Apstiprināts
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
iepirkumu komisijā
2018.gada __.__________

Iepirkuma
“Jaunu autotransporta riepu piegāde”
identifikācijas Nr. VR2018/7
NOLIKUMS

Ventspilī, 2018

Iepirkuma procedūras metode un identifikācijas numurs
1.1.

Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs: VR2018/7

1.2.

Iepirkuma procedūra (turpmāk – Iepirkums) sagatavots saskaņā ar Ventspils pilsētas domes
25.04.2017. lēmumu Nr.86 “Par iepirkumu organizēšanas kārtību Ventspils pilsētas
pašvaldībā”, iepirkumu vadlīnijām Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju zemsliekšņa
iepirkumiem, un saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 13. panta
ceturto daļu, uz šo iepirkumu nav attiecināmas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
iepirkumu likuma prasības.

1.3.

Iepirkuma procedūra, kas piemērota šim Iepirkumam, ir cenu aptauja.

2. Pasūtītājs
2.1.

Pašvaldības SIA “Ventspils reiss” (turpmāk – Pasūtītājs); vienotais reģistrācijas numurs:
40003333256; juridiskā adrese: Robežu iela 7, Ventspils, LV-3601, Latvijas Republika;
tālrunis: (+371) 636 299 04; bankas rekvizīti: AS „Swedbank”, bankas kods BIC/SWIFT
HABALV22,
konta
numurs
LV42HABA0001408060004;
mājas
lapa:
www.ventspilsreiss.lv; e-pasta adrese: vreiss@ventspils.lv; kontaktpersona: pašvaldības SIA
SIA “Ventspils reiss” galvenais inženieris Reinis Rasa, e-pasts: reinis.rasa@ventspils.lv.

3. Iepirkuma dokumenti
3.1.

Iepirkuma dokumentu (turpmāk tekstā – Iepirkuma dokumenti) sastāvā ietilpst:
3.1.1. Iepirkuma nolikums;
3.1.2. Tehniskās specifikācijas (1.pielikums);
3.1.3. Pretendenta pieteikuma veidlapa (2.pielikums);
3.1.4. Līguma projekts (3.pielikums).

4. Iepirkumu priekšmets
4.1.

Iepirkuma priekšmets ir jaunu autotransporta riepu piegāde atbilstoši tehniskajām
specifikācijām (pielikums Nr.1).

4.2.

Pasūtītājs ir tiesīgs palielināt vai samazināt Iepirkuma apjomu līdz 50% robežās no
līgumcenas piegādes līguma darbības laikā atbilstoši pretendenta piedāvājumā iekļautajām
preču cenām.

5. Piedāvājuma iesniegšana un atvēršana.
5.1.

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018. gada 26.oktobrim plkst.12:00 lietvedības sekretārei Dainai
Ingunai Reinfeldei, Robežu ielā 7, Ventspilī, LV-3601 personīgi vai pa pastu (parakstītu
dokumentu veidā) pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 12:00 un no plkst.13:00 līdz 18:00, no
otrdienas līdz ceturtdienai no plkst. 8:00 līdz 12:00 un no plkst. 13:00 līdz 17:00, piektdienās
no plkst. 8:00 līdz 12:00 un no plkst.13:00 līdz 16:00.

5.2.

Pretendentu piedāvājumi, kuri tiks iesniegti pēc 5.1. punktā noteiktā laika, iepirkumu
komisijā sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām netiks izskatīti.

5.3.

Pasūtītāja pārstāvis uz aploksnes fiksē datumu un pulksteņa laiku, kad piedāvājums
iesniegts, kā arī ar savu parakstu apliecina piedāvājuma saņemšanu. Pretendenta pārstāvis,
kurš iesniedz piedāvājumu, ar savu parakstu uz aploksnes apliecina fiksētā datuma un laika
pareizību.

5.4.

Pasūtītājs nodrošina, ka līdz piedāvājumu atvēršanai netiek izpausti piedāvājumu iesniedzēji.

5.5.

Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks 2018.gada 26.oktobrī plkst.14:00 Ventspils
pilsētas domes telpās, Jūras ielā 36, 2.stāvā Ventspilī. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē
tiesīgas piedalīties visas ieinteresētās personas.
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5.6.

Piedāvājumi paliek Pasūtītāja rīcībā un netiek atgriezti atpakaļ.

6.

Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformēšanu un iesniegšanu.

6.1.

Pretendentam ir tiesības iesniegt 1 (vienu) piedāvājumu 1 (vienā) variantā.

6.2.

Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:
Pašvaldības SIA „Ventspils reiss”, Robežu iela 7, Ventspilī, LV-3601
“Jaunu autotransporta riepu piegāde”, identifikācijas Nr.VR2018/7)
Neatvērt līdz 2018.gada 26.oktobrim plkst. 14:00
Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese
Kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese

6.3.

Pasūtītājs neuzņemas atbildību par tādu piedāvājumu nesaņemšanu vai priekšlaicīgu
atvēršanu, kas nav noformēti atbilstoši Iepirkuma dokumentos minētajām prasībām.

6.4.

Pretendenta piedāvājums un visi tam pievienotie dokumenti sagatavojami un iesniedzami
latviešu valodā. Dokumentiem, kas iesniegti citās valodās, jābūt pievienotam pretendenta
pārstāvja ar paraksta tiesībām vai pilnvarotas personas apliecinātam oriģinālā dokumenta
tulkojumam latviešu valodā. Pretējā gadījumā iepirkumu komisija sabiedrisko pakalpojumu
sniedzēju vajadzībām uzskatīs, ka attiecīgās atlases vai kvalifikācijas dokuments nav
iesniegts.

6.5.

Apliecinājumu par tulkojuma pareizību sagatavo saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada
22.augusta noteikumiem Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts
valodā”. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu
atvasinājumu, un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu.

6.6.

Piedāvājumam jābūt drukātam, lapām sanumurētām un sašūtām vai caurauklotām, visas
lapas ir jānumurē un salīmējuma vietā sējuma aizmugurē jānorāda atbilstoša informācija sašūto lapu skaits, pretendenta zīmogs, pretendenta vadītāja vai atbilstoši pilnvarotas
personas paraksts un datums. Uz piedāvājuma titullapas jābūt šādām norādēm:
Piedāvājums iepirkumam “Jaunu autotransporta riepu piegāde”,
identifikācijas Nr.VR2018/7
Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, tālruņa numurs un e-pasta
adrese

6.7.

Pēc titullapas jāseko satura rādītājam, kurā secīgi norādītas visa piedāvājuma nodaļas.

6.8.

Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem ir jābūt skaidri salasāmiem, bez neatrunātiem
dzēsumiem, labojumiem vai svītrojumiem.

6.9.

Visiem iesniegtajiem piedāvājuma dokumentiem jābūt parakstītiem, tie jāparaksta personai
ar tiesībām pārstāvēt Pretendentu vai tās pilnvarotajam pārstāvim. Ja piedāvājumu paraksta
pilnvarotā personā, piedāvājuma atlases dokumentiem jāpievieno pilnvara.

6.10. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, visi piedāvājumā iesniedzamie dokumenti
jāparaksta visiem personu apvienības dalībniekiem.
6.11. Pretendenti sagatavo, noformē un iesniedz piedāvājumus saskaņā ar Iepirkuma dokumentos
izvirzītajām prasībām divos eksemplāros – viens oriģināls un viena kopija. Katrs eksemplārs
attiecīgi jāmarķē ar uzrakstiem „ORIĢINĀLS” un „KOPIJA”.
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6.12. Pretendenta iesniegtajām dokumentu kopijām jābūt noformētām saskaņā ar Ministru
kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumiem Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un
noformēšanas kārtība”.
6.13. Visām piedāvājumu cenām ir jābūt norādītām euro (EUR). Piedāvājuma cenas ir jāaprēķina
un jānorāda ar precizitāti līdz 2 (divām) zīmēm aiz komata.
7. Prasības Pretendentiem
7.1.

Dalība iepirkumā ir brīvi pieejama jebkurai tiesībspējīgai un rīcībspējīgai personai, šādu
personu apvienībai jebkādā to kombinācijā, neatkarīgi no tās reģistrācijas un darbības vietas,
komercdarbības formas un īpašuma piederības, kura var nodrošināt iepirkuma Līguma
izpildi, atbilst visām iepirkuma nolikuma prasībām un ir tiesīga piegādāt preci, kura minēta
iepirkuma nolikuma punktā Nr.4.

7.2.

Visi Pretendenti piedalās iepirkumā uz vienādu noteikumu un vienlīdzības pamata.

7.3.

Pasūtītājs attiecībā uz Pretendentu pārbauda šādus faktus (atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu
sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta devītajai daļai, kā arī ļaujot Pretendentam iesniegt
pierādījumus uzticamības nodrošināšanai saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
iepirkumu likuma 49.panta regulējumu):
7.3.1. vai pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā;
7.3.2. vai nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad
maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts
pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts.
Pasūtītājs pats pārbaudīs informāciju attiecībā uz nolikuma 7.3.2. punkta prasībām no
Uzņēmumu reģistra.
7.3.3. vai 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 pats pārbaudīs 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;
7.3.4. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai
apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto
līgumu vai iepirkuma nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir
personālsabiedrība, uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo
pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās piegādes līguma vērtības, ir
attiecināmi šīs daļas 7.3.2. un 7.3.3. nosacījums.
7.3.5. Uz Pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai
prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbības, kas saistītas
ar filiāli, vai uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, vai
Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nedrīkst būt
noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskās finanšu un kapitāla tirgus
intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas
dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras ietekmē līguma izpildi. Pasūtītājs pārbauda par
Nolikuma 8.10.punktā norādītām personām Starptautisko un Latvijas Republikas
nacionālo sankciju likuma 11.1 panta noteikto izslēgšanas nosacījumu esamību Latvijas
Republikas Ārlietu ministrijas mājaslapā. Ja uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras
iespējām Pretendents balstās, ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai
būtiskās finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai
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Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras kavē
līguma izpildi, Pretendents ir izslēdzams no dalības līguma slēgšanas tiesību
piešķiršanas procedūrā, ja Pretendents 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma
izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas nav veicis šādas personas nomaiņu saskaņā ar
kārtību, kāda noteikta Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju likuma 48.panta devītajā
daļā.
7.4.

Pretendents ir fiziska, juridiska persona vai personu apvienība, kura reģistrēta atbilstoši
saistošās valsts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

7.5.

Pretendents pēdējo trīs gadu (2015, 2016, 2017) un gada, kurā ir noteikts pieteikumu
iesniegšanas termiņš (2018) ir īstenojis pēc rakstura līdzīgas piegādes – ir piegādājis (ir
izpildījis piegādes līgumu vai līgumus) autotransporta riepas, kur viena piegādes līguma
ietvaros piegādātas autotransporta riepas par summu ne mazāka kā Iepirkuma piedāvātā
līgumcena. Ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība, minēto
prasību ir tiesīgi izpildīt visi tās biedri vai dalībnieki kopā.

7.6.

Pretendenta piedāvāto riepu ražotājiem ir jābūt “ETRMA” biedriem.

8. Piedāvājumā iesniedzamie dokumenti
8.1.

Pretendentam jāiesniedz:
8.1.1. Pretendentam jāiesniedz Pretendenta pieteikums atbilstoši Iepirkuma dokumentu
1.pielikumam;
8.1.2. tehniskais piedāvājums. Tehnisko piedāvājumu Pretendents iesniedz, izmantojot
1.pielikuma tehnisko specifikāciju formu, tajā iekļaujot informāciju par Pretendenta
piedāvātajām precēm atbilstoši tehniskajās specifikācijās prasītajai informācijai.
Aizpildot tehnisko specifikāciju formu, precīzi jānorāda parametrs. Norādot
neskaidru informāciju, piemēram, “Atbilst” vai “Tiek izpildīts”, piedāvājums var tikt
noraidīts kā Iepirkuma dokumentiem neatbilstošs.
8.1.3. apliecinājums, ka Prece atbilst Ministru kabineta 2017.gada 30.maija noteikumiem
Nr.295 "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli
uz ceļiem".
8.1.4. izdruka par to, ka piedāvāto riepu ražotāji “ETRMA” biedri;
8.1.5. iepriekšējās pieredzes apliecinājums pēc 3.pielikumā pievienotās formas.

9. Papildus skaidrojumi un atbildes uz jautājumiem
9.1.

Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju (www.ventspilsreiss.lv sadaļā
„Iepirkumi”) Iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem,
kā arī dod iespēju ieinteresētajiem Pretendentiem iepazīties uz vietas ar Iepirkuma
dokumentiem pašvaldības SIA „Ventspils reiss”, Robežu ielā 7, Ventspilī, LV-3601
pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 12:00 un no plkst.13:00 līdz 18:00, no otrdienas līdz
ceturtdienai no plkst. 8:00 līdz 12:00 un no plkst. 13:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst.
8:00 līdz 12:00 un no plkst.13:00 līdz 16:00, iepriekš sazinoties ar Iepirkumu dokumentu
2.1.punktā norādīto kontaktpersonu.

9.2.

Ja Ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Iepirkuma
dokumentu prasībām, Iepirkuma komisija to sniedz 5 (piecu) darba dienu laikā, bet ne vēlāk
kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Papildus informāciju
Iepirkuma komisija nosūta Ieinteresētajam piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un publicē
mājas lapā: www.ventspilsreiss.lv, norādot arī uzdoto jautājumu.

9.3.

Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju, Ieinteresētajiem piegādātājiem un Pretendentiem
notiek rakstveidā pa pastu, e-pastu vai nododot personīgi. Lai informācija, kas nosūtīta pa e-
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pastu bez elektroniski droša paraksta, iegūtu likumīgu spēku, tā parakstītā veidā vienlaikus
jānosūta arī pa pastu vai arī tās saņemšana ir jāapstiprina pa e-pastu.
10. Pretendentu atlase, piedāvājuma pārbaude un izvēle
10.1. Pretendentu atlasi, atbilstības pārbaudi un vērtēšanu nodrošina Sabiedrisko pakalpojumu
sniedzēju iepirkumu komisija (izveidota ar PSIA „ŪDEKA” 2015.gada 23.janvāra rīkojumu
Nr.6-r „Par centralizētas iepirkuma komisijas izveidi”, PSIA „ŪDEKA” 2016.gada
23.novembra rīkojumu Nr.25-r „Par centralizētas iepirkuma komisijas sastāvu”, PSIA
„ŪDEKA” 2017.gada 13.februāra rīkojumu Nr.3-r „Par centralizētas iepirkuma komisijas
sastāvu” un PSIA „ŪDEKA” 2017.gada 15.novembra rīkojumu Nr.18-r „Par centralizētas
iepirkuma komisijas sastāvu”), turpmāk – Iepirkuma komisija.
10.2. Ja Pretendents neatbilst Pretendenta atlases prasībām vai tā piedāvājuma dokumenti neatbilst
Iepirkuma dokumentu izvirzītajām prasībām, Iepirkuma komisija ir tiesīga izslēgt
Pretendentu no tālākās dalības Iepirkumā.
10.3. No iesniegtajiem piedāvājumiem, kas atbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām,
iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķir piedāvājumam ar viszemāko piedāvāto
līgumcenu (bez PVN).
10.4. Piegādes līguma formu (4.pielikums) piedāvā Pasūtītājs, līguma nosacījumi Pretendentam
jāpieņem, ja nolēmis piedalīties Iepirkumā.
10.5. Ja Iepirkumā uzvarējušais Pretendents nenoslēdz līgumu ar Pasūtītāju, Iepirkuma komisijai
ir tiesības izraudzīties nākamo piedāvājumu, ar nākamo zemāko piedāvāto līgumcenu vai
pieņemt lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu, neizvēloties nevienu no piedāvājumiem.
10.6. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt Iepirkumu jebkurā brīdī līdz piegādes līguma noslēgšanai.
11. Līguma noslēgšana
11.1. Līgums ar uzvarētāju tiks noslēgts 20 (divdesmit) darba dienu laikā no Iepirkuma komisijas
lēmuma pieņemšanas dienas.
12. Pielikumi
12.1. Tehniskās specifikācijas (1.pielikums);
12.2. Pretendenta pieteikuma veidlapa (2.pielikums);
12.3. Apliecinājums par pretendenta līdzšinējo pieredzi (3.pielikums);
12.4. Piegādes līguma projekts (4.pielikums).
Sagatavoja
pašvaldības SIA „Ventspils reiss”
galvenais inženieris
________.2018.

R. Rasa

Saskaņots
pašvaldības SIA „Ventspils reiss”
direktors
________.2018.

A. Bernics
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1.pielikums iepirkuma procedūras
“Jaunu autotransporta riepu piegāde”
identifikācijas Nr.VR2018/7,
nolikumam

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS
1. Galvenie noteikumi – jānodrošina atbilstība visām tehniskajās specifikācijās norādītajām prasībām (visas prasības tehniskajiem parametriem
norādītas kā minimālās prasības):
1.1. Iepirkuma līgumā noteikto riepu (katra atsevišķi – Prece) - Preču piegāde notiek pēc nepieciešamības, līdz visas Preces tiks pēc pieprasījuma
piegādātas.
1.1.1. Pretendentam jāpiegādā Preces pa daļām gada laikā no piegādes līguma slēgšanas brīža. Konkrētu Preču piegādi Pasūtītājs pieteiks elektroniski,
nosūtot e-pastā pieprasījumu Piegādātājam. Piegādātājam attiecīgās Preces jāpiegādā 10 (desmit) dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas brīža
Pasūtītāja darba laikā uz adresi Robežu iela 7, Ventspilī, LV-3601.

1.1.2. Pasūtītāja darba laiks pirmdienās no plkst.8:00 līdz 18:00, no otrdienas līdz ceturtdienai no plkst.8:00 līdz 17:00, piektdienās no
plkst.8:00 līdz 16:00.
1.2. Pretendentam jānorāda visu riepu modeļu garantētais nobraukums.
1.3. Visām piegādātajām Precēm jābūt jaunām, iepriekš nelietotām, rūpnieciski ražotām ne agrāk kā pēdējo 12 (divpadsmit) mēnešu laikā pirms
Preču piegādes Pasūtītājam.
1.4. Līgumcenā jāiekļauj Preču piegādes izmaksas uz Ventspili, Robežu ielu 7, LV-3601.
1.5. Pasūtītājs ir tiesīgs palielināt vai samazināt Iepirkuma apjomu līdz 50% robežās no līgumcenas.
1.6. Preču maksimālais piegādes termiņš 10 (desmit) dienas no pasūtījuma saņemšanas brīža.
1.7. Pretendentam ir jāparedz preču pieejamība visā plānotajā līguma darbības laikā.
1.8. Pretendents ir materiāli atbildīgs par piegādātās Preces atbilstību piedāvājumam un garantē tehnisko specifikāciju 2.punktā iekļautās tabulas 7. kolonnā
norādītā nobraukuma izpildi. Precei nenodrošinot specifikācijā norādītās prasības vai neizpildot 7.kolonā norādīto nobraukumu, Pretendentam 20
(divdesmit) dienu laikā ir jāapmaina Prece pret jaunu vai jāatgriež Preces atlikusī vērtība (pēc nobrauktajiem kilometriem).
1.9. Piegādātai riepai nedrīkst būt ekspluatācijas specifikas (veidoties nevienmērīgs nodilums protektoram (zāģa veida) u.c.).
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2.

Tehniskās specifikācijas iepirkuma priekšmetam:

1.tabula
Nr
p.k

Riepas
izmērs

Vasaras/zie
mas/ M+S

Ražotājs
4.

1.

2.

3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.*

155/80 R13
195/65 R15
255/55 R18
255/55 R18
235/55 R18
205/75 R16C
205/75 R16C
195/70 R15C
275/70 R22.5
295/80 R22.5
265/70 R19.5
295/80 R22.5
315/80R22.5

Vasaras
M+S
Vasaras
Ziemas
Ziema
Vasaras
Ziemas
Vasaras
-

Modelis
5.

Garantētais
nobraukums (km)
Piedāvāt
Min.
ais
6.

Slodzes un ātruma
indekss

7.

40 000
40 000
40 000
40 000
40 000

Min.

Piedāvātais

Min.

Piedāvātais

Vienību
skaits
(gab.)

8.

9.

10.

11.

12.

79/T
88/H
105/V
105/V
105/V
98/H
98/H
104/102R
148/145J
152/148M
140/138M
152/148M
154/150M

80 000
80 000
80 000
170 000
170 000
150 000
200 000
150000

Karkasu
atjaunošanas spējas

0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
2
1

Vienas
vienības
cena bez
PVN

Summa bez
PVN

13.

14.=13.x12.

4
8
8
8
4
200
30
12
18
60
12
20
3

Līgumcena EUR bez PVN
PVN 21%
Līgumsumma ar PVN
13* - pozīcijā Michelin XZE2 vai ekvivalents.

Paraksts
Vārds, uzvārds:
Pretendenta nosaukums:
Pretendenta pārstāvja amata nosaukums:
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2.tabula
1.tabulā norādīto riepu tehniskā piedāvājuma turpinājums
Nr.
p.k.
1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Riepas izmērs

Vasaras/zie
mas/ M+S

Ražotājs

Modelis

3.

4.

5.

2.

155/80 R13
195/65 R15
255/55 R18
255/55 R18
235/55 R18
205/75 R16C
205/75 R16C
195/70 R15C
275/70 R22.5
295/80 R22.5
265/70 R19.5
295/80 R22.5
315/80R22.5

Vasaras
M+S
Vasaras
Ziemas
Ziema
Vasaras
Ziemas
Vasaras
-

Degvielas patēriņa efektivitātes
raksturojošā klase
Min.
Piedāvātais
6.

7.

Ne mazāka kā F
Ne mazāka kā E
Ne mazāka kā C

Saķeri ar slapju ceļu raksturojošā
klase
Min.
Piedāvātais
8.

Ne mazāka kā F
Ne mazāka kā C
Ne mazāka kā C
Ne mazāka kā C
Ne mazāka kā C
Ne mazāka kā C
Ne mazāka kā C
Ne mazāka kā C
Ne mazāka kā C
Ne mazāka kā C
Ne mazāka kā C
Ne mazāka kā A
Ne mazāka kā B

Ne mazāka kā C
Ne mazāka kā C
Ne mazāka kā C
Ne mazāka kā C
Ne mazāka kā C
Ne mazāka kā C
Ne mazāka kā E
Ne mazāka kā E
Ne mazāka kā E
Ne mazāka kā D

Paraksts
Vārds, uzvārds:
Pretendenta nosaukums:
Pretendenta pārstāvja amata nosaukums:
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9.

Ārējā rites trokšņa klase un izmērītā
vērtība
Min.
Piedāvātais
10.

Ne lielāka kā (72dB)
Ne lielāka kā (72dB)
Ne lielāka kā (72dB)
Ne lielāka kā (72dB)
Ne lielāka kā (72dB)
Ne lielāka kā (72dB)
Ne lielāka kā (71dB)
Ne lielāka kā (71dB)
Ne lielāka kā (74dB)
Ne lielāka kā (74dB)
Ne lielāka kā (74dB)
Ne lielāka kā (74dB)
Ne lielāka kā (74dB)

11.

2.pielikums iepirkuma procedūras
“Jaunu autotransporta riepu piegāde”
identifikācijas Nr.VR2018/7,
nolikumam

PRETENDENTA PIETEIKUMS IEPIRKUMAM
„Jaunu autotransporta riepu piegāde”, identifikācijas Nr.VR2018/7
[Vietas nosaukums], 2018.gada __.________
Pretendenta (personu apvienības) nosaukums:1
Reģistrācijas numurs un datums*:
PVN maksātāja reģistrācijas numurs*:
Adrese*:
Uzņēmuma statuss (mikro, mazs, vidējs):
Pasta adrese:
Kontaktpersona:
(kontaktpersonas ieņemamais amats, vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, epasts)
Pretendenta/ Personu apvienības pilnvarotā persona:
(pilnvarotās personas ieņemamais amats, vārds, uzvārds, tālrunis, fakss,
e-pasts)
E-pasts, uz kuru jāsūta piegādes pieprasījums (gadījumā, ja tiks noslēgts
līgums):

ar šī piedāvājuma iesniegšanu:
1.1. apliecina, ka ir iepazinies ar iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, piekrīt piedalīties iepirkumā
un garantē iepirkuma procedūras dokumentos noteikto prasību izpildi;
1.2. apliecina, ka ir iepazinies ar iepirkuma procedūras prasībām, pret tajās izvirzītajiem noteikumiem nav
nekādu pretenziju;
1.3. apliecina, ka uz pretendentu neattiecas iepirkuma procedūras dokumentos minētie pretendenta
izslēgšanas nosacījumi;
1.4. apliecina, ka finanšu piedāvājums iepirkuma procedūrai sagatavots un iesniegts atbilstoši iepirkuma
procedūras nolikuma prasībām, ka piedāvātajā līgumcenā ietvertas visas izmaksas, kas nepieciešamas
pilnīgai iepirkuma priekšmeta izpildei, tajā skaitā nodokļi (izņemot PVN) un nodevas, kas jāsamaksā
Pretendentam;
1.5. apliecina, ka preču cenas, ko piedāvā Pretendents, ir fiksētas uz visu piegādes līguma izpildes laiku, un
tās nedrīkst būt objekts nekādiem vēlākiem pārrēķiniem;
1.6. apliecina, ka nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts iepirkuma procedūrā;
1.7. apstiprina, ka piedāvājums ir spēkā 120 (viens simts divdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām;
1.8. apliecina, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

Paraksts

(Pretendenta pārstāvja paraksts)

Vārds, uzvārds:
Pretendenta nosaukums:
(Pretendenta pārstāvja amata nosaukums)

Personu apvienības gadījumā norāda katra personu grupas dalībnieka nosaukumu, reģistrācijas numuru, adresi.

1

3.pielikums iepirkuma procedūras
“Jaunu autotransporta riepu piegāde”
identifikācijas Nr.VR2018/7,
nolikumam

APLIECINĀJUMS PAR PRETENDENTA2 LĪDZŠINĒJO PIEREDZI
Nr.
p.k.

Piegādes
īstenošanas laiks
(nodošana
pasūtītājam,
mēnesis/gads)

Piegādes apraksts3

Piegādātājs
(piegādātāju
apvienība)

Pasūtītājs, t.sk.
pasūtītāja
kontaktpersonas
vārds, uzvārds,
telefona nr.,
epasts

Pretendenta pārstāvis:
Vārds, uzvārds
Ieņemamais amats
Paraksts
Datums

Jānorāda Pretendenta pieredze. Ja Pretendents balstās uz citu personu pieredzi, tad jānorāda citu personu pieredze.

2

Saturu Pretendents ir tiesīgs norādīt pieredzes apraksta pielikumā.

3
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4.pielikums iepirkuma procedūras
“Jaunu autotransporta riepu piegāde”
identifikācijas Nr.VR2018/7,
nolikumam

PIEGĀDES LĪGUMS NR.____

Ventspilī

2018. gada __. ___________

Ventspils pilsētas pašvaldības SIA “Ventspils reiss”, turpmāk – Pircējs, valdes priekšsēdētāja Artura
Lieģa personā, kas darbojas pamatojoties uz statūtiem, no vienas puses, un ______________ turpmāk –
Pārdevējs, ________________________, kas darbojas pamatojoties uz __________, no otras puses, abi kopā
turpmāk tekstā - Puses,
atbilstoši iepirkuma “Jaunu autotransporta riepu piegāde” ar identifikācijas Nr.VR2018/7, turpmāk –
Iepirkums, rezultātiem, Pārdevēja piedāvājumam Iepirkumam, turpmāk – Piedāvājums,
noslēdz piegādes līgumu, turpmāk – Līgums, ar šādiem noteikumiem:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1 Pasūtītājs pērk, un Pārdevējs pārdod un piegādā jaunas autotransporta riepas atbilstoši visām Pārdevēja
Piedāvājumā Iepirkumam iekļautajām tehniskajām specifikācijām, kas pievienotas Līguma 1.pielikumā (turpmāk
– Specifikācijas), viss kopā turpmāk – Prece.
1.2 Pēc Preces piegādes kopā ar pavadzīmi Piegādātājs Pasūtītājam iesniedz dokumentu, kur norādīts
garantētais nobraukums visiem riepu modeļiem.
2. LĪGUMA TERMIŅŠ
2.1. Līgums noslēgts uz termiņu līdz 2019.gada __.___________ vai līdz pasūtījuma apjoma pilnīgai izpildei, bet
ne ilgāk kā līdz 2020.gada __.__________.
2.2. Preces piegādes termiņš Pasūtītājam ir 10 (desmit) dienas no Preces pasūtīšanas brīža. Līguma izpilde var
tikt veikta piegādājot Preces pa daļām un izrakstot atsevišķu Preču pavadzīmi par katru piegādi, kas ir
apmaksājama Līguma 3.punktā minētajā kārtībā.
2.3. Līguma termiņš neattiecas uz garantijas saistību izpildi. Garantijas iestāšanās gadījumā Līguma termiņa
spēkā esamības laikā Piegādātājs ir atbildīgs par visu garantijas saistību izpildi, neskatoties uz Līguma termiņu.
3.

LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

3.1. Katras Preces cena ir noteikta Līguma 1.pielikumā.
3.2. Līgumcena par Precēm saskaņā ar Specifikācijām ir ____________ EUR (summa vārdiem) un pievienotās
vērtības nodoklis 21% apmērā _______ EUR (summa vārdiem).
3.3. Pasūtītājs veic pavadzīmes apmaksu par atbilstoši līgumam piegādāto Preci 10 (desmit) kalendāro dienu
laikā pēc attiecīgās Preces pieņemšanas un abpusēji parakstītas pavadzīmes saņemšanas.
3.4. Pasūtītājs Preču apjomu ir tiesīgs mainīt līdz 50% apmērā no līgumcenas Specifikācijās norādītajām Preču
vienības cenām.
3.5. Ja pievienotās vērtības nodokļa likme Līguma termiņā mainās, Pasūtītājs veic maksājumus to jaunajā apmērā
bez papildus vienošanās.
4.

PRECES PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA

4.1. Specifikācijās uzskaitītā Prece uzskatāma par nodotu Pasūtītājam no Preču pavadzīmes abpusējas
parakstīšanas dienas.
4.2. Ja Pasūtītājs kāda iemesla dēļ atsakās Preču pavadzīmi parakstīt, tam ir pienākums rakstiski informēt
Piegādātāju par atteikuma iemesliem 3 (trīs) darba dienu laikā no Preču pavadzīmes saņemšanas dienas.
5. GARANTIJA
5.1. Piegādātājs garantē visu piegādāto Preču atbilstību Specifikācijām.
5.2. Ja Prece nenodrošina Specifikācijās noteikto prasību izpildi, Pasūtītājs sagatavo bojājumu aktu, izvirza
prasību Piegādātājam, un Piegādātājam ir pienākums 20 (divdesmit) dienu laikā kompensēt Pasūtītājam radītos
zaudējumus.
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5.3. Ja, nododot uz protektora atjaunošanu riepas karkasu, tiek saņemts atteikums atjaunot protektoru, jo nav
iespējams nodrošināt garantiju karkasam pēc protektora atjaunošanas un ja tas nav saistīts ar redzamiem
mehāniskiem bojājumiem, tad Piegādātājs pēc izvēles piegādā jaunu riepu vai sedz karkasa iegādes izdevumus.
6. STRĪDU RISINĀŠANA UN PUŠU ATBILDĪBA
6.1. Par Līgumā noteikto saistību nepildīšanu Puses atbild saskaņā ar Līgumu un Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem.
6.2. Ja Piegādātājs nokavē Preču piegādes termiņu, tad viņš papildus izmaksā Pasūtītājam līgumsodu 0,2 %
apmērā no izdarītā Preču pasūtījuma vērtības, taču kopumā ne vairāk par 10% no pamatparāda summas.
Līgumsoda samaksa neatbrīvo Piegādātāju no saistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas.
6.3. Ja Pasūtītājs nokavē Preču apmaksas termiņu, tad viņš Piegādātājam izmaksā līgumsodu 0,2% apmērā no
izdarītā Preču pasūtījuma vērtības, taču kopumā ne vairāk par 10% no pamatparāda summas. Līgumsoda
samaksa neatbrīvo Pasūtītāju no saistību izpildes.
6.4. Jebkuras izmaiņas un papildinājumi Līgumā jānoformē rakstiski un jāparaksta abām Pusēm. Šādas izmaiņas
un papildinājumi ar to abpusēju parakstīšanas brīdi kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu.
6.5. Jautājumus, kuri nav atrunāti Līgumā un tā pielikumos, tiek atrisināti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.
6.6. Strīdus, kas Pusēm varētu rasties par Līgumu vai tā izpildīšanu, Puses risina vienojoties vai, ja vienošanās
nav iespējama, vispārējās jurisdikcijas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Kā pirmās
instances tiesā strīds starp Pusēm izšķirams Ventspils tiesā, Katrīnas ielā 14, Ventspilī.
6.7. Par nepārvaramu varu (Force Majeure) nav uzskatāma Preces ražošanas pārtraukšana vai pārtraukšana uz
nenoteiktu laiku.
7. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
7.1. Pušu pārstāvji Līgumu ir izlasījuši un piekrīt tā noteikumiem, to apliecinot ar saviem parakstiem.
7.2. Līgums ir sagatavots 2 (divos) eksemplāros uz ___ (______) lapām.
7.3. Ja kāds no Līguma noteikumiem objektīva apstākļa dēļ zaudē juridisko spēku, tas neietekmē pārējos Līguma
noteikumus.
8. LĪGUMAM PIEVIENOTO DOKUMENTU SARAKSTS
8.1. 1.pielikums Piegādātāja piedāvājums iepirkumam “Jaunu autotransporta riepu piegāde”, ar identifikācijas
Nr.VR2018/7”, uz ___ lapām.
9. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES
Pasūtītājs:
Pašvaldības SIA „Ventspils reiss”
Ventspils, Robežu iela 7, LV - 3601
PVN reģ. Nr.: LV 40003333256
Banka: AS Swedbank
Bankas kods: HABALV22
Norēķinu konts. LV42HABA0001408060004
Valdes priekšsēdētājs
________________________________
Arturs Lieģis

Piegādātājs:
___________________________
Juridiskā adrese: ___________________________
Faktiskā adrese: ___________________________
Vien. reģ. Nr.: ___________________________
Banka:
_____________________________
Bankas kods:______________________________
Norēķinu konts.____________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
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