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1. Vispārīgā informācija par iepirkumu 

1.1. VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets” (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), reģistrācijas 

numurs: LV 40103208907, aicina iesniegt piedāvājumu saskaņā ar Publisko iepirkumu 

likuma 8.² pantā noteikto un iepirkuma „Par automašīnas nomu uz 5 gadiem” (turpmāk 

tekstā - Iepirkums) nolikuma (turpmāk tekstā - Nolikums) prasībām.  

1.2. Iepirkuma paredzamā cena līdz EUR 24000,00 (divdesmit četri tūkstoši euro un 00 euro 

centi) (bez PVN).  

1.3. Iepirkums nav sadalīts daļās. Līgums noslēdzams, ievērojot Pasūtītājam nepieciešamo 

automašīnas nomas termiņa sākumu 2016.gada 13.decembris (automašīnas nodošana – 

pieņemšana lietošanā), saskaņā ar Pasūtītāja prasībām,  tehnisko specifikāciju – nolikuma 

pielikums Nr.2. Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas un automašīnas 

piegādes brīža – 2016.gada 13.decembrī un ir spēkā – 60 kalendāros mēnešus, termiņā 

līdz 2021.gada 13.decembris. 

1.4. Iepirkuma identifikācijas Nr. LNO 2016/216. CPV kodi: 34100000-8. Līguma izpildes 

vieta: Aspazijas bulvāris 3, Rīgā. 

1.5. Iepirkumu izziņo, ievietojot paziņojumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā, internetā 

un Pasūtītāja mājas lapā: www.opera.lv. 

1.6. Pasūtītāja kontaktpersona: Dace Peltmane, tālrunis +371 67073844, fakss +371 67228930, e-

pasts dace.peltmane@opera.lv. 

2. Iepirkuma rezultātā noslēdzams iepirkuma līgums ar uzvarētāju.  

3. Pretendenta kvalifikācijas prasības. 
 Pretendenta kvalifikācijas prasības  Iesniedzamie dokumenti 

3.1. Pretendents iesniedz parakstītu pieteikumu 

iepirkumam. 

Pretendenta parakstīts Pieteikums iepirkumam 

(Nolikuma 2.pielikums) 

3.2. Piedāvājumu paraksta Pretendenta amatpersona ar 

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai 

atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta 

tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona 

 

Par Latvijā reģistrētiem Pretendentiem Pasūtītājs 

iegūs informāciju valsts informācijas sistēmās. Ja 

piedāvājumu paraksta paraksttiesīgās personas 

pilnvarota persona, jāpievieno atbilstoši noformēts 

pilnvarojuma dokuments. 

Attiecīgās institūcijas ārvalstīs izsniegta dokumenta 

kopija, kas apliecina Pretendenta amatpersonas 

paraksta tiesības un, gadījumā, ja piedāvājumu 

paraksta paraksttiesīgās personas pilnvarota persona, 

jāpievieno atbilstoši noformēts pilnvarojuma 

dokuments 

3.3. Pretendents likumā noteiktajā kārtībā ir reģistrēts LR 

komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, ja to 

paredz normatīvie akti 

Par Latvijā reģistrētiem Pretendentiem Pasūtītājs 

iegūs informāciju valsts informācijas sistēmās 

Attiecīgās institūcijas ārvalstīs izsniegtas reģistrācijas 

apliecības kopija 

3.4. Pretendents likumā noteiktajā kārtībā ir reģistrēts 

Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta 

pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā vai 

līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, ja to paredz normatīvie 

akti 

Par Latvijā reģistrētiem Pretendentiem Pasūtītājs 

iegūs informāciju valsts informācijas sistēmās 

Attiecīgās institūcijas ārvalstīs izsniegtas reģistrācijas 

apliecības kopija 

3.5. Pretendents ir veicis automašīnu piegādes/nomu jau 

iepriekš organiskā stikla un/vai monopolikarbonāta 

lokšņu piegādes jau iepriekš (kas ietver atbilstošas 

profesionālās un tehniskās iespējas). 

Pretendents iesniedz brīvā formā sarakstu par pieredzi 

automašīnu piegādēs (tirdzniecība/noma) (ne vairāk 

kā par trim iepriekšējiem gadiem), kurā apraksta 

būtiskās piegādes – tās vispārējs raksturojums, 

nomas/piegādes termiņi, servisa nodrošināšana, 

apjomi, klients, tā kontaktpersona un tālr.numurs. 

Pretendents iesniedz Pasūtītājam par automašīnas 

piegādes (nomas) gadījumiem vismaz trīs klientu 

http://www.opera.lv/
mailto:dace.peltmane@opera.lv
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 Pretendenta kvalifikācijas prasības  Iesniedzamie dokumenti 

atsauksmes. 

Pretendents iesniedz Pasūtītājam par automašīnas 

piegādes (nomas) gadījumiem vismaz trīs izpildi 

apliecinošus dokumentus/ kopijas (piemēram: 

automašīnas nodošanas akti), ja šāda informācija ir 

pieejama un nododama. 

3.6. Pretendents norāda plānotos piesaistāmos 

apakšuzņēmējus, kuru veicamo darbu vērtība ir 20 

(divdesmit) procenti no kopējās iepirkuma līguma 

vērtības vai lielāka, norādot arī katram 

apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļu 

Pretendenta apliecinājums, kas noformēts saskaņā ar 

paraugu Nolikuma 3.pielikumā.  

3.7. Apakšuzņēmēja iesniegtos dokumentus paraksta 

apakšuzņēmēja amatpersona ar Latvijas Republikas 

Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs 

nostiprinātām paraksta tiesībām vai šīs personas 

pilnvarota persona. 

 

Par Latvijā reģistrētiem apakšuzņēmējiem Pasūtītājs 

iegūs informāciju valsts informācijas sistēmās. Ja 

dokumentus paraksta paraksttiesīgās personas 

pilnvarota persona, jāpievieno atbilstoši noformēts 

pilnvarojuma dokuments. 

Attiecīgās institūcijas ārvalstīs izsniegta dokumenta 

kopija, kas apliecina apakšuzņēmēja amatpersonas 

paraksta tiesības un, gadījumā, ja dokumentus 

paraksta paraksttiesīgās personas pilnvarota persona, 

jāpievieno atbilstoši noformēts pilnvarojuma 

dokuments. 

3.8. Apakšuzņēmēji likumā noteiktajā kārtībā ir reģistrēti 

LR komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, 

ja to paredz normatīvie akti.  

Par Latvijā reģistrētiem apakšuzņēmējiem Pasūtītājs 

iegūs informāciju valsts informācijas sistēmās. 

Attiecīgās institūcijas ārvalstīs izsniegtas reģistrācijas 

apliecības kopija. 

3.9. Apakšuzņēmēji likumā noteiktajā kārtībā ir reģistrēti 

Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta 

pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā vai 

līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, ja to paredz normatīvie 

akti. 

Par Latvijā reģistrētiem apakšuzņēmējiem Pasūtītājs 

iegūs informāciju valsts informācijas sistēmās. 

Attiecīgās institūcijas ārvalstīs izsniegtas reģistrācijas 

apliecības kopija. 

 

3.  TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA DOKUMENTI 
 

3.1. Pārbaudāmā informācija jeb dokumenti, kuri ir jāiesniedz Pretendentam: 

 

N. p. k. Pārbaudāmā informācija Iesniedzamie dokumenti 

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 

3.2. Tehniskajam piedāvājumam 

jāatbilst tehniskajā 

specifikācijā noteiktajām 

prasībām.  

1) Pretendenta tehniskais piedāvājums – aizpildot Pasūtītāja 

noteikto formu – nolikuma pielikums Nr.4  

2) Pretendents iesniedz detalizētu informāciju par automašīnu, 

kuru tas piedāvā iepirkuma ietvaros un iepirkuma līguma 

noslēgšanas gadījumā - nodos lietošanā Pasūtītājam. 

Informācija ietver automašīnas marka, tehniskie parametri, 

pamācības saskaņā ar automašīnas ražotāja sniegtu informāciju. 

Pretendents iesniedz automašīnas lietošanas nosacījumus. Tā ir 

informācija, kas Pasūtītājam jāzina, pieņemot lietošanā/nomā 

Pretendenta doto automašīnu uz 5 gadiem. Pretendents 

nepamatoti neierobežo Pasūtītāju. Jebkāds ierobežojums tiks 

izvērtēts, ņemot vērā iepirkuma priekšmetu, apjomu un 

tehnisko specifikāciju. Ierobežojums, kas nav Pasūtītāja plānots 
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un var ietekmēt iepirkuma taisnīgu rezultātu – nav pieļaujams.  

3) Pretendenta apliecinājums, ka automašīna, kuru tas piedāvā 

iepirkuma ietvaros un iepirkuma līguma noslēgšanas gadījumā - 

nodos lietošanā Pasūtītājam, ir jauna un iepriekš nelietota, tā 

atbilst visām pasūtītāja prasībām tehniskajā specifikācijā.  

4) Pretendents iesniedz aprakstu vai/un dokumentu kopijas,  

kurā/kas pamatotas Izpildītāja tiesības - nodot  

piedāvāto automašīnu lietošanā Pasūtītājam. 

 

  

4.  FINANŠU PIEDĀVĀJUMA DOKUMENTI 
 

4.1.  Finanšu piedāvājums jāiesniedz atbilstoši nolikumā noteiktajam.  

4.2.  Pārbaudāmā informācija jeb dokumenti, kuri ir jāiesniedz Pretendentam: 

 

Nr.p.k. Prasība Iesniedzamie dokumenti 

4.1. Finanšu piedāvājumā cenas norāda EUR, bez 

pievienotās vērtības nodokļa. Pretendents 

nosauc automašīnas nomas maksu mēnesī un 

maksu par kopējo nomas termiņu 5 gadi. 

Finanšu piedāvājums, kas noformēts 

saskaņā ar Nolikuma pielikumu Nr.4.  

 

5. Piedāvājumu iesniegšana 

5.1. Pretendenti piedāvājumus iesniedz, sākot ar dienu, kad paziņojums par plānoto līgumu 

ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv, līdz 2016.gada 

14.novembrim (pēdējā iesniegšanas dienā pretendents iesniedz piedāvājumu pasūtītājam līdz 

plkst.11.00).  

5.2. 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. 

5.3. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums 

saņemts ar norādi par saņemšanas laiku. 

5.4. Pretendents ir tiesīgs pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām atsaukt iesniegto 

piedāvājumu, rakstiski par to paziņojot Iepirkumu komisijai (turpmāk - Komisija). 

5.5. Pretendenta piedāvājums ir spēkā 60 kalendārās dienas no piedāvājumu atvēršanas 

dienas. Pasūtītājs nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs lūgt, lai Pretendents pagarina 

piedāvājuma spēkā esamību uz noteiktu papildu laiku. Pasūtītāja pieprasījums un pretendenta 

atbilde ir nosūtāma rakstveidā pa pastu vai pa faksu. 

5.6. Piedāvājums iesniedzams slēgtā, aizzīmogotā aploksnē ar uzrakstu „Par automašīnas 

nomu uz 5 gadiem”, identifikācijas Nr. LNO 2016/216. Uz aploksnes jānorāda Pretendenta 

nosaukums, adrese, telefons, kā arī skaidri salasāms brīdinājums – „Aploksni neatvērt līdz 

2016. gada 14.novembrim, pulksten 11:00”. 

5.7. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā.  

5.8.  Piedāvājumam jābūt skaidri salasāmam, drukātā formā, bez labojumiem un 

dzēsumiem, cauršūtām, numurētām lapām; 

5.9. Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; 

5.10. Pretendents piedāvājumu iesniedz vienā oriģinālā rakstiskā eksemplārā; 

http://www.iub.gov.lv/
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6. Pretendentu piedāvājuma noformēšanas pārbaude, pretendentu atlase, tehnisko 

piedāvājumu atbilstības pārbaude 

6.1. Komisija veic piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi un tehnisko 

piedāvājumu atbilstības pārbaudi.  

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. Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai to Pretendentu piedāvājumus, kuri nav noraidīti 

iepriekšējā vērtēšanas posmā. 

7. Piedāvājuma izvēle 

7.1.Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Komisija izvērtē iesniegtos piedāvājumus 

un izvēlas piedāvājumu atbilstoši tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām.  

7.2.Pēc pretendentu atlases un tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes komisija izvēlas 

piedāvājumu, kurā piedāvāta zemākā cena. 
7.3.Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanu vai 

iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu pretendentu, Komisija informē visus 

Pretendentus par iepirkuma rezultātiem. 

7.4.Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.  

7.5.Komisija izvēlas slēgt iepirkuma līgumu Pretendentu, kurš atbilst visām Nolikuma 

prasībām. 

7.6.Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Komisijai ir 

tiesības pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar citu Pretendentu, kas atbilst visām 

Nolikuma prasībām un kurš piedāvājis nākamo zemāko cenu. 

 

Pielikumā: 

Pielikums Nr.1 – Pieteikums dalībai iepirkumā (forma) uz 1 lapas. 

Pielikums Nr.2 – Tehniskā specifikācija uz 2 lapām. 

Pielikums Nr.3 – Tehniskā piedāvājuma forma uz 2 lapām 

Pielikums Nr.4 – Finanšu piedāvājuma forma uz 1 lapas. 
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Pielikums Nr.1 

nolikumam „Par automašīnas nomu uz 5 gadiem”, 

identifikācijas Nr. 2016/216 
 

Pieteikums dalībai  

iepirkumā „Par automašīnas nomu uz 5 gadiem”, ar identifikācijas nr.2016/216 

 
Apakšā parakstījies, apliecinu, ka:  

 

___________________________________     (pretendenta nosaukums): 

 

1. piekrīt iepirkuma Nolikuma noteikumiem un garantē iepirkuma Nolikuma un tā pielikumu 

prasību izpildi;  

2. iepirkuma Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami; 

3. piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas un precīzas. 

 

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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Pielikums Nr.2 

nolikumam „Par automašīnas nomu uz 5 gadiem”, 

identifikācijas Nr. 2016/216 
 

 

 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 

 

Automobīļu skaits 1 

Gads 2016 (jauna) 

Nomas termiņš 60 mēneši 

Paredzamais (apmaksātais) nobraukums 180 000 km 

Automašīnas tips Universāls 

Autoservisu skaits, kur var veikt piedāvāto 

automobīļu plānotās tehniskās apkopes un 

remontus, nezaudējot automobīlim noteiktās 

ražotāju un pārdevēju garantijas 

Ne mazāk kā 7  

Durvju skaits 6, pasažieru nodalījuma sānu slīddurvis labajā un 

kreisajā pusē, aizmugurējās divviru durvis 

atveramas uz sāniem 

Riteņu izmērs 15” 

Riepu izmērs 195/65 R15 

Piedziņa Priekšpiedziņa 

Sēdvietu skaits 7 

Degvielas veids Dīzeļdegviela 

Degvielas bākas tilpums, litri  Vismaz 60l 

Dzinēja darba tilpums, jauda Ne mazāk kā 1,6 litri, ne mazāk kā 105 Zs 

Pārnesumkārba Vismaz 5 pakāpju manuālā 

Automobīļa gabarīti, mm: 

 garums 

 platums 

 augstums 

 

4800 – 4900 

1790 – 1920 

1830 – 1890 

Sānu slīddurvju ailes platums, mm Ne mazāk kā 700 

Riteņu garenbāze, mm Ne mazāk kā 2680 

Bagāžas nodalījuma ietilpība, m
3
 Ne mazāk kā 3.0 

Automobīļa obligātais aprīkojums:  vadītāja un blakussēdētāja gaisa drošības 

spilveni 

 gaisa kondicionēšanas sistēma 

 stūres mehānisms ar pastripinātāju un 

liftu 

 bremžu ABS sistēma 

 priekšējie miglas lukturi 

 vadītāja sēdekļa augstuma regulēšana 

 elektroniskais aizdedzes imobilaizers 

 elektriski regulējami un apsildāmi 

atpakaļskata spoguļi 

 apsildāms aizmugures stikls ar logu 

apskalotāju un tīrītāju 

 dalāmu un atlokāmu pasažieru sēdekļu 

atzveltne 
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 centrālā atslēga ar tālvadību 

 rūpnīcas pretaizdzīšanas signalizācija ar 

salona apsardzi 

 tonēti logi aizmugures un aizmugures 

sānu durvīm un bagāžas nodalījumam 

 pilna izmēra rezerves ritenis 

 priekšējie un aizmugurējie dubļu sargi 

 radio ar CD atskaņotāju, USB 

 gumijas paklāju komplekts 

 aptieciņa 

 ugunsdzēšamais aparāts 

 avārijas zīme 

 reģistrācija CSDD 

 tehniskās apskates uzlīme 

 ziemas un vasaras riepas visam nomas 

periodam 

Virsbūves krāsa klasiskie toņi/krāsas, piemēram: pelēka, tumši 

zila, melna 

Garantija Ne mazāk kā 3 gadi 100 000km, virsbūves 

pretkorozijas garantija ne mazāk kā 10 gadi 

Piegādes termiņš 13.12.2016 

Automobīļa ietekmes uz vidi rādītāji 

Atbilstība izmešu standartiem EURO 6 

Vidējais degvielas patēriņš ne lielāks par 6 

l/100km 

Oglekļa dioksīda (CO2) emisiju apjoms, g/km 

Slāpekļa oksīda (NO) emisiju apjoms, g/km 

Cieto daļiņu (PM) emisiju apjoms, g/km 

 
 

 

 

(Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikums Nr.3 

nolikumam „Par automašīnas nomu uz 5 gadiem”, 

identifikācijas Nr. 2016/216 
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TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 

„Par automašīnas nomu uz 5 gadiem”, 

identifikācijas Nr. 2016/216 
 

 
Automašīnas tehniskās prasības un 

parametri: 

 Pretendents apliecina sava 

piedāvājuma atbilstību Pasūtītāja 

prasībām: atbilst /neatbilst. 

Kā arī sniedz detalizētu informāciju 

jeb savu piedāvājumu katrā prasību 

pozīcijā  

 

Automobīļu skaits 1  

Gads 2016 (jauna)  

Nomas termiņš 60 mēneši  

Paredzamais (apmaksātais) 

nobraukums 

180 000 km  

Automašīnas tips Universāls  

Autoservisu skaits, kur var veikt 

piedāvāto automobīļu plānotās 

tehniskās apkopes un remontus, 

nezaudējot automobīlim noteiktās 

ražotāju un pārdevēju garantijas 

Ne mazāk kā 7   

Durvju skaits 6, pasažieru nodalījuma sānu slīddurvis 

labajā un kreisajā pusē, aizmugurējās 

divviru durvis atveramas uz sāniem 

 

Riteņu izmērs 15”  

Riepu izmērs 195/65 R15  

Piedziņa Priekšpiedziņa  

Sēdvietu skaits 7  

Degvielas veids Dīzeļdegviela  

Degvielas bākas tilpums, litri  Vismaz 60l  

Dzinēja darba tilpums, jauda Ne mazāk kā 1,6 litri, ne mazāk kā 105 Zs  

Pārnesumkārba Vismaz 5 pakāpju manuālā  

Automobīļa gabarīti, mm: 

 garums 

 platums 

 augstums 

 

4800 – 4900 

1790 – 1920 

1830 – 1890 

 

Sānu slīddurvju ailes platums, mm Ne mazāk kā 700  

Riteņu garenbāze, mm Ne mazāk kā 2680  

Bagāžas nodalījuma ietilpība, m
3
 Ne mazāk kā 3.0  

Automobīļa obligātais aprīkojums:  vadītāja un blakussēdētāja gaisa 

drošības spilveni 

 gaisa kondicionēšanas sistēma 

 stūres mehānisms ar pastripinātāju 

un liftu 

 bremžu ABS sistēma 

 priekšējie miglas lukturi 

 vadītāja sēdekļa augstuma 

regulēšana 

 elektroniskais aizdedzes 

imobilaizers 

 elektriski regulējami un apsildāmi 

atpakaļskata spoguļi 

 apsildāms aizmugures stikls ar 

logu apskalotāju un tīrītāju 

 dalāmu un atlokāmu pasažieru 

sēdekļu atzveltne 

 centrālā atslēga ar tālvadību 
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 rūpnīcas pretaizdzīšanas 

signalizācija ar salona apsardzi 

 tonēti logi aizmugures un 

aizmugures sānu durvīm un 

bagāžas nodalījumam 

 pilna izmēra rezerves ritenis 

 priekšējie un aizmugurējie dubļu 

sargi 

 radio ar CD atskaņotāju, USB 

 gumijas paklāju komplekts 

 aptieciņa 

 ugunsdzēšamais aparāts 

 avārijas zīme 

 reģistrācija CSDD 

 tehniskās apskates uzlīme 

 ziemas un vasaras riepas visam 

nomas periodam 

Virsbūves krāsa klasiskie toņi, piemēram: pelēka, tumši 

zila, melna  

 

Garantija Ne mazāk kā 3 gadi 100 000km, virsbūves 

pretkorozijas garantija ne mazāk kā 10 gadi 

 

Piegādes termiņš 13.12.2016  

Automobīļa ietekmes uz vidi rādītāji  

Atbilstība izmešu standartiem EURO 6  

Vidējais degvielas patēriņš ne lielāks par 6 

l/100km 

 

Oglekļa dioksīda (CO2) emisiju apjoms, 

g/km 

 

Slāpekļa oksīda (NO) emisiju apjoms, 

g/km 

 

Cieto daļiņu (PM) emisiju apjoms, g/km  

 

 

 
 

 

 

(Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums) 

 

 

 

 

 

Pielikums Nr.4 

nolikumam „Par automašīnas nomu uz 5 gadiem”, 

identifikācijas Nr. 2016/216 
 

 (aizpilda pretendents) 

 

Finanšu piedāvājums (forma) 

„Par automašīnas nomu uz 5 gadiem”, 
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identifikācijas Nr. 2016/216 

 

Finanšu piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar: 

- transportlīdzekļa reģistrāciju; 

- ikgadējo transportlīdzekļa nodevu; 

- tehnisko apskati; 

- OCTA; 

- KASKO ar sekojošiem pašriska nosacījumiem: 

a) ne vairāk 150 EUR bojājumu gadījumā; 

b) ne vairāk kā 5% bojāejas gadījumā; 

c) ne vairāk kā 10% zādzības gadījumā. 

- apdrošināšanas gadījumu administrēšana; 

- 24 stundu palīdzības dienests; 

- maksa par tehniskajām apkopēm un normāla nolietojuma remontdarbiem; 

- ziemas un vasaras riepas, to glabāšana un maiņa un nodilušu riepu nomaiņa; 

- visi normatīvajos aktos noteiktie nodokļu maksājumi. 

 
Prece daudzums Automašīnas nomas maksa 

euro (bez PVN) mēnesī 

Automašīna saskaņā ar 

pretendenta piedāvājumu un 

Pasūtītāja tehnisko 

specifikāciju 

1.gab.  

___________ euro bez PVN 

mēnesī 

(šī summa tiks ietverta 

iepirkuma līgumā) 

  

Kopējā summa 60 mēnešos 

EUR bez PVN* 

 

___________ euro bez PVN 

 

 Summa ar PVN  

 

 

*Vērtējamā summa, kas tiks vērtēta iepirkuma komisijas sēdē - saskaņā ar piedāvājuma 

izvēles kritēriju – viszemākā cena. 
 

Par augstāk noteiktajām izmaksām, kuru iekļaušana finanšu piedāvājumā ir obligāta, 

Pretendents iesniedz apliecinājumu un izskaidro – kādā veidā tas nodrošinās 24 stundu 

palīdzības dienestu.  

 
  

(Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums) 
 


