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1. Vispārīga informācija 

1.1. Iepirkuma identifikācijas Nr. PA Višķi 2017/1 

1.2. Ziņas par  pasūtītāju: 

Pasūtītāja nosaukums: Pašvaldības aģentūra “Višķi” 

Adrese: Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pagasts, Daugavpils novads 

LV-5481 

Reģistrācijas numurs: 90002044615 

Tālruņa numurs: 65442032 

E-pasta adrese: 
agentura@viski.lv 

Kontaktpersona: 
Valentīns Šnitko, tālr. 26815715 

 

2. Iepirkuma priekšmets, iepirkuma līguma termiņš 

2.1. Iepirkuma priekšmets: Lietota autobusa (turpmāk arī - Prece) iegāde pašvaldības aģentūrai 
“Višķi” skolēnu pārvadājumiem saskaņā ar tehnisko specifikāciju (2.pielikums). 

2.2. Pretendents var iesniegt tikai l (vienu) piedāvājuma variantu par visu iepirkuma priekšmetu 
kopā. 

2.3. CPV kods: 34121000-1 (autobusi un tūristu autobusi). 

2.4. Paredzamais iepirkuma līguma izpildes laiks: 30 (trīsdesmit dienas) no iepirkuma līguma 
noslēgšanas. 

2.5. Piegādes vieta Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pagasts, Daugavpils novads 

3. Iepirkuma nolikums 

3. l .Konkursa nolikums ar visiem tā pielikumiem ir elektroniski pieejams Višķu pagasta pārvaldes 
mājas lapā www.viski.lv sadaļā Iepirkumi. 

3.2. Ar konkursa nolikumu un tā pielikumiem klātienē var iepazīties Pašvaldības aģentūrā “Višķi”, 
Skolas ielā 17, Špoģi, Višķu pagasts, Daugavpils novads, pirmdienās no 8.00 līdz 12.00,  no 12.30 
līdz 17.30; otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no 8.00 līdz 12.00, no 12.30 līdz 16.30; piektdienās no 
8.00 līdz 12.00, no 12.30 līdz 15.30. 

 
3.3. Pasūtītājs un Pretendents ar informāciju apmainās rakstiski latviešu valodā, nosūtot dokumentus 

pa e – pastu, pastu vai pa faksu, vai piegādājot personiski. 

 

3.4. Atbildes uz piegādātāju jautājumiem tiek publicētas Višķu pagasta pārvaldes mājas lapā 

http://www.viski.lv/iepirkumi. Piegādātāja pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā publicētajai 

informācijai un ietvert to savā piedāvājumā.  
 

4. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, laiks un kārtība 

4.1. Piedāvājums jāiesniedz pašvaldības aģentūrā “Višķi”, Skolas ielā 17, Špoģi, Višķu pagasts, 
Daugavpils novads LV-5481 līdz 2017.gada 2.novembra plkst. 10.00. 

http://www.viski.lv/
http://www.viski.lv/iepirkumi
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4.2. Piedāvājumu var sūtīt pa pastu ierakstītā vēstulē, piegādāt ar kurjeru vai iesniegt personīgi. 
Piedāvājumi, kas saņemti pēc nolikuma 4.1.apakšpunktā minētā termiņa, tiks noraidīti un neatvērtā 
veidā nosūtīti atpakaļ pretendentam. 

4.3. Pretendents var grozīt savu piedāvājumu, ja viņš par šādu rīcību paziņo rakstiski. Atbilstošie 
grozījumi tiek iesniegti līdz 4.1.apakšpunktā noteiktam piedāvājumu iesniegšanas termiņam. 
Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts pēdējā (grozītā) 
piedāvājuma iesniegšanas brīdis. 

4.4. Pretendents var atsaukt savu piedāvājumu, ja viņš par šādu rīcību paziņo rakstiski. Atsaukumam 
ir bezierunu raksturs un tas izslēdz pretendentu no tālākas dalības konkursā. 

4.5.Pasūtītājs nodod izskatīšanai tikai tos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā 
informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. Ja piedāvājums nav atbilstoši 
noformēts pasūtītājs atdod piedāvājumu tā iesniedzējam un piedāvājumu nereģistrē. 

 

5. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība 

5.1. Piedāvājumi tiks atvērti pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām - 2017.gada 
2.novembrī plkst.10.00 Višķu pagasta pārvaldes sēžu zālē Skolas ielā 17, Špoģos, Višķu pagasts, 
Daugavpils novads. 

5.2. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta un tajā var piedalīties pretendenti, kā arī citas personas. 

Pretendents (ja pretendents ir fiziska persona) piedāvājumu atvēršanā uzrāda personu apliecinošu 

dokumentu, savukārt, pretendenta pārstāvis - personu apliecinošu dokumentu, kā arī dokumentu, kas 

apliecina tā tiesības pārstāvēt attiecīgo pretendentu. 

5.3. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas 
laiku un piedāvāto cenu. Piedāvājumu atvēršanas norise tiek protokolēta. Piedāvājumu atvēršanas 
sanāksmi slēdz pēc visu piedāvājumu atvēršanas. 

5.4. Ja Pretendents pieprasa izsniegt piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokola kopiju, 
komisija to izsniedz 3 (trīs) darba dienu laikā pēc rakstiska pieprasījuma saņemšanas. 

 

6. Piedāvājumu noformēšana 
 

6. l. Pretendentam jāiesniedz piedāvājums par visu iepirkuma priekšmeta apjomu. 

6.2. Pretendents iesniedz piedāvājumu latviešu valodā. Citā valodā sagatavotiem piedāvājuma 
dokumentiem jāpievieno notariāli vai pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Pretendents 
apliecina tulkojuma pareizību ar apliecinājuma uzrakstu, kurā jābūt: uzrakstam ,,TULKOJUMS 
PAREIZS"; tulkojuma apliecinātājas personas (pretendenta vai tā pilnvarotas personas) pilnam amata 
nosaukumam, pašrocīgam personiskajam parakstam un tā atšifrējumam, apliecinājuma vietas 
nosaukumam un datumam. 

6.3. Piedāvājumu jāiesniedz aizlīmētā un ar komersanta zīmogu apzīmogotā aploksnē, uz kuras jābūt 
šādām norādēm: 

6.3.1. Pasūtītāja nosaukums, adrese; 

6.3.2. Norāde "Piedāvājums atklātam konkursam ,,Lietota autobusa iegāde Pašvaldības 

aģentūrai „Višķi” skolēnu pārvadājumiem" (iepirkuma identifikācijas Nr. PA Višķi 2017/1)"; 

6.3.3. Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, telefona un faksa 
numuri; 
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6.3.4. Neatvērt līdz 2017.gada 2.novembra.plkst.10.00. 

6.4. Pretendentam ir jāiesniedz viens piedāvājuma oriģināls. Uz piedāvājuma oriģināla 
titullapas ir jābūt norādei "ORIĢINĀLS". 
 

6.5. Uz piedāvājuma titullapas jābūt norādēm: 

6.5.1. Pasūtītāja nosaukums un adrese; 

6.5.2. Piedāvājums atklātam konkursam ,,Lietota autobusa iegāde Pašvaldības aģentūrai 
„Višķi” skolēnu pārvadājumiem" (iepirkuma identifikācijas Nr. PA Višķi 2017/1)”; 

6.5.3. Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, e-pasta adrese, telefona 

numurs. 

6.6. Piedāvājuma sākumā aiz titullapas ir jābūt satura rādītājam, aiz kura seko visi pārējie 
piedāvājumā iekļaujamie dokumenti. 
 

6.7. Piedāvājums sastāv no trim daļām: 

6.7.1. Pretendenta atlases dokumenti, ieskaitot pieteikumu dalībai atklātā konkursā (1. 
pielikums); 

6.7.2. Tehniskais piedāvājums (3. pielikums); 

6.7.3. Finanšu piedāvājums (4. pielikums). 

6.8. Visām piedāvājuma daļām un pieteikumam dalībai atklātā konkursā ir jābūt cauršūtam tā, lai 
dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Tehniskā dokumentācija - bukleti un brošūras - var 
netikt cauršūti. Piedāvājuma dokumentiem jābūt numurētiem un cauršuvums jāapliecina. 
Cauršuvuma apliecinājums ietver: 

 

6.8. l. norādi par kopējo cauršūto lapu skaitu; 

6.8.2. pretendenta (ja pretendents ir fiziska persona) vai tā pārstāvja parakstu un paraksta     
atšifrējumu; 
 

6.8.3. datumu, kad izdarīts apliecinājums. 

6.9. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem. 

6.10. Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina saskaņā ar 
Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un 
noformēšanas kārtība". 

6.11. Iesniedzot piedāvājumu, piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un 
tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots, 

6.12. Piedāvājuma dokumentus paraksta amatpersona ar paraksta/pārstāvības tiesībām vai pilnvarota 
persona. Ja dokumentus paraksta pilnvarota persona, piedāvājumam pievieno attiecīgās pilnvaras 
apliecinātu kopiju. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, pieteikumā norāda personu, kas 
iepirkumā pārstāv personu apvienību un ir pilnvarota parakstīt ar iepirkumu saistītos dokumentus 
personu apvienības vārdā. 
 



 

6 

6.13. Iesniegtie piedāvājumi netiek atdoti atpakaļ pretendentiem. 
 

7. Prasības pretendentiem 

7.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no Publisko 
iepirkumu likuma 42. pantā 1.daļā noteiktajiem gadījumiem. Pretendentu izslēgšanas gadījumi tiks 
pārbaudīti Publisko iepirkumu likuma 42.panta noteiktajā kārtībā. 

7.3. Pretendents ir  reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā 

ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un ir iesniedzis šajā nolikumā noteiktos 

dokumentus. Prasība attiecas arī uz visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu 

iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt 

apakšuzņēmējus). 

7.2. Pretendenta vidējais finanšu apgrozījums iepriekšējos trīs gados (2014., 2015., 2016.g.) ir vismaz 
trīs reizes lielāks par pretendenta piedāvāto kopējo piedāvājuma cenu bez PVN. Ja Pretendents 
darbojas mazāk kā trīs gadus, vidējo finanšu apgrozījumu aprēķina par tā kopējo pastāvēšanas 
periodu. 

7.3. Prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai: 

7.3.1. Pretendentam, atbilstoši Ceļu satiksmes likuma 41 pantam, ir tiesības nodarboties ar 
transportlīdzekļa tirdzniecību un tam ir reģistrēta tirdzniecības vieta. 

7.4. Pretendentam savā piedāvājumā jānorāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo 
pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka. Kā arī persona, 
uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma nolikumā 
noteiktajām prasībām. 

 

8. Iesniedzamie dokumenti 
 

8.1 Pieteikums dalībai atklātā konkursā, ko sagatavo atbilstoši pievienotajai formai (nolikuma 

1.pielikums). Ja pretendents ir personu apvienība, pieteikumu paraksta visi personu apvienības 

dalībnieki. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā, kas sagatavots un aizpildīts uz Pretendenta 

veidlapas  (Pielikums Nr.1) un ko parakstījusi Pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām vai 

Pretendenta pilnvarotā persona. Gadījumā, ja pieteikumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, 

nepieciešams pievienot pilnvaru vai tās apliecinātu kopiju.  

8.2. Apliecinājums, ka uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā 
daļā paredzētie izslēgšanas noteikumi (Pretendents un visi personu apvienības dalībnieki 
apliecinājumu iekļauj un paraksta pieteikumā dalībai atklātā konkursā). 

8.3. Pretendenta izziņa par pretendenta finanšu apgrozījumu iepriekšējos trīs gados vai, ja pretendents 
darbojas mazāk kā trīs gadus, izziņa par tā kopējo pastāvēšanas periodu, un vidējo finanšu 
apgrozījumu. 

8.4. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība: 

8.4.1. visu personu apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās, kurā noteikts, ka visi personu 
apvienības dalībnieki kopā un katrs atsevišķi ir atbildīgs par iepirkuma līguma izpildi, 
nosaukts galvenais dalībnieks, kurš būs pilnvarots parakstīt piedāvājumu un citus dokumentus, 
rīkoties personu apvienības dalībnieku vārdā, parakstīt iepirkuma līgumu, un norādīts konts, 
uz kuru būs jāpārskaita visi maksājumi. Vienošanās dokumentā jānorāda katra personu 
apvienības dalībnieka darbu veikšanas daļa procentos. 
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8.4.2.Pieteikumu dalībai atklātā konkursā paraksta visi personu apvienības   

dalībnieki. 

      8.4.3.Nolikuma 8.3. punktā noteiktos dokumentus iesniedz par katru no personām, kas    
ir iekļauta personu apvienībā. 
 

8.5. Ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un/vai balstīties uz citu personu iespējām, 
pretendentam ir jāiesniedz: 

8.5.1. rakstisks apakšuzņēmēja un/vai personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, 
       apliecinājums atbilstoši Apakšuzņēmēja apliecinājuma formai (5.pielikums), 

8.5.2.apliecinājums, ka uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo 
pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% no kopējās iepirkuma līguma vērtības, un/vai uz personas, 
uz kuras iespējām pretendents balstās, neattiecas Publisko iepirkumu likumā 42.panta pirmajā 
daļā paredzētie izslēgšanas noteikumi. Apliecinājumu iekļauj Apakšuzņēmēja un personas, uz 
kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājumā (5.pielikums). 

 

8.6. Tehniskais piedāvājums 

8.6.1. Tehnisko piedāvājumu pretendents sagatavo atbilstoši tehniskajai specifikācijai 
(2.pielikums). Tehnisko piedāvājumu iesniedz atbilstoši nolikumam pievienotajai tehniskā 
piedāvājuma sagatavošanas formai (3.pielikums). 

8.6.2. Tehniskā piedāvājuma saturs: 

8.6.2.1. piedāvātā autobusa tehniskie parametri un citas prasības saskaņā ar 
nolikuma 2.pielikumu; 

8.6.2.2. pretendenta, vai personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, Ceļu 
satiksmes drošības direkcijā (CSDD) reģistrētā M3 kategorijas III klases 
transportlīdzekļa tipa atbilstības Eiropas Savienības direktīvas 2007/46/EK prasībām 
apstiprinājuma sertifikāta kopija vai arī kopējā Transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma 
sertifikāta kopija atbilstoši Eiropas Savienības direktīvas 2007/46/EK prasībām, vai arī 
CSDD izsniegta Transportlīdzekļa individuālās apstiprināšanas sertifikāta kopija 
Transportlīdzeklim, kurš atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām un Pretendenta 
iesniegtajam tehniskajam piedāvājumam. 

8.6.3. Garantijas vēstule par to, ka piegādātāja autobusam ir iespējams veikt tehniskās apkopes 
un remontu, uzrādot adreses un uzņēmumu nosaukumus. 

8.6.4. Apliecinājums par autobusa garantijas termiņu 3 (trīs) mēneši no pieņemšanas 
-nodošanas akta parakstīšanas. Garantijas laikā piegādātājs veic remontu un nomaina 
nekvalitatīvas daļas uz sava rēķina. 

8.6.5. Apliecinājums, ka Pretendents par saviem līdzekļiem pēc iepirkumu komisijas 
priekšsēdētāja pieprasījuma 3 (trīs) darba dienu laikā nodrošina izmēģināšanai un apskatei 
piedāvāto autobusu. 

8.6.6. Tehniskā piedāvājuma formai jābūt pilnīgi aizpildītai. Nepilnīgi aizpildīti un 
neatbilstoši piedāvājumi tiks noraidīti. 

 

8.7. Finanšu piedāvājums 

8.7.1. Pretendents sagatavo finanšu piedāvājumu atbilstoši nolikuma 4.pielikumā 
noteiktajai formai. 
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8.7.2. Piedāvājuma cenā pretendents ietver visas ar iepirkuma priekšmeta izpildi saistītās 
izmaksas, tajā skaitā nodevas, nodokļus, un citus obligātos maksājumus, kādi pretendentam 
varētu rasties saistībā ar iepirkuma priekšmeta izpildi. 

8.7.3. Cena pretendentam ir jānorāda euro (EUR) bez PVN, atsevišķi jānorāda PVN summa un 
cena ar PVN. 

 

9. Pretendentu vērtēšana 
 

9.1.Vispārīgie noteikumi 

9.1.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi, tehnisko un finanšu 
piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā sēdē. 

9.1.2. Pasūtītājs neizskata pretendenta piedāvājumu vai arī izslēdz pretendentu no turpmākās 
dalības iepirkumā jebkurā iepirkuma norises stadijā, ja: 

9.1.2.1. Uz pretendentu, uz personālsabiedrības biedru (ja pretendents ir 
personālsabiedrība), pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu 
vērtība ir vismaz 10% no kopējās iepirkuma līguma vērtības, un personu, uz kuras 
iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā 
noteiktajām prasībām, attiecas attiecīgie Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā 
daļā noteiktie pretendentu izslēgšanas noteikumi; 

9.1.2.2. Pretendents nav reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos un likumā 
noteiktajā kārtībā; 

9.1.2.3. Pretendents nav iesniedzis nolikuma 8. punktā noteiktos attiecīgos 
dokumentus. 

 

9.2. Piedāvājumu noformējuma pārbaude 

9.2.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā komisija izvērtē, vai piedāvājums sagatavots 
un noformēts atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām. 

9.2.2. Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām, komisija ir 
tiesīga piedāvājumu noraidīt un tālāk neizvērtēt, ja to neatbilstība nolikumā noteiktajām 
noformējuma prasībām ir būtiska. 

 

9.3. Pretendentu atlase 

9.3.1. Pretendentu atlases laikā komisija noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību 
paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām pēc iesniegtajiem pretendentu atlases 
dokumentiem, pārbaudot pretendenta atbilstību katrai nolikumā izvirzītajai prasībai. 

9.3.2. Ja pretendents neatbilst kādai no nolikumā izvirzītajām prasībām, komisija turpmāk tā 
piedāvājumu neizskata. 

 

9.4. Tehnisko piedāvājumu vērtēšana 

9.4.1. Iepirkumu komisija veic tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi, kuras laikā komisija 
izvērtē Tehnisko piedāvājumu atbilstību tehniskajai specifikācijai. 

9.4.2. Ja tiek konstatēts, ka pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst tehniskās 
specifikācijas un nolikuma 8.punkta prasībām, iepirkumu komisija tālāk šo piedāvājumu 
neizskata. 
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9.5. Finanšu piedāvājumu vērtēšana 

9.5.1. Komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi pretendentu piedāvājumos. Ja konstatē šādas 
kļūdas, tad šīs kļūdas izlabo.  Par kļūdu labojumu pasūtītājs paziņo pretendentam, kura 
pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņem vērā labojumus. 

9.5.2. Komisija pārbauda, vai nav iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums un rīkojas saskaņā ar 
Publisko iepirkumu likuma 53.panta noteikumiem. Gadījumā, ja nepieciešams 
noskaidrot, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, pasūtītājs var pieprasīt īpašo, 
tikai šim pretendentam pieejamo tirgus apstākļu aprakstu, kas pamato cenas 
pazeminājumu. 

 

9.6. Piedāvājuma izvēles kritērijs 

 

9.6.1. Pēc pretendentu atlases un piedāvājumu atbilstības pārbaudes komisija no nolikumā 
norādītajām prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlas piedāvājumu ar viszemāko 
cenu. 

9.6.2. Vērtējot piedāvājumu, komisija ņem vērā kopējo līgumcenu bez pievienotās vērtības 
nodokļa. 

10. Informācijas pārbaude pirms lēmuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu 

pieņemšanas un lēmuma pieņemšana 

10.1. Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā noteiktos pretendentu izslēgšanas 

gadījumus iepirkumu komisija pārbauda Publisko iepirkumu likuma 42.panta noteiktajā kārtībā. 

10.5. Komisija, ņemot vērā vērtēšanas rezultātus un pasūtītāja budžeta finanšu iespējas, pieņem 
lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. 

10.6. Pretendenti rakstveidā tiek informēti par konkursa rezultātiem 3 (triju) darba dienu laikā pēc 
lēmuma pieņemšanas. 

11. Iepirkumu komisija 

11.1. Komisijas darbu vada tās priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā cits komisijas loceklis. 

11.2. Komisijas tiesības: 

11.2.1. rakstiski pieprasīt, lai piegādātājs vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina 
iesniegto informāciju; 

11.2.2. pārbaudīt visu pretendentu sniegto ziņu patiesumu; 

11.2.3. pieaicināt komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām; 

11.2.4. jebkurā brīdi pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums; 

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

 
11.3. Komisijas pienākumi: 

11.3.1.  izskatīt pretendentu iesniegtos piedāvājumus, kas iesniegti noteiktajā piedāvājumu 
iesniegšanas termiņā; 
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11.3.2. pieņemt lēmumu; 

       11.3.3. Ja tikai viens pretendents atbilst visām atklāta konkursa nolikumā vai paziņojumā par 

līgumu noteiktajām pretendentu atlases prasībām, pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt 

iepirkuma procedūru, , izņemot gadījumu: Pasūtītājs var nepārtraukt iepirkumu, ja tas var 

pamatot, ka konkrētajā tirgū nedarbojas pietiekams Pretendentu atlases prasībām atbilstošu 

piegādātāju skaits. Šajā gadījumā Pasūtītājs šo pamatojumu norāda iepirkuma ziņojumā, 

papildus ietverot pamatojumu tam, ka izvirzītās Pretendentu atlases prasības ir objektīvas un 

samērīgas. 

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

12. Pretendentu tiesības un pienākumi 

12.1. Pretendenta tiesības: 

12.1.1. iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu par piedāvājuma iesniegšanu; 

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

12.2. Pretendenta pienākumi: 

12.2.1. ja piedāvājums tiek sūtīts pasta sūtījumā, pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu 
piedāvājuma izsūtīšanu, lai nodrošinātu piedāvājuma saņemšanu pašvaldības aģentūrā 
“Višķi” līdz nolikumā noteiktajam termiņam; 

12.2.2. rakstveidā, komisijas norādītajā termiņā, sniegt atbildes un paskaidrojumus par 
piedāvājumu uz komisijas uzdotajiem jautājumiem; 

12.2.3. līdz ar piedāvājuma iesniegšanu apņemas ievērot visus konkursa nolikumā 
minētos noteikumus. 

 

13. Līguma noslēgšana 

13.1. Pasūtītājs pieņem lēmumu par līguma noslēgšanu ar to pretendentu, kura piedāvājums ir 
izvēlēts saskaņā ar noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju un atbilst visām nolikumā izvirzītajām 
prasībām. 

13.2. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, komisija izvēlas 
nākamo piedāvājumu saskaņā ar noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju. Ja arī nākamais izraudzītais 
pretendents atsakās slēgt līgumu, komisija pieņem lēmumu izbeigt iepirkuma procedūru, 
neizvēloties nevienu piedāvājumu, 

13.3. Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu atbilstoši nolikuma 6.pielikuma līguma projektam ar 
izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz pretendenta iesniegto piedāvājumu un saskaņā ar nolikuma 
noteikumiem. 

13.4. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar iepirkuma līguma 
projektu, pieņem tā noteikumus un gadījumā, ja tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma 
līgumu, apliecina gatavību uzņemties un pildīt visas iepirkuma līgumā paredzētās 
saistības. 

13.5. Iepirkuma procedūras rezultātā noslēgtais iepirkuma līgums, kā arī visi tā pielikumi, 
grozījumi un papildinājumi ir brīvas pieejamības informācija Publisko iepirkumu likumā 
noteiktajā apjomā. 
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1 .pielikums nolikumam, 

Iepirkuma Id. PA Višķi 2017/1 

/pretendenta nosaukums/ 

PIETEIKUMS dalībai atklātā konkursā ,,Lietota autobusa iegāde  

pašvaldības aģentūrai ,,Višķi” skolēnu pārvadājumiem " 

Iepirkuma identifikācijas Nr.PA Višķi 2017/1 

Ar šo _____________________________ apliecinām savu dalību  

 /Pretendenta nosaukums, personu apvienības gadījumā – papildus arī katra dalībnieka 

nosaukums/ 

atklātā konkursā ,,Lietota autobusa iegāde pašvaldības aģentūrai ,,Višķi” skolēnu 

pārvadājumiem " (turpmāk tekstā - Iepirkuma procedūra) un: 

1. apliecinām, ka mums ir skaidri saprotami nolikuma un iepirkuma līguma noteikumi; 

2. piedāvājam piegādāt pasažieru pārvadāšanai paredzētu autobusu <marka> ar sēdvietu 
skaitu <sēdvietu skaits> saskaņā ar tehnisko piedāvājumu un finanšu piedāvājumu par 
šādu cenu: EUR <cena skaitļiem un vārdiem> (bez PVN). Cenā ir iekļauta autobusa 
vērtība, ieskaitot obligāto aprīkojumu, piegādes un citas ar to saistītās izmaksas. 

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

4. apstiprinām, ka šim pieteikumam pievienotie dokumenti veido piedāvājumu. 

5. visa piedāvājuma dokumentos norādītā informācija un sniegtās ziņas ir patiesas; 

6. uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42.pantā pirmajā daļā minētie 
pretendenta izslēgšanas noteikumi. 

Vispārējā informācija par pretendentu: 

1.  Pretendenta nosaukums     

2.  Reģistrācijas Nr. (ja attiecas)     

3.  Nod.  maks.  reģistrācijas Nr.  

(ja attiecas)  

   

4.  Juridiskā adrese, pasta indekss     

5.  Faktiskā adrese, pasta indekss     

6.  Bankas konta Nr.     

7.  Bankas kods     

8.  Bankas nosaukums    
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9,  Kontaktpersona    

10.  Tālruņa Nr.    

11.  Faksa Nr.    

12.  Mobilā tālruņa Nr.    

13.  Elektroniskā pasta adrese    

14.  Pretendenta   pārstāvis,   

kurš   būs tiesīgs     parakstīt     

līgumu     un 

pieņemšanas-nodošanas   

aktu,   ja tiks slēgts līgums  

  

 

Pretendenta nosaukums*:  

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds*:  

Pilnvarotās personas amats*:  

Pilnvarotās personas paraksts*:  

Datums:  

 
z.v. 

 
 

 
* Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, šie lauki jāaizpilda par katru personu apvienības dalībnieku un 

pieteikums jāparaksta visiem dalībniekiem. 
Papildus jāiesniedz pilnvara ar informāciju par personu apvienības vārdā izvirzīto atbildīgo juridisko personu un 

dokumentu parakstīšanai attiecīgi pilnvaroto fizisko personu, kā arī papildus jānorāda katras personas atbildības apjoms. 
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2. pielikums nolikumam 

Iepirkuma Id. PA Višķi 2017/1 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

Atklātam konkursam ,,Lietota autobusa iegāde pašvaldības aģentūrai ,,Višķi” skolēnu 
pārvadājumiem " 

Iepirkuma identifikācijas Nr. PA Višķi 2017/1 

1. Kopējās prasības: 

1.1. Piegādātājs nodrošina autobusa sertifikāciju CSDD. 

l .2. Piegādātājs reģistrē autobusu CSDD, kā īpašnieku norādot pašvaldības aģentūru 
“Višķi” 

1.3.  Autobusam jābūt pilnībā aprīkotam, lai atbilstoši normatīvo aktu prasībām 
nodrošinātu autobusa dalību ceļu satiksmē. 

Nr. 

p.k.  

  Tehniskās specifikācijas minimālās prasības   

1.  Transporta      līdzekļa 

marka, modelis  

   

2.  Transporta      līdzekļa 

statuss  

Lietots   

3.  Transporta      līdzekļa 

izlaiduma gads  

Ne vecāks par 2008. gadu   

4.  Transporta      līdzekļa 

nobraukums km  

Ne vairāk kā 370 000 km   

5.  Transporta      līdzekļa 

stāvoklis  

Bez mehāniskiem bojājumiem.   

6.  Motora tilpums  Līdz 10518 cm3  

7.  Transporta      līdzekļa 

garums, m  

Ne vairāk kā 13.20 m   

8.  Transporta      līdzekļa 

augstums,  

Ne augstāks kā 3,4 m   

9.  Durvju skaits  Divas pasažieru durvis   

10.  Vietu skaits  Sēdvietas ne mazāk kā 55 un ne vairāk kā 65    

(neieskaitot autovadītāju)  

 

11.  Virsbūve  Pasažieru, vienstāvu   

12.  Virsbūve  Bez korozijas pazīmēm   

13.  Riepas  Ar nodilumu ne lielāku par 30%   

14.  Dzinējs  Dīzeļdzinējs   

15.  Dzinēja izvietojums  Aizmugurē   

16.  Degvielas patēriņš  Ne lielāks par 36 litriem/100km   

17.  Degvielas     tvertnes 

tilpums 

Ne mazāk kā 300 1   

18. Jauda, kw  Ne mazāka kā 265  
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19.  Motora parametri Ne zemāki kā atbilstoši EURO 4 standartam  

20. Pārnesumkārba  Mehāniskā  

21. Piedzina  Pakaļējā  

22. Vadība  Kreisās puses  

23. Vadība  Tahogrāfs  digitālais vadītājam sertificēts un pārbaudīts  

24. .  Ātruma ierobežotājierīce   100 km  

25.  Stūres iekārta aprīkota ar Stūres pastiprinātāju 

26. Bremzes  Bremžu antibloķēšanas sistēma (ABS), (ASR)  

27. Bremzes  Motora bremze un/ vai retarders  

28.        Krāsa  Nav noteikta 

29.  Obligātais   aprīkojums   

un prasības Medicīniskās aptieciņas - 2 gab.  
  

   Ugunsdzēšamais aparāts (nostiprināts) - 3 gab.    

   Piespiedu apstāšanās - avārijas zīme    

   Rezerves ritenis ar disku    

  Elektriski regulējami un apsildāmi sāna skata spoguļi  

   Radio + mikrofons   

   Dubultie sānu logi  

   Radiatora apsilde salonā  

   Autonomā apsildes sistēma  

   Regulējams stūres rats  

   Regulējams vadītāja sēdeklis  

   Priekšējie miglas lukturi  

  Klimata kontrole 

  Piegādātam  autobusam jāatbilst un jābūt attiecīgi 

sertificētam saskaņā ar MK noteikumiem  Nr. 1494 

,,Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu,   to piekabju   

un sastāvdaļu   atbilstības   novērtēšanas noteikumi". 

   Tehniskajam piedāvājumam pievieno:  

1. vismaz 5 fotogrāfijas kopā, kurās ir redzama piedāvātā 

prece (gan no ārpuses, gan salons). 

 2. tehnisko apkopju grāmatiņas ar ierakstiem par 

veiktajām apkopēm. 

 3. pēdējās veiktās tehniskās apskates protokolu kopijas.  

  Pretendentam   jānodrošina   autobusa   reģistrācija 

CSDD   uz Pasūtītāja vārda par saviem līdzekļiem 

  Pretendentam jānodrošina piegāde Pasūtītājam 30 darba 

dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas 

  Vienlaicīgi ar autobusu piegādi piegādātājs iesniedz 

pasūtītājam transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās 

atbildības obligāto apdrošināšanas polisi (OCTA) un 

(KASKO) uz 1 (vienu) gadu, polisēs kā īpašnieku norādot 

pašvaldības aģentūru Višķi, kas jāiekļauj piegādes 

izmaksās. 

   Autobusa garantijas termiņš 3 (trīs) mēneši. Garantijas 

laikā Piegādātājs  veic remontu, nomaina nekvalitatīvās 

detaļas uz sava rēķina. 
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30 .Autobusa stāvoklis piegādes 

brīdī  

Transportlīdzeklis ir labā tehniskā un vizuālā stāvoklī  

  Transportlīdzeklim nav uzlīmju noņemšanas radīti defekti  

  Transportlīdzeklim nav automašīnu riteņu disku vai riepu 

deformācija, bojājumi  

  Nav bijuši virsbūves defekti  

  Transportlīdzeklim nav neatbilstošs riteņu disku vai riepu 

modelis  

  Transportlīdzekļa stiklojumā nav plaisas un caurumi, citi 

bojājumi vai to novēršanas pēdas  

  Transportlīdzekļa lukturos nav plaisas un caurumi  

  Transportlīdzekļa salonā nav traipi, caurumi, plīsumi  

  Transportlīdzeklim nav skrūvju caurumi, kas radušies, 

noņemot papildaprīkojumu  
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3.pielikums nolikumam,  

Iepirkuma Id. PA Višķi 2017/1 

Atklāta konkursa ,,Lietota autobusa iegāde pašvaldības aģentūrai ,,Višķi” 
skolēnu pārvadājumiem " Iepirkuma identifikācijas Nr. PA Višķi 2017/1 

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 

Uz Pretendenta veidlapas 

vieta 

datums 

Nr. P.k.    Tehniskās specifikācijas 

minimālās prasības  

Pretendenta 

piedāvājums  

1.  Transporta līdzekļa 

marka, modelis  

    

2.  Transporta līdzekļa 

statuss  

Lietots    

3.  Transporta             

līdzekļa izlaiduma gads  

Ne vecāks par 2008. gadu    

4,  Transporta             

līdzekļa nobraukums km  

Ne vairāk kā 370 000 km    

5.  Transporta             

līdzekļa stāvoklis  

Bez mehāniskiem bojājumiem    

6.  Motora tilpums  Līdz 10518 cm3   

7.  Transporta             

līdzekļa garums, m  

Ne vairāk kā 13.20 m    

8.  Transporta             

līdzekļa augstums, m  

Ne augstāks kā 3,4 m    

9.  Durvju skaits  Divas pasažieru durvis    

10.  Vietu skaits  Sēdvietas ne mazāk kā 55 un ne 

vairāk kā 65    (neieskaitot 

autovadītāju)  

  

11.  Virsbūve  Pasažieru, vienstāvu    

12.  Virsbūve  Bez korozijas pazīmēm    

13. Riepas  Ar nodilumu ne lielāku par 30%   

14.  Dzinējs  Dīzeļdzinējs    

15.  Dzinēja izvietojums  Aizmugurē    

16.  Degvielas patēriņš  Ne lielāks par 36 1itri / 100km    

17.  Degvielas tvertnes 

tilpums  

Ne mazāk kā 300 1    

18.  Jauda, kw  Ne mazāka kā 265    

19.  Motora parametri:  Ne zemāki kā atbilstoši EURO 4 

standartam  

  

20.  Pārnesumkārba  Mehāniskā    

21.  Piedziņa  Aizmugurējā    

22.  Vadība  Kreisās puses    
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23.  Vadība  Tahogrāfs digitālais vadītājam 

sertificēts un pārbaudīts  

  

24.    Ātruma ierobežotājierīce   100 

km  

  

25.  Stūres iekārta aprīkota ar  Stūres pastiprinātājs    

26.  Bremzes  Bremžu     antibloķēšanas      

sistēma (ABS), (ASR)  

  

27.  Bremzes  Motora bremze    

28.  Krāsa  Nav noteikta    

29. Obligātais aprīkojums un 

prasības  

Medicīniskās aptieciņas - 2 gab.    

  Ugunsdzēšamais                     

aparāts (nostiprināts) - 3 gab.  

  

  Piespiedu apstāšanās - avārijas 

zīme  

  

  Rezerves ritenis ar disku    

  Elektriski  regulējami  un  

apsildāmi sāna skata spoguļi  

  

  Radio + mikrofons    

  Dubultie sānu logi    

  Radiatora apsilde salonā    

  Autonomā apsildes sistēma    

  Regulējams stūres rats    

  Regulējams vadītāja sēdeklis    

  Priekšējie miglas lukturi    

  

  

  

Piegādātam  autobusam jāatbilst 

un jābūt attiecīgi sertificētam 

saskaņā ar MK noteikumiem      

Nr. 1494 ,,Mopēdu,             

mehānisko transportlīdzekļu, to   

piekabju   un sastāvdaļu  

atbilstības   novērtēšanas 

noteikumi".  

  

atbilst  / neatbilst 

(ierakstīt atbilstošo) 

 Tehniskajam               

piedāvājumam pievieno: 

 1. vismaz 5 fotogrāfijas kopā, 

kurās ir redzama piedāvātā prece 

(gan no ārpuses, gan salons). 

2.tehnisko apkopju grāmatiņas ar 

ierakstiem par veiktajām apkopēm.  

3. pēdējās veiktās tehniskās 

apskates protokolu kopijas.  

Tiks   nodrošināts  

/  Netiks 

nodrošināts  

(ierakstīt 

atbilstošo) 

  Pretendentam   jānodrošina   

autobusa   reģistrācija CSDD   

uz Pasūtītāja vārda par saviem 

līdzekļiem  

Tiks   nodrošināts  

/  Netiks 

nodrošināts 

(ierakstīt 

atbilstošo)  
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  Pretendentam jānodrošina piegāde 

Pasūtītājam 30 darba dienu laikā 

no līguma noslēgšanas dienas  

Tiks  nodrošināts  

/  Netiks 

nodrošināts  

(ierakstīt 

atbilstošo) 

  Vienlaicīgi ar autobusu piegādi 

piegādātājs iesniedz pasūtītājam 

transportlīdzekļu īpašnieku 

civiltiesiskās atbildības obligāto 

apdrošināšanas polisi (OCTA) un 

(KASKO) uz 1 (vienu) gadu, 

polisēs kā īpašnieku norādot 

pašvaldības aģentūru Višķi, kas 

jāiekļauj piegādes izmaksās.  

Tiks nodrošināts / 

Netiks nodrošināts 

(ierakstīt 

atbilstošo) 

  Autobusa garantijas termiņš 3 (trīs) 

mēneši. Garantijas laikā 

Piegādātājs  veic remontu,   

Tiks  nodrošināts  

/  Netiks 

nodrošināts 

(ierakstīt 

atbilstošo)  

  nomaina nekvalitatīvās detaļas uz 

sava rēķina.  

  

30. Autobusa stāvoklis piegādes 

brīdī  

Transportlīdzeklis ir labā tehniskā 

un vizuālā stāvoklī  

Tiks nodrošināts / 

Netiks nodrošināts 

(ierakstīt 

atbilstošo)  

  Transportlīdzeklim nav uzlīmju 

noņemšanas radīti defekti  

Tiks nodrošināts 

/Netiks nodrošināts  

(ierakstīt 

atbilstošo) 

  Transportlīdzeklim nav 

automašīnu riteņu disku vai riepu 

deformācija, bojājumi  

Tiks nodrošināts / 

Netiks nodrošināts  

(ierakstīt 

atbilstošo)                          
:  

  Nav bijuši virsbūves defekti  Tiks nodrošināts / 

Netiks nodrošināts  

(ierakstīt 

atbilstošo) 

  Transportlīdzeklim nav 

neatbilstošs riteņu disku vai riepu 

modelis  

Tiks nodrošināts / 

Netiks : nodrošināts 

(ierakstīt 

atbilstošo) 

 Transportlīdzekļa stiklojumā nav 

plaisas un caurumi, citi bojājumi 

vai to novēršanas pēdas 

Tiks nodrošināts / 

Netiks nodrošināts  

(ierakstīt 

atbilstošo) 

 Transportlīdzekļa lukturos nav Tiks nodrošināts / 
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plaisas un caurumi Netiks nodrošināts  

(ierakstīt 

atbilstošo) 

 Transportlīdzekļa salonā nav traipi, 

caurumi, plīsumi  

Tiks nodrošināts / 

Netiks nodrošināts  

(ierakstīt 

atbilstošo) 

 Transportlīdzeklim nav skrūvju 

caurumi, kas radušies, noņemot 

papildaprīkojumu  

Tiks nodrošināts / 

Netiks nodrošināts  

(ierakstīt 

atbilstošo) 

 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksttiesīgās personas paraksts> 

Datums 
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  4.pielikums Nolikumam  

Iepirkuma Id. PA Višķi 2017/1 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

Atklātam konkursam ,,Lietota autobusa iegāde pašvaldības aģentūrai ,,Višķi” skolēnu 
pārvadājumiem " Iepirkuma identifikācijas Nr. PA Višķi 2017/1 

1.   Iesniedza 

Pretendenta nosaukums    

Reģistrācijas numurs   

2.   Piedāvājums 

  

Transportlīdzekļa 

modelis  

Cena bez 

PVN 

(EUR)  

PVN 

likme (%)  

PVN 

summa 

(EUR)  

Cena kopā ar PVN 

(EUR)  

          

Piedāvātajā cenā ietvertas visas izmaksas un nodokļi, kas saistīti ar autobusa 
obligātā aprīkojuma nodrošināšanu, autobusa piegādi un reģistrāciju uz pasūtītāja 
vārda. 

Vārds, uzvārds, amats    

Paraksts, zīmoga 

nospiedums  

  

Datums    

 

Piedāvājumu paraksta pretendenta paraksttiesīgā persona 
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    5.pielikums Nolikumam,  

Iepirkuma Id. PA Višķi 2017/1 

APAKŠUZŅĒMĒJA UN PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS 

BALSTĀS, APLIECINĀJUMS 

Atklātā konkursa ,,Lietota autobusa iegāde pašvaldības aģentūrai ,,Višķi” skolēnu 
pārvadājumiem " Iepirkuma identifikācijas Nr. PA Višķi 2017/1 ietvaros 

Ar šo <Apakšuzņēmēja vai Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, 
ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām nosaukums vai vārds un uzvārds 
(ja apakšuzņēmējs ir fiziskā persona), reģistrācijas numurs un adrese> apliecina, ka: 

piekrīt piedalīties pašvaldības aģentūras “Višķi”, reģistrācijas Nr. 90002044615, Skolas iela 
17, Špoģi, Višķu pagasts, Daugavpils novads, LV-5481, (turpmāk - Pasūtītājs) organizētajā 
atklātajā konkursā ,,Lietota autobusa iegāde pašvaldības aģentūrai ,,Višķi” skolēnu 
pārvadājumiem" Iepirkuma identifikācijas Nr. PA Višķi 2017/1 

kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk - pretendents) 
apakšuzņēmējs un/vai persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā 
kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, 

a.   gadījumā, ja ar pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, apņemamies izpildīt 
tehniskajā piedāvājumā norādītos darbus: 

<īss izpildāmo darbu apraksts atbilstoši apakšuzņēmējam nododamo darbu 
apjomam procentos un naudas izteiksmē>. 

vai 

< personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā 
kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, norāde, kuras kvalifikācijas 
prasības, šī persona izpilda. Kā arī jāiesniedz dokuments, no kura būtu secināms, 
kā minētā persona pretendenta rīcībā nodos konkrētos resursus līguma izpildes 
nodrošināšanai >, 

b.   uz mums nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmās daļas 
2.-6.punktā minētie izslēgšanas gadījumi (punktu iekļauj pretendenta norādītais 
apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% no kopējās 
iepirkuma līguma vērtības, un/vai persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, 
lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām). 

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

Iepirkuma Id. PA Višķi 2017/1 

_ 

Atklāta konkursa ,,Lietota autobusa iegāde pašvaldības aģentūrai ,,Višķi” skolēnu 
pārvadājumiem" Iepirkuma identifikācijas Nr. PA Višķi 2017/1 

IEPIRKUMA LĪGUMA PROJEKTS 

Daugavpils novadā Višķu pagastā 2017. gada _._ 

Pašvaldības aģentūra Višķi, reģistrācijas numurs 90002044615, juridiskā adrese: 
Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pagasts, Daugavpils novads, LV-5481 (turpmāk -Pircējs), kuras 
vārdā saskaņā ar nolikumu rīkojas direktors Valentīns Šnitko, no vienas puses, un 

/pretendents/,   reģistrācijas  Nr.  ___, juridiskā  adrese;   ___  (turpmāk 
-Pārdevējs), /amats, vārds, uzvārds/ personā, kurš rīkojas saskaņā ar ___, no otras puses, 

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šī līguma tekstā saukti par ,,Līdzējiem", 
pamatojoties uz pašvaldības aģentūras “Višķi” rīkotā atklātā konkursa ,,Lietota autobusa 
iegāde pašvaldības aģentūrai ,,Višķi” skolēnu pārvadājumiem", iepirkuma identifikācijas 
Nr. PA Višķi 2017/1 rezultātiem un /pretendenta/ iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu 
līgumu (turpmāk - Līgums); 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Saskaņā ar Līguma noteikumiem, tehnisko piedāvājumu (Līguma 1.pielikums) un 
finanšu piedāvājumu (Līguma 2.pielikums) Pārdevējs pārdod un piegādā, bet Pircējs 
pieņem un apmaksā vienu autobusu; marka - ____, modelis - ___ , (turpmāk - Prece). 

1.2. Preci Pārdevējs piegādā 30 dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas pēc adreses: Skolas iela 
17, Špoģi, Višķu pagasts Daugavpils novads. Līguma summā ir iekļautas visas 
izmaksas, kas saistītas ar Līguma izpildi. 

2.   LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

2. l .Līguma summa, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN) ir EUR __ (<summa 
vārdiem>) .Pievienotās vērtības nodokļa (21%) summa ir EUR __ (<summa vārdiem>). 
Līguma summa ar pievienotās vērtības nodokli (21%) ir EUR __ (<summa vārdiem>), 

2.2. Samaksa par Preci tiek veikta ar pēcmaksu pēc konkrētās Preces saņemšanas un 

pieņemšanas - nodošanas akta  parakstīšanas 100% apmērā no preces cenas. 

2.3. Pircējs samaksā Līguma 2.2. apakšpunktā noteikto 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc 
rēķina saņemšanas no Pārdevēja. 

2.4.Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pircējs veicis pārskaitījumu uz Pārdevēja 

noradīto bankas kontu. 

 

3. PRECES PIEGĀDE, NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA 

3.1. Pārdevējs piegādā Preci Pircēja norādītajā adresē saskaņā ar Līguma 1.2.punktu. 
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3.2. Pārdevējs nodod un Pircējs pieņem Preci, parakstot nodošanas - pieņemšanas aktu 
(turpmāk - Akts). Vienlaicīgi ar Preces nodošanu, Pārdevējs iesniedz ar normatīvajos 
aktos noteiktajā kartībā veikto reģistrāciju saistītos dokumentus un sauszemes 
transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanas polisi. 

3.3. Pirms akta parakstīšanas Pircējs pārbauda Preces atbilstību Līguma noteikumiem un 
paraksta Aktu vai atdod to Pārdevējam neparakstītu, rakstveidā norādot tā 
neparakstīšanas iemeslus, Pirms minētās pārbaudes veikšanas par Akta iesniegšanas 
faktu Pircējam Puses uz tā izdara attiecīgu atzīmi. Atteikumā parakstīt Aktu Pircējs 
norāda konstatētās nepilnības. 

3.4. Pārdevējs novērš nepilnības par saviem līdzekļiem Pušu noteiktajā termiņā. Ja Puses 
nespēj panākt vienošanos par konstatēto nepilnību novēršanas termiņu, Pārdevēja 
pienākums ir novērst konstatētās nepilnības 10 (desmit) darba dienu laikā no atteikuma 
parakstīt Aktu saņemšanas dienas. 

3.5. Pircējs neparakstītu Aktu ar atteikumu, kurā ir norādīti Akta neparakstīšanas iemesli, 
nosūta Pārdevējam 3 (triju) darba dienu laikā no Akta saņemšanas dienas; ja minētajā 3 
(triju) darba dienu termiņā Pircējs nav parakstījis Aktu, kā arī nav nosūtījis Pārdevējam 
neparakstītu Aktu un atteikumu to parakstīt, uzskatāms, ka Prece ir pieņemta 5.(piektajā) 
darba dienā no Akta iesniegšanas Pircējam. 

3.6. Ja Puses nevar vienoties par Preces atbilstību līguma noteikumiem, proti, Pusēm ir 
domstarpības, sakarā ar Pircēja izvirzītajām pretenzijām par Preces neatbilstību, tās 
pieaicina neatkarīgu ekspertu atzinuma sniegšanai. Ar ekspertu pieaicināšanu saistītos 
izdevumus sedz tā Puse, uz kuras viedokļa nepamatotību domstarpību gadījumā norāda 
eksperta atzinums. 

3.7. Risks par Preces saglabāšanu pāriet uz Pircēju no akta parakstīšanas brīža vai 
5.(piektajā) darba dienā no akta iesniegšanas Pircējam, ja Līguma 3.5.punktā noteiktajā 
termiņā Pircējs nav parakstījis aktu, kā arī nav nosūtījis Pārdevējam neparakstītu Aktu 
un atteikumu parakstīt to. 

3.8. Precei ir noteikts 3 (trīs) mēnešu garantijas termiņš no pieņemšanas – nodošanas akta 
parakstīšanas. Garantijas laikā Piegādātājs veic remontu, nomaina nekvalitatīvās daļas 
uz sava rēķina.  

3.9. Pircējam nav tiesību lietot Preci līdz tās pieņemšanai šajā līgumā noteiktajā kārtībā. 

4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

4.1.Pircēja tiesības: 

4.1.1.pārbaudīt Preces atbilstību visām tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām; 

4. l .2. pārbaudīt Preces dokumentāciju; 

4.1.3.pirms Preces pieņemšanas, ja Precei konstatētas nepilnības, sastādīt aktu, kurā norādīt 
konstatētās nepilnības un termiņu to novēršanai; 

4.1.4. pieņemot Preci, pieaicināt neatkarīgus ekspertus; 

4. l .5. nepieņemt Preci, ja tā neatbilst Līguma noteikumiem;  

4. l .6. pieprasīt informāciju par Līguma izpildes gaitu, 

4.2. Pircēja pienākumi: 
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4.2. 1. pieņemt Preci, ja tā piegādāta saskaņā ar Līguma 
noteikumiem;  

4.2.2. veikt maksājumus Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos. 

 

4.3. Pārdevēja tiesības ir saņemt samaksu par Preci, kas ir piegādāta saskaņā ar Līguma 
noteikumiem. 

4.4. Pārdevēja pienākumi: 

4.4.1. sagatavot un organizēt Preces nodošanu Pircējam dalībai ceļu satiksmē; 

4.4.2. samaksāt normatīvajos aktos noteiktos nodokļus un nodevas par Preci; 

4.4.3.veikt Preces reģistrāciju Ceļu satiksmes drošības direkcijā (turpmāk -CSDD) uz 
pašvaldības aģentūras “Višķi” vārda un segt ar to saistītās izmaksas; 

4.4.4. veikt Preces tehnisko apskati CSDD un segt ar to saistītās izmaksas; 

4.4.5. sniegt Pircējam patiesu un pilnīgu informāciju par Preces kvalitāti, drošumu un 
tehniskās ekspluatācijas noteikumiem; 

4.4.6. nomainot apakšuzņēmēju vai līguma izpildē iesaistot jaunu apakšuzņēmēju, 
Publisko iepirkumu likuma 62.pantā noteiktos gadījumos un noteiktā kārtībā lūgt 
rakstveida pielaišanu Pircējam; 

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

5. PUŠU ATBILDĪBA 

5.1. Ja Pārdevējs nepiegādā Preci Līguma l.2.punktā norādītajā termiņā, tas maksā Pircējam 
līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no Līguma summas bez PVN par 
katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas bez PVN. 

5.2. Ja Pārdevējs līguma 3.4.punktā noteiktajā termiņā nenovērš konstatētās nepilnības, tas 
maksā Pircējam līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no nekvalitatīvās 
Preces cenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas bez 
PVN. 

5.3. Ja Pārdevējs vienpusējā kārtā atkāpjas no Līguma vai Pircējs Līgumā vai Civillikumā 
noteiktajā kārtībā atkāpjas no Līguma Pārdevēja vainas dēļ; 

5.3.1. Pārdevējs   maksā   Pircējam    līgumsodu    10%   (desmit   procentu)   
apmērā   no nepiegādātās Preces vērtības; 

5.3.2. sedz zaudējumus, kas radušies Pircējam sakarā ar Līguma izbeigšanu, 

5.4. Par šī Līguma 2.l. punktā noteiktā maksājuma nokavējumu Pircējs maksā Pārdēvējam 
līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) no Līguma summas bez PVN par katru 
nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas bez PVN. 

5.5. Līguma 5.1., 5.2. un 5.4.punktos paredzētā līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no 
Līguma saistību izpildes. 
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6. PRECES KVALITĀTE 

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

7. NEPĀRVARAMA VARA 

7.1. Ja kāda no Pusēm nepilda savas Līguma saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ, tā ir 
atbrīvojama no atbildības par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi. 

7.2. Par nepārvaramas varas apstākļiem atzīstami jebkādi no attiecīgas Puses gribas 
neatkarīgi apstākļi (ja tā ir rīkojusies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis 
iespējams izpildīt vai pienācīgi izpildīt Līguma saistības, un ja šos apstākļus nebija 
iespējams paredzēt, kā arī novērst. Par nepārvaramas varas apstākļiem šī Līguma 
izpratnē netiek atzītas jebkāda veida ekonomiskās vai finanšu grūtības, vai arī globālo 
vai lokālo ekonomikas procesu ietekme. 

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

7.4. Ja Puse, kas vēlāk atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nav ievērojusi 
iepriekšminēto paziņojumu un pierādījumu iesniegšanas kārtību, tās apgalvojumi par 
nepārvaramas varas apstākļu ietekmi nav uzskatāmi attaisnojošiem. 

8. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ UN TĀ IZBEIGŠANA 

8.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai 
izpildei.  

8.2. Pircējam ir tiesības vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma, paziņojot par to Pārdevējam, 
ja: 

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

8.2.2. Pārdevējs nav novērsis trūkumus Līguma 3.4.punktā noteiktajā kārtībā; 

8.2.3. Pārdevējs kavē Līguma saistību izpildi vairāk par 30 (trīsdesmit) darba dienām. 

8.3.Līguma 8.2.punktā noteiktajos gadījumos Līgums uzskatāms par izbeigtu 7. (septītajā) 
dienā pēc Pircēja paziņojuma par atkāpšanos no Līguma izsūtīšanas ierakstītajā 
sūtījumā. Šajā gadījumā Pārdevējs maksā Līgumā paredzēto līgumsodu un atlīdzina 
visus radušos zaudējumus. 

8.4. Līguma 8.2,punktā paredzētās tiesības Pircējs ir tiesīgs izmantot līdz brīdim, kad 
parakstīts nodošanas - pieņemšanas akts, vai saskaņā ar Līguma noteikumiem 
uzskatāms, ka Prece ir pieņemta. 

8.5.Līgums var tikt izbeigts Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties. 

9. CITI NOTEIKUMI 

9.1. Visas pretenzijas un strīdi, kas var rasties Līguma izpildes laikā, tiek risināti vispirms 
pārrunu ceļā, pēc iespējas abpusēji vienojoties. Strīda neatrisināšanas gadījumā tas tiek 
nodots izšķiršanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
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9.2. Līguma nosacījumi var tikt grozīti Pusēm savstarpēji vienojoties, ievērojot Publisko 
iepirkumu likuma 61. panta noteikumus, rakstiski noformējot Līguma grozījumus, 
labojumus vai papildinājumus. Tie pievienojami Līgumam kā pielikumi un kļūst par 
Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

9.3. Gadījumos, kas nav paredzēti Līgumā, Puses rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikā 
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, 

9.4. Ja kādai no Pusēm tiek mainīti Līgumā norādītie rekvizīti, t.sk. tālruņa, faksa numuri, 
e-pasta adreses, adreses u.c., tā nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei, Ja Puse 
nepilda šīs prasības, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, 
lietojot šajā Līgumā esošo informāciju par otru Pusi. 

9.5. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai 
vai izbeigšanai. Ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, Līgums paliek spēkā 
un tā noteikumi ir saistoši Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem. Puses brīdina viena 
otru par šādu apstākļu iestāšanos vienu mēnesi iepriekš. 

9.6. Korespondence, kas saistīta ar Līguma izpildi, ir iesniedzama rakstiski latviešu valodā 
šajā līgumā norādītajā Pircēja adresē: Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pagasts, Daugavpils 
novads, un Pārdevēja adresē: _______________________ 

9.7.   Kontaktpersona no Pircēja puses – Valentīns Šnitko, pašvaldības aģentūras Višķi 
direktors, tālrunis 65442032; 26815715 e-pasts: agentura@viski.lv 

9.8.   Kontaktpersona no Pārdevēja puses - _______________, tālrunis: ________; 
e-pasts:_______. 

9.9. Līgums sastādīts latviešu valodā uz _ (<lapu skaits vārdiem>) lapām 2 (divos) 
eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei. Abiem Līguma eksemplāriem ir 
vienāds juridisks spēks. 

9.10. Līgumam tiek pievienoti šādi pielikumi - kopā uz (<lapu skaits vārdiem>) lapām: 

1.pielikums - Tehniskais piedāvājums uz _ (<lapu skaits vārdiem>) lapām; 

2.pielikums - Finanšu piedāvājums uz _ (<lapu skaits vārdiem>) lapas. 

10. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

 
 

Pircējs:         Pārdevējs:       

Pašvaldības aģentūra “Višķi”   

Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pagasts, 

Daugavpils novads, LV-5481                                                                        

 

 
 

 


