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1. Vispārīgā informācija par iepirkumu 
1.1.   VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets” (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), reģistrācijas numurs 
40103208907, aicina iesniegt piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un iepirkuma (turpmāk tekstā - 
Iepirkums) nolikuma (turpmāk tekstā - Nolikums) prasībām. 
1.2.      Iepirkuma identifikācijas Nr. LNO 2015/86. 
1.3.   Pasūtītāja kontaktpersona: Dace Peltmane, tālrunis +371 67073844, fakss +371 67228930, e-pasts 
dace.peltmane@opera.lv 
1.4. Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² panta sešpadsmitās daļas 3.punktu, kurā 
noteikts, ka Pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot minētā panta ceturtās un piektās daļas noteikumus, ja - iepriekš ir 
veikts iepirkums šajā pantā noteiktajā kārtībā un tajā iesniegti iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām 
neatbilstoši piedāvājumi, — ievērojot nosacījumu, ka iepirkuma līguma noteikumi būtiski neatšķiras no iepriekš 
veiktajā iepirkumā paredzētajām līguma izpildei nepieciešamajām prasībām un šajā iepirkumā tiek uzaicināti 
iesniegt piedāvājumu tikai tie pretendenti, kuri iepriekš veiktajā iepirkumā nav izslēgti un nebija izslēdzami, un 
atbilst izvirzītajām kvalifikācijas prasībām).  
1.5. Pasūtītājs nosūta uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu visiem pretendentiem, kas iesnieguši savus 
piedāvājumus Pasūtītāja rīkotā iepirkuma „Neregulārie pasažieru pārvadājumi - mākslinieku un tehniskā 
personāla pārvadāšana uz viesizrādēm” ar identifikācijas numuru LNO 2015/86 ietvaros. 
2. Iepirkuma priekšmets un paredzamā cena. 
2.1. Iepirkuma priekšmets ir „Neregulārie pasažieru pārvadājumi - mākslinieku un tehniskā personāla 
pārvadāšana uz viesizrādēm”- atbilstoši tehniskajai specifikācijai (pielikums Nr. 1).  
2.2.  Iepirkuma mērķis ir iepirkuma līguma noslēgšana par pakalpojuma sniegšanu.  
2.3. Iepirkuma priekšmets netiek dalīts daļās. 
2.4. Nav atļauta piedāvājumu variantu iesniegšana. Piedāvājums iesniedzams par visu iepirkuma apjomu. 
2.5. Iepirkuma CPV kods 60140000-1.  
2.6. Iepirkuma līguma termiņš/izpildes laiks: 2 (divi) gadi.  
2.7. Paredzamā līgumcena: līdz 30000,- EUR bez PVN.  
2.8. Iepirkuma līguma izpildes vieta Latvijas teritorija. 
 
3. Prasības pretendentiem 
3.1. Iepirkumā var piedalīties pakalpojuma sniedzējs (turpmāk - Pretendents), kura saimnieciskā darbība 
reģistrēta likumā noteiktajā kārtībā. 
3.2. Pretendentam ir tehniskās un profesionālās spējas - izpildīt iepirkuma priekšmetu (pasažieru pārvadāšana 

autobusos saskaņā ar iepriekšēju pasūtītāja pieteikumu). Pretendents iepriekš minēto apliecina, sniedzot 
pasūtītājam atbilstošu informāciju par būtiskajiem veiktajiem pakalpojumiem ne vairāk kā trijos iepriekšējos 
gados. Minēto pretendents apliecina iesniedzot sarakstu/informāciju (brīvā formā) par būtiskajiem 
veiktajiem pakalpojumiem (norādot pakalpojuma īsu aprakstu, summas, laikus un saņēmējus) un 5 
(piecas) klientu atsauksmes. Pretendents sniedz informāciju par Klientiem tādā apmērā, lai vajadzības 
gadījumā - pasūtītājs varētu pārbaudīt pretendenta sniegtās informācijas patiesumu šī iepirkuma ietvaros.  

3.3. Pretendentam jābūt tiesībām normatīvajos tiesību aktos noteiktā kārtībā veikt neregulāros pasažieru 
pārvadājumus (komercpārvadājumus) Latvijas teritorijā. Pretendentam ir izsniegta attiecīga atļauja 
(licence) minētā pasažieru pārvadāšanas pakalpojuma veikšanai saskaņā ar normatīvajiem tiesību aktiem.  

3.4. Papildus prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām: 
3.4.1. Pretendenta autobusu vadītājiem pēdējo 3 (trīs) gadu (2015g.vai 2014.g. un 2013.g., 2012.g.) laika 

periodā no piedāvājuma iesniegšanas dienas ir pieredze pasažieru pārvadājumu (autobusos) 
veikšanā. Pretendents iesniedz apliecinājumu/izziņu (brīvā formā), kurā norāda ziņas par iepirkuma 
priekšmeta izpildē piesaistāmo personālu (autobusu vadītājiem), papildus norādot ziņas par šī 
personāla kvalifikāciju (tiesības saskāņā ar normatīvajiem tiesību aktiem, pieredze pasažieru 
pārvadāšanā / autobusu vadīšanā un apmācība pirmās palīdzības sniegšanā.  

3.5. Pretendenta rīcībā jābūt vismaz 3 (trīs) un vairāk autotransporta līdzekļu (autobusi), ņemot vērā pasūtītāja 
norādīto cilvēku skaitu vienā reizē, kas norādīts pasūtītāja plānotajā vajadzību grafikā (grafiks pievienots 
nolikumam kā pielikums Nr.5). Pretendents iesniedz apliecinājumu, kurā tas norāda ziņas par 
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transportlīdzekļiem, kas tiks izmantoti iepirkuma priekšmeta izpildes nodrošināšanā, ņemot vērā plānoto 
grafiku – nolikuma pielikumu Nr. 5, kā arī citus gadījumus – saskaņā ar Pasūtītāja iepriekš izteiktu pasūtījumu 
noslēgtā iepirkuma līguma periodā. Ziņas satur – informāciju par transportlīdzekļiem (vietu skaits, 
transportlīdzekļu reģistrācijas gads un marka, tehniskais stāvoklis atbilstoši normatīvajiem tiesību aktiem, 
piedāvātās ērtības pasažieriem, kā arī citas ziņas par transportlīdzekļa atbilsību pasūtītāja vajadzībai, 
tehniskajai specifikācijai). Papildus pretendents iesniedz norādīto transportlīdzekļu foto attēlus, kuros - tai 
skaitā attēlots transporlīdzekļu salons un pretendenta uzskaitītās ērtības.  

3.6. Pretendents iesniedz pasūtītājam pretendenta brīvā formā izstrādātu rīcības plānu gadījumam, kad 
pakalpojuma sniegšanas laikā transportlīdzeklim atklājas tehniskas problēmas vai konkrētais autobusa vadītājs 
nespēj turpināt vadīt autobusu/pārvadāt pasažierus veselības problēmu dēļ, un tādēļ jāpārtrauc pārvadājums tā 
izpildes laikā. Pretendents norāda piedāvāto kārtību (tai skaitā laikus) par cita autobusa vadītāja/u piesaisti, cita 
autobusa piegādi līdz pasažieriem, kā arī citus būtiskus radušās problēmas risinājumus ar mērķi – pabeigt 
uzsākto pārvadājumu, ievērojot termiņus 
3.7. Pretendents var neiesniegt nolikuma punktos 3.2., 3.3., 3.4., 3.5. un 3.6. noteikto informāciju, ja tā jau 
ir pasūtītāja rīcībā pirmreizējā iepirkuma „Neregulārie pasažieru pārvadājumi - mākslinieku un tehniskā 
personāla pārvadāšana uz viesizrādēm” ar identifikācijas numuru 2015/86 ietvaros. Šajā gadījumā pretendents 
apliecina, ka pasūtītāja rīcībā esošie dokumenti (konkrēti norādot tos) par pretendenta profesionālajām un 
tehniskajām spējām, kas iesniegti iepirkuma „Neregulārie pasažieru pārvadājumi - mākslinieku un tehniskā 
personāla pārvadāšana uz viesizrādēm” ar identifikācijas numuru 2015/86 ietvaros - vērtējami arī iepirkumā 
„Neregulārie pasažieru pārvadājumi - mākslinieku un tehniskā personāla pārvadāšana uz viesizrādēm” ar 
identifikācijas numuru 2015/90.  
4. Piedāvājumu iesniegšana 
4.1. Pretendenti piedāvājumus iesniedz līdz 2015.gada 30.jūlijā pulksten 10:00. 
4.2. Piedāvājumus Pretendenti iesniedz Pasūtītāja biroja telpās Rīgā, Aspazijas bulvārī 3, 105.kabinetā, vai 
nosūta pa pastu. Pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu piedāvājuma izsūtīšanu, lai nodrošinātu piedāvājuma 
saņemšanu Rīgā, Aspazijas bulvārī 3, ne vēlāk, kā līdz Nolikumā norādītajam piedāvājumu iesniegšanas laikam. 
4.3. Pēc Nolikuma 4.1. punktā norādītā termiņa beigām piedāvājums netiek pieņemts neatkarīgi no kavēšanās 
iemesla un neatvērts tiek atdots iesniedzējam. 
4.4. Iesniegto piedāvājumu atvēršana notiek Aspazijas bulvārī 3, Rīgā, 2015.gada 30.jūlijā, plkst.10.05.  
 
5. Prasības piedāvājumu noformējumam un saturam 
5.1. Pretendenta piedāvājums sastāv no: 
- Pieteikuma dalībai Iepirkumā, kas sagatavots un aizpildīts atbilstoši Nolikumam pievienotajai formai (pielikums 
Nr. 2), kā arī no pilnvaras vai tās kopijas, ja pieteikumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona; 
- apliecinājums, ievērojot nolikuma 3.7.punktā noteikto; 
- tehniskā piedāvājuma, kas sagatavots un aizpildīts atbilstoši Nolikumam pievienotajai formai (pielikums Nr.3);  
- finanšu piedāvājuma, kas sagatavots un aizpildīts atbilstoši Nolikumam pievienotajai formai (pielikums Nr.4).  
5.2. Tehnisko un finanšu piedāvājumu paraksta tā pati persona, kas parakstījusi pieteikumu dalībai Iepirkumā.  

5.3. Piedāvājums iesniedzams slēgtā, aizzīmogotā aploksnē ar uzrakstu „Neregulārie transporta pakalpojumi LNO 
mākslinieku un tehniskā personāla pārvadāšanai uz viesizrādēm”, identifikācijas Nr. LNO 2015/90. Uz aploksnes 
jānorāda Pretendenta nosaukums, adrese, telefons, kā arī skaidri salasāms brīdinājums – „Aploksni neatvērt līdz 
2015.gada 30.jūlijam, pulksten 10:00.”. 

5.4. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā.5.4. Piedāvājumam jābūt skaidri salasāmam, drukātā formā, bez 
labojumiem un dzēsumiem, cauršūtām, numurētām lapām. 

5.5. Pretendents piedāvājumu iesniedz vienā oriģinālā rakstiskā eksemplārā.5.5. Piedāvājums, kas iesniegts par 
nepilnu apjomu, netiks vērtēts. 
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6. Pretendentu piedāvājuma noformēšanas pārbaude, pretendentu atlase, tehnisko piedāvājumu 
atbilstības pārbaude, piedāvājumu vērtēšana 

6.1. Komisija veic piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības 
pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu.  
6.2. Komisijai ir tiesības: 
6.2.1. pieprasīt, lai Pretendents iesniedz papildus informāciju vai paskaidrojumu par savu piedāvājumu. Saņemot 
uzaicinājumu sniegt šādu informāciju, Pretendentam tā jāiesniedz 5 (piecu) dienu laikā no Komisijas pieprasījuma 
parakstīšanas dienas; 
6.2.2. pārbaudīt Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei un izvēlei nepieciešamo informāciju 
kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī pārbaudīt 
atsauksmēs norādīto informāciju, sazinoties ar atsauksmes devēju.  
6.3. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā Komisija izvērtē piedāvājuma atbilstību piedāvājuma 
noformējuma prasībām, kā arī vai ir iesniegti visi Nolikumā noteiktie pretendenta piedāvājumā dokumenti. 
Nepilnīgi noformēti piedāvājumi var tikt atzīti kā neatbilstoši un no turpmākās izvērtēšanas izslēgti. Ja pretendents 
nav iesniedzis visus Nolikuma 5.1.apakšpunktā noteiktos dokumentus, tā piedāvājums var tikt noraidīts. 
6.4.  Pretendentu atlases laikā Komisija pārbauda Pretendentu atbilstību Nolikumā izvirzītajām prasībām. Ja 
iepirkuma komisija konstatē, ka pretendents neatbilst nolikumā noteiktajām pretendenta prasībām, tā 
piedāvājums tiek noraidīts. 
6.5. Pretendentu tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā Komisija izvērtē Pretendentu 
tehniskā piedāvājuma atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām un pieņem attiecīgu lēmumu.  
6.6. Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai to Pretendentu piedāvājumus, kuri nav noraidīti iepriekšējā vērtēšanas 
posmā. 
6.7. Pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkumā, ja uz to attiecas jebkurš no šiem gadījumiem: 
6.7.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek 

piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota 
novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta 
tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts; 

6.7.2.  pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu 
parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm 
pārsniedz 150 euro. 

6.8. Pēc pretendentu atlases un tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes komisija veic iesniegto 
piedāvājumu vērtēšanu un izvēlas pretendentu (uzvarētāju iepirkumā), kurš iesniedzis piedāvājumu ar 
viszemāko cenu. Šim pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt ar pasūtītāju iepirkuma līgumu. Ja divi vai 
vairāki pretendenti, kuru piedāvājumi ir ar viszemāko kopējo cenu, piedāvā vienādu cenu, tad priekšroka slēgt 
iepirkuma līgumu ir tam pretendentam, kurš pirmais iesniedzis piedāvājumu iepirkumam.  
 
7. Iepirkuma līguma noslēgšana. 

7.1. Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu saskaņā ar iepirkuma rezultātu - ar uzvarētāju iepirkumā, kurš 
iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu. 

7.2. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, komisija izvēlas nākamo piedāvājumu ar 
zemāko cenu. 

7.3. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.  
 
 
Pielikumā: 
Pielikums Nr.1 – Tehniskā specifikācija; 
Pielikums Nr.2 – Pieteikums dalībai iepirkumā; 
Pielikums Nr.3 – Tehniskā piedāvājuma forma; 
Pielikums Nr.4 – Finanšu piedāvājuma forma. 
Pielikums Nr.5 – Pasūtītāja plānotais grafiks. 
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nolikuma pielikums Nr.1  

iepirkumā „Neregulārie pasažieru pārvadājumi - mākslinieku un  

tehniskā personāla pārvadāšana uz viesizrādēm”  

Identifikācijas Nr. 2015/90 
  

Tehniskā specifikācija 
 

1. Iepirkumu priekšmets: pasažieru pārvadāšana (LNOB mākslinieku un tehniskā personāla) atbilstošos 

autobusos saskaņā ar Pasūtītāja vajadzību - braucieniem viesizrādēs vietējā mēroga maršrutos 

Latvijas teritorijā.  

2. Pretendents var nodrošināt pakalpojuma sniegšanu - laikos, kas norādīti nolikuma 5.pielikumā – 

grafiks 2015.gadam. Kā arī citos gadījumos iepirkuma līguma darbības laikā, ņemot vērā Pasūtītāja 

iepriekš izteiktu pieprasījumu.  

3. Pretendents nodrošina pasūtītāja prasītās ietilpības autobusus un atbilstošas kategorijas 

autovadītājus piecu darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas brīža. 

4. Pretendentam nodrošina autotransporta pakalpojumus pēc iepriekš saskaņota datuma, maršruta, laika 

un sēdvietu skaita daudzuma jebkurā diennakts periodā, ieskaitot brīvdienas un svētku dienas.  

5. Autobusiem un autovadītājiem ir jāatbilst CSDD noteiktajām prasībām un LR normatīvo aktu 

prasībām; 

6. Ja pakalpojuma izpildes laikā rodas tehniskas problēmas ar transporta līdzekli, kā      rezultātā nav 

iespējams nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu, pretendents par saviem resursiem (t.sk., finanšu, darba 

spēka u.c.) nodrošina cita autobusa un autovadītāja piegādi pakalpojuma  izpildei 1 -3 stundu laikā 

Latvijas teritorijā (maksimālo laiku izmantojot, ņemot vērā negadījuma/pasažieru atrašanās  vietu), 3- 

5 stundu laikā - Lietuvas un Igaunijas teritorijā, savukārt 24 stundu laikā - citās valstīs; 

7. Autovadītāja darba stāžam jābūt vismaz trīs gadi pasažieru pārvadāšanas jomā; 

8. Autobusa pirmā reģistrācija ne vēlāk kā 2007. gadā; 

9. Autovadītājam ir jābūt apmācītam sniegt pirmo neatliekamo medicīnisko palīdzību; 

10.     Autobusu komplektācija ietver vismaz: 
- Autonoma salona visa perimetra apsilde vai dzesēšana; 

- Papildus svaiga gaisa un apgaismojuma nodrošinājums katrai sēdvietai; 

- Tualete; 

- Bezmaksas Wi-fi internets; 

- Bagāžas nodalījums ar vismaz vienas transporta somas katram pasažierim ietilpību; 

- Sēdvietas ar mīkstu polsterējumu, galvas atbalstiem, ar atzveltnes sagāzuma regulējama iespēju 

vairākās pozīcijās. 
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nolikuma pielikums Nr.2  

iepirkumā „Neregulārie pasažieru pārvadājumi - mākslinieku un  

tehniskā personāla pārvadāšana uz viesizrādēm”  

Identifikācijas Nr. 2015/90 
 

 
Pieteikums dalībai iepirkumā 

Saskaņā ar Nolikumu, apakšā parakstījies, apliecinu, ka  
 

___________________________________     (pretendenta nosaukums): 
 

1. piekrīt iepirkuma Nolikuma noteikumiem un garantē iepirkuma Nolikuma un tā pielikumu prasību 
izpildi. Iepirkuma Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami; 

2. visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas un precīzas; 
3. apzinās un saprot, ka Pasūtītājs var pieņemt vai noraidīt jebkuru piedāvājumu, kā arī noraidīt visus 

piedāvājumus jebkurā brīdī līdz uzvarētāja noteikšanai; 
4. uz mums neattiecas šādi nosacījumi: 

•  pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā 
tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā 
bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, 
uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts; 
•  pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir 
nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā 
kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. 

 

1.  Pretendenta nosaukums  

2.  Vien. reģistrācijas Nr.  

3.  Juridiskā adrese, pasta 
indekss 

 

4.  Faktiskā adrese, pasta 
indekss 

 

5.  Bankas konta Nr.  

6.  Bankas kods  

7.  Bankas nosaukums  

8.  Kontaktpersona  

9.  Tālruņa Nr.  

10.  Faksa Nr.  

11.  Mobilā tālruņa Nr.  

12.  E-pasta adrese  
 

 
Ar šo apstiprinu sniegto ziņu patiesumu. 
Datums: _______________ 
 

(Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums) 
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 nolikuma pielikums Nr.3  

iepirkumā „Neregulārie pasažieru pārvadājumi - mākslinieku un  

tehniskā personāla pārvadāšana uz viesizrādēm”  

Identifikācijas Nr. 2015/90 
 

Forma, kuru aizpilda pretendents. 

 
Tehniskais piedāvājums  

 
Ņemot vērā iepirkuma priekšmetu - neregulārie transporta pakalpojumi LNOB mākslinieku un tehniskā 
personāla pārvadāšanai uz viesizrādēm un iepirkuma tehniskajā specifikācijā noteiktās pasūtītāja prasības: 

 
pretendenta ______________________________________________________ vārdā apņemos piedāvāt:  

 

Nr. 
p.k. 

 
 

Pakalpojums 

Vai ir 
iespējams 

īstenot 
prasību 
(Jā/ Nē) 

Piezīmes (sīks apraksts 
par piedāvājumu) 

 
1. 
 

Iepirkumu priekšmets: pasažieru pārvadāšana (LNOB 

mākslinieku un tehniskā personāla) atbilstošos 

autobusos saskaņā ar Pasūtītāja vajadzību - 

braucieniem viesizrādēs vietējā mēroga maršrutos 

Latvijas teritorijā. 

 

  

2. 
 

Pretendents var nodrošināt pakalpojuma sniegšanu - 

laikos, kas norādīti nolikuma 5.pielikumā – grafiks 2015. 

un 2016.gadam. Kā arī citos gadījumos iepirkuma 

līguma darbības laikā, ņemot vērā Pasūtītāja iepriekš 

izteiktu pieprasījumu.  

 

  

3. 
 

Pretendents nodrošina pasūtītāja prasītās ietilpības 
autobusus un atbilstošas kategorijas autovadītājus piecu 
darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas brīža. 

  

4. 
 

Pretendentam nodrošina autotransporta pakalpojumus 

pēc iepriekš saskaņota datuma, maršruta, laika un 

sēdvietu skaita daudzuma jebkurā diennakts periodā, 

ieskaitot brīvdienas un svētku dienas.  

 

  

5. 
 

Autobusiem un autovadītājiem ir jāatbilst CSDD 

noteiktajām prasībām un LR normatīvo aktu prasībām. 

 

  

6. 
 

Ja pakalpojuma izpildes laikā rodas tehniskas 

problēmas ar transporta līdzekli, kā rezultātā nav 

iespējams nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu, 

pretendents par saviem resursiem (t.sk., finanšu, darba 
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spēka u.c.) nodrošina cita autobusa un autovadītāja 

piegādi pakalpojuma izpildei 1 -3 stundu laikā Latvijas 

teritorijā (maksimālo laiku izmantojot, ņemot vērā 

negadījuma/pasažieru atrašanās  vietu).  

7. 

Autovadītāja darba stāžam jābūt vismaz trīs gadi 

pasažieru pārvadāšanas jomā. 

 

  

8. 
Autobusa pirmā reģistrācija ne vēlāk kā 2007. gadā.   

9. 
Autovadītājam ir jābūt apmācītam sniegt pirmo 

neatliekamo medicīnisko palīdzību. 

  

10. 

Autobusu komplektācija ietver vismaz: 
- Autonoma salona visa perimetra apsilde vai 

dzesēšana; 

- Papildus svaiga gaisa un apgaismojuma 

nodrošinājums katrai sēdvietai; 

- Tualete; 

- Bezmaksas Wi-fi internets; 

- Bagāžas nodalījums ar vismaz vienas 

transporta somas katram pasažierim 

ietilpību; 

- Sēdvietas ar mīkstu polsterējumu, galvas 

atbalstiem, ar atzveltnes sagāzuma 

regulējama iespēju vairākās pozīcijās. 

 

 

  

 
 
 
 
 
Paredzamie apakšuzņēmēja līgumi (Aizpilda, ja līguma izpildē parēdzēts iesaistīt apakšuzņēmējus) 

 

Apakšuzņēmējs 
(nosaukums, reģistrācijas Nr., 

juridiskā adrese) 

Apakšuzņēmēja izpildei nododamā līguma daļa (procentos no līguma 
kopējā apjoma), nododamo darbu, lomu apraksts 

  

  

 
*Ja Pretendents piesaista apakšuzņēmējus, pretendenta piedāvājumam jāpievieno piesaistītā apakšuzņēmēja 
parakstīts apliecinājums par piekrišanu un apņemšanos izpildīt norādīto līguma daļu, turklāt nolikumā minētie 
dokumenti par saimnieciskās darbības reģistrēšanu jāiesniedz arī par katru apakšuzņēmēju. 
 

Paraksts:        
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Vārds, uzvārds:       

Amats:        

Piedāvājums sagatavots un parakstīts 201_. gada     Z.V. 
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nolikuma pielikums Nr.4 

iepirkumā „Neregulārie pasažieru pārvadājumi - mākslinieku un 

tehniskā personāla pārvadāšana uz viesizrādēm” 

Identifikācijas Nr. 2015/90 

 

Forma, kuru aizpilda pretendents. 

Finanšu piedāvājums. 

 

Finanšu piedāvājuma cenā ietilpst visas ar tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi saistītās 

izmaksas (tai skaitā nodokļi, degviela, apdrošināšana, personāla izmaksas, transporta amortizācijas 

un citas izmaksas), izņemot PVN: 

 

Pakalpojuma “cena kopā” par tabulā Nr.1 noteikto tiks vērtēta iepirkuma komisijas sēdē pēc 

vērtēšanas kritērija – piedāvājums ar viszemāko cenu. 
 

 

A B C D E 

 

  
Cena par 1km (EUR bez 

PVN) 

Cena EUR 

bez PVN 

par vienu 

gaidīšanas 

stundu 

Attālums km 

(piemērs) 

Gaidīšanas 

laiks 

(piemērs) 

Plānotais/ 

pakalpojuma 

sniegšanas 

reizes 

(piemērs) 

Vērtējamā 

summa EUR 

(bez PVN)* 

Transporta 

vienība ar 

65 

sēdvietām 

________ 

EUR 

________ 

EUR 500  20 30 reizes 

 Transporta 

vienība ar 

30 

sēdvietām _________ EUR 

________ 

EUR 400 20 4 reizes 

 

 

 

 

      

KOPĀ_______ 

  

      

*Vērtējamā summa tiek aprēķināta saskaņā ar šādu formulu (*(reiz)): 

     (A*C+B*D)*E= summa 

 

 

  

 

 

 

 

Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā 

atšifrējums: 
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nolikuma pielikums Nr.5 

iepirkumā „Neregulārie pasažieru pārvadājumi - 

mākslinieku un 

tehniskā personāla pārvadāšana uz viesizrādēm” 

Identifikācijas Nr. 2015/90 

 

Pasūtītāja plānotais grafiks 2015. un 2016.gadam (grafiks 

aptuvens un var tikt grozīts): 

 

Pasākuma 
datums 

Maršruta 
galamērķis  

Dienu 
skaits 

Aptuvenais cilvēku skaits  

04.10.2015. Smiltene 2  65 cilvēki 

18.10.2015. Rēzekne 2 200 cilvēki 

25.10.2015. Liepāja  2 30 cilvēki 

05.11.2015. Valka 2 200 cilvēki 

08.11.2015. Ventspils 2 150 cilvēki 

14.02.2016. Valka 2 100 cilvēki 

20.02.2016. Rēzekne 2 30 cilvēki 

08.03.2016. Daugavpils 2 200 cilvēki 

15.03.2016. Rēzekne 2 200 cilvēki 

20.03.2016. Ventspils 2 200 cilvēki 

13.05.2016. Rēzekne 2 100 cilvēki 

14.05.2016. Daugavpils 2 100 cilvēki 

 


