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1. Atklāta konkursa mērķis 

1.1. Atklāta konkursa (turpmāk – Konkurss) mērķis ir ir skolēnu pārvadāšanai paredzēta jauna 
autobusa iegāde un piegāde Aglonas novada domei (turpmāk – Pasūtītājs). 

2. Atklāta konkursa priekšmets  

2.1. Konkursa priekšmets ir skolēnu pārvadāšanai paredzēta jauna autobusa iegāde, kurā 

sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, ir vismaz 17 sēdvietas, servisa pakalpojumu 
sniegšana garantijas laikā un skolēnu autobusa papildu aprīkojuma piegāde saskaņā ar 
Tehnisko specifikāciju (2.pielikums). 

 CPV 34121000-1 

2.2. Skolēnu autobusa iepirkums tiek veikts, pamatojoties uz 2010.gada 13.oktobra Ministru 

kabineta rīkojumu Nr.539 ―Par finanšu līdzekļu piešķiršanu novadu pašvaldībām skolēnu 
pārvadājumu nodrošināšanai‖, vienošanos Nr. 1.2/PB/11/344 noslēgtu 2010.gada 
21.septembrī, Rīgā par finanšu līdzekļu piešķiršanu novadu pašvaldībām autobusu 

iegādei skolēnu pārvadāšanai un saskaņā ar likumu „Publisko iepirkumu likums‖. 

2.3. Pretendentam ir jāgarantē autobusa piegādi Pasūtītājam norādītajā apjomā par 

piedāvājumā norādītajām cenām un nosacījumiem. 

2.4. Pretendents piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmeta apjomu. Pretendents 
nevar iesniegt piedāvājuma variantus. 

2.5. Iepirkuma līguma par skolēnu autobusa iegādi un piegādi Aglonas novada domei 
(10.pielikums) (turpmāk – Līgums) izpildes termiņš ir noteikts ne vairāk kā 4 (četri) 

mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas. 

2.6. Iepirkuma finansēšanas kārtība - skolēnu autobusu piegādi finansē Pasūtītājs no valsts 
budžeta finanšu līdzekļiem, kas piešķirti ar 2010.gada 13.oktobra Ministru kabineta 

rīkojumu Nr.539 ―Par finanšu līdzekļu piešķiršanu novadu pašvaldībām skolēnu 
pārvadājumu nodrošināšanai‖ un Aglonas novada domes budžeta līdzekļiem; 

2.7. Piedāvājuma derīguma termiņš ir 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma 
atvēršanas dienas vai līdz Līguma noslēgšanai, vai jebkuram piedāvājuma derīguma 
termiņa pagarinājumam, kuru Pasūtītājam rakstveidā paziņojis Pretendents. 

2.8. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nevar grozīt savu 
piedāvājumu. 

3. Pasūtītājs un atklāta konkursa rīkotājs  

3.1. Pasūtītājs – Aglonas novada dome (turpmāk tekstā – Pasūtītājs) , reģ. Nr. 
90000065754, adrese: Somersetas ielā 34, Aglona, Aglonas novads, LV-5304, tālr. 

65324573, fakss 65324573,  e-pasts: padome@aglona.lv, Pasūtītāja bankas rekvizīti: a/s 
SEB Banka Preiļu fil.,  konts LV47UNLA0026000130122, kods: UNLALV2X  

3.2. Iepirkuma identifikācijas numurs - AND/2010/16 

3.3. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums- Aglonas novada domes 
lēmumi – 15.07.2009. (protokols Nr. 5, punkts 6) 31.07.2009. (protokols Nr. 7, punkts 4), 
27.01.2010. (protokols Nr. 2, punkts 1).  Sastāvs – I.Barkeviča (komisijas priekšsēdētaja), 
T.Munda, V.Ondzule, A.Kluss, Dz.Valaine (komisijas locekļi)  

3.4. Kontaktpersona  - Aglonas novada iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Ingūna 
Barkeviča, tālr. 65324573, padome@aglona.lv 

 

mailto:padome@aglona.lv
mailto:padome@aglona.lv
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4. Atklāta konkursa termiľi un iepirkuma procedūras dokumentu saľemšana 

4.1. Iepirkuma procedūras dokumenti ir bez maksas un brīvi pieejami Aglonas novada mājas 
lapā internetā www.aglona.lv.  

4.2. Ar iepirkuma procedūras dokumentiem ieinteresētajiem Pretendentiem ir iespējams 

iepazīties līdz 2010.gada 22.novembra plkst. 11:00 uz vietas, Aglonas novada domes 
lietvedībā, Somersetas ielā 34, Aglonā, Aglonas novadā, darba dienās no plkst.9.00-

12.30.  Un 14.00-16.00. 

4.3. Ja ieinteresētais Pretendents vēlas saņemt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā 
veidā, Pasūtītājs var pieprasīt samaksu, pamatojoties uz Saistošajiem noteikumiem Nr.2 

„Par Aglonas novada domes nodevām‖ (apstiprināti ar Aglonas novada domes 2010.gada 
27.janvāra lēmumu (prot. Nr.2 §2)). 

4.4. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 30. panta trešo un ceturto 
daļu, Pasūtītājs, papildus informāciju, informāciju par grozījumiem iepirkuma procedūras 
dokumentos, kā arī citu informāciju, kas ir saistīta ar šo iepirkumu, publicē savā mājas 

lapā: www.aglona.lv. sadaļā Iepirkumi . Pretendenta pienākums ir pastāvīgi sekot mājas 
lapā publicētajai informācijai un ievērtēt to savā piedāvājumā. 

4.5. Telefoniski informācija netiks sniegta. Pretendenti pieprasījumus par nolikumu un 
iepirkuma priekšmetu iesniedz rakstiskā veidā pa faksu 65324573 un pa pastu uz 
Aglonas novada domes adresi – Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads, LV 5304.  

4.6. Ja ieinteresētā persona ir laikus pieprasījusi papildu informāciju, komisija to sniedz 
iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa beigām, ievietojot mājas lapā www.aglona.lv sadaļā „Iepirkumi‖, kā arī nosūtot 
uz pieprasītāja e-pastu vai faksu. 

4.7. Iepirkuma komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar 

informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja. 

4.8. Konkursa piedāvājuma dokumentus Pretendents iesniedz slēgtā un aizzīmogotā 
iepakojumā Aglonas novada domes Kancelejas nodaļā, Somersetas ielā 34, Aglonā, 

Aglonas novadā līdz 2010.gada 22.novembrim plkst. 11:00. Pretendentu piedāvājumi pēc 
šī termiņa netiks pieņemti. Piedāvājumu var sūtīt pa pastu ierakstītā vēstulē, piegādāt ar 

kurjeru vai iesniegt personīgi. Piedāvājumi, kas saņemti pēc augstāk minētā termiņa, tiks 
noraidīti un neatvērtā veidā nosūtīti atpakaļ Pretendentam. 

4.9. Konkursa piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks Aglonas novada domē, Somersetas 

ielā 34, Aglonā, Aglonas novadā 2010.gada 22.novembrī plkst. 11:00. 
4.10 Konkursa piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visi Pretendenti vai to pilnvarotie 

pārstāvji, kā arī citas ieinteresētās personas.  
 
5. Piedāvājuma nodrošinājums 

5.1. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājuma oriģinālu ne 
mazāk kā 5% no piedāvājuma cenas LVL (bez PVN) atbilstoši Nolikuma 2.1.punktā 

norādītajam autobusam;  
Dokuments par piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu (oriģināls) nav jācauršauj kopā ar 
citiem piedāvājuma dokumentiem, bet jāievieto piedāvājuma iesaiņojumā kā atsevišķs 

dokuments.  
5.2. Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz LR vai citā Eiropas Savienības vai Pasaules 

Tirdzniecības organizācijas dalībvalstī reģistrēta banka saskaņā ar Piedāvājuma 
nodrošinājuma formu (3.pielikums). 

5.3. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem: 

http://www.sigulda.lv/
http://www.aglona.lv/
http://www.aglona.lv/
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5.3.1. 120 (viens simts divdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas 
vai jebkura piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam, kuru Pasūtītājam 
rakstveidā paziņojis Pretendents un galvotājs;  

5.3.2. ja Pasūtītājs atzīst kādu Pretendentu par uzvarējušu Konkursā, — līdz dienai, kad 
izraudzītais Pretendents iesniedz Līguma izpildes nodrošinājumu; 

5.3.3. līdz Līguma noslēgšanai. 

5.4. Piedāvājuma nodrošinājumu Pasūtītājs atdod Pretendentiem šādā kārtībā: 

5.4.1. Pretendentam, ar kuru Pasūtītājs ir noslēdzis Līgumu, - pēc Līguma izpildes 

nodrošinājuma iesniegšanas; 

5.4.2. pārējiem Pretendentiem - pēc Līguma noslēgšanas; 

5.4.3. Pretendentam, kurš nepiekrīt sava piedāvājuma derīguma termiņa 
pagarināšanai, pēc piedāvājuma derīguma termiņa beigām; 

5.4.4. pēc lēmuma pieņemšanas par Konkursa pārtraukšanu vai izbeigšanu neizvēloties 

nevienu piedāvājumu. 

5.5. Nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja: 

5.5.1. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma 
nodrošinājums; 

5.5.2. Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt Līgumu, nenoslēdz Līgumu 

Nolikuma 16.2.punktā noteiktajā termiņā. 

6. Pieteikums par piedalīšanos atklātā konkursā un dokumentu noformējums  

6.1. Par piedalīšanos Konkursā Pretendents paziņo ar piedāvājuma dokumentu iesniegšanu 
Aglonas novada domes Kancelejas nodaļā, Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads 
līdz Nolikuma 4.1.apakšpunktā noteiktajam termiņam.  

6.2. Piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz 2 eksemplāros – 1 (viens) oriģināls un 1 (viena) 
kopija; 

6.3. Piedāvājums, izņemot piedāvājuma nodrošinājuma oriģinālu, jāiesniedz caurauklots 
(cauršūts), lai dokumentus nevarētu atdalīt, sanumurētām lapām, uz uzlīmes jābūt 
norādītam lapu skaitam, uzlīmei jābūt apzīmogotai un to paraksta pretendenta pilnvarota 

persona. Uz oriģināla titullapas jābūt norādei ‗‘Oriģināls‘‘ un uz kopijas titullapas 
norādei ‗‘Kopija‘‘. Tipogrāfijā iespiesta dokumentācija – prospekti, bukleti un brošūras 

nav jācaurauklo. Personai, kura paraksta piedāvājumu, jābūt tiesīgai parakstīt iepirkuma 
līgumu. 

6.4. Piedāvājumu jāiesniedz slēgtā, ar zīmogu apzīmogotā iesaiņojumā. Iesaiņojumā jāievieto 

viens kompaktdisks ar ierakstītiem pretendenta tehniskā un finanšu piedāvājuma 
dokumentiem elektroniskā formā, ar Microsoft Office rīkiem lasāmā formātā. Radušos 

pretrunu gadījumā par pamatu tiek ņemta rakstiskā informācija, kas iekļauta piedāvājuma 
oriģinālā. 

6.5. Piedāvājumu noformēšana: „Skolēnu autobusa iegāde un piegāde‖, identifikācijas numurs 

AND/2010/16, Pretendenta nosaukums, Pretendenta kontaktinformācija (adrese) 

Norāde: Neatvērt līdz 2010.gada 22.novembra plkst.10:00 

6.6. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem (oriģināliem) jāpievieno pretendenta 
apliecināts tulkojums latviešu valodā, norādot - „Tulkojums atbilst oriģinālam", 

apliecinātāja amatu, vārdu, uzvārdu un datumu; 
6.7. piedāvājumam ir jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem; 
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6.9. piedāvājuma sākumā aiz titullapas jāievieto satura rādītājs. Ja piedāvājums iesniegts 
vairākos sējumos, satura rādītājs jāsastāda katram sējumam atsevišķi, pirmā sējuma 
satura rādītājā jānorāda sējumu skaits un lapu skaits katrā sējumā; 

6.10. Konkursa pieteikums jāparaksta Pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā 
pilnvarotai personai. Ja Pretendents ir personu apvienība jebkurā to kombinācijā, 

pieteikumu jāparaksta katras personas, kas iekļauta personas apvienībā, pārstāvim ar 
pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai. 

7. Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkuma procedūrā: 

7.1. Pretendents ir reģistrēts komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. 

7.2. Pretendentam ir tirdzniecības vietas apliecība, ja šāda apliecība ir nepieciešama saskaņā ar 

Pretendenta reģistrācijas valsts normatīvo aktu prasībām. 

7.3. Pretendents ir ražotājs vai tam ir iepirkuma līguma nosacījumu izpildei nepieciešamās tiesības 

pārdot ražotāja produkciju un uzņemties garantijas saistības 

7.4. Pretendents pēdējo trīs gadu laikā ir piegādājis vismaz piecus attiecīgā transportlīdzekļa tipa 

transportlīdzekļus pasažieru pārvadāšanai, kuru sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nav 

mazāks par šajā iepirkumā plānoto sēdvietu skaitu, kā arī Pretendents ir nodrošinājis tehnisko 
apkopi (servisu) transportlīdzekļiem pasažieru pārvadāšanai. 

7.5. Vismaz viena ražotāja, vai tā pilnvarotā pārstāvja atzīta Pretendenta tehniskās apkopes 

(servisa) pakalpojumu sniegšanas vieta, kurā ir iespējams nodrošināt transportlīdzekļu 
pasažieru pārvadāšanai tehnisko apkopi un garantijas remontu, atrodas Latgales reģionā 
(Daugavpils, Rēzekne, Jēkabpils) 

7.6. Pretendenta vidējais finanšu apgrozījumus iepriekšējos trīs noslēgtajos finanšu gados (par 

noslēgto finanšu gadu uzskata gadu, par kuru ir sastādīts un normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā apstiprināts gada pārskats) ir vismaz trīs reizes lielāks par Pretendenta piedāvāto 

kopējo piedāvājuma cenu bez PVN. Ja Pretendents darbojas mazāk, nekā trīs gadus, vidējo 
finanšu apgrozījumu aprēķina par tā kopējo pastāvēšanas periodu. 

7.7. Pretendents ir attiecīga ražotāja, kura markas produkts tiek piedāvāts, pilnvarots pārstāvis. 

7.8. Ja Pretendents ir personu grupa (apvienība), tās dalībniekiem pirms iepirkuma līguma 

noslēgšanas Pasūtītāja noteiktā termiņā jānoslēdz sabiedrības līgums un jāreģistrē 

personālsabiedrība LR Komercreģistrā. 

8. Prasības pretendentiem, kas noteiktas saskaľā ar Publisko iepirkumu likuma 

39.pantu  

8.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī 
neizskata pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem: 

8.1.1. pretendents vai persona, kurai ir pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma 
pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo pretendentu, ar tādu tiesas 
spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis 
neapstrīdams, ir atzīta par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, 
krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai 
līdzdalībā noziedzīgā organizācijā; 

8.1.2. pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš 
stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā 

pārkāpumā, kas izpaužas kā: 

8.1.2.1. viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav 
Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības 

dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi; 
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8.1.2.2. vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā 
konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga 
nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas. 

8.1.3. pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš 

stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību 
pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot 
pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, 
izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību 

pārkāpumu, pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda; 

8.1.4. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta 
pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu 

vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam 
pretendents būs likvidēts; 

8.1.5. pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā 
dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), 

ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 
parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus; 

8.1.6. pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai 
vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju. 

8.2.  Uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai 
apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras 
dokumentos noteiktajām prasībām (apakšuzņēmēju vai personu grupas (apvienības) 
dalībnieku), attiecas nolikuma 8.1 punkta apakšpunktos minētie nosacījumi. 

8.3. Nolikuma 8.1.1; 8.1.2 un 8.1.3 apakšpunktos noteiktie pretendenta izslēgšanas 

nosacījumi netiek piemēroti LR Publisko iepirkumu likuma 39.panta ceturtā daļā noteiktajos 
gadījumos. 

8.4. Iesniedzamā informācija, lai pretendentu novērtētu saskaľā ar LR Publisko 

iepirkumu likuma 39. pantu 
 

8.4.1. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī, kur 

Pretendents vai saistītā persona reģistrēta, izziņa, kas izdota ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi 
pirms iesniegšanas dienas, kas apliecina, ka pretendentam, apakšuzņēmējam vai personu 
grupas dalībniekam nav pasludināts maksātnespējas process un tie neatrodas likvidācijas 
stadijā un kurā norādītas pārstāvības tiesības (paraksttiesīgās personas); 

8.4.2. izziņa, izdota ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, kuru izdevis 
Valsts ieņēmumu dienests vai pašvaldība Latvijā un kura apliecina, ka pretendentam, 
apakšuzņēmējam vai personu grupas dalībniekam (neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti Latvijā 

vai Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts 
sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus; 

8.4.3. izziņa, izdota ne agrāk kā 1(vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, ka ārvalstī 

reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentam, apakšuzņēmējam vai personu 
grupas dalībniekam (ja tie ir reģistrēti ārvalstī vai ārvalstī ir to pastāvīgā dzīvesvieta) 
attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 

iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus; 

8.4.4. Ja ārvalstīs minētās izziņas netiek izdotas, tās aizstāj ar zvērestu vai, ja zvēresta 

došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, - ar paša Pretendenta apliecinājumu 
kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai 
attiecīgās nozares organizācijai Pretendenta valstī; 
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8.4.5. Nolikuma 8.4.1, 8.4.2 un 8.4.3 apakšpunktos norādītās izziņas 10 darba dienu laikā 

pēc pasūtītāja pieprasījuma jāiesniedz tikai tam pretendentam, kuram atbilstoši citām 
paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un 
izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. Ja 

attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minētos dokumentus, pasūtītājs to izslēdz 
no dalības iepirkuma procedūrā. 

8.4.6. Pretendents ir tiesīgs nolikuma 8.4.1, 8.4.2 un 8.4.3 apakšpunktos norādītās izziņas 

iesniegt kopā ar piedāvājumu, bet gadījumā, ja pretendents minētās izziņas ir iesniedzis 
kopā ar piedāvājumu, un iesniegšanas dienā termiņš kādai no minētajām izziņām 
pārsniedz 1 (vienu) mēnesi no izdošanas dienas, pasūtītājam ir tiesības pieprasīt, lai 

pretendents iesniedz izziņu/as atkārtoti 10 darba dienu laikā no pasūtītāja pieprasījuma 
saņemšanas dienas. 

9. Pretendenta atlases dokumenti 

Pretendentam jāiesniedz šādi atlases dokumenti:  

9.1. Aizpildīts Konkursa dalības pieteikums (1.pielikums). 

9.2.Komersanta reģistrācijas apliecība (kopija) vai kompetentās institūcijas izsniegta izziņa 
par Pretendenta reģistrāciju komercreģistrā vai līdzvērtīgā komercdarbību reģistrējošā 
iestādē ārvalstīs (ja attiecināms) un Pretendenta pārstāvības tiesībām. 

9.3. Pretendenta tirdzniecības vietas apliecība, ja šāda apliecība ir nepieciešama saskaņā ar 
Pretendenta reģistrācijas valsts normatīvo aktu prasībām, kopija. Ārvalstu Pretendentiem 

jāiesniedz attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai 
kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta 
kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, 

sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu. 

9.4.Pretendenta izziņa par Pretendenta finanšu apgrozījumu iepriekšējos trīs noslēgtajos 

finanšu gados vai, ja Pretendents darbojas mazāk kā trīs gadus, izziņa par tā kopējo 
pastāvēšanas periodu un vidējo finanšu apgrozījumu. 

9.5.Attiecīgo transportlīdzekļu ražotāja vai izplatītāja parakstīts dokumenta oriģināls vai 

kopija (izziņa, apliecinājums, vēstule vai cits satura ziņā pielīdzināms dokuments), kas 
apliecina, ka Pretendentam ir tiesības pārdot ražotāja produkciju un uzņemties garantijas 

saistības. 

9.6.Attiecīgo transportlīdzekļu ražotāja sertificētu Tehniskās apkopes (servisa) sniegšanas 
vietu sarakstu LR teritorijā (7.pielikums) un ražotāja izsniegta katras vietas sertifikāta, 

apliecības vai līdzvērtīga dokumenta kopija.  

9.7.Pretendenta pēdējos trijos gados veikto transportlīdzekļu pasažieru pārvadāšanai, kuru 
sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nav mazāks par attiecīgajā iepirkuma daļā plānoto 

sēdvietu skaitu, piegāžu un sniegto servisa pakalpojumu saraksts ( 4.pielikums) un vismaz 
viena pasūtītāja atsauksme par to, kad un kādu tehniski līdzvērtīgu transportlīdzekļu 

piegāde ir veikta un kādi tehniskās apkopes (servisa) pakalpojumi ir sniegti pienācīgi un 
atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

9.8.Personas ar pārstāvības tiesībām izsniegta pilnvara citai personai parakstīt piedāvājumu 

un/vai Līgumu, ja tā atšķiras no 8.4.1.apakšpunktā minētājā izziņā norādītām personām. 

9.9.Ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, Pretendentam ir jāiesniedz:  

9.9.1. apakšuzņēmējiem nododamās piegādes daļas apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem 
nododamās iepirkuma daļas izpildes sarakstam (5.pielikums), 

9.9.2. rakstisks apakšuzņēmēja apliecinājums atbilstoši Apakšuzņēmēja apliecinājuma 

formai (6.pielikums), 
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9.9.3. dokumenti, kas apliecina apakšuzņēmēja atbilstību nosacījumiem Pretendenta dalībai 
iepirkuma procedūrā (ja Pretendents plāno balstīties uz apakšuzņēmēja tehniskajām un 
profesionālajām spējām). 

9.10. Ja Pretendents ir personu apvienība, Pretendents iesniedz 9.2. un 8.4.1., 8.4.2., un 
8.4.3..apakšpunktā noteiktos dokumentus par katru no personām, kas ir iekļauta personu 

apvienībā. 

10.  Tehniskā piedāvājuma dokumenti 

10.1. Tehnisko piedāvājumu sagatavo un iesniedz atbilstoši Nolikumam pievienotajai tehniskā 

piedāvājuma iesniegšanas formai (8.pielikums). Tehnisko piedāvājumu Pretendentam 
jāsagatavo atbilstoši Tehniskajai specifikācijai. 
10.2. Tehniskā piedāvājuma saturs.  

Jāiesniedz: 

10.2.1. informācija par piedāvāto autobusu saskaņā ar Nolikuma 8.pielikuma I sadaļu; 
10.2.2. piedāvātā autobusa tehniskā specifikācija saskaņā ar Nolikuma 8.pielikuma II sadaļu; 

10.2.3. pagrieziena rādiusa shēma saskaņā ar Nolikuma 8.pielikuma III sadaļu; 
10.2.4. skolēnu autobusu tehniskie zīmējumi saskaņā ar Nolikuma 8.pielikuma IV sadaļu; 
10.2.5. piedāvātie tehnisko apkopju intervāli saskaņā ar Nolikuma 8.pielikuma V sadaļu; 

10.2.6. piedāvātās garantijas un to termiņi saskaņā ar Nolikuma 8.pielikuma VI sadaļu. 
10.2.7. Pretendentam (apakšuzņēmējam, ja tas tiek piesaistīts skolēnu autobusa piegādei) 

izsniegta CSDD M2 vai M3 kategorijas transportlīdzekļa tipa atbilstības sertifikāta 
kopija, vai arī kopējā transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma sertifikāta kopija atbilstoši 
Eiropas Savienības direktīvas 2007/46/EK prasībām, vai ar CSDD izsniegta 

transportlīdzekļa individuālās apstiprināšanas sertifikāta kopija transportlīdzeklim, 
kurš atbilst Pretendenta iesniegtajam Tehniskajam piedāvājumam. Gadījumā, ja 

autobusa pārbūve veikta Latvijā vai ārvalstīs, pretendentam papildus bāzes 
transportlīdzekļa atbilstības apliecinājumam, jāiesniedz CSDD saskaņots pārbūves 
projekts, kurš atbilst Pretendenta iesniegtajam tehniskajam piedāvājumam. Iepriekš 

minētos dokumentus Pretendents iesniedz Nolikuma 16.2.apakšpunktā noteiktajā 
termiņā. 

11. Finanšu piedāvājums 

11.1. Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma formai (9.pielikums). 
11.2. Finanšu piedāvājuma cenas jānorāda latos (LVL) bez PVN, PVN un cenu ar PVN. 

11.3. Cenā iekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar Līguma izpildi. 
12. Pretendentu atlase un kvalifikācijas pārbaude  

12.1. Pretendenta piedāvājumu neizskata, ja: 

12.1.1. Pretendents nav iesniedzis piedāvājuma nodrošinājumu vai arī iesniegtais 
piedāvājuma nodrošinājums nav noformēts atbilstoši šī Nolikuma prasībām 

(3.pielikums); 

12.1.2. piedāvājuma dokumenti nav parakstīti; 

12.2.  Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības Konkursā un piedāvājums netiek tālāk 
izvērtēts, ja Komisija konstatē, ka: 

12.2.1. Pretendents atbilstoši Nolikuma prasībām nav iesniedzis Nolikuma 9.punktā norādītos 

dokumentus vai to saturs neatbilst Nolikuma 8.punktā prasībām un/vai Pretendents ir 
iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav 

iesniedzis pieprasīto informāciju, tajā skaitā nav sniedzis Komisijas pieprasīto 
precizējošo informāciju termiņā, kas nav garāks par 2 (divām) darba dienām, vai citā 
garākā termiņā, kuru noteikusi Komisija. 
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12.2.2. Ja Pretendents piesaistījis apakšuzņēmēju(s) un Komisija konstatē, ka uz kādu no 
apakšuzņēmējiem, attiecas kāds no Nolikuma 8.1.apakšpunktos minētajiem izslēgšanas 
nosacījumiem. 

12.2.3. Ja Pretendents ir personu apvienība, pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības 
Konkursā, ja Komisija konstatē, ka uz kādu no personām, kas iekļauta apvienībā, 

attiecas kāds no Nolikuma 8.1.apakšpunktā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem.  

13. Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude  

13.1. Pēc Pretendentu atlases un kvalifikācijas pārbaudes, Komisija veic pārbaudi izturējušo 

Pretendentu piedāvājumu atbilstības pārbaudi. 

13.1. Pretendentu izslēdz no tālākas dalības iepirkumā, ja Komisija konstatē, ka Pretendents ir 

iesniedzis tehnisko piedāvājumu, kas neatbilst Nolikuma prasībām un Tehniskajai 
specifikācijai. 

14. Finanšu piedāvājuma pārbaude  

14.1. Komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi pretendentu piedāvājumos. Vērtējot finanšu 
piedāvājumu, Komisija rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 56.panta trešo 

daļu. 

14.2. Komisija pārbauda, vai nav iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums un rīkojas saskaņā ar 
Publisko iepirkumu likuma 48.panta noteikumiem. Gadījumā, ja nepieciešams 

noskaidrot, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, Pasūtītājs var pieprasīt 
iepirkuma izpildei nepieciešamās tehnoloģijas aprakstu un īpašo, tikai šim 

Pretendentam pieejamo tirgus apstākļu aprakstu, kas pamato cenas pazeminājumu. 

14.3. Ja Komisija konstatē, ka ir iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums, tas tiek noraidīts. 

15. Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji un saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma 

noteikšana 

15.1. Pēc Pretendentu atlases un piedāvājumu atbilstības pārbaudes Komisija vērtē prasībām 

atbilstošos piedāvājumus pēc saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas 
kritērijiem. 

15.2. Piedāvājumu izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar vislielāko 

punktu skaitu. 

15.3. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji un to skaitliskās vērtības: 

Kritēriji:  Apzīmējums  Maksimāla 
vērtība  

1. Piedāvātā autobusa cena LVL, bez PVN (autobusa cena kopā ar visu 
Tehniskajā specifikācijā noteikto obligāto aprīkojumu)  

C  60  

2. Autobusa piegādes termiņš no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas  PT  15  

3. Tehnisko apkopju intervāls  TI  15  

4. Garantijas termiņi un ierobežojumi  GN  10  

Kopā:   100  

 
Pretendenta piedāvājuma skaitlisko vērtējumu aprēķina pēc formulas: 

P = C + PT+ TI+ GN, kur 

 
P - pretendenta piedāvājuma skaitliskais vērtējums; 
C - cenas kritērija skaitliskais vērtējums, kuru aprēķina saskaņā ar formulu:  

C = c

pc

zc N
C

C
, kur  

Czc  – viszemākā piedāvātā cena, 



 

 

1
0 

Cpc – vērtējamā piedāvājuma cena, 
Nc – cenas kritērija maksimālā skaitliskā vērtība.  
 
 

PT – Autobusa piegādes termiľa kritērija skaitliskais vērtējums, kuru nosaka pēc tabulas:  

Piedāvātais autobusa piegādes termiľš (PT)  Iegūtie punkti  

PT ≥ 135 dienas  0 

120 dienas ≤ PT < 135 dienas  3 

105 dienas ≤ PT < 120 dienas  6 

90 dienas ≤ PT < 105 dienas  9 

75 dienas ≤ PT < 90 dienas  12 

PT < 75 dienas  15 

 
TI – tehnisko apkopju intervāla kritērija skaitliskais vērtējums, kuru nosaka pēc attiecīgās 

iepirkuma priekšmeta daļas tabulas: 

Tehnisko apkopju intervāla vērtēšanas kritērijs:  
Maksimālais punktu skaits ir 15 saskaņā ar Pretendenta piedāvāto Tehnisko apkopju intervālu 
(Tehniskā piedāvājuma iesniegšanas veidlapas (8.pielikums) formu IV: Piedāvātais tehnisko apkopju 
intervāls) Pretendentam tiek piešķirti punkti: 

Piedāvātais vidējais tehnisko apkopju intervāls  (TI)  Iegūtie punkti  

TI < 10 000 km  0 

10 000 km ≤ TI <  20 000 km  5 

20 000 km  ≤ TI < 30 000 km  10 

TI ≥ 30 000 km  15 

 
GN – garantijas termiľa kritērija skaitliskais vērtējums, kuru nosaka pēc tabulas:  
Maksimālais punktu skaits ir 10, kurš sadalās šādos parametros: 

Garantijas 

objekts  

Par piedāvāto garantijas laiku piešķiramie punkti 

Piedāvātais 

garantijas laiks  

Līdz 2 

gadiem 

(neieskaitot) 

Līdz 3 

gadiem 

(neieskaitot) 

Līdz 4 

gadiem 

(neieskaitot) 

Līdz 6 

gadiem 

(neieskaitot) 

Līdz 8 

gadiem 

(neieskaitot) 

Līdz 10 

gadiem 

(ieskaitot) 

Vairāk 

par 10 

gadiem 

Virsbūve (pret 

caurrūsēšanu)  

0 0 0 0 1 3 3 

Motors  0 1 1 2 2 3 3 

Pārnesumkārba  0 1 1 1 1 1 1 

Dzenošais tilts  0 1 1 1 1 1 1 

Punkti par nobraukuma ierobežojumu garantijas laikā tiek piešķirti pēc tabulas:  
 

Piedāvātais nobraukuma ierobeţojums 

garantijas laikā 

Par piedāvāto nobraukuma 

ierobeţojumu garantijas laikā 
piešķiramie punkti 

Līdz 200 000 km 0 

Līdz 400 000 km (ieskaitot) 1 
Virs 400 000 km 2 

16. Atklāta konkursa rezultātu paziľošana  

16.1. Pretendenti tiek rakstveidā informēti par Konkursa rezultātiem 3 (trīs) darba dienu laikā 
pēc galīgā lēmuma pieņemšanas. 

16.2. Konkursa uzvarētājam 12 (divpadsmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja nosūtītā 
uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu nosūtīšanas dienas, jāiesniedz iepirkuma līguma 
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izpildes nodrošinājums (Līguma 1.pielikums), Nolikuma 10.2.6. punktā minētie dokumenti un 
jāparaksta iepirkuma līgums. Ja norādītajā termiņā Konkursa uzvarētājs neiesniedz 
iepriekšminētos dokumentus un neparaksta iepirkuma līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu 
slēgt iepirkuma līgumu un iestājas Nolikuma 5.5.2 punktā noteiktās sekas. 
17. Atklāta konkursa komisija 

17.1. Komisija ir lemttiesīga, ja Komisijas sēdē piedalās vismaz 2/3 (divas trešdaļas) no 
Komisijas locekļiem. 

17.2. Komisijas tiesības: 

17.2.1. rakstiski pieprasīt, precizēt iesniegto informāciju no Pretendentiem, kas piedalās 
Konkursā; 

17.2.2. pārbaudīt visu Pretendentu sniegto ziņu patiesumu; 
17.2.3. pieaicināt Komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām; 
17.2.4. lūgt Pretendentus rakstveidā pagarināt piedāvājumu derīguma termiņu un 

piedāvājumu nodrošinājuma termiņu; 
17.2.5. veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, šo Nolikumu un 

citiem normatīvajiem aktiem. 
17.3. Komisijas pienākumi: 

17.3.1. izskatīt Pretendentu iesniegtos piedāvājumus, kas iesniegti noteiktajā 

piedāvājumu iesniegšanas termiņā; 
17.3.2. pieņemt lēmumu; 

17.3.3. veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, šo Nolikumu un 
citiem normatīvajiem aktiem. 

18. Pretendentu tiesības un pienākumi 

18.1. Pretendenta tiesības: 
18.1.1. iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu par piedāvājuma iesniegšanu; 

18.1.2. veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem 
aktiem un šo Nolikumu. 

18.2. Pretendenta pienākumi: 

18.2.1. ja piedāvājums tiek sūtīts pasta sūtījumā, Pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu 
piedāvājuma izsūtīšanu, lai nodrošinātu piedāvājuma saņemšanu Aģentūrā līdz 

Nolikumā noteiktajam termiņam; 
18.2.2. rakstveidā, Komisijas norādītajā termiņā, sniegt atbildes un paskaidrojumus par 

piedāvājumu uz Komisijas uzdotajiem jautājumiem; 

18.2.3. līdz ar piedāvājuma iesniegšanu apņemas ievērot visus Konkursa Nolikumā 
minētos noteikums. 

19. Citi noteikumi 

19.1. Visi izdevumi, kas saistīti ar iepirkuma piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu, 
jāsedz Pretendentam. 

 pielikums – Atklāta konkursa pieteikums 

 pielikums – Tehniskā specifikācija 

3. pielikums – Piedāvājuma nodrošinājuma forma 

4. pielikums – Veikto piegāžu un sniegto pakalpojumu saraksts;  

5.  pielikums – Apakšuzņēmējiem nododamās iepirkuma daļas izpildes saraksts  

6.  pielikums – Apakšuzņēmēju apliecinājuma forma Latvijā  

8.  pielikums – Tehniskais piedāvājums  

9. pielikums – Finanšu piedāvājums  
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10. pielikums – Iepirkuma līguma par skolēnu autobusu piegādi pašvaldībām projekts 
ar pielikumiem 

Līguma 1.pielikums – Līguma izpildes nodrošinājums  
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1.pielikums  

Atklātam konkursam 
„Skolēnu autobusa iegāde un piegāde‖ 

Iepirkuma identifikācijas Nr. AND/ 2010/16 
 

 

Atk lā ta  konkursa  p ie te ikums
1
 

 

Atklāts konkurss: Skolēnu autobusa iegāde un piegāde  

(ID Nr. AND/ 2010/16) 

 
Aglonas novada domei 

Adrese: Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads 
 

Pretendenta nosaukums  

Reģistrācijas Nr.  

Juridiskā adrese  

Biroja adrese  

Kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats)  

Tālrunis  

Fakss  

Banka  

Konts  

Bankas Kods  

 
Saskaņā ar atklāta konkursa nolikumu apstiprinu piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu, 
piekrītu atklāta konkursa nolikumā noteiktajam un piedāvāju nodrošināt skolēnu autobusa 
piegādi saskaņā ar nolikuma un tā pielikumu nosacījumiem. 

Piedāvāju piegādāt 1 (vienu) skolēnu pārvadāšanai paredzētu autobusu un veikt garantijas un 
tehnisko apkopi saskaņā ar mūsu tehnisko piedāvājumu un finanšu piedāvājumu par kopējo 
cenu: 
Kopējā cena bez PVN (LVL)  

PVN (LVL)  

Kopējā cena ar PVN (LVL)  

 
Apstiprinu, ka piedāvātā autobusa piegādes termiņš no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas 
ir < skaitļiem un vārdiem> dienas. 

1. Apstiprinu, ka piedāvātā autobusa garantijas laiks ir <skaitļiem un vārdiem> gadi vai 
<skaitļiem un vārdiem> km un atsevišķo mezglu garantijas laiks ir: 

Garantijas objekts Garantijas laiks (gadi)  

Virsbūve (pret caurrūsēšanu)  

Motors  

Pārnesumkārba  

                                                 
1  Piezīme: Atklāta konkursa pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā. 
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Dzenošais tilts  

Nobraukuma ierobežojums garantijas 

laikā 

 

 Apstiprinu, ka pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu. 

 Apstiprinu, ka mūsu piedāvājums ir spēkā līdz 

.......................................................................... 

 Apliecinu, ka uz mani kā Pretendentu nav attiecināmi Nolikuma 8.1 punkta apakšpunktos 
minētie izslēgšanas nosacījumi dalībai Konkursā. 

 Apliecinu, ka neesmu sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai. 

 Apliecinu, ka gadījumā, ja tiksim atzīti par konkursa uzvarētāju, iesniegsim atklāta 
konkursa „Skolēnu autobusa iegāde un piegāde" (id.Nr AND/2010/16) mums 
(apakšuzņēmējam, ja tas tiek piesaistīts skolēnu autobusa piegādei) izsniegtu CSDD M2 
vai M3 kategorijas transportlīdzekļa tipa atbilstības sertifikāta kopiju, vai arī kopējā 
transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma sertifikāta kopiju atbilstoši Eiropas Savienības 
direktīvas 2007/46/EK prasībām, vai arī CSDD izsniegta transportlīdzekļa individuālās 
apstiprināšanas sertifikāta kopiju transportlīdzeklim, kurš atbilst mūsu iesniegtajam 
Tehniskajam piedāvājumam. Gadījumā, ja autobusa pārbūve veikta Latvijā vai ārvalstīs, 
apliecinu, ka papildus bāzes transportlīdzekļa atbilstības apliecinājumam, iesniegsim 
CSDD saskaņotu pārbūves projektu, kurš atbilst mūsu iesniegtajam Tehniskajam 
piedāvājumam. Iepriekšminētos dokumentus iesniegsim Nolikuma 16.2. apakšpunktā 
noteiktajā termiņā. 

 

Visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam, sniegtā 

informācija un dati ir patiesi. 

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

Paraksts: ............................................................................................................  

Vārds, Uzvārds:..................................................................................................  

Amats:  ..............................................................................................................  

Pieteikums sastādīts un parakstīts 2010. gada  ...................................................  

Z. V. 



 

 

1
5 

2.pielikums  

Atklātam konkursam 
„Skolēnu autobusa iegāde un piegāde‖ 

Iepirkuma identifikācijas Nr. AND/ 2010/16 
 

 

Atklāta konkursa „Skolēnu autobusa iegāde un piegāde”  

(ID Nr. AND 2010/16) 

 
Tehniskā specifikācija 

 
Iepirkuma priekšmeta vispārīgs apraksts  

1.1. Konkursa priekšmets ir skolēnu pārvadāšanai paredzēta jauna autobusu, kurā 
sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, ir vismaz no 17 sēdvietas, piegāde, 
servisa pakalpojumu sniegšana garantijas laikā un skolēnu autobusa papildu 

aprīkojuma piegāde saskaņā ar Tehnisko specifikāciju; 

Kopējās prasības 

1.2. Visiem sēdekļiem autobusā jābūt aprīkotiem ar drošības jostu.  

1.3. Piegādātājs nodrošina autobusu sertifikāciju CSDD.  

1.4. Piegādātājs reģistrē autobusus CSDD uz  Pasūtītāja vārda.  

1.5.Piegādātājs nodrošina autobusu krāsojumu: krāsa RAL 2008, RAL 2003, RAL 2011 
vai RAL 2004.  

1.6. Piegādātājam jānoslēdz sauszemes transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības 
obligātās apdrošināšanas līgums (polise) uz 1 gadu uz Pasūtītāja vārda. 

1.7. Piegādātājs nodrošina autobusu garantijas apkalpošanu saskaņā ar Transportlīdzekļa 

garantijas noteikumiem, kas ir pievienoti Tehniskās specifikācijas 2.1.pielikumā. 

1.8. Piegādātājam jānodrošina iespēju veikt autobusu tehniskās apkopes intervālos 

saskaņā ar autobusu ražotāja noteiktajām prasībām līdz vismaz 300 000 km 
nobraukumam un uz iepirkuma līguma projektā (10.pielikums) ietvertajiem 
nosacījumiem. 

1.9. Piegādātājs nodrošina autobusu tehniskās apkopes uzsākšanu ne ilgāk kā 1 (vienas) 
darba dienas laikā no pieteikuma saņemšanas brīža. 

1.10. Piegādes brīdī katrā autobusa degvielas tvertnē ir jābūt degvielas apjomam, kas 
ir pietiekams vismaz 100 km nobraukšanai, kā arī autobusam jābūt pilnībā aprīkotam, 
lai atbilstoši normatīvo aktu prasībām nodrošinātu skolēnu autobusu dalību ceļu 

satiksmē. 

 Piegādātājam ir jānodrošina skolēnu autobusu trafarēšana (marķēšana) saskaņā 

ar Pasūtītāja iesniegto dizaina tehnisko specifikāciju, ievērojot šādas pamatprasības: 

3.9.1. Skolēnu autobusa marķējums: 

3.9.1.1. Skolēnu autobusa virsbūves priekšdaļas noformējums: 

3.9.1.1.1. Autobusa virsbūves priekšdaļā uzraksts „SKOLĒNI‖. Uzraksts 
izvietots uz gaismu atstarojošas dzeltenas virsmas (līmplēves 

vai ekvivalents (ar ekvivalentu saprotot, krāsojumu vai cita 
veida tehnoloģiskus risinājumus, kas atbilst Nolikumā 
minētajām prasībām)), uzraksta burtiem noteiktais augstums 
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15 cm un tumši zila vai melna krāsa (līmplēves vai 
ekvivalents). Uzraksts tiks novietots tā, lai netraucētu 
redzamību. 

3.9.1.1.2. Autobusa virsbūves priekšdaļā gaismu atstarojoša zīme 
„BĒRNU GRUPA‖, kas atbilst Latvijas Republikas Ceļu 

satiksmes noteikumu prasībām. 

3.9.1.1.3. Uz bufera visā tā garumā horizontāla 5 cm plata baltas krāsas 
gaismu atstarojoša (līmplēves vai ekvivalents) josla. 

3.9.1.1.4. Autobusa priekšējā logā uzstādīts stiprinājums plāksnei 
(plāksnes izmērs 12 x 40 cm), uz kuras tiks norādīts 

pārvadājuma maršruta nosaukumam. 

3.9.1.2. Skolēnu autobusa aizmugures noformējums: 

3.9.1.2.1. Autobusa korpusa aizmugurē gaismu atstarojoša zīme 

„BĒRNU GRUPA‖, kas atbilst Latvijas Republikas Ceļu 
satiksmes noteikumu prasībām. 

3.9.1.2.2. Uz bufera visā tā garumā horizontāla 5 cm plata sarkanas 
krāsas gaismu atstarojoša josla (līmplēves vai ekvivalents).  

3.9.1.3. Skolēnu autobusu sānu marķējums:  

3.9.1.3.1. uz abiem autobusa sāniem uzraksts „SKOLĒNI‖. Uzraksts 
izvietots uz gaismu atstarojošas dzeltenas virsmas (līmplēves 

vai ekvivalents), uzraksta burtiem noteiktais augstums 20 cm 
un tumši zila vai melna krāsa. 

3.9.1.3.2. Uz autobusa sāniem visā garumā horizontāla 5 cm plata 

dzeltenas krāsas gaismu atstarojoša josla (līmplēves vai 
ekvivalents). 

3.9.2. Aptuvens vizuālais attēls skolēnu autobusu atstarojošajam marķējumam un 
paredzētie izmēri: 

 

 

3.9.4. Skolēnu autobusu atstarojošajam marķējumam izmantojamo materiālu 

specifikācija: 

3.9.4.1. izmantotajiem materiāliem un izpildījumam jāatbilst LVS – 88-1997 

„Transportlīdzekļu marķēšana‖ standartam, Ministru kabineta 
2004.gada 29.aprīļa noteikumiem Nr.466 „Noteikumi par 
transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem‖ 
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un Latvijā pārņemto ANO EEK standartu „Atstarojošās pazīšanas 
zīmes‖ Nr.70. 

3.9.4.2. Pielietoto materiālu (līmplēves vai ekvivalents) ražotāja garantijas 

termiņš vismaz 6 gadi, 

3.9.4.3. Kopējā marķējamā platība vienam autobusam aptuveni 2,5 m2 (atkarīgs 

no autobusa izmēriem), 

3.9.4.4. Jābūt vismaz 4 krāsu toņiem. 

 

 



 

 

1
8 

4. AUTOBUSA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA  
 

4.1.Pasūtītāja noteiktās obligātās prasības skolēnu autobusam 

 
Pasūtītāja noteiktās obligātās prasības autobusam 

Transportlīdzekļa tips  
―B klase‖: transportlīdzekļi, kas paredzēti sēdošu 
pasažieru pārvadājumiem; šīs klases transportlīdzeklī ir 
tikai sēdvietas  

Pasažieru sēdvietas:  

Sēdvietu skaits  Ne mazāk kā 17 +1 sēdvieta 
Attālums garenvirzienā  

starp sēdekļiem 
Ne mazāk kā 65 cm 

Transportlīdzekļa garantija 
(Garantijas noteikumi pielikumā 
Nr.2.1.) 

Ne mazāk kā 2 gadi vai 200 000 km nobraukums 
Virsbūvei vismaz 7 gadu garantija pret caurrūsēšanu 

Salona griestu augstums Ne mazāks kā 1800 mm 

Motora parametri:  
Tips Motors atbilstoši EURO 5 standartam 

Jauda Ne mazāka kā 120 kW  
Degvielas veids Dīzeļdegviela 

Tilpums Ne vairāk kā 2500 cm
3 

Degvielas tvertnes tilpums Ne mazāk kā 100 litri 

Pagrieziena rādiuss Ne lielāks kā 8,0 metri (lielums D pielikumā Nr.2.2. 
Pagrieziena rādiusa shēma‖) 

Pārnesumu kārba Mehāniskā ar vismaz 6 pārnesumiem 

Riteņu diska izmērs Vismaz 16 collas 
Obligātais aprīkojums 

 
 Signalizācija un pretaizdzīšanas sistēma  

 Iebūvēts radio ar skaļruņu instalāciju salonā   

 Digitālais tahogrāfs 2 vadītājiem 

 Dubultie salona sānu stikli 

 Pasažieru sānu durvju atvēršana un aizvēršana 
jānodrošina tikai no autovadītāja vietas   

 Bremžu pretbloķēšanas sistēma 

 Pretbuksēšanas sistēma ar iespēju nepieciešamības 
gadījumā to izslēgt 

 Regulējams stūres rats  

 Regulējams vadītāja krēsls ar trīspunktu drošības jostu 

 Gaisa ventilācijas sistēma salonā 

 Konvektoru tipa autonomā apsildes sistēma ar jaudu 
ne mazāk kā 2kW 

 Ventilācijas un evakuācijas lūka jumtā 

 Elektroniskā stabilitātes programma 

 Stikla starpsiena aiz vadītāja 

 Griestu sānu un durvju skaņas un termo izolācija 

 Elektriski regulējami un apsildāmi ārējie atpakaļskata 
spoguļi 

 Pastāvīgās dienasgaismas 

 Priekšējie un aizmugurējie miglas lukturi 

 Atpakaļgaitas skaņas signāls 

 Dubļu sargi katram ritenim 

 Riteņu arku ieliktņi aizmugures riteņiem 

 Motora nodalījuma aizsardzība pret akmeņiem un ceļa 
nelīdzenumiem  

 Ekspluatācijas instrukcija un servisa grāmatiņa 
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latviešu valodā 

 Sēdvietas stiprinātas uz paaugstinājuma ar AL 
profiliem  

 Sānu plaukti bagāžas novietošanai salonā 

 Regulējami pasažieru sēdekļi. Pēdējās rindas sēdvietas 
var būt neregulējamas. 

 Bagāžas nodalījums ne mazāk par 0,8m
3
 neskaitot 

bagāžas plauktus 
 Transportlīdzekļa priekšā (2 gab.) un aizmugurē (2 

gab.) simetriski uzstādītas dzeltenas, "LED" vai 
"STROBO" tipa mirgojošas signālgaismas, kuras 
iespējams ērti ieslēgt no vadītāja vietas. Tiek 
pielietotas gadījumos, kad skolēni izkāpj no 
transportlīdzekļa, lai papildus pievērstu apkārtējo 
satiksmes dalībnieku uzmanību 

 Salona gaisa kondicionētājs novietots autobusa 
aizmugures daļā uz jumta ar jaudu ne mazāku kā 8kW. 
Kondicioniera vākam jābūt krāsotam automašīnas 
krāsā 

 Parkošanās sensori: priekšā, aizmugurē 

 Mikrofons un vizualās informācijas novadītājs 

 Ziemas riepu komplekts ar radzēm  

 Ugunsdzēšamie aparāti , 2 gab. 

 Aptieciņa 

 Avārijas zīme-trīstūris  

 Apmaksāta KASKO vismaz 1 gadam (saskaņā ar 
minimālām prasībā, kas ir pievienotas pielikumā 
Nr.2.3) 
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2.1. pielikums  

Transportlīdzekļa garantijas noteikumi 
1. Jauniem transportlīdzekļiem jābūt 2 gadu vai vismaz 200 000 km nobraukuma rūpnīcas ražotāja 

garantijai, kā arī papildu 7 gadu garantija pret transportlīdzekļa virsbūves un grīdas caurrūsēšanu 
no iekšpuses uz āru, kas stājas spēkā ar transportlīdzekļa pirmās reģistrācijas datumu. 

2. Klienta iegādātu jaunu rezerves daļu garantijas laiks ir 2 gadi no iegādes brīža, piedāvātajā 
garantijas laikā. 

3. Garantija ietver visu nepieciešamo transportlīdzekļa mezglu bezmaksas nomaiņu vai remontu 
garantijas laikā, ja ievēroti garantijas nosacījumi, izņemot konkrēti šajos noteikumos minētās 
detaļas un nolietojuma/bojājuma veidus, kas izslēdz garantiju. 

4. Garantija ietver visu transportlīdzekļa agregātu, tajā skaitā: 
4.1. motora, pārnesumkārbas, galvenā pārvada, kardāna piekares gultņu, startera, ģeneratora, 

akumulatora, elektroiekārtas, degvielas iekārtas remontu vai nomaiņu; 
4.2. transportlīdzekļa ritošās daļas un virsbūves elementu - amortizatoru, stabilizatoru un 

stabilizatoru bukšu, riteņu gultņu un rumbu, durvju un slīdošo durvju eņģu un rokturu, 
aprīkojuma elementu, slēdžu, sēdekļu, apšuvuma remontu vai nomaiņu garantijas kārtībā.  

5. Garantija neattiecas uz defektiem, kas radušies kādā no zemāk minēto apstākļu rezultātā: 
5.1. Piedalīšanās motosporta pasākumos vai citos pasākumos, kuru nolūks ir panākt maksimālus 

rādītājus jebkurā no transportlīdzekļa tehniskajiem parametriem; 
5.2. Pārbūves vai papildu aprīkojuma (tajā skaitā, signalizāciju) uzstādīšanas, kas veiktas bez 

iepriekšējas saskaņošanas ar transportlīdzekļa izgatavotāju vai tā autorizētu pārstāvi; 
5.3. Transportlīdzekļa izmantošanu nolūkam, kādam tas nav paredzēts; 
5.4. Neoriģinālo rezerves daļu izmantošana; 
5.5. Pieļaujamās pilnās masas, slodzes uz asīm un citu tehnisko parametru pārsniegšana; 
5.6. Dabas stihiju (tajā skaitā, plūdi, zemestrīce) un ārēju mehānisku spēku ietekme; 
5.7. Ražotāja neakceptētu, standartiem neatbilstošu šķidrumu (degviela, smērvielas u.c.) 

izmantošana; 
5.8. Neatbilstoši rūpnīcas ražotājas norādījumiem ražotāja autorizēta pārstāvja vai klienta veikta 

tehniskā apkope; 
5.9. Lietošanas instrukcijas norādījumu neievērošana. 

6. Garantija neattiecas uz šādiem tehniskās apkopes darbiem un uzturēšanu saskaņā ar izgatavotāja 
norādēm: 
6.1. Degvielas sistēmas tīrīšana, iespējamās sekas; 
6.2. Riteņu balansēšana, maiņa, gaisa spiediena pārbaude riepās; 
6.3. Riteņu ģeometrijas mērīšana; 
6.4. Eļļas maiņa; 
6.5. Skalotāju sprauslu tīrīšana; 
6.6. Darbības pārbaude, pārbaudes braucieni; 
6.7. Šķidrumu līmeņa kontrole un papildināšana. 

7. Garantijas kārtībā netiek apmaksāta dilstošo detaļu maiņa, ja nodilums radies dabīga nolietojuma 
rezultātā. Dilstošās detaļas ir: 
7.1. Eļļas, degvielas un gaisa filtrējošie elementi; 
7.2. Bremžu uzlikas un bremžu diski; 
7.3. Sajūga detaļas; 
7.4. Logu tīrītāju gumijas un slotiņas; 
7.5. Kvēlspuldzes (izņemot ksenonu); 
7.6. Riepas. 

8. Garantijas kārtībā netiek segtas izmaksas par stiklu bojājumiem, izņemot, ja tieši pierādīta 
izgatavotāja vaina. 

9. Garantijas kārtībā netiek segtas izmaksas par rezultējošiem bojājumiem, papildus un blakus 
izdevumiem, kas veidojas pēc sākotnēja defekta rašanās, ja klients par sākotnējo defektu savlaicīgi 
nav informējis servisu. 
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2.2. pielikums  

 

Pagrieziena rādiusa shēma 

 

 

 

A: Priekšējā pārkare  

B: Aizmugurējā pārkare  

C: Riteņu bāze  

D: Minimālais apgriešanās rādiuss 

E: Minimālais riteņa sliedes rādiuss  

F: Minimālais pagriešanās koridors  

G: Maksimālais priekšējās ass pagrieziena leņķis, iekšējie/ārējie riteņi  
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2.3. pielikums  

 

Minimālās prasības KASKO apdrošināšanas polisei:  
 

1. Apdrošinātie riski:  
1.1. Bojājumi, kas radušies sekojošu notikumu rezultātā:  

1.1.1. Transportlīdzeklim piedaloties ceļu satiksmē, ja ir notikusi sadursme ar 
transportlīdzekli; sadursme ar šķērsli; kustībā esoša transportlīdzekļa 

apgāšanās, krišana (no tilta un tml.); nogrimšana un/vai ielūšana ledū, ja tā ir 
tiešā cēloņsakarībā ar ceļu satiksmes negadījumu; uzbraukšana gājējam vai 
dzīvniekam; 

1.1.2. Ugunsgrēks; 
1.1.3. Eksplozija; 

1.1.4. Dabas stihiju iedarbība, kas ietver tikai sekojošus riskus: vētra (vējš ar ātrumu 
virs 17.2 m/sek), plūdi, zibens, krusa, zemestrīce; 

1.1.5. Krītošu priekšmetu iedarbība un sadursme ar to; 

1.1.6. Trešās personas prettiesiska rīcība; 
1.1.7. Stikla plīsums; 

1.1.8. Riepu un disku bojājumi; 
1.1.9. Apzagšana. 

1.2.  Zādzība un laupīšana. 

2. Polises darbības teritorija: 
2.1. Latvija, Lietuva, Igaunija, Albānija, Austrija, Andora, Beļģija, Bosnija un 

Hercogovina, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Itālija, Kipra, 
Lihtenšteina, Luksemburga, Maķedonija, Monako, Nīderlande, Norvēģija, Polija, 
Portugāle, Rumānija, Serbija un Melnkalne, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, 

Šveice, Ungārija, Vācija, Zviedrija. 
3. Apdrošināšanas polises darbības termiņš:  

Viens apdrošināšanas gads. Apdrošināšanas gads ir polises darbības gads no tās 
noslēgšanas datuma līdz nākošā gada noslēgšanas datumam.  

4. Apdrošinājuma pašrisks: 

4.1. par pirmo polises darbības laikā pieteikto apdrošināšanas gadījumu 0%. Par otro un 
nākamajiem apdrošināšanas gadījumiem – 50 (piecdesmit) Ls. Apdrošinājuma 

pašrisks netiek ieturēts, ja apdrošināšanas negadījuma rezultātā bojājumi ir nodarīti 
tikai transportlīdzekļa salona un/vai lukturu, un/vai spoguļu stikliem; 

4.2. transportlīdzekļa bojāejas gadījumā ir ne vairāk kā 10% apmērā no apdrošinājuma 

summas; 
4.3. transportlīdzekļa zādzības gadījumā - 0% apmērā. 
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3.pielikums  

Atklātam konkursam 
„Skolēnu autobusa iegāde un piegāde‖ 

Iepirkuma identifikācijas Nr. AND/ 2010/16 
 

Piedāvājuma nodrošinājums 
Aglonas novada domei 

Reģistrācijas Nr. 90000065754 

Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads, LV - 5304 
 
 

PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS 

 

„Skolēnu autobusa iegāde‖ (id.nr. AND/2010/16)  
 

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

 
Ievērojot to, ka  

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja pretendents ir fiziska persona)> 
<reģistrācijas numurs (ja pretendents ir juridiska persona)> 
<adrese> 

(turpmāk – Pretendents) 
iesniedz savu piedāvājumu Aglonas novada domes, reģistrācijas Nr. 90000065754, Somersetas 

iela 34, Aglona, Aglonas novads, LV – 5304, (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā 
konkursa „Skolēnu autobusa iegāde un piegāde‖ (id.nr. ĀND/ 2010/16) ietvaros, kā arī to, ka 
atklāta konkursa nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu, 
 

mēs <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> neatsaucami apņemamies 15 dienu 

laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka: 

 Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums, 

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

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu, izmaksāt Pasūtītājam 
<summa cipariem> LVL (<summa vārdiem> latus), maksājumu veicot uz pieprasījumā 

norādīto bankas norēķinu kontu. 
 

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis> un ir spēkā līdz 
<gads>.gada <datums>.<mēnesis>. Pasūtītāja pieprasījums jānosūta mums uz iepriekš 
norādīto adresi 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 Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti. Visi strīdi, kas 

radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā 
ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.  

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 
<Paraksttiesīgās personas paraksts> 
<Bankas zīmoga nospiedums> 
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4.pielikums  

Atklātam konkursam 
„Skolēnu autobusa iegāde un piegāde‖ 

Iepirkuma identifikācijas Nr. AND/ 2010/16 
 

Atklāta konkursa 

„Skolēnu autobusa iegāde un piegāde” 
(ID Nr. AND/2010/16) 

 
 

VEIKTO PIEGĀŢU UN SNIEGTO PAKALPOJUMU SARAKSTS 
 

 
 

Nr. 

p.k. 

Piegādes un 

pakalpojuma 

nosaukums 

un īss 

raksturojums 

Piegādāto 

autobusu 

skaits 

Modelis Vieta  

Pasūtītājs (privāta 

vai publiska persona, 

nosaukums, 

reģistrācijas numurs, 

adrese un 

kontaktpersona) 

Piegādes un 

pakalpojuma 

sniegšanas 

uzsākšanas un 

pabeigšanas 

gads un 

mēnesis 

1. <…> <…> <…> <…> <…>/<…>  

<…> <…> <…> <…> <…> <…>/<…>  
<…> <…> <…> <…> <…> <…>/<…>  

 
 
 

   

vieta datums  

   

amats Paraksts amatpersonas vārds, 

uzvārds 
  

z.v. 
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5.pielikums 

Atklātam konkursam 

„Skolēnu autobusa iegāde un piegāde‖ 
Iepirkuma identifikācijas Nr. AND/ 2010/16 

 

Atklāta konkursa 

„Skolēnu autobusa iegāde un piegāde” 
(ID Nr. AND/2010/16) 

 

 

APAKŠUZĽĒMĒJIEM NODODAMĀS IEPIRKUMA DAĻAS IZPILDES 

SARAKSTS 
 

 

Apakšuzľēmēja 

nosaukums, 

reģistrācijas numurs, 

adrese un 

kontaktpersona 

Nododamās 

izpildes daļas 

apjoms  

Īss apakšuzľēmēja veicamās iepirkuma 

daļas izpildes apraksts 

<…> <…> <…> 

<…> <…> <…> 

<…> <…> <…> 

 

   

vieta datums  

   

amats Paraksts amatpersonas vārds, 

uzvārds 
  

z.v. 
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6.pielikums  

Atklātam konkursam 
„Skolēnu autobusa iegāde un piegāde‖ 

Iepirkuma identifikācijas Nr. AND/ 2010/16 
 

Atklāta konkursa 

„Skolēnu autobusa iegāde un piegāde” 
(ID Nr. AND/2010/16) 

 

 

Aglonas novada domei 
Reģistrācijas Nr. 90000065754 

Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads, LV - 5304 
 

 

APAKŠUZĽĒMĒJA APLIECINĀJUMS 

 

Atklātā konkursa ‖Skolēnu autobusa iegāde‖ (id.Nr. AND/2010/16) ietvaros 

 
 

Ar šo <Apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs ir fiziska 
persona), reģistrācijas numurs un adrese> apliecina, ka: 

 

a. piekrīt piedalīties Aglonas novada domes, reģistrācijas Nr. 90000065754, 
Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads, LV 5304, (turpmāk – Pasūtītājs) 

organizētajā atklātajā konkursā „Skolēnu autobusa iegāde‖ (id.Nr. AND/2010/16) 
kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – 

Pretendents) apakšuzņēmējs, 
 
b. uz apakšuzņēmēju nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā 

daļā minētie gadījumi,  
 

c. gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, apņemas: 
 

veikt šādu Piegādes daļas izpildi: 
 

<īss Piegādes daļas izpildes apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamās piegādes daļas 
izpildes sarakstā norādītajam> 

un nodot pretendentam šādus resursus: 
<īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>. 

 
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 
<Paraksttiesīgās personas paraksts> 
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7.pielikums  

Atklātam konkursam 
„Skolēnu autobusa iegāde un piegāde‖ 

Iepirkuma identifikācijas Nr. AND/ 2010/16 
 

Atklāta konkursa 

„Skolēnu autobusa iegāde un piegāde” 
(ID Nr. AND/2010/16) 

 
TEHNISKĀS APKOPES (SERVISA) SNIEGŠANAS VIETU SARAKSTS 

LATVIJĀ 
 

 

Nr.p.k. Servisa vietas 

nosaukums 

Servisa 

sniegšanas 

juridiskais 

pamatojums 
(struktūrvienība, 

apakšuzľēmējs 

utml.) 

Adrese Kontaktpersona, 

Kontakttālrunis 

1. <…> <…> <…> <…> 

<…> <…> <…> <…> <…> 

<…> <…> <…> <…> <…> 

<…> <…> <…> <…> <…> 

<…> <…> <…> <…> <…> 

  

 

   

vieta datums  

   

amats Paraksts amatpersonas 
vārds, uzvārds 

  
z.v. 
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8.pielikums  

Atklātam konkursam 
„„Skolēnu autobusa iegāde un piegāde‖ 

Iepirkuma identifikācijas Nr. AND/ 2010/16 
 

Atklāta konkursa 

„Skolēnu autobusa iegāde un piegāde” 
(ID Nr. AND/2010/16) 

 

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 
 
 

Iepirkums: Skolēnu autobusu piegāde pašvaldībām 

 
Pretendenta nosaukums:______________________________________________________ 

I Informācija par piedāvāto transportlīdzekli 

 

1. Transportlīdzekļa bāzes modeļa nosaukums:_____________________________________ 
2. Transportlīdzekļa bāzes modeļa ražotāja nosaukums:______________________________ 
3. Piedāvātā transportlīdzekļa īss, paskaidrojošs apraksts:____________________________ 

 
II Atbilstība tehniskās specifikācijas prasībām 

Autobusa tehniskā specifikācija 

Transportlīdzekļa tips   

Pasažieru sēdvietas:  

Sēdvietu skaits   

Attālums garenvirzienā  
starp sēdekļiem 

 

Transportlīdzekļa garantija 
(Garantijas noteikumi pielikumā 
Nr.2.1.) 

 

Salona griestu augstums  

Motora parametri:  
Tips  

Jauda  
Degvielas veids  

Tilpums  
Degvielas tvertnes tilpums  

Pagrieziena rādiuss  
Pārnesumu kārba  

Riteņu diska izmērs  

Obligātais aprīkojums 
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III. PAGRIEZIENA RĀDIUSA SHĒMA 

 

 

 

A: Priekšējā pārkare ________ mm 

B: Aizmugurējā pārkare  ___________ mm 

C: Riteņu bāze ___________ mm 

D: Minimālais apgriešanās rādiuss __________ mm 

E: Minimālais riteņa sliedes rādiuss ___________ mm 

F: Minimālais pagriešanās koridors ___________mm 

G: Maksimālais priekšējās ass pagrieziena leņķis, iekšējie/ārējie riteņi -____° / _____° 



 

 

3
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IV. SKOLĒNU AUTOBUSA TEHNISKIE ZĪMĒJUMI 

1. Prasības skolēnu autobusa tehniskajiem zīmējumiem: 

 attēlot autobusu no priekšpuses, aizmugures un sāniem; 

 norādīt autobusa ārējos un iekšējos izmērus (autobusa garums, platums, augstums un 

attālums no zemes); 

 noradīt durvju izmērus; 

 attēlot sēdvietu izvietojumu salonā. 

2. Skolēnu autobusa tehniskajiem zīmējumiem jābūt tādā mērogā un kvalitātē, lai sniegtu 

detalizētu un uzskatāmu informāciju. 
 

 
V. PIEDĀVĀTAIS TEHNISKO APKOPJU INTERVĀLS 

 

Apkopes kārtas numurs Intervāls no iepriekšējas apkopes reizes, 

km 

  

  

Vidēji:  

Noradīt visas apkopes veicamās līdz nobraukumam 200 000 km.  

 

VI. PIEDĀVĀTAIS GARANTIJAS TERMIĽŠ 

 

Garantijas objekts Piedāvātais garantijas laiks (gadi) 

Virsbūve (pret caurrūsēšanu)  

Motors  

Pārnesumkārba  

Dzenošais tilts  

Nobraukuma ierobežojums garantijas 
laikā 

 

 

vieta datums  

 
 
 

  

amats Paraksts amatpersonas vārds, uzvārds 

  
z.v. 
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9.pielikums  

Atklātam konkursam 

„Skolēnu autobusa iegāde un piegāde‖ 
Iepirkuma identifikācijas Nr. AND/ 2010/16 

 

Atklāta konkursa 

„Skolēnu autobusa iegāde un piegāde” 
(ID Nr. AND/2010/16) 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

 

 

Iepirkuma 

daļa 

Transport 

līdzekļa 

modelis 

Cena par 

autobusu  

bez PVN 

(LVL) 

PVN likme, 

% 

Cena par 

vienu 

autobusu ar 

PVN (LVL) 

     

 
 

 
 

Ar šo apliecinu piedāvāto cenu pamatotību un spēkā esamību: 
   

vieta datums  

   

amats Paraksts amatpersonas vārds, uzvārds 
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10.pielikums  

Atklātam konkursam 

„Skolēnu autobusa iegāde un piegāde‖ 
Iepirkuma identifikācijas Nr. AND/ 2010/16 

 

P R OJE K TS  
PIRKUMA LĪGUMS  

par skolēnu autobusu iegādi  
 

Aglonas novada dome, reģistrācijas Nr.90000065754, juridiskā adrese Somersetas iela 
34, Aglona, Aglonas novads, LV-5304, domes priekšsēdētāja Igora Resčenko personā, kurš 
rīkojas uz saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām‖ un Nolikumu, turpmāk tekstā - Pircējs, no 
vienas puses, un 

 ...........................  „ ............" ,reģistrācijas. Nr.__, juridiskā adrese____,  tās  .....................  
personā, kurš darbojas saskaņā ar .............................................................. , no otras puses, 

turpmāk tekstā - Pārdevējs, abi kopā saukti Puses, bet katra atsevišķi Puse, pamatojoties uz 
atklātā konkursa „Skolēnu autobusa iegāde" (Id.Nr AND/2010/160) rezultātiem, noslēdz šādu 

līgumu (turpmāk tekstā - Līgums): 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Saskaņā ar Līguma noteikumiem, Tehnisko specifikāciju (Līguma 1. pielikums), 
Tehnisko piedāvājumu (Līguma 2. pielikums) un Finanšu piedāvājumu (Līguma 3. 
pielikums): 
1.1.1. Pārdevējs pārdod un piegādā, bet Pircējs pieņem īpašumā un samaksā par 
transportlīdzekli -  skolēnu autobusu, marka: ___, modelis: ___, (turpmāk tekstā – 
Prece vai Autobuss vai Transportlīdzeklis), šasijas numurs ___. 
1.1.2. Pārdevējs sniedz Preču garantijas servisa un tehniskās apkalpošanas 
pakalpojumus Pircējam, pamatojoties uz  Pārdevēja atklātā konkursa id. Nr. 
AND/2010/16 piedāvājumu, Transportlīdzekļa garantijas noteikumiem (Līguma 
4.pielikums) un Tehnisko apkopju sarakstu (Līguma 5 .pielikums) un Transportlīdzekļa 
ražotāja noteiktajām prasībām. 
1.2. Autobusa piegādes cena bez PVN ir LVL ___(___ lati, __ santīmi). Visu 
piegādājamo Preču kopējā piegādes cena bez PVN ir LVL  (__lati, ___santīmi) 
(turpmāk - Līguma cena). Pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots saskaņā ar spēkā 
esošajiem normatīvajiem aktiem. 

1.3. Preces Pārdevējs piegādā pilnā apjomā līdz 20 ________ . gada ____. 
1.4. Līguma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Līguma izpildi. 
 

2. NORĒĶINU KĀRTĪBA 

2.1. Pircējs samaksā Līguma cenu šādā kārtībā: 
2.1.1.  Avansa maksājumu 20% apmērā no Līguma cenas  LVL __ (__lati, __ santīmi) 
- 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas dienas un rēķina 
saņemšanas no Pārdevēja. Pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots saskaņā ar 
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem rēķina apmaksas dienā; 
2.1.2. Atlikušo Līguma cenas daļu 80% apmērā no Līguma summas LVL __ (__lati, 
__santīmi) - 45 (četrdesmit piecu) kalendāro dienu laikā pēc Preces piegādes 
(saņemšanas) saskaņā ar 1.3.apakšpunktu, pieņemšanas – nodošanas akta 
parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas no Pārdevēja. Pievienotās vērtības 
nodoklis tiek piemērots saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem rēķina 
apmaksas dienā; 

2.2. Visi Līgumā minētie maksājumi tiek veikti pie nosacījuma, ja ir spēkā Līguma izpildes 
nodrošinājums (Līguma 6.pielikums). 

2.3. Pārdevējs izraksta un iesniedz Pircējam rēķinus, kuros norāda: 
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2.6.1.  Pārdevēja rekvizītus; 
2.6.2. Pircēja rekvizītus; 
2.6.3. Preci - marka, modelis, skaits; 
2.6.4. Summu - cipariem un vārdiem. 
2.4. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pircējs veicis pārskaitījumu uz Pārdevēja 

norādīto bankas norēķinu kontu. 
2.5. Līguma summa Līguma parakstīšanas dienā tiek nofiksēta LVL un EUR pēc Līguma 

parakstīšanas dienā spēkā esošā 3% (trīs procentiem), Līguma summas izmaksājama 
daļa tiek pārrēķināta pēc spēkā esošā Latvijas Bankas noteiktā latu kursa norēķinu 
dienā. 

3.    LĪGUMA IZPILDES NODROŠINĀJUMS 

3.1. Pārdevējs 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas iesniedz Pircējam Līguma 
izpildes nodrošinājumu 20 % (divdesmit procentu) apmērā no Līguma cenas (Līguma 

6.pielikums).  

3.2. Līguma izpildes nodrošinājums var  tikt  izmantots  kā  pilnīga  vai  daļēja  kompensācija 
Pircējam  par  zaudējumiem,  kurus  Pārdevējam ir  jāatlīdzina  saskaņā  ar  šo  Līgumu 
Pārdevēja saistību neizpildes gadījumā. 

3.3.   Līguma izpildes nodrošinājums ir spēkā no tā izdošanas datuma un ir spēkā līdz Preces 
garantijas beigu datumam. 

4. PREČU PIEGĀDE, NODOŠANA UN PIEĽEMŠANA 

 4.1. Kvalitatīva Prece Līguma izpratnē ir Prece, kas atbilst Līguma noteikumiem, tajā skaitā 
Tehniskajai specifikācijai, Preces ražotāja standartiem un likumos un citos normatīvajos 
aktos noteiktām prasībām attiecībā uz Preces kvalitāti. 

 4.2. Pārdevējs piegādā Preces Pircēja adresē – Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novadā. 
 4.3. Pārdevējs nodod un Pircējs pieņem Preci, parakstot divpusēju pieņemšanas – nodošanas 

aktu. Vienlaicīgi ar Preces nodošanu, Pārdevējs iesniedz ar Preces kvalitāti un ar 
normatīvajos aktos noteiktajā kartībā veikto reģistrāciju saistītos dokumentus, sauszemes 
transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanas polisi, 
ekspluatācijas instrukciju un servisa grāmatiņu. 

4.4. Pirms pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, Pircējs pārbauda Preces atbilstību 
Līguma noteikumiem un paraksta Pircēja iesniegto pieņemšanas – nodošanas aktu vai 
neparakstītu, rakstveidā norādot neparakstīšanas iemeslus un konstatētās nepilnības (kas 
tiek novērstas par Pārdevēja līdzekļiem, atteikumā parakstīt aktu norādītajā termiņā), 
nosūta Pārdevējam 3 (trīs) darba dienu laikā no Akta iesniegšanas dienas Pircējam. Ja 
minētajā 3 (trīs) darba dienu termiņā Pircējs nav parakstījis Aktu, kā arī nav nosūtījis 
Pārdevējam neparakstītu Aktu un atteikumu parakstīt to, uzskatāms, ka Prece ir pieņemta 
5. (piektajā) darba dienā no Akta iesniegšanas dienas. 

4.5. Ja Puses nevar vienoties par Preces atbilstību Līguma noteikumiem, proti, Pusēm ir 
domstarpības par Pircēja izvirzītajām pretenzijām par Preces neatbilstību Līguma 
noteikumiem, tās pieaicina neatkarīgu ekspertu no Latvijas Auto inženieru asociācijas 
atzinuma sniegšanai. Par pieaicināmo ekspertu atzinuma sniegšanai Puses vienojas ar 
nosacījumu, ka pieaicinātais neatkarīgais eksperts būs vispāratzīts lietpratējs (speciālists) 
jomā, par kuru Pusēm ir radušās domstarpības. 

4.6. Risks par Preces saglabāšanu pāriet uz Pircēju no Akta parakstīšanas brīža vai 5. 
(piektajā) darba dienā no Akta iesniegšanas dienas Pircējam, ja Līguma 4.3. apakšpunktā 
minētajā termiņā Pircējs nav parakstījis Aktu, kā arī nav nosūtījis Pārdevējam 
neparakstītu Aktu un atteikumu parakstīt Aktu. 

4.7. Pircējam nav tiesību lietot Preci līdz Preces pieņemšanai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā. 
 

5. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

5.1. Pircēja tiesības: 
5.1.1. pārbaudīt Preces atbilstību visām Tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām; 

5.1.2. pārbaudīt Pārdevēja Preces dokumentācijas pilnīgumu un derīgumu, 
ražotāja garantijas nosacījumus; 
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5.1.3. pirms Preces nodošanas, ja Precei konstatētas nepilnības, sastādīt aktu, 
kurā norādītas konstatētās nepilnības un termiņš to novēršanai; 

5.1.4. pieņemot Preci, pieaicināt neatkarīgus ekspertus no Latvijas Auto 
inženieru asociācijas. Ar eksperta pieaicināšanu saistītos izdevumus sedz tā Puse, 
uz kuras viedokļa nepamatotību domstarpību gadījumā norāda eksperta atzinums; 

5.1.5. nepieņemt Preci, ja tā neatbilst Līguma noteikumiem; 
5.2. Pircēja pienākumi: 

5.2.1. pieņemt Preci, ja tā piegādāta saskaņā ar Līguma noteikumiem; 
5.2.2. ne vēlāk kā 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas, iesniegt 

Pārdevējam Preču trafarēšanai nepieciešamo dizaina tehnisko specifikāciju; 
5.2.3. veikt maksājumus saskaņā ar Līgumā noteikto samaksas kārtību; 
5.2.4. atgriezt Pārdevējam tā iesniegto Līguma izpildes nodrošinājumu (Līguma 

pielikums Nr.6) 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs ir piegādājis 
un Pircējs Līguma 3.nodaļā noteiktajā kārtībā ir pieņēmis visu Līgumā noteikto 
Preču apjomu vai Līgums izbeigts priekšlaicīgi Līgumā vai normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā Pircēja vainas dēļ; 

5.2.5.   piedalīties Preces nodošanā un pieņemšanā; 
5.3.      Pārdevēja tiesības: 

5.3.1.    saņemt samaksu par Preci, kas ir piegādāta saskaņā ar Līguma noteikumiem. 
 5.4.Pārdevēja pienākumi: 

5.4.1. saskaņā ar normatīvajiem aktiem sagatavot un organizēt Preces 
nodošanu Pircējam dalībai ceļu satiksmē; 

5.4.2. samaksāt normatīvajos aktos noteiktos nodokļus un nodevas par Preci; 
5.4.3. veikt Preces reģistrāciju Ceļu Satiksmes Drošības direkcijā (turpmāk - 

CSDD) uz Pircēja vārda un segt ar to saistītās izmaksas; 
5.4.4. veikt Preces pirmreizējo tehnisko apskati CSDD un segt ar to saistītās 

izmaksas; 
5.4.5. iepazīstināt Pircēju ar patiesu un pilnīgu informāciju par Preces 

kvalitāti, drošumu, ražotāja garantijas noteikumiem un tehniskās ekspluatācijas 
noteikumiem; 

5.4.6. par saviem līdzekļiem novērst Precei konstatētas nepilnības saskaņā ar 
Līguma 5.1.3.apakšpunktā norādīto aktu un tajā noteikto termiņu; 

5.4.7. Līguma prasībām neatbilstošas Preces piegādes gadījumā apmainīt to 
pret jaunu, Līguma prasībām atbilstošu Preci; 

5.4.8. sniegt garantiju saskaņā Pārdevēja atklātā konkursā „Skolēnu autobusa 
iegāde‖ piedāvātajiem Garantijas noteikumiem un nodrošināt Pircējam iespēju 
veikt garantijas remontu Latvijas Republikas teritorijā; 

5.4.9. veikt Preču trafarēšanu, atbilstoši Pircēja iesniegtajai dizaina 
tehniskajai specifikācijai; 

5.4.10. mainīt apakšuzņēmēju, iepriekš vienoties ar Pircēju. Jaunajam 
apakšuzņēmējam jāatbilst prasībām, kas noteiktas atklāta konkursa „Skolēnu 
autobusa iegāde un piegāde" nolikuma 9.9.apakšpunktā noteiktajam; 

5.4.11. pēc Pircēja pieprasījuma vai savas iniciatīvas sniegt informāciju par 
Līguma izpildes gaitu. 

6. GARANTIJA, SERVISS UN TEHNISKĀ APKALPOŠANA 

6.1. Pārdevējs apņemas veikt Autobusa servisa pakalpojumus garantijas laikā un tehniskās 
apkopes līdz __________ km nobraukumam, kas ietver darba un materiālu izmaksas 
saskaņā ar Transportlīdzekļa garantijas noteikumiem (Līguma __.pielikums) un Tehnisko 
apkopju sarakstu (Līguma __.pielikums) un Transportlīdzekļa ražotāja noteiktajām 
prasībām, turpmāk tekstā - Pakalpojumi. 

6.2. Šī Līguma izpratnē Pakalpojumos tiek iekļauti uz garantiju attiecināmie tehniskās 
apkopes darbi un uz garantiju neattiecināmie tehniskās apkopes darbi. 

6.3. GARANTIJA 

6.3.1. Pārdevējs nodrošina Autobusa kvalitāti un atbilstību kvalitātes un ekspluatācijas 
standartiem __ gadus pēc transportlīdzekļa piegādes dienas vai līdz ____ 
kilometru nobraukumam; 
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6.3.2. Autobusa virsbūves garantijas laiks pret caurrūsēšanu ir __________ gadi pēc 
Transportlīdzekļa piegādes dienas; 

6.3.3. Autobusa motora darbības garantijas laiks ir  ____gadi pēc Transportlīdzekļa 
piegādes dienas; 

6.3.4. Autobusa pārnesumkārbas darbības garantijas laiks ir _____ gadi pēc 
Transportlīdzekļa piegādes dienas; 

6.3.5. Autobusa dzenošā tilta darbības garantijas laiks ir ____ gadi pēc 
Transportlīdzekļa piegādes dienas. 

6.4. PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS KĀRTĪBA 

6.4.1. Autobusa tehnisko apkopju intervāli un izmaksas ir noteiktas līguma ___. 
pielikumā (Tehnisko apkopju sarakstā); 

6.4.2. Pārdevējs nodrošina Pakalpojumu sniegšanas uzsākšanu ne ilgāk kā ___ 
darbadienu laikā pēc Pircēja pieteikuma saņemšanas pa tālruni , pa faksu 
___vai pa e-pastu _____________________________ ; 

6.4.3.    Pārdevējs nodrošina Pakalpojumu sniegšanas izpildi ________ darbadienu laikā 
pēc pieteikuma saņemšanas vai 

 saskaņā ar Pušu vienošanos; 
6.4.4. Pārdevējs   pieņem    Pircēja   Transportlīdzekļus   Pakalpojumu   sniegšanai    

šādos/-ā   servisos/-ā:  (servisa nosaukums), adrese un kontaktinformācija: , 
  kā arī  _________ nodrošina    __________________________________________     
 (norāda   citu   veidu,   piemēram,   mobilo   servisu),   adrese   un  _____________  
 kontaktinformācija: ___________________________________________________ ; 
6.4.5. Pārdevējs apņemas ne vēlāk kā __ darba dienu laikā pēc Transportlīdzekļu 

pieņemšanas servisā uzrakstīt un nosūtīt saskaņošanai Pircējam pa faksu ____, pa 
e-pastu _________________ norādītajai Pircēja konktaktpersonai  Pakalpojumu 
 ______________________ izmaksu tāmi, piemērotās atlaides, kā arī 
Transportlīdzekļu oriģinālo rezerves daļu piegādes termiņu (ne vairāk 
kā_____________________ darbadienas pēc Pakalpojumu izmaksu tāmes 
saskaņošanas) un Pakalpojumu izpildes termiņu; 

6.4.6. Pārdevējs apņemas veikt Transportlīdzekļu oriģinālo rezerves daļu piegādi un 
Pakalpojumu izpildi ar Pircēju saskaņotā laikā; 

6.4.7. Ja Pircējs konstatē Transportlīdzekļa trūkumus vai defektus, kuri nav radušies 
nepareizas ekspluatācijas rezultātā vai nekvalitatīva Pakalpojuma sniegšanas 
gadījumā, Pircējam ir tiesības garantijas laikā iesniegt Pārdevējam rakstisku 
iebildumu. Pārdevējs novērš Transportlīdzekļa trūkumus un defektus, kas ietver 
arī materiālu iegādi par saviem līdzekļiem 5 (piecu) darbadienu laikā pēc Pircēja 
iebilduma saņemšanas vai saskaņā ar Pušu vienošanos; 

6.4.8. Pārdevējs garantē, ka Pakalpojumus sniegs Pārdevēja speciālisti, kuriem ir 
nepieciešamā kvalifikācija; 

6.4.9. Pircējs apņemas 3 (trīs) darba dienu laikā informēt Pārdevēju par iebildumiem, 
kas attiecas uz Pakalpojumu sniegto kvalitāti un termiņu; 

6.4.10. Pakalpojumu sniegšanas laikā Pārdevējs nodrošina Transportlīdzekļu atrašanos 
Pārdevēja servisa telpās vai tā teritorijas apsargātā un apgaismotā stāvvietā un 
uzņemas bojājumu, zādzības un iznīcināšanas riskus. 

6.5.NORĒĶINU KĀRTĪBA PAR PAKALPOJUMIEM  

6.5.1.   Tehnisko apkopju izmaksas līdz ____ km nobraukumam ir LVL  __ , un tās ir 
iekļautas Transportlīdzekļu piegādes cenā. 

6.6. LĪGUMSODS UN ATBILDĪBA ATTIECĪBĀ UZ PAKALPOJUMIEM  
6.6.1. Ja Pārdevējs kavē Pakalpojumu sniegšanai noteiktos termiņus, tad par katru 

nokavēto dienu Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 0.5% (piecas desmitdaļas 
procenta) apmērā no summas, kas Pircējam jāmaksā par sniegtajiem 
Pakalpojumiem saskaņā ar Pārdevēja izrakstīto rēķinu. Pircējs ir tiesīgs ieturēt 
līgumsodu, veicot kārtējo norēķinu ar Pārdevēju; 

6.6.2. Ja Pārdevējs nesniedz šajā Līgumā noteiktos Pakalpojumus, tad Pārdevējs 
maksā Pircējam līgumsodu 1% (viens procents) apmērā no attiecīgā 
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Transportlīdzekļa, kuram ir nepieciešams sniegt Pakalpojumus, bet Pārdevējs ir 
atteicies tos sniegt, piegādes cenas, ietverot PVN 21%, par katru Pakalpojumu 
nesniegšanas gadījumu garantijas termiņā, un sedz zaudējumus, kas radušies 
Pircējam saistībā ar Pakalpojumu nesniegšanu; 

6.6.3. Pārdevējs uzņemas neierobežotu atbildību par zaudējumiem, kas radušies 
Pircējam saistībā ar nekvalitatīvu un Līguma noteikumiem neatbilstošu 
Pakalpojumu sniegšanu; 

6.6.4. Līgumsodu samaksa neatbrīvo no uzņemto saistību izpildes. 

7. LĪGUMSODS ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI 

7.1. Ja Pārdevējs nepiegādā Preci Līguma 1.3. punktā norādītajā termiņā, Pārdevējs maksā 
Pircējam līgumsodu 0,5% (viena puse procenta) apmērā no Līguma cenas ar PVN par 
katru kavējuma dienu. 

7.2.  Ja Pārdevējs Līguma 5.4.6. un 5.4.7. apakšpunktos noteiktajā kārtībā neapmaina 
nekvalitatīvo Preci pret jaunu vai nenovērš konstatētās nepilnības, Pārdevējs maksā 
līgumsodu 0,1% apmērā no nekvalitatīvās Preces cenas par katru nokavēto dienu. 

7.3.  Ja Pārdevējs vienpusēji atsakās no Līguma izpildes vai Pircējs Līgumā vai Latvijas  
Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izbeidz Līgumu Pārdevēja vainas dēļ: 

7.3.1. Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 10% apmērā no Līguma cenas daļas ar PVN, 
kuras apmērā Pārdevējs nav piegādājis Preci līdz paziņojuma par Pārdevēja vienpusēju 
atkāpšanos no Līguma izpildes iesniegšanas dienai Pircējam vai Pircēja paziņojuma par 
Līguma izbeigšanu Pārdevēja vainas dēļ iesniegšanas dienai Pārdevējam; 

7.3.2. sedz zaudējumus, kas radušies Pircējam saistībā ar Līguma izbeigšanu; 
7.3.3. 2 (divu) darba dienu laikā no dienas, kad Pircējam nosūtīts paziņojums par Pārdevēja 

vienpusēju atkāpšanos no Līguma izpildes vai kad Pircējs Līgumā vai Latvijas 
Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā paziņojis Pārdevējam par Līguma 
izbeigšanu Pārdevēja vainas dēļ, Pārdevējs: 

7.3.3.1. atmaksā Pircējam saskaņā ar Līguma 2.1.1. apakšpunktu samaksāto Avansa 
maksājumu, ja Preces piegāde nav bijusi uzsākta, proti, saskaņā ar Līgumu nav bijusi 
piegādāta un ar Aktu nodota neviena Preces vienība, 

7.3.3.2. atmaksā Pircējam saskaņā ar Līguma 2.1.1. apakšpunktu samaksātā Avansa 
maksājuma daļu tādas summas apmērā, kas nav bijusi nepieciešama jau piegādāto Preču 
iegādes vērtības segšanai. 

7.4. Par šajā Līgumā 2.1.2.apakšpunktā noteiktā maksājuma nokavējumu, Pircējs maksā 
Pārdevējam līgumsodu 0,005 % no Līguma summas ar PVN proporcionāli par katru 
maksājumu, attiecībā uz kuru saistība nav izpildīta, par katru kavējuma dienu. 

7.5.  7.1., 7.2., un 7.4. punktos minētā līgumsoda samaksa neatbrīvo Pārdevēju un Pircēju no 
saistību izpildes. 

7.6.  Ja iestājas Līguma 9.2. punktā minētie gadījumi, kā arī, ja Pārdevējs neatmaksā Pircējam 
Avansa maksājumu vai tā daļu saskaņā ar Līguma 7.3.3.1. vai 7.3.3.2. apakšpunktu, stājas 
spēkā Līguma izpildes nodrošinājums. 

8. KVALITĀTE 

8.1. Kvalitatīva Prece Līguma izpratnē ir Prece, kas atbilst Līguma noteikumiem, tajā skaitā 
Tehniskajai specifikācijai, Preces ražotāja standartiem un likumos un citos normatīvajos 
aktos noteiktām prasībām attiecībā uz Preces kvalitāti. 

9. NEPĀRVARAMA VARA 

9.1.Puses vienojas, ja kāda no Pusēm nepilda savus pienākumus saskaņā ar Līgumu 
nepārvaramas varas dēļ, tā ir atbrīvojama no atbildības par Līguma neizpildi vispār vai 
Līguma pienācīgu neizpildi. 

9.2.Puses vienojas, ka ar nepārvaramu varu tiek saprasti nekontrolējamu notikumu, ko 
attiecīgā līgumslēdzēja puse nevar iespaidot un kas nav saistīts ar tās kvalifikāciju, vainu 
vai nolaidību. Par šādiem notikumiem tiek uzskatīti tādi, kas ietekmē līgumslēdzēju 
iespēju veikt līguma izpildi: ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas, karantīnas ierobežojumi un 
preču pārvadājumu embargo u.c.  

9.3.Puses vienojas, ka par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos tai Pusei, kas uz tādiem 
atsaucas, ir jāziņo otrai Pusei rakstiski ne vēlāk kā 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no šo 
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apstākļu iestāšanās vai uzsākšanās (rakstiskais paziņojums), bet dokumenti vai citi 
apliecinājumi, kas nepārprotami norāda uz nepārvaramas varas apstākļiem iesniedzami 
otrai Pusei ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no rakstiskā paziņojuma 
nosūtīšanas vai nodošanas dienas. 

9.4.Puses vienojas, ja Puse, kas vēlāk atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nav 
ievērojusi iepriekšminēto paziņojumu un pierādījumu iesniegšanas kārtību, tās 
apgalvojumi nav uzskatāmi par nepārvaramas varas apstākļiem atbilstošiem. 

10. LĪGUMA TERMIĽŠ UN TĀ IZBEIGŠANA 

10.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei. 
10.2.Pircējam ir tiesības ar vienpusēju paziņojumu izbeigt šo Līgumu, ja: 

10.2.1. ir stājies spēkā tiesas spriedums par Pārdevēja atzīšanu par 
maksātnespējīgu; 

10.2.2. Pārdevējs Līguma 5.4.6. un 5.4.7. apakšpunktos noteiktajā kārtībā 
neapmaina nekvalitatīvo Preci pret jaunu vai nenovērš konstatētās nepilnības; 

10.2.3. Pārdevējs kavē no Līguma izrietošo saistību izpildi vairāk par 20 
(divdesmit) darba dienām; 

10.2.4. Pārdevējs nomainījis apakšuzņēmējus, nesaskaņojot ar Pircēju. 
10.3. Līguma 10.2. punktā noteiktajos gadījumos Līgums uzskatāms par izbeigtu 7 

(septītajā) dienā pēc Pircēja paziņojuma par atkāpšanos (ierakstīta vēstule) izsūtīšanas 
dienas. Šādā gadījumā Pārdevējs maksā Līgumā noteikto līgumsodu, atlīdzina visus 
radušos zaudējumus un atmaksā Pircējam saskaņā ar Līguma 2.1.1. apakšpunktu 
saņemto avansu.  

10.4. Līguma 10.2.2. un 10.2.3. apakšpunktos noteiktās tiesības Pircējs attiecībā uz katru 
piegādāto Preci var izmantot tikai līdz brīdim, kad parakstīts Preces pieņemšanas – 
nodošanas akts vai saskaņā ar Līguma noteikumiem uzskatāms, ka Prece ir pieņemta (tas 
ir, ja Līguma 4.4. apakšpunktā minētajā termiņā Pircējs nav parakstījis Aktu, kā arī nav 
nosūtījis Pārdevējam neparakstītu Aktu un atteikumu parakstīt Aktu). 

10.5. Līgums var tikt izbeigts pirms Līguma darbības termiņa beigām Pusēm savstarpēji 
rakstveidā vienojoties. 

11. CITI NOTEIKUMI 

11.1. Termini, kas lietoti šajā Līgumā atbilst to jēgai un formulējamam, kādā tie ir lietoti 
atklātā konkursa dokumentācijā. Atklātā konkursa dokumentācijā izskaidrotie termini 
Līguma tekstā lietoti to aprakstītajā nozīmē, ja vien no konteksta nav iespējams saprast 
citu termina nozīmi. Līguma izpildes gaitā Pusēm ir saistoši atklātā konkursa 
dokumentācijā paredzētie noteikumi. 

11.2. Visas pretenzijas un strīdi, kas var rasties Līguma izpildes laikā, tiek risināti vispirms 
pārrunu ceļā, pēc iespējas vienojoties abpusēji izdevīgam kompromisam. Strīda 
neatrisināšanas gadījumā strīds tiek izšķirts Latvijas Republikas normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā Latvijas Republikas tiesā. 

11.3. Līguma nosacījumi var tikt grozīti Pusēm savstarpēji vienojoties, noformējot Līguma 
grozījumus, labojumus un papildinājumus rakstiski. Tie pievienojami Līgumam kā 
pielikumi un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

11.4. Neviena no Pusēm bez saskaņošanas ar otru Pusi nedrīkst nodot trešajai personai 
savas saistības, kas ir noteiktas ar Līgumu. 

11.5. Gadījumos, kas nav paredzēti Līgumā, Puses rīkojas saskaņā ar spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem. 

11.6. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Pušu amatpersonu paraksta tiesības, 
vai kādi Līgumā minētie Pušu rekvizīti, tālruņa, faksa numuri, elektroniskā pasta adreses, 
adreses u.c., tad tā nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī 
apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, 
lietojot šajā Līgumā esošo informāciju par otru Pusi. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi 
attiecas arī uz Līgumā un tā pielikumos minētajiem Pušu pārstāvjiem un to rekvizītiem. 

11.7. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai 
vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, Līgums 
paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Pušu tiesību pārņēmējam. Puses brīdina par šādu 
apstākļu iestāšanos vienu mēnesi iepriekš. 
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11.8.Korespondence, kas saistīta ar Līguma izpildi, ir iesniedzama rakstiski latviešu valodā 
šajā Līgumā norādītajā Pircēja adresē: Somersetas ielā 34, Aglona, Aglonas novads, LV-
5304 un Pārdevēja adresē:___, LV-___un uzskatāma par saņemtu:  

  11.8.1. ja izsūtīta ar ierakstītu pasta sūtījumu, tad paziņojumā par pasta sūtījuma 
izsniegšanu vai septītajā dienā pēc nodošanas pastā (pasta zīmogs), šaubu gadījumā 
sūtītājam jāpierāda, kad sūtījums nodots pastā. Ja adresāts apgalvo, ka viņš pastā nodoto 
sūtījumu nav saņēmis, viņam šis apgalvojums jāpamato, minot ticamus iemeslus; 

 11.8.2. ja nodota personīgi pret parakstu - dienā, kad tie nogādāti saņēmējam; 
 11.8.3.ar faksa aparāta starpniecību ar atbilstoša saņemšanas fakta apstiprinājuma;  
 11.8.4.ja nosūtīta pa elektronisko pastu, ar atbilstošas saņemšanas atskaites saņemšanas 

brīdi, Pārdevējs un Pircējs visu Līguma darbības laiku apņemas nodrošināt iespēju saņemt 
korespondenci Līgumā norādītajās adresēs un uzņemas visus riskus sakarā ar jebkādām 
korespondences saņemšanas grūtībām vai neiespējamību. 

11.9.  Kontaktpersona no Pircēja puses - (tālr. +371 ; e-pasts ). 
11.10 Kontaktpersona no Pārdevēja puses (tālr. +371 ; e-pasts ). 
11.11 Ja kāds no Līguma punktiem kāda iemesla dēļ zaudētu spēkā esamību, tas neietekmē 

citus Līguma noteikumus un pārējie Līguma punkti paliek spēkā. 
11.12 Pusēm gadījumos, kuri tieši nav noteikti šajā Līgumā, ir tiesības izvirzīt pretenzijas 

otrai Līguma Pusei par Līgumā noteikto saistību neizpildi, tajā skaitā, pieprasīt 
zaudējumu atlīdzību, līgumsodus, ja Puse ir nosūtījusi otrai Līguma Pusei rakstveida 
pretenziju par Līgumā noteikto saistību neizpildi un otra Līguma Puse 7 (septiņu) darba 
dienu lakā no rakstveida pretenzijas saņemšanas dienas nav novērsusi pretenzijā norādīto 
saistību neizpildi vai nav sniegusi pamatotus iebildumus par saistību neizpildes 
iemesliem. 

11.13. Līgums sagatavots  .... ( ) identiskos eksemplāros uz  ( ) lapām latviešu 
valodā, Pircējam tiek nodoti __Līguma eksemplāri, Pārdevējam tiek nodots _ Līguma 
eksemplārs, un visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Puses piekrīt 
visiem Līguma noteikumiem un, to parakstot, apstiprina, ka saprot tā noteikumus. 

11.14. Līgumam tiek pievienoti šādi pielikumi - kopā uz ( ) lapām: 
1. Pielikums. Tehniskā specifikācija uz.. ( ) lapām; 
2. Pielikums. Tehniskais piedāvājums uz ..( ) lapām; 
3. Pielikums . Finanšu piedāvājums uz... ( ) lapām; 
4. pielikums. Transportlīdzekļa garantijas noteikumi uz ....(....) lapām; 
5. pielikums. Tehnisko apkopju saraksts uz ( ) lapām; 
6. Pielikums. Līguma izpildes nodrošinājums uz ( ) lapām (netiek cauršūts). 
Pušu rekvizīti:  

Pircējs 
Adrese: 
Reģ.Nr. 
Banka: 
Kods: 
Konta Nr. 

Pārdevēsj 
Adrese: 
Reģ.Nr. 
Banka: 
Kods: Konta Nr. 

Amats amats 

  

Vārds, 
uzvārds 

Vārds, 
uzvārds 
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11.pielikums  

Atklātam konkursam 

„Skolēnu autobusa iegāde un piegāde‖ 
Iepirkuma identifikācijas Nr. AND/ 2010/16 

 
Aglonas novada domei 
Reģ.Nr. 90000065754 

Adrese: Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads 
 

Iepirkuma līguma izpildes nodrošinājums 

(Iepirkuma Id. Nr  AND/2010/16) 
 
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> 
 
Mēs, <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 15 
dienu laikā no Aglonas novada domes, reģistrācijas Nr. 90009115092, adrese: Somersetas 
iela 34, Aglona, Aglonas novads, LV 5304, (turpmāk - Pašvaldība) rakstiska pieprasījuma, 
kurā minēts, ka 
 
<Uzņēmēja nosaukums> 
 <reģistrācijas numurs> 
 <adrese> (turpmāk - Uzņēmējs) , 
Kavē  Iepirkuma līguma par 1 (viena) skolēnu autobusa piegādi, garantijas un tehnisko 
apkalpošanu (turpmāk -Līgums) piegādes saistību izpildi vairāk par 20 (divdesmit) darba 
dienām vai atsakās no Līguma izpildes, norādot ko uzņēmējs nav izpildījis, saņemšanas 
dienas, neprasot Pašvaldībai pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pašvaldībai jebkuru tās 
pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz 20% no kopējās līguma summas, 
t.i. <summa cipariem> LVL (<summa vārdiem> latus), maksājumu veicot uz pieprasījumā 
norādīto norēķinu kontu. 
 

Šis nodrošinājums neattiecas uz Līgumā ietverto garantijas un tehniskās apkalpošanas 

saistību izpildi. 
 
Pašvaldības pieprasījums jānosūta mums uz iepriekš norādīto adresi ne vēlāk kā Garantijas 
beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>. 
Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī 
pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pašvaldību, starpniecību. Šajā gadījumā 
pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka. 
 
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> <Bankas zīmoga 
nospiedums>



 

 

 


