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1. Pasūtītājs, Pasūtītāja  kontaktpersonas 

1.1. Pasūtītājs: 

SIA „DOBELES ŪDENS”  

Reģistrācijas numurs: 451003000470  

Adrese: Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701. 

Tel.nr.:  637 25502   

Interneta mājas lapa: www.dobelesudens.lv 

  1.2. Jautājumos par atklāta konkursa priekšmetu un noteikumiem –   

         Kontaktpersona par atklāta konkursa dokumentāciju:  

         Juriste Ieva Lukša 

                Tel.nr.: 28612902, e-pasts: ieva.luksa@dobele.lv  

         Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju un  tehniskajos jautājumos: 

         Transporta pārraugs Zigmārs Baķis  

         Tālr.nr.: 26810804, e-pasts: zigmars.bakis@dobele.lv     

2.  Iepirkumu procedūra 

2.1.  Pasūtītājs iepirkuma procedūru veic saskaņā ar 2019. gada 9. decembrī 

apstiprinātajiem noteikumiem „SIA „DOBELES ŪDENS” Iekšējie kārtības 

noteikumi par zemsliekšņa iepirkumu veikšanu””.   

2.2.  Iepirkuma procedūras nosaukums - Atklāts konkurss „Kravas automašīnas iegāde”. 

2.3.  Atklāta konkursa identifikācijas numurs: DŪ 2020/3. 

3.  Informācija par iepirkuma priekšmetu 

3.1.   Iepirkuma priekšmeta apraksts: 

         Vienas jaunas kravas automašīnas iegāde saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (A 

pielikums).  

3.2.   Galvenais CPV kods: 34134200-7 (Pašizgāzējs). 

3.3.  Iepirkuma līguma paredzamā līgumcena – līdz EUR 98 500,00 (deviņdesmit 

astoņi tūkstoši pieci simti euro 00 centi), bez pievienotās vērtības nodokļa. Kravas 

automašīna tiks iegādāta finanšu  līzingā. 

3.4.   Līguma izpildes termiņš:   

         Kravas automašīna jāpiereģistrē uz Pasūtītāja vārda un jānogādā (ar izietu tehnisko 

apskati) Noliktavas ielā 5, Dobelē,  ne vēlāk kā 90 (deviņdesmit) dienu laikā no 

atklāta konkursa lēmuma paziņošanas dienas.      

4.  Piegādātājs, Ieinteresētais piegādātājs un Pretendents  

4.1.  Piegādātājs ir juridiska persona, personālsabiedrība vai personu apvienība, kas 

attiecīgi  piedāvā tirgū piegādāt Pasūtītāja noteiktajām vajadzībām kravas 

automašīnu. 

4.2.   Ieinteresētais piegādātājs ir Piegādātājs, kas saņēmis atklāta konkursa dokumentus. 

Atklāta konkursa dokumentācija ir  publiski  pieejama Pasūtītāja interneta mājas lapā  

www.dobelesudens.lv sadaļā iepirkumi,  kā arī SIA „DOBELES ŪDENS” birojā, 

Noliktavas ielā 5, Dobelē. 

4.3.   Pretendents ir Piegādātājs, kas ir iesniedzis piedāvājumu. 

4.4.  Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās  - ir persona, uz kuras iespējām 

Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta 

kvalifikācijas prasībām. 

4.5.  Pretendentu atklāta konkursa ietvaros pārstāv - Pretendenta paraksttiesīga 

amatpersona  vai Pretendenta pilnvarota persona. 

http://www.dobelesudens.lv/
mailto:ieva.luksa@dobele.lv
mailto:zigmars.bakis@dobele.lv
http://www.dobelesudens.lv/
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5.  Saziņa 

5.1. Saziņa starp Pasūtītāju (Komisiju) un Ieinteresētajiem piegādātājiem atklāta 

konkursa ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu vai  e – pastu:   

ieva.luksa@dobele.lv, norādot tematā atklātā konkursa nosaukumu. Saziņas 

dokumentā  ietver  atklāta konkursa nosaukumu. Pa e-pastu nosūtītā informācija 

uzskatāma par saņemtu, ja Pasūtītāja kontaktpersona nosūtījusi apstiprinošu e-pasta 

atbildes vēstuli tās sūtītājam. 

5.2.  Ieinteresētais piegādātājs papildus informāciju var pieprasīt laikus. Pasūtītājs 

papildu informāciju sniedz 5 (piecu) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā  6 (sešas) 

dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.  

5.3.   Ja Pasūtītājs sniedz papildu informāciju, tas  visiem Ieinteresētajiem  piegādātājiem  

vienlaikus nosūta šo informāciju, norādot uzdoto jautājumu un ievieto šo 

informāciju Pasūtītāja mājas lapas interneta vietnē: www.dobelesudens.lv  sadaļā 

Iepirkumi, kurā ir  pieejams Nolikums. 

5.4.   Ja Pasūtītājs ir izdarījis grozījumus Nolikumā, tas ievieto šo informāciju mājas lapā 

internetā, kur pieejams Nolikums.  

5.5.  Ieinteresēto  piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot līdzi aktuālai informācijai 

Pasūtītāja mājas lapas vietnē internetā www.dobelesudens.lv sadaļā Iepirkumi un 

ievērot to sagatavojot savu piedāvājumu. 

6. Piedāvājums 

6.1. Piedāvājuma iesniegšana un atvēršanas vieta, laiks un kārtība 

6.1.1.  Piegādātājs var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. 

6.1.2.  Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2020. gada 13. augustam, plkst: 

10:00, SIA „DOBELES ŪDENS” birojā, Noliktavas ielā 5, Dobelē, LV 

3701, piedāvājumus  iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.  Pasta 

sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā 

minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums. 

6.1.3.   Piedāvājumi tiks atvērti 2020. gada 13. augustā plkst: 10.00, SIA 

„DOBELES ŪDENS” biroja telpās (2.stāvs), Noliktavas ielā 5, Dobelē, 

Dobeles novadā, LV-3701. Piedāvājumu atvēršanas sēde ir atklāta. 

6.1.4.   Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, 

piedāvājuma iesniegšanas laiku un piedāvāto cenu. Pēc piedāvājumu 

atvēršanas sanāksmes dalībnieka pieprasījuma Pasūtītājs uzrāda Finanšu 

piedāvājumu, kurā atbilstoši pieprasītajai Finanšu piedāvājuma formai 

norādīta piedāvātā cena. 

6.1.5.   Piedāvājumu, kas iesniegts pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām 

vai kura ārējais iepakojums nenodrošina to, lai piedāvājumā iekļautā 

informācija nebūtu  pieejama līdz piedāvājumu atvēršanai, Pasūtītājs 

neizskata un atdod atpakaļ Pretendentam. 

6.2. Piedāvājuma derīguma termiņš 

6.2.1.  Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam, tas ir saistošam 

Pretendentam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 60 

(sešdesmit)  dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa. 

6.2.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ Pasūtītājs nevar noslēgt iepirkuma līgumu 

piedāvājuma derīguma termiņā, Pasūtītājs var rakstiski lūgt Pretendentus 

pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu.  

6.2.3. Ja Pretendents piekrīt pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu, 

Pretendents to rakstiski paziņo Pasūtītājam, kā arī nosūta Pasūtītājam 

bankas vai apdrošinātāja, kas izsniedzis piedāvājuma nodrošinājumu, 

mailto:%20ieva.luksa@dobele.lv
mailto:%20ieva.luksa@dobele.lv
http://www.dobelesudens.lv/
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rakstisku apliecinājumu par piedāvājuma nodrošinājuma termiņa 

pagarināšanu līdz pagarinātā piedāvājuma derīguma termiņa beigām vai 

jaunu piedāvājuma nodrošinājumu. 

 

6.3. Piedāvājuma noformējums 

6.3.1.  Piedāvājums sastāv no 4 (četrām) daļām: 

a) Pieteikums dalībai atklātā konkursā un Atlases dokumentiem (1 

oriģināls un  1 kopija); 

b) Piedāvājuma nodrošinājuma (1 oriģināls un  1  kopija); 

c) Tehniskais  piedāvājums (1  oriģināls un  1  kopija); 

d) Finanšu piedāvājums  (1 oriģināls un 1  kopija).  

6.3.2.   Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri 

salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.  

6.3.3.   Katras piedāvājuma daļas sākumā ievieto satura rādītāju. Piedāvājuma 

daļas lapas numurē un caurauklo, piestiprina auklas galus pēdējā lappusē 

un apliecina caurauklojumu. Caurauklojuma apliecinājums ietver: 

a) norādi par kopējo cauraukloto lapu skaitu; 

b) Pretendenta (tā pārstāvja) parakstu un paraksta atšifrējumu; 

c) apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. 

6.3.4.   Atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, 

ja tiem ir pievienots Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par 

kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, Pretendents 

atbild normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Tulkojuma 

apliecinājums ietver: 

a) norādi „TULKOJUMS PAREIZS”; 

b) Pretendenta (tā pārstāvja) parakstu un paraksta atšifrējumu; 

c) apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. 

6.3.5.   Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, Pretendents tās apliecina. 

Kopijas apliecinājums ietver:    

a) norādi „KOPIJA PAREIZA”; 

b) Pretendenta (tā pārstāvja) parakstu un paraksta atšifrējumu; 

c) apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. 

6.3.6.   Pretendenta pieteikumu dalībai atklātā konkursā, tehnisko piedāvājumu, 

finanšu piedāvājumu un citus piedāvājuma dokumentus paraksta, kopijas, 

tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumu apliecina: 

a) Pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska 

persona); 

b) Pretendenta pilnvarota persona. 

6.3.7.   Iesniedzot piedāvājumu Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu 

atvasinājumu vai tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja 

viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots. 

6.3.8. Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā ārējā iepakojumā, uz kura norāda: 

a) Pasūtītāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi;  

b) Pasūtītāja kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un telefona numuru; 

c) Pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi;  

d) Pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, telefona un faksa 

numuru; 

e) Atzīmi „Piedāvājums atklātam konkursam „Kravas automašīnas 

iegāde” (Id. Nr. DŪ 2020/3). Neatvērt  līdz  2020. gada 13. 

augustam, plkst.10:00. 
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6.3.9.   Piedāvājuma ārējā iepakojumā ievieto divus aizlīmētus iekšējus 

iepakojumus, no kuriem vienā ievieto piedāvājuma oriģinālu, bet otrā - 

piedāvājuma kopijas. Uz iekšējiem iepakojumiem attiecīgi norāda: 

a) atzīmi „ORIĢINĀLS” vai „KOPIJAS”; 

b) Pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru; 

c) Atzīmi „Piedāvājums atklātam konkursam „Kravas automašīnas 

iegāde” (Id. Nr. DŪ 2020/3). Neatvērt  līdz  2020. gada 13. 

augustam, plkst.10:00.   

6.3.10.    Piedāvājuma iekšējos iepakojumos attiecīgi ievieto piedāvājuma daļu 

oriģinālus vai kopijas. Uz piedāvājuma daļu oriģināliem un to kopijām 

attiecīgi norāda: 

a) atzīmi „ORIĢINĀLS” vai „KOPIJA”; 

b) Pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru; 

c) piedāvājuma daļas nosaukumu („Pretendenta pieteikums dalībai 

atklātā konkursā un atlases dokumenti”, „Piedāvājuma 

nodrošinājums”, „Tehniskais piedāvājums” vai „Finanšu 

piedāvājums”).  

6.4. Eiropas vienotais iepirkuma dokuments 

6.4.1.    Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 56. 

pantu Pretendents kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai Nolikuma 9.-

12.punktā noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām  var iesniegt 

Eiropas vienoto iepirkuma dokumentu, (turpmāk – EVIPD). Pretendents 

iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma dokumentu par katru 

personu, uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai 

apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma 

procedūras dokumentos noteiktajām kandidātu un pretendentu atlases 

prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo 

pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 (desmit) procenti no iepirkuma līguma 

vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto 

iepirkuma dokumentu par katru tās dalībnieku. 

6.4.2.     Pretendents var iesniegt EVIPD, kas ir bijis iesniegts citā iepirkumā, ja  

Pretendents apliecina, ka dokumentā iekļautā informācija ir pareiza. 

6.4.3.   Pasūtītājs jebkurā iepirkuma stadijā ir tiesīgs prasīt, lai Pretendents 

iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību 

paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos 

noteiktajām Pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus 

dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās 

datubāzēs. 

6.4.4. EVIPD piemērošanas kārtību iepirkumā nosaka Ministru kabinets. Eiropas 

vienotā iepirkuma dokumenta veidlapu paraugus nosaka saskaņā ar 

Eiropas Komisijas 2016. gada 5. janvāra Īstenošanas regulu Nr. 2016/7, 

ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkumam 

dokumentam.    

6.4.5. EVIPD ir pieejams aizpildīšanai tīmekļa vietnē: https://eur-

lex.europa.eu/legal-  

content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0007&from=LV (aizpildāms 

ir Eiropas Komisijas 2016. gada 5. janvāra īstenošanas regulas Nr.2016/7 

2. pielikums). 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32016R0007&amp;from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32016R0007&amp;from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32016R0007&amp;from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32016R0007&amp;from=LV
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7. Piedāvājuma nodrošinājums 

7.1. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents iesniedz neatsaucamu piedāvājuma 

nodrošinājumu EUR 1 970,00  (viens tūkstotis deviņi simti septiņdesmit euro 00) 

apmērā (bez PVN) no līgumcenas. Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz Latvijas 

Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī 

reģistrēta Apdrošināšanas sabiedrība vai Banka, kas Latvijas Republikas normatīvajos 

tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas 

teritorijā1, un tam ir jāatbilst Piedāvājuma nodrošinājuma veidnei (B.2.pielikums) vai 

Piedāvājuma nodrošinājuma veidnē paredzētajiem noteikumiem.           

7.2. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājuma iesniegšanas 

termiņa beigām līdz piedāvājuma derīguma termiņam vai piedāvājuma derīguma 

termiņa pagarinājumam, kuru Pasūtītājam rakstveidā paziņojis Pretendents un 

Piedāvājuma nodrošinājuma izsniedzējs. 

7.3. Pasūtītājs izmanto piedāvājuma nodrošinājumu gadījumos, ja: 

7.3.1.  Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma 

nodrošinājums; 

7.3.2. Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma 

izvēles kritēriju, neparaksta trīspusēju līgumu Pasūtītāja noteiktajā 

termiņā. 

7.4. Piedāvājuma nodrošinājumu Pasūtītājs atdod Pretendentiem šādā kārtībā: 

7.4.1. Pretendentam, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, pēc 

trīspusēja līguma parakstīšanas;  

7.4.2. pārējiem Pretendentiem - pēc atklāta konkursa lēmuma paziņošanas. 
 

8. Kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumi 

8.1.  Iepirkumu komisija Pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta pirmās 

daļas 2. un 3. punktā noteiktajos gadījumos, ņemot vērā Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta termiņus un 

pārbaudīšanas kārtību. 

8.2. Iepirkumu komisija (piemērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 

iepirkumu likuma 48. panta pirmās daļas 2. un 3.punktā noteikto 

Pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību ) pārbaudi  veic attiecībā uz 

Pretendentu, kas atbilst visām paziņojumā par līgumu un Nolikumā 

noteiktajām prasībām, un kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas 

tiesības, uz Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo 

pakalpojumu (darbu) vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējā  būvdarbu  

līguma vērtības un personām, uz kuras iespējām tas balstījies, lai 

apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos 

noteiktajām prasībām. 

8.3. Ja veicot pārbaudi tiek secināts, ka nodokļu parādi Pretendentam vai 

Pretendenta norādītajam apakšuzņēmējam, kura sniedzamo pakalpojumu 

vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējā līguma vērtības, pārsniedz 150 

euro, Iepirkuma komisija rīkojas saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta septītās daļas un astotās daļas 1. 

un 3. punkta regulējumu. Gadījumā, ja nodokļu parāds 150 euro apmērā 

 
1 Banku un apdrošinātāju, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākuši pakalpojumu sniegšanu Latvijas   

Republikas teritorijā, sarakstu skatīt attiecīgi: 

http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/kreditiestades/pakalpojumu_sniedzeji_no_eez/pakalpojumu_sniegsanas_briviba un 
http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/apdrosinasana/pakalpojumu_sniedzeji_no_eez/pakalpojumu_sniegsanas_briviba. 

http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/kreditiestades/pakalpojumu_sniedzeji_no_eez/pakalpojumu_sniegsanas_briviba
http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/apdrosinasana/pakalpojumu_sniedzeji_no_eez/pakalpojumu_sniegsanas_briviba
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tiek pārsniegts personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzējs rīkojas pēc analoģijas ar Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta devītajā daļā paredzēto. 

8.4. Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendents, tā darbinieks vai 

Pretendenta piedāvājumā norādītā persona nav piedalījusies kādā no 

iepriekšējiem šī Iepirkuma projekta posmiem vai Iepirkuma procedūras 

dokumentu izstrādāšanā. Ja Pretendents, tā darbinieki vai Pretendenta 

norādītā persona ir piedalījusies kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma 

projekta posmiem vai Iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā un 

ja šis apstāklis piegādātājam dod priekšrocības Iepirkuma procedūrā, 

tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci, attiecīgā 

Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. Komisija, konstatējot minētos 

apstākļus pirms iespējamās Pretendenta noraidīšanas ļauj tam Pretendentam 

pierādīt, ka nav tādu apstākļu, kas Pretendentam dotu jebkādas priekšrocības 

Iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot 

konkurenci. 

8.5.  Pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā, ja uz Pretendentu 

attiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 

11.
1 panta pirmajā un otrajā daļā noteiktie ierobežojumi. Komisija 

http://sankcijas.kd.gov.lv/ pārbauda, vai attiecībā uz pretendentu, kuram 

būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, tā valdes vai padomes locekli, 

pārstāvēt tiesīgo personu vai prokūristu vai personu, kura ir pilnvarota 

pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai 

personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir noteiktas 

Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā 

noteiktās sankcijas, kuras ietekmē līguma izpildi. 
 

9. Pretendenta kvalifikācijas prasības 

9.1. Prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai 

9.1.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 

Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, atbilstoši attiecīgās 

valsts normatīvo aktu prasībām. 

9.1.2.  Pretendentam ir tiesības paredzētajā līguma periodā pārdot jaunu kravas 

automašīnu, veikt kravas automašīnas garantijas un pēc pārdošanas 

apkalpošanu. Ja Pretendents nav kravas automašīnas ražotājs, 

Pretendentam ir ražotāja pilnvarojums piegādāt jaunu kravas automašīnu, 

veikt kravas automašīnas garantijas un pēc pārdošanas apkalpošanu.  

9.2. Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām 

9.2.1.  Pretendents pēdējo trīs gadu laikā (2017., 2018., 2019. un 2020. gadā līdz 

piedāvājuma iesniegšanas dienai) nodrošinājis vismaz vienas līdzvērtīgas 

kravas automašīnas piegādi, kā arī veicis piegādātās kravas automašīnas  

tehniskās pārbaudes, lietošanas apmācību, nodrošinājis garantiju un 

garantijas apkopi.  

         9.2.2.  Pretendentam ir vismaz 1 (viena) ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja atzīta 

garantijas remonta servisa pakalpojumu sniegšanas vieta (ne tālāk  kā līdz 

100 km attālumā no Dobeles pilsētas), kurā ir iespējams nodrošināt kravas 

automašīnas garantijas remontu.  

 

 

http://sankcijas.kd.gov.lv/
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10. Iesniedzamie dokumenti  

(Iesniedzamie dokumenti Pretendenta piedāvājumā kārtojami tādā secībā, kādā tie ir 

norādīti šajā sadaļā). 

10.1.  Pieteikums dalībai atklātā konkursā.  

          Pretendenta pieteikumu dalībai atklātā konkursā sagatavo atbilstoši veidnei 

Nolikuma pielikumā (B.1. pielikums). Pretendenta pieteikumu dalībai atklātā 

konkursā iesniedz kopā ar: 

10.1.1.  kvalifikācijas dokumentiem (dokumentiem, kas apliecina Pretendenta 

atbilstību Nosacījumiem dalībai atklātā konkursā un Pretendenta 

kvalifikācijas dokumentiem); 

10.1.2.  dokumentu vai dokumentiem, kas apliecina piedāvājuma dokumentus 

parakstījušās, kā arī kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu 

caurauklojumu apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt Pretendentu 

atklāta konkursa ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu 

personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, 

kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgā personālsabiedrības 

biedra vai personu apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz 

dokuments vai dokumenti, kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt 

attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku 

atklāta konkursa ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno 

dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgas 

amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu. 

 

10.2. Dokumenti, kas apliecina atbilstību Nosacījumiem dalībai atklātā konkursā 

 

10.2.1. Par Nolikuma 8. punktā minēto prasību izpildi Pasūtītājs pārliecinās 

iegūstot informāciju  izmantojot  VARAM  Elektroniskās Informācijas 

sistēmas - (turpmāk - EIS) datu bāzi, kurā pieejama  informācija no  

Sodu reģistra. 

10.2.2.  Pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā, ja uz Pretendentu 

attiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju 

likuma 11.1 panta pirmajā un otrajā daļā noteiktie ierobežojumi. 

Pretendentu  http://sankcijas.kd.gov.lv/ pārbauda, vai attiecībā uz 

pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, tā 

valdes vai padomes locekli, pārstāvēt tiesīgo personu vai prokūristu vai 

personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas 

ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir 

personālsabiedrība, ir noteiktas Starptautisko un Latvijas Republikas 

nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā noteiktās sankcijas, kuras ietekmē 

līguma izpildi. 

 

10.3. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti 

10.3.1. Par Nolikuma 9.1.1. punkta prasības: 

a) Komisija pārliecinās par Pretendenta reģistrācijas faktu, saņemot 

izziņas Elektronisko iepirkumu sistēmā (https://www.eis.gov.lv/).  

b) Ārvalstī reģistrēts Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, kas 

apliecina Pretendenta reģistrāciju saskaņā ar attiecīgās ārvalsts 

normatīvo aktu regulējumu, un vienlaicīgi norāda, kurā tīmekļvietnē 

paskatoties Pasūtītājs par to var pārliecināties.   

http://sankcijas.kd.gov.lv/
https://www.eis.gov.lv/


Atklāta konkursa „Kravas automašīnas iegāde” 

Nolikums ID. Nr. DŪ 2020/3 

 

9 
 

10.3.2.Pievieno Pretendenta piedāvātās kravas automašīnas ražotāja vai ražotāja 

autorizētas pārstāvniecības ar pārpilnvarojuma tiesībām izdotu dokumentu 

vai tā kopiju, kas apliecina, ka Pretendentam ir tiesības Latvijas teritorijā 

veikt piedāvātās kravas automašīnas piegādi, un nodrošināt tās garantijas 

tehniskās apkopes un remontdarba iespējas, pēc pārdošanas apkalpošanu.  

10.3.3.Pretendenta  sagatavots, apliecināts un pievienots  saraksts par servisiem 

(skaits un atrašanās vieta Latvijā), kuros var veikt Pretendenta piedāvātās 

kravas automašīnas plānotās tehniskās apkopes un remontus, saglabājot  

noteiktās ražotāja un pārdevēja garantijas. 

10.3.4.Pretendentam  jāiesniedz vismaz 1 (viena)  pozitīva atsauksme no 

Pasūtītājiem, kuriem Pretendents veiksmīgi nodrošinājis vismaz 1 (vienas) 

līdzvērtīgas kravas automašīnas piegādi, kā arī veicis piegādātās kravas 

automašīnas tehniskās pārbaudes, lietošanas apmācību, nodrošinājis 

garantiju un garantijas apkopi. Par līdzvērtīgu tiks uzskatīta kravas 

automašīna, kura atbilst Tehniskajā specifikācijā (A. pielikums) 

norādītajam.  

11. Tehniskais piedāvājums 

11.1.   Pretendents  iesniedz Tehnisko piedāvājumu, kas sagatavots un aizpildīts atbilstoši 

Nolikumam pievienotajai formai (B.6. pielikums), un saskaņā ar Tehniskajā 

specifikācijā minētajiem nosacījumiem (A. pielikums). Pretendents, aizpildot šo 

formu, sniedz apliecinājumu par prasību izpildi un apraksta, kā tiks nodrošināta 

prasību izpilde, vai sniedz precīzu atsauci uz tehniskajam piedāvājumam 

pievienotajiem dokumentiem, kur minēto informāciju var atrast. Informācija 

norādāma tādā apjomā, lai Iepirkuma komisija varētu veikt tehniskā piedāvājuma 

atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu atbilstoši  Nolikumā  noteiktajām 

prasībām. 

12. Finanšu piedāvājums 

12.1. Pretendents iesniedz Finanšu piedāvājumu, kas sagatavots un aizpildīts atbilstoši 

Nolikumam pievienotajai formai (B.7. pielikums) un ko parakstījis Pretendenta 

pārstāvis ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotā persona. 

12.2. Piedāvātāja  līgumcenā (bez PVN) tiek iekļautas visas ar Iepirkuma priekšmetu 

saistītās izmaksas, atlaides un piemaksas, kā arī visi nodokļi (izņemot pievienotās 

vērtības nodokli) un nodevas, ja tādas ir paredzētas, kā arī visi iespējamie riski, 

kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma darbības laikā.  

12.3. Ja līguma izpildē Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, Pretendentam  

jāiesniedz: 

12.3.1. informācija  par  apakšuzņēmējiem, kas sagatavots un aizpildīts atbilstoši 

Nolikumam pievienotajai formai (B.4. pielikums); 

12.3.2. piesaistītā   apakšuzņēmēja  ņēmēja apliecinājumu par tā gatavību veikt 

tam izpildei nododamo līguma daļu, kas sagatavots un aizpildīts atbilstoši 

Nolikumam pievienotajai formai (B.5. pielikums). 

13. Piedāvājumu vērtēšana un lēmumu pieņemšana 

13.1. Pēc Pretendentu iesniegto piedāvājumu atvēršanas Iepirkuma komisija slēgtās sēdēs 

veic piedāvājumu izvērtēšanu. 

13.2. Pretendenta piedāvājums, kura piedāvātā  cena (bez pievienotās vērtības nodokļa) 

pārsniedz  Nolikum 3.3. punktā minēto paredzamo līgumcenu, tiek noraidīts un netiek 

vērtēts.  



Atklāta konkursa „Kravas automašīnas iegāde” 

Nolikums ID. Nr. DŪ 2020/3 

 

10 
 

13.3.   Pretendenta piedāvājums, kura līguma izpildes laiks pārsniedz  Nolikuma 3.4.  

punktā minēto, tiek noraidīts un netiek vērtēts. 

13.4.  Piedāvājumi, kuri neatbilst Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām var tikt 

noraidīti, ja to neatbilstība Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska. 

13.5. Iepirkuma komisija Pretendentu izslēgšanas gadījumus pārbauda Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 48. panta pirmās daļas 2.-3. punkta 

noteiktajā kārtībā.      

13.6.  Iepirkuma komisija Pretendentu izslēgšanas gadījumus pārbauda Starptautisko un 

Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.
1 panta pirmajā un otrajā daļā 

noteikto ierobežojumu noteiktajā kārtībā.  

13.7.   Izskatot Pretendenta Atlases dokumentus, Iepirkuma komisija pārbauda:  

13.7.1. Pretendentu un Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, 

atbilstību citiem Nosacījumiem dalībai atklātā konkursā un atlasa 

Pretendentus,  

13.7.2.   Pretendentu atbilstību Pretendenta kvalifikācijas prasībām. 

13.7.3. Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendents savas kvalifikācijas 

atbilstībai: 

a) nav iesniedzis dokumentus, kas apliecina atbilstību 

Nosacījumiem dalībai atklātā konkursā, vai neatbilst 

Nosacījumiem dalībai atklātā konkursā, vai 

b) nav iesniedzis Pretendenta kvalifikācijas dokumentus vai 

neatbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām, vai 

c) ir sniedzis nepatiesu informāciju kvalifikācijas novērtēšanai, 

piedāvājums  tiek noraidīts.  

13.8.  Iepirkuma komisija pārbauda atlasīto Pretendentu Tehnisko piedāvājumu un Finanšu 

piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām. Piedāvājumi, kuru Tehniskie 

piedāvājumi vai Finanšu piedāvājumi neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, tiek 

noraidīti. 

13.9.  Piedāvājumu vērtēšanas laikā, Komisija pārbauda, vai Finanšu piedāvājumā nav 

aritmētiskas kļūdas. Konstatētās kļūdas Komisija izlabo un par to informē 

Pretendentu. 

13.9.  Komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu par kravas automašīnas 

iegādi no piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma un tā pielikumu prasībām. Ņemot 

vērā, ka sagatavotā tehniskā specifikācija ir detalizēta un citiem kritērijiem nav 

būtiskas nozīmes piedāvājumu izvēlē, Pasūtītājs, lai izvēlētos saimnieciski 

visizdevīgāko piedāvājumu, piedāvājumu salīdzināšanai un izvērtēšanai izmanto tikai 

cenu. 

14. Iepirkuma līgums 

14.1.  Iepirkuma priekšmets – Kravas automašīna tiks iegādāta finanšu līzingā, noslēdzot 

trīspusējo līgumu uz 7 gadu periodu, kas tiks noslēgts starp Pārdevēju (Kravas 

automašīnas piegādātājs), Līzinga devēju (Līzinga kompānija vai komercbanka) un 

Pasūtītāju  (SIA „DOBELES ŪDENS”). 

14.2.   Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt vai neparaksta trīspusējo līgumu, Pasūtītājs ir 

tiesīgs izvēlēties nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.  

 

15. Pielikumi un piedāvājumu sagatavošanas veidnes 

A. pielikums Tehniskā specifikācija; 

B. pielikums Veidnes piedāvājuma sagatavošanai; 
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B.1. Pieteikums dalībai atklātā konkursā; 

B.2. Piedāvājuma nodrošinājuma veidnes paraugs  

B.3. Pretendenta veikto Preču piegāžu saraksta veidne 

B.4. Apakšuzņēmējiem nododamo pakalpojumu daļu saraksts 

B.5. Apakšuzņēmēja apliecinājums 

B.6.Tehniskais piedāvājuma sagatavošanas veidne 

B.7. Finanšu piedāvājuma veidne 
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                                                                            A. Pielikums Tehniskā  specifikācija  

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

atklātam konkursam „Kravas automašīnas iegāde” 

(Identifikācijas Nr.  DŪ  2020/3)     

 
 

N.p. k. Tehniskā specifikācija Prasības 

  1. Kravas automašīnas tehniskais aprīkojums 

1.1. Garums, cm Ne mazāk kā 6900      

1.2. Platums, mm Ne mazāk kā 2400 

1.3. Šasijas augstums, mm Ne mazāk kā 1100 

1.4. Pašmasa, kg Ne vairāk kā 8600 

1.5. Kravnesība, kg Ne mazāk kā 6 400 

1.6. Sēdvietu skaits (ieskaitot vadītāju) Ne mazāk kā 3 

1.7. Riepu izmērs Ne mazāk kā R22,5 

1.8. 
Pilna izmēra rezerves ritenis ar disku 

(uzmontēts) 
Jānodrošina     

1.9. 
Lodveida sakabes āķis ar iespēju pieāķēt piekabi 

ar bremzēm (Centre-axle trailer), kg 
Ne mazāk kā 4000 

1.10. Gaisa kondicionētājs Jānodrošina      

1.11. Izplūdes gāzu standarts EURO VI  Jānodrošina      

1.12. Degvielas veids Dīzeļdegviela 

1.13. Ārējais saulessargs Jānodrošina 

1.14. Motora darba tilpums, cm³ Ne mazāk kā 6000 

1.15. Dzinēja jauda, zs Ne mazāk kā 250 

1.16. Pārnesumkārba Manuālā 

1.17. Rācija Jānodrošina 

1.18. Kabīnes krāsa Balta/sudraba  

1.19. 
Gaisa izvads ar ātro savienojumu un 10 m gara 

gaisa šļūtene 
Jānodrošina 

1.20. ABS (bremžu pretbloķēšanas sistēma) Jānodrošina 

1.21. ESP elektroniskā stabilitātes kontrole Jānodrošina 

1.22. Elektriski vadāmi priekšējie logi Jānodrošina 

1.23. Atpakaļ skata kamera (rūpnīcas uzstādīta) Jānodrošina 

1.24. Kruīza kontrole Jānodrošina 

1.25. Verificēts tahogrāfs Jānodrošina 

1.26. 12V kontaktligzda Jānodrošina 
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1.27. Regulējams vadītāja sēdeklis Jānodrošina 

1.28. Galvas balsti visām sēdvietām Jānodrošina 

1.29. Paraboliskas priekšējās atsperes, kg Kravnesība ne mazāk kā 7500 

1.30. Aizmugures atsperojums pneimatisks, kg Kravnesība ne mazāk kā 11 500 

1.31. Diferenciāla bloķēšana Jānodrošina 

1.32. Radio-gatavībā, 2 skandas un antena Jānodrošina 

1.33. Degvielas tvertnes tilpums, l Ne mazāk kā 150 

1.34. Pakaļējā un priekšējā aizsarg konstrukcijā Jānodrošina 

1.35. 
Pneimosistēmas uzpildīšanas izvads priekšā 

(bremzēm) 
Jānodrošina 

1.36. Hidraulikas virzuļsūknis Jānodrošina 

1.37. Mantu nodalījums virs vējstikla Jānodrošina 

1.38. Borta kompjūters Jānodrošina 

1.39, Oranžas bākugunis (divas)  Jānodrošina 

1.40. Piespiedu apstāšanās – avārijas zīme Jānodrošina 

1.41. Domkrats, t Ne mazāks kā 10 

1.42. Auto lietošanas instrukcija latviešu valodā Jānodrošina 

1.43. 
Medicīniskā aptieciņa atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām 
Jānodrošina 

1.44. ABC tipa ugunsdzēšamais aparāts (nostiprināts) Jānodrošina 

  2. Kravas kastes apraksts 

2.1. Nerūsējošā tērauda instrumentu kaste Jānodrošina  

2.2. Trīspusēja kravas kastes izgāšana Jānodrošina 

2.3. 
Krava kastes priekšējā borta iekšējais augstums 

(tērauda), mm 
Ne mazāk kā 800 

2.4. Tērauda sānu bortu iekšējais augstums, mm Ne mazāk kā 600 

2.5. Kravas kastes ietilpība, m3 Ne mazāk kā 6,3 

2.6. Sānu bortu pilnīga izņemšana Jānodrošina 

2.7. Tērauda kravas kastes grīdas biezums, mm Ne mazāk kā 4 

2.8. Kravas kastes iekšējais garums, mm Ne mazāk kā 4200 

2.9. Kravas kastes iekšējais platums, mm Ne mazāk kā 2500 

2.10. Sānu drošības konstrukcija Jānodrošina 

2.11. 
Papildus kravas kastes pacelšanas slēdzis ārpus 

kabīnes 
Jānodrošina 

3.   Celtņa apraksts 

3.1. Izlices garums, m Ne mazāk kā 12 

3.2. Izlices celtspēja pie 1.9 m izbīdījuma, kg Ne mazāk kā 4300 
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3.3. Izlices celtspēja pie 12 m izbīdījuma, kg Ne mazāk kā 340 

3.4. Izlices pagriešanās leņķis Ne mazāk kā 400o 

3.5. 
Izlices celms novietots un izlice salokāma iz 

kabīnes 
Jānodrošina 

3.6. Trīs hidrauliskie teleskopi Jānodrošina 

3.7. Āķis kravu celšanai (izlices galā) Jānodrošina 

3.8. Celtņa vadība no mašīnas sāna Jānodrošina 

3.9. Celtnis aprīkots ar CE darba drošības sistēmu Jānodrošina 

3.12. 
Divas, hidrauliski vadāmas, atbalsta  kājas, 

manuāli izbīdāmas/paceļamas 
Jānodrošina 

4.  Citas prasības 

4.1. Salona gumijas paklāji Jānodrošina  

4.2.  Sēdekļa pārvalki Jānodrošina 

4.3. Reģistrācija un apdrošināšana 

Ceļa nodoklis, reģistrācija, numurzīmes, 

tehniskās apskates uzlīmes, OCTA – 

jābūt spēkā vismaz 3 mēnešus   

4.4. Garantija šasijai 
Ne mazāk kā 3 gadi un nobraukuma 

ierobežojumu 100 tūkst. km 

4.5. Garantija kravas kastei un celtnim  
Ne mazāk kā 2 gadi, bez nobraukuma 

ierobežojuma 

4.6. 
Virsbūves pretkorozijas garantija pret caur 

rūsēšanu 
Ne mazāk kā 10 gadi 

4.7. Dubļu sargi (pilns komplekts) Jānodrošina 

4.8. Izgatavošanas gads Ne agrāk kā 2019. gads 

4.9. Piegādes termiņš 

Ne ilgāk kā 90 (deviņdesmit) dienu laikā 

no atklāta konkursa lēmuma paziņošanas 

dienas 

 

4.10. Nolietojums 
Piedāvātajam spēkratam jābūt jaunam un 

tas nedrīkst būt iepriekš lietots. 

4.11. 
Iespēja, SIA “DOBELES ŪDENS” pārstāvim, 

klātienē pārliecināties par auto pārbūves gaitu 
Jānodrošina 
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B Veidnes piedāvājuma sagatavošanai 
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B.1. pielikums Pretendenta pieteikums dalībai atklātā konkursā                                                                                                                                                      

 

 

PIETEIKUMS DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ 

„Kravas automašīnas iegāde” 

(Id. Nr. DŪ 2020/3) 

 

 

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> 

<Pretendenta nosaukums > 

<reģistrācijas numurs> 

<adrese> (turpmāk – Pretendents)  

1. [Iepazinušies] ar <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – 

Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa „<Atklāta konkursa nosaukums un identifikācijas 

numurs>” nolikumu (turpmāk – Nolikums), pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības,  

2. [iesniedzam] piedāvājumu, kas sastāv no: 

a. šī pieteikuma,  Atlases dokumentiem, 

b. Piedāvājuma nodrošinājuma, 

c. Tehniskā piedāvājuma un 

d. Finanšu piedāvājuma, 

(turpmāk – Piedāvājums)         

3. gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, apņemoties:  

a. piegādāt 1 (vienu) jaunu kravas automašīnu SIA „DOBELES ŪDENS”, saskaņā ar 

Tehniskajā specifikācijā (Nolikuma A pielikums) noteikto: 

Kravas automašīnas cena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN)  

<…> EUR (<summa vārdiem> euro), 

PVN <…>%: <…> EUR (<summa vārdiem> euro) 

Kravas automašīnas cena ar PVN: <…> EUR (<summa vārdiem> euro), 

4. Piedāvājums ir spēkā <dienu skaits> dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa. 

5. Ar šo mēs uzņemamies pilnu atbildību par iesniegto piedāvājumu, tajā ietverto informāciju, 

noformējumu, atbilstību Nolikuma prasībām. Visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst 

oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir patiesi. 

6. Apliecinām, ka piedāvājums ir sagatavots neatkarīgi no citiem Pretendentiem un 

Pretendentam nav konkurenci ierobežojošas priekšrocības iepirkumā, jo tas vai ar to saistīta 

juridiskā persona nav bijusi iesaistīta iepirkuma sagatavošanā.  

7. Apliecinām, ka uz Pretendentu neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma 

likuma 48. panta pirmās daļas 1. – 11. punkta noteiktie gadījumi. 

8. Esam informēti, ka mūsu iesniegtos personas datus apstrādās pārzinis SIA „DOBELES 

ŪDENS”, juridiskā adrese: Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701. 
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9. Mūs Iepirkuma procedūrā pārstāv un iepirkuma līgumu, gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums 

ar mums slēgt iepirkuma līgumu,  mūsu vārdā slēgs: 
 

<Personu apvienības dalībnieka (ja Pretendents ir personu apvienība) nosaukums vai vārds un 

uzvārds (ja attiecīgais personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)> 

<Reģistrācijas numurs vai personas kods> 

<Adrese>]2 

<Pretendenta vai personu grupas dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents 

vai personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)> <Reģistrācijas numurs vai personas kods> 

<Adrese> 

<Pretendenta  vai personu grupas dalībnieka paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds 

un uzvārds> <Paraksttiesīgās personas paraksts> 

 

[<Personu apvienības dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja personu apvienības 

dalībnieks ir fiziska persona)> <Reģistrācijas numurs vai personas kods> 

<Adrese> 

 

 

 

 

 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksttiesīgās personas paraksts>]3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Punkts ir ietverams Pieteikumā dalībai iepirkuma procedūrā, ja Pretendents ir personu apvienība. 
3 Pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā paraksta visi personu apvienības dalībnieki (ja Pretendents ir personu apvienība)! 
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B.2. pielikums: Piedāvājuma nodrošinājums  paraugs 

A: Bankas garantijas veidne 

 

SIA „DOBELES ŪDENS”  

                                                                                LV 45103000470      

                                                                      Noliktavas iela 5, Dobele, 

                                                                                                                Dobeles novads, LV-3701                                                                                                      

 

 

PIEDĀVĀJUMA  NODROŠINĀJUMS 

Atklātam konkursam „Kravas automašīnas iegāde”  

(Id. Nr. DŪ 2020/3)    
 

 

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> 

 

Ievērojot to, ka  

 

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)> 

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)> 

<adrese> 

 
(turpmāk – Pretendents) iesniedz savu piedāvājumu SIA „DOBELES ŪDENS”                                                                                 

LV 45103000470,  Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701   (turpmāk – Pasūtītājs)  organizētā 

atklātā konkursā „Kravas automašīnas iegāde” Id.Nr. DŪ 2020/3) ietvaros, kā arī to, ka  atklāta konkursa  

nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,  

  

mēs <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> neatsaucami apņemamies 5 dienu laikā no Pasūtītāja 

rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka: 

a. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums, 

b. Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz 

iepirkuma līgumu, 

c. Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz līguma 

izpildes nodrošinājumu, 

saņemšanas dienas, <neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu>, izmaksāt Pasūtītājam <summa cipariem> 

EUR (<summa vārdiem> euro), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu. 

 

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis> 4  un ir spēkā līdz <gads>.gada 

<datums>.<mēnesis>. Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā šajā 

datumā. 

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar 

bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina 

banka. 

 

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par 

pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā 

arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, 

izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.  

 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksttiesīgās personas paraksts> 

<Bankas zīmoga nospiedums> 

 
4 Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām! 
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B.2. pielikums: Piedāvājuma nodrošinājums  paraugs  

 

B: Apdrošināšanas sabiedrības garantijas veidne 

 

SIA „DOBELES ŪDENS”  

                                                                                LV 45103000470      

                                                                      Noliktavas iela 5, Dobele, 

                                                                                                                Dobeles novads, LV-3701                                            

 

PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS  

Atklātam konkursam „Kravas automašīnas iegāde”  

(Id. Nr. DŪ 2020/3)    
 

“<Atklāta konkursa nosaukums>” “<Atklāta konkursa identifikācijas numurs>” 

 

 

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> 

 

Ievērojot to, ka  

 

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)> 

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)> 

<adrese> 

(turpmāk – Pretendents) 

 

iesniedz savu piedāvājumu SIA „DOBELES ŪDENS”, LV 4510300470,  Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles 

novads, LV-3701   (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursā  „Kravas automašīnas iegāde” (Id.Nr. DŪ 

2020/3) ietvaros, kā arī to, ka atklāta konkursa nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu, 

  

mēs <Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> apņemamies gadījumā, ja: 

a. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums, 

b. Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz 

iepirkuma līgumu, 

c. Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz līguma 

izpildes nodrošinājumu, 

par ko Pasūtītājs mūs ir informējis, uz iepriekš minēto adresi nosūtot paziņojumu, kurā norādīts, ka ir iestājies 

kāds no iepriekš minētajiem gadījumiem un kurš tieši gadījums ir iestājies, izmaksāt Pasūtītājam <summa 

cipariem> EUR (<summa vārdiem> euro), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu. 

 

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis> 5  un ir spēkā līdz <gads>.gada 

<datums>.<mēnesis> Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā šajā 

datumā. 

 

Mēs apņemamies nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par apdrošināšanas līguma, kas noslēgts starp mums 

un Pretendentu, izbeigšanu, darbības apturēšanu un atjaunošanu. 

Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar 

piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 

tiesību aktiem.  

 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksttiesīgās personas paraksts> 

<Apdrošināšanas sabiedrības zīmoga nospiedums> 

 

 

 

 

 
5 Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām! 
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B.3. pielikums Pretendenta veikto Preču piegāžu saraksta veidne 

 

 

 

 

PRETENDENTA VEIKTO PREČU PIEGĀŽU SARAKSTS 

 

Pasūtītāja 

nosaukums, 

reģistrācijas Nr., 

adrese, 

kontaktinformācija 

un kontaktpersona 

Preces 

raksturojums  

Preces 

piegādes cenu 

EUR bez 

PVN 

Ar preču 

piegādi saistīto 

pakalpojumu 

apraksts 

(tehniskā 

pārbaude, 

apmācība, 

garantijas, 

pēcpārdošanas 

apkalpošana) 

Preču 

piegādes 

un/vai ar to 

saistīto 

pakalpojumu 

sniegšanas 

uzsākšana un 

pabeigšanas 

gads un 

mēnesis 

<…………..> <…………..> <…………..> <…………..> <…………..> 

 

 

1)  Veikto piegāžu sarakstā Pretendents norāda tādu informāciju par kravas automašīnas 

piegādes līgumiem, kas apliecina Nolikuma 9.2.1.apakšpunktā prasīto pieredzi; 
2)  Jāpievieno vismaz 1 (viena) pozitīva atsauksme no pasūtītāja, kuram Pretendents 

veiksmīgi nodrošinājis līdzvērtīgas kravas automašīnas piegādi, kā arī veicis piegādātās 

kravas automašīnas tehniskās pārbaudes, lietošanas apmācību, nodrošinājis garantiju un 

garantijas apkopi, un apliecina Nolikuma 9.2.1. apakšpunktā prasīto pieredzi. 

 

 

 

 

  

Vārds, uzvārds, 

amats 

 

Paraksts Datums  
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B.4. pielikums Apakšuzņēmējiem nododamo  

pakalpojumu daļu saraksts 

 

 

 

APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO PAKALPOJUMA DAĻU SARAKSTS 

 

Apakšuzņēmēja 

nosaukums, 

reģistrācijas numurs, 

adrese un 

kontaktpersona 

Nododamās 

preces 

piegādes 

daļas 

apjoms (% 

no preces 

kopējās 

cenas) 

Īss apakšuzņēmēja veicamās Preces daļas 

apraksts 

<…> <…> <…> 

<…> <…> <…> 

<…> <…> <…> 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksttiesīgās personas paraksts> 

Datums 
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B.5. pielikums Apakšuzņēmēja apliecinājums 

 

 

                  SIA „DOBELES ŪDENS„ 

LV 45100300470 

Noliktavas iela 5, Dobele, LV 3701 

 

 

APAKŠUZŅĒMĒJA / PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS 

BALSTĀS, APLIECINĀJUMS6 

 

Atklāta konkursa „Kravas automašīnas iegāde” (Id. Nr. DŪ 2020/3) 

 

Ar šo <Apakšuzņēmēja / Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums 

vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs / Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir 

fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) 

un adrese>: 

 

1. apliecina, ka ir informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un 

adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas 

numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „<Atklāta 

konkursa nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma identifikācijas numurs>) ietvaros;  

 

2. gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas: 

[sniegt šādus pakalpojumus: 

<īss pakalpojumu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo Pakalpojuma daļu 

sarakstā norādītajam>] 

[un nodot Pretendentam šādus resursus: 

<īss Pretendentam nododamo resursu apraksts>]. 

 

3. Kā arī apliecina to, ka tas vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir 

lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz to, ar tādu tiesas spriedumu vai 

prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura 

spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav 

atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās 

finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā. 
 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksttiesīgās personas paraksts> 

 

 

 
6 Attiecas uz tām Personām, t.sk.apakšuzņēmējiem, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma 

dokumentācijā noteiktām prasībām 
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  B.6. pielikums Tehniskais piedāvājums 

 
 

 

TEHNISKAIS  PIEDĀVĀJUMA VEIDNE 

atklātam konkursam „Kravas automašīnas iegāde” 

(Identifikācijas Nr.  DŪ  2020/3) 
 

 

________________________                      _____________ 

Vieta                                 Datums 

Pretendenta nosaukums  

Reģistrācijas numurs  

 

1. Iepirkuma priekšmeta  detalizēts apraksts: 

N.p.k. 
Prasības 

Pretendenta piedāvājums, apraksts 

(norādīt konkrētus raksturlielums)* 

Jānorāda kravas automašīnas ražotājs un modelis 

Jānorāda aprīkojuma ražotājs 
 

  1. Kravas automašīnas tehniskais aprīkojums 

1.1. Garums, cm  

1.2. Platums, mm  

1.3. Šasijas augstums, mm  

1.4. Pašmasa, kg  

1.5. Kravnesība, kg  

1.6. Sēdvietu skaits (ieskaitot vadītāju)  

1.7. Riepu izmērs  

1.8. 
Pilna izmēra rezerves ritenis ar disku 

(uzmontēts) 
 

1.9. 
Lodveida sakabes āķis ar iespēju pieāķēt piekabi 

ar bremzēm (Centre-axle trailer), kg 
 

1.10. Gaisa kondicionētājs  

1.11. Izplūdes gāzu standarts EURO VI   

1.12. Degvielas veids  

1.13. Ārējais saulessargs  

1.14. Motora darba tilpums, cm³  
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1.15. Dzinēja jauda, zs  

1.16. Pārnesumkārba  

1.17. Rācija  

1.18. Kabīnes krāsa  

1.19. 
Gaisa izvads ar ātro savienojumu un 10 m gara 

gaisa šļūtene 
 

1.20. ABS (bremžu pretbloķēšanas sistēma)  

1.21. ESP elektroniskā stabilitātes kontrole  

1.22. Elektriski vadāmi priekšējie logi  

1.23. Atpakaļ skata kamera (rūpnīcas uzstādīta)  

1.24. Kruīza kontrole  

1.25. Verificēts tahogrāfs  

1.26. 12V kontaktligzda  

1.27. Regulējams vadītāja sēdeklis  

1.28. Galvas balsti visām sēdvietām  

1.29. Paraboliskas priekšējās atsperes, kg  

1.30. Aizmugures atsperojums pneimatisks, kg  

1.31. Diferenciāla bloķēšana  

1.32. Radio-gatavībā, 2 skandas un antena  

1.33. Degvielas tvertnes tilpums, l  

1.34. Pakaļējā un priekšējā aizsarg konstrukcijā  

1.35. 
Pneimosistēmas uzpildīšanas izvads priekšā 

(bremzēm) 
 

1.36. Hidraulikas virzuļsūknis  

1.37. Mantu nodalījums virs vējstikla  

1.38. Borta kompjūters  

1.39, Oranžas bākugunis (divas)   

1.40. Piespiedu apstāšanās – avārijas zīme  

1.41. Domkrats, t  

1.42. Auto lietošanas instrukcija latviešu valodā  

1.43. 
Medicīniskā aptieciņa atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām 
 

1.44. ABC tipa ugunsdzēšamais aparāts (nostiprināts)  

  2. Kravas kastes apraksts 

2.1. Nerūsējošā tērauda instrumentu kaste  

2.2. Trīspusēja kravas kastes izgāšana  

2.3. 
Krava kastes priekšējā borta iekšējais augstums 

(tērauda), mm 
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2.4. Tērauda sānu bortu iekšējais augstums, mm  

2.5. Kravas kastes ietilpība, m3  

2.6. Sānu bortu pilnīga izņemšana  

2.7. Tērauda kravas kastes grīdas biezums, mm  

2.8. Kravas kastes iekšējais garums, mm  

2.9. Kravas kastes iekšējais platums, mm  

2.10. Sānu drošības konstrukcija  

2.11. 
Papildus kravas kastes pacelšanas slēdzis ārpus 

kabīnes 
 

3.   Celtņa apraksts 

3.1. Izlices garums, m  

3.2. Izlices celtspēja pie 1.9 m izbīdījuma, kg  

3.3. Izlices celtspēja pie 12 m izbīdījuma, kg  

3.4. Izlices pagriešanās leņķis  

3.5. 
Izlices celms novietots un izlice salokāma iz 

kabīnes 
 

3.6. Trīs hidrauliskie teleskopi  

3.7. Āķis kravu celšanai (izlices galā)  

3.8. Celtņa vadība no mašīnas sāna  

3.9. Celtnis aprīkots ar CE darba drošības sistēmu  

3.10. 
Divas, hidrauliski vadāmas, atbalsta  kājas, 

manuāli izbīdāmas/paceļamas 
 

4.  Citas prasības 

4.1. Salona gumijas paklāji  

4.2.  Sēdekļa pārvalki  

4.3. Reģistrācija un apdrošināšana  

4.4. Garantija šasijai  

4.5. Garantija kravas kastei un celtnim   

4.6. 
Virsbūves pretkorozijas garantija pret caur 

rūsēšanu 
 

4.7. Dubļu sargi (pilns komplekts)  

4.8. Izgatavošanas gads  
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4.8. Piegādes termiņš  

4.9. Nolietojums  

4.10. 
Iespēja, SIA “DOBELES ŪDENS” pārstāvim, 

klātienē pārliecināties par auto pārbūves gaitu 
 

 

* Pretendenta piedāvātās Preces detalizēts apraksts, tajā skaitā Preces tehniskie parametri, ražotājs un 

modelis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Vārds, uzvārds:  

Amata nosaukums:  

Paraksts:  

Datums:  
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B.7. pielikums Finanšu piedāvājuma veidne 

 

FINANŠU PIEDĀVAJUMS  

atklātā konkursā 

„Kravas automašīnas iegāde” 

Id. Nr. DŪ 2020/3 

________________________                    _____________ 

Vieta                                Datums 

< Pretendents > apņemas piegādāt kravas automašīnu atklātā konkursā „Kravas automašīnas 

iegāde” ID. Nr. DŪ 2020/3 par kopējo līgumcenu: 

Nr.p.

k Izmaksu pozīcija 
Mērvienība Daudzums 

 

Cena   

(EUR ) 

1. Kravas automašīna gab. 1  

Piedāvātā līgumcena (bez PVN)*  

PVN 21%, EUR  

    PIEDĀVĀTĀ LĪGUMCENA, EUR ar PVN*  

* Līgumcenu norāda ar 2 (divām) zīmēm aiz komata. 

 Apliecinām: 

1.      ka mūsu iesniegtā piedāvājuma līgumcenā (bez PVN) tiek iekļautas visas ar iepirkuma 

priekšmetu saistītās izmaksas, atlaides un piemaksas, kā arī visi nodokļi (izņemot pievienotās 

vērtības nodokli) un nodevas, ja tādas ir paredzētas, kā arī visi iespējamie riski, kas saistīti ar 

tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma darbības laikā; 

2.      kravas automašīna tiks reģistrēta uz Pasūtītāja vārda un piegādāta uz Noliktavas ielu 5, Dobelē 

ne ilgāk kā 90 (deviņdesmit) dienu laikā no atklāta konkursa lēmuma paziņošanas dienas; 

3.      piedāvātajai kravas automašīnai tiks nodrošināta spēkā esoša Tehniskā apskate, tā būs derīga 

ceļu satiksmē, un ir nomaksāti visi nodokļi/nodevas, kā arī uz kravas automašīnu nav spēkā 

esoši apgrūtinājumi vai liegumi, kas traucētu Pasūtītājam kravas automašīnu iegūt savā 

īpašumā. 

Parakstiesīgās personas 

 vārds, uzvārds: 

 

Amata nosaukums:  

Paraksts:  

Datums:  

 


