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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” (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. Kopējais automašīnas nomas termiņš 60 (sešdesmit)
kalendārie mēneši, skaitot no Līguma noslēgšanas dienas. Līgums noslēdzams līdz
13.12.2016., jo šajā datumā Pasūtītāja prasība ir pieņemt lietošanā automašīnu. Jaunās
automašīnas, kas atbilst tehniskajai specifikācijai, piegādes un nodošanas termiņš ir ne
ilgāk kā 3 (trīs) kalendārie mēneši, skaitot no iepirkuma līguma noslēgšanas. Laikā,
kamēr Pasūtītājs gaida jaunu automašīnu, kas atbilst tehniskajai specifikācijai, piegādi un
nodošanu, Pretendenta (uzvarētājs iepirkumā) pienākums ir nodrošināt Pasūtītāju ar
līdzvērtīgu automašīnu. Līdzvērtīga automašīna tiek nodota datumā 13.12.2016.,
Aspazijas bulvārī 3, Rīgā. Par līdzvērtīgu automašīnu tiek noteikta atbilstoši tehniskajā
specifikācijā noteiktajam – sadaļā par līdzvērtīgas automašīnas nodrošināšanu.
1.4. Iepirkuma identifikācijas Nr. LNO 2016/245. 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, epasts dace.peltmane@opera.lv.
2. Iepirkuma rezultātā noslēdzams iepirkuma līgums ar uzvarētāju.
3. Pretendenta kvalifikācijas prasības.
Iesniedzamie dokumenti
Pretendenta kvalifikācijas prasības
3.1.

Pretendents iesniedz
iepirkumam.

parakstītu

pieteikumu

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.

3.4.

3.5.

Pretendents likumā noteiktajā kārtībā ir
reģistrēts Latvijas Republikas komercreģistrā
vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, ja to paredz
normatīvie akti

Par Latvijā reģistrētiem Pretendentiem Pasūtītājs
iegūs informāciju valsts informācijas sistēmās.

Pretendents reģistrēts Latvijas Republikas
Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības
nodokļa maksātāju reģistrā vai līdzvērtīgā
reģistrā ārvalstīs, ja to paredz normatīvie tiesību
akti.

Par Latvijā reģistrētiem Pretendentiem Pasūtītājs
iegūs informāciju valsts informācijas sistēmās.

Pretendents veicis automašīnu piegādes/nomu
iepriekš, kas ietver atbilstošas profesionālās un

Pretendents iesniedz brīvā formā sarakstu par
pieredzi automašīnu piegādēs/noma (ne vairāk
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Attiecīgās institūcijas ārvalstīs
reģistrācijas apliecības kopija.

Ārvalstīs attiecīgās institūcijas
reģistrācijas apliecības kopija.

izsniegtas

izsniegtas

Pretendenta kvalifikācijas prasības
tehniskās iespējas.

Iesniedzamie dokumenti

kā par trim iepriekšējiem gadiem), kurā apraksta
būtiskos piegādes/nomas gadījumus – to
raksturojums, nomas termiņi, apkopes servisa
nodrošināšana, klients, tā kontaktpersona un
tālr.numurs. Saraksts ietver vismaz vienu
gadījumu, kad automašīnas nomas periods ir
vismaz viens gads - Pretendents nodrošinājis
klientam transportlīdzekļa apkopes un normāla
nolietojuma remontdarbus, 24 stundu palīdzības
dienesta pieejamību. Pretendents par minēto
gadījumu sniedz aprakstu - sarakstā.
Pretendents iesniedz vismaz trīs klientu
atsauksmes par automašīnas piegādes (nomas)
gadījumiem.
Pretendents
iesniedz
apliecinājumu
un
pierādījumus brīvā formā par jaunas automašīnas
piegādes laiku un tās nodošanu Pasūtītājam –
gadījumā, ja iepirkuma rezultātā tiks noslēgts
iepirkuma līgums starp Pasūtītāju un Pretendentu
(piemēram:
vienošanās
ar
Automašīnas
ražotāju/tirgotāju
vai
tā
apliecinājums).
Automašīnas nodošanas termiņš tiek noteikts
saskaņā ar iepirkuma nolikumu un pretendenta
piedāvājumu, tā iespējām. Gadījumā, ja
nepieciešamais automašīnas piegādes un
nodošanas laiks ir ilgs, bet ne ilgāk kā trīs
kalendārie
mēneši,
skaitot
no
līguma
parakstīšanas dienas, tad Pretendents šajā
gaidīšanas laikā nodrošina Pasūtītāju ar
līdzvērtīgu automašīnu saskaņā ar nolikumā
noteiktajiem
nomas
nosacījumiem.
Apliecinājums ietver informāciju par līdzvērtīgas
automašīnas nodošanu Pasūtītājam lietošanā termiņā - līdz Pretendents piegādā un nodod
Pasūtītājam automašīnu atbilstoši tehniskajai
specifikācijai jeb Pasūtītāja vajadzībai.
Par maksimālā Automašīnas piegādes un
nodošanas termiņa izmantošanu, Pretendents
iesniedz
pamatojumu
jeb
skaidrojumu,
izskaidrojot Pasūtītājam – kādēļ automašīnas
piegāde/nodošana nomā iespējama tikai šādā
termiņā.
Pretendents iesniedz brīvā formā aprakstu par
pakalpojumu – 24 stundu palīdzības dienesta
nodrošināšana. Apraksts ietver kārtību šīs
palīdzības sniegšanā.
Pretendents iesniedz detalizētu informāciju
piedāvājumā par autoservisu pieejamības
nodrošināšanu atbilstoši nolikumā noteiktajam.
Informācija ietver autoservisu nosaukums,
iespējas izmantot pakalpojumu, klāsts, darba
laiki, atrašanās vieta, kontaktpersona un tālruņa
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Pretendenta kvalifikācijas prasības

Iesniedzamie dokumenti

nr.

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
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.

3.

izsniegtas

Par Latvijā reģistrētiem apakšuzņēmējiem
Pasūtītājs iegūs informāciju valsts informācijas
sistēmās.
Attiecīgās institūcijas ārvalstīs
reģistrācijas apliecības kopija.

izsniegtas

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 pielikumu Nr.4.
2)
Pretendents iesniedz detalizētu informāciju par
automašīnu, kuru tas piedāvā iepirkuma ietvaros un
iepirkuma līguma noslēgšanas gadījumā - nodot lietošanā
Pasūtītājam (arī attēlus). Informācija ietver automašīnas
marka, tehniskie parametri, pamācības saskaņā ar
automašīnas ražotāja sniegtu informāciju. Pretendents
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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 un var ietekmēt
iepirkuma taisnīgu rezultātu – nav pieļaujams.
Papildus pretendents sniedz atbilstošu informāciju par
līdzvērtīgas automašīnas nodrošināšanu līdz jaunas
automašīnas piegādei – nosaukums, tehniskie parametri,
vecums, nobrauktie km un informācija atbilstoši
tehniskajā specifikācijā noteiktajam.
3)
Pretendents
tehniskajā
piedāvājumā
ietver
apliecinājumu/apstiprinājumu, 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.

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA DOKUMENTI

4.1.

Finanšu piedāvājums jāiesniedz atbilstoši nolikumā noteiktajam.

4.2.

Pārbaudāmā informācija jeb dokumenti, kuri ir jāiesniedz Pretendentam:

Nr.p.k.
4.1.

Prasība

Iesniedzamie dokumenti

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
1.decembrim (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 30 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 2016/245. Uz aploksnes jānorāda Pretendenta
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nosaukums, adrese, telefons, kā arī skaidri salasāms brīdinājums – „Aploksni neatvērt līdz
2016. gada 1.decembrim, 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;
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.
Pielikums Nr.5 – Līguma projekts uz 3 lapām.
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Pielikums Nr.1

nolikumam „Par automašīnas nomu”,
identifikācijas Nr. 2016/245
Pieteikums dalībai
iepirkumā „Par automašīnas nomu”, ar identifikācijas nr.2016/245
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”,
identifikācijas Nr. 2016/245
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Automobīļu skaits
Gads
Nomas termiņš
Paredzamais (apmaksātais) nobraukums
Automašīnas tips
Autoservisu skaits, kur var veikt piedāvāto
automobīļu plānotās tehniskās apkopes un
remontus, nezaudējot automobīlim noteiktās
ražotāju un pārdevēju garantijas
Durvju skaits
Riteņu izmērs
Piedziņa
Sēdvietu skaits
Degvielas veids
Degvielas bākas tilpums, litri
Dzinēja darba tilpums, jauda
Pārnesumkārba
Automobīļa gabarīti, mm:
• garums
• platums
• augstums
Sānu slīddurvju ailes platums, mm
Riteņu garenbāze, mm
Bagāžas nodalījuma ietilpība, m3
Automobīļa obligātais aprīkojums:

1
2016 (jauna)
60 mēneši
180 000 km
Universāls
Ne mazāk kā 2 (divi) – Rīgas rajonā.

5, pasažieru nodalījuma sānu slīddurvis
labajā pusē, aizmugurējās divviru durvis
atveramas uz sāniem.
15” vai 16” (R15 vai R16)
Priekšpiedziņa
7
Dīzeļdegviela
Vismaz 55l
Ne mazāk kā 1,7 litri, ne mazāk kā 100 Zs
Vismaz 5 pakāpju manuālā
Ne mazāk kā 4440
1790 – 1920
1830 – 1890
Ne mazāk kā 700
Ne mazāk kā 2680
Ne mazāk kā 2.0
ar izņemtiem aizmugures sēdekļiem
• 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 2 skaļruņiem, USB
• gumijas paklāju komplekts
• aptieciņa
• ugunsdzēšamais aparāts
• avārijas zīme
• reģistrācija CSDD
• tehniskās apskates uzlīme
• ziemas un vasaras riepas visam
nomas periodam
klasiskie toņi/krāsas, piemēram: pelēka,
tumši zila, melna (metālisku vai nemetālisku
– Pasūtītājs to nenosaka)
Ne mazāk kā 3 gadi 100 000km
Maksimālais trīs kalendārie mēneši, skaitot
no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.
•
•

Virsbūves krāsa
Garantija
Piegādes termiņš

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

Par līdzvērtīgas mašīnas nodrošināšanu laikā līdz jaunas automašīnas nodošanai Pasūtītājam
(tajā skaitā - laikos, kad jaunā automašīna tiek nodota remontā, apkopju laikā utml.):
Ņemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar iepirkuma nolikuma 3.1.punktu un savu piedāvājumu,
Pretendents nodod lietošanā Pasūtītājam līdzvērtīgu automašīnu (līdz jaunas automašīnas piegādei un
nodošanai) ar tehnisko raksturojumu, kas atbilst iepriekš minētajai tehniskajai specifikācijai, izņemot
sekojošas prasības:
1) līdzvērtīga automašīna ir ne vairāk kā piecus gadus veca;
2) neskatoties uz vecumu, tā ir ļoti labā vizuālā un tehniskā kārtībā, tai veiktas vajadzīgās
apkopes un remonti - ko apliecina atbilstošs autoservisa atzinums;
3) automašīnas salons ir tīrs, sakārtots vai atjaunots;
4) šajā gadījumā – Pasūtītājs maksā nomas maksu, kas noteikta finanšu piedāvājumā, ietverot tās
nolikumā noteiktās izmaksas.
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Pielikums Nr.3

nolikumam „Par automašīnas nomu”,
identifikācijas Nr. 2016/245
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

„Par automašīnas nomu”,
identifikācijas Nr. 2016/245
Automašīnas tehniskās prasības un
parametri:

Automobīļu skaits
Gads
Nomas termiņš
Paredzamais (apmaksātais)
nobraukums
Automašīnas tips
Autoservisu skaits, kur var veikt
piedāvāto automobīļu plānotās
tehniskās apkopes un remontus,
nezaudējot automobīlim noteiktās
ražotāju un pārdevēju garantijas
Durvju skaits
Riteņu izmērs
Riepu izmērs
Piedziņa
Sēdvietu skaits
Degvielas veids
Degvielas bākas tilpums, litri
Dzinēja darba tilpums, jauda
Pārnesumkārba
Automobīļa gabarīti, mm:
• garums
• platums
• augstums
Sānu slīddurvju ailes platums, mm
Riteņu garenbāze, mm
Bagāžas nodalījuma ietilpība, m3
Automobīļa obligātais aprīkojums:

Pretendents apliecina sava
piedāvājuma atbilstību Pasūtītāja
prasībām: atbilst /neatbilst.
Kā arī sniedz detalizētu informāciju
jeb savu piedāvājumu katrā prasību
pozīcijā
1
2016 (jauna)
60 mēneši
180 000 km
Universāls
Ne mazāk kā 2, Rīgas rajonā.

5, pasažieru nodalījuma sānu slīddurvis
labajā pusē, aizmugurējās divviru durvis
atveramas uz sāniem
15” vai 16”
R15 vai R16
Priekšpiedziņa
7
Dīzeļdegviela
Vismaz 55l
Ne mazāk kā 1,7 litri, ne mazāk kā 100 Zs
Vismaz 5 pakāpju manuālā
ne mazāk kā 4440
1790 – 1920
1830 – 1890
Ne mazāk kā 700
Ne mazāk kā 2680
Ne mazāk kā 2.0
Ar izņemtiem aizmugures sēdekļiem
• 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
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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
• 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 2 skaļruņiem, USB
• gumijas paklāju komplekts
• aptieciņa
• ugunsdzēšamais aparāts
• avārijas zīme
• reģistrācija CSDD
• tehniskās apskates uzlīme
• ziemas un vasaras riepas visam
nomas periodam
klasiskie toņi, piemēram: pelēka, tumši
zila, melna (metālisku vai nemetālisku –
•

Virsbūves krāsa

Pasūtītājs to nenosaka)
Garantija
Piegādes termiņš

Ne mazāk kā 3 gadi 100 000km

Maksimālais trīs kalendārie mēneši,
skaitot no iepirkuma līguma
noslēgšanas dienas.

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)
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Pielikums Nr.4

nolikumam „Par automašīnas nomu”,
identifikācijas Nr. 2016/245
(aizpilda pretendents)

Finanšu piedāvājums (forma)
„Par automašīnas nomu”,
identifikācijas Nr. 2016/245
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

Automašīna saskaņā ar
pretendenta piedāvājumu un
Pasūtītāja tehnisko
specifikāciju

Automašīnas nomas maksa
euro (bez PVN) mēnesī

1.gab.
___________ euro bez PVN
mēnesī
(šī summa tiks ietverta
iepirkuma līgumā)
Kopējā summa 60 mēnešos
EUR bez PVN*
Summa ar PVN

___________ euro bez PVN

*Vērtējamā summa, kas tiks vērtēta iepirkuma komisijas sēdē - saskaņā ar piedāvājuma
izvēles kritēriju – viszemākā cena.

(Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums)
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LĪGUMS
Par automašīnas nomu
(Projekts)
Rīgā,

2016.gada __.________

VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets”, Reģ.Nr.40103208907, adrese: Aspazijas
bulvārī 3, Rīgā, LV-1050, tās valdes priekšsēdētāja Zigmara Liepiņa personā, kas rīkojas uz
statūtu pamata, turpmāk tekstā saukta „Opera”, no vienas puses, un
_________________,
Reģ.Nr.______________,
adrese:________________,
tās
________________________personā, kas rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā saukts
„Iznomātājs”, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukti par
„Pusēm”, noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā „Līgums”, par sekojošo:
1. Līguma priekšmets.
1.1. Pamatojoties uz iepirkuma „________________________”, ID Nr. LNO 2016/245,
rezultātiem, saskaņā ar Operas prasībām/tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr.1),
Iznomātāja iesniegto tehnisko piedāvājumu (Pielikums Nr.2) un finanšu piedāvājumu
(Pielikums Nr.3), Iznomātājs nodod par samaksu Operai lietošanā/turējumā automašīnu
(turpmāk tekstā – Automašīna):
Marka un modelis: ________________________;
Šasijas nr. _______________________________;
Reģistrācijas nr.___________________________;
Izlaiduma gads ___________________________;
1.2 Automašīnas piegādes un nodošanas termiņš ________________. Iznomātāja pienākums
nodot Pasūtītājam nomā līdzvērtīgu automašīnu datumā 13.12.2016, plkst. 10.00.,
saskaņā ar savu piedāvājumu iepirkumā. Līdzvērtīga automašīna tiek lietota, kamēr
Iznomātājs piegādā un nodod Pasūtītājam Līguma 1.1.punktā noteikto automašīnu, kā arī
citos tehniskajā specifikācijā noteiktajos gadījumos.
1.3. Automašīna, kas atbilst Līguma noteikumiem, tiek nodota Operai – Pusēm parakstot aktu.
2. Iznomātāja pienākumi un tiesības.
2.1. Iznomātājs apliecina, ka tam ir zināmi visi tie apstākļi, kas varētu būt būtiski un/vai
nepieciešami, lai Iznomātājs varētu pildīt savas ar šo Līgumu noteiktās līgumattiecības
ar Operu.
2.2. Pēc nomas termiņa beigām – Iznomātājs pieņem Automašīnu atpakļ no Operas – Pusēm
parakstot aktu.
2.3. Iznomātājs uzņemas Automašīnas nomas periodā nodrošināt un apmaksāt sekojošus ar
iznomāto Automašīnu saistītos pakalpojumus:
- transportlīdzekļa reģistrāciju;
- ikgadējo transportlīdzekļa nodevu;
- tehnisko apskati;
- OCTA;
- KASKO ar sekojošiem pašriska nosacījumiem:
d) ne vairāk 150 EUR bojājumu gadījumā;
e) ne vairāk kā 5% bojāejas gadījumā;
f) ne vairāk kā 10% zādzības gadījumā.
- apdrošināšanas gadījumu administrēšana;
- 24 stundu palīdzības dienests;
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-

maksa par tehniskajām apkopēm un normāla nolietojuma remontdarbiem ( tajā skaitā
– filtru, eļļas un logu slotiņu, bremžu uzliku, motora siksniņu nomaiņu);
- ziemas un vasaras riepas, to glabāšana un maiņa un nodilušu riepu nomaiņa;
- visi normatīvajos aktos noteiktie nodokļu maksājumi.
2.4. Iznomātājs pilnvaro savu darbinieku:_____________________________________, kurš
ir pilnvarots Iznomātāja vārdā risināt visus ar šī Līguma izpildi saistītos jautājumus,
nodot Operai Automašīnu, pieņemt atpakaļ no Operas Automašīnu. Gadījumā, ja
Iznomātājs maina atbildīgo darbinieku, Iznomātājs par to paziņo Operai rakstiski vismaz
3 (trīs) darba dienas iepriekš.
2.5. Iznomātājam nav tiesības paaugstināt Finanšu piedāvājumā (Pielikums Nr.3) noteikto
Automašīnas nomas maksu Līguma darbības laikā, izņemot kārtību, kas noteikta Latvijas
Republikas Publisko iepirkumu likumā.
2.6. Iznomātājam ir tiesības kontrolēt – vai Opera lieto Automašīnu atbilstoši Līguma
noteikumiem. Iznomātājam ir tiesības apskatīt Automašīnu - saskaņojot apskates
vietu un laiku ar Operas atbildīgo darbinieku.
2.7. Iznomātājs apņemas netraucēt Operai lietot Automašīnu.
2.8. Automašīnas nomas laikā Iznomātājs nenes atbildību par Operas izdarītajiem Ceļu
satiksmes noteikumu pārkāpumiem, kā arī par tiem Ceļu satiksmes noteikumu
pārkāpumiem, par kuriem ir uzlikti administratīvie sodi. Šos sodus Opera apņemas
apmaksāt patstāvīgi un nekavējoties.
2.9. Iznomātājs nodrošina Operai visu nepieciešamo ar Automašīnu saistīto dokumentāciju,
kas nepieciešama Latvijas un citu robežu šķērsošanai.
2.10. Iznomātājs Līguma noteiktos pienākumus veic savlaicīgi. Automašīnas remonti, apkope,
riepu nomaiņa un citi Līgumā paredzētie pienākumi tiek veikti savlaicīgi un termiņā, kas
nepamatoti nekavē Automašīnas atgriešanu Operai lietošanā.
3. Operas pienākumi un tiesības.
3.1. Opera pieņem lietošanā Automašīnu, kas atbilst Līguma noteikumiem. Lai
pārbaudītu Automašīnas atbilstību Līguma noteikumiem, Opera pārbauda tās
stāvokli, izdara attiecīgas atzīmes aktā par ievērotajiem bojājumiem un/vai
trūkumiem.
3.2. Opera apņemas Automašīnu lietot atbilstoši Līgumā noteiktajam, atbildēt par
Automašīnas uzturēšanu stāvoklī, kādā Opera to pieņēma, pieļaujot normālo
Automašīnas nolietojumu.
3.3. Opera maksā Automašīnas nomas maksu saskaņā ar Līgumu.
3.4. Opera patstāvīgi veic degvielas uzpildi Automašīnai, sedz ar to saistītos izdevumus.
3.5. Operas pienākums ir nodot Automašīnu vadīšanai tikai tādām personām, kurām ir
attiecīgas tiesības saskaņā ar normatīvajiem tiesību aktiem.
3.6. Opera izmanto Automašīnu savu funkciju un darba nodrošināšanai.
3.7. Operai nav tiesības nodot Automašīnu apakšnomā.
3.8. Opera apņemas neizvietot uz Automašīnas zīmes vai reklāmu – bez iepriekšējas
saskaņošanas ar Iznomātāju.
3.9. Opera apņemas neglabāt dokumentus, atslēgas, kas saistītas ar Automašīnu, tās
salonā.
3.10. Opera apņemas nekavējoties paziņot Iznomātājam par Automašīnas tehnisku
bojājumu vai avārijas gadījumu, zvanot uz tālruni: ________________. 24 stundu
palīdzības dienesta darba veids un kārtība noteikta Līguma pielikumā Nr.4.
3.11. Opera pilnvaro savu atbildīgo darbinieku – ______________________, kurš ir
pilnvarots Operas vārdā risināt visus ar šī Līguma izpildi saistītos jautājumus. Parakstīt
aktus, pieņemt Automašīnu, nodot Automašīnu atpakaļ Iznomātājam. Gadījumā, ja
Opera maina atbildīgo darbinieku, Opera par to paziņo Iznomātājam rakstiski vismaz 3
(trīs) darba dienas iepriekš.
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3.12. Operai ir tiesības uz nepārtrauktu automašīnas lietošanu. Tas nozīmē, ka gadījumos, kad
Opera nevar lietot automašīnu, jo jāveic tās remonts, apkope vai cits pamatots iemesls,
tad Iznomātāja pienākums ir bez kavēšanās nodot Operai īslaicīgā lietošanā līdzvērtīgu
automašīnu atbilstoši Līguma noteikumiem.
4. Nomas maksa un apmaksas kārtība.
4.1. Automašīnas nomas maksa tiek noteikta atbilstoši Iznomātāja Finanšu piedāvājumam
(skat. Līguma Pielikumu Nr.3) ____________ EUR mēnesī (bez PVN). Par 5 (piecu)
gadu Automašīnas nomas laiku kopējā līguma summa ____________ EUR. Pievienotās
vērtības nodokļa apmērs teik maksāts saskaņā ar Līgumu, iesniegtajiem rēķiniem un
normatīvajiem tiesību aktiem.
4.2. Opera maksā regulāros ikmēneša nomas maksājumus. Norēķini tiek veikti par tekošo
mēnesi 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no rēķina izrakstīšanas brīža, izmantojot
bezskaidras naudas norēķinus. Opera pārskaita Iznomātāja rēķinā norādīto summu uz
Iznomātāja bankas kontu:
Banka: _____________
IBAN:_________________
4.3. Maksājums tiek uzskatīts par izdarītu tajā brīdī, kad paredzētais maksājums pilnā
apmērā ir ieskaitīts Iznomātāja norēķinu kontā.
4.4. Iznomātājam nav tiesības aprēķināt nomas maksu par laiku, kad Iznomātājs savas vainas
dēļ nav spējis nodrošināt Automašīnas piegādi un nodošanu (tajā skaitā līdzvērtīgas
automašīnas piegādi un nodošanu) Pasūtītājam.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.

6.4.

6.5.
6.6.

Līguma termiņš.
Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas brīža__.__.2016. un ir spēkā līdz
pušu saistību izpildei.
Citi noteikumi.
Puses apņemas godprātīgi pildīt ar šo Līgumu uzņemtās saistības.
Par maksājuma termiņa neievērošanu (kavējumu), Opera maksā Iznomātājam līgumsodu
0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no kavētās apmaksas summas par katru
nokavēto dienu. Līgumsoda samaksa nav uzskatāma par zaudējumu atlīdzināšanu.
Opera konstatē Automašīnas piegādes un nodošanas termiņa kavējumu (tajā skaitā
līdzvērtīgas automašīnas piegādes un nodošanas kavējums) – divu darba dienu laikā
nosūtot pretenziju Iznomātājam, kā arī paredzot pretenzijas izskatīšanas un Līguma
pārkāpuma novēršanas laiku – bez kavēšanās, bet ne ilgāk kā 3 darba dienas, skaitot no
pretenzijas nosūtīšanas dienas uz Iznomātāja faksa nr.:_______________. Nenovēršanas
gadījumā – Opera ir tiesīga vienpusēji lauzt Līgumu (paziņojot par Līguma laušanu
Iznomātājam 10 kalendārās dienas iepriekš). Šajā gadījumā – par vienpusēju līguma
laušanu - Iznomātājs maksā Operai vienreizēju līgumsodu 5% (pieci procenti) no
Līguma 4.1. punktā noteiktās kopsummas (par periodu 5 gadi), kā arī atlīdzina
zaudējumus.
Opera var rīkoties atbilstoši 6.3.punktā noteiktajam un aprēķināt līgumsodu
Iznomātājam, ja Operas rīcība nav biju par iemeslu jeb Opera nav vainojama Iznomātāja
saistību neizpildē vai neizpildē pienācīgi. Jebkurš šāds apgalvojums – pusēm jāpierāda
vai jāatspēko rakstiski.
Puses apņemas darīt visu iespējamo, lai visus strīdus, kas izriet no šī Līguma, tā izpildes
vai laušanas, atrisinātu pārrunu ceļā. Ja pārrunu rezultātā vienošanās netiek panākta, tad
strīds izskatāms Latvijas tiesā, piemērojot Latvijas likumu normas.
Grozījumi un papildinājumi Līgumā veicami Pusēm iepriekš vienojoties LR
Likumdošanas ietvaros. Šādi Līguma grozījumi un papildinājumi ir noformējami
rakstveidā kā Līguma pielikumi, un pēc to abpusējas parakstīšanas kļūst par neatņemamu
šī Līguma sastāvdaļu.
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6.7. Ja kāds no šī Līguma nosacījumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo šī Līguma
nosacījumu spēkā esamību.
6.8. Puses nav atbildīgas par šī Līguma izpildi un tā neizpildes vai nepienācīgas izpildes
rezultātā nodarītajiem zaudējumiem, ja Līgumu nebija iespējams izpildīt tādu apstākļu
dēļ, kurus nav bijis iespējams paredzēt un/vai novērst, t.i., nepārvaramas varas apstākļu
rezultātā, pie kuriem pieskaitāmas, bet ne tikai, dabas stihijas, ugunsgrēks, karš,
militārās operācijas, izmaiņas likumdošanā vai valsts institūciju lēmumi, kuru rezultātā
Līguma izpilde kļuvusi neiespējama.
6.9. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās ir jāapstiprina ar attiecīgu kompetentu iestāžu
izziņu, Puses nekavējoties informē viena otru par šādu apstākļu iestāšanos un veic visus
nepieciešamos pasākumus, lai nepieļautu Pusēm zaudējumu rašanos, izpildot šo
Līgumu. Šādu apstākļu iestāšanās gadījumā šī Līguma darbības laiks pagarinās par
termiņu, kuru Puses nosaka atsevišķi rakstveidā vienojoties.
6.10. Jautājumus, kas nav atrunāti šajā Līgumā, Puses risina saskaņā ar Latvijas Republikas
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
6.11. Katra Puse nekavējoties rakstiski ziņo otrai pusei par savu bankas un reģistrācijas
rekvizītu un juridiskās vai biroja adrese maiņu.
6.12. Puses likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā Līgums ir saistošs tās tiesību
pārņēmējiem.
6.13. Pārdevējs neizpauž informāciju, kas saistīta ar šo Līgumu un kļuvusi zināma šī Līguma
darbības laikā, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētos gadījumus.
Līguma teksts un tehniskā specifikācija (izņemot pielikumus Nr. _________) tiek
publicēts Operas mājas lapā www.opera.lv.
6.14. Šis Līgums sagatavots uz 3 (trīs) lapām, 2 (divos) autentiskos eksemplāros.
6.15. Līguma pielikumi (tā neatņemama sastāvdaļa):
7.

Pušu rekvizīti un paraksti:

Pārdevējs:

Opera:
VSIA Latvijas Nacionālā opera un balets
Vien.reģ.Nr.LV 40103208907
Aspazijas bulvāris 3, Rīga, LV-1050
Valsts kase, BIC: TRELLV22
IBAN:LV19TREL9220500000000
Tālr.+371 67073715 / Fax.+371 67228930

_________________________________

____________________________________
Zigmars Liepiņš, Valdes priekšsēdētājs
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