepazinušies ar iepirkuma dokumentāciju un piekrītam visiem tajā minētajiem nosacījumiem, 

tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav. Apliecinām, ka uz mums 

neattiecas iepirkumā noteiktie izslēgšanas nosacījumi. Apliecinām, ka visa iesniegtā 

informācija ir patiesa. 

 

Vārds, Uzvārds  

Ieņemamais amats  

Paraksts  
 

 

 

Pielikums Nr.5 

Iepirkuma nolikumam 

"Par vieglo automobiļu piegādi ar ieskaitu"  

identifikācijas nr. AD 2017/4 
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Finanšu piedāvājums  

 

Nr.p.k. 
Automobiļa ražotāja nosaukums un modelis 

(saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām) 
Skaits 

Cena par vienu 

vienību EUR (bez 

PVN)* 

Summa kopā 

EUR (bez 

PVN) 

C1.  1   

C2.  1   

 (∑C) Kopā EUR (bez PVN)   

 
             Kopējā cena EUR (KC = ∑C– 8347.11 EUR (∑NC bez PVN) ) 

 

 

 

* Piedāvājumam jābūt izteiktam eiro, ietverot visus ar līguma izpildi saistītos izdevumus, norādot piedāvājuma 

cenu bez PVN, iekļaujot cenā iespējamo atlaidi. 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________ 

Uzņēmuma/iestādes vadītāja paraksts, tā atšifrējums, zīmogs.  

Datums: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikums Nr.6 

Iepirkuma nolikumam 

"Par vieglo automobiļu piegādi ar ieskaitu"  
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identifikācijas nr. AD 2017/4 

 

Iepirkuma līguma projekts 
 

Rīgā 

 

Sabiedrība __________________, turpmāk Pārdevējs, tās ____________________ personā, 

kurš rīkojas atbilstoši Sabiedrības Statūtiem, no vienas puses, un valsts SIA "Autotransporta 

direkcija", tās valdes priekšsēdētāja Kristiāna Godiņa personā un valdes locekļa Modra 

Jaunupa personā, kas darbojas uz Statūtu pamata, turpmāk Pircējs, no otras puses, izsakot 

savu brīvi radušos gribu, bez maldiem un viltus, pamatojoties uz 2017.gada ____._____ 

izsludinātā iepirkuma ″Par vieglo automobiļu piegādi ar ieskaitu″ (identifikācijas numurs AD 

2017/4) rezultātiem, noslēdz šo līgumu (turpmāk tekstā – Līgums) par sekojošo: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

 

1.1. Pārdevējs apņemas pārdod, bet Pircējs apņemas pirkt sekojošus automobiļus: 

1.1.1. Automobilis Nr.1 (viena vienība) _________________________________; 

1.1.2. Automobilis Nr.2 (viena vienība) __________________________________ (turpmāk 

tekstā "Prece") saskaņā ar Līguma Pielikumu Nr. l, kas ir šī Līguma neatņemama 

sastāvdaļa. 

 

2 LĪGUMA SUMMA 

 

2.1. Automobiļa Nr.1 ______________________ vērtība - __________ EUR (summa 

vārdiem), t.sk., pievienotās vērtības nodoklis _________ EUR (summa vārdiem); 

2.2. Automobiļa Nr.2 ________________________ vērtība - ______________ EUR (summa 

vārdiem), t.sk., pievienotās vērtības nodoklis ___________ EUR (summa vārdiem); 

2.3. Līguma summa (automobiļu kopējā vērtība) - ___________ EUR (summa vārdiem), 

t.sk., pievienotās vērtības nodoklis ___________EUR (summa vārdiem)1. 

Līguma summā ieskaitīti arī visa veida nodokļi un citi maksājumi, kas saistīti ar pirkuma - 

pārdevuma līguma noslēgšanu, t.sk. automobiļa reģistrāciju CSDD. 

 

3. MAKSĀŠANAS NOTEIKUMI UN PIEGĀDES TERMIŅI 

 

3.1. Pircējs apņemas apmaksāt Līguma summu sekojošā veidā: 

 3.1.1. Apmaksāt Pārdevējam avansu 20 % apmērā no Līguma summas, kas sastāda 

_______ EUR (summa vārdiem) desmit darba dienu laikā pēc dotā Līguma parakstīšanas un 

rēķina saņemšanas. 

 3.1.2. Veikt ieskaitu un nodot Pārdevējam īpašumā notikušā iepirkuma 

(identifikācijas numurs AD 2017/4) pielikumā Nr.2 norādītās automašīnas saskaņā ar 

iepirkuma (identifikācijas numurs AD 2017/4) pielikumā Nr.3 minēto kopējo nosacīto cenu, 

kas sastāda 10100 EUR (desmits tūkstoši viens simts eiro un 00 centi), tajā skaitā pievienotās 

vērtības nodoklis 1752,89 EUR (viens tūkstotis septiņi simti piecdesmit divi eiro un 89 

centi).2 

 3.1.3. Gadījumā, ja iepirkuma (identifikācijas numurs AD 2017/4) pielikumā Nr.2 

norādītajai automašīnai līdz nodošanas brīdim tiek radīti bojājumi, tad tos novērš Pircējs uz 

sava rēķina. 

                                                           
1 Šajā Līguma punktā nepieciešams norādīt kopējo (divu vienību) summu. 
2 Ja preču piegāde notiek pa daļām, puses atsevišķi vienojas par ieskaitu kārtību. 
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3.1.4. Atlikušo summu, kas sastāda _______ EUR (summa vārdiem) Pircējs apņemas 

apmaksāt desmit darba dienu laikā pēc preces piegādes un rēķina saņemšanas. 

 

3.2. Pārdevējs apņemas piegādāt preci ne vēlāk kā 4 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas. 

3.3. Iepirkuma (identifikācijas numurs AD 2017/4) pielikumā Nr.2 norādītā automašīna tiek 

nodota Pārdevējam (mainīta) vienlaicīgi ar preces piegādi, vienojoties ar Pircēju par konkrētu 

laiku.  

 

4. PRECES KVALITĀTE 

 

4.1. Preces kvalitātei un komplektācijai jāatbilst automašīnas ražotāja firmas spēkā esošiem 

standartiem un dotā Līguma Pielikumam Nr. 1 (tehniskai specifikācijai). 

 

5. LĪGUMSLĒDZĒJU PUŠU ATBILDĪBA 

 

5.1. Gadījumā, ja līgumā paredzētā preces piegāde aizkavējas Pārdevēja vainas dēļ, tas maksā 

Pircējam līgumsodu 0,5 % apmērā no līguma kopējas summas par katru nokavēto piegādes 

nedēļu, bet kopsummā ne vairāk kā 5% no Līguma summas. 

 

5.2. Ja Pircējs savlaicīgi neveic līgumā paredzētos maksājumus, tas maksā Pārdevējam 

līgumsodu l % apmērā no laikā nenomaksātās summas par katru nokavēto maksājuma nedēļu. 

 

5.3. Gadījumā, ja Līgums tiek lauzts pēc Pircēja uzteikuma, un tas atteicies no pasūtītās 

Preces, tad Pircējs samaksā Pārdevējam līgumsodu 5% apmērā no līguma kopējas summas, 

kura tiek ieturēta no iemaksātā avansa. 

 

6. PRECES PIEŅEMŠANA 

 

6.1. Pircējs pieņem preci saskaņā ar pieņemšanas – nodošanas aktu. 

 

7. GARANTIJAS 

 

7.1. Preces garantijas termiņš ir ___________ gadi vai garantija automašīnas nobraukums 

______________ . 

7.2. Ja precei garantijas laikā ir nepieciešams veikt remontu, kas ir ilgāks par vienu dienu, tad 

Pārdevējs Pircējam uz remonta laiku piešķir līdzvērtīgu maiņas automobili. (Šo maiņas 

automobili piešķir no brīža, kad prece tiek nogādāta servisa centrā).  

 

8. APKOPE 

 

8.1. Pircējam ir iespēja veikt Preces tehnisko apkopi un iespējamos remontdarbus firmas 

___________ autoservisos. Pārdevējs minētos pakalpojumus apņemas veikt uz atvieglotiem 

noteikumiem - ar ___ % atlaidi uz rezerves daļām. 

 

9. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA 

 

9.1. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šī Līguma, vai kas skar to vai tā 

pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izšķirts tiesā Latvijas likumdošanā 

paredzētajā kārtībā. 

 

10. FORS-MAŽORS 



iepirkuma ″Par vieglā automobiļa piegādi ar ieskaitu″ nolikums  

 

 

19 

 

10.1. Doto apstākļu iestāšanās gadījumā, kad tie kādai no pusēm traucē pilnīgu vai daļēju dotā 

Līguma saistību izpildi (ugunsgrēks, stihiska nelaime, karš, streiks, jebkura rakstura militāras 

operācijas, blokāde, streiki, eksporta - importa aizliegums vai citi no pusēm neatkarīgi 

apstākļi), šo saistību izpildes termiņš tiek pagarināts atbilstoši laikam, kurā darbojas 

neparedzētie apstākli. 

 

10.2. Pusei, kurai iestājušies neparedzētie apstākļi, nekavējoties jāinformē otra puse par šo 

apstākļu iestāšanos un Izbeigšanos.  

 

11. CITI NOTEIKUMI 

 

11.1. Dotā Līguma izmaiņas vai papildinājumi var tikt veikti tikai rakstiskā veidā un tiem 

jābūt apstiprinātiem ar abu pušu pilnvaroto pārstāvju parakstiem. 

 

11.2. Līgums sastādīts divos eksemplāros uz 3 lapām katrs : 

 viens eksemplārs Pircējam; 

 viens eksemplārs Pārdevējam. 

Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

 

11.3. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. 

 

12. LĪGUMSLĒDZĒJU PUŠU REKVIZĪTI 

 

Pārdevējs: 
Sabiedrība __________ 

Adrese: _________________, 

Rīga, Latvija.  

Reģ.Nr.________________  

Bankas rekvizīti:  

 

Pircējs: 

Valsts SIA "Autotransporta direkcija" 

Adrese: Vaļņu ielā 30 Rīga, Latvija, 

Reģ. Nr. 

Bankas rekvizīti: 

 

Līgumu parakstījuši: 

Pārdevējs: Pircējs: 
 

 


