
Noteikumi dalībai zemsliekšņa iepirkumā  

„Mazā furgona iegāde” 

(Id.Nr.DŪ_ZI_2020/21) 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteikumi dalībai zemsliekšņa iepirkumā 

„Mazā furgona iegāde” 

 

(Id. Nr. DŪ_ZI_2020/21) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobele 

2020 



Noteikumi dalībai zemsliekšņa iepirkumā  

„Mazā furgona iegāde” 

(Id.Nr.DŪ_ZI_2020/21) 

2 
 

1. Vispārīgā informācija 

1.1. Zemsliekšņa iepirkuma identifikācijas numurs Id.Nr. DŪ_ZI_2020/21. 

1.2.   Pasūtītājs: 

SIA „DOBELES ŪDENS”  

Reģistrācijas numurs: 451003000470  

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

         A/S “SEB banka” 

         Kods UNLALV2X 

         LV 75 UNLA 0006000508404 

Jautājumos par zemsliekšņa iepirkuma priekšmetu un noteikumiem –   

Kontaktpersona par zemsliekšņa iepirkuma 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     

1.3. Iepirkuma metode: 

1.3.1.  Pasūtītājs zemsliekšņa iepirkumu veic saskaņā ar 2019. gada 9. decembrī apstiprinātajiem 

noteikumiem „SIA „DOBELES ŪDENS” Iekšējie kārtības noteikumi par zemsliekšņa 

iepirkumu veikšanu””.   

       1.3.2. Piedāvājumu izvēles kritērijs: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka 

ņemot vērā cenu. 

1.4. Zemsliekšņa iepirkuma priekšmets: 

1.4.1. Zemsliekšņa iepirkuma priekšmets: Mazā furgona iegāde atbilstoši Tehniskajai 

specifikācijai (1.pielikums) un citām Noteikumos Pasūtītāja noteiktajām prasībām; 

1.4.2.  Zemsliekšņa iepirkuma priekšmets nav dalīts daļās; 

1.4.3.  Zemsliekšņa iepirkuma priekšmeta CPV kods: 34110000-1; Vieglie automobiļi; 

1.4.4. Noteikumos noteiktā kārtībā pretendents drīkst iesniegt piedāvājumu par visu 

zemsliekšņa iepirkuma priekšmeta apjomu. Pretendents nedrīkst iesniegt 

piedāvājuma variantus. 

1.5. Paredzamais līguma izpildes laiks, vieta un paredzamā līguma summa: 

1.5.1.  Līguma izpildes termiņš: ne ilgāk kā 3 (trīs) mēnešu laikā no zemsliekšņa iepirkuma 

rezultātu paziņošanas brīža;  

1.5.2.   Līguma izpildes vieta: Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads; 

1.5.3.   Paredzamā līguma summa līdz EUR 18 000,00 (bez PVN 21%); 

1.5.4.  Līgums var tikt slēgts tikai ar vienu pretendentu. Līguma slēgšanas tiesības tiks 

piešķirtas Pretendentam, kurš iesniedzis Noteikumu prasībām atbilstošu piedāvājumu 

ar zemāko piedāvāto līgumcenu.        

2. Piedāvājums 

2.1. Piedāvājuma iesniegšanas veids, laiks un kārtība: 

2.1.1.  Piegādātājs var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. 

2.1.2.  Piegādātāji piedāvājumu var iesniegt līdz 2021. gada 8. janvārim, plkst: 10:00, SIA 

„DOBELES ŪDENS” birojā, Noliktavas ielā 5, Dobelē, LV 3701, piedāvājumus  

iesniedzot personīgi, elektroniski, atbilstoši normatīvo aktu noteiktajām prasībām, ar 

drošu elektronisku parakstu, vai atsūtot pa pastu.  Pasta sūtījumam jābūt saņemtam 

šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam. Iesniegtie 

piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums. 
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2.1.3.  Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam, tas ir saistošam Pretendentam, 

līdz līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 30 (trīsdesmit)  dienas no piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa. 

2.1.4.  Piedāvājums iesniegts datorrakstā, ir skaidri salasāms, ar pievienotu titullapu un 

satura rādītāju. Piedāvājumu parakstījis Pretendenta pārstāvis vai tā pilnvarotā 

persona, pievienojot pilnvaru.  

 

3. Nosacījumi dalībai zemsliekšņa iepirkumā 

3.1. Uz  Pretendentu  vai norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai 

apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst zemsliekšņa iepirkuma dokumentos 

noteiktajām prasībām, tiek attiecināti Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma 

likuma 48. panta pirmās daļās 2. un 3. punkta izslēgšanas nosacījumi, ņemot vērā 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta termiņus un 

pārbaudīšanas kārtību. 

3.2. 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 

Noteikumos 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. 

3.3. 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, Pasūtītājs 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 

eiro apmērā 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. 

3.4. Uz Pretendentu vai norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai 

apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst zemsliekšņa iepirkuma dokumentos noteiktajām 

prasībām, tiek attiecināti Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo Sankciju 

likuma 11.1 panta pirmajā un otrajā daļā noteiktie ierobežojumi.     

 

4. Pretendenta kvalifikācijas prasības 

4.1. Prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai 

4.1.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 

Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, atbilstoši attiecīgās valsts 

normatīvo aktu prasībām. 

4.1.2.  Pretendentam ir tiesības paredzētajā līguma periodā pārdot mazo furgonu, 

veikt mazā furgona garantijas un pēc pārdošanas apkalpošanu. Ja 

Pretendents nav mazā furgona ražotājs, Pretendentam ir ražotāja 

pilnvarojums piegādāt, veikt mazā furgona garantijas un pēc pārdošanas 

apkalpošanu.   

4.2. Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām 

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

garantijas remonta servisa pakalpojumu sniegšanas vieta (ne tālāk kā 150 
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km attālumā no Dobeles pilsētas), kurā ir iespējams nodrošināt mazā 

furgona garantijas remontu. 

 

5. Iesniedzamie dokumenti  

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

šajā sadaļā). 

5.1.  Pieteikums dalībai tirgus izpētē.  

          Pretendenta pieteikumu dalībai zemsliekšņa iepirkumā sagatavo atbilstoši veidnei 

Nolikuma pielikumā (B1 pielikums). Pretendenta pieteikumu zemsliekšņa iepirkumā 

iesniedz kopā ar: 

5.1.1.  kvalifikācijas dokumentiem (dokumentiem, kas apliecina Pretendenta 

atbilstību Noteikumiem dalībai zemsliekšņa iepirkumā un Pretendenta 

kvalifikācijas dokumentiem);               

5.1.2.  dokumentu vai dokumentiem, kas apliecina piedāvājuma dokumentus 

parakstījušās, kā arī kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu 

caurauklojumu apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt Pretendentu 

zemsliekšņa iepirkuma 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 zemsliekšņa iepirkuma ietvaros. Juridiskas personas 

pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās 

paraksttiesīgas amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu. 
 

 

5.2. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti     

  5.2.1.   Par Nolikuma 4.1.1. punkta prasībām: 

a) Pretendenta reģistrācijas fakts tiek pārbaudīts, 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.   

5.2.2. Pievieno Pretendenta piedāvātā mazā furgona ražotāja vai ražotāja autorizētas 

pārstāvniecības ar pārpilnvarojuma tiesībām izdotu dokumentu vai tā kopiju, 

kas apliecina, ka Pretendentam ir tiesības Latvijas teritorijā veikt piedāvātā 

mazā furgona piegādi, un nodrošināt tā garantijas tehniskās apkopes un 

remontdarba iespējas, pēc pārdošanas apkalpošanu.  

5.2.3.  Pretendents sagatavo un pievieno sarakstu par servisiem (skaits un atrašanās 

vieta Latvijā), kuros var veikt piedāvātā mazā furgona plānotās tehniskās 

apkopes un remontus, saglabājot  noteiktās ražotāja un pārdevēja garantijas. 

6. Tehniskais piedāvājums 

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

Noteikumiem pievienotajai formai (B3 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 

https://www.eis.gov.lv/
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pievienotajiem dokumentiem, kur minēto informāciju var atrast. Informācija 

norādāma tādā apjomā, lai Pasūtītājs varētu veikt tehniskā piedāvājuma atbilstības 

pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu atbilstoši Noteikumu dokumentos noteiktajām 

prasībām. 

 7. Finanšu piedāvājums   

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

Noteikumiem pievienotajai formai (B4 pielikums) un ko parakstījis Pretendenta 

pārstāvis ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotā persona. 

7.2.    Piedāvātāja  līgumcenā (bez PVN) tiek iekļautas visas ar zemsliekšņa 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. 

8. Līgums 

8.1.   Zemsliekšņa iepirkuma priekšmets – Mazais furgons tiks iegādāts operatīvajā līzingā 

(nomas periods 60 mēneši), noslēdzot trīspusējo līgumu, kas tiks noslēgts starp 

Pārdevēju, Līzinga kompāniju un Pasūtītāju – SIA „DOBELES ŪDENS”. 

8.2.     Pretendentam, kuram ir piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, pēc Līzinga kompānijas 

vai Pasūtītāja rakstiska uzaicinājuma saņemšanas brīža, jāierodas 3 (trīs) darba dienu 

laikā noslēgt trīspusējo līgumu par mazā furgona piegādi un apmaksu. 

 

       

       Juriste                                       /paraksts/                                                                         I. Lukša                                                                                            
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                                                                               A Pielikums Tehniskā  specifikācija 

Tehniskā specifikācija  
 „Mazā furgona iegāde” 

(Id. Nr. DŪ_ZI_ 2020/21) 

 

N.p.

k. 
Parametri Prasības 

1. 

Klasifikācija pēc 03.08.2015.  apstiprinātās Auto 

Asociācijas klasifikatora 

http://www.autoasociacija.lv/files/klasifikators/kl

asifikators.pdf 

Mazais furgons (k-Fm) 

                             2. Tehniskais aprīkojums 

2.1. Kravas telpas garums, mm Ne mazāk kā 2000 

2.2. Kravas telpas platums, mm Ne mazāk kā 1500 

2.3. Kravas telpas augstums, mm Ne mazāk kā 1000 

2.4. Kravnesība, kg Ne mazāk kā 800 

2.5. Durvju skaits Ne mazāk kā 5 

2.6. Sēdvietu skaits (ieskaitot vadītāju) Ne mazāk kā 5 

2.7. 
Pa sliedēm pārbīdāma drošības starpsiena/siets 

kravas telpas norobežošanai 
Jānodrošina 

2.8. Kravas telpas minimālais tilpums, m3 Ne mazāk kā 1 

2.9. Kravas telpa bez logiem Jānodrošina 

2.10. Tērauda diski ar dekoratīvām centru uzlikām Jānodrošina 

2.11. Gumijas paklāju komplekts salonam Jānodrošina 

2.12. Degvielas veids Dīzeļdegviela 

2.13. Vidējais degvielas patēriņš,  litros uz 100km Ne vairāk kā 6,0 

2.14. Motora darba tilpums, cm³ Ne mazāk kā 1400 

2.15. Dzinēja jauda, zs Ne mazāk kā 130 zs 

2.16. Ātrumkārba Automātiskā 

http://www.autoasociacija.lv/files/klasifikators/klasifikators.pdf
http://www.autoasociacija.lv/files/klasifikators/klasifikators.pdf
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2.17. Riteņu piedziņa Priekšējo 

2.18. Automašīnas krāsa Balta/pelēka 

2.19. Pakaļējās sānu durvis ar logiem Bīdāmas/veramas 

2.20. Stūres pastiprinātājs Jānodrošina 

2.21. ABS (bremžu pret bloķēšanas sistēma) Jānodrošina 

2.22. Kondicionieris Jānodrošina 

2.23. Elektriski paceļami – nolaižami logi Jānodrošina 

2.24. Kravas telpas āķi kravu nostiprināšanai Jānodrošina 

2.25. Vadītāja drošības spilvens Jānodrošina 

2.26. Pēc augusta regulējams vadītāja sēdeklis Jānodrošina 

2.27. Galvas balsti visām sēdvietām Jānodrošina 

2.28. 
Centrālā durvju slēdzene ar distances vadību un 

dzinēja imobilaizeri 
Jānodrošina 

2.29. Signalizācija Jānodrošina 

2.30. Jumta reliņi un šķērsreliņi Jānodrošina 

2.31. Radio, CD, ārējo datu nesēju pieslēgšana Jānodrošina 

2.32. Spoguļi ar apsildi Jānodrošina 

2.33. Degvielas tvertnes tilpums, litros Ne mazāka kā 50 

2.34. 
Medicīniskā aptieciņa atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām 
Jānodrošina 

2.35. ABC tipa ugunsdzēšamais aparāts (nostiprināts) Jānodrošina 

2.36. Piespiedu apstāšanās – avārijas zīme Jānodrošina 

2.37. Auto lietošanas instrukcija latviešu valodā Jānodrošina 

2.38. Salona un kravas telpas apgaismojums Jānodrošina 

2.39. 
Pilna izmēra rezerves ritenis ar disku 

(uzmontēts) 
Jānodrošina 



Noteikumi dalībai zemsliekšņa iepirkumā  

„Mazā furgona iegāde” 

(Id.Nr.DŪ_ZI_2020/21) 

8 
 

2.40. Aprīkots ar ziemas riepām (ne mazākām kā R15) Jānodrošina 

2.41. Priekšējie miglas lukturi Jānodrošina 

2.42. Pilns dubļusargu komplekts Jānodrošina 

2.43. Sakabes āķis Jānodrošina 

2.44. Durvju stiklojums otrajā sēdvietu rindā Jānodrošina 

2.45. Sēdekļu pārvalku komplekts Jānodrošina 

2.46. Atpakaļ skata kamera (rūpnieciski iebūvēta) Jānodrošina 

                             3. Citas prasības 

3.1. Automašīnas piesārņotāju emisija Atbilstība EURO 6 emisijas standartam 

3.2. 
Maksimāli pieļaujamais  oglekļa dioksīda (CO2) 

emisiju apjomu 
Nav lielāks kā 180g/km 

3.3. Reģistrācija un apdrošināšana 

Ceļa nodoklis, reģistrācija, numurzīmes, 

tehniskās apskates uzlīmes, OCTA – jābūt 

spēkā vismaz 3 mēnešus 

3.4. Garantija 
Ne mazāk kā 5 gadi, nobraukuma 

ierobežojums 150 tūkst. km 

3.5. 
Virsbūves pretkorozijas garantija pret caur 

rūsēšanu 
Ne mazāk kā 10 gadi 

3.6. Veicamās apkopes garantijas laikā Ne biežāk par 1x uz 20000,0km 

3.7. 
Papildus vasaras riepu komplekts (ne mazāks kā 

R15) 
Jānodrošina 

3.8. Izgatavošanas gads Ne agrāk kā 2020. gads 

3.9. Automašīnu skaits, gabalos 1 (viena) 

3.10. Piegādes termiņš 

ne ilgāk kā 3 (trīs) kalendārie mēneši no 

zemsliekšņa iepirkuma rezultātu paziņošanas 

brīža 

3.11. Nolietojums 
piedāvātajam auto ir jābūt jaunam un tas 

nedrīkst būt iepriekš lietots. 

3.12. 

Ja garantijas laikā automašīnai tiek veikts 

remonts, kas ilgst vairāk kā 48 h, tad 

Pretendentam, bez papildus atlīdzības, 

jānodrošina servisa automašīna uz remonta laiku 

 

Jānodrošina 

4. Informācija operatīvā līzinga formēšanai 

4.1. Paredzētais  nomas periods, mēneši 60  kalendārie mēneši 
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4.2. 
Paredzētais Nobraukums nomas perioda beigās, 

km 
150 000 km 

4.3. Cena bez PVN, EUR Ne vairāk kā 18 000 

4,4 
Atpakaļpirkuma procentuālā vērtība nomas 

perioda beigās ne mazāka par 30% 
Jānodrošina 
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Veidnes piedāvājuma sagatavošanai 
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B.1. pielikums Pretendenta pieteikums dalībai zemsliekšņa iepirkumā                                                                                                                                                      

 

PIETEIKUMS DALĪBAI ZEMSLIEKŠŅA IEPIRKUMĀ 

„Mazā furgona iegāde”  

(Id.Nr.DŪ_ZI_2020/21) 

 

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

<Pretendenta nosaukums > 

<reģistrācijas numurs> 

<adrese> (turpmāk – Pretendents)  

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

Pasūtītājs) organizētajiem zemsliekšņa iepirkuma „<Noteikumu nosaukums un 

identifikācijas numurs>” noteikumiem (turpmāk – Noteikumi), pieņemot visas Noteikumos 

noteiktās prasības.  

2. [iesniedzam] piedāvājumu, kas sastāv no: 

a. šī pieteikuma, Piedāvājuma pielikuma un Atlases dokumentiem, 

b. Tehniskā piedāvājuma un         

c. Finanšu piedāvājuma, 

(turpmāk viss kopā – Piedāvājums). 

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

a. piegādāt 1 (vienu) jaunu mazo furgonu SIA „DOBELES ŪDENS”, saskaņā ar Tehniskajā 

specifikācijā (Nolikuma A pielikums) noteikto: 

Mazā furgona cena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN)  <…> EUR 

(<summa vārdiem> euro  ____ centi), 

PVN <…>%: <…> EUR (<summa vārdiem> euro____ centi) 

Vieglā automobiļa cena ar PVN: <…> EUR (<summa vārdiem> euro __ centi). 

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

iesniegšanas termiņa. 

5. Saskaņā ar Noteikumiem, apakšā parakstījies apliecinu, ka: 

a. uz Pretendentu neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma 

likuma 48. panta pirmās daļās 2. un 3. punkta noteiktie gadījumi; 

b.  visa Piedāvājumā ietvertā informācija ir patiesa; 

c. piekrītu Noteikumu prasībām, tai skaitā tehniskajai specifikācijai, un 

garantēju Noteikumu prasību izpildi. Noteikumi ir skaidri un saprotami. 
6. Mūs zemsliekšņa iepirkumā pārstāv un līgumu, gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums ar mums 

slēgt līgumu mūsu vārdā slēgs: (norādīt parakstiesīgās  amatpersonas amatu, vārdu, 

uzvārdu) 
 

 

<Pretendenta nosaukums > 

<Reģistrācijas numurs vai personas kods> 

<Adrese> 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksttiesīgās personas paraksts> 
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B.2. pielikums Tehniskais piedāvājums 

 

TEHNISKĀ  PIEDĀVĀJUMA VEIDNE   

                                         „Mazā furgona iegāde”  

                                                            (Id.Nr.DŪ_ZI_2020/21) 

     
______________________                      _____________ 

Vieta                                                                                                                   Datums 

 

Pretendenta nosaukums  

Reģistrācijas numurs  

 

N.p.

k. 
Klasifikācija 

1. 

Klasifikācija pēc 03.08.2015.  

apstiprinātās Auto Asociācijas 

klasifikatora 

http://www.autoasociacija.lv/files/klasi

fikators/klasifikators.pdf 

Mazais furgons (k-Fm) 

Parametri Prasības Piedāvātais 

                             2. Tehniskais aprīkojums 

2.1. Kravas telpas garums, mm Ne mazāk kā 2000 
 

2.2. Kravas telpas platums, mm Ne mazāk kā 1500 
 

2.3. Kravas telpas augstums, mm Ne mazāk kā 1000 
 

2.4. Kravnesība, kg Ne mazāk kā 800 
 

2.5. Durvju skaits Ne mazāk kā 5 
 

2.6. Sēdvietu skaits (ieskaitot vadītāju) Ne mazāk kā 5 
 

2.7. 

Pa sliedēm pārbīdāma drošības 

starpsiena/siets kravas telpas 

norobežošanai 

Jānodrošina 

 

2.8. Kravas telpas minimālais tilpums, m3 Ne mazāk kā 1 
 

2.9. Kravas telpa bez logiem Jānodrošina 
 

2.10. 
Tērauda diski ar dekoratīvām centru 

uzlikām 
Jānodrošina 

 

2.11. Gumijas paklāju komplekts salonam Jānodrošina 
 

http://www.autoasociacija.lv/files/klasifikators/klasifikators.pdf
http://www.autoasociacija.lv/files/klasifikators/klasifikators.pdf
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2.12. Degvielas veids Dīzeļdegviela 
 

2.13. 
Vidējais degvielas patēriņš,  litros uz 

100km 
Ne vairāk kā 6,0 

 

2.14. Motora darba tilpums, cm³ Ne mazāk kā 1400 
 

2.15. Dzinēja jauda, zs Ne mazāk kā 130 zs 
 

2.16. Ātrumkārba Automātiskā 
 

2.17. Riteņu piedziņa Priekšējo 
 

2.18. Automašīnas krāsa Balta/pelēka 
 

2.19. Pakaļējās sānu durvis ar logiem Bīdāmas/veramas 
 

2.20. Stūres pastiprinātājs Jānodrošina 
 

2.21. ABS (bremžu pret bloķēšanas sistēma) Jānodrošina 
 

2.22. Kondicionieris Jānodrošina 
 

2.23. Elektriski paceļami – nolaižami logi Jānodrošina 
 

2.24. Kravas telpas āķi kravu nostiprināšanai Jānodrošina 
 

2.25. Vadītāja drošības spilvens Jānodrošina 
 

2.26. 
Pēc augusta regulējams vadītāja 

sēdeklis 
Jānodrošina 

 

2.27. Galvas balsti visām sēdvietām Jānodrošina 
 

2.28. 
Centrālā durvju slēdzene ar distances 

vadību un dzinēja imobilaizeri 
Jānodrošina 

 

2.29. Signalizācija Jānodrošina 
 

2.30. Jumta reliņi un šķērsreliņi Jānodrošina 
 

2.31. 
Radio, CD, ārējo datu nesēju 

pieslēgšana 
Jānodrošina 

 

2.32. Spoguļi ar apsildi Jānodrošina 
 

2.33. Degvielas tvertnes tilpums, litros Ne mazāka kā 50 
 

2.34. 
Medicīniskā aptieciņa atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām 
Jānodrošina 

 

2.35. ABC tipa ugunsdzēšamais aparāts Jānodrošina 
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(nostiprināts) 

2.36. Piespiedu apstāšanās – avārijas zīme Jānodrošina 
 

2.37. 
Auto lietošanas instrukcija latviešu 

valodā 
Jānodrošina 

 

2.38. Salona un kravas telpas apgaismojums Jānodrošina 
 

2.39. 
Pilna izmēra rezerves ritenis ar disku 

(uzmontēts) 
Jānodrošina 

 

2.40. 
Aprīkots ar ziemas riepām (ne 

mazākām kā R15) 
Jānodrošina 

 

2.41. Priekšējie miglas lukturi Jānodrošina 
 

2.42. Pilns dubļusargu komplekts Jānodrošina  

2.43. Sakabes āķis Jānodrošina  

2.44. Durvju stiklojums otrajā sēdvietu rindā Jānodrošina  

2.45. Sēdekļu pārvalku komplekts Jānodrošina  

2.46. 
Atpakaļ skata kamera (rūpnieciski 

iebūvēta) 
Jānodrošina 

 

                             3. Citas prasības 

3.1. Automašīnas piesārņotāju emisija 
Atbilstība EURO 6 emisijas 

standartam 

 

3.2. 
Maksimāli pieļaujamais  oglekļa 

dioksīda (CO2) emisiju apjomu 
Nav lielāks kā 180g/km 

 

3.3. Reģistrācija un apdrošināšana 

Ceļa nodoklis, reģistrācija, 

numurzīmes, tehniskās 

apskates uzlīmes, OCTA – 

jābūt spēkā vismaz 3 

mēnešus 

 

3.4. Garantija 

Ne mazāk kā 5 gadi, 

nobraukuma ierobežojums 

150 tūkst. km 

 

3.5. 
Virsbūves pretkorozijas garantija pret 

caur rūsēšanu 
Ne mazāk kā 10 gadi 

 

3.6. Veicamās apkopes garantijas laikā 
Ne biežāk par 1x uz 

20000,0km 

 

3.7. 
Papildus vasaras riepu komplekts (ne 

mazāks kā R15) 
Jānodrošina 

 

3.8. Izgatavošanas gads Ne agrāk kā 2020. gads 
 

3.9. Automašīnu skaits, gabalos 1 (viena) 
 

3.10. Piegādes termiņš 

ne ilgāk kā 3 (trīs) kalendārie 

mēneši no  zemsliekšņa 

iepirkuma rezultātu 
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paziņošanas brīža 

3.11. Nolietojums 

piedāvātajam auto ir jābūt 

jaunam un tas nedrīkst būt 

iepriekš lietots. 

 

3.12. 

Ja garantijas laikā automašīnai tiek 

veikts remonts, kas ilgst vairāk kā 48 

h, tad Pretendentam, bez papildus 

atlīdzības, jānodrošina servisa 

automašīna uz remonta laiku 

 

Jānodrošina 

 

4. Informācija operatīvā līzinga formēšanai 

4.1. Paredzētais  nomas periods, mēneši 60  kalendārie mēneši  

4.2. 
Paredzētais Nobraukums nomas 

perioda beigās, km 
150 000 km 

 

4.3. Cena bez PVN, EUR Ne vairāk kā 18 000 
 

4,4 

Atpakaļpirkuma procentuālā vērtība 

nomas perioda beigās ne mazāka par 

30% 

Jānodrošina 

 

 

                

Pretendenta nosaukums  

Reģistrācijas numurs  

Parakstiesīgā persona vārds, 

uzvārds: 

 

Amata nosaukums:  

Paraksts:  

Datums:  
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B.3. pielikums Finanšu piedāvājuma veidne 

 

FINANŠU PIEDĀVAJUMS  

Dalībai zemsliekšņa iepirkumā 

„Mazā furgona iegāde” 

Id. Nr. DŪ_ZI_ 2020/21 

________________________                    _____________ 

Vieta                                Datums 

< Pretendents > apņemas piegādāt mazo furgonu (automašīnas modelis) dalībai zemsliekšņa 

iepirkumā „Mazā furgona iegāde” Id. Nr. DŪ_ZI_2020/21 par kopējo līgumcenu: 

Nr.p.

k Izmaksu pozīcija 
Mērvienība Daudzums 

 

Cena   

EUR bez PVN 

 
 

 
 

 

1. 
Mazais furgons (automašīnas 

modelis)  
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 

zemsliekšņa 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.     mazais furgons (automašīnas modelis) tiks reģistrēts un piegādāts uz Noliktavas ielu 5, 

Dobelē ne ilgāk kā 3 (trīs) mēnešu laikā no zemsliekšņa iepirkuma rezultātu paziņošanas 

brīža;  

3.      piedāvātajam mazajam furgonam (automašīnas modelis) ir spēkā esoša Tehniskā 

apskate, tā ir derīga ceļu satiksmē, un ir nomaksāti visi nodokļi/nodevas, kā arī uz 

automobili nav spēkā esoši apgrūtinājumi vai liegumi. 

 

Parakstiesīgās persona vārds, uzvārds:  

Amata nosaukums:  

Paraksts:  

Datums:  

 


