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I. Vispārīgie jautājumi 

 

1.1. Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas pašvaldības policija, NMR Nr. 90002067001, 

juridiskā adrese: Muzeja iela 6, Daugavpils, LV-5401, tālrunis: 65423123, fakss 

65421500. 

1.2. Iepirkuma identifikācijas Nr. DPPP 2013/03. 

1.3. Kontaktpersonas vispārīgā rakstura informācijas sniegšanai par iepirkuma 

procedūru: Administratīvās lietvedības nodaļas priekšnieks Jāzeps Ostrovskis un 

vecākā inspektore Alīna Jurkāne-Jurgāne, tālr.: 65421500, e-pasts: 

police@daugavpils.lv.  

1.4. Kontaktpersona informācijas sniegšanai par iepirkuma priekšmetam izvirzāmām 

prasībām: Apgādes nodaļas priekšnieks S.Kotovičs (tālr. 27896327, e-pasts: 

police@daugavpils.lv). 

1.5. Nolikumam atbilstošā piedāvājuma izvēles kritērijs: viszemākā cena. 

1.6. Piedāvājuma derīguma termiľš: 150 (simts piecdesmit) kalendārās dienas no 

piedāvājuma atvēršanas dienas. 

1.7. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 1.6.punktā noteiktajā 

termiņā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa 

pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to 

rakstiski paziņo pasūtītājam.  

1.8. Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas 

mājas lapas www.police.daugavpils.lv sadaļā „Iepirkumi”, kā arī Daugavpils pilsētas 

domes mājas lapas www.daugavpils.lv sadaļā „Pašvaldības iepirkumi, aptaujas, 

izsoles un konkursi”, nepieciešamības gadījumā, līdz 2013.gada 24.septembra 

plkst.10:00 to var saņemt papīra formātā Daugavpils pilsētas pašvaldības policijā, 

Muzeja ielā 6, Daugavpilī darba dienās no plkst. 08:30 līdz 12:00 un no plkst. 13:00 

līdz 17:00, iepriekš pieteicoties pa tālruni.  

1.9. Nolikuma 1.8.punktā norādītajās interneta vietnēs ieinteresētajiem piegādātājiem 

iepirkuma komisija, nepieciešamības gadījumā ievietos papildus informāciju un 

iespējamās izmaiņas un/vai papildinājumus Nolikumā, kā arī sniegs atbildes uz 

piegādātāju jautājumiem. Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai 

informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu. Iepirkuma komisija nav atbildīga par 

to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta 

brīva un tieša elektroniskā pieeja. 

1.10. Pretendentu rakstiski iesniegtie jautājumi un iepirkuma komisijas atbildes uz 

tiem, kā arī izmaiņas un papildinājumi Nolikumā kļūst saistoši visiem iepirkuma 

iespējamiem pretendentiem ar to publicēšanas brīdi Daugavpils pilsētas pašvaldības 

un Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas mājas lapās. 

1.11. Nolikuma grozījumu gadījumā tiks pagarināts piedāvājumu iesniegšanas 

termiņš Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā. 

 

II. Iepirkuma priekšmets 

 

2.1 Jauno četru transportlīdzekļu iegāde atbilstoši tehniskai specifikācijai 

(2.pielikums).  

2.2. CPV kods: 34110000-1. 

2.3. Iepirkuma līguma noslēgšana notiks tikai, ja Pasūtītājam būs pieejami finanšu 

līdzekļi. 

2.4. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās. Pretendents var iesniegt piedāvājumu 

vienai vai vairākām iepirkuma daļām. 
2.5. Paredzamais iepirkuma līguma izpildes laiks– ne vairāk kā 130 kalendāras dienas 

no iepirkuma līguma parakstīšanas dienas.  

2.6. Transportlīdzekļu piegādes vieta: Muzeja iela 6, Daugavpilī. 

mailto:police@daugavpils.lv
mailto:police@daugavpils.lv
http://www.police.daugavpils.lv/
http://www.police.daugavpils.lv/iepirkumi
http://www.daugavpils.lv/
http://www.daugavpils.lv/?load=306
http://www.daugavpils.lv/?load=306
http://iub.gov.lv/iubcpv/parent/3319/clasif/main/
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III. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, laiks un kārtība  

  

3.1.  Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2013. gada 24. septembrim, 

plkst.10:00 Daugavpils pilsētas pašvaldības policijā, Muzeja ielā 6, Daugavpilī, 

iesniedzot Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas darbiniekam, arī sūtot pa pastu 

ierakstītā sūtījumā vai piegādājot ar kurjeru. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā 

punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Ja piedāvājums tiek 

iesniegts pēc norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, to neatver un 

neizskata. 

3.2. Piedāvājumus atver tūlīt pēc iesniegšanas termiņa beigām atklātā sapulcē, kas 

notiks Muzeja ielā 6, Daugavpilī, Aktu zālē 2013.gada 24.septembrī  plkst.10
00

. 

3.3. Piedāvājumu atvēršanā drīkst piedalīties visi pretendenti un to pilnvarotie 

pārstāvji, iesniedzot konkursa iepirkuma komisijai pilnvaru.  

3.4. Piedāvājumi tiek atvērti to iesniegšanas secībā. Pēc piedāvājuma atvēršanas 

iepirkuma komisija nosauc pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku, 

piedāvāto cenu. Katrs iepirkuma komisijas loceklis parakstās uz finanšu piedāvājuma 

katras lapas. 

3.5. Piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu iepirkuma komisija veic slēgtā 

iepirkuma komisijas sēdē. 

 

IV. Piedāvājuma noformēšana 

 

4.1. Katrs pretendents iesniedz ne vairāk kā vienu piedāvājumu (t.i. tikai vienu 

variantu) atsevišķi par katru iepirkuma daļu, kas noformēts atbilstoši šī Nolikuma un 

Publisko iepirkumu likuma prasībām un sastāv no: 

4.1.1. pretendentu kvalifikācijas atlases dokumentiem; 

4.1.2. tehniskā piedāvājuma (forma – 3.pielikumā); 

4.1.3.finanšu piedāvājuma (forma – 4.pielikumā). 

4.2. Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus. 

4.3. Visiem iesniedzamajiem dokumentiem jābūt valsts valodā, numurētiem un 

cauršūtiem un jāatbilst pievienotajam satura radītājam. Ja tehnisku iemeslu dēļ 

apgrūtināta piedāvājuma iesiešana, pieļaujama piedāvājuma dokumentu sadalīšana 

vairākos sējumos. Piedāvājumam pievienotie bukleti un brošūras var netikt cauršūti. 

4.4. Piedāvājumam jābūt skaidri salasāmam, bez atrunātiem labojumiem un 

dzēsumiem. 

4.5. Piedāvājumu pretendents ievieto vienā aploksnē, katru iepirkuma daļu atsevišķi, 

kuru aizlīmē un aizzīmogo un uz kuras norāda pretendenta nosaukumu, adresi, 

pilnvarotās kontaktpersonas uzvārdu un tālruņa numuru, kā arī šādu tekstu: 

 

Piedāvājums Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas atklātajam konkursam 

“Transportlīdzekļu iegāde”, identifikācijas Nr. DPPP 2013/3 

Muzeja ielā 6, Daugavpilī, LV 5401 

NEATVĒRT   LĪDZ   2013.gada 24.septembrim, plkst.10
00 

 

4.6. Ja pretendents iesniedz kāda dokumenta kopiju, tās pareizību apliecina Ministru 

kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un 

noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. 

4.7. Ja dokumenti iesniegti svešvalodā, pretendents pievieno tiem tulkojumu. 

4.8. Noformējot piedāvājumu, ievēro spēkā esošo normatīvo aktu prasības dokumentu 

noformēšanai. Pretējā gadījumā iepirkuma komisijai ir tiesības uzskatīt, ka attiecīgais 

dokuments nav iesniegts. 

4.9. Pretendents var izmainīt vai atsaukt savu piedāvājumu, par to rakstiski paziņojot 

pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa izbeigšanās. 
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4.10.Pretendenta paziņojums par labojumu vai atsaukšanu ir jāsagatavo un 

jāapzīmogo atbilstoši tiem nolikuma noteikumiem, kas attiecas uz Piedāvājuma 

noformēšanu un iesniegšanu, uz iepakojuma attiecīgi atzīmējot “LABOJUMS” vai 

“ATSAUKŠANA”, un jānogādā Daugavpils pilsētas pašvaldības policijā. 

4.11. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu 

piedāvājumu grozīt.  

4.12. Pretendentu iesniegtie dokumenti pēc iepirkuma pabeigšanas netiek atdoti 

atpakaļ. 

V. Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti 

5.1. Prasības pretendentiem: 

5.1.1. attiecībā uz pretendentu vai personu, uz kuras spējām pretendents balstās, lai 

apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām 

prasībām, nepastāv Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā paredzētie 

izslēgšanas noteikumi, ievērojot šī panta ceturtajā daļā noteiktos termiņus; 

5.1.2. pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās (savas) 

valsts normatīvo aktu prasībām; 

5.1.3. pretendents ir ražotājs vai tam ir iepirkuma līguma nosacījumu izpildei 

nepieciešamās tiesības pārdot ražotāja produkciju un uzņemties garantijas saistības; 

5.1.4. pretendentam Daugavpilī ir vismaz viena ražotāja, vai tā pilnvarotā pārstāvja 

atzīta tehniskās apkopes (servisa) pakalpojumu sniegšanas vieta, kurā ir iespējams 

nodrošināt transportlīdzekļu tehnisko apkopi un garantijas remontu. 

5.1.5. pretendents ir iesniedzis visus Nolikumā noteiktos dokumentus; 

5.1.6. pretendenta piedāvājums atbilst tehniskās specifikācijas prasībām (2.pielikums).  

5.2. Pretendentu kvalifikācijas atlases dokumenti: 

5.2.1. pieteikums dalībai konkursā (1.pielikums); 

5.2.2. ja piedāvājumu iesniedz juridiskā persona - Latvijas Republikas Uzņēmuma 

reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību/komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstī 

izdota reģistrācijas apliecības kopija; 

5.2.3. pretendenta tirdzniecības vietas apliecības kopija, ja šāda apliecība ir 

nepieciešama saskaņā ar pretendenta reģistrācijas valsts normatīvo aktu prasībām. 

Ārvalstu pretendentiem jāiesniedz attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas 

reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, 

sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie akti 

paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu 

izsniegšanu; 

5.2.4. Attiecīgo transportlīdzekļu ražotāja vai izplatītāja parakstīts dokumenta 

oriģināls vai kopija (izziņa, apliecinājums, vēstule vai cits satura ziņā pielīdzināms 

dokuments), kas apliecina, ka pretendentam ir tiesības pārdot ražotāja produkciju un 

uzņemties garantijas saistības; 

5.2.5. ja pieteikumu paraksta pilnvarota persona – pilnvaras oriģināla eksemplārs; 

5.2.6. ja pretendents darbu izpildei plāno piesaistīt apakšuzņēmējus: 

5.2.6.1. pretendenta rakstveida informācija, norādot tās līguma daļas, kuras nodos 

izpildei apakšuzņēmējiem, kā arī visus paredzamos apakšuzņēmējus;  

5.2.6.2. ja apakšuzņēmējs ir juridiskā persona, katra apakšuzņēmēja Latvijas 

Republikas Uzņēmuma reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību/komercdarbību 

reģistrējošas iestādes ārvalstī izdota reģistrācijas apliecības kopija; 

5.2.6.3. katra apakšuzņēmēja rakstisks apliecinājums par to, ka viņš piekrīt būt par 

apakšuzņēmēju; 

5.2.6.4. katra apakšuzņēmēja, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma 

procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, rakstisks apliecinājums par to, ka 

attiecībā uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā minētie 

izslēgšanas nosacījumi, ievērojot šī panta ceturtajā daļā noteiktos termiņus. 

5.3. Tehnisko piedāvājumu iesniedz atbilstoši Tehniskā piedāvājuma formai 

(3.pielikums) un jāpievieno: 



 5 

5.3.1. dokumentus, kas atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra 

noteikumu Nr.1184 „Noteikumi par transportlīdzekļu kategorijām, uz kurām 

iepirkumos attiecināmas īpašas prasības, un transportlīdzekļu darbmūža ekspluatācijas 

izmaksu aprēķināšanas metodiku” 3.punktam apliecina attiecīgā transportlīdzekļa 

darbmūža enerģijas patēriņu, kā arī oglekļa dioksīda emisijas un piesārņotāju – 

slāpekļa oksīdu, metānu nesaturošo ogļūdeņražu un cieto daļiņu – emisijas; 

5.3.2. bukletus vai citus vizuālus materiālus par automobiļa ārējo un iekšējo izskatu; 

5.3.3. attiecīgo transportlīdzekļu ražotāja vai tā pilnvarota pārstāvja atzītu autoservisu 

sarakstu, kuros var veikt piedāvāto transportlīdzekļu tehnisko apkopi un garantijas 

remontu garantijas periodā.  

5.4. Finanšu piedāvājumu iesniedz atbilstoši Finanšu piedāvājuma formai 

(4.pielikums). Aizpildot piedāvājumus, cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas 

ar transportlīdzekļa iepirkumu (ieskaitot transportlīdzekļa reģistrāciju Ceļu Satiksmes 

Drošības Direkcijā (turpmāk-CSDD), pirmreizējās tehniskās apskates iziešanu, 

civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līguma (polise) noslēgšanu uz vienu 

gadu uz pasūtītāja vārda, ko nodrošina pretendents, pretendenta veiktās 

transportlīdzekļa aprīkošanas u.c. darbības līdz transportlīdzekļa nodošanai pasūtītāja 

īpašumā), tā piegādi pasūtītājam, tajā skaitā visiem citiem nodokļiem un nodevām, 

neskaitot  PVN.  
5.5. Informāciju par to vai pretendentam un Publisko iepirkumu likuma 39.panta 

pirmās daļas 11.punktā minētajai personai Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā 

valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī  

pārsniedz 100 latus, kā arī vai pretendentam nav apturēta saimnieciskā darbība, 

iepirkuma komisija iegūs Valsts ieņēmumu dienesta publiskā datubāzē. Gadījumā, ja 

pretendentam tiks konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas 

obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 100 latus, pretendentam tiks 

piedāvāts veikt konstatēto parādu nomaksu Publisko iepirkumu likuma 39.panta 

5
4
daļas 1.punkta b) apakšpunktā noteiktajā kārtībā. 

5.6. Informācija par to vai pretendentam un Publisko iepirkumu likuma 39.panta 

pirmās daļas 11.punktā minētajai personai nav pasludināts maksātnespējas process un 

tie neatrodas likvidācijas stadijā, iepirkuma komisija atbilstoši Publisko iepirkumu 

likuma 39.panta 5
3
 daļas 1.punktam iegūs no Uzņēmumu reģistra; 

5.7. Iepirkumu komisija atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 39.panta 5
2
 daļas 

1.punktam iegūs no Valsts darba inspekcijas informāciju par pretendenta, kuram būtu 

piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iespējamiem darba tiesību pārkāpumiem. 

5.8. Ja pretendents ir reģistrēts ārvalstī (ārvalstī atrodas pastāvīga dzīvesvieta), 

dokumentus, kas apliecina ka pretendentam attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, 

tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā 

pārsniedz 100 latus, nav pasludināts maksātnespējas process, tas neatrodas 

likvidācijas stadijā, nav apturēta saimnieciskā darbība, kā arī nav darba tiesību 

pārkāpumu pretendents sniedz pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma Publisko 

iepirkumu likuma 39.panta 9
1
 daļā minētājā kārtībā. 

5.9. Ja tiks konstatēts, ka pretendents sniedzot pieprasītos dokumentus, norādījis 

nepatiesas ziņas vai nav iesniedzis visus pieprasītos dokumentus, vai arī no 

iesniegtajiem dokumentiem ir konstatējams, ka pretendents atbilst Publisko iepirkumu 

likuma 39.panta pirmās daļas izslēdzošajiem nosacījumiem, tad iepirkuma komisija 

pieņems lēmumu par pretendenta piedāvājumu neizskatīšanu un tā izslēgšanu no 

turpmākas dalības iepirkumā.  

5.10. Iepirkuma komisija ir tiesīga izslēgt pretendentu no turpmākās dalības 

iepirkumā, ja ir pārkāpti citi nozīmīgi šī Nolikuma vai normatīvo aktu noteikumi un 

prasības.  

 

VI. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieľemšana 

 

6.1. Iepirkuma komisija izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst 

Nolikumā un tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām. 
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6.2. Iepirkuma komisija: 

6.2.1. pārbaudīs piedāvājumu atbilstoši Nolikumā norādītajām prasībām, vai tas ir 

cauršūts un caurauklots, pārbaudīs piedāvājuma noformējumu un pretendenta 

iesniegtos dokumentus - vai ir iesniegti visi dokumenti un vai iesniegtās dokumentu 

kopijas ir apliecinātas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, vai dokumentus ir 

parakstījušas tam attiecīgi pilnvarotas personas un citas prasības. Par atbilstošiem tiks 

uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām Nolikumā norādītajām prasībām. 

Neatbilstošie piedāvājumi tiks izslēgti no turpmākas dalības iepirkumā; 

6.2.2. pārbaudīs finanšu un tehniskā piedāvājuma atbilstību tehniskās specifikācijas 

prasībām un nepieciešamības gadījumā pieprasīs pretendentam skaidrojumu par 

norādītās cenas veidošanas ekonomisko pamatu vai citiem būtiskiem jautājumiem. 

Tehniskajai specifikācijai neatbilstošie piedāvājumi tiks izslēgti no turpmākas dalības 

iepirkumā; 

6.2.3. pārbaudīs, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Konstatējot šādas kļūdas, 

iepirkuma komisija rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 56.panta trešo daļu, 

t.i., ja piedāvājumā konstatētas aritmētiskas kļūdas, komisija labo pretendenta 

piedāvājumā pieļautās aritmētiskās kļūdas. Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem 

iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kura piedāvājumā labojumi izdarīti; 

6.2.4. izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko cenu, kurš atbildīs Nolikuma prasībām; 

6.2.5. var pieaicināt ekspertus piedāvājumu vērtēšanā. Eksperts dod rakstisku 

vērtējumu, kuru pievieno iepirkumu komisijas sēdes protokolam. Ekspertu vērtējums 

komisijai nav saistošs; 

6.2.6. pārbaudīs pretendentiem Publisko iepirkumu likuma 39.pantā noteikto 

pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību; 

6.2.7. trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēs visus pretendentus par 

iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu. 

 

VII. Iepirkuma līgums 

7.1. Ar katras iepirkuma daļas uzvarētāju tiek slēgts iepirkuma līgums, pamatojoties 

uz pretendenta piedāvājumu un konkursa nolikuma prasībām, un iepirkuma līguma 

projektu (5.pielikums).   

7.2. Iepirkuma līguma noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar Nolikumā ietvertā līguma 

projekta noteikumiem. Līguma priekšmets, tā cena nedrīkst atšķirties no attiecīgā 

pretendenta piedāvājuma.  

7.3. Priekšapmaksa nav paredzēta. 

7.4. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, 

iepirkuma komisija izvēlas nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu. 
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1.PIELIKUMS   

atklātam konkursam  

“Transportlīdzekļu iegāde” 

Identifikācijas numurs DPPP 2013/03 

 

PIETEIKUMS 

Daugavpilī 

Pretendents_________________________________________________________, 

pretendenta nosaukums 

reģ. nr. _______________________________, _____________________________, 

 reģistrācijas numurs       nodokļu maksātāja reģ. Nr. 

 

tālr.,fakss___________________ e-pasts___________________________________ 

 

 

Bankas rekvizīti _______________________________________________________ 

 

tās ________________________________________________________________ 

vadītāja vai pilnvarotās personas ar paraksta tiesībām vārds, uzvārds 

 

ar šī pieteikuma iesniegšanu: 

1. Piesakās piedalīties atklātā konkursā „Transportlīdzekļu iegāde”, 

identifikācijas numurs DPPP 2013/03, ____ daļai.  

2. Piekrīt visiem Nolikuma nosacījumiem un garantē Nolikuma un normatīvo 

aktu prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami. 

3. Piekrīt visiem Līguma projekta noteikumiem un apņemas iepirkuma 

piešķiršanas gadījumā pildīt līguma nosacījumus. 

4. Apliecina, ka uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta 

pirmajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi, ievērojot šī panta ceturtajā daļā 

noteiktos termiņus. 

5. Apliecina, ka iesniegtā piedāvājuma derīguma termiņš ir 150 (simts 

piecdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma atvēršanās dienas. 

6.  Apliecina, ka visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa. 

 

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.______________________________ 

 

 

Vārds, uzvārds,  amats  

Paraksts  

Datums 
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2. PIELIKUMS  
atklātam konkursam  

“Transportlīdzekļu iegāde” 

Identifikācijas numurs DPPP 2013/03 
 

Tehniskā specifikācija 

A daļa 

 
Transportlīdzeklim jāatbilst šādām prasībām: 

 

Transportlīdzekļu skaits 2 

Izlaiduma gads jauns, 2013 

Virsbūves tips vieglais pasažieru, universāls 

Sēdvietu skaits 

(ieskaitot vadītāja vietu) 

5 

Durvju skaits 5 durvju 

Kopējais transportlīdzekļa 

garums 

ne mazāk kā 4300 mm 

Kopējais transportlīdzekļa 

platums (ar spoguļiem) 

ne mazāk kā 2000 mm 

Kopējais transportlīdzekļa 

augstums (bez kravas, ar jumta 

reliņiem) 

ne mazāk kā 1690 mm 

Klīrenss (bez kravas) ne mazāk kā 200 mm 

Transportlīdzekļa  riteņu bāzes 

garums 

ne mazāk kā 2650 mm 

Riteņi - ne mazāk, kā 16 collas; 

-  vieglmetāla diski;  

- vasaras riepas; 

-  papildus ziemas riepu komplekts (4 riepas) 

Degvielas veids dīzeļdegviela 

Dzinēja tilpums, tips, jauda - ne mazāk, kā 1400 cm
3;

 

-  turbo dīzelis; 

-  jauda ne mazāka kā 78 kW 

Degvielas patēriņš – vidējais 

jauktā režīmā (l/100km)  

ne vairāk kā 5.5 litri 

Pārnesumu kārbas tips - manuālā; 

- ne mazāk kā 6 pārnesumi (neskaitot aizmugurējo) 

Piedziņa priekšēja 

Transportlīdzekļa krāsa gaiša, metāliska 

Salona paneļa un sēdekļu krāsa  tumši pelēkā vai melnā krāsā  

Salona apdare audums 

Obligātais aprīkojums  1. gaisa kondicionieris; 

2.  imobilaizers; 

3. stūres pastiprinātājs; 

4. centrālā atslēga; 

5. elektriskie stiklu pacēlāji priekšā; 

6. ABS; 

7. jumta reliņi; 

8. pilna izmēra rezerves ritenis; 

9. radio ar USB, ar MP3 atskaņotāju, ne mazāk kā 4 

skaļruni; 

10. signalizācija ar pultiem ar centrālās atslēgas 

vadību; 

11.  priekšējie un aizmugurējie dubļusargi; 
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12. avārijas trijstūris; 

13. ugunsdzēšamais aparāts; 

14. aptieciņa; 

15. atstarojošā veste; 

16. salona paklājiņu komplekts 

Apkope vismaz 1 autoserviss Daugavpilī, kurā veicot 

nepieciešamos transportlīdzekļa  apkopes pakalpojumus un 

remontu tiek nodrošināta garantijas saglabāšana 

Garantija - transportlīdzeklim - ne mazāk kā 100000km 

nobraukums  

- garantija pret virsbūves caurrūsēšanu - ne mazāk kā 

6 gadi 

Citi - reģistrācija CSDD uz pasūtītāja vārda,  

- nomaksāti visi nodokļi un nodevas, 

-  ar izietu pirmreizējo tehnisko apskati 

- civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas 

līgums (polise) uz vienu gadu uz pasūtītāja vārda 

Transportlīdzekļa ietekmes 

uz vidi rādītāji saskaņā ar 

21.12.2010. Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.1184: 

Transportlīdzekļa ietekmes uz vidi rādītāji: 

Prasības attiecībā uz oglekļa 

dioksīda (CO2) izmešiem 

kombinētajā ciklā  

ne vairāk kā 140 g/km 

 

Slāpekļa oksīda (NO) emisiju 

apjoms 

vismaz EURO 5 

Metānu nesaturošo 

ogļūdeņražu (NMHC) emisiju 

apjoms 

vismaz EURO 5 

 

 

Tehniskā specifikācija 

B daļa 

 

Transportlīdzeklim jāatbilst šādām prasībām: 

 

 

Automobiļu skaits 2 

Izlaiduma gads jauns, 2013 

Virsbūves tips vieglais pasažieru, mikroautobuss  

Vietu skaits 6 vietas (ieskaitot vadītāja vietu) un 3 vietas izolatorā 

Durvis pasažieru nodalījumā - vadītāja durvis;  

- priekšēja pasažiera durvis; 

-  bīdāmās durvis labajā pusē ar atveramu logu, kreisais 

panelis pretī bīdāmām durvīm ar atveramu logu 

Aizmugures durvis - dubultas durvis bez stikliem;  

- atveramas 180 grādu leņķī 

Kopējais automobiļa garums ne mazāk kā 5180 mm 

Kopējais automobiļa platums 

(bez spoguļiem) 

ne mazāk kā 1900 mm 

Kopējais automobiļa augstums ne vairāk kā 1960 mm 

Automobiļa riteņu bāzes garums ne mazāk kā 3490 mm 

Riteņi, riepas - riteņu izmērs ne mazāk kā 16 collas; 
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- vasaras riepas; 

- papildus ziemas riepu komplekts (4 riepas) 

degvielas veids dīzeļdegviela 

Dzinēja tilpums, jauda,  - ne vairāk kā 2000cm
3
; 

- turbo dīzelis ar degvielas iesmidzināšanas tipu, ar 

sadales vārpstas ķēdes piedziņu; 

-  ne mazāk kā 83 kW 

Degvielas patēriņš – vidējais 

jauktā režīmā (l/100km) 

ne vairāk kā 7.5 litri 

Degvielas tvertne ne mazāk kā 90 litri 

Pārnesuma kārbas tips - manuālā;  

- ne mazāk, kā 6 pārnesumi (neieskaitot aizmugurējo) 

Piedziņa priekšēja 

Krāsa balta nemetāliska 

Obligātais tehniskais aprīkojums 1. gaisa kondicionieris transportlīdzekļa priekšpusē; 

2.  imobilaizers; 

3. stūres iekārta ar pastiprinātāju; 

4. stūres rats ar augstuma regulēšanu; 

5. centrālā atslēga ar tālvadību; 

6. elektriski vadāmi priekšējo sānu logu stikli; 

7. elektriski regulējami un apsildāmi sānu spoguļi; 

8. ABS ar bremzēšanas spēka korektoru; 

9. priekšējās un aizmugurējās disku bremzes; 

10. borta dators; 

11. pilna izmēra rezerves ritenis; 

12. radio ar CD, MP3 un vadību pie stūres; 

13. pretaizdzīšanas skaņas auto signalizācija; 

14. priekšējie un aizmugurējie dubļusargi; 

15. avārijas trijstūris; 

16. ugunsdzēšamais aparāts; 

17. aptieciņa; 

18. atstarojošā veste; 

19. paklājs vadītājam un priekšējiem pasažieriem; 

20. gaisa drošības spilveni - vismaz viens (vadītājam)  

21. vadītāja sēdeklis ar regulējamu augstumu un elkoņa 

balstu; 

22. pastāvīgas dienas gaismas; 

Apsardzes (pasažieru) kabīnē:  
1. uz grīdas – linolejs;  

2. griesti, sienas – mīkstais materiāls; 

3. 3 sēdekļi ar drošības jostām; 

4. papildus apgaismojums virs nolaižamā galda - LED 

stūrmaņu lampa; 

5. saliekamais galdiņš blakus pasažieru sēdekļiem; 

6. papildus ne mazāk kā 2kW autonomā apsilde pasažieru 

salonam ar izvadu uz izolatoru; 

7. rezerves riteņa stiprināšana apsardzes kabīnē un 

pārvalks. 

Izolatorā:  

1. grīda, griesti un sienas apdare ar laminēto saplāksni; 

2. aizmugurējā siena izolatorā ar 2 durvīm un režģiem; 

3. plastmasas uzlikas uz riteņu lokiem; 

4. starpsiena ar papildus hermetizāciju, rokturi, bīdāms 

stikls un režģis; 

5. 2 plastmasas soli; 
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6. papildus apgaismojums, nodrošināts pret izsišanu; 

7. elektriskais ventilators un dabiskā ventilācija; 

8. prožektors ārpusē aizmugurē; 

9. aizmugurējais pakāpiens ar montāžu 

 

Operatīvā transportlīdzekļa 

aprīkojums 

- uz transportlīdzekļa jumta uzstādīts  zilas krāsas 

bākugunis ar LED spuldzēm un darba lukturiem (balta 

gaisma) sānos atbilstoši Valsts standartam;  

- uzstādīt sirēnu (ne mazāk kā 100W) ar vadības bloku ar 

mikrofonu un skaļruni; 

-  uzstādīt priekšējā dekoratīvajā režģī divus mirgojošus 

zilas gaismas diožu (LED) stroboskopus; 

-  veikt automašīnas trafarēšanu atbilstoši Valsts 

standartam pašvaldības policijai un uzrakstiem 

”PAŠVALDĪBAS POLICIJA” sānos no atstārojoša 

materiāla 

Apkope vismaz 1 autoserviss Daugavpilī, kurā veicot nepieciešamos 

transportlīdzekļa  apkopes pakalpojumus un remontu tiek 

nodrošināta garantijas saglabāšana 

Garantija - transportlīdzeklim - ne mazāk kā  100000km 

nobraukums; 

- garantija pret virsbūves caurrūsēšanu - ne mazāk kā 12 

gadi; 

Citi - reģistrācija CSDD uz pasūtītāja vārda,  

- nomaksāti visi nodokļi un nodevas, 

- ar izietu pirmreizējo tehnisko apskati 

- civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas 

līgums (polise) uz vienu gadu uz pasūtītāja vārda 

Transportlīdzekļa ietekmes uz 

vidi rādītāji saskaņā ar 

21.12.2010. Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.1184: 

Transportlīdzekļa ietekmes uz vidi rādītāji: 

Prasības attiecībā uz oglekļa 

dioksīda (CO2) izmešiem 

kombinētajā ciklā  

ne vairāk kā 190 g/km  

 

Slāpekļa oksīda (NO) emisiju 

apjoms 

vismaz EURO 5 

Metānu nesaturošo ogļūdeņražu 

(NMHC) emisiju apjoms 

vismaz EURO 5 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



 12 
3. PIELIKUMS 

 atklātam konkursam  

“Transportlīdzekļu iegāde” 

Identifikācijas numurs DPPP 2013/03 
 

 

Tehniskā piedāvājuma forma 

 

A daļa 

 

Transportlīdzekļa bāzes modeļa un ražotāja nosaukums: 

 

 

Transportlīdzekļa tehniskie parametri: 

 

Pozīcija atbilstoši tehniskās 

specifikācijas prasībām 

Pretendenta piedāvājums 

Izvērsts apraksts atbilstoši Tehniskās specifikācijas 

prasībām 

Transportlīdzekļu skaits  

Izlaiduma gads  

Virsbūves tips  

Sēdvietu skaits 

(ieskaitot vadītāja vietu) 

 

Durvju skaits  

Kopējais transportlīdzekļa 

garums 

 

Kopējais transportlīdzekļa 

platums (ar spoguļiem) 

 

Kopējais transportlīdzekļa 

augstums (bez kravas, ar jumta 

reliņiem) 

 

Klīrenss (bez kravas)  

Transportlīdzekļa  riteņu bāzes 

garums 

 

Riteņi  

Degvielas veids  

Dzinēja tilpums, tips, jauda  

Degvielas patēriņš – vidējais 

jauktā režīmā (l/100km)  

 

Pārnesumu kārbas tips  

Piedziņa  

Transportlīdzekļa krāsa  

Salona paneļa un sēdekļu krāsa   

Salona apdare  

Obligātais aprīkojums   

Apkope  

Garantija  

Citi  

Transportlīdzekļa ietekmes 

uz vidi rādītāji saskaņā ar 

21.12.2010. Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.1184: 

Transportlīdzekļa ietekmes uz vidi rādītāji: 

Prasības attiecībā uz oglekļa 

dioksīda (CO2) izmešiem 

kombinētajā ciklā  
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Slāpekļa oksīda (NO) emisiju 

apjoms 

 

Metānu nesaturošo 

ogļūdeņražu (NMHC) emisiju 

apjoms 

 

 

 

 

 

Tehniskā piedāvājuma forma 

 

B daļa 

 

Transportlīdzekļa bāzes modeļa un ražotāja nosaukums: 

 

 

Transportlīdzekļa tehniskie parametri: 

 

Pozīcija atbilstoši tehniskās 

specifikācijas prasībām 

Pretendenta piedāvājums 

Izvērsts apraksts atbilstoši Tehniskās specifikācijas 

prasībām 

Automobiļu skaits  

Izlaiduma gads  

Virsbūves tips  

Vietu skaits  

Durvis pasažieru nodalījumā  

Aizmugures durvis  

Kopējais automobiļa garums  

Kopējais automobiļa platums 

(bez spoguļiem) 

 

Kopējais automobiļa augstums  

Automobiļa riteņu bāzes garums  

Riteņi, riepas  

degvielas veids  

Dzinēja tilpums, jauda,   

Degvielas patēriņš – vidējais 

jauktā režīmā (l/100km) 

 

Degvielas tvertne  

Pārnesuma kārbas tips  

Piedziņa  

Krāsa  

Obligātais tehniskais aprīkojums  

Operatīvā transportlīdzekļa 

aprīkojums 

 

Apkope  

Garantija  

Vārds, uzvārds,  amats  

Paraksts  

Datums 
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Citi  

Transportlīdzekļa ietekmes uz 

vidi rādītāji saskaņā ar 

21.12.2010. Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.1184: 

Transportlīdzekļa ietekmes uz vidi rādītāji: 

Prasības attiecībā uz oglekļa 

dioksīda (CO2) izmešiem 

kombinētajā ciklā  

 

Slāpekļa oksīda (NO) emisiju 

apjoms 

 

Metānu nesaturošo ogļūdeņražu 

(NMHC) emisiju apjoms 

 

 

 

 
 

Vārds, uzvārds,  amats  

Paraksts  

Datums 
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4. PIELIKUMS 

 atklātam konkursam  

“Transportlīdzekļu iegāde” 

Identifikācijas numurs DPPP 2013/03 
 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA 

atklātām konkursam 

“Transportlīdzekļu iegāde” 

identifikācijas nr. DPPP 2013/3 

 

_____ daļai 

 

Muzeja ielā 6, Daugavpilī, LV 5401 

2013.gada _____.___________________. 

 

Mēs, ________________________________________________________________ 

(pretendenta nosaukums, reģ. Nr.) 

piedāvājam izpildīt pasūtījumu, kas saistīts ar Transportlīdzekļu iegādi ne vairāk kā 

130 (simts trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas. Ar šo 

piedāvājumu mēs apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. 

 

Transportlīdzekļa 

marka un modelis 

Transportlīdzekļa 

cena 

LVL bez PVN 

Transportlīdzekļa 

cena 

LVL ar PVN 

   

 

Piedāvājuma cena kopā par diviem transportlīdzekļiem LVL bez PVN ____________ 

 

 

 

 

 

Vārds, uzvārds,  amats  

Paraksts  

Datums 
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5. PIELIKUMS  

atklātam konkursam  

“Transportlīdzekļu iegāde” 

Identifikācijas numurs DPPP 2013/03 
Projekts 

LĪGUMS  

par transportlīdzekļu iegādi  

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības policija, reģistrācijas Nr. 90002067001, tās 

priekšnieka Vladimira Gudakovska personā, kas rīkojas uz nolikuma pamata, 

turpmāk saukta Pircējs, no vienas puses, un  

……………….. „.................................”, reģistrācijas Nr. .............................., tās 

…………………  .............................. personā, kas rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk 

saukta Pārdevējs, no otras puses, tālāk tekstā saukti Līdzēji, 

 pamatojoties uz Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas rīkotā atklāta 

konkursa „Transportlīdzekļu iegāde”, identifikācijas Nr. DPPP 2013/3 (turpmāk - 

Iepirkums) ___. daļas rezultātiem un Pārdevēja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu 

līgumu, turpmāk tekstā – Līgums:            

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 
 

1.1. Pārdevējs pārdod, bet Pircējs pērk 2 (divus) jaunus transportlīdzekļus 

______________________ (turpmāk – transportlīdzeklis) saskaņā ar Pārdevēja 

iesniegto tehnisko specifikāciju Iepirkumā, kas pievienota šī Līguma pielikumā.  

 

2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

 

2.1. Viena transportlīdzekļa cena bez PVN ir __________ Ls (summa vārdos) 

saskaņā ar Pārdevēja iesniegto finanšu piedāvājumu Iepirkumā. Kopējā līguma 

summa bez PVN ir _____________Ls (summa vārdos). 

2.2. Transportlīdzekļa cena ietver visus ar transportlīdzekļa pārdošanu, reģistrāciju 

Ceļu Satiksmes Drošības direkcijā (turpmāk – CSDD), aprīkošanu, pirmreizējās 

tehniskās apskates iziešanu, civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanās 

līguma noslēgšanu uz vienu gadu uz Pircēja vārda un piegādi Pircējam saistītos 

izdevumus (to skaitā nodokļi, nodevas u.c. maksājumi). 

2.3. Priekšapmaksa nav paredzēta. 

2.4. Transportlīdzekļa cena nevar tikt grozīta. 

2.5. Pircējs veic samaksu 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc 

transportlīdzekļa pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, veicot 

pārskaitījumu uz transportlīdzekļa pavadzīmes – rēķinā norādīto Pārdevēja bankas 

kontu. Par maksājuma veikšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pircējs veicis 

līguma summas pārskaitījumu no Pircēja konta uz Pārdevēja kontu. 

 

3. TRANSPORTLĪDZEKĻA PIEĽEMŠANAS – NODOŠANAS KĀRTĪBA 

 

3.1. Transportlīdzekļa nodošanu Pircējam Pārdevējs veic pēc adreses: Muzeja ielā 

6, Daugavpilī.  

3.2. Transportlīdzekļa piegādes termiņš – ne vairāk kā 130 (simts trīsdesmit) 

kalendārās dienas pēc Līguma noslēgšanas, ieskaitot Preces reģistrāciju CSDD uz 

Pircēja vārda, Pārdevēja veiktās Preces aprīkošanas, pirmreizējās tehniskās 

apskates iziešanu, civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanās līguma 
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noslēgšanu uz vienu gadu uz Pircēja vārda u.c. darbības līdz transportlīdzekļa 

nodošanai Pircēja īpašumā. 

3.3. Pārdevējs nodod un Pircējs pieņem transportlīdzekli, parakstot pieņemšanas – 

nodošanas aktu. Vienlaicīgi ar Preces nodošanu Pārdevējs nodod ar 

transportlīdzekļa reģistrāciju CSDD saistītos dokumentus, visu transportlīdzekļa 

tehnisko dokumentāciju un iesniedz Pircējam transportlīdzekļa pavadzīmi-rēķinu. 

3.4. Pie transportlīdzekļa pieņemšanas Pircējs ir tiesīgs veikt transportlīdzekļa apskati 

un pārbaudi, lai pārliecinātos par tās atbilstību Līguma noteikumiem.  

3.5. Pircējs ir tiesīgs nepieņemt Pārdevēja transportlīdzekli, ja Pircējs pie 

transportlīdzekļa pieņemšanas konstatē, ka transportlīdzeklis neatbilst Līguma 

noteikumiem, vai tas ir nekvalitatīvs (tam ir novērojami bojājumi, trūkumi). Šādā 

gadījumā Pircējs sastāda aktu, kurā norāda konstatētos trūkumus, un šo aktu 

iesniedz Pārdevējam.  

3.6. Ja transportlīdzeklim konstatēti trūkumi (Līguma 3.5.punkts), Pārdevējs tos 

novērš par saviem līdzekļiem ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā.  

3.7. Ja Līdzēji nevar vienoties par transportlīdzekļa atbilstību Līguma noteikumiem 

un Tehniskajam piedāvājumam, proti, Līdzējam ir domstarpības par Pircēja 

izvirzītajām pretenzijām par transportlīdzekļa neatbilstību, tās pieaicina 

neatkarīgu ekspertu atzinuma sniegšanai. Ar eksperta pieaicināšanu saistītos 

izdevumus sedz tas Līdzējs, uz kura viedokļa nepamatotību domstarpību 

gadījumā norāda eksperta atzinums.  

3.8. Pārdevējs ir atbildīgs par transportlīdzekļa pilnīgas vai daļējas bojāejas vai 

bojāšanās risku līdz tā nodošanai Pircējam. 

 

4. KVALITĀTE UN GARANTIJA 

 

4.1. Kvalitatīvs transportlīdzeklis Līguma izpratnē ir transportlīdzeklis, kas atbilst 

Līguma noteikumiem, Tehniskajam piedāvājumam, transportlīdzekļa ražotāja 

standartiem un normatīvajos aktos noteiktām prasībām attiecībā uz 

transportlīdzekļa kvalitāti. 

4.2. Pārdevējs garantē transportlīdzekļa un tā papildaprīkojuma defektu un 

bojājumu, kas atklājušies tā ekspluatācijas laikā un kas nav apdrošināšanas 

gadījums, novēršanu laika periodā, kad transportlīdzeklim ir ne vairāk kā  _____ 

km nobraukums, kā arī novērš transportlīdzekļa bojājumus un defektus, kas saistīti 

ar virsbūves caurrūsēšanu  ____ (________) gadu laikā no transportlīdzekļa 

nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienas. 

4.3. Garantijas laikā Pārdevējs ir atbildīgs par katru transportlīdzekļa defektu, ja 

vien tas nav radies transportlīdzekļa nepareizas ekspluatācijas dēļ. 

 

 

5. LĪDZĒJU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

 

5.1. Pircēja tiesības: 

5.1.1. pārbaudīt Preces atbilstību visām Tehniskajā piedāvājumā minētajām prasībām; 

5.1.2. pārbaudīt Pārdevēja transportlīdzekļa dokumentācijas pilnīgumu un derīgumu, 

ražotāja garantijas nosacījumus; 

5.1.3. pirms transportlīdzekļa pieņemšanas, ja transportlīdzeklim konstatētas 

nepilnības, tās atspoguļo aktā, un nosaka termiņu to novēršanai, nepārsniedzot 3.6. 

punktā norādīto dienu skaitu; 

5.1.4. nepieņemt transportlīdzekli, ja tas neatbilst Līguma noteikumiem vai 

Tehniskajam piedāvājumam. 

5.2. Pircēja pienākumi: 

5.2.1. pieņemt transportlīdzekli, ja tas piegādāts saskaņā ar Līguma noteikumiem; 
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5.2.2. norēķināties par transportlīdzekli saskaņā ar Līgumā noteikto kārtību. 

5.3. Pārdevēja tiesības: 

5.3.1. saņemt samaksu par transportlīdzekli, kas atbilst Līguma noteikumiem un 

Tehniskajam piedāvājumam. 

5.4. Pārdevēja pienākumi: 

5.4.1. saskaņā ar normatīvajiem aktiem veikt transportlīdzekļa nodošanu Pircējam 

dalībai ceļu satiksmē; 

5.4.2. samaksāt normatīvajos aktos noteiktos nodokļus un nodevas; 

5.4.3. veikt transportlīdzekļa reģistrāciju CSDD uz Pircēja vārda un segt ar to saistītās 

izmaksas; 

5.4.4. veikt transportlīdzekļa pirmreizējo tehnisko apskati CSDD un segt ar to saistītās 

izmaksas; 

5.4.5. noslēgt civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgumu (polisi) uz 

vienu gadu uz Pasūtītāja vārda; 

5.4.6. iepazīstināt Pircēju ar patiesu un pilnīgu informāciju par transportlīdzekļa 

kvalitāti, drošumu, ražotāja garantijas noteikumiem un tehniskās ekspluatācijas 

noteikumiem; 

5.4.7. Līguma noteikumiem vai Tehniskajam piedāvājumam neatbilstoša 

transportlīdzekļa piegādes gadījumā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā apmainīt to 

pret jaunu, Pircēja prasībām atbilstošu transportlīdzekli; 

5.4.8. nodrošināt vismaz 1 (vienu) autoservisu Daugavpilī, kurā veicot nepieciešamos 

transportlīdzekļa apkopes pakalpojumus tiek nodrošināta garantijas saglabāšana, kā 

arī tiek veikts garantijas remonts.  

 

6. SODA SANKCIJAS 

6.1. Ja Pārdevējs nepiegādā transportlīdzekli Līguma 3.2. punktā norādītajā termiņā, 

Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 0,5% apmērā no nepiegādāta transportlīdzekļa 

cenas par katru kavējuma dienu. 

6.2. Ja Pārdevējs Līguma 3.6. un 5.4.7. punktā noteiktajā kārtībā neapmaina 

nekvalitatīvo transportlīdzekli pret jaunu vai nenovērš konstatētās nepilnības, 

Pārdevējs maksā līgumsodu 0,5% apmērā no tehniskās specifikācijas prasībām 

neatbilstoša transportlīdzekļa cenas par katru kavējuma dienu. 

6.3. Ja Pārdevējs vienpusēji atsakās no Līguma izpildes, ja tas nenotiek Pircēja vainas 

dēļ vai Pircējs Līgumā vai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 

izbeidz Līgumu Pārdevēja vainas dēļ saskaņā ar līguma 7.1.punktu: 

6.3.1. Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no 

nepiegādāta transportlīdzekļa cenas; 

6.3.2. Pārdevējs sedz zaudējumus, kas radušies Pircējam saistībā ar Līguma 

izbeigšanu. 

6.4. Par šajā Līgumā 2.4. punktā noteikto maksājumu nokavējumu Pircējs maksā 

Pārdevējam līgumsodu 0,5 % apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru 

kavējuma dienu.  

6.5. Līguma 6.1., 6.2., un 6.4. punktos paredzētā līgumsoda samaksa neatbrīvo 

Līdzējus no saistību izpildes. 

 

7. LĪGUMA IZBEIGŠANA 

 

7.1. Pircējam ir tiesības ar vienpusēju paziņojumu izbeigt šo Līgumu, ja: 

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

7.1.2. Pārdevējs saskaņā ar 3.6. punktā noteikto kārtību nav novērsis trūkumus vai 

saskaņā ar 5.4.7.punktā noteikto kārtību nav apmainījis neatbilstošu transportlīdzekli 

pret jaunu; 
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7.1.3. Pārdevējs kavē no Līguma izrietošo saistību izpildi vairāk par 20 (divdesmit) 

darba dienām. 

7.2. Līguma 7.1. punktā noteiktajos gadījumos Līgums uzskatāms par izbeigtu 7 

(septītajā) dienā pēc Pircēja paziņojuma par atkāpšanos (ierakstītā vēstulē) izsūtīšanas 

dienas. Šajā gadījumā Pārdevējs maksā Līgumā noteikto līgumsodu un atlīdzina visus 

radušos zaudējumus.  

7.3. Līgums var tikt izbeigts pirms Līguma darbības termiņa beigām Līdzējiem 

savstarpēji rakstveidā vienojoties. 

 

8. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA 

8.1. Šī Līguma gaitā radušās domstarpības Līdzēji risina savstarpēju pārrunu ceļā, 

taču, ja tas nedod vēlamos rezultātus, tad Latvijas Republikas normatīvo aktu 

noteiktajā kārtībā. 

9. NEPĀRVARAMA VARA 

9.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda 

neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, 

kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne 

paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem 

pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, 

blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski 

ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana 

un stāšanās spēkā. 

9.2. Līdzējs, kura līgumsaistību izpildi ietekmējuši nepārvaramas varas apstākļi, 

nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc šādu apstākļu 

iestāšanās informē par to otru Līdzēju un pēc otra Līdzēja pieprasījuma nosūta 

kompetentas iestādes apstiprinājumu par šādu apstākļu iestāšanos. Ziņojumā par 

nepārvaramas varas apstākļiem Līdzējs norāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir 

iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde.  

9.3. Ikviens no Līdzējiem ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt līgumu, nosūtot otram 

Līdzējam rakstisku paziņojumu vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš, ja 

nepārvaramas varas apstākļi, kuri ierobežo Līguma izpildi, nepārtraukti turpinās 

ilgāk par vienu mēnesi.  

10. CITI NOTEIKUMI 

10.1. Līgums ir saistošs Pircejam un Pārdevējam, kā arī visām trešajām personām, kas 

likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus. 

10.2. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz pilnai saistību 

izpildei. 

10.3. Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikā 

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

10.4. Līgums ir sastādīts latviešu valodā divos eksemplāros uz ____ lapām, ar 

vienādu juridisko spēku, no kuriem viens glabājās pie Pircēja un viens pie 

Pārdevēja. Līgumam ir 1 (viens) pielikums uz 1 (vienas) lapas, kas ir šī Līguma 

neatņemama sastāvdaļa. 

11. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

  

  

  

 

 


