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1. Vispārīgā informācija

Iepirkuma identifikācijas numurs, Pasūtītājs un finansējums

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs ir AND  2013/14
1.2. Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums: Aglonas novada dome
Adrese: Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads, LV 5304
Reģistrācijas numurs: 9000065754
Tālruņa numurs: 65324573
Faksa numurs: 65324573
E-pasta adrese: padome@aglona.lv
Kontaktpersonas Ingūna Barkeviča, tel./fakss 65324573

1.3. Iepirkuma metode: Publisko iepirkuma likuma” 8.1 panta kārtībā.
1.4. Līguma izpildes vieta: Aglonas novada dome piederošās garāžas Cirīšu ielā 1a, Aglona,

Aglonas pagasts, Aglonas novads.

1.5. Iepirkuma nolikuma saņemšana un informācijas apmaiņas kārtība.
1.5.1. Ar Iepirkuma „Transporta līdzekļu GPS un degvielas kontroles sistēmu noma”,

identifikācijas numurs AND 2013/14, Nolikumu var iepazīties Aglonas novada
pašvaldības mājaslapā: www.aglona.lv,  sadaļā „Publiskie iepirkumi”. Pretendents, kurš
pieprasa skaidrojumu par Nolikumu, to dara rakstiski ar pasta vai faksa starpniecību,
adresējot komisijai, ar norādi – Iepirkumam „Transporta līdzekļu GPS un degvielas
kontroles sistēmu noma”, identifikācijas numurs AND 2013/14, uz adresi Somersetas
iela 34, Aglona, Aglonas novads, LV-5304, fakss 65324573.

1.5.2. Visa informācija, tai skaitā atbildes uz pretendentu uzdotiem jautājumiem par Iepirkumu,
tiks publicēta Aglonas novada pašvaldības mājaslapā: www.aglona.lv

1.6. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība:
1.6.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2013. gada 17.septembra plkst. 11.00,

Aglonas novada domē, Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads, LV–5304, 2.stāvā,
kancelejā,  iesniedzot personīgi vai pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā
norādītajā adresē līdz augstāk minētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā
termiņa, netiks atvērts un tiks atdots atpakaļ iesniedzējam.

1.6.2. Saņemot piedāvājumu, tas tiek reģistrēts pretendentu piedāvājumu iesniegšanas secībā.
Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums
saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku). Pretendents var atsaukt savu
piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājuma atsaukšanai ir
bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības iepirkuma procedūrā.

1.6.3. Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, vai nav
noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu
atvēršanas brīdim, to reģistrē un neatvērtu atdod atpakaļ Pretendentam.

1.7. Piedāvājuma derīguma termiņš:
1.7.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no
piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar
noslēgt noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma termiņa
pagarināšanu. Ja Pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, viņš par to
rakstiski paziņo Pasūtītājam 3 (trīs) darba dienu laikā.

1.8. Informācija par iepirkuma priekšmetu
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1.8.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts -Iepirkuma priekšmets ir globālās pozicionēšanas
sistēmas (GPS) sekošanas un degvielas kontroles sistēmu noma Aglonas novada
administrācijas vajadzībām. GPS un degvielas kontroles sistēmu pakalpojuma nosacījumi un
tehniskās specifikācijas noteiktas Nolikuma pielikumā Nr. 2.

1.8.2. Līguma izpildes laiks no sistēmu uzstādīšanas dienas līdz 31.12.2014.g.
1.8.3. Tehniskajā specifikācijā noteikto nepieciešamo GPS sekošanas un degvielas kontroles

sistēmu skaitu pasūtītājs līguma darbības laikā ir tiesīgs palielināt vai samazināt 10% (desmit
procentu) robežās atbilstoši reālajai nepieciešamībai.

1.8.4. Galvenā iepirkuma priekšmeta CPV kods 38000000-5.
1.8.5. Nolikumā noteiktā kārtībā pretendents var iesniegt piedāvājumu par visu iepirkuma

priekšmeta apjomu. Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus.

2. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMS
2.1. Piedāvājums iesniedzams Aglonas novada domē – Somersetas ielā 34, Aglona, Aglonas

novads, LV 5304 līdz 2013. gada 17.septembra plkst. 11.00 aizlīmētā un aizzīmogotā
aploksnē, uz kuras ir jānorāda – „Transporta līdzekļu GPS un degvielas kontroles sistēmu
noma”, identifikācijas numurs AND 2013/14. Neatvērt līdz 2013. gada 17.septembra plkst.
11.00”.

2.2. Piedāvājumu jāsagatavo 2 (divos) eksemplāros- 1 oriģināls (ar uzrakstu „Oriģināls”) un 1
kopija ar uzrakstu („Kopija”). Neskaidrību gadījumā priekšroka dodama oriģinālam. Visi
piedāvājumi jāiesniedz vienā slēgtā aploksnē

2.3. Pretendents iesniedz parakstītu pieteikumu (1. un 2. pielikums). Ja piedāvājumu iesniedz
personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā norāda personu, kas iepirkumā pārstāv
attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību un ir pilnvarota parakstīt ar iepirkumu
saistītos dokumentus.

2.4. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katrai dokumenta kopijai jābūt pretendenta
apliecinātai ar uzrakstu “KOPIJA” un „KOPIJA PAREIZA” un piedāvājumu parakstīt
pilnvarotās amatpersonas pilns amata nosaukums, paraksts un paraksta atšifrējums, vietas
nosaukums un datums, zīmoga nospiedums.

2.5. Iesniegtie piedāvājumi ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.
2.6. Visa Nolikumā noteiktā informācija Pretendentam jāiesniedz rakstiski un atbilstoši

Nolikuma pielikumos pievienotajām veidlapām.
2.7. Piedāvājuma dokumentus izstrādā atbilstoši 2010.gada 28.septembra MK Noteikumu Nr.

916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.
2.8. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez

labojumiem un dzēsumiem. Pretendenta atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju
var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir pievienots Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu
valodā saskaņā ar 2000.gada 22.augusta MK Noteikumu Nr.291 „Kārtība, kādā
apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” prasībām. Par kaitējumu, kas radies
dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos
noteiktajā kartībā.

2.9. Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem ar diegu vienā sējumā tā, lai dokumentus
nebūtu iespējams atdalīt. Piedāvājuma lapām jābūt sanumurētām un jāatbilst pievienotajam
satura rādītājam. Uz pēdējās lapas aizmugures, cauršūšanai izmantojamais diegs
nostiprināms ar pārlīmētu papīru, uz kura norādāms cauršūto lapu skaits, ko ar savu
parakstu un pretendenta zīmogu apliecina pretendenta pilnvarotais pārstāvis. Ja uz
piedāvājuma lapām ir izdarīti labojumi, tie ir jāparaksta.

2.10. Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota
pārstāvēt Pretendentu šajā iepirkuma procedūrā.

2.11. Piedāvājuma grozījumus vai paziņojumu par piedāvājuma atsaukšanu iesaiņo, noformē un
iesniedz atbilstoši 3.3.-3.11. punktos noteiktajām piedāvājuma iesaiņošanas, noformēšanas
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un iesniegšanas prasībām, attiecīgi norādot ″Piedāvājuma grozījumi″ vai ″Piedāvājuma
atsaukums″.

2.12. Piedāvājums sastāv no Pretendenta Atlases, Tehniskā piedāvājuma un Finanšu
piedāvājuma dokumentiem, kas jāiesniedz iesieti ievērojot šādu secību:
2.12.1. Titullapa ar nosaukumu ″Piedāvājums iepirkumam „Transporta līdzekļu GPS un
degvielas kontroles sistēmu noma”, identifikācijas numurs AND 2013/14 un
Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese, tālrunis, fakss.
2.12.2. Satura rādītājs ar lappušu numerāciju.
2.12.3. Pieteikums atbilstoši Nolikuma pielikumiem.
2.12.4. Pretendenta atlases dokumenti.
2.12.5. Pretendenta Tehniskais piedāvājums.
2.12.6. Pretendenta Finanšu piedāvājums.

3. Prasības piedāvājumam un tā iesniedzējam

3.1. Obligātais nosacījums pretendenta dalībai iepirkumā
Uz pretendentu, katru personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība,
personu grupas (apvienības) dalībnieku, ja pretendents ir personu grupa (apvienība),
neattiecas Publisko iepirkumu likuma (turpmāk - PIL) 8.1panta piektās daļas 1. un 2.punkta
nosacījumi.

3.2. Prasības attiecībā uz pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību
3.2.1. Piedāvājumus var iesniegt fiziskas, juridiskas personas un personu apvienības, kas

piedāvā veikt Nolikuma prasībām atbilstošu pakalpojumu.
3.2.2. Pretendentam jābūt reăistrētam atbilstoši valsts normatīvo aktu prasībām, ko apliecina

pretendenta iesniegtie dokumenti.
3.2.3. Nolikuma 3.2.2.apakšpunktā noteiktā prasība attiecas uz visiem personu apvienības

dalībniekiem, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība.
3.3. Tehniskās un profesionālās spējas

3.3.1. Pretendentam iepriekšējo trīs gadu laikā ir pieredze vismaz 2 (divu) iepirkuma
priekšmetam līdzīgu pakalpojumu veikšanā.

3.3.2. Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir saņēmis vismaz 2 (divu) pasūtītāju
pozitīvas atsauksmes par veiktajiem līdzīgiem pakalpojumiem.

3.2. Pretendentu atlases dokumenti
3.2.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā, kas apliecina pretendenta apņemšanos veikt

pakalpojuma sniegšanu saskaņā ar Nolikuma prasībām un, ka uz pretendentu neattiecas
Publisko iepirkumu likuma 8.1panta piektajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi un visas
piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas. Pieteikumu paraksta persona vai personas, kurām ir
tiesības pārstāvēt pretendentu. Katras personas parakstam jābūt atšifrētam (jānorāda pilns
vārds, uzvārds un amats). Ja pieteikumu paraksta pilnvarota persona, piedāvājumam
jāpievieno pilnvaras oriģināls vai apliecināta kopija. Pieteikumu dalībai iepirkumā
sagatavo atbilstoši pievienotajai formai (Nolikuma 1.pielikums).

3.2.2. Pretendenta vai personas, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu savas kvalifikācijas
atbilstību, Komercreģistra vai Valsts ieņēmumu dienesta, vai līdzvērtīgas komercdarbību
vai saimniecisko darbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības
kopija.

3.2.3. Vispārēja informācija par pretendentu (Nolikuma 3.pielikums).
3.2.4. Informācija par par personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā

kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, un par piesaistītajiem partneriem un
apakšuzņēmējiem nododamiem darbiem un nododamo darbu apjomu (norādot naudas
izteiksmē un procentuāli) (Nolikuma 4.pielikums).
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3.2.5. Informācija par pretendenta pieredzi iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā, uzskatāmi izceļot
vismaz divus iepirkuma priekšmetam līdzīgu pakalpojumu veikšanu (Nolikuma
5.pielikums), pievienojot divas pasūtītāju pozitīvas atsauksmes.

3.2.6. Ja konkrētā līguma izpildei piegādātājs paredzējis izmantot citu uzņēmēju
(apakšuzņēmēju) un/vai speciālistu, kas uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav pretendenta
darba ņēmējs, iespējas, tad, kā pierādījums šim faktam, jāiesniedz šo uzņēmēju un/vai
speciālistu apliecinājums vai vienošanās par sadarbību konkrētā līguma izpildei.

3.3. Tehniskais piedāvājums:
3.3.1. Tehniskais piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar Nolikuma 2.pielikuma „Tehniskā

specifikācija un pretendenta tehniskais piedāvājums” noteiktajām prasībām.

3.4. Finanšu piedāvājums:
3.4.1. Finanšu piedāvājums jāiesniedz atbilstoši Nolikuma 6.pielikumam.
3.4.2. Finanšu piedāvājumā cenas norāda latos (LVL) bez pievienotās vērtības nodokļa.
3.4.3. Finanšu piedāvājumā norādītajā cenā jāiekļauj visas ar Tehniskajā specifikācijā (Nolikuma

2.pielikums) noteikto pakalpojumu saistītās izmaksas un nodokļi, izņemot PVN.
3.4.4. Iepriekšminētās cenas jānorāda ar ne vairāk kā 2 (divām) zīmēm aiz komata.
3.4.5. Pretendenta piedāvātajām cenām un vienību likmēm jābūt nemainīgām visā līguma

izpildes laikā.
3.4.6. Izziņas. Gadījumā, ja Iepirkuma komisija pirms lēmuma par iepirkuma rezultātiem

pieņemšanas publiskajās datubāzēs vai tiešsaitē attiecīgo kompetento iestāžu pārziņā
esošajās informācijas sistēmās nespēj iegūt informāciju, vai pretendentam, kuram būtu
jāpiešķir līguma slēgšanas tiesības (tai skaitā visiem personu grupas dalībniekiem, ja
pretendents ir personu grupa (apvienība)), nav pasludināts maksātnespējas process un tas
neatrodas likvidācijas stadijā un ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās
apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus, Iepirkuma komisija
pieprasa pretendentam (tai skaitā visiem personu grupas dalībniekiem, ja pretendents ir
personu grupa (apvienība)) 10 (desmit) darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas
dienas, iesniegt pasūtītājam šādas izziņas:

3.4.6.1. ne agrāk kā vienu mēnesi pirms izziņas iesniegšanas dienas izdotu izziņu, ko
izsniegusi Latvijas un ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā
vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu,
tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī
pārsniedz 100 latus;

3.4.6.2. ne agrāk kā vienu mēnesi pirms izziņas iesniegšanas dienas izdotu izziņu, ko
izsniegusinLatvijas vai ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā
vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) un kas apliecina, ka tam nav pasludināts
maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā.

4. Vērtēšana – Pretendentu atlase un piedāvājuma izvēle

4.2.1. Iepirkuma komisija veic pretendentu atlasi un piedāvājumu atbilstības pārbaudi atbilstoši
PIL un Nolikumam. Pretendentu piedāvājumus, kas ir tikuši atzīti par neatbilstošiem
pretendentu atlases, tehnisko vai finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā,
Iepirkuma komisija tālāk neizskata, izslēdzot no turpmākās izvērtēšanas un dalības
iepirkumā (noraidot piedāvājumu).

4.2.2. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu no piedāvājumiem, kas atbilst
Nolikuma un PIL prasībām.

4.2.3. Vērtējot piedāvājumu, Iepirkuma komisija ņem vērā tā kopējo cenu bez PVN.

5. Lēmums
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5.1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta
piedāvājumu un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem

5.2. Iepirkuma līgumā netiks paredzēts avansa maksājums.
5.3. Apmaksas nosacījumi:

5.3.1. Pasūtītājs samaksā par GPS un degvielas kontroles sistēmu uzstādīšanu 10 (desmit)
darba dienu laikā no sistēmu uzstādīšanas un rēķina saņemšanas dienas.

5.3.2. Izpildītājs par sistēmu nomas pakalpojumu nodrošināšanu katru mēnesi iesniedz
pasūtītājam rēķinu un pasūtītājs samaksā par iepriekšējā mēnesī saņemto pakalpojumu 10
(desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas.

5.4. Pretendentam jāparaksta un jāiesniedz pasūtītājam iepirkuma līgums 10 (desmit) darba dienu
laikā no brīža, kad pretendents ir saņēmis no pasūtītāja uzaicinājumu parakstīt iepirkuma
līgumu.

5.5. Ja iepirkumā uzvarējušais piedāvājuma iesniedzējs atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar
Pasūtītāju, iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kas
iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu no piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma
prasībām un Darba uzdevumam/specifikācijai. Ja arī šis Pretendents atsakās no līguma
slēgšanas, tiek pieņemts lēmums pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu
piedāvājumu.

6. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

6.1. Komisijas tiesības
6.1.1. Iepirkuma komisijai vērtēšanā ir tiesības pieaicināt ekspertus.

6.1.2. Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents rakstiski precizē vai sniedz
skaidrojumus par informāciju attiecībā uz savu piedāvājumu (nemainot tajā ietverto
informāciju pēc būtības).

6.1.3. Iepirkuma komisijai ir tiesības pārbaudīt Pretendenta sniegto informāciju.

6.1.4. Iepirkuma komisijai ir tiesības iepirkumu izbeigt vai pārtraukt saskaņā ar likumu,
nenoslēdzot iepirkuma līgumu.

6.2. Komisijas pienākumi
6.2.1. Iepirkuma komisijas pienākums ir saskaņā ar Nolikuma prasībām izvērtēt iesniegtos

piedāvājumus un pieņemt lēmumu par Pretendentu, kurš ir iesniedzis piedāvājumu ar
viszemāko cenu.

6.2.2. Iepirkuma komisijas pienākums ir rakstiski informēt visus Pretendentus par iepirkuma
rezultātiem pēc lēmuma pieņemšanas.

7. Pretendenta tiesības un pienākumi

7.1. Pretendenta tiesības
7.1.1. Pretendentam ir tiesības pieprasīt apliecinājumu no Pasūtītāja par piedāvājuma

saņemšanu.

7.1.2. Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu saskaņā ar
Publisko iepirkumu likumu.

7.1.3. Pretendentam ir tiesības iesniegt iesniegumu par pārkāpumiem iepirkuma procedūrā
saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.

7.2. Pretendenta pienākumi
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7.2.1. Pretendentam ir pienākums ievērot visus Nolikumā minētos nosacījumus.

7.2.2. Pretendentam ir pienākums pastāvīgi sekot līdz aktuālajai informācijai par izmaiņām
Nolikumā.

7.2.3. Pretendentam ir pienākums rakstveidā un laikus sniegt papildu informāciju vai
paskaidrojumus par piedāvājumu, ja saņemts pieprasījums no Pasūtītāja vai iepirkuma
komisijas.
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Pielikums Nr. 1

AND 2013/14

PIETEIKUMA FORMA

Komersants__________________________________________________________________

(nosaukums)
Reģistrācijas Nr._______________________________

Juridiskā adrese______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN), reģistrācijas Nr. _______________________________________

Bankas rekvizīti _____________________________________________________________

tā ________________________________________________________________________
direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām vārds, uzvārds

Iepirkuma daļas nosaukums ____________________________________________

Piedāvājuma
cena bez PVN         ____________________________________________

(piedāvājuma cena vārdos un skaitļos)

PVN                         ___________________________________________
(PVN 21% vārdos un skaitļos)

Cena ar PVN            ___________________________________________
(piedāvājuma cena ar PVN 21% vārdos un skaitļos)

Personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:
o piesakās piedalīties iepirkumā „Transporta līdzekļu GPS un degvielas kontroles

sistēmu noma”, identifikācijas numurs AND 2013/14.
o piekrīt visiem nolikuma noteikumiem;
o apņemas ievērot nolikuma prasības;
o apņemas pildīt visus nolikumā izklāstītos pamatnosacījumus pasūtījuma piešķiršanas

gadījumā;
o apliecina, ka pretendenta saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;
o visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu un piedāvātajiem darbiem ir patiesas.

Ar šo apliecinu, ka neesmu iesaistīts cita Pretendenta piedāvājumā šī iepirkuma ietvaros un
neesmu interešu konflikta situācijā.
__________________________ ____________________ ___________________

(amats) (paraksts) Z.V. (paraksta atšifrējums)

Komersanta adrese,
tālr.__________________________________________________________________________

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr. _______________________________________
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Pielikums Nr. 2.

AND 2013/14

Tehniskā specifikācija un pretendenta tehniskais piedāvājums

Pretendentam nepieciešamo GPS sekošas un degvielas kontroles sistēmu skaits:
N
p.k

Nosaukums,marka VRN Izlaiduma gads Degviela

1. Autobuss Mercedes Benz Inturo HN8719 2010 DD
2. Autobuss BMC Probus HN9839 2010 DD
3. Mikroautobuss VW T4 FJ 8332 1995 Benzīns
4. Smagā a/m GAZ-53 AT 9797 1982 Benzīns
5. V/am VW Sharan HD 1262 2008 Benzīns
6. V/am Mitshubishi Space Star EF 9387 1998 Benzīns
7. Traktors MTZ-82.1 T4885LB 1999 DD
8. Autobuss VW Crafter HH 5574 2009 DD
9. V/am Toyoto Previa GA 519 2001 DD
10. V/am Audi-100 DL 2084 1989 Benzīns
11. Traktors MTZ-80 T3735LA DD
12. Traktors Belarus-920.3 T8516LT DD
13. Autobuss VW Crafter HK 139 2010 DD
14. Autobuss Mercedes Benz 310D EP 3303 1994 DD
15. V/am Opel Zafira GR 9361 2000 Benzīns
16. Traktors MTZ-82 T9318LC DD
17. Traktors T-150 K T9862LC DD
18. Autobuss VW Crafter HP9623 2011 DD
19. Mikroautobuss VW Caravelle FE 1136 1993 DD
20. V/am VAZ 2106 DS 5527 1999 Benzīns
21. Traktors MTZ-82.1 T9329LT 1999 DD
22. Mikroautobuss VW Caravelle HB9471 Benzīns
23. Autobuss VW LT46 GD 5739 DD

N.p.k. Tehniskie parametri Pretendenta tehniskais
piedavājums

1 Iekārtas barošanas spriegums no 10 līdz 30V.
2 Iekārtas darbības temperatūra atbilstoši Latvijas klimatiskajiem

apstākļiem
3 Iekārtas precizitāte, pieļaujamā kļūda koordināšu noteikšanai (+/-)

no 4 m līdz 10m
4 Izsekošanas sistēmai obligāti ir jābūt pieejamai Latvijas, Lietuvas

un Igaunijas kartēm
5 Izsekošanas sistēmai jānodrošina darbība valsts valodā.
6 Piekļuves iespēja sistēmai un atskaitēm 24 stundas diennaktī un 7

dienas nedēļā
7 Piedāvātajām mobilo sakaru operatoru SIM kartēm jānodrošina

netraucēta regulāra GPRS datu pārraide visā Latvijas Republikas
teritorijā

8 Gadījumos, kad nav iespējama GSM/GPRS datu pārraide, dati tiek
uzkrāti Iekārtas iekšējā atmiņā un nosūtīti uz datu bāzes serveri
brīdī, kad pārklājums atkal kļūst pieejams

9 Sistēma pilnībā tiek uzturēta uz piegādātāja servera, ar piegādātāja
SIM kartēm
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10 Sistēma nodrošina automātisku paziņojumu un atgādinājumu
nosūtīšanu (e-pasts, sms)

11 Maršrutu vēstures saglabāšana ne mazāk kā 3 gadi
Ģeogrāfiskajās kartēs attēlojamās funkcijas

12 Transportlīdzekļa darbības kontrole reālajā laikā: motora režīms,
brauciena galamērķi, braukšanas ātruma pārskatīšana, parkošanās
vietas, degvielas patēriņš

13 Vēstures pārskats: braucienu reālā animācija kartē, parkošanās
vietu un laiku uzrāde, braucienu dati – nobrauktais ceļš, brauciena
laiks, lielākais ātrums, degvielas patēriņš
Sistēmas atskaišu nodrošināšana

14 Iespēja atskaitēs izvēlēties periodu un apstāšanās intervālus
(mēneši, dienas, izvēlēties atsevišķas nedēļas dienu/-as
(piem.sestdiena vai svētdiena), stundas, minūtes – no/līdz)

15 Informācija par nobrauktajiem maršrutiem, attālumiem (apdzīvota
vieta, adrese, laiks (hh:mm) no/līdz, nobrauktais attālums (km)),
degvielas patēriņš

16 Informācija par braukšanas ātrumu (apdzīvota vieta, laiks
(hh:mm) no/līdz, nobrauktais attālums (km), ātrums (km/h)),
degvielas patēriņš

17 Stāvvietu (vai apstāšanās vietu) uzskaite (apdzīvota vieta, adrese,
laiks (hh:mm) no/līdz, ilgums (stundas, minūtes))

18 Sistēma nodrošina automatisku ceļazīmes izveidi par dienu vai
laika periodu līdz mēnesim ar informāciju (izbraukšanas/
iebraukšanas punkts, laiks izbraucot/iebraucot, laiks pavadīts ceļā
un gala punkta, kilometri starp punktiem, degvielas patēriņš)

19 Iespēja visas pieejamās atskaites sagatavot „PDF” un „Excel”
formātos
Sistēmas darbības nodrošināšana

20 Bezmaksas pasūtītāju darbinieku apmācība par iekārtām un
sistēmas lietošanu

21 Bezmaksas GPS sekošanas sistēmas pakalpojumu jauninājumi
22 Bezmaksas iekārtu pārkonfigurēšana
23 Defektu novēršanas laiks 3 darba dienas
24 Pretendentam jānodrošina klientu atbalsta tālrunis, darba dienās

noplkst.8:00 līdz plkst.17:00
Degvielas kontrole

25 13 vieglajām automašīnām, kas minētas mašīnu sarakstā,
degvielas kontrole jārealizē pieslēdzoties mašīnu OBD vai CAN
līnijām

26 10 smagajām mašīnām, autobusiem un traktoriem degvielas
kontrole jārealizē ar degvielas mērstieņu risinājumu, izvietojot
divus degvielas mērstieņus katrā transportlīdzekļu bākā augstākai
precizitātei zem dažādiem leņķiem

__________________________________________________________
Pretendenta vadītāja vai pilvnvarotās personas paraksts
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Pielikums Nr.3

AND 2013/14

Vispārējā informācija par pretendentu.

Nosaukums

Reģistrācijas numurs/ fiziskai personai
personas kods
Juridiskā adrese/ deklarētā adrese
Telefons, fakss, e-pasts
Pretendenta kontaktpersona
(vārds, uzvārds, amats, telefons)
Uzņēmuma darbības sfēra (īss apraksts)

Finanšu rekvizīti:

Bankas nosaukums:
Bankas kods:
Konta numurs:
Pilnvarotā persona, kas būs tiesīga
parakstīt līgumu

__________________________________________________________
Pretendenta vadītāja vai pilvnvarotās personas paraksts
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Pielikums Nr.4

AND 2013/14

Informācija par personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu,
ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, un par piesaistītajiem

partneriem un apakšuzņēmējiem* nododamajiem darbu apjomiem

Nosaukums, reģ.Nr. (vai vārds, uzvārds, personas kods
(fiziskai personai))
Statuss piedāvājumā (apakšuzņēmējs vai persona, uz kuras
iespējām pretendents balstās):
Juridiskā adrese/ deklarētā adrese
Telefons, fakss, e-pasts
Pretendenta kontaktpersona
(vārds, uzvārds, amats, telefons)
Apakšuzņēmēja / partnera paredzēto darbu īss apraksts:
Darbu apjoms Ls (bez PVN):
Darbu apjoms %:

* - apakšuzņēmēji (norāda informāciju par visiem apakšuzņēmējiem, apakšuzņēmēju
piesaistītajiem apakšuzņēmējiem un saistītajiem uzņēmumiem), kuru sniedzamo pakalpojumu
vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības.

___________________________________________
Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts
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Pielikums Nr.5

AND 2013/14
Pretendenta pieredze

Informācija par pretendenta pieredzi iepriekšējo trīs gadu laikā, par iepirkuma priekšmetam
līdzīgu pakalpojumu veikšanu.

Nr. Pasūtītājs,
kontaktpersona,
tālrunis, e-pasts

Līguma
nosaukums

Veiktā
pakalpojuma
apraksts

Darbu apjoms
Ls (bez PVN)

Izpildes laiks
no___ līdz___

1
2
3

___________________________________________
Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts
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Pielikums Nr. 6
AND 2013/14

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA

Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā iekļautas visas ar Tehniskajā specifikācijā noteikto
prasību izpildi saistītās izmaksas, atsevišķi izdalot PVN.

Nr.
p.k.

Pakalpojuma nosaukums Daudzums
(gab.)

Cena par vienību
Ls bez PVN

Kopējā summa par visu
apjomu Ls bez PVN

1 GPS transporta kontroles
Sistēma un tās uzstādīšana,
iekļaujot pieslēgšanos OBD
līnijai vai CAN

23

2 Degvielas divu mērstieņu, to
uzstādīšana un kalibrācija

10

KOPĀ Ls bez PVN (A)
Nr.
p.k.

Pakalpojuma nosaukums Daudzums
(gab.)

Cena par vienību
Mēnesī Ls bez
PVN

Kopējā summa par visu
apjomu  līdz 31.12.2014.
Ls bez PVN

GPS transporta kontroles
sistēmas noma (pilns serviss)

23

KOPĀ Ls bez PVN (B)
KOPĀ Līgumcena Ls bez
PVN (A+B)
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Pielikums Nr. 7
PROJEKTS

LĪGUMS Nr. AND 2013/14

Transporta līdzekļu GPS un degvielas kontroles sistēmu noma

Aglonā 2013. gada  _______

Aglonas novada dome, reģ.Nr.90000065754, juridiskā adrese:Somersetas iela 34,
Aglona, Aglonas novads, tās _____________________ personā, kurš rīkojas pamatojoties uz
nolikumu, turpmāk tekstā Pasūtītājs, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „_______________”, reģ.Nr. LV ____________,
juridiskā adrese: _________________________, tās __________________________ personā,
kurš rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā Piegādātājs, no otras puses, turpmāk abas kopā
sauktas – Puses, pamatojoties uz iepirkuma „Transporta līdzekļu GPS un degvielas kontroles
sistēmu noma” (ID Nr. AND 2013/14) rezultātiem, izsakot savu brīvu gribu – bez maldības,
viltus vai spaidiem, noslēdz šāda satura līgumu, turpmāk tekstā – Līgums:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pasūtītājs uzdod un apmaksā, un Izpildītājs ar saviem resursiem apņemas piegādāt un

uzstādīt globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) sekošanas iekārtas, OBD līnijas vai CAN
degvielas divu mērstieņus un nodrošināt iekārtu atrašanās vietas un degvielas daudzuma
noteikšanas pakalpojumus, izmantojot GPS sekošanas sistēmu, OBD līnijas vai CAN
mērstieņus (turpmāk -Pakalpojums), saskaņā ar 1.pielikumu „Tehniskais piedāvājums”,
2.pielikumu „Finanšu piedāvājums” un Līguma noteikumiem.

1.2. Pasūtītājs un Izpildītājs vienojas, ka Pasūtītājs Līguma darbības laikā Līgumā norādīto
Pakalpojuma apjomu ir tiesīgs palielināt vai samazināt 10% (desmit procentu) robežās
atbilstoši reālajai nepieciešamībai.

2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1. Līguma summa, par Līgumā minēto Pakalpojumu, ir Ls __ (___ lati un __ santīmi), tai

skaitā 21% pievienotās vērtības nodoklis Ls __ (__ lati un__ santīmi) un pamatsumma
Ls___ (___ lati un ___santīmi).

2.2. Līguma summa ietver visus izdevumus un atlīdzību, kāda Izpildītājam pienākas sakarā ar
pilnīgu un pienācīgu Līgumā noteikto saistību izpildi.

2.3. Pasūtītājs veic samaksu šādā kārtībā:
2.3.1. Pasūtītājs samaksā par GPS sekošanas iekārtu, OBD līniju vai CAN mērstieņu uzstādīšanu

10 (desmit) darba dienu laikā no GPS sekošanas iekārtu, OBD līniju vai CAN mērstieņu
uzstādīšas, pieņemšanas-nodošanas akta par GPS sekošanas iekārtu, OBD līniju vai CAN
mērstieņu uzstādīšanu abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas.

2.3.2. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par iepriekšējā mēnesī sniegto Pakalpojumu saskaņā ar
Izpildītāja iesniegto rēķinu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas dienas.

2.4. Visi maksājumi Līguma ietvaros Izpildītājam tiek veikti uz Izpildītāja norādīto bankas kontu
Nr.____________________.

2.5. Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā.

3. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ
Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 31.12.2014.g. no
GPS sekošanas iekārtu, OBD līniju vai CAN mērstieņu uzstādīšanas un pieņemšanas-
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nodošanas akta par GPS iekārtu, OBD līniju vai CAN mērstieņu uzstādīšanu abpusējas
parakstīšanas dienas.

4. PAKALPOJUMA IZPILDE
4.1. GPS sekošanas iekārtas, OBD līnijas vai CAN mērstieņus Izpildītājam jāuzstāda 5 (piecu)

darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas no Pasūtītāja.
4.2. GPS sekošanas iekārtu, OBD līniju vai CAN mērstieņu uzstādīšanas vieta ir garāžas Cirīšu

ielā 1, Aglona, Aglonas novads.
4.3. Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā pieņem Izpildītāja uzstādītās GPS sekošanas iekārtas,

OBD līnijas vai CAN mērstieņus un paraksta pieņemšanas-nodošanas aktu par GPS
sekošanas iekārtu, OBD līniju vai CAN mērstieņu uzstādīšanu vai iesniedz motivētu
atteikumu pieņemt uzstādītās iekārtas.

4.4. Pieņemot uzstādītās GPS sekošanas iekārtas, OBD līnijas vai CAN mērstieņus, Pasūtītājs ir
tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt izpildīto saistību pārbaudi, lai pārliecinātos par atbilstību
Līgumam. Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt uzstādītās GPS iekārtas, OBD līnijas vai CAN
mērstieņus,  ja konstatē, ka tās ir uzstādītās nekvalitatīvi vai nepilnīgi un ja tās neatbilst
Līgumam. Šādā gadījumā Pasūtītājs sagatavo motivētu atteikumu, kurā norāda Pasūtītāja
konstatētos defektus un/vai trūkumus, nepieciešamos papildinājumus un to novēršanas
termiņu.

4.5. Izpildītājs nodrošina Pakalpojumu saskaņā ar Tehnisko piedāvājumu (2.pielikums).
4.6. Izpildītājs katru mēnesi iesniedz Pasūtītājam rēķinu par Pakalpojuma nodrošināšanu

iepriekšējā mēnesī saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (2.pielikums).

5. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
5.1. Pasūtītāja pienākumi:
5.1.1. norīkot atbildīgo personu no Pasūtītāja puses: __________, tālr___________;
5.1.2. norēķināties ar Izpildītāju par Pakalpojumu Līgumā noteiktajā kārtībā.
5.2. Pasūtītāja tiesības:
5.2.1. izvirzīt pretenzijas par Pakalpojumu, ja tas pilnīgi vai daļēji neatbilst Līguma

noteikumiem;
5.2.2. vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Izpildītājs nepilda vai nepienācīgi pilda Līguma

nosacījumus.

6. IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
6.1. Izpildītāja pienākumi:
6.1.1. norīkot atbildīgo personu no Izpildītāja puses: __________, tālr___________;
6.1.2. sniegt Pakalpojumu saskaņā ar Tehnisko piedāvājumu (1.pielikums);
6.1.3. saskaņot ar Pasūtītāju GPS sekošanas iekārtu, OBD līniju vai CAN mērstieņu piegādi un

uzstādīšanu vienu dienu iepriekš;
6.1.4. uzstādīt GPS sekošanas iekārtas, OBD līnijas vai CAN mērstieņus Pasūtītāja norādītajā

adresē;
6.1.5. nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienas darba dienas laikā no attiecīgo apstākļu konstatācijas

brīža, ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem, kas traucē vai varētu traucēt Līgumā
noteikto saistību savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.

6.2. Izpildītājam ir tiesības saņemt atlīdzību saskaņā ar Līguma nosacījumiem.

7. PUŠU ATBILDĪBA
7.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par Līguma saistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi, kā arī

atlīdzina otrai Pusei šajā sakarā radušos zaudējumus.
7.2. Ja Izpildītājs neievēro Līguma noteikumus un, ja tas ir par pamatu Pakalpojuma izpildes

termiņa kavējumam, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot par katru nokavēto dienu līgumsodu
0,5% (nulle, komats, pieci procenti) apmērā no Līguma summas.



17

7.3. Ja Līgums tiek izbeigts Izpildītāja vainas dēļ, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 20%
(divdesmit procentu) apmērā no Līguma summas.

7.4. Ja Pasūtītājs neveic maksājumus Līgumā noteiktajos termiņos, Izpildītājs ir tiesīgs piemērot
par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,5% (nulle, komats, pieci procenti) apmērā no
termiņā nesmaksātās summas.

7.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes.

8. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI
8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde

radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma
noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un
ārkārtēja rakstura apstākļiem ir pieskaitāmas stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas,
epidēmijas, epizootijas un kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes
institūciju lēmumi.

8.2. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā
jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda kādā termiņā pēc tās uzskata ir iespējama un
paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde un pēc otras Puses pieprasījuma šādam
ziņojumam ir jāpievieno izziņa, ko izsniegusi kompetenta institūcija un kas satur minēto
ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās
prasības, attiecīgā Puse nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu Līguma
saistību nepienācīgas izpildes pamatu.

8.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt Līgumā paredzētās
saistības, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par Līguma izpildes alternatīviem
variantiem, kas ir pieņemami abām Pusēm, un izdara attiecīgus grozījumus Līgumā vai arī
izbeidz Līgumu.

9. LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA
9.1. Līgumu var grozīt vai papildināt, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu

noteiktajai kārtībai, noformējot rakstisku Pušu vienošanos, kas ar tās abpusēju parakstīšanu
kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

9.2. Līgums var tikt izbeigts tikai Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji vienojoties.
9.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Izpildītājs sniedz Pakalpojumu, kas

neatbilst Līguma nosacījumiem. Pasūtītājs neatlīdzina Izpildītājam tādējādi radušos
zaudējumus.

9.4. Izbeidzot Līgumu saskaņā ar Līguma 9.3.apakšpunktu, Līgums uzskatāms par izbeigtu
septītajā dienā pēc Pasūtītāja paziņojuma par Līguma izbeigšanu ierakstītā vēstulē
izsūtīšanas dienas.

10. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA
10.1. Visus jautājumus un strīdus, kas rodas starp Pusēm Līguma darbības laikā, Puses risina

pārrunu ceļā.
10.2. Gadījumā, ja Puses nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, strīdu izskatīšana

tiks nodota tiesai Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

11. CITI NOTEIKUMI
11.1. Puses 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā informē viena otru par tās kontaktinformācijas

vai rekvizītu maiņu.
11.2. Līgumā noteikto tiesību un pienākumu nodošana trešajām personām nav pieļaujama.
11.3. Līgums ir sagatavots divos eksemplāros uz __ (___) lapām, no kuriem vienu eksemplāru

saņem Pasūtītājs, bet otru – Izpildītājs.
11.4. Līguma visi pielikumi, kā arī visi Līguma ietvaros rakstiski noformētie un abu Pušu

parakstītie grozījumi un papildinājumi ir neatņemamas Līguma sastāvdaļas.
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11.5. Līgumam ir 2 (divi) pielikumi (apakšpunkts tiks precizēts atkarībā no pretendneta
piedāvājumam pievienotajiem dokumentiem):

1.pielikums – „Tehniskais piedāvājums” uz __ (__) lp.
2.pielikums – „Finanšu piedāvājums” uz __ (__) lp.

12. ATBILDĪGĀS PERSONAS
12.1. Atbildīgā persona no Pasūtītāja puses: Aglonas novada domes _______, tālruņa

Nr._______, e-pasts:_______.
12.2. Atbildīgā persona no Izpildītāja puses:_______, tālr._______, e-pasts:_______.

13. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

Aglonas novada dome SIA „_____________”
Reģ.Nr.

_____________________                             _____________________/ paraksta atšifrējums/


