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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs 

MND 2014/12. 

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 

Kontaktpersona: Mārupes novada Domes iepirkumu speciāliste Inga Galoburda. 

Tālruņa numurs: +371 67149860, 29364107. 

Faksa numurs: +371 67149858. 

E-pasta adrese: inga.galoburda@marupe.lv 

Kontaktpersona sniedz tikai organizatoriska rakstura informāciju par iepirkumu. 

1.4. Noteikumu saņemšana 

1.4.1. Noteikumus ieinteresētie piegādātāji var saņemt tos lejuplādējot elektroniskajā 

formātā pasūtītāja Mārupes novada Domes interneta mājas lapā www.marupe.lv 

sadaļā „Pašvaldības iepirkumi”.  

1.4.2. Lejuplādējot noteikumus, ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot līdzi iepirkuma 

komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiks 

publicētas minētajā interneta mājas lapā pie noteikumiem. 

1.5. Papildu informācijas sniegšana 

1.5.1. Ieinteresētais piegādātājs jautājumus par noteikumiem uzdod rakstiskā veidā, 

adresējot tos iepirkuma komisijai un nosūtot tos elektroniski uz elektroniskā pasta 

adresi: inga.galoburda@marupe.lv. 

1.5.2. Iepirkuma komisija atbildi uz ieinteresētā piegādātāja rakstisku jautājumu par 

iepirkuma norisi vai tā noteikumiem sniedz iespējami īsākā laikā.  

1.5.3. 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 „Pašvaldības iepirkumi”.  

1.5.4. Iepirkuma komisija un ieinteresētie piegādātāji ar informāciju apmainās rakstiski. 

Mutvārdos sniegtā informācija Iepirkuma ietvaros nav saistoša. 

1.6. Piedāvājuma noformēšanas prasības 

1.6.1. Piedāvājuma dokumentiem:  

1.6.1.1. jābūt latviešu valodā vai, ja to oriģināli ir svešvalodā, attiecīgajam 

dokumentam jāpievieno tā tulkojums latviešu valodā; 

1.6.1.2. piedāvājuma dokumentu lapām jābūt numurētām; 

1.6.1.3. 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; 

1.6.1.4. piedāvājumam ir jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem; 

1.6.1.5. piedāvājuma sākumā jāievieto satura rādītājs. 

1.6.2. Visi izdevumi, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu iepirkumā 

jāsedz pretendentam. 

1.6.3. Pretendents iesniedz 1 (vienu) aizlīmētu un aizzīmogotu ar zīmogu un/vai parakstu 

iesaiņojumu, nodrošinot iesaiņojuma drošību, lai piedāvājuma dokumentiem nevar 

piekļūt, nesabojājot iesaiņojumu. Piedāvājuma dokumenti jāsakārto šādā secībā: 

1.6.3.1. pieteikums (pielikums Nr. 1); 

1.6.3.2. pretendenta atlases dokumenti, saskaņā ar šo noteikumu 3.1. punktu; 

http://www.marupe.lv/
mailto:inga.galoburda@marupe.lv
http://www.marupe.lv/
mailto:inga.galoburda@marupe.lv
http://www.marupe.lv/
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1.6.3.3. tehniskais piedāvājums (pielikums Nr. 3). 

1.6.4. Uz piedāvājuma iesaiņojuma jānorāda: 

Mārupes novada Dome 

Daugavas ielā 29, Mārupes novadā, LV-2167, Latvija 

Pretendenta nosaukums, reģ.nr., juridiskā adrese, tālrunis 

Iepirkumam „Pašgājējmašīnas AVANT 635 maināmo komunālo darbarīku 

iegāde”, 

identifikācijas numurs MND 2014/12 

Neatvērt līdz 2014. gada 18. marta plkst. 15:00 

1.7. Piedāvājuma iesniegšanas kārtība 

1.7.1. Piedāvājumu iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu iepirkuma komisijai līdz 

2014. gada 18. marta plkst. 15:00, adrese: Mārupes novada Domē, Daugavas 

ielā 29, Mārupes novadā, LV-2167, Latvija. 

1.7.2. Iepirkuma komisija neatvērtu piedāvājumu nosūta pa pastu uz pretendenta norādīto 

adresi, ja piedāvājums iesniegts vai piegādāts pasūtītājam pēc noteikumu 

1.7.1. apakšpunktā norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. 

2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU 

2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts 

2.1.1. Iepirkuma priekšmets ir pašgājējmašīnas AVANT 635 maināmo komunālo 

darbarīku iegāde (turpmāk – Prece) saskaņā ar tehniskajā specifikācijā (pielikums 

Nr. 2) noteiktajām prasībām. 

2.1.2. Iepirkuma nomenklatūra (CPV kods): 34900000-6 (Dažādas transporta iekārtas un 

detaļas). 

2.1.3. Iepirkuma apjoms: līdz EUR 7 200,00 bez PVN. 

2.1.4. Pretendents var iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu par pilnu iepirkuma 

priekšmeta apjomu. 

2.2. Līguma noteikumi 

2.2.1. Preces piegādes termiņš 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no līguma spēkā 

stāšanās brīža. 

2.2.2. Preces garantijas termiņš: ne mazāk kā 24 (divdesmit četrus) mēnešus, skaitot no 

dienas, kad Puses parakstījušas Preces kvalitātes nodošanas - pieņemšanas aktu. 

2.2.2.1. Reakcijas laiks (ierašanās laiks pie klienta no problēmas pieteikuma brīža) – 

darba dienās – 4 (četru) stundu laikā no problēmas pieteikuma brīža;  

2.2.2.2. Problēmas novēršanas laiks – 8 (astoņu) stundu laikā no problēmas 

pieteikuma saņemšanas brīža vai garantijas periodā jebkuras tehniskas 

problēmas novēršanas laikā, kas pārsniedz 8 (astoņas) stundas, piegādātājs 

bez papildus samaksas nodrošina pasūtītāju ar līdzvērtīgu pašgājējmašīnas 

aprīkojumu, kāds noteikts tehniskajās specifikācijās. 

2.2.2.3. Tehniskais atbalsts jānodrošina latviešu valodā. 

2.2.2.4. Piegādātājs tehnisku problēmu gadījumā sedz visas izmaksas, kas saistītas 

ar pašgājējmašīnas aprīkojuma nogādāšanu uz servisa vietu garantijas 

periodā no jebkuras vietas Mārupes novadā.  

2.2.2.5. Pašgājējmašīnas tehniskajam aprīkojumam jāatbilst visām prasībām, lai 

varētu piedalīties ceļu satiksmē. 

2.2.3. Līguma darbības termiņš ir līdz saistību pilnīgai izpildei. 

2.2.4. Preces iegādes kārtība, līgumslēdzējpušu atbildības nosacījumi, samaksas kārtība 

par Preces iegādi noteikta līguma projektā (Pielikums Nr. 4), kas ir noteikumu 

neatņemama sastāvdaļa. 

2.3. Līguma izpildes vieta 

Vecozolu iela 103, Tīraine, Mārupes novads, LV-2167. 
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3. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 

3.1. Atlases prasības un iesniedzamie dokumenti 

Prasība Iesniedzamais dokuments 

3.1.1. Pretendenta apliecinājums par 

piedalīšanos iepirkumā, kas jāparaksta 

pretendenta pārstāvim ar pārstāvības 

tiesībām vai tā pilnvarotai personai. 

3.1.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai 

iepirkumā (aizpildīts Pielikums Nr. 

1). 

3.1.1.2. 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. 

3.1.1.3. Izziņa no Uzņēmumu Reģistra vai 

citas valsts līdzvērtīgas iestādes par 

amatpersonu paraksta tiesībām. 

3.1.1.4. 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. 

3.1.2. Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai 

sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts 

normatīvo aktu prasībām. 

Pretendents normatīvajos tiesību aktos 

noteiktajā kārtībā ir reģistrēts 

Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā 

ārvalstīs. Fiziskām personām jābūt 

reģistrētām LR Valsts ieņēmumu 

dienestā, kā nodokļu maksātājiem, vai 

līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. 

3.1.2.1. Ja nav izveidota personālsabiedrība, 

tad personu grupa iesniedz visu 

personu grupas dalībnieku parakstītu 

saistību raksta (protokolu, 

vienošanos, citu dokumentu) kopiju, 

kas apliecina, ka noteiktajā termiņā 

izveidos personālsabiedrību 

pasūtījuma izpildei. 

3.1.2.2. Fiziskām personām - LR Valsts 

ieņēmumu dienesta nodokļu 

maksātāja reģistrācijas apliecības  

apliecināta kopija. 

3.1.2.3. Pretendents, kurš nav reģistrēts LR 

Komercreģistrā iesniedz  

komercdarbību reģistrējošas iestādes 

ārvalstīs izdotu reģistrācijas 

apliecības kopiju. 

3.1.3. Uz pretendentu (personālsabiedrības 

vai personu grupas dalībniekiem, 

apakšuzņēmējiem) neattiecas publisko 

iepirkumu likuma 8.
2
 panta piektās 

daļas nosacījumi. 

3.1.3.1. Pasūtītājs informāciju pārbauda 

Iepirkuma noteikumu 5.1. punktā 

minētajā kārtībā. 

3.2. Tehniskais un finanšu piedāvājums  

3.2.1. Tehniskais piedāvājums jāsagatavo atbilstoši tehniskā piedāvājuma veidlapai 

(Pielikums Nr. 3), saskaņā ar iepirkuma noteikumu Tehnisko specifikāciju 

(Pielikums Nr. 2). 

3.2.2. Pretendents piedāvāto cenu norāda pieteikumā (Pielikums Nr. 1). 

3.2.3. Piedāvājumā norādītajām cenām ir jābūt norādītām euro (EUR), norādot un 

aprēķinot piedāvātās cenas ar precizitāti divas zīmes aiz komata, un tajā jābūt 
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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 piegādi. 

4. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA 

4.1. Piedāvājuma izvēles kritērijs 

Iepirkuma noteikumiem atbilstošs piedāvājums ar zemāko cenu EUR bez PVN. 

4.2. Piedāvājumu vērtēšanas pamatnoteikumi 

4.2.1. Pasūtītājs pārbauda piedāvājumu atbilstību noteikumos noteiktajām prasībām un 

izvēlas piedāvājumu saskaņā ar noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju. 

4.2.2. Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs četros posmos: 

4.2.2.1. piedāvājumu noformējuma pārbaude; 

4.2.2.2. pretendentu atlase; 

4.2.2.3. piedāvājumu atbilstības pārbaude; 

4.2.2.4. piedāvājumu vērtēšana. 

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

iepriekšējā vērtēšanas posmā. 

4.3. Piedāvājumu noformējuma pārbaude 

4.3.1. Iepirkuma komisija novērtē katra piedāvājuma atbilstību noteikumu 1.6. 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. Iepirkuma komisija novērtē piedāvājumu noformējuma pārbaudi izturējušā 

pretendenta atbilstību noteikumu 3.1. punktā noteiktajām pretendentu atlases 

prasībām. 

4.4.2. Ja pretendents neatbilst kādai no noteikumu 3.1. punktā noteiktajām pretendentu 

atlases prasībām, pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā un tā 

piedāvājumu tālāk nevērtē. 

4.5. Piedāvājumu atbilstības pārbaude  

4.5.1. Iepirkuma komisija pārbauda, vai tehniskais piedāvājums atbilst tehniskajai 

specifikācijai (pielikums Nr. 2). 

4.5.2. Iepirkuma komisija pārbauda, vai preces piegādes termiņš ir atbilstošs noteikumu 

2.2.1. punkta prasībām. 

4.5.3. Iepirkuma komisija pārbauda, vai garantijas termiņš piegādātajai precei ir saskaņā 

ar noteikumu 2.2.2. punkta prasībām. 

4.5.4. Ja tehniskais piedāvājums neatbilst pasūtītāja prasībām, iepirkuma komisija izslēdz 

pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk nevērtē. 

4.6. Piedāvājuma vērtēšana 

4.6.1. Iepirkuma komisija pārbauda vai piedāvājumos 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 labojumus. 

4.6.2. Iepirkuma komisija pārbauda, vai nav iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums un 

rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 48. panta noteikumiem.  

4.6.3. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka ir iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums, tas tiek 

noraidīts. 

4.6.4. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu EUR bez PVN no 

piedāvājumiem, kurš atbilst noteikumu prasībām. 
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5. IEPIRKUMA UZVARĒTĀJA NOTEIKŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA 

5.1. Informācijas pārbaude pirms lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību 

piešķiršanas pieņemšanas 

5.1.1. Publisko iepirkuma likuma 8.
2
 panta piektās daļas 1. un 2. punktā minēto apstākļu 

esamību attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas 

tiesības, Iepirkuma komisija pārbauda saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 

8.
2
 panta septīto daļu. Ja iepirkuma komisija konstatē Publisko iepirkumu likuma 

8.
2 

panta piektās daļas 2. punktā minētos apstākļus, tā rīkojas atbilstoši Publisko 

iepirkumu likuma 8.
2
 panta astotās daļas 2. punktam. 

5.1.2. Ja pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, ir piegādātāju 

apvienība, iepirkuma komisija pieprasa noteikumu 5.1.1. punktā minētos 

dokumentus par katru piegādātāju apvienības biedru.  

5.1.3. Ja pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, ir piesaistījis 

apakšuzņēmēju, iepirkuma komisija var pieprasīt iesniegt noteikumu 5.1.1. punktā 

minētos dokumentus par katru piesaistīto apakšuzņēmēju. 

5.2. Lēmuma par iepirkuma rezultātiem pieņemšana un paziņošana, līguma slēgšana 

5.2.1. Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš būs iesniedzis 

Iepirkuma noteikumu prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko piedāvāto cenu 

EUR bez PVN. 

5.2.2. Visi pretendenti tiek rakstveidā informēti par iepirkuma rezultātiem 3 (trīs) darba 

dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. 

5.2.3. Iepirkuma uzvarētājam līgums jāparaksta 10 (desmit) darba dienu laikā no 

pasūtītāja nosūtītā (arī uz elektroniskā pasta adresi) uzaicinājuma parakstīt līgumu 

izsūtīšanas dienas. Ja norādītajā termiņā uzvarētājs neparaksta līgumu, tas tiek 

uzskatīts par atteikumu slēgt līgumu. 

5.2.4. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu ar pasūtītāju, pasūtītājs pieņem 

lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums atbilst Iepirkuma 

noteikumu prasībām un ir nākamais piedāvājums ar zemāko piedāvāto cenu EUR 

bez PVN. 

5.2.5. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.
2
 panta trīspadsmitajai daļai Iepirkuma 

rezultātā noslēgtā līguma, t.sk. tā grozījumu (ja tādi būs), teksts tiks publicēts 

Mārupes novada Domes interneta vietnē. Ja pretendenta ieskatā kāda no 

piedāvājuma sastāvdaļām ir uzskatāma par komercnoslēpumu, pretendents to 

norāda savā piedāvājumā. Par komercnoslēpumu nevar tikt atzīta informācija, kas 

saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir vispārpieejama, t.sk. noteikumos. 

6. NOTEIKUMU PIELIKUMU SARAKSTS 

Pielikums Nr. 1 – Pieteikums (veidlapa). 

Pielikums Nr. 2 – Tehniskā specifikācija. 

Pielikums Nr. 3 – Tehniskais piedāvājums (veidlapa). 

Pielikums Nr. 4 – Līguma projekts. 

Komisijas priekšsēdētājs I. Punculis 
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Pielikums Nr. 1  
Iepirkuma, identifikācijas 

Nr. MND 2014/12, noteikumiem 

PIETEIKUMS* 

Iepirkuma priekšmeta 

Iepirkums: „Pašgājējmašīnas AVANT 635 maināmo komunālo darbarīku iegāde” 

(identifikācijas Nr. MND 2014/12) 

Kam: Mārupes novada Domei 

Daugavas iela 29,  

Mārupes novads, LV-2167 

Latvija 

No: (pretendenta nosaukums un adrese) 

 

1. Saskaņā ar iepirkuma noteikumiem, mēs, apakšā parakstījušies, apstiprinām, ka piekrītam 

iepirkuma noteikumu prasībām un piedāvājam piegādāt pašgājējmašīnas AVANT 635 

maināmos komunālos darbarīkus saskaņā ar iepirkuma noteikumu prasībām un tehnisko 

specifikāciju par šādu līgumcenu: 

Nr.p.k. Preces nosaukums Piedāvātā cena EUR bez PVN 

1. Smilšu un gružu savācējs  

2. Daudzfunkcionāls kauss  

KOPĀ EUR bez PVN  

PVN  

KOPĀ EUR ar PVN  

2. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība: 

2.1. personas, kuras veido piegādātāju apvienību (nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese): 

___________________; 

2.2. katras personas atbildības apjoms %:_________________________. 

3. Iepirkuma rezultātā noslēgtā līguma izpildē pretendents plāno piesaistīt šādu (-us) 

apakšuzņēmēju (-us):  

3.1. apakšuzņēmēja nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese: ___________________; 

3.2. apakšuzņēmējam nododamais apjoms %: _____________________________. 

4. Mēs apliecinām, ka: 

4.1. Preces piegādes termiņš ir ___ (______________) kalendāro dienu laikā no līguma 

spēkā stāšanās brīža. 

4.2. Preces garantijas termiņš: ___ (_____________) mēneši, skaitot no dienas, kad Puses 

parakstījušas Preces kvalitātes nodošanas - pieņemšanas aktu. 

4.2.1. Reakcijas laiks (ierašanās laiks pie klienta no problēmas pieteikuma brīža) – 

darba dienās - 4 stundu laikā no problēmas pieteikuma brīža; 

4.2.2. Problēmas novēršanas laiks – 8 stundu laikā no problēmas pieteikuma 

saņemšanas brīža vai garantijas periodā jebkuras tehniskas problēmas 

novēršanas laikā, kas pārsniedz 8 stundas, piegādātājs bez papildus samaksas 

nodrošina pasūtītāju ar līdzvērtīgu pašgājējmašīnas aprīkojumu, kāds noteikts 

tehniskajās specifikācijās. 

4.2.3. Tehniskais atbalsts jānodrošina latviešu valodā. 

4.2.4. Piegādātājs tehnisku problēmu gadījumā sedz visas izmaksas, kas saistītas ar 

pašgājējmašīnas aprīkojuma nogādāšanu uz servisa vietu garantijas periodā no 

jebkuras vietas Mārupes novadā.  

4.2.5. Pašgājējmašīnas tehniskajam aprīkojumam jāatbilst visām prasībām, lai varētu 

piedalīties ceļu satiksmē. 

4.3. pretendents nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegti šajā 

iepirkumā; 

4.4. nav tādu apstākļu, kas liegtu piedalīties iepirkumā un pildīt iepirkuma noteikumos un 

tehniskajā specifikācijā norādītās prasības. 
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5. Mēs apņemamies: 

5.1. ievērot iepirkuma noteikumus; 

5.2. atzīt sava piedāvājuma spēkā esamību līdz iepirkuma komisijas lēmuma pieņemšanai 

par pasūtījuma piešķiršanu, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju – līdz 

iepirkuma līguma noslēgšanai; 

5.3. slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus, saskaņā ar 

iepirkuma noteikumu pielikumu Nr. 4, ja pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu; 

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. 

Ja pretendenta ieskatā kāda no piedāvājuma sastāvdaļām ir uzskatāma par komercnoslēpumu, pretendents to 

norāda savā piedāvājumā. 
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Pielikums Nr. 2  
Iepirkuma, identifikācijas 

Nr. MND 2014/12, noteikumiem 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

Nr.p.k. Preces nosaukums Pasūtītāja tehniskās prasības 

1.  Smilšu un gružu savācējs 1. Savienojams ar pasūtītāja rīcībā esošo 

pašgājējmašīnu AVANT 635. 

2. hidrauliski darbināms 

3. savācējslotas platums 1500 mm, diametrs 

550 mm, sari izgatavoti no neilona 

4. darbarīka labajā pusē hidrauliski 

darbināma sānu slota ar neilona un metāla 

sariem 

5. smilšu un gružu savākšanas tvertnes 

tilpums 200 litri 

6. smilšu un gružu izbēršana hidrauliska, ar 

diviem hidrocilindriem 

7. iespēja aprīkot ar mitrināšanas sistēmu 

2.  Daudzfunkcionāls kauss 1. Savienojams ar pasūtītāja rīcībā esošo 

pašgājējmašīnu AVANT 635. 

2. kausa platums 1400 mm 

3. kausa apakšējā daļa hidrauliski atverama 

un aizverama ar diviem cilindriem  

4. kausa ietilpība 210 litri 

5. kausa asmens taisns  
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Pielikums Nr. 3  
Iepirkuma, identifikācijas 

Nr. MND 2014/12, noteikumiem 

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 

Nr.p.k. Preces nosaukums 
Pretendenta tehniskais 

piedāvājums 

Preces ražotājs un 

modelis 

1.  Smilšu un gružu 

savācējs 

  

2.  Daudzfunkcionāls 

kauss 
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Pielikums Nr. 4  
Iepirkuma, identifikācijas 

Nr. MND 2014/12, noteikumiem 

 /Līguma projekts/ 

LĪGUMS Nr. 5-21/________ - 2014 

Mārupē, 2014. gada ___. __________________ 

Mārupes novada Dome, Reģ.Nr.90000012827 (turpmāk – Pasūtītājs), tās izpilddirektora 

Ivara Puncuļa personā, kurš rīkojas uz Mārupes novada pašvaldības nolikuma pamata, no vienas 

puses, un 

______________, (turpmāk – Piegādātājs), tās ___________ personā, kurš rīkojas uz statūtu 

pamata, no otras puses,  

abi kopā saukti „Puses” un katrs atsevišķi „Puse”, 

pamatojoties uz iepirkuma „Pašgājējmašīnas AVANT 635 maināmo komunālo darbarīku 

iegāde”, identifikācijas Nr. MND 2014/12 turpmāk – Iepirkums) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu: 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 
1.1. Pircējs pērk, bet Pārdevējs uzņemas par atlīdzību, saskaņā ar Pārdevēja sagatavoto, parakstīto 

iesniegto _____________________ pārdot ________________, turpmāk tekstā Prece, kā arī šajā 

līgumā atrunātā kārtībā sniedz Pircējam pakalpojumus, kas saistīti ar Preču piegādāšanu. 

1.2. Preces veids, dizains, daudzums, aprīkojums, kvalitāte un veids norādīts _____________, kas ir šā 

līguma neatņemama. 

1.3. Pārdevējs piegādā Preci Pircējam Vecozolu ielā 103, Tīrainē, Mārupes novadā, 30 (trīsdesmit) 

kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas.  

2. LĪGUMA SUMMA, NORĒĶINU KĀRTĪBA UN LĪGUMSODS 
2.1. Līguma summa, saskaņā ar __________ sastāda EUR ______ (________) plus PVN 21% EUR 

________ (________), kopā EUR _________ (_________) apmērā. 

2.2. Pircējs samaksā pilnu summu Pārdevējam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Preces nodošanas - 

pieņemšanas akta parakstīšanas, uz attiecīga Pārdevēja rēķina pamata 

2.4. Gadījumā, ja Pircējs nenorēķinās ar Pārdevēju līguma punktā 2.2. noteiktajā termiņā, Pircējs 

apņemas maksāt Pārdevējam līgumsodu 0,5% apmērā no parāda summas par katru nokavēto dienu, bet 

ne vairāk kā 10% no Līguma summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pircēju no pienākuma izpildīt 

saistības. 

2.5. Šī līguma punktā 1.3. atrunātā termiņa kavēšanas gadījumā Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 

0,5% apmērā no punktā 2.1. atrunātās Līguma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 

10% no Līguma summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pārdevēju no pienākuma izpildīt saistības un 

atlīdzināt zaudējumus. 

3. PREČU KVALITĀTE UN GARANTIJAS 
3.1. Preces pieņemšana pēc daudzuma un kvalitātes, kā arī pakalpojumu pieņemšana pēc kvalitātes 

notiek pēc Preces piegādes šī līguma punktā 1.3. atrunātajā vietā, parakstot nodošanas - pieņemšanas 

aktu un Preces rēķinu.  

3.2. Ja pieņemot Preci tiek konstatēts, ka Prece ir nekvalitatīva un/vai bojāta, Pārdevējs apņemas 

nekvalitatīvo un/vai bojāto Preci izlabot vai pieņemt atpakaļ. 

3.3. Pretenzijas par Preci, kurai ir redzami būtiski ārēji bojājumi, vai arī tā neatbilst _________, tiek 

fiksētas nodošanas - pieņemšanas aktā. Pircējs, bez iebildumiem parakstot nodošanas - pieņemšanas 

aktu, vēlāk nevar izvirzīt Pārdevējam nekādas pretenzijas par Preci, kurai redzami būtiski ārēji 

bojājumi vai arī tā neatbilst Tehniskajam piedāvājumam. 

3.4. Parakstot šo līgumu, Pārdevējs dod pārdotajai un piegādātajai Precei 24 (divdesmit četru) mēnešu 

garantiju no nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas brīža; 

3.5. Reakcijas laiks, ierašanās laiks pie Pircēja no problēmas pieteikuma brīža, – darba dienās 

- 4 (četru) stundu laikā no problēmas pieteikuma brīža; 
3.6. Problēmas novēršanas laiks – 8 (astoņu) stundu laikā no problēmas pieteikuma saņemšanas brīža 

vai garantijas periodā jebkuras tehniskas problēmas novēršanas laikā, kas pārsniedz 8 stundas, 



13 

Pārdevējs, bez papildus samaksas, nodrošina Pircēju ar līdzvērtīgu pašgājējmašīnas aprīkojumu, kāds 

noteikts ________________. 

3.7. Piegādātājs tehnisku problēmu gadījumā sedz visas izmaksas, kas saistītas ar pašgājējmašīnas 

aprīkojuma nogādāšanu uz servisa vietu garantijas periodā no jebkuras vietas Mārupes novadā. 

3.8. Tehnisku problēmu gadījumā Pārdevējs sedz visas izmaksas, kas saistītas ar pašgājējmašīnas 

un/vai aprīkojuma nogādāšanu uz servisa vietu garantijas laikā no jebkuras vietas Mārupes novadā. 

3.9. Risks par Preces nejaušu sabojāšanu, iznīcināšanu vai nozagšanu, vai atbildība par zaudējumu 

atlīdzību trešajai personai pāriet uz Pircēju ar nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas brīdi. 

4. PUŠU PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA 
4.1. Pārdevējam ir pienākums: 

4.1.1. pārdot un nodot Pircējam kvalitatīvu, _________ atbilstošu Preci; 

4.1.2. nodrošināt Pircēju ar informāciju par pārdodamo Preci; 

4.1.3. nodrošināt tehnisko atbalstu latviešu valodā; 

4.1.4. piegādāt Preces punktā 1.3. norādītajā termiņā un vietā; 

4.1.5.nodrošināt pašgājējmašīnas tehniskā aprīkojuma atbilstību visām Latvijas Republikas normatīvo 

aktu prasībām dalībai ceļu satiksmē. 

4.2. Pircējam ir pienākums: 

4.2.1. saskaņā ar šā līguma noteikumiem savlaicīgi norēķināties ar Pārdevēju par Preci; 

4.3. Īpašumtiesības uz Preci Pircējs iegūst ar brīdi, kad pilnībā par to ir norēķinājies ar Pārdevēju. 

4.4. 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 

Pircēja pilnvarotai personai. 

5. LĪGUMA TERMIŅŠ UN STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA 
5.1. Līgums stājas spēkā no parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz pušu saistību pilnīgai izpildei. 

5.2. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, 

izbeigšanu vai spēkā neesamību tiks galīgi izšķirts tiesā, Latvijas Republikas normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā. 

6. CITI NOTEIKUMI 
6.1. 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. 

6.2. Šis līgums sastādīts latviešu valodā, 2 (divos) eksemplāros, no kuriem vienu saņem Pārdevējs, 

otru – Pircējs.  

6.3. Pielikumā: 

7. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI: 
PIRCĒJS 

Mārupes novada Dome 

Daugavas ielā 29, Mārupē,  

Mārupes novadā, LV - 2167 

Nod. maks. reģ.Nr.90000012827 

AS „SEB banka” Āgenskalna Filiāle 

Kods: UNLALV2X 

Konts LV69UNLA0003011130405 

PĀRDEVĒJS 

 

 

 

___________________________________         _______________________________ 

 /I. Punculis/ /_______________/ 

 


