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I

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1. Iepirkuma identifikācijas numurs, iepirkuma procedūra, pasūtītājs un tā rekvizīti:
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs: VR 2017/19.
1.2. Iepirkuma procedūra: saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma
13.panta ceturto daļu un 2017.gada 28.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.105 3.1.punktu
uz šo iepirkumu (turpmāk – Iepirkums) nav attiecināmas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
iepirkumu likuma prasības.
1.3. Pasūtītājs un tā rekvizīti: pašvaldības SIA „Ventspils reiss” (turpmāk – Pasūtītājs), vienotais
reģistrācijas numurs 40003333256, adrese: Robežu iela 7, Ventspils, LV-3601, Latvijas
Republika, telefona numurs: (+371) 63629904, fakss: (+371) 63628383, Pasūtītāja izmantotās
bankas nosaukums, BIC kods: AS Swedbank, BIC/S.W.I.F.T.: HABALV22, Pasūtītāja bankas
konta numurs: LV42HABA0001408060004.
1.4. Kontaktpersona, kura pilnvarota informācijas sniegšanai attiecībā par Iepirkumu procedūras
dokumentiem: pašvaldības SIA „Ventspils reiss” direktors Arvis Bernics, tālrunis:
(+371)63629904, fakss: (+371)63628383, e-pasts: arvis.bernics@ventspils.lv.
1.5. Ar Iepirkuma procedūras dokumentiem iepirkuma dokumentāciju (nolikumu, pretendenta
pieteikuma formu, tehniskajām specifikācijām, finanšu piedāvājumu un piegādes līguma
projektu) var iepazīties un saņemt tos līdz 2017.gada 12.decembra plkst.13:00 pašvaldības SIA
„Ventspils reiss” Robežu ielā 7, darba dienās no plkst. 8:00 līdz 12:00 un no plkst. 13:00 līdz
16:00, iepriekš sazinoties ar Pasūtītāja pilnvaroto personu informācijas sniegšanai norādīto
kontaktpersonu.
1.6. Iepirkumu organizē Pasūtītājs. Iepirkumu procedūras dokumentus apstiprina, pretendentu
(turpmāk – Pretendentu) atlasi un piedāvājumu vērtēšanu veic Iepirkumu komisija sabiedrisko
pakalpojumu sniedzēju vajadzībām (turpmāk - Komisija).
2. Iepirkuma procedūras dokumenti
Iepirkuma procedūras dokumentu sastāvā ietilpst:
a) Iepirkuma nolikums (turpmāk – Nolikums);
b) Tehniskā specifikācija (1.pielikums);
c) Pretendenta pieteikuma veidlapa (2.pielikums);
d) Finanšu piedāvājuma veidlapa (3.pielikums);
e) Piegādes līguma projekts (4.pielikums).
3. Iepirkuma priekšmeta apraksts
3.1. Iepirkuma un tam sekojošā Līguma priekšmets ir lielas ietilpības tālsatiksmes autobusa piegāde
pašvaldības SIA „Ventspils reiss” vajadzībām saskaņā ar Iepirkuma procedūras dokumentiem.
un atbilstoši Pielikumā Nr.1 „Tehniskā specifikācija” norādītajām prasībām.
3.2. Iepirkuma priekšmetā ietilpst arī sekojoši pakalpojumi un preces, atbilstoši Pielikumā Nr.1
„Tehniskās specifikācijas” noteiktajām prasībām:
a) lielas ietilpības tālsatiksmes autobusa ekspluatācijas, apkopes un remonta instrukciju
piegāde;
b) jānodrošina bezmaksas pieeja autobusu remontu instrukciju un rezerves daļu katalogu
datu bāzēm pilnā apjomā 2 (divu) gadu periodā vai arī jāveic instrukciju un katalogu
piegāde elektroniskā formā un uzstādīšana uz Pasūtītāja datora;
c) piegādājamā autobusa sertifikācija un reģistrācija valsts akciju sabiedrības Ceļu
satiksmes drošības direkcijā (turpmāk - CSDD);
d) pašvaldības SIA „Ventspils reiss” servisa centra autorizācija piegādājamā autobusa
apkopju, diagnostikas un garantijas remontu veikšanai;
e) tehniskās apskates veikšana;
f) pirmspārdošanas sagatavošana;
g) tehniskās dokumentācijas piegāde latviešu valodā;
h) digitālo tahogrāfu sertifikācija, pārbaude.
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3.3. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no pieprasītā un piedāvātā Iepirkuma priekšmeta aprīkojuma, līdz
10% no paredzamās līgumcenas apjoma (turpmāk – Līgumcenas).
3.4. Iepirkuma priekšmeta piegāde uz Robežu ielu 7, Ventspilī, LV-3601 (vai arī uz citu Pasūtītāja
norādītu vietu Latvijā) jāiekļauj Iepirkuma priekšmeta Līgumcenā.
3.5. Līguma izpildes termiņš:
 maksimālais piegādes termiņš ir 210 dienas;
 vēlamais piegādes termiņš - 2017.gada 29.decembris.
3.6. Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.
4. Informācijas apmaiņa un papildu informācijas sniegšana
4.1. Iepirkuma dokumentācija ir pieejama Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ventspilsreiss.lv sadaļā
„Iepirkumi”
4.2. Ieinteresētajiem piegādātājiem ir tiesības prasīt papildu informāciju par iepirkumu, tai skaitā,
prasīt paskaidrojumus par Iepirkuma procedūru dokumentiem:
a) visi pieprasījumi nosūtāmi uz e-pasta adresi: vreiss@ventspils.lv;
b) visos pieprasījumos jāietver norāde: „Lielas ietilpības tālsatiksmes autobusa piegāde”
(Iepirkuma identifikācijas numurs: VR2017/19).
4.3. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju, Pasūtītājs publicē to
(nenorādot tā iesniedzēju) kopā ar atbildi nolikuma 4.2. a) apakšpunktā norādītajā tīmekļvietnē 5
darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
4.4. Tiek uzskatīts, ka ieinteresētais piegādātājs ir saņēmis informāciju par izmaiņām Iepirkuma
procedūras dokumentos un papildu informāciju ar brīdi, kad tā ir publicēta nolikuma 4.2. a)
apakšpunktā norādītajā tīmekļvietnē.
5. Piedāvājuma iesniegšanas laiks, vieta un piedāvājumu atvēršanas laiks
5.1. Pretendenti piedāvājumus iesniedz darba dienās no plkst. 8:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz
16:00 ne vēlāk kā līdz 2017. gada 12.decembra plkst. 13:00, iesniedzot personīgi Iepirkuma
procedūras dokumentu Nr. 1.3.punktā norādītajā adresē (lietvedības sekretārei Dainai Ingunai
Reinfeldei) vai nosūtot pa pastu uz 1.3.punktā adresi.
5.2. Pretendents iesniedz piedāvājumu personīgi vai atsūtot pa pastu. Nosūtot piedāvājumu pa
pastu, Pretendents uzņemas atbildību par piedāvājuma saņemšanu līdz nolikuma 5.1.punktā
norādītajam termiņam nolikumā norādītajā vietā. Piedāvājumi pēc 2017.gada 12.decembra
plkst.13:00 netiks pieņemti.
5.3. Pretendents ir tiesīgs veikt grozījumus vai atsaukt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu
iesniegšanas beigu brīdim.
5.4. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks 2017.gada 12.decembra plkst.13:00, Ventspils
pilsētas domes telpās, Jūras ielā 36, 2. stāvā Ventspilī. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē var
piedalīties visas ieinteresētās personas.
6. Piedāvājuma nodrošinājums
6.1. Kopā ar piedāvājumu Pretendentam jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums.
6.2. Piedāvājuma nodrošinājums iepirkumā ar identifikācijas numuru Nr.VR2017/19 ir 5000.00
euro (pieci tūkstoši euro 00 centi).
6.3. Piedāvājuma nodrošinājums var būt:
a) bankas izsniegta garantija;
b) apdrošināšanas polise;
c) piedāvājuma nodrošinājuma naudas summas iemaksa, kas ieskaitīta Iepirkuma
procedūras dokumentu punktā Nr.1.3. norādītajā Pasūtītāja kontā.
6.4. Piedāvājuma nodrošinājuma maksājuma uzdevuma apliecinošs dokuments, apdrošināšanas
polise vai bankas galvojums neiesietā veidā pievienojams Iepirkuma piedāvājumam.
6.5. Piedāvājums, par kuru nebūs iesniegts piedāvājuma nodrošinājums pieprasītajā apmērā vai
nebūs iesniegts nodrošinājumu apliecinošs dokuments Pasūtītāja noteiktajā kārtībā, tiks uzskatīts
par Iepirkuma procedūras dokumentu prasībām neatbilstošu, un Pretendents tiks izslēgts no
dalības Iepirkumā.
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6.6. Piedāvājuma nodrošinājums pretendentam, ar kuru tiks noslēgts Iepirkuma līgums, ir spēkā līdz
brīdim, kad tiek iesniegts Iepirkuma līguma nodrošinājums.
6.7. Piedāvājuma nodrošinājums tiks atmaksāts 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc Iepirkumu
komisijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu vajadzībām lēmuma pieņemšanas
Pretendentam, kurš atsauks savu piedāvājumu pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām,
netiks kvalificēts, neapstiprinās savas spējas nodrošināt Iepirkuma izpildi, kā arī visiem
Pretendentiem, ja Iepirkuma procedūra tiks izbeigta vai pārtraukta;
6.8. Pasūtītājs ietur piedāvājuma nodrošinājumu, Piedāvājuma nodrošinājums netiks atmaksāts, un
galvojuma izsniedzējs izmaksās Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu ja:
a) Pretendents atsauc piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;
b) Pretendents, kuram piešķirtas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, neparaksta
Iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.
II

PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMA PRASĪBAS

7. Piedāvājums sastāv no šādām daļām:
7.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (pielikums Nr.2), Pretendenta atlases dokumenti
un pilnvaras kopija (ja attiecināms);
7.2. Tehniskais piedāvājums (pielikums Nr.1), kā arī piedāvātā Iepirkuma priekšmeta (autobusa)
specifikāciju aprakstu ar rūpnīcas kodiem (vēlams latviešu valodā, bet ir pieļaujams arī vācu vai
angļu valodā);
7.3. Finanšu piedāvājums (pielikums Nr.3);
7.4. Pretendenta apraksts par apgrozījumu transportlīdzekļu tirdzniecībā vai realizācijā pēdējos 3
(trīs) gados (2014, 2015, 2016) un gadā, kurā ir noteikts pieteikumu iesniegšanas termiņš (2017),
norādot apgrozījumu katrā gadā un saraksts ar līdzīgiem pasūtījumiem. Ja Pretendents darbojas
mazāk nekā trīs gadus, tad apgrozījums un saraksts par līdzīgiem pasūtījumiem jānorāda visā tā
darbības laikā;
7.5. Apliecinājums, ka Pretendents ir tiesīgs realizēt Latvijā konkrētā autobusa marku, modeli, kā
arī nodrošināt autorizētu servisu. Ja autorizēta servisa pakalpojumu sniedz cits komersants, tad ir
jāiesniedz šī komersanta apliecinājums par to, ka tas ir rūpnīcas sertificēts garantijas remonta
veikšanai un ka nepieciešamības gadījumos nodrošinās piegādātā autobusa garantijas remontus
un autorizēta servisa pakalpojumus. Pretendentam ir jāpiestāda arī izraksts no līguma vai
attiecīgs dokuments, kas apliecina, ka komersants ir tiesīgs veikt piegādātā autobusa autorizētu
servisu.
7.6. Apliecinājums, ka Pretendents neatbilst Iepirkuma procedūras dokumentu 22.punktā
uzskaitītajām izslēgšanas nosacījumiem, apstiprinot neatbilstību katra Nolikuma 22.punkta
nosacījumiem.
7.8. rūpnīcas izgatavotāja autorizēta uzņēmuma izsniegts apliecinājums, ka bez papildus
samaksas tiks veikta Pasūtītāja servisa centra autorizācija piegādātā autobusa garantijas remonta
veikšanai.
8. Piedāvājums jāiesniedz aizzīmogotā aploksnē ar norādi „Piedāvājums iepirkumam ar
identifikācijas numuru: VR2017/19. Neatvērt līdz 2017.gada 12.decembrim”.
9. Pretendenta piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā.
10. Piedāvājuma dokumentiem, kas iesniegti citās valodās, jābūt pievienotam oriģinālā dokumenta
tulkojumam latviešu valodā, ko apliecinājis Pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā
pilnvarotā persona. Pretrunu gadījumā noteicošais būs tulkojums latviešu valodā.
11. Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, Pretendentam tās jāapliecina saskaņā ar
normatīvajiem aktiem.
12. Piedāvājumā iesniegtajiem dokumentiem jābūt sakārtotiem vienkopus, ar numurētām lapām,
satura rādītāju un cauršūtiem ar auklu tādā veidā, kas nepieļauj to atdalīšanu – uz pēdējās lapas
aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla nostiprināta ar pārlīmētu lapu, uz kuras norādīts
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cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un Pretendenta zīmoga/spiedoga nospiedumu (ja tāds
ir paredzēts) apliecina Pretendenta pārstāvis. Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu
atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir
cauršūts vai caurauklots.
13. Piedāvājuma dokumenti jāparaksta Pretendenta pārstāvim, kuram ir pārstāvības tiesības vai tā
pilnvarotai personai, pievienojot pilnvaru Pretendenta atlases dokumentu piedāvājuma daļā.
Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajai personai piešķirto tiesību robežas.
14. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, Piedāvājuma dokumenti jāparaksta visiem personu
apvienības dalībniekiem.
15. Visām piedāvājuma cenām ir jābūt norādītām euro valūtā.
16. Avansu, ko nepieciešams norādīt finanšu piedāvājumā, drīkst paredzēt līdz 15% no Pretendenta
piedāvātās Līgumcenas.
17. Piedāvājums jāiesniedz 2 (divos) eksemplāros:
a) viens piedāvājuma oriģināls ar norādi „Oriģināls”;
b) viena piedāvājuma oriģināla kopija ar norādi „Kopija”;
c) piedāvājuma oriģināla elektroniskā kopija datu nesējā.
18. Piedāvājuma derīguma termiņš ir 30 (trīsdesmit) darbdienas no piedāvājuma iesniegšanas
termiņa beigām.
19. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā piekrīt visiem Iepirkuma procedūras dokumentos
ietvertajiem nosacījumiem, kā arī atbild par sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti.
20. Pretendentam pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs
neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.
21. Pasūtītājs uzskata, ka Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, ir iepazinies ar visiem Latvijas
Republikā un Eiropas Savienībā spēkā esošajiem, saistošajiem normatīvajiem aktiem, kas
saistīti ar iepirkuma priekšmetu un tā piedāvājums pilnībā atbilst tiem.
III

PRETENDENTU IZSLĒGŠANAS NOSACĪJUMI UN ATLASES PRASĪBAS

22. Pretendentu izslēgšanas nosacījumi:
22.1. ir konstatēts, ka Pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā,
kad pieņemts lēmums par iespējamu Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai
valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi (tai skaitā
valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā kādā no valstīm
pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem Pretendentiem
Pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā
Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma
nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā;
22.2. Pretendents nav reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
22.3. Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu (2014, 2015, 2016) un gada, kurā ir noteikts
pieteikumu iesniegšanas termiņš (2017) laikā no piedāvājuma iesniegšanas brīža normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā ir konstatēti tā profesionālās darbības pārkāpumi vai nav pildījis ar
Pasūtītāju noslēgtu līgumu, un šis fakts ir atzīts ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai
tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams;
22.4. ir pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta Pretendenta saimnieciskā
darbība vai kandidāts vai Pretendents tiek likvidēts;
22.5. Pretendentam nav tiesības realizēt Latvijā konkrētā autobusa marku, modeli un nodrošināt
autorizētu servisu;
22.6. Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (Pasūtītāja darbinieks) vai Komisijas
loceklis ir saistīts ar Pretendentu vai ir ieinteresēts kāda Pretendenta izvēlē, un Pasūtītājam nav
iespējams novērst šo situāciju ar Pretendentu mazāk ierobežojošiem pasākumiem;
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22.7. attiecas uz personālsabiedrības biedru (ja Pretendents ir personālsabiedrība) ir attiecināmi
22.1.-22.6. minētie izslēgšanas nosacījumi;
22.8. Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu neatbilstību 2.1.-22.7.punktos
minētajiem noteikumiem Pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai nav sniedzis prasīto
informāciju;
22.9. Pretendenta iesniegtais piedāvājums neatbilst Pasūtītāja prasībām Pretendentiem un/vai
tehniskajai specifikācijai.
23. Pretendenta apgrozījumam transportlīdzekļu tirdzniecībā vai realizācijā jābūt vismaz 550 000
euro vidēji gadā pēdējo 3 (trīs) kalendāro gadu laikā ((2014, 2015, 2016) un gadā, kurā ir
noteikts pieteikumu iesniegšanas termiņš (2017)).
IV

PRETENDENTU ATLASE UN PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA

24. Noformējuma atbilstību, Pretendentu atlasi, piedāvājuma atbilstības pārbaudi un piedāvājumu
vērtēšanu veic Komisija.
25. Ja Pretendents neatbilst Pretendenta atlases prasībām vai tā piedāvājuma dokumenti neatbilst
Iepirkuma dokumentu izvirzītajām prasībām, Komisija izslēdz pretendentu no tālākās dalības
Iepirkumā.
26. Ja Pretendents atbilst kādām no Pretendenta izslēgšanas nosacījumiem Iepirkumu procedūras
punktā Nr.22, Komisija izslēdz pretendentu no tālākās dalības Iepirkumā.
27. Pasūtītājs pārbauda, vai Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām Uzņēmuma
reģistra mājas lapā http://www.ur.gov.lv/.
28. Komisija pārbauda, vai Pretendenta piedāvājumā nav aritmētiskas kļūdas un nepieciešamības
gadījumā labo tās.
29. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir viszemākā piedāvātā Līgumcena.
30. Ja Iepirkumā uzvarējušais Pretendents nenoslēdz piegādes līgumu, Komisijai ir tiesības
izvēlēties nākamo piedāvājumu ar zemāko piedāvāto Līgumcenu vai pieņemt lēmumu par
Iepirkuma pārtraukšanu, neizvēloties nevienu no piedāvājumiem.
31. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt Iepirkuma procedūru jebkurā posmā līdz Iepirkuma līguma
noslēgšanai.
V

IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA

32. Trīs darbdienu laikā pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas Pasūtītājs vienlaicīgi informē visus
ieinteresētos Pretendentus par pieņemto lēmumu. Informācija par pieņemto lēmumu tiek
ievietota arī Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ventspilsreiss.lv, sadaļā „Iepirkumi”.
33. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt Iepirkuma procedūru jebkurā posmā līdz objektīvu iemeslu dēļ.
Šādā gadījumā Pasūtītājs nodrošina, ka vienlaicīgi tiek informēti visi ieinteresētie Pretendenti.
Informācija par Iepirkuma procedūras pārtraukšanu tiek ievietota arī Pasūtītāja tīmekļvietnē
www.ventspilsreiss.lv, sadaļā „Iepirkumi”.
34. Piecu darbdienu laikā pēc ieinteresēto Pretendentu informēšanas par Komisijas pieņemto
lēmumu, Pasūtītājs ar Pretendentu, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības noslēdz piegādes
līgumu. Pretendenta, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības pienākums, ir noslēgt piegādes
līgumu Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajā termiņā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, kurš
sagatavots apstākļos, kad vairs nepastāv tiesiski šķēršļi piegādes līguma noslēgšanai.
35. Piegādātājam 10 darbdienu laikā pēc Līguma noslēgšanas jāiesniedz piegādes līguma saistību
nodrošinājums bankas galvojuma formā 5% apmērā no piegādes līguma summas.
36. Tā kā Iepirkuma līguma izpildes termiņš nepārsniedz divus gadus, Iepirkuma līgumcenas
indeksācija nav pieļaujama.
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VI

PIELIKUMU SARAKSTS

37. Nolikumam ir pievienoti 4 (četri) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:
1. pielikums. Tehniskā specifikācija
2. pielikums. Pretendenta pieteikuma veidlapa
3. pielikums. Finanšu piedāvājuma forma
4. pielikums. Iepirkuma līguma projekts

Sagatavoja:
pašvaldības SIA „Ventspils reiss”
direktors

A.Bernics

Pašvaldības SIA „Ventspils reiss”
valdes priekšsēdētājs

A.Lieģis
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Pielikums Nr. 1
Iepirkuma „Lielas ietilpības tālsatiksmes autobusa piegāde”
Identifikācijas numurs: VR2017/19 nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
1. PASŪTĪTĀJA PRASĪBAS IEPIRKUMA PRIEKŠMETAM
1.1. Lielas ietilpības tālsatiksmes autobusam Pasažieru autobuss jāatbilst šādām prasībām:
a) jābūt aprīkotam kā pasažieru autobusam;
b) jābūt jaunam vai mazlietotam, ar nobraukumu ne lielāku par 3000 km;
c) jāatbilst Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un standartiem;
d) jāatbilst CSDD prasībām;
e) salonu apdares un sēdekļu materiāliem ir jābūt speciāli paredzētiem un sertificētiem
izmantošanai autotransporta apdarē;
f) autobusu ražotājfirmas ražotnē jābūt ieviestai kvalitātes vadības sistēmai (ISO 9001 vai
ekvivalentām).
1.2. Autobusa ekspluatācijas, apkopes un remontu instrukcijas
Piegādātājs vienlaicīgi ar autobusu piegādā šādus dokumentus:
a) elektroshēmas latviešu vai angļu valodā, drukātas, 1 (vienā) eksemplārā;
b) ekspluatācijas instrukcijas latviešu un angļu valodā, drukātas, 2 eksemplāros;
c) tehnisko apkopju grāmatiņa latviešu valodā;
d) remontu instrukcijas digitālā veidā angļu un krievu valodā, vēlams arī latviešu valodā.
Piegādātājs vienlaicīgi ar autobusa piegādi nodrošina bezmaksas pieeju autobusu remontu
un apkopju instrukciju un rezerves daļu katalogu datu bāzēm pilnā apjomā minimums 2 (divu) gadu
periodā vai arī veic instrukciju un katalogu piegādi elektroniskā formā, un uzstādīšanu uz Pasūtītāja
datora.
1.3. Autobusa apkopes, diagnostikas un garantijas/pēcgarantijas remonts:
a) Garantijas un pēcgarantijas servisu nodrošinās Pasūtītāja servisa centrs Ventspilī, Robežu
ielā 7, LV-3601, lietojot kvalitatīvas rezerves daļas, un autobusu rūpnīcas izgatavotājas
noteiktos tehniskos šķidrumus un eļļošanas materiālus;
b) Piegādātājam jānodrošina SIA „Ventspils reiss” servisa centra bezmaksas autorizācija
piegādājamā autobusu apkopes, diagnostikas un garantijas remontu veikšanai.
c) Piegādātājam ir jānodrošina Ventspilī autobusa apkopes, diagnostikas un
garantijas/pēcgarantijas remontus, kurus neveic SIA „Ventspils reiss” servisa centrā.
Piegādātājam ir jānorāda servisu centru adreses, sniegto pakalpojumu klāsts un izcenojumi.
1.4. Garantija
Pretendentam ir jānorāda nodrošinātā garantija šādām pozīcijām:
a) kopējā visam autobusam;
d) dzinējam;
e) pārnesumu kārbai;
f) dzenošajam tiltam;
g) virsbūvei;
h) garantija pret jebkādu caurrūsēšanu.
Jebkuram garantijas laikam jābūt ne mazākam kā 12 (divpadsmit) kalendārie mēneši, skaitot
no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienas, bez nobraukuma ierobežojuma. Garantijai
pret caurrūsēšanu ir jābūt ne mazākai kā 6 (seši) gadi.
Piegādātājam jāiesniedz līguma saistību nodrošinājums bankas galvojumu formā 5% apmērā
no Līgumcenas. Pēc piegādes pabeigšanas līguma saistību izpildes nodrošinājums tiek samazināts
uz 1% no Līgumcenas līdz autobusu kopējās garantijas perioda beigām.
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1.5. Rezerves daļu piegāde
Piegādātājam ir jānodrošina rezerves daļu noliktavas Latvijā ar pietiekamu rezerves daļu un
materiālu klāstu. Piegādātājam (no noliktavām Latvijā) jānodrošina ātri piegādājamo rezerves daļu
piegāde Ventspilī ne vēlāk kā 24 stundu laikā no pasūtījuma izdarīšanas brīža, ja tas izdarīts darba
dienā līdz plkst.12:00.
Piegādātājam jānodrošina visu oriģinālo rezerves daļu piegāde no noliktavām ne ilgāk kā 2
nedēļu laikā pēc pasūtījuma izdarīšanas.
Piegādātājam Latvijas noliktavās ir jāuzglabā tikai tās ātri piegādājamās rezerves daļas, kuru
iegādi apstiprina Pasūtītājs.
Piegādātājam ir saistošas konkursā piedāvātās rezerves daļu un materiālu cenas 12 mēnešus
no līguma noslēgšanas brīža.
1.6.Apmaksas noteikumi
Piedāvājot apmaksas noteikumus, jāņem vērā sekojošais:
a) avanss līdz 15% no Līgumcenas;
b) beigu maksājums pēc autobusa piegādes Ventspilī un pēc autobusa pieņemšanas - nodošanas
akta abpusējas parakstīšanas.
Pretendentam ir jāiesniedz aizpildīta zemāk norādītā tehnisko specifikāciju tabula, norādot
Pretendenta piedāvātā modeļa parametru lielumus.

N.p.k.

Rādītāji

Parametri

Pretendenta
piedāvātā
modeļa
parametri

1
1.
1.1.
1.2.

2
Izmēri
Kopējais garums
Kopējais platums
Kopējais augstums ar
kondicionieri
Pagrieziena rādiuss
Masas
Pilnā masa
Pasažieru sēdvietu skaits
Sēdvietu skaits
Pasažieru durvis
Pasažieru durvju skaits
Pasažieru durvju veids
Dzinējs
Dzinēja tips
Oglekļa dioksīda emisija
Dzinēja jauda
Dzinēja izvietojums
Dzinēja iedarbināšana
aukstā laikā
Dzinēja resurss līdz
kapitālajam remontam
Autobusa vidējais
degvielas patēriņš

3

4

1.3.
1.4.
2.
2.1.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
6.

Pārnesuma kārba

7.

Balstiekārta

8.

Bremžu sistēma

Maksimums 13 500 mm
Maksimums 2 550 mm
3 600 – 4 000 mm
Maksimums 12 000 mm
Maksimums 24 000 kg
Minimums 48
2
Viendaļīgas, automātiskas
Dīzeļdzinējs, atbilstošs EURO VI normām
Maksimums 800 g/km
Minimums 385 ZS
Aizmugurē
Jānodrošina pie -300C.
Minimums 1,5 miljoni km
Starppilsētu pārvadājumos, vidēji smagos apstākļos
degvielas patēriņš nedrīkst pārsniegt 27 l/100km
Ar automatizētu vadību, minimums 8 pakāpju vai
automātiskā
Pneimatiskā, ar automātisku augstuma regulēšanu
Stabilizatori priekšējam un aizmugurējam tiltam
Divkontūru saspiesta gaisa
Antibloķēšanas bremžu sistēma (ABS)
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N.p.k.

Rādītāji

Parametri

1

2

3
Pretbuksēšanas sistēma (ASR)
Retarderis (ar dzesēšanas šķidrumu)
Disku bremzes
Gaisa kondicionēšanas sistēma ar minimālo jaudu 30kW
Klimata kontrole ar atsevišķu regulēšanas iespēju vadītāja
vietai
Jānodrošina siltums +200C salonā pie āra gaisa temperatūras
–250C
Pasažieru apsildes minimālā jauda 25 kW
Jānodrošina priekšējā loga apsilde pret aizsalšanu visā loga
platībā pie āra gaisa temperatūras –200C
Autonomā apkures iekārta ar programmēšanas iespēju
minimāli 3 dienu periodam

8.

Bremžu sistēma

9.

Salona ventilācijas un
apsildes sistēma

10.
10.1.

Salons
Salona sānu stiklojums

10.2.

Pasažieru sēdekļi

10.3.

Autovadītāja vieta

10.4.

14.

Virsbūves krāsojums
Degvielas tvertnes
tilpums
Bagāžas nodalījuma
tilpums
Maksimālais ātrums

15.

Korozijas aizsardzība

16.

Riepas

17.

Nepieciešamais
aprīkojums

11.
12.

Pretendenta
piedāvātā
modeļa
parametri

4

Dubultie stikli vidēji tumši tonēti
Augstākā komforta pasažieru sēdekļi ar atlaižamām
atzveltnēm, ādas pagalvjiem, paceļamiem roku balstiem ejas
pusē, kāju balstiem, galdiņiem pie atzveltnēm
Ejas pusē esošie sēdekļi transformējas uz ejas pusi
Sēdvietu numerācija
Drošības jostas
Attālums starp sēdvietām minimums 68 cm
Vadītāja nodalījumam ir jābūt norobežotam no pasažieru
salona
Konsole kases aparātam
Autovadītāja komforta sēdeklis ar pneimoatsperojumu un
roku balstiem
Autovadītāja mikrofons
Vadītāja kabīnes apgaismojums, ieslēdzams atsevišķi no
salona apgaismojums
Saulessargs vadītājam priekšā un kreisajā sānā.
Priekšējo pasažieru durvīm ir jābūt dubulta stikla vai arī
stiklam ir jābūt elektriski apsildāmam
Sudrabots vai balts
Minimums 400 l
Minimums 8 m3
Ātruma ierobežotājs uz 100km/h
Jānodrošina aizsardzība pret jebkuru caurrūsēšanu vismaz 9
gadi
„Michelin”, „Good Year” vai analogs
Elektroniskā stabilitātes sistēma
Gida sēdeklis
Gida mikrofons
Stereo CD sistēma, MP3, DVD
Vismaz 1 skaļrunis uz 8 pasažieriem
Digitālais pulkstenis autobusa priekšējā daļā
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N.p.k.

Rādītāji

1

2

18.

Nepieciešamais
aprīkojums

Parametri
3
Digitālais tahogrāfs 1dienas/2 autovadītāju
Apsildāmi un elektriski regulējami ārējie atpakaļskata
spoguļi
Bagāžas nodalījumu centrālā atslēga
Riteņu dekoratīvie aizsargi
WC ar slēdzamām durvīm no autovadītāja vietas un apsildi
(vēlams pārslēdzama no ķīmiskās uz ūdens)
Salonā un bagāžas nodalījumā tepiķi
Apsildāms degvielas filtrs
Paklāji salonā
Pasažieru salona logu aizkari
Bagāžas plaukti salonā ar individuālo apgaismojumu un
ventilācijas regulēšanas iespēju pasažieriem
Nakts apgaismojums pasažieru salonā
Bagāžas telpas apgaismojums
Atpakaļgaitas videokamera
Kruīzkontrole
Parkošanās sensori aizmugurē vai videokamera
Salona siltumizolācija
BIXenon gaismas
Tempomāts
Atkritumu tvertne pasažieru salonā
Eļļas mērtausts
Gaisa pieslēgums autobusa priekšā
Papildus apgaismojums braucot uz aizmuguri
Rezerves ritenis
Domkrats, instrumentu komplekts
Rezerves dzinēju siksnu komplekts
Atpakaļgaitas lukturi
2 TV monitori
Navigācijas sistēma
Ugunsdrošības signalizācija
Ugunsdzēšamie aparāti (saskaņā ar normatīvajiem aktiem)
Aptieciņa (saskaņā ar normatīvajiem aktiem)
Elektronisks maršrutu rādītājs autobusa priekšā, un labajā
sānā

Pretendenta
piedāvātā
modeļa
parametri

4

_______________________________________________________________________
(Pretendenta pārstāvja ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotaspersonas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs)

2017.gada __.decembrī
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Pielikums Nr. 2
Iepirkuma „Lielas ietilpības tālsatiksmes autobusa piegāde”
identifikācijas numurs: VR2017/19

PRETENDENTA PIETEIKUMS IEPIRKUMAM
„Lielas ietilpības tālsatiksmes autobusa piegāde”
identifikācijas numurs: VR2017/19

Ar šo mēs apliecinām, ka esam iepazinušies un atzīstam par pareizām Iepirkuma
procedūras dokumentu noteiktās prasības, piekrītam piedalīties Iepirkumā, mūsu piedāvājumā
iesniegtā informācija ir patiesa un precīza un spēsim izpildīt piegādes līguma nosacījumus
Iepirkuma noteikumi ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju nav. Mēs saprotam, ka
Jūs varat pieņemt vai noraidīt jebkuru piedāvājumu, kā arī pārtraukt Iepirkumu un noraidīt
visus piedāvājumus jebkurā brīdī līdz līguma noslēgšanas brīdim.
Apstiprinām, ka šis piedāvājums paredz tādu derīguma termiņu, kādu prasa
Iepirkuma procedūras dokumenti.
Apstiprinām, ka piegādāsim tehniskajai specifikācijai atbilstošu Iepirkuma
priekšmetu, nodrošināsim iespēju pašvaldības SIA „Ventspils reiss” servisa centram
veikt autorizētas piegādātā autobusa garantijas remontus un apkopes, kā arī
nodrošināsim autorizētu servisu Latvijas Republikas teritorijā.
Pretendents: __________________________________________________;
Pretendenta vienotais reģistrācijas numurs: ________________________;
Juridiskā adrese: _________________________________________________;
Faktiskā adrese: __________________________________________________;
Kontaktpersona:_________________, tālrunis: _______________, e-pasts ___________;
Bankas rekvizīti:_________________________________________________________.

_______________________________________________________________________
(Pretendenta pārstāvja ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotaspersonas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs)
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Pielikums Nr. 3
Iepirkuma „Lielas ietilpības tālsatiksmes autobusa piegāde”
identifikācijas numurs: VR2017/19

Finanšu piedāvājums.
Iepirkumam „Lielas ietilpības tālsatiksmes autobusa piegāde”
identifikācijas numurs: VR2017/19
Iepazīstoties ar Iepirkuma procedūras dokumentos norādītajām prasībām, tai skaitā,
piegādes Līguma projektu, tehnisko specifikāciju, mēs apakšā parakstījušies, piedāvājam izpildīt šo
iepirkumu ______ darbdienu laikā par šādu Līgumcenu (t.sk. visi nodokļi un nodevas, un visas
izmaksas, kas saistītas ar piegādes līguma izpildi) un sniedzam sekojošu informāciju par mūsu
piedāvājumu:
Apraksts
Skaits
Cena, EUR (bez PVN)
1

2

(Marka, modelis – aizpilda Pretendents)

3

1 gab.

Līgumcena KOPĀ, euro bez PVN:
21% PVN, euro
Summa kopā, euro ar PVN

Nepieciešamais avansa maksājums ______ % no Līgumcenas, t.i. ___________ EUR, bez PVN.
Apliecinām, ka šis piedāvājums ir spēkā līdz 2017.gada __._________, tas būs mums saistošs, un
varam to apstiprināt jebkurā brīdī līdz šajā punktā norādītajam termiņam.
Līdz Komisijas lēmuma pieņemšanas un piegādes līguma noslēgšanas brīdim šis piedāvājums kopā
ar Jūsu akceptu ir mums saistošs.

Pretendenta nosaukums:
Pretendenta vienotais reģistrācijas
numurs:
Pretendenta pārstāvja ar pārstāvības
tiesībām vai tā pilnvarotās personas
amats, vārds un uzvārds:
Paraksts:
2017.gada __.decembrī
Finanšu piedāvājums jāaizpilda drukātiem burtiem
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Pielikums Nr. 4
Iepirkuma „Lielas ietilpības tālsatiksmes autobusa piegāde”
identifikācijas numurs: VR2017/19

Piegādes līguma projekts
Ventspilī 2017. gada __________________
Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” (turpmāk - Pasūtītājs), kuru, pamatojoties uz statūtiem, pārstāv
valdes priekšsēdētājs Arturs Lieģis no vienas puses un _____________________________
(turpmāk - Piegādātājs), kuru pārstāv _________________________ (personas ar pārstāvniecības
tiesībām vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats), kurš darbojas uz __________________
(statūtu/pilnvaras vai tml.) pamata, katrs atsevišķi – Puse, un abi kopā – Puses, noslēdz šo līgumu
(turpmāk - Līgumu):
1. Līguma priekšmets
1.1. Piegādātājs pārdod un piegādā Pasūtītājam ___________________ (marka, modelis) (turpmāk
– Pirkuma objektu) atbilstoši iepirkuma „Lielas ietilpības tālsatiksmes autobusa piegāde” ar
identifikācijas numuru: VR2017/19 procedūras dokumentu prasībām un, pamatojoties uz Ventspils
pilsētas domes Iepirkumu komisijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu vajadzībām
2017.gada ______________ lēmuma pieņemšanas sēdes protokolu Nr.____________, bet Pasūtītājs
iegādājas un apmaksā Pirkuma objektu saskaņā ar Līguma noteikumiem.
1.2. Par piegādes brīdi uzskata pieņemšanas – nodošanas akta abpusēju parakstīšanu.
1.3. Piegādātājs veic sekojošus pakalpojumus un piegādā atbilstošas preces, kas ir uzkatāmas kā
Pirkuma objekta sastāvdaļa un kuru izmaksas ir iekļautas Pirkuma objekta Līgumcenā:
a) autobusa ekspluatācijas, apkopes un remontu instrukciju piegāde:
 elektroshēmas latviešu vai angļu, drukātas, 1 (vienā) eksemplārā;
 ekspluatācijas instrukcijas latviešu un angļu valodā, drukātas, 2 eksemplāros;
 tehnisko apkopju grāmatiņas un tehniskās dokumentācijas piegāde latviešu valodā;
 remontu instrukcijas digitālā veidā, angļu un krievu valodā, kā arī vēlams latviešu
valodā.
b) pieeja autobusu remonta instrukciju un rezerves daļu katalogu datu bāzēm pilnā apjomā
vai arī jāveic instrukciju un katalogu piegāde elektroniskā formā, un uzstādīšana uz
Pasūtītāja datora;
c) autobusa sertifikācija un reģistrācija valsts akciju sabiedrības „Ceļu satiksmes un drošības
direkcijā (turpmāk - CSDD);
d) pašvaldības SIA „Ventspils reiss” servisa centra autorizācija piegādājamā autobusa
apkopju, diagnostikas un garantijas remontu veikšanai;
e) tehniskās apskates veikšana;
f) pirmspārdošanas sagatavošana;
g) digitālo tahogrāfu sertifikācija un pārbaude.
1.4. Pirkuma objektam ir jābūt jaunam, jāatbilst Eiropas Savienībā un Latvijas Republikā
noteiktajām normatīvo aktu prasībām. Pirkuma objektam ir jāatbilst prasībām, kuras ir noteiktas
autobusu piereģistrēšanai valsts akciju sabiedrībā „Ceļu satiksmes drošības direkcijā”.
1.5. Piegādātājs un Pasūtītājs 3 (trīs) darbdienu laikā no Līguma noslēgšanas brīža rakstveida formā
saskaņo autobusa ārējā krāsojuma un iekšējās apdares materiālu tehnisko specifikāciju.
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2. Piegāde un norēķinu kārtība
2.1. Par Līgumam atbilstoša Pirkuma objekta piegādi Pasūtītājs maksā Piegādātājam Līgumcenu
_________.____euro (summa ar cipariem un vārdiem) ar PVN, t.sk., 21% PVN ________.__ euro
(summa ar cipariem un vārdiem) apmērā. Līgumcenā ir iekļauti visi nodokļi un nodevas, kādas ir
maksājamas Latvijas Republikā un/vai ārvalstīs, lai nodrošinātu Piegādātāja saistību izpildi
atbilstoši Līguma noteikumiem.
2.2. Apmaksu par Pirkuma objektu Pasūtītājs veic 2 (divās) daļās:
2.1.1. Pirmo Līgumcenas daļu __% apmērā no Līguma punktā Nr.2.1. norādītās Līgumcenas
_____.__ euro (summa vārdiem) apmērā Pasūtītājs apmaksā 10 (desmit) darbdienu laikā pēc
Līguma abpusējas parakstīšanas, Līguma izpildes nodrošinājuma un pēc attiecīgā avansa rēķina
saņemšanas. Par Piegādātāja Līguma izpildes nodrošinājuma maksājuma saņemšanas dienu tiek
pieņemts datums, kurā Pasūtītāja bankā ir saņemts ienākošais maksājums.
2.1.2. Atlikušo Līgumcenas daļu __% apmērā no kopējās Līguma punktā Nr.2.1. norādītās
Līgumcenas _____.__ euro (summa vārdiem) apmērā _____.__ euro (summa vārdiem) Pasūtītājs
apmaksā Piegādātājam, balstoties Piegādātāja izrakstītās pavadzīmes, 15 (piecpadsmit) darbdienu
laikā pēc pavadzīmes saņemšanas un pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas.
Pieņemšanas - nodošanas aktu Pasūtītājs paraksta, kad ir guvis pārliecību par Pirkuma objekta
atbilstību Iepirkuma ar identifikācijas numuru:VR2017/19 prasībām, veicot nepieciešamās
pārbaudes. Ja Pasūtītājs konstatē Pirkuma objekta neatbilstību Iepirkuma ar identifikācijas
numuru:VR2017/19 procedūras dokumentu prasībām vai Līgumam (t.sk., Līguma punktā Nr.1.5.
minētajai, raktveida formā saskaņotajai autobusa ārējā krāsojuma un iekšējās apdares materiālu
tehniskajai specifikācijai), Pasūtītājs neparaksta pieņemšanas – nodošanas aktu un nosūta
Piegādātājam rakstveida pretenziju, kurā lūdz novērst neatbilstības. Piegādātājs un Pasūtītājs
savstarpēji var vienoties par šādu neatbilstības novēršanas termiņu.
2.3. Pirkuma objekta īpašuma tiesības pāriet Pasūtītājam pēc Līguma punktā Nr.2.1. norādītās
Līgumcenas apmaksas.
3. Līguma konfidecialitāte
3.1. Puses nedrīkst bez iepriekšējas saskaņošanas rakstveida formā nodot trešajām personām
Līgumu vai tā noteikumus, vai jebkuru tehnisko specifikāciju vai informāciju, ko kāda no Pusēm ir
tai iesniegusi saistībā ar Līgumu, izņemot gadījumus, kad šāda dokumenta vai informācijas
neizsniegšana būtu pretrunā ar normatīvajiem aktiem.
4. Patenta tiesības
4.1. Piegādātājs ir atbildīgs par jebkuru saistošo normatīvo aktu, kuri regulē intelektuālā īpašuma
(patentu, preču zīmes vai rūpnieciskās ražošanas tiesības u.tml.) tiesības, ievērošanu attiecībā uz
Pirkuma objekta.
4.2. Piegādātājs atlīdzinās visus zaudējumus, kādi Pasūtītājam radīsies sakarā ar iespējamām trešo
personu sūdzībām par intelektuālā īpāšuma (patenta, preču zīmes vai rūpnieciskās ražošanas u.tml.)
tiesību pārkāpumiem sakarā ar Pirkuma objekta vai jebkuras tā sastāvdaļas lietošanu.
5. Līguma saistību izpildes nodrošinājums
5.1. Piegādātājs 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Līguma noslēgšanas samaksā Pasūtītājam Līguma
saistību izpildes nodrošinājumu _________.__ euro (summa vārdiem) apmērā.
5.2. Līguma saistību izpildes nodrošinājumam ir jābūt kā Pasūtītājam pieņemamas bankas (ar labu
reputāciju) galvojumam izmaksāt Līguma punktā Nr.5.1 summu pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma.
Ir pieļaujams arī variants, ka nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta Pasūtītāja kontā. Līguma saistību
izpildes nodrošinājuma forma ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju.
5.3. Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt Līguma saistību izpildes nodrošinājumu kā atlīdzinājumu par
jebkuriem Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies, Piegādātājam neizpildot Līguma
saistības, vai arī kā atlīdzinājumu sakarā ar Pasūtītājam piekrītošo līgumsodu.
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5.4. Līguma saistību izpildes nodrošinājumam ir jābūt spēkā no tā izsniegšanas dienas un 1 (vienu)
mēnesi pēc pieņemšanas – nodošanas abpusēja akta parakstīšanas brīža.
6. Pārbaudes
6.1. Pasūtītājam bez papildus samaksas ir tiesības pārbaudīt Pirkuma objektu, lai pārliecinātos par tā
atbilstību Līgumam un Iepirkuma procedūras dokumentiem. Pasūtītājs pirms pārbaužu veikšanas
iepriekš rakstveida formā paziņo Piegādātājam, kuri pārstāvji ir pilnvaroti veikt pārbaudes.
6.2. Papildus izmaksas (transporta un viesnīcu izmaksas), kas Pasūtītājam rodas saistībā ar
veicamajām pārbaudēm, Pasūtītājs sedz no saviem līdzekļiem.
7. Piegāde un dokumentācija
7.1. Pirkuma objekta piegādi Piegādātājs veic ____ (skaitlis vārdiem) darbdienu laikā pēc Līguma
spēkā stāšanās.
7.2. Piegādātājs Līgumā noteiktajā termiņā piegādā un nodod Pasūtītājam Pirkuma objektu adresē:
Ventspils, Robežu iela 7, LV-3601. Visu risku par Pirkuma objektu līdz Pirkuma objekta nodošanai
Pasūtītājam un pieņemšanas-nodošanas akta abpusējai parakstīšanai nes Piegādātājs.
8. Transportēšana
8.1. Piegādātājs organizē un apmaksā Pirkuma objekta piegādi Līgumā norādītajai piegādes vietai,
un visas ar piegādi saistītās izmaksas ir iekļautas Līgumcenā
8.2. Piegādātājs par saviem līdzekļiem veic Pirkuma objekta apdrošināšanu piegādes laikā.
9. Tehniskā apkope un remonts
Piegādātājs nodrošina bezmaksas Pasūtītāja servisa centra autorizāciju piegādātā autobusa
garantijas remontiem un apkalpošanai.
10. Garantija
10.1. Piegādātāja, ar šo Līgumu izsniegtā garantija, paliek spēkā šādu laika periodu, skaitot no
Pirkuma objekta nodošanas ar pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanās brīža:
a) visam autobusam kopā - ____ mēnešus;
b) ražotāja rūpnīcas uzstādītam:
 dzinējam - _____ mēnešus;
 pārnesumu kārbai - ______ mēnešus;
 dzenošajam tiltam - ______ mēnešus;
 virsbūvei un krāsojumam - ______ mēnešus;
 pret jebkādu caurrūsēšanu - ______ mēnešus;
 oriģinālajam Piegādātāja piegādātajām vai ražotajām rezerves daļām – 12
(divpadsmit) mēnešus no rezerves daļas piegādes brīža Pasūtītājam.
10.2. Pasūtītājs nekavējoties rakstveida formā paziņo Piegādātājam par jebkuru garantijas
prasījumu, kas izriet no Līguma punkta Nr.10.1.
10.3. Saņemot garantijas pieprasījumu, Piegādātājs uz sava riska un par saviem līdzekļiem salabo
vai nomaina Pirkuma objektu vai attiecīgo tā daļu, kurā ir konstatēts defekts, pēc iespējas īsākā,
saprātīgā laika periodā, kurš nedrīkst pārsniegt:
- virsbūves garantijas remonta gadījumā 45 (četrdesmit piecas) dienas;
- citu defektu garantijas remonta gadījumā 20 (divdesmit) dienas.
10.5. Attiecībā uz tiem garantijas remontiem, kurus saskaņā ar vienošanos par garantijas remonta
kārtību veic Pasūtītājs, Piegādātājs ir atbildīgs tikai par rezerves daļu un materiālu piegādi Līgumā
noteiktajos termiņos, kā arī par Pasūtītāja darba apmaksu saskaņā ar Pušu vienošanos.
10.6. Ja Piegādātājs nenovērš uz garantiju attiecināmo defektu šajā Līgumā vai ar vienošanos par
garantijas remonta kārtību noteiktajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs uz Piegādātāja rēķina un riska
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veikt konstatēto defektu novēršanu patstāvīgi vai pieaicinot trešās personas, tādējādi nemazinot
nekādas citas tiesības, kuras Pasūtītājam ir attiecībā pret Piegādātāju saskaņā ar Līgumu.
10.7. Ja Piegādātājs nav novērsis uz garantiju attiecināmo defektu 10 (desmit) dienu laikā pēc
Līgumā vai ar vienošanos par garantijas remonta kārtību noteiktā termiņa, izņemot ja šī defekta
novēršana saskaņā ar Pušu vienošanos par garantijas remonta kārtību ir Pasūtītāja pienākums, tad
par katru nākamo dienu, sākot ar 11. (vienpadsmito) Piegādātāja nokavējuma dienu, Piegādātājs,
papildus Pasūtītāja izdevumu atlīdzināšanai, maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (viena puse
procenta) apmērā no kopējām defekta novēršanas izmaksām, atbilstoši Pasūtītāja servisa centra
sastādītai tāmei, līdz visu Pasūtītāja ar defekta novēršanu saistīto izdevumu samaksai vai, ja
garantijas remontu nodrošina Piegādātājs, līdz defekta pilnīgai novēršanai.
10.8. Ja garantijas defekta novēršanu veic Pasūtītājs saviem spēkiem, tad Piegādātājs apmaksā
Pasūtītāja darbu pēc tarifa – 30,00 EUR/stundā + PVN 21%. Izmantotos materiālus un rezerves
daļas Piegādātājs apmaksā pēc Pasūtītāja iepirkuma cenām.
10.9. Garantijas defektu novēršanu Piegādātājs nodrošina Ventspilī, Robežu ielā 7, LV-3601.
Gadījumā, ja garantijas defekta novēršanai Piegādātājam ir nepieciešams autobusu pārbraukt vai
transportēt uz citu pilsētu vai valsti, tad visus ar autobusa pārbraukšanu vai transportēšanu saistītos
izdevumus sedz Piegādātājs.
10.10. Vienošanos par garantijas remonta kārtību Pasūtītājs un Piegādātājs noslēdz 5 (piecu) dienu
laikā no šī Līguma noslēgšanas brīža.
11. Saistību nodošana
Piegādātājs savas Līguma saistības nedrīkst nodot trešajām personām pilnībā vai daļēji, izņemot, ja
ir saņemta iepriekšēja Pasūtītāja piekrišana rakstveida formā.
12. Līgumsods
12.1. Ja Piegādātājs neievēro noteiktos Līguma izpildes termiņus, Piegādātājs par katru nokavēto
dienu maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% no Līguma punktā Nr.2.1. Līgumcenas. Līgumsoda
piemērošanas gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs, ieturēt līgumsodu no Piegādātājam piekrītošajiem
maksājumiem.
12.2. Ja Pasūtītājs neveic Līguma punktā Nr.2.1. apmaksu Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs par
katru nokavēto dienu maksā Piegādātājam līgumsodu 0,1% no Līguma punktā Nr.2.1. Līgumcenas.
12.3. Gadījumā, ja Līgums tiek pārtraukts pirms tā pilnīgas izpildes Piegādātāja vainas dēļ, ieskaitot
vienpusēju atkāpšanos no Līguma Piegādātāja saistību neizpildīšanas dēļ saskaņā ar Līguma punktu
Nr.14, Pasūtītājs ir tiesīgs, neierobežojot Pasūtītāja tiesības ieturēt līgumsodu no Piegādātājam
piekrītošajiem maksājumiem.
13. Nepārvarama vara (Force Majeure)
13.1. Piegādātājs un/vai Pasūtītājs nav pakļauts līgumsoda ieturēšanai vai Līguma vienpusējai
pārtraukšanai saistību neizpildes dēļ, ja Līguma saistību izpilde ir nokavēta vai nav izpildīta
sakarā ar nepārvaramu varu.
13.2. Līguma ietvaros nepārvarama vara nozīmē notikumu, ko Piegādātājs un/vai Pasūtītājs
nevar iespaidot un kas nav saistīts ar Piegādātāja un/vai Pasūtītāja vainu vai nolaidību un nav
bijis iepriekš paredzams. Pie šādiem notikumiem tiek pieskaitīti kari vai revolūcijas, ugunsgrēki,
plūdi, epidēmijas, karantīnas ierobežojumi vai preču pārvadājumu embargo, vai citas
nepārvaramas varas apstākļi normatīvo aktu un Līguma izpratnē.
13.3. Ja izceļas nepārvaramas varas apstākļi, Piegādātājam ir nekavējoties jāpaziņo Pasūtītājam
rakstveida formā par šādiem apstākļiem un to cēloņiem. Kamēr Pasūtītājs rakstveida formā nav
norādījis savādāk, Piegādātājam ir pienākums turpināt savu saistību izpildi saskaņā ar Līgumu tik
ilgi, cik tas ir lietderīgi. Piegādātājam ir jāmeklē visus saprātīgos alternatīvos variantus, lai
nodrošinātu Līguma izpildi tādā mērā, kādā to nav ierobežojusi nepārvarama vara.
17

13.4. Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi, kuru dēļ Līguma izpilde nav iespējama, ilgst vairāk
nekā 2 (divas) nedēļas, Pasūtītātjs paziņo Piegādātājam rakstiski par Līguma darbības
izbeigšanu. Šī punkta iestāšanās gadījumā Puses atlīdzina vienai otrai veiktos maksājumus, ja
tādi bijuši.
14. Pasūtītāja un Piegādātāja vienpusējas atkāpšanās tiesības no Līguma
14.1. Puse var jebkurā brīdī vienpusēji atkāpties no Līguma, neizmaksājot par to otrai Pusei
nekādu zaudējumu kompensāciju, ja otra Puse bankrotē vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā
tiek atzīta par maksātnespējīgu.
14.3. Gadījumā, ja Piegādātājs nepiegādā daļu vai visu Pirkuma objektu Līgumā noteiktajos
piegādes termiņos un ja Piegādātāja nokavējums pārsniedz 2 (divus) mēnešus, Pasūtītājs ir
tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, paziņojot par to rakstveida formā Piegādātājam vismaz 5
(piecas) darbdienas iepriekš.
14.4. Gadījumā, ja Piegādātājs nepilda jebkuras citas saistības saskaņā ar Līgumu un ja
Piegādātājs šādu savu saistību neizpildi nav novērsis viena mēneša laikā pēc Pasūtītāja
paziņojuma rakstveida formā ar norādi uz saistību neizpildi saņemšanas, Pasūtītājs ir tiesīgs
vienpusēji atkāpties no Līguma.
14.5. Gadījumā, ja Pasūtītājs nesamaksā daļu vai visu Līgumcenu par Pirkuma objektu Līgumā
noteiktajos termiņos un ja Pasūtītāja nokavējums pārsniedz 2 (divus) mēnešus, Piegādātājs ir
tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, paziņojot par to rakstveida formā Pasūtītājam vismaz 5
(piecas) darbdienas iepriekš.
14.6. No Līguma vienpusējas atkāpšanās gadījumā, Piegādātājs 5 (piecu) darbdienu laikā
atmaksā Pasūtītājam visas naudas summas, kuras tas kā avansu vai starpmaksājumu ir saņēmis
un kuras nav dzēstas, piegādājot un nododot Pasūtītājam Preci atbilstoši Līguma noteikumiem.
Tas neaptur Piegādātāja pienākumu atlīdzināt zaudējumus un maksāt līgumsodu, ja līgumsoda
paredzošie apstākļi ir iestājušies atbilstoši Līgumam vai normatīvajiem aktiem.
14.7. No Līguma vienpusējas atkāpšanās gadījumā, Pasūtītājs 5 (piecu) darbdienu laikā atgriež
Piegādātājam visu Pirkuma objektu vai tā daļu, kuru tas saņēmis. Tas neaptur Pasūtītāja
pienākumu atlīdzināt zaudējumus un maksāt līgumsodu, ja līgumsoda paredzošie apstākļi ir
iestājušies atbilstoši Līgumam vai normatīvajiem aktiem.
15. Strīdu izšķiršana
15.1. Visi strīdi un/vai domstarpības tiks risinātas savstarpēju pārrunu ceļā.
15.2. Gadījumā, ja strīdu vai domstarpību Puses nespēj atrisināt savstarpēju pārrunu ceļā, jebkura
Puse ir tiesīga pieprasīt strīda izšķiršanu Latvijas Republikas piekrītošajā tiesu instancē Latvijas
Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
16. Piemērojamie normatīvie akti
Līgums ir sastādīts, tiek pildīts un interpretēts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem
aktiem.
17. Paziņojumi rakstveida formā
17.1. Jebkuram paziņojumam, ko kāda no Pusēm nodod citai sakarā ar Līgumu, ir jātiek iesniegtai
personīgi vai pa pastu rakstveida formā.
17.2. Visi rakstveida formas paziņojumi tiks nosūtīti uz Piegādātāja un Pasūtītāja adresēm, kuras ir
norādītas 21.punktā.
18. Citi noteikumi
18.1. Līgums stājas spēkā, kad pilnībā ir izpildījušies šādi nosacījumi:
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a) Līgums ir abu Pušu parakstīts;
b) Piegādātājs ir iesniedzis Pasūtītājam Līguma izpildes nodrošinājumu Līgumā noteiktā
kārtībā.
18.2. Līgums ir izveidots un parakstīts 2 (divos) eksemplāros uz 7 (septiņām) lapām, katrai Pusei pa
vienam.
19. Līguma pielikumi
Līgumam ir šādi pielikumi, kuri ir neatņemamas tā sastāvdaļas:
a) Piegādātāja piedāvājums iepirkumam (pielikums Nr.1);
b) Līguma saistību izpildes nodrošinājuma apliecinājuma dokuments (pielikums Nr.2).
20. Pušu rekvizīti
PASŪTĪTĀJS

PIEGĀDĀTĀJS

Pašvaldības SIA „Ventspils reiss”
Reģ.Nr.: 40003333256
PVN reģ.Nr.: LV40003333256
Robežu iela 7, Ventspils, LV-3601
Tālr.: 63629904
Bankas rekvizīti:
AS Swedbank
BIC/S.W.I.F.T.: HABA LV22
Konts: LV42HABA0001408060004
_______________________
A.Lieģis
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