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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs
MND 2014/24.
1.2. Pasūtītājs
Pasūtītāja nosaukums: Mārupes novada Dome.
Reģistrācijas numurs: 90000012827.
Juridiskā adrese: Daugavas iela 29, Mārupes novads, LV- 2167, Latvija.
Pasūtītāja profila adrese: www.marupe.lv
1.3. Kontaktpersona
Kontaktpersonas:
Projektu vadītāja Zane Zvejniece: +371 67149876, +371 67934695
Mārupes novada Domes iepirkumu organizatore Ināra Maļinovska.
Tālruņa numurs: +371 67149860, +371 289391714.
Faksa numurs: +371 67149858.
E-pasta adreses: zane.zvejniece@marupe.lv un inara.malinovska@marupe.lv
Kontaktpersonas sniedz tikai organizatoriska rakstura informāciju par iepirkumu.
1.4. Pretendenti
1.4.1. Pretendents var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība
jebkurā to kombinācijā, kura ir iesniegusi piedāvājumu atklātā konkursā
„Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, iegādājoties 2 jaunus, rūpnieciski ražotus
M1 klases elektromobiļus”, identifikācijas Nr. MND 2014/24 (turpmāk – Atklāts
konkurss).
1.4.2. Ja piedāvājumu iesniedz fizisko vai juridisko personu apvienība jebkurā to
kombinācijā (turpmāk – piegādātāju apvienība), piedāvājumā jānorāda persona, kura
pārstāv piegādātāju apvienību Atklātā konkursā, kā arī katras personas atbildības
apjoms. Ja nav norādīta persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Atklātā konkursā,
tad visi piegādātāju apvienības biedri paraksta Atklāta konkursa pieteikumu.
1.4.3. Visiem pretendentiem piemēro vienādus noteikumus.
1.5. Atklāta konkursa nolikuma saņemšana
1.5.1. Ieinteresētais piegādātājs Atklāta konkursa nolikumu un ar to saistīto dokumentāciju
var saņemt lejuplādējot elektroniskajā formātā Pasūtītāja mājas lapā internetā:
http://www.marupe.lv/aktuali/publiskie-iepirkumi/publiskie-iepirkumi-2/.
1.5.2. Lejuplādējot Atklāta konkursa nolikumu, ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot
līdzi turpmākajām izmaiņām Atklāta konkursa nolikumā, kā arī iepirkuma komisijas
sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiks publicētas
minētajā interneta mājas lapā pie Atklāta konkursa nolikuma.
1.6. Papildu informācijas sniegšana
1.6.1. Iepirkuma komisija un ieinteresētie piegādātāji ar informāciju apmainās rakstiski.
Mutvārdos sniegtā informācija Iepirkuma ietvaros nav saistoša.
1.6.2. Ieinteresētais piegādātājs jautājumus par noteikumiem uzdod rakstiskā veidā, adresējot
tos iepirkuma komisijai un nosūtot tos elektroniski uz elektroniskā pasta adresi:
zane.zvejniece@marupe.lv un inara.malinovska@marupe.lv.
1.6.3. Iepirkuma komisija atbildi uz ieinteresētā piegādātāja rakstisku jautājumu par
iepirkuma norisi vai tā noteikumiem sniedz iespējami īsākā laikā.
1.6.4. Par jautājuma saņemšanas dienu tiek uzskatīts saņemšanas datums darba laikā – no
pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 9:00 līdz 17:00 un piektdienā no plkst. 9:00 līdz
15.00.
1.6.5. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus (atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 30. panta
trešajai daļai) pieprasījis papildu informāciju vai uzdevis jautājumu par Atklāta
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konkursa nolikumu, iepirkuma komisija atbildi sniedz 5 (piecu) dienu laikā no
pieprasījuma vai jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
1.6.6. Iepirkuma komisija atbildi ieinteresētajam piegādātājam nosūta elektroniski uz
elektroniskā pasta adresi, no kuras saņemts jautājums, un publicē pasūtītāja interneta
mājas lapā www.marupe.lv sadaļā „Publiskie iepirkumi”.
1.6.7. Ieinteresēto
piegādātāju
pienākums
ir
pastāvīgi
sekot
mājas
lapā
http://www.marupe.lv/aktuali/publiskie-iepirkumi/publiskie-iepirkumi-2/ publicētajai
informācijai par Atklātu konkursu.
1.6.8. Pretendentu rakstiski iesniegtie jautājumi un iepirkuma komisijas atbildes uz tiem, kā
arī izmaiņas un papildinājumi Iepirkuma noteikumos kļūst saistoši visiem iepirkuma
iespējamiem pretendentiem ar to paziņošanas brīdi Mārupes novada Domes mājas lapā
www.marupe.lv, sadaļā „Publiskie iepirkumi”.
1.6.9. Iepirkuma komisija nav atbildīga par to, ja kāds ieinteresētais piegādātājs nav
iepazinies ar informāciju par Atklātu konkursu, kurai ir nodrošināta brīva un tieša
elektroniska pieeja interneta mājas lapā http://www.marupe.lv/aktuali/publiskieiepirkumi/publiskie-iepirkumi-2/.
1.7. Piedāvājuma saturs un noformēšanas prasības
1.7.1. Piedāvājums jāiesniedz 1 (vienā) aizlīmētā un aizzīmogotā ar zīmogu un/vai parakstu
iesaiņojumā, nodrošinot iesaiņojuma drošību, lai piedāvājuma dokumentiem nevar
piekļūt, nesabojājot iesaiņojumu.
1.7.2. Uz piedāvājuma iesaiņojuma jānorāda:
Mārupes novada Dome
Daugavas ielā 29, Mārupes novadā, LV-2167, Latvija
Pretendenta nosaukums, reģ.nr., juridiskā adrese, tālrunis
Atklātam konkursam „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, iegādājoties 2
jaunus, rūpnieciski ražotus M1 klases elektromobiļus”
identifikācijas Nr. MND 2014/27
Neatvērt līdz piedāvājumu atvēršanas sanāksmei
1.7.3. Atklātā konkursā jāiesniedz piedāvājuma 1 (viens) oriģināls un 1 (viena) kopija. Uz
piedāvājuma oriģināla titullapas jābūt norādei „ORIĢINĀLS”, bet uz piedāvājuma
kopijas titullapas jābūt norādei „KOPIJA”.
1.7.4. Ja tiek konstatētas pretrunas starp piedāvājuma dokumentu oriģinālu un kopiju, vērtēti
tiek piedāvājuma dokumentu oriģināli.
1.7.5. Piedāvājuma dokumentiem:
1.7.5.1.
jābūt latviešu valodā vai, ja to oriģināli ir svešvalodā, attiecīgajam
dokumentam jāpievieno tā tulkojums latviešu valodā;
1.7.5.2.
piedāvājuma dokumentu lapām jābūt numurētām;
1.7.5.3.
visiem piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem ar izturīgu diegu
vai auklu. Diegiem jābūt stingri nostiprinātiem, uzlīmējot baltu papīra lapu.
Šuvuma vietai jābūt apstiprinātai ar pretendenta pārstāvja ar pārstāvības
tiesībām parakstu, jānorāda atšifrēts lappušu skaits. Piedāvājumam jābūt
noformētam tā, lai novērstu iespēju nomainīt lapas, nesabojājot nostiprinājumu;
1.7.5.4.
piedāvājumam ir jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un
dzēsumiem;
1.7.6. Piedāvājuma dokumenti jāsakārto šādā secībā:
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1.7.6.1.
Titullapa ar norādi - Atklātam konkursam „Siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšana, iegādājoties 2 jaunus, rūpnieciski ražotus M1 klases
elektromobiļus” un pretendenta nosaukums, reģ.nr., juridiskā adrese, tālrunis;
1.7.6.2.
aiz titullapas jāievieto satura rādītājs. Ja piedāvājums iesniegts vairākos
sējumos, satura rādītājs jāsastāda katram sējumam atsevišķi, pirmā sējuma
satura rādītājā jānorāda sējumu skaits un lapu skaits katrā sējumā;
1.7.6.3.
Pretendenta pieteikums dalībai Atklātā konkursā, kas jāparaksta
pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai.
(1. pielikums). Pretendenta amatpersonas ar pārstāvības tiesībām izdota
pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija) citai personai parakstīt piedāvājumu
un līgumu, ja tā atšķiras no Latvijas Republikas (turpmāk – LR) Uzņēmumu
reģistrā norādītās. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība un sabiedrības
līgumā nav atrunātas pārstāvības tiesības, pieteikuma oriģināls jāparaksta
katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības
tiesībām;
1.7.6.4.
izziņa no Uzņēmumu Reģistra, vai citas valsts līdzvērtīgas iestādes par
amatpersonu paraksta tiesībām;
1.7.6.5.
pretendenta atlases dokumenti (atbilstoši Atklāta konkursa 3.2. punkta
prasībām);
1.7.6.6.
tehniskais piedāvājums (tehnisko piedāvājumu Pretendents sagatavo
saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām, pievienojot ražotāja
bukletus, specifikācijas. Specifikācijām jābūt latviešu valodā);
1.7.6.7.
finanšu piedāvājums.
1.8. Piedāvājuma iesniegšana
1.8.1. Piedāvājumu iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu ierakstītā sūtījumā iepirkuma
komisijai līdz 2014. gada 5.augusta plkst. 12:00, adrese: Mārupes novada Domē,
Daugavas ielā 29, Mārupes novadā, LV-2167, Latvija.
1.8.2. Ja piedāvājums tiek nosūtīts pa pastu, ieinteresētais piegādātājs nodrošina, ka
piedāvājums tiek saņemts līdz Atklāta konkursa nolikuma 1.10.1 punktā minētajam
termiņam.
1.8.3. Iepirkuma komisija neatvērtu piedāvājumu nosūta pa pastu uz pretendenta norādīto
adresi, ja piedāvājums iesniegts vai piegādāts pēc Atklāta konkursa nolikuma
1.10.1. punktā norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.
1.9. Piedāvājumu grozīšana un atsaukšana
1.9.1. Pretendentam ir tiesības papildināt vai atsaukt savu piedāvājumu līdz Atklāta konkursa
nolikuma 1.10.1. punktā noteiktajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam un atbilstoši
1.10.1.1. un 1.10.1.2. punktiem.
1.9.2. Uz piedāvājuma papildinājuma vai atsaukuma iesaiņojuma norāda Atklāta konkursa
nolikuma 1.9.1. punktā noteiktā informācija un papildus norāde: “PAPILDINĀJUMS”
vai “ATSAUKUMS”.
1.10. Piedāvājumu atvēršana
1.10.1. Piedāvājumu atvēršana notiek 2014. gada 5.augustā plkst. 12:00, Mārupes novada
Būvvaldes sēžu zālē, 1. stāvā, Daugavas ielā 29, Mārupe, Mārupes novadā, LV-2167;
1.10.2. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta un notiek saskaņā ar Publisko iepirkumu
likumu.
1.10.3. Iepirkuma komisija atver piedāvājumus to iesniegšanas secībā. Atverot iepirkuma
komisija nosauc pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku, piedāvāto cenu.
1.10.4. Pēc visu piedāvājumu atvēršanas piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiek slēgta.
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1.10.5. Piedāvājumu atvēršanas norisi, kā arī visas nosauktās ziņas iepirkuma komisijas
sekretārs protokolē piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolā. Sēdes protokola
kopiju izsniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no rakstveida pieprasījuma saņemšanas.
1.10.6. Pretendentu atlasi, piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu
iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.
2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU
2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts
2.1.1. Iepirkuma priekšmets ir Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, iegādājoties 2
jaunus, rūpnieciski ražotus M1 klases elektromobiļus (turpmāk – Prece) saskaņā ar
Tehnisko specifikāciju (2. pielikums). Elektromobiļu piegāde tiek veikta Klimata
pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā projekta Nr. KPFI-16/47 „Siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšana, iegādājoties 2 jaunus, rūpnieciski ražotus M1 klases
elektromobiļus” ietvaros.
2.1.2. Iepirkuma nomenklatūra (CPV kods): 34110000-1 (vieglie automobiļi).
2.1.3. Pretendents var iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.
2.1.4. Piedāvājumu var iesniegt tikai par pilnu iepirkuma priekšmeta apjomu.
2.2. Iepirkuma līguma izpildes laiks un būtiskie iepirkuma līguma izpildes noteikumi
2.2.1. Iepirkuma līgums tiek slēgts pēc iepirkumu procedūras rezultātiem.
2.2.2. Iepirkuma līguma izpildes laiks: 4 (četri) mēneši no līguma noslēgšanas dienas, bet ne
vēlāk kā līdz 2014.gada 15.decembrim.
2.2.3. Līguma noteikumi saskaņā ar Atklātam konkursam pievienoto līguma projektu
(6. pielikums). Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz pušu
savstarpējo saistību pilnīgai izpildei.
2.2.4. Iebildumus par Atklāta konkursa līguma projekta (6. pielikums) nosacījumiem iesniedz
rakstiski Atklāta konkursa nolikuma 1.6.punktā noteiktajā kārtībā. Pēc piedāvājumu
iesniegšanas termiņa beigām iebildumi par līguma projektu netiks ņemti vērā.
2.2.5. Piegādes vieta: Daugavas iela 29, Mārupes novads.
2.2.6. Preces garantijas termiņš tiek noteikts vismaz 5 (gadi) gadi no akta par pieņemšanu
ekspluatācijā apstiprināšanas datuma vai 100 000 km nobraukums, atkarībā no tā, kurš
no apstākļiem iestājas pirmais.
2.2.7. Vienlaicīgi ar elektromobiļu piegādi piegādātājs iesniedz pasūtītājam sauszemes
transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises
(OCTA) uz 1 (vienu) gadu, polisēs kā īpašnieku norādot Mārupes novada Domi, kas
jāiekļauj elektromobiļu piegādes izmaksās.
2.2.8. Piegādātajiem elektromobiļiem jābūt ar spēkā esošu Ceļu Satiksmes Drošības direkcijā
veiktu tehnisko apskati (ar pozitīvu vērtējumu), un tiem jāveic reģistrāciju CSDD uz
pasūtītāja vārda reģistrācijas apliecībā kā īpašnieku norādot Mārupes novada Domi, kā
arī segt ar to saistītās izmaksas.
3. PRETENDENTU ATLASE, PRASĪBAS UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
3.1. Pretendentu atlase
3.1.1. Pretendentu atlases nosacījumi ir obligāti visiem pretendentiem, kuri vēlas iegūt
tiesības slēgt iepirkuma līgumu.
3.1.2. Iesniedzot atklāta konkursa nolikumā pieprasītos atlases dokumentus, pretendents
apliecina, ka tā kvalifikācija ir pietiekama iepirkuma līguma izpildei.
3.1.3. Izziņas un citus dokumentus, kurus šajā likumā noteiktajos gadījumos izsniedz
kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu
mēnesi pirms iesniegšanas dienas.
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3.2. Prasības un iesniedzamie dokumenti
Prasība
Iesniedzamais dokuments
3.2.1. Pretendents ir reģistrēts, licencēts 3.2.1.1. Informāciju par pretendentu, kurš ir
vai sertificēts atbilstoši attiecīgās
reģistrēts LR Komercreģistrā, pasūtītājs
valsts normatīvo aktu prasībām.
pārbauda Uzņēmumu reģistra mājaslapā
Pretendents normatīvajos tiesību
(skat.
aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts
www.ur.gov.lv/?a=936&z=631&v=lv).
Komercreģistrā vai līdzvērtīgā 3.2.1.2. Ja nav izveidota personālsabiedrība, tad
reģistrā ārvalstīs.
personu grupa iesniedz visu personu grupas
Fiziskām
personām
jābūt
dalībnieku parakstītu saistību raksta
reģistrētām LR Valsts ieņēmumu
(protokolu, vienošanos, citu dokumentu)
dienestā, kā nodokļu maksātājiem,
kopiju, kas apliecina, ka noteiktajā termiņā
vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.
izveidos personālsabiedrību pasūtījuma
izpildei.
3.2.1.3. Pretendents, kurš nav reģistrēts LR
Komercreģistrā iesniedz komercdarbību
reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu
reģistrācijas apliecības kopiju.
3.2.2. Uz pretendentu neattiecas Publisko 3.2.2.1. Iepirkuma komisija pārbauda, vai uz
iepirkuma likuma 39.¹ panta pirmās
pretendentu un katru personālsabiedrības
daļas izslēgšanas nosacījumi.
biedru,
ja
piedāvājumu
iesniedz
personālsabiedrība, neattiecas Publisko
iepirkuma likuma 39.¹ panta pirmās daļas
izslēgšanas nosacījumi un rīkojas saskaņā
ar
PIL
39.1 panta
septītās
daļas
1
noteikumiem, ievērojot PIL 39. panta
astotās daļas 2. punktā norādīto termiņu.
3.2.2.2. Iepirkuma komisija pārbauda, vai uz
personu, uz kuras iespējām balstās
pretendents, lai apliecinātu, ka tā
kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu
vai atklāta konkursa nolikumā noteiktajām
atlases prasībām, neattiecas Publisko
iepirkuma likuma 39.¹ panta pirmās daļas
2., 3., 4., 5. vai 6. punktā minētie
izslēgšanas nosacījumi.
3.2.2.3. Lai pārbaudītu, vai ārvalstī reģistrēts vai
pastāvīgi dzīvojošs pretendents nav
izslēdzams no dalības Atklātā konkursā
saskaņā ar PIL 39.1 panta pirmo daļu,
iepirkuma komisija, izņemot PIL 39.1 panta
vienpadsmitajā daļā minēto gadījumu,
pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās
ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas
apliecina, ka uz pretendentu neattiecas PIL
39.1 panta pirmā daļā noteiktie gadījumi.
Termiņu izziņu iesniegšanai iepirkuma
komisija nosaka ne īsāku par 10 (desmit)
darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas
vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais
pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz
minēto izziņu, iepirkuma komisija to
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Prasība

Iesniedzamais dokuments
izslēdz no dalības Atklātā konkursā.

3.2.3. Pretendentam
ir
automobiļu 3.2.3.1. Apliecinājuma kopija izdota attiecīgajam
ražotāja vai izplatītāja (pārstāvja)
pretendentam;
oficiāls
apliecinājums,
ka 3.2.3.2. pretendenta apliecinājums, ka tam ir
pretendents ir tiesīgs pārdot
tiesības
pārdot
konkrētā
ražotāja
konkrētā ražotāja automobiļus un
automobiļus un uzņemties garantijas
uzņemties garantijas saistības,
saistības,
nodrošināt
garantijas
un
nodrošināt
garantijas
un
pēcgarantijas servisa apkalpošanu Latvijā
pēcgarantijas servisa apkalpošanu
atbilstoši formai 3. pielikums.
Latvijā vai arī tam ir noslēgta 3.2.3.3. informācijai norādīts vismaz viens servisa
vienošanās ar citu komersantu par
centrs, kas nodrošina piedāvāto automobiļu
piedāvāto automašīnu garantijas
garantijas
apkalpošanu
Rīgas
apkalpošanu un apkopi Rīgas
administratīvajā teritorijā ne tālāk kā 10 km
administratīvajā teritorijā ne tālāk
ārpus Mārupes novada administratīvās
kā 10 km ārpus Mārupes novada
teritorijas robežas
administratīvās teritorijas robežas.
3.2.4. Pretendents ir veicis elektromobiļa 3.2.5. Pretendenta apliecinājums par to, ka tas ir
atbilstības novērtējumu saskaņā ar
veicis elektromobiļa atbilstības novērtējumu
normatīvajiem
aktiem
par
saskaņā ar normatīvajiem aktiem par
mehānisko transportlīdzekļu, to
mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un
piekabju un sastāvdaļu atbilstības
sastāvdaļu atbilstības novērtēšanu.
novērtēšanu.
3.3. Tehniskais un finanšu piedāvājums
3.3.1. Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj:
3.3.1.1.
Tehnisko piedāvājumu Pretendents sagatavo saskaņā ar Tehniskajā
specifikācijā (2.pielikums) un Tehniskajā piedāvājumā (4. pielikums)
noteiktajām prasībām, pievienojot ražotāja bukletus, specifikācijas, kurās
detalizēti aprakstīts aprīkojums, kādā prece tiks piegādāta Pasūtītājam, t.sk.,
norādot piedāvāto garantijas termiņu atsevišķi elektromobiļiem un to baterijām.
Specifikācijām un instrukcijai jābūt latviešu valodā.
3.3.1.2.
Iepirkuma prasībām atbilstošs servisa centru saraksts.
3.3.2. Apliecinājums par piegādes termiņu, kas nedrīkst būt ilgāks par 4 (četriem) mēnešiem
no līguma noslēgšanas dienas, bet ne vēlāk kā līdz 2014.gada 15.decembrim (atsevišķi
nav jāpievieno, iekļauts 1.pielikuma formā).
3.3.3. Finanšu piedāvājums:
3.3.3.1.
Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši finanšu piedāvājuma
veidlapai (5. pielikums);
3.3.3.2.
iekļauj automašīnas piegādi un reģistrāciju CSDD, ieskaitot visus
nodokļus un nodevas;
3.3.3.3.
iekļauj speciālaprīkojumu un papildaprīkojumu un tā uzstādīšanu, lai
nodrošinātu automašīnu pilnīgu gatavību lietošanai.
3.3.4. Finanšu piedāvājumā norādītajām cenām ir jābūt norādītām euro (EUR), norādot un
aprēķinot piedāvātās cenas ar precizitāti divas zīmes aiz komata, un tajā jābūt
ietvertiem visiem nodokļiem un nodevām, izņemot pievienotās vērtības nodokli.
Cenās jābūt ietvertām arī visām administrācijas, dokumentu sagatavošanas,
saskaņošanas un transporta izmaksām, kas saistītas ar preces izgatavošanu, piegādi un
uzstādīšanu.
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4. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA
4.1. Piedāvājuma izvēles kritērijs
Atklāta konkursa nolikumam atbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu EUR bez PVN.
4.2. Piedāvājumu vērtēšanas pamatnoteikumi
4.2.1. Pasūtītājs pārbauda piedāvājumu atbilstību Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām
prasībām un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju.
4.2.2. Komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī
neizskata pretendenta piedāvājumu, ja tā konstatē apstākļus, kas atbilst Publisko
iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas noteiktajiem pretendenta izslēgšanas
nosacījumiem, vai, ja pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas
novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.
4.2.3. Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs šādos posmos:
4.2.3.1.
piedāvājuma noformējuma pārbaude;
4.2.3.2.
pretendentu atlase;
4.2.3.3.
tehniskā piedāvājuma, darbu izpildes tāmes vērtēšana;
4.2.3.4.
finanšu piedāvājumu vērtēšana.
4.2.4. Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai to pretendentu piedāvājumus, kuri nav noraidīti
iepriekšējā vērtēšanas posmā.
4.3. Piedāvājuma noformējuma pārbaude
4.3.1. Komisija novērtē katra piedāvājuma atbilstību Atklāta konkursa nolikuma 1.7. punktā
noteiktajām prasībām.
4.3.2. Ja piedāvājums neatbilst kādai no piedāvājumu noformējuma prasībām, iepirkuma
komisija var lemt par attiecīgā piedāvājuma tālāku izskatīšanu.
4.4. Pretendentu atlase
4.4.1. Komisija novērtē piedāvājumu noformējuma pārbaudi izturējušā pretendenta atbilstību
Atklāta konkursa nolikuma 3.2. punktā noteiktajām pretendentu atlases prasībām.
4.4.2. Ja pretendents neatbilst kādai no Atklāta konkursa nolikuma 3.2. punktā noteiktajām
pretendentu atlases prasībām, pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Atklātā
konkursā un tā piedāvājumu tālāk nevērtē.
4.5. Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude
4.5.1. Komisija pārbauda, vai tehniskais piedāvājums atbilst Tehniskajai specifikācijai
(2. pielikums).
4.5.2. Komisija pārbauda, vai pretendenta norādītais preces garantijas termiņš ir atbilstošs
Iepirkuma noteikumu prasībām.
4.5.3. Komisija pārbauda, vai ir atbilstošs preces piegādes termiņš.
4.5.4. Ja tehniskais piedāvājums (4. pielikums) neatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām,
iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības Atklātā konkursā un tā
piedāvājumu tālāk nevērtē.
4.6. Finanšu piedāvājumu vērtēšana
4.6.1. Iepirkuma komisija pārbauda vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja iepirkuma
komisija konstatē šādas kļūdas, tā tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto
piedāvājuma summu iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas
labotas. Vērtējot piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā iepirkuma komisijas
veikto aritmētisku kļūdu labojumus.
4.6.2. Iepirkuma komisija pārbauda, vai nav iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums un rīkojas
saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 48. panta noteikumiem. Ja iepirkuma komisija
konstatē, ka ir iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums, tas tiek noraidīts.
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4.6.3. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu no piedāvājumiem, kuri
atbilst Iepirkuma noteikumu prasībām katrā Atklāta konkursa priekšmeta daļā
atsevišķi.
4.6.4. Ja pasūtītājs, pirms pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu, konstatē, ka
piedāvājumu novērtējums atbilstoši izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam ir
vienāds, tas izvēlas piedāvājumu, kuru iesniedzis piegādātājs, kas nodarbina vismaz
20 notiesātos ieslodzījuma vietās.
4.6.5. Ja pretendentu piedāvātās cenas ir vienādas, un neviens no pretendentiem nenodarbina
vismaz 20 notiesātos ieslodzījuma vietās, pasūtītājs var rīkot piedāvājumu izlozi,
uzaicinot visus pretendentus, kuru piedāvātās cenas ir vienādas, piedalīties pasūtītāja
rīkotā izlozē.
5. IEPIRKUMA UZVARĒTĀJA NOTEIKŠANA UN IEPIRKUMA LĪGUMA
SLĒGŠANA
5.1. Informācijas pārbaude pirms lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību
piešķiršanu pieņemšanas
5.1.1. Pasūtītājs pārbaudi saskaņā ar 39.1 panta septīto daļu par 39.1 panta pirmajā daļā
noteikto kandidātu un pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību Atklātā konkursā
veic attiecībā uz visiem kandidātiem vai pretendentiem, kas iesnieguši pieteikumu vai
piedāvājumu, lai samazinātu administratīvo resursu patēriņu pieteikumu vai
piedāvājumu izvērtēšanai.
5.2. Lēmuma par Atklāta konkursa rezultātu pieņemšana un paziņošana
5.2.1. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš būs iesniedzis
Atklāta konkursa nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu katrā
daļā atsevišķi.
5.2.2. Visi pretendenti tiek rakstveidā informēti par Atklāta konkursa rezultātu 3 (trīs) darba
dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.
5.2.3. Ja Atklātā konkursā nav iesniegti piedāvājumi, iepirkuma komisija pieņem lēmumu
izbeigt Atklāto konkursu un 3 (trīs) darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts šajā punktā
minētais lēmums, iesniedz publicēšanai Iepirkumu uzraudzības birojam paziņojumu
par Atklāta konkursa rezultātu.
5.2.4. Iepirkuma komisija var jebkurā brīdī pārtraukt Atklāto konkursu, ja tam ir objektīvs
pamatojums. Iepirkuma komisija 3 (trīs) darbdienu laikā vienlaikus (vienā dienā)
informē pretendentus par iemesliem, kuru dēļ Atklāts konkurss tiek pārtraukts.
Iepirkuma komisija iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā pēc
pretendentu informēšanas iesniedz publicēšanai Iepirkumu uzraudzības birojam
paziņojumu par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu
norādot apstākļus, kas bija par pamatu Atklāta konkursa pārtraukšanai.
5.3. Iepirkuma līguma slēgšana
5.3.1. Līgums tiek slēgts pēc iepirkumu procedūras rezultātiem.
5.3.2. Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar Atklāta konkursa uzvarētāju saskaņā ar PIL
67. panta piekto daļu - ne ātrāk kā nākamajā darba dienā pēc nogaidīšanas termiņa
beigām. Iepirkuma līgums tiek sagatavots, pamatojoties uz Pasūtītāja lēmumu par
iepirkuma līguma slēgšanu un Atklāta konkursa uzvarētāja iesniegto piedāvājumu.
5.3.3. Atklāta konkursa uzvarētājam iepirkuma līgums jāparaksta 5 (piecu) darbdienu laikā
no iepirkuma komisijas nosūtītā uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu saņemšanas.
Uzaicinājums tiek nosūtīts uz Pretendenta piedāvājuma dokumentācijā norādīto epastu, bez elektroniski droša paraksta un laika zīmoga. Ja norādītajā termiņā Atklāta
konkursa uzvarētājs neparaksta iepirkuma līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu
slēgt iepirkuma līgumu.
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5.3.4. Iepirkuma līgumā netiek paredzēts avansa maksājums.
5.3.5. Pretendentam jāierodas pie Pasūtītāja (Daugavas iela 29, Mārupes novadā) parakstīt
iepirkuma līgumu 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad tas ir saņēmis pasūtītāja
uzaicinājumu parakstīt iepirkuma līgumu.
5.3.6. Pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma piegādātāju apvienība, attiecībā, uz kuru
pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu:
5.3.6.1.
reģistrē personālsabiedrību LR Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā
10 (desmit) darba dienu laikā no iepirkuma komisijas nosūtītā uzaicinājuma;
5.3.6.2.
noslēdz sabiedrības līgumu, kur visi biedri par uzņemtajām saistībām
atbild solidāri, iesniedzot Pasūtītājam sabiedrības līguma kopiju.
5.3.7. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, pasūtītājs var
pieņemt lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums atbilst
Atklāta konkursa nolikuma prasībām un ir nākamais piedāvājums ar zemāko piedāvāto
cenu EUR bez PVN.
6. IEPIRKUMA KOMISIJA
Iepirkuma komisija darbojas saskaņā ar Publisko iepirkuma likumu, Atklāta konkursa
nolikumu un Mārupes novada Domes lēmumu par iepirkuma komisijas izveidošanu.
6.1. Iepirkuma komisijas tiesības:
6.1.1. Pieprasīt precizēt piedāvājumā iesniegto informāciju un sniegt detalizētus
paskaidrojumus.
6.1.2. Pārbaudīt visu pretendenta sniegto ziņu patiesumu.
6.1.3. Pieaicināt iepirkuma komisijas darbā ekspertus ar padomdevēja tiesībām.
6.1.4. Pieprasīt no pretendenta informāciju par piedāvājuma cenas veidošanās mehānismu.
6.1.5. Noraidīt nepamatoti lētu piedāvājumu.
6.1.6. Veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem
aktiem un Atklāta konkursa nolikumu.
6.2. Iepirkuma komisijas pienākumi:
6.2.1. Nodrošināt Atklāta konkursa norisi un dokumentēšanu.
6.2.2. Nodrošināt piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret
tiem.
6.2.3. Pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt
informāciju par Atklāta konkursa nolikumu.
6.2.4. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu
likumu un Atklāta konkursa nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu
par Atklāta konkursa izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
6.2.5. Veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem
aktiem un Atklāta konkursa nolikumu.
7. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
7.1. Pretendenta tiesības:
7.1.1. Laikus pieprasīt iepirkuma komisijai papildu informāciju par Atklāta konkursa
nolikumu, iesniedzot rakstisku pieprasījumu.
7.1.2. Rakstiski pieprasīt Atklāta konkursa nolikuma izsniegšanu elektroniskā formā
izmantojot elektronisko pastu.
7.1.3. Veidot piegādātāju apvienības un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu Atklātā
konkursā.
7.1.4. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto
piedāvājumu.
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7.1.5. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu par piedāvājuma saņemšanu.
7.1.6. Veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem
aktiem un Atklāta konkursa nolikumu.
7.2. Pretendenta pienākumi:
7.2.1. Lejupielādējot vai saņemot Atklāta konkursa nolikumu ieinteresētais piegādātājs
apņemas sekot līdzi turpmākajām izmaiņām Atklāta konkursa nolikumā, kā arī
iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas
tiks publicētas Pasūtītāja interneta mājas lapā www.marupe.lv.
7.2.2. Sniegt patiesu informāciju.
7.2.3. Ja piedāvājums tiek sūtīts pasta sūtījumā, pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu
piedāvājuma izsūtīšanu, lai nodrošinātu piedāvājuma saņemšanu ne vēlāk kā Atklāta
konkursa nolikumā noteiktajā piedāvājumu atvēršanas termiņā.
7.2.4. Rakstveidā, iepirkuma komisijas norādītajā termiņā, sniegt atbildes un paskaidrojumus
uz iepirkuma komisijas uzdotajiem jautājumiem par piedāvājumu.
7.2.5. Pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma, iepirkuma komisijas norādītajā termiņā,
rakstveidā sniegt informāciju par pretendenta piedāvājuma finanšu piedāvājumā
norādītās cenas veidošanās mehānismu.
7.2.6. Katrs pretendents līdz ar piedāvājuma iesniegšanu apņemas ievērot visus Atklāta
konkursa nolikumā minētos noteikumus kā pamatu Atklāta konkursa izpildei.
7.2.7. Veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem
aktiem un Atklāta konkursa nolikumu.
8. IEPIRKUMA PIELIKUMU SARAKSTS
1. pielikums – Pieteikums (veidlapa);
2. pielikums – Tehniskā specifikācija;
3. pielikums – Apliecinājums;
4. pielikums – Tehniskais piedāvājums (veidlapa);
5. pielikums – Finanšu piedāvājums;
6. pielikums – Iepirkuma līgums (projekts).

Komisijas priekšsēdētājs

I. Punculis
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1. pielikums
Atklāta konkursa, identifikācijas
Nr. MND 2014/24, nolikumam
VEIDLAPA
PIETEIKUMS
Iepirkumam: „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, iegādājoties 2 jaunus, rūpnieciski
ražotus M1 klases elektromobiļus” (identifikācijas Nr. MND 2014/24),
turpmāk – Atklāts konkurss.
(pretendenta
nosaukums,
vienotais
Kam: Mārupes novada Domei
No:
reģistrācijas
Nr.)
Daugavas iela 29,
Mārupes novads, LV-2167
Latvija
Iepazinušies ar iepirkuma nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, piedāvājam veikt divu
elektromobiļu piegādi saskaņā ar iepirkuma dokumentu prasībām, piekrītot visiem
iepirkuma noteikumiem par kopējo līgumcenu:
___________________________________________________________________
(kopējā piedāvātā līgumcena EUR bez PVN vārdos un skaitļos)
Ar šī pieteikuma iesniegšanu:
- apņemamies ievērot visas iepirkuma prasības;
- apstiprinām, ka esam pilnībā iepazinušies ar iepirkuma dokumentiem un šajā
piedāvājuma cenā pilnībā iekļāvuši visas šai sakarībā paredzētās izmaksas, un mums nav
nekādu neskaidrību un pretenziju tagad, kā arī atsakāmies tādas celt visā iepirkuma
līguma darbības laikā;
- apstiprinām, ka piegādes termiņš nepārsniegs 4 (četrus) mēnešus no līguma noslēgšanas
dienas un būs ne vēlāk kā līdz 2014.gada 15.decembrim.
Informācija par pretendentu vai personu, kura pārstāv piegādātāju iepirkumā:
Pretendenta nosaukums:
Reģistrēts Komercreģistrā:
ar Nr.
Juridiskā adrese:
Korespondences adrese:
Kontaktpersona:
Telefons, fakss:
E-pasta adrese:
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:
Banka:
Kods:
Konts:
Ar šo uzņemos pilnu atbildību par iepirkumam iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos
ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību noteikumu prasībām. Sniegtā informācija un
dati ir patiesi.
Piedāvājuma dokumentu pakete sastāv no _________ (_____________) lapām.
Paraksts:
Vārds, uzvārds:
Amats:
Pieteikums sastādīts un parakstīts 2014. gada __.___________.
* - pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā.
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2. pielikums
Atklāta konkursa, identifikācijas
Nr. MND 2014/24, nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA, PRASĪBAS UN APRĪKOJUMS
Jauni, rūpnieciski ražoti, M1 kategorijas elektromobiļi, kas pēc savas konstrukcijas par
vienīgo mehānisko dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātās
elektroenerģijas un kura siltumnīcefekta gāzu emisija ir 0 g/km.
Elektromobiļu
tehniskie parametri
1.Kategorija
2.Tips

3.Nobraukums starp
pilnas uzlādes reizēm
4.Ātrums, ko tie spēj
maksimāli sasniegt
5.Baterija un uzlāde

6.Durvju skaits
7.Krāsojums
8.Salons
9.Bāzes aprīkojums

10.Drošība

11.Funkcionalitāte
12. Audiosistēma
13.Automašīnas
komplektācija

14.Garantija

Pasūtītāja noteiktās minimālās prasības
M1
Transportlīdzekļi, kas paredzēti pasažieru pārvadāšanai un kuros
sēdvietu skaits ir vismaz četras sēdvietas, ieskaitot autovadītāja
vietu
Vismaz 100 km
Vismaz 90 km/h
5.1.Baterijas tips - litija jonu akumulators
5.2.Iespēja uzlādēt elektomobiļa akumulatoru no:
 220V elektrotīkla,
 standarta uzlādes iespēja (AC),
 ātrās uzlādes iespēja (DC).
Vismaz 4
Balta virsbūves krāsa, ārējie spoguļi virsbūves krāsā
Sēdekļu auduma apdare
9.1.Vieglmetāla diski, sezonai atbilstošas riepas
9.2.Autovadītāja sēdeklis ar regulējamu augstumu
9.3.LED priekšējie lukturi
10.1.Imobilaizers
10.2.Priekšējie un sānu un drošības spilveni
10.3.Autovadītāja un pasažieru drošības spilveni
11.1. Klimata kontrole vai kondicionieris
11.2.Elektriski regulējami ārējie sāna spoguļi
Radio/CD
13.1.Drošības komplekts (riepu remontkomplekts vai rezerves
ritenis, automašīnas pacēlājs, avārijas apstāšanās zīme,
ugunsdzēšamais aparāts, medicīniskā aptieciņa – kādus paredz
ražotājs)
13.2.Salona gumijas paklājiņi visām sēdvietām
Vismaz 5 gadu garantija vai 100 000 km nobraukums (atkarībā
no tā, kurš no apstākļiem iestājas pirmais)

Citas prasības
Automašīnām uz piegādes brīdi jābūt reģistrētām VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija”
uz Pasūtītāja vārda (CSDD), OCTA uz 1 gadu, (CSDD izdevumi – reģistrācija,
transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība, numura zīmes, ceļu nodoklis, OCTA – iekļauti
cenā).
14

Automašīnai jābūt veiktai tehniskajai apskatei.
Vienai no automašīnām (pašvaldības policijas lietošanai) jābūt reģistrētai CSDD uz
Mārupes novada Domes vārda kā operatīvais transportlīdzeklis un aprīkotai ar:
1. speciālo krāsojumu atbilstoši 31.08.1999. Ministru Kabineta Nr.304 „Noteikumi par
operatīvajiem transportlīdzekļiem” un atbilstoši valsts standarta LVS 63:2009 "Operatīvie
transportlīdzekļi, krāsojums, aprīkojums" prasībām;
2. bākugunīm un skaņas signalizāciju:
2.1. bākugunis LED zilā krāsā (55cmX32cmX9cm) stiprināmas priekša uz jumta ar
kronšteiniem;
2.2. ciparu vadības bloks 100 w ar mikrofonu;
2.3. iebūvēts skaļrunis 100 w.
3. aprīkotai ar videoreģistratoru:
3.1.Kamera – vismaz 2 megapixel CMOS sensor;
3.2.Skata leņķis – 120o (diognāli), 98 o (horizontāli), 55 o (vertikāli)
3.3.Izšķirtspēja – FullHD (192x1080)@30fps vai 15 FPS
3.4.Kompresija- video:H.264, Audio:AAC LC
3.5.Iebūvēta funkcija 3Axis G-sensors, GPS, mikrafons, skaļrunis,
3.6.Ierakstīšanas funkcija- nepārtraukta ierakstīšanas laika funkcija, notikumu ierakstīšanas
funkcija, skaņas ierakstīšana, kustību sensori ar ierakstīšanas funkciju;
3.7.Atmiņas atbalsts – micro SD karte 32 GB vai vairāk;
3.8.Baterija – iekšējā baterija ar 130mA jaudu
3.9.Darbības temperatūra – no -20 o līdz ~ 70 o
3.10.Ienākošais elektro patēriņš no 12V~24V DC
3.11.Enerģijas patēriņš – max 3W
3.12.Video izeja – NTSC/PAL
3.13.Sertifikāti – KC, FCC, CE
3.14.Papildus prasības – indikācijas lampa par ko notiek ieraksti
3.15.Uzstādīšanas prasības – automašīna tiek aprīkota ar video reģistratoru ar strāvas
pievadi, kas noslēpta zem mašīnas apdares
3.16.Izmēra dimensijas/svars – 32mm, diametrs 102.80mm, platums 86 g.
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3. pielikums
Atklāta konkursa, identifikācijas
Nr. MND 2014/24, nolikumam
veidlapa
APLIECINĀJUMS
Pretendents________________
1. apliecina, ka tam ir tiesības pārdot konkrētā ražotāja automobiļus un uzņemties
garantijas saistības, nodrošināt garantijas un pēcgarantijas servisa apkalpošanu
Latvijā;
2. piedāvā servisa centru (atrašanās vietas adrese)_______________, kas
nodrošina piedāvāto automobiļu garantijas apkalpošanu Rīgas administratīvajā
teritorijā un atrodas ne tālāk kā 10 km ārpus Mārupes novada administratīvās
teritorijas robežas.
Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams
paredzēt Atklāta konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, iegādājoties 2 jaunus,
rūpnieciski ražotus M1 klases elektromobiļus” laikā, par kuriem apņemos informēt.

Paraksts:
Vārds, uzvārds:
Amats:
Datums:
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4. pielikums
Atklāta konkursa, identifikācijas
Nr. MND 2014/24, nolikumam
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Elektromobiļu
tehniskie parametri
1.Kategorija
2.Tips

3.Nobraukums starp
pilnas uzlādes reizēm
4.Ātrums, ko tie spēj
maksimāli sasniegt
5.Baterija un uzlāde

6.Durvju skaits
7.Krāsojums
8.Salons
9.Bāzes aprīkojums

10.Drošība

11.Funkcionalitāte

12.Audiosistēma
13.Automašīnas
komplektācija

Pasūtītāja noteiktās
minimālās prasības
M1
Transportlīdzekļi, kas paredzēti
pasažieru pārvadāšanai un
kuros sēdvietu skaits ir vismaz
četras sēdvietas, ieskaitot
autovadītāja vietu
Vismaz 100 km
Vismaz 90 km/h
5.1.Baterijas tips - litija jonu
akumulators
5.2.Iespēja uzlādēt
elektomobiļa akumulatoru no:
 220V elektrotīkla,
 standarta uzlādes
iespēja (AC),
 ātrās uzlādes iespēja
(DC).
Vismaz 4
Balta virsbūves krāsa, ārējie
spoguļi virsbūves krāsā
Sēdekļu auduma apdare
9.1Vieglmetāla diski, sezonai
atbilstošas riepas
9.2.Autovadītāja sēdeklis ar
regulējamu augstumu
9.3.LED priekšējie lukturi
10.1.Imobilaizers
10.2.Priekšējie un sānu un
drošības spilveni
10.3.Autovadītāja un pasažieru
drošības spilveni
11.1. Klimata kontrole vai
kondicionieris
11.2.Elektriski regulējami
ārējie sāna spoguļi
Radio/CD
13.1.Drošības komplekts (riepu
remontkomplekts vai rezerves
ritenis, automašīnas pacēlājs,
avārijas apstāšanās zīme,
17

Pretendenta piedāvājums

ugunsdzēšamais aparāts,
medicīniskā aptieciņa – kādus
paredz ražotājs)
13.2.Salona gumijas paklājiņi
visām sēdvietām
14.Garantija
Vismaz 5 gadu garantija vai
100 000 km nobraukums
(atkarībā no tā, kurš no
apstākļiem iestājas pirmais)
PRETENDENTA PIEDĀVĀTAIS, TEHNISKAJĀ SPECIFIKĀCIJĀ NEMINĒTAIS
EKSTERJERS
INTERJERS
DROŠĪBA
FUNKCIONALITĀTE
BATERIJA UN
UZLĀDE
GARANTIJA
BATERIJAI
AUTOMAŠĪNAS
AIZVIETOŠANA
GARANTIJAS
REMONTA LAIKĀ
Citas prasības
Automašīnām uz piegādes brīdi jābūt reģistrētai
VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija” uz
Pasūtītāja vārda (CSDD), OCTA uz 1 gadu,
(CSDD izdevumi – reģistrācija, transportlīdzekļa
reģistrācijas apliecība, numura zīmes, ceļu
nodoklis, OCTA – iekļauti cenā).
Automašīnai jābūt veiktai tehniskajai apskatei.
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Pretendenta piedāvājums

Vienai no automašīnām (pašvaldības policijas
lietošanai) jābūt reģistrētai CSDD uz Mārupes
novada Domes vārda kā operatīvais
transportlīdzeklis un aprīkotai ar:
1. speciālo krāsojumu atbilstoši 31.08.1999.
Ministru Kabineta Nr.304 „Noteikumi par
operatīvajiem transportlīdzekļiem” un atbilstoši
valsts standarta LVS 63:2009 "Operatīvie
transportlīdzekļi, krāsojums, aprīkojums"
prasībām;
2. bākugunīm un skaņas signalizāciju:
2.1. bākugunis LED zilā krāsā
(55cmX32cmX9cm) stiprināmas priekša uz jumta
ar kronšteiniem;
2.2. ciparu vadības bloks 100 w ar mikrofonu;
2.3. iebūvēts skaļrunis 100 w.
3. aprīkotai ar videoreģistratoru:
3.1.Kamera – vismaz 2 megapixel CMOS sensor;
3.2.Skata leņķis – 120o (diognāli), 98 o
(horizontāli), 55 o (vertikāli)
3.3.Izšķirtspēja – FullHD (192x1080)@30fps vai
15 FPS
3.4.Kompresija- video:H.264, Audio:AAC LC
3.5.Iebūvēta funkcija 3Axis G-sensors, GPS,
mikrafons, skaļrunis,
3.6.Ierakstīšanas funkcija- nepārtraukta
ierakstīšanas laika funkcija, notikumu
ierakstīšanas funkcija, skaņas ierakstīšana,
kustību sensori ar ierakstīšanas funkciju;
3.7.Atmiņas atbalsts – micro SD karte 32 GB vai
vairāk;
3.8.Baterija – iekšējā baterija ar 130mA jaudu
3.9.Darbības temperatūra – no -20 o līdz ~ 70 o
3.10.Ienākošais elektro patēriņš no 12V~24V DC
3.11.Enerģijas patēriņš – max 3W
3.12.Video izeja – NTSC/PAL
3.13.Sertifikāti – KC, FCC, CE
3.14.Papildus prasības – indikācijas lampa par ko
notiek ieraksti
3.15.Uzstādīšanas prasības – automašīna tiek
aprīkota ar video reģistratoru ar strāvas pievadi,
kas noslēpta zem mašīnas apdares
3.16.Izmēra dimensijas/svars – 32mm, diametrs
102.80mm, platums 86 g.

Paraksts:
Vārds, uzvārds:
Amats:
Pieteikums sastādīts un parakstīts 2014. gada __.___________.
19

5. pielikums
Atklāta konkursa, identifikācijas
Nr. MND 2014/24, nolikumam
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Divu jaunu, rūpnieciski ražotu vieglo pasažieru elektromobiļu (M1 kategorijas) piegāde

Preces nosaukums

Nr.

1.

2.

3.

Elektromobilis
<marka, modelis, nobraukums>
Sauszemes
transportlīdzekļu
īpašnieku civiltiesiskās atbildības
obligātās apdrošināšanas polises
(OCTA) uz 1 (vienu) gadu, tai
skaitā 1 (vienam) operatīvajam
autotransportam
Vienas automašīnas aprīkošana
pašvaldības policijas vajadzībām

Vienību
skaits

Vienas vienības
Vienību cenu
cena
summa
(EUR bez PVN) (EUR bez PVN)

2

2

1
KOPĀ:
PVN 21%
Līgumcena ar PVN

Finanšu piedāvājumā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma identifikācijas
Nr.MND2014/24 nolikuma tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošu elektromobiļu piegādi
un reģistrāciju uz pasūtītāja vārda. Pretendents uzņemas visus iespējamos riskus līdz preces
nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas brīdim.

Paraksts:
Vārds, uzvārds:
Amats:
Pieteikums sastādīts un parakstīts 2014. gada __.___________.

6. pielikums
Atklāta konkursa, identifikācijas
Nr. MND 2014/24, nolikumam
LĪGUMA PROJEKTS
IEPIRKUMA LĪGUMS NR.5-21/______2014
projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, iegādājoties 2 jaunus, rūpnieciski ražotus M1
klases elektromobiļus” (identifikācijas Nr. KPFI-16/47) ietvaros
Mārupē,

2014. gada ___. _____________________

Mārupes novada Dome, Reģ.Nr. 90000012827, turpmāk tekstā saukta Pircējs, tās
___________ personā, kurš rīkojas uz Mārupes novada pašvaldības nolikuma pamata, no vienas
puses, un
__________________, nod. maks.Reģ. Nr._____________, turpmāk saukts Pārdevējs, tās
_______________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar Statūtiem, no otras puses, abi kopā saukti Puses,
noslēdz šāda satura līgumu:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Saskaņā ar Līguma noteikumiem, atbilstoši iepirkuma Nr. MND 2014/24 noteikumiem un
Pārdevēja iesniegto Tehnisko piedāvājumu (1.pielikums) un Finanšu piedāvājumu (2.pielikums)
Pircējs pērk, bet Pārdevējs pārdot Pircējam 2 (divus) jaunus, rūpnieciski ražotus M1 kategorijas
elektromobiļus – marka: _______________, modelis: _____________, turpmāk tekstā Prece, kā arī
šajā līgumā atrunātajā kārtībā sniedz Pircējam pakalpojumus, kas saistīti ar Preču piegādāšanu.
1.2. Preces veids, dizains, daudzums, aprīkojums, kvalitāte un veids norādīts pielikumā Nr.1
„Tehniskais piedāvājums” un pielikumā Nr.2 „Finanšu piedāvājums”, kas ir šī līguma neatņemama
sastāvdaļa.
2. LĪGUMA IZPILDE, PREČU PIEGĀDE,
NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA
2.1. Pārdevējs veic Līguma izpildi šādā kārtībā:
2.1.1. piegādā Preci Pircējam Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā 4 (četru) mēnešu laikā no
līguma noslēgšanas dienas, bet ne vēlāk kā līdz 2014.gada 15.decembrim;
2.1.2. ar nodošanas - pieņemšanas aktu pieņem no Pircēja vienu automašīnu, ja tas ir nepieciešams, un
veic tās aprīkošanu atbilstoši pašvaldības policijas vajadzībām, reģistrē CSDD kā operatīvo
transportlīdzekli un atkārtoti piegādā Pircējam, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā, ne vēlāk
kā līdz 2015.gada 15.janvārim.
2.2. Pārdevējs nodod un Pircējs pieņem Preci, parakstot divpusēju Aktu. Vienlaicīgi ar Preces
nodošanu, Pārdevējs iesniedz ar Preces kvalitāti un ar normatīvajos aktos noteiktajā kartībā veikto
reģistrāciju saistītos dokumentus, sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības
obligāto apdrošināšanas polisi, ekspluatācijas instrukciju un servisa grāmatiņu.
2.3. Pirms Akta parakstīšanas Pircējs pārbauda Preces atbilstību Līguma noteikumiem un paraksta
Aktu vai atdod to Pārdevējam neparakstītu, rakstveidā norādot tā neparakstīšanas iemeslus. Pirms
minētās pārbaudes veikšanas par Akta iesniegšanas faktu Pircējam Puses uz tā izdara attiecīgu atzīmi.
Atteikumā parakstīt Aktu Pircējs un norāda konstatētās nepilnības. Pārdevējs novērš nepilnības par
saviem līdzekļiem Pušu noteiktajā termiņā. Ja Puses nespēj panākt vienošanos par konstatēto nepilnību
novēršanas termiņu, Pārdevēja pienākums ir novērst konstatētās nepilnības 10 (desmit) darba dienu
laikā no atteikuma parakstīt Aktu iesniegšanas dienas Pārdevējam. Pircējs neparakstītu Aktu un
atteikumu parakstīt Aktu, kurā ir norādīti Akta neparakstīšanas iemesli, nosūta Pārdevējam 3 (trīs)
darba dienu laikā no Akta iesniegšanas dienas Pircējam; ja minētajā 3 (trīs) darba dienu termiņā
Pircējs nav parakstījis Aktu, kā arī nav nosūtījis Pārdevējam neparakstītu Aktu un atteikumu parakstīt
Aktu, uzskatāms, ka Prece ir pieņemta 5. (piektajā) darba dienā no Akta iesniegšanas dienas Pircējam.
2.4. Ja Puses nevar vienoties par Preces atbilstību Līguma noteikumiem, proti, Pusēm ir domstarpības
par Pircēja izvirzītajām pretenzijām par Preces neatbilstību Līguma noteikumiem, tās pieaicina
neatkarīgu ekspertu no Latvijas Autoinženieru asociācijas atzinuma sniegšanai. Par pieaicināmo
ekspertu atzinuma sniegšanai Puses vienojas ar nosacījumu, ka pieaicinātais neatkarīgais eksperts būs
vispāratzīts lietpratējs (speciālists) jomā, par kuru Pusēm ir radušās domstarpības.
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2.5. Risks par Preces saglabāšanu pāriet uz Pircēju no Akta parakstīšanas brīža vai 5. (piektajā) darba
dienā no Akta iesniegšanas dienas Pircējam, ja Līguma 2.3. apakšpunktā minētajā termiņā Pircējs nav
parakstījis Aktu, kā arī nav nosūtījis Pārdevējam neparakstītu Aktu un atteikumu parakstīt Aktu.
2.6. Pircējam nav tiesību lietot Preci līdz Preces pieņemšanai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.
3. LĪGUMA SUMMA, NORĒĶINU KĀRTĪBA UN LĪGUMSODI
3.1. Līguma summa sastāda EUR____ (_______) plus PVN 21% EUR ____ (_______). Kopā EUR
______ (________), kas ir pilna Preces cena.
3.2. Pircējs maksā Pārdevējam 20 (divdesmit) darba dienu laikā uz Pārdevēja rēķina pamata:
3.2.1. ________ EUR (_____) plus PVN 21% EUR ____ (_______), kopā EUR ______ (________)
pēc 2 (divu) jaunu, rūpnieciski ražotu M1 kategorijas elektromobiļu – marka: _______________,
modelis: _____________ piegādes atbilstoši 2.1.1.punktam un pieņemšanas – no došanas akta
parakstīšanas;
3.2.2. ________ EUR (_____) plus PVN 21% EUR ____ (_______), kopā EUR ______ (________)
pēc 1 (vienas) automašīnas – operatīvā transportlīdzekļa aprīkošanas atbilstoši pašvaldības policijas
vajadzībām, reģistrācijas CSDD, piegādes atbilstoši 2.1.2.punktam un pieņemšanas – no došanas akta
parakstīšanas;
3.3. Izrakstot rēķinu, tajā obligāti jānorāda Līguma numurs, datums un Pircēja kontaktpersona un
atsauce uz Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansēto projektu „Siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšana, iegādājoties 2 jaunus, rūpnieciski ražotus M1 klases elektromobiļus”
(identifikācijas Nr. KPFI-16/47), pretējā gadījumā Pircējs ir tiesīgs rēķinu neapmaksāt.
3.4. Gadījumā, ja Pircējs nenorēķinās ar Pārdevēju līguma punktā 3.2. noteiktajā termiņā, Pircējs
apņemas maksāt Pārdevējam līgumsodu 0,5% apmērā par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10%
no parāda summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pircēju no pienākuma izpildīt saistības.
3.5. Šī līguma punktos 2.1.1. un 2.1.2. atrunāto termiņu kavēšanas gadījumos Pārdevējs maksā
Pircējam līgumsodu 0,5% apmērā par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma
summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pārdevēju no pienākuma izpildīt saistības un atlīdzināt
zaudējumus.
3.6. Par dienu, kad visas summas, t.sk., iespējamais līgumsods, tiek samaksāts, puses uzskata dienu,
kad summas pilnā apmērā tiek ieskaitītas kreditora rēķinā.
3.7. Ja Pārdevējs nepilda Līgumu vai atsakās no tā izpildes, vai ja Līgums tiek vienpusēji izbeigts no
Pircēja puses, Pārdevējs atlīdzina Pircējam tiešos zaudējumus, kas radušies Līguma izbeigšanas
rezultātā, kā arī maksā soda naudu 20% (divdesmit procentu) apmērā no Līguma kopējās vērtības.
4. PREČU KVALITĀTE UN GARANTIJAS
4.1. Preces, t.i. automašīnas, garantijas termiņš ir ___ gadi vai ______ km nobraukums atkarībā no tā,
kurš apstāklis iestājas pirmais no nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas un
atbilstoši Tehniskajam piedāvājumam (Pielikums Nr.1). Baterijas garantijas termiņš ir ___ gadi vai
______ km nobraukums atkarībā no tā, kurš apstāklis iestājas pirmais no nodošanas – pieņemšanas
akta abpusējas parakstīšanas dienas un atbilstoši Tehniskajam piedāvājumam (Pielikums Nr.1).
4.2. Dodot šī Līguma 4.1.punktā un Tehniskajā piedāvājumā (pielikums Nr. 1) atrunātās garantijas,
Pārdevējs apņemas atlīdzināt Pircējam visus zaudējumus un par saviem līdzekļiem novērst visus
trūkumus, ja tā izteiktie apgalvojumi izrādās nepatiesi vai arī uzņemtās saistības tiek izpildītas
nepienācīgi vai netiek izpildītas vispār.
5. PUŠU PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA
5.1. Pārdevējam ir pienākums:
5.1.1. pārdot un nodot Pircējam kvalitatīvu, Tehniskajam piedāvājumam (pielikums Nr. 1) atbilstošu
Preci;
5.1.2. nodrošināt Pircēju ar informāciju par pārdodamo Preci;
5.1.3. piegādāt Preces 2.1.1. un 2.1.2.punktos norādītajos termiņos un vietā;
5.2. Pircējam ir pienākums:
5.2.1. saskaņā ar šā līguma noteikumiem savlaicīgi norēķināties ar Pārdevēju par Preci;
5.3. Īpašumtiesības uz Preci Pircējs iegūst ar brīdi, kad pilnībā par to ir norēķinājies ar Pārdevēju.
5.4. Pircējam ir jānodrošina, lai dienā un konkrētajā laikā, kad puses vienojušās par Preces piegādi,
Pārdevēja pārstāvim būtu iespējams piegādāt Preci, kā arī ar nodošanas - pieņemšanas aktu nodot to
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Pircēja pilnvarotai personai.
6. LĪGUMA TERMIŅŠ, STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA UN IZBEIGŠANA
6.1. Līgums stājas spēkā no parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz pušu saistību pilnīgai izpildei.
6.2. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu vai
spēkā neesamību tiks galīgi izšķirts tiesā, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
6.3. Pircējs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to Pārdevējam rakstveidā, nosūtot
paziņojumu uz Pārdevēja piedāvājumā norādīto elektronisko pastu _______, 2 (divas) kalendārās
dienas iepriekš šādos gadījumos:
6.3.1. Pārdevējs pārkāpj kādu no šī Līguma noteikumiem, un šāds pārkāpums, pēc Pircēja viedokļa,
var būtiski ietekmēt Pārdevēja spējas pildīt savas saistības saskaņā ar šo Līgumu;
6.3.2. tiek veiktas piespiedu darbības no trešo personu puses, kā rezultātā tiek apķīlāta (aprakstīta)
Pārdevēja manta, vai uzlikts liegums rīcībai ar banku kontiem, vai uzlikts liegums kustamām mantām,
vai nekustamajam īpašumam valsts publiskajos reģistros;
6.3.3. Pārdevējs nepiegādā Preci 2.1.1.punktā minētajā termiņā un piegādes kavējums ir ilgāks par 2
(divām) kalendārām dienām.
6.4. Ja Pircējs izmanto tiesības vienpusēji izbeigt līgumu 6.3.punktā paredzētajos gadījumos, Pārdevējs
maksā Pircējam soda naudu saskaņā ar Līguma 3.7.punktu.
7. CITI NOTEIKUMI
7.1. Jebkādas izmaiņas šī līguma noteikumos un tā pielikumos nozīmēs šī līguma grozīšanu un stāsies
spēkā tikai tad, kad būs noformētas rakstiski un tās parakstīs abas līgumslēdzējas puses.
7.2. Šis līgums sastādīts latviešu valodā, 3 (trijos) eksemplāros, no kuriem vienu saņem Pārdevējs,
divus – Pircējs.
7.3. Līgumam pievienotie pielikumi:
1) Tehniskā piedāvājuma kopija (pielikums Nr. 1);
2) Finanšu piedāvājuma kopija (pielikums Nr. 2).
8. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI:
PĀRDEVĒJS
PIRCĒJS
Mārupes novada Dome
Daugavas ielā 29, Mārupē,
Mārupes novadā, LV - 2167
Reģ. Nr.90000012827
Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konts: LV36TREL9802427007000
___________________________________
/___________/

_______________________________
/_______________/
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