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Iepirkuma procedūras Nr. LOSF-2019/01
Par automašīnas operatīvo līzingu (nomu) Latvijas Olimpiešu sociālā fonda vajadzībām
NOLIKUMS
1.

Vispārīgā informācija

1.1.

Iepirkuma identifikācijas numurs
LOSF-2019/01

1.2.

Pasūtītājs
Nodibinājums „Latvijas Olimpiešu sociālais fonds”
Pasūtītāja rekvizīti:
Adrese:
Elizabetes iela 49, Rīga, LV-1010, Latvija
Reģistrācijas Nr.
40008021265
Tālrunis:
+371-67240047
Fakss:
+371-67282123
E-pasts:
losf@olimpiade.lv
Kontaktpersona: Raitis Bulavs, +371-67240047, losf@olimpiade.lv

1.3.

Iepirkuma priekšmets
Automašīnas operatīvais līzings (noma) Latvijas Olimpiešu sociālā fonda vajadzībām.
CPV kods:
Pamata iepirkuma priekšmets 34110000-1

1.4.

Līguma izpildes vieta
Latvijas Republika

1.5.

Līguma izpildes laiks
60 (sešdesmit) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža

1.6.

Informācija par iepirkuma procedūras Nolikumu
1.6.1. Ar iepirkuma procedūras nolikumu (turpmāk - Nolikums) iespējams iepazīties un tā kopiju bez maksas
iespējams saņemt Nolikuma punktā 1.2. norādītajā adresē pie Nolikuma punktā 1.2. norādītās
kontaktpersonas, iepriekš ar to telefoniski sazinoties pa Nolikuma punktā 1.2. norādīto kontakttālruni:
1.6.1.1. katru Nolikuma punktā 1.7.1. norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa tecējuma darba
dienu, izņemot Nolikuma punktā 1.7.1. norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa
notecēšanas dienu, laikā no pulksten 9:00 līdz 17:00;
1.6.1.2. Nolikuma punktā 1.7.1. norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa notecēšanas dienā, laikā
no pulksten 9:00 līdz 13:00.
1.6.2. Nolikumu iespējams saņemt drukātā veidā vai elektroniski, pieprasot to Nolikuma punktā 1.2.
norādītajai kontaktpersonai vai lejuplādējot to http://losf.olimpiade.lv/lv/par-losf/iepirkumi.
1.6.3. Pieprasījumi skaidrot Nolikumu attiecināmajos normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā iesniedzami
Nolikuma punktā 1.2. norādītajai kontaktpersonai.
1.6.4. Nolikums ir sastādīts uz 11 (vienpadsmit) lapām tai skaitā 3 (trīs) pielikumi, kopsummā uz 6 (sešām)
lapām:
1.6.4.1. 1. pielikums:
tehniskās specifikācijas/ tehniskais piedāvājums uz 4 (četrām) lapām;
1.6.4.2. 2. pielikums:
finanšu piedāvājums uz 1 (vienas) lapas;
1.6.4.3. 3. pielikums:
pretendenta pieteikums uz 1 (vienas) lapas.

1.7.

Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība
1.7.1. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2019. gada 8. jūlijam:
1.7.1.1. personīgi iesniedzot tos Nolikuma punktā 1.2. norādītajai kontaktpersonai Nolikuma
punktā 1.2. norādītajā adresē:
1.7.1.1.1. katru Nolikuma punktā 1.7.1. norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa
tecējuma darba dienu, izņemot Nolikuma punktā 1.7.1. norādītā piedāvājumu
iesniegšanas termiņa notecēšanas dienu, laikā no pulksten 9:00 līdz 17:00;
1.7.1.1.2. Nolikuma punktā 1.7.1. norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa notecēšanas
dienā, laikā no pulksten 9:00 līdz 13:00;
1.7.1.2. nosūtot piedāvājumus pa pastu tā, ka tie tiek saņemti ne vēlāk kā Nolikuma punktā 1.7.1.
norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa notecēšanas dienā, pulksten 13:00.
1.7.2. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc Nolikuma punktos 1.7.1. un 1.7.1.1.2. noteiktā piedāvājumu iesniegšanas
termiņa notecēšanas, netiks pieņemti. Piedāvājumi, kas saņemti pa pastu pēc Nolikuma punktā 1.7.1.2.
noteiktā termiņa notecēšanas, tiks neatvērti nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

1.8.

Piedāvājuma derīguma termiņš
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1.8.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i., saistošs pretendentam, līdz iepirkuma līguma
noslēgšanai, bet ne ilgāk kā 60 (sešdesmit) dienas (ja termiņš netiek pagarināts), skaitot no Nolikuma
punktā 1.7.1. noteiktās piedāvājumu iesniegšanas dienas.
1.8.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt Nolikuma punktā 1.8.1. noteiktajā termiņā,
pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt
pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, tas par savu piekrišanu rakstiski paziņo pasūtītājam.
1.9.

Piedāvājuma noformēšana
1.9.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:
1.9.1.1. pasūtītāja nosaukums un adrese;
1.9.1.2. pretendenta nosaukums un adrese;
1.9.1.3. atzīme „Piedāvājums Iepirkuma procedūrai ar identifikācijas Nr. LOSF-2019/01 „Par
automašīnas operatīvo līzingu (nomu) Latvijas Olimpiešu sociālā fonda vajadzībām”.
Neatvērt līdz 2019. gada 8. jūlijam, pulksten 13:00”.
1.9.2. Piedāvājums sastāv no trim daļām:
1.9.2.1. pretendenta atlases dokumentiem, ieskaitot pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma
procedūrā;
1.9.2.2. tehniskā piedāvājuma;
1.9.2.3. finanšu piedāvājuma.
1.9.3. Visas piedāvājuma daļas iesniedz kopējā, Nolikuma punktā 1.9.1. minētajā, aploksnē. Visu
piedāvājuma daļu dokumentiem kopā jābūt cauršūtiem un sastiprinātiem vienā sējumā tā, lai
dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam
satura rādītājam, kas iešūts kopējā sējumā.
1.9.4. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.
1.9.5. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā.
1.9.6. Pretendents iesniedz parakstītus piedāvājuma dokumentus – pretendenta pieteikumu, finanšu
piedāvājumu, tehnisko piedāvājumu, ko paraksta persona ar paraksta tiesībām vai tās pilnvarotā
persona. Pārējos dokumentus paraksta persona, kura tos sagatavojusi.
1.9.7. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina saskaņā ar Latvijas
Republikas Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumu Nr. 558 „Dokumentu izstrādāšanas
un noformēšanas kārtība” prasībām.
1.9.8. Iesniegtie iepirkuma procedūras piedāvājumi, izņemot Nolikuma punktā 1.7.2. noteikto gadījumu, ir
pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.
2.

2.1.

Informācija par iepirkuma priekšmetu

Iepirkuma priekšmeta apraksts
2.1.1. Iepirkuma priekšmets ir 1 (vienas) automašīnas operatīvais līzings (noma) Latvijas Olimpiešu sociālā
fonda vajadzībām, saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām (1. pielikums).
CPV kods:
Pamata iepirkuma priekšmets 34110000-1.
2.1.2. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.
2.1.3. Pretendents var iesniegt piedāvājumu tikai par visu iepirkuma priekšmeta apjomu.
3.

3.1.

Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkuma procedūrā
3.1.1. Uz pretendentu nav attiecināms neviens no Latvijas Republikas Publisko iepirkumu likuma (PIL) 9.
panta 8. daļā uzskaitītajiem gadījumiem – izslēgšanas nosacījumiem.
3.1.2. Pretendentam un tā piesaistītajiem apakšuzņēmējiem ir visi nepieciešamie sertifikāti, licences un
atļaujas norādīto preču piegādei, ja tādi nepieciešami.
4.

4.1.

Prasības pretendentiem

Iesniedzamie dokumenti

Pretendentu atlases dokumenti
4.1.1. Pretendents iesniedz pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā, kas sagatavojams saskaņā ar
šī Nolikuma 3. pielikumu. Pieteikumu paraksta persona ar paraksta tiesībām vai tās pilnvarota persona.
4.1.2. Pretendents iesniedz Uzņēmumu reģistra/ Komercreģistra vai līdzvērtīga ārvalstu komercdarbības
reģistra izdotas reģistrācijas apliecības kopiju vai šāda reģistra aktuālo datu izdruku attiecībā uz
pretendentu.
4.1.3. Ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents papildus iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās
institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to neattiecas šī Nolikuma punktā 3.1.1. noteiktie gadījumi. Šādu
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izziņu pretendents iesniedz brīvprātīgi, pievienojot to pretendenta atlases dokumentiem, vai obligāti –
10 (desmit) darba dienu laikā no attiecīga pasūtītāja pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas.
4.1.4. Lai pārbaudītu, vai Latvijā reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents nav izslēdzams no dalības
iepirkumā šī Nolikuma punktā 3.1.1. norādīto apstākļu dēļ, pasūtītājs iegūs attiecīgas ziņas par
pretendentu no Uzņēmumu reģistra, Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas Pašvaldībām.
4.1.5. Pretendenti, kuri nebūs iesnieguši visus obligāti pieprasītos dokumentus, tiks izslēgti no iepirkuma
procedūras.
4.2.

Tehniskais piedāvājums
4.2.1. Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā (1. pielikums) noteiktajām
prasībām. Tehnisko piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikumam pievienotajam Tehniskā piedāvājuma
paraugam (1. pielikums).
4.2.2. Komisijai ir tiesības izslēgt pretendentu no iepirkumu procedūras, ja tas nav izpildījis Tehniskajā
specifikācijā izvirzītās prasības.

4.3.

Finanšu piedāvājums
4.3.1. Finanšu piedāvājumā norāda līgumcenu, par kādu tiks veikta Tehniskajai specifikācijai atbilstošu preču
piegāde (operatīvais līzings/ noma) visā līguma apjomā. Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši
Nolikumam pievienotajai Finanšu piedāvājuma formai (2. pielikums).
5.

5.1.

Piedāvājumu vērtēšanas un piedāvājuma izvēles kritēriji

Piedāvājuma izvēles kritēriji
5.1.1. Komisija izvēlas saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu no piedāvājumiem, kas atbilst visām Nolikuma
prasībām un Tehniskajām specifikācijām.
5.1.2. Komisija noteiks saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, balstoties uz tajā piedāvāto kopējo cenu
visam pasūtījuma apjomam kopā.
5.1.3. Vērtējot piedāvājumu, Komisija ņem vērā tajā piedāvāto līgumcenu. Vienādu viszemāko līgumcenu
gadījumā Komisija no šo piedāvājumu vidus izvēlas piedāvājumu, kurā piedāvāts visātrākais
automašīnas faktiskās piegādes termiņš pasūtītājam. Gadījumā, ja salīdzināmajos piedāvājumos
piedāvāts arī vienāds automašīnas faktiskās piegādes termiņš pasūtītājam, par uzvarētāju atzīstams
piedāvājums, kurš iesniegts visagrāk.
5.1.4. Ja Komisijas izvēlētais pretendents atsakās no līguma slēgšanas, tad Komisija pieņem lēmumu un atzīst
par uzvarētāju pretendentu, kurš piedāvā nākošo zemāko līgumcenu, iepriekš izvērtējot, vai tas nav
uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt
iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.
5.1.5. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu procedūru jebkurā tās posmā.
6.

6.1.

Iepirkuma līgums

Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu un
saskaņā ar Nolikuma noteikumiem.
7.

Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

7.1.

Iepirkuma Komisijas tiesības
7.1.1. Pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu
noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu
vērtēšanai un salīdzināšanai.
7.1.2. Lemt par piedāvājuma noformējuma atbilstību Nolikuma punktā 1.9. minētajām prasībām.
7.1.3. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu piedāvājumos.
7.1.4. Pieaicināt ekspertu piedāvājumu noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē, piedāvājumu atbilstības
pārbaudē un vērtēšanā.
7.1.5. Izvēlēties nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt
iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.
7.1.6. Pieprasīt atkārtotu Nolikuma punktā 4.1.4. prasīto izziņu, kas izdota ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi
pirms iepirkuma līguma slēgšanas brīža.

7.2.

Iepirkuma Komisijas pienākumi
7.2.1. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.
7.2.2. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.
7.2.3. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par
Nolikumu.
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7.2.4. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem
normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma
procedūras izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
8.

Pretendenta tiesības un pienākumi

8.1.

Pretendenta tiesības
8.1.1. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts.
8.1.2. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu

8.2.

Pretendenta pienākumi
8.2.1. Sagatavot piedāvājumu atbilstoši Nolikuma prasībām.
8.2.2. Sniegt patiesu un pilnīgu informāciju.
8.2.3. Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama
piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei,
salīdzināšanai un vērtēšanai.
8.2.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.
***
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Tehniskā specifikācija/ Tehniskais piedāvājums

1.pielikums

1. Tehnisko piedāvājumu Pretendentam jāsagatavo atbilstoši Tehniskajai specifikācijai.
2. Iepirkuma priekšmeta apraksts:
2.1. Iepirkuma priekšmets ir 1 (vienas) jaunas automašīnas – pasažieru mikroautobusa operatīvais līzings
(noma) uz 60 (sešdesmit) mēnešiem.
2.2. Katrs pretendents piedāvā konkrētās markas, modeļa un aprīkojuma automašīnu operatīvo līzingu
(nomu).
2.3. Automašīnas var būt aprīkotas ar papildus aprīkojumu, kas nav minēts Tehnisko specifikāciju minimālajās
prasībās.
3. Vispārīgās prasības operatīvajam līzingam (nomai):
3.1. Pretendentam, kurš tiks atzīts par uzvarētāju, automašīnas jāpiegādā un jānodod pasūtītājam adresē:
Elizabetes iela 49, Rīga, LV-1010, Latvija.
3.2. Pretendentam par saviem līdzekļiem jānodrošina automobiļu pirmreizējā reģistrācija VAS „Ceļu satiksmes
drošības direkcija” (CSDD), paredzot, ka pasūtītāja datiem jābūt uzrādītiem reģistrācijas apliecības sadaļā
„Turētājs”.
3.3. Pretendentam jānodrošina automobiļa piegāde ar Ceļu satiksmes noteikumos paredzētām, sezonai
atbilstošām riepām. Riepām jābūt izgatavotām pēdējo 12 (divpadsmit) mēnešu laikā pirms to piegādes
pasūtītājam.
3.4. Pretendentam, līguma izpildes laikā, jānodrošina automobiļa ražotāja rūpnīcas noteikto garantijas saistību
izpilde (pie pretendenta vai pie pretendenta sadarbības partnera) atbilstoši Eiropas komisijas (EK) regulai
Nr. 461/2010 attiecībā uz automobiļu garantijas saglabāšanu.
3.5. Pretendents bez atsevišķas samaksas izdod attiecīgus dokumentus, aktus, pilnvaras, apdrošināšanas polišu
kopijas un izziņas, kas ir nepieciešamas, lietojot automobili operatīvā līzinga (nomas) termiņā gan Eiropas
Ekonomikas zonas teritorijā, gan ārpus tās.
3.6. Paredzamais nobraukums operatīvā līzinga (nomas) periodā automobilim netiks dalīts pa mēnešiem – nav
limitēts mēneša nobraukums.
4. Vispārīgās prasības automašīnām:
4.1. Iepirkuma procedūrā piedāvātajam automašīnas modelim jāatbilst:
4.1.1. Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1494 ,,Mopēdu, mehānisko
transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi” noteiktajām
prasībām;
4.1.2. izplūdes izmešu standartu EURO 6 emisijas prasībām (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva
2007/46/EK (2007. gada 5. septembris), ar ko izveido sistēmu mehānisko transportlīdzekļu un to
piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku
vienību apstiprināšanai; Komisijas regula Nr. 692/2008 (2008. gada 18. jūlijs), ar kuru īsteno un
groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 715/2007 par tipa apstiprinājumu
mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem
transportlīdzekļiem (“Euro 5” un “Euro 6”) un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un
tehniskās apkopes informācijai; Komisijas regula 2016/427 (2016. gada 10. marts), ar ko groza
Regulu (EK) Nr. 692/2008 attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un vieglajiem
komerciālajiem transportlīdzekļiem (“Euro 6”));
4.1.3. Ministru kabineta 2010. gada 21. decembra noteikumos Nr. 1184 ,,Noteikumi par transportlīdzekļu
kategorijām, uz kurām iepirkumos attiecināmas īpašas prasības, un transportlīdzekļu darbmūža
ekspluatācijas izmaksu aprēķināšanas metodika” noteiktajām prasībām.
5. Operatīvais līzings (noma) ietver:
5.1. Automašīnu operatīvā līzinga (nomas) maksu, iekļaujot tajā visus nodokļus un izmaksas, kas saistītas ar
operatīvā līzinga (nomas) līgumu noformēšanu, automašīnu piegādi, reģistrāciju CSDD, transportlīdzekļu
gada nodevu, pirmspārdošanas sagatavošanu, lietošanu visā operatīvā līzinga (nomas) termiņa laikā, visa
uzstādītā aprīkojuma lietošanu un tā uzstādīšanas izmaksas, lai nodrošinātu automašīnu pilnīgu gatavību
lietošanai. Operatīvā līzinga (nomas) maksa ir fiksēta un nemainīga visā operatīvā līzinga (nomas) perioda
laikā.
5.2. Pirmo iemaksu 0% (nulle procentu) apmērā no automašīnu vērtības.
5.3. Nemainīgus kredītprocentus visā operatīvā līzinga (nomas) periodā.
6. Iepirkuma priekšmeta Tehniskās specifikācijas un Tehniskā piedāvājuma forma:
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Parametri
Tehniskās prasības
Piedāvājums

Nr.
1.
2.

Automašīnas marka, modelis
Automašīnas izlaiduma gads

3.
4.

Automašīnas tips
Automašīnas klase

5.
6.

Virsbūves tips
Durvju skaits

7.

Sēdvietas

8.

Pasažiera vietas augstums salonā (2.
rinda) no sēdekļa (mm)
Augstums (mm)
Platums (mm)
Garums (mm)
Riteņu garenbāze (mm)
Degvielas veids
Motora jauda (kW)
Pārnesuma kārbas tips
Dzenošo tiltu skaits, piedziņa
Degvielas patēriņš (l) uz 100 km (pēc
ražotāja datiem, atbilstoši WLTP)
vidējais
Automobiļa krāsa (vēlamā)
Riteņi
Salons
Prasības un obligātais aprīkojums

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

--2019, jauna ar nobraukumu ne
vairāk kā 50 km
Mikroautobuss
Vidējā daudzfunkciju MD klase
pēc Auto Asociācijas izstrādātā
klasifikatora
Mikroautobuss
4 durvis, tai skaitā aizmugurē
divviru durvis
7 sēdvietas: priekšā vadītāja un
vienvietīgs blakussēdētāja
sēdeklis; 2. rindā divvietīgs
sēdeklis (viegli izņemams), 3.
rindā trīsvietīgs sēdeklis (salokāms
un viegli izņemams)
Ne mazāk kā 1000
Ne vairāk kā 2250
Ne vairāk kā 1910
Ne mazāk kā 5290
Ne mazāk kā 3400
Dīzeļdegviela
Ne mazāk kā 110
Vismaz 6 pakāpju manuālā
1, priekšējā
Ne vairāk kā: 7,5
Metāliska, sudrabkrāsas/ pelēka
Ne mazāk kā R16
Tumšas krāsas auduma apdare
• Stūres pastiprinātājs;
• Stūres kolonna regulējama pēc
augstuma un dziļuma;
• gaisa kondicionētājs;
• pasažieru salona atsevišķa
apsilde;
• papildus apsilde ar taimeri un
tālvadību;
• radio\MP3\ USB\ bluetooth
audiosistēma;
• sakabes ierīce;
• divviru durvis aizmugurē ar
apsildāmu logu;
• elkoņbalsts vadītāja krēslam;
• dubļusargi priekšā un
aizmugurē;
• miglas lukturi ar pagriezienu
apgaismojumu;
• Signalizācija ar salona
aizsardzības un
pretaizvilkšanas funkcijām;
• Vadītāja sēdekļa augstuma
regulēšana un muguras balsta
regulēšana;
• Elektriski regulējami un
apsildāmi ārējie atpakaļskata
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
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NOLIKUMS
spoguļi;
• Elektriski vadāmi stiklu
pacēlāji;
• Pilna izmēra rezerves ritenis,
domkrats, instrumentu
komplekts;
• Aptieciņa, ugunsdzēšamais
aparāts, avārijas trīsstūris,
veste;
• Gumijas paklāju komplekts;
• ziemas riepu komplekts.
Piesārņotāju emisija
Atbilst standarta EURO 6
prasībām
Prasības attiecībā uz oglekļa dioksīda 200
(CO2) izmešiem, ne vairāk kā g/km
kombinētajā ciklā, atbilstoši WLTP
Paredzamais nobraukums operatīvā
175’000 km
līzinga (nomas) termiņā
Ražotāja noteiktais tehnisko apkopju ne biežāk kā 30’000km
intervāls
Piegādes termiņš pasūtītājam
2019. gada 1. novembris
Automašīnas ražotāja garantijas
Ne mazāk kā 5 gadi vai
termiņš
175’000km
Tehniskās apkopes un remonts
Ne mazāk kā 4 (četri)
automašīnas ražotāja autorizēti
servisa centri Rīgā

Tehniskajam piedāvājumam pretendents pievieno:
1. informāciju par automašīnu piegādes termiņiem, apliecinot to piegādi attiecīgā Automobiļa tehniskās
specifikācijas un piedāvājuma formā noteiktajā termiņā;
2. dokumentus, kas atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 21. decembra noteikumu Nr.1184 “Noteikumi par
transportlīdzekļu kategorijām, uz kuram iepirkumos attiecināmas īpašas prasības, un transportlīdzekļu darbmūža
ekspluatācijas izmaksu aprēķināšanas metodiku” prasībām apliecina attiecīgā piedāvātā automobiļa darbmūža
enerģijas patēriņu, kā arī oglekļa dioksīda emisijas un piesārņotāju – slāpekļa oksīdu, metānu nesaturošo
ogļūdeņražu un cieto daļiņu – emisijas apjomu;
3. informāciju par nepieciešamajām regulārajām automobiļa tehniskajām apkopēm garantijas nobraukumam,
atbilstoši rūpnīcas prasībām, ar uzrādītām nepieciešamajām rezerves daļām, materiāliem un darba izmaksām
saskaņā ar aktuālajiem izcenojumiem;
4. informāciju par automašīnu ražotāja autorizēto servisa centru atrašanās vietu Rīgā;
5. garantijas nosacījumu aprakstu;
6. automašīnu ražotāja vai importētāja izsniegtu izziņu vai līguma kopiju ar ražotāju vai importētāju, kas apliecina, ka
pretendentam vai tā piesaistītajam partnerim ir tiesības pārdot ražotāja produkciju un uzņemties garantijas
saistības;
7. pretendenta operatīvā līzinga (nomas) tipveida noteikumus.
Ar šo apņemamies veikt automašīnu operatīvo līzingu (nomu) saskaņā ar Nodibinājuma “Latvijas Olimpiešu sociālais
fonds” rīkotās iepirkuma procedūras Nr. LOSF-2019/01 “Par automašīnas operatīvo līzingu (nomu) Latvijas
Olimpiešu sociālā fonda vajadzībām” Tehnisko specifikāciju nosacījumiem.
Tehnisko piedāvājumu apliecinu:
Pretendents:
Parakstītāja amats, vārds, uzvārds:
Paraksts:
Datums:
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Zīmoga vieta:

***

Lapa Nr.9 no 11

Iepirkuma procedūras Nr. LOSF-2019/01
Par automašīnas operatīvo līzingu (nomu) Latvijas Olimpiešu sociālā fonda vajadzībām
NOLIKUMS
2. pielikums
Finanšu piedāvājums
Nr.

1.

Pozīcija

Vienība

Skaits

Automašīnas operatīvais līzings
(noma)

mēnesis

60

Vienas
vienības
cena (EUR)

Kopējā iepirkuma
līgumcena (par visām
vienas pozīcijas
vienībām) (EUR)

Kopā:
PVN (ja piemērojams):
Kopā ar PVN (ja piemērojams):
Pretendents Finanšu piedāvājuma pielikumā pievieno operatīvā līzinga (nomas) maksājumu grafiku. Operatīvā līzinga
(nomas) maksājumam jābūt nemainīgam visu operatīvā līzinga (nomas) periodu.
Finanšu piedāvājumā norādītā cena attiecināma uz visa pasūtījuma apjoma izpildi un tai nevar tikt pievienotas
nekādas papildus izmaksas.
Finanšu piedāvājumā norādītās pozīcijas un vienību skaits izmantojamas piedāvājuma izvērtēšanai un nav saistošas
pasūtītājam, kas var veikt iepirkumu mazākā apjomā, samazinot pozīciju vai vienību skaitu.
Finanšu piedāvājumu apliecinu:
Pretendents:
Parakstītāja amats, vārds, uzvārds:
Paraksts:
Datums:

Zīmoga vieta:

***
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(Tiek sastādīts uz pretendenta veidlapas)

3.pielikums

Nodibinājumam „Latvijas Olimpiešu sociālais fonds”
Elizabetes iela 49, Rīga, LV-1010, Latvija
20XX.gada XX.xxxxx

Pretendenta pieteikums

Pretendenta nosaukums:
Pretendenta vienotais reģistrācijas numurs:
Pretendenta adrese:
Pretendenta tālrunis:
Pretendenta fakss:
Pretendenta e-pasts:
Pretendenta norēķinu rekvizīti:
Parakstītāja ieņemamais amats, vārds, uzvārds:
Ar šo apliecinām savu dalību iepirkuma procedūrā “Par automašīnas operatīvo līzingu (nomu) Latvijas
Olimpiešu sociālā fonda vajadzībām” identifikācijas Nr. LOSF-2019/01.
Apstiprinām, ka:
- uz pretendentu nav attiecināms neviens no Latvijas Republikas Publisko iepirkumu likuma (PIL) 9. panta 8.
daļā uzskaitītajiem gadījumiem – izslēgšanas nosacījumiem;
- visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu un piedāvātajām precēm ir patiesas un pilnīgas;
- esam iepazinušies ar visiem iepirkuma procedūras dokumentiem, to skaidrojumiem, grozījumiem un
prasībām;
- mums ir pilnībā saprotamas iepirkuma procedūras dokumentos, tajā skaitā tehniskajā specifikācijā
(1.pielikums) ietvertās prasības un nosacījumi, atzīstam tos pilnā apmērā, iebildumu un pretenziju nav;
- piekrītam piedalīties iepirkuma procedūrā un garantējam iepirkuma procedūras prasību izpildi;
- pretendents ir rīcībspējīgs un tiesīgs slēgt iepirkuma līgumu.
Informējam, ka mūsu uzņēmums (atbilst/neatbilst – norādīt attiecināmo) ________________ mazā vai
vidējā uzņēmuma statusam1.
Šim pieteikumam ir pievienoti visi iepirkuma procedūras nolikumā norādītie un pieprasītie dokumenti un
informācija. Mēs garantējam iesniegto dokumentu un informācijas patiesumu un pilnību.
Apliecinām, ka tiešā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā un nepiedalāmies nevienā citā
piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkuma procedūrā. Mūsu piedāvājums ir spēkā 60 (sešdesmit) dienas no iepirkuma
procedūras piedāvājumu iesniegšanas termiņa.
Apzināmies, ka Jums nav saistoši pieņemt jebkuru piedāvājumu, kuru Jūs saņemsiet.
Paraksts:

Zīmoga vieta:

1
Informācija nepieciešama norādīšanai Publisko iepirkumu vadības sistēmā. Papildus informācija pieejama:
https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf
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