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VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

 

 

1. Iepirkuma identifikācijas numurs 

 Iepirkumu identifikācija Nr.ANP2014/42 

 

Pasūtītājs 
 ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

 Adrese: Dārza ielā 11, Alūksnē, LV 4301 

 Reģistrācijas numurs: 90000018622 

 Tālruņa numurs:64381496, 64381501  

 Faksa numurs: 64381150 

 e-pasta adrese: dome@aluksne.lv 

  

Alūksnes novada pašvaldības iepirkuma komisija (turpmāk tekstā – Komisija) izveidota ar Alūksnes 

novada domes 2013.gada 27.jūnija lēmumu Nr.266 (sēdes protokols Nr.11, 3.p).  

 Kontaktpersona par iepirkuma procedūru Alūksnes novada pašvaldības iepirkumu speciāliste Ilona 

Kalniņa, tālr. 64381501, faksa numurs 64381150, e-pasta adrese ilona.kalnina@aluksne.lv. 

 Kontaktpersona par iepirkuma priekšmetu Alūksnes novada pašvaldības iepirkumu komisijas 

priekšsēdētājs Laimonis Sīpols, tālrunis 26431206. 

 

3.  Iepirkuma metode 

Iepirkuma procedūra tiek organizēta saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu un šajā nolikumā 

noteikto kārtību. 

 

4. Iepirkuma priekšmets 

4.1. Iepirkumu priekšmets ir jaunas vieglās automašīnas iegāde Alūksnes novada pašvaldības vajadzībām, 

saskaņā ar iepirkuma Tehnisko specifikāciju (1.pielikums). 

4.3. CPV kods 34110000-1 (vieglie automobiļi) 

4.4. Piegādātājam jānodrošina automašīnas piegāde 3 (trīs) mēnešu laikā no iepirkuma līguma 

noslēgšanas. 

4.5.  Transportlīdzekļu iegādes un piegādes apmaksa saskaņā ar iepirkuma Līguma projektu (skatīt 

4.pielikumu). 

 

5. Pretendenta iespēja iepazīties ar iepirkuma nolikumu un tā saņemšana 

5.1.  Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties darba dienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 

Alūksnes novada pašvaldībā, 300.kab., Dārza ielā 11, Alūksnē līdz 6.1.apakšpunktā minētā 

piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.  

5.2. Elektroniskā veidā visi iepirkuma dokumenti bez maksas pieejami pasūtītāja mājas lapā 

www.aluksne.lv sadaļā „Pašvaldības iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma. 

5.3. Visas iepirkuma nolikuma izmaiņas un papildinājumi tiks publicēti pasūtītāja mājas lapā 

www.aluksne.lv sadaļā „Pašvaldības iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma. 

5.4. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir 

nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja. 

 

6. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība 

6.1.  Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2013.gada 15.decembrim, plkst.14.00, Alūksnes novada pašvaldības 

kancelejā, 306.kabinetā, Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301. Piedāvājumam jābūt nogādātam šajā 

punktā norādītajā adresē līdz iepriekš minētajam termiņam.  

6.2.  Visi piedāvājumi, kas Alūksnes novada pašvaldībā tiks saņemti pēc 6.1.punktā norādītā laika, netiek 

skatīti un tiek neatvērti atgriezti atpakaļ iesniedzējam. 

6.3. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt. 
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7. Piedāvājuma noformēšana 

7.1. Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā aploksnē ar norādi „Piedāvājums Alūksnes novada pašvaldības 

iepirkumam “Jaunas vieglās automašīnas iegāde Alūksnes novada pašvaldības vajadzībām” 

(identifikācijas Nr.ANP2014/42). Neatvērt līdz 2014.gada 15.decembrim, plkst.14.00”. Aploksnes 

aizmugurē jāuzrāda pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese. 

7.2.  Piedāvājums jāiesniedz par iepirkuma vienu vai abām daļām. Katrs pretendents var iesniegt vienu 

piedāvājuma variantu. 

7.3.  Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, skaidri salasāmam, bez labojumiem un 

dzēsumiem, tam jābūt ar piedāvājumā iekļauto dokumentu atbilstošu satura rādītāju, lapām jābūt 

cauršūtām un sanumurētām. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamais diegs 

nostiprināms ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, datums, vietas nosaukums, 

uzņēmuma zīmoga nospiedums un ko ar savu parakstu apliecina pretendenta pārstāvis, paraksta 

atšifrējums un amata nosaukums. 

7.4.  Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, kopijas lapas augšējā labajā stūrī jābūt attiecīgam 

uzrakstam ar lielajiem burtiem “KOPIJA”. Piedāvājumā iekļauto kopiju pareizību apliecina ar vienu 

apliecinājumu, kurā norādīts apliecinājums par kopiju autentiskumu oriģinālam, kopiju lapas 

numuri, un kuru ar zīmogu un parakstu apliecina paraksttiesīga persona.  

7.5.  Pretendenta atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir 

pievienots pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies dokumenta 

tulkojuma nepareizības dēļ, pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 

Tulkojuma apliecinājums ietver: 

7.5.1.  norādi „TULKOJUMS PAREIZS”; 

7.5.2.  pretendenta vai tā pārstāvja parakstu, paraksta atšifrējumu, amatu un zīmoga 

nospiedumu; 

7.5.3.  apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. 

 

8. Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti 

Pretendents ir fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas 

attiecīgi piedāvā tirgū piegādāt preces un ir iesniegusi piedāvājumu. 

8.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem: 

8.1.1.  pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad 

maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu 

kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas 

atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par 

tā bankrotu vai tas tiek likvidēts; 

8.1.2.  pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā 

dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 

iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. 

8.2. Pretendenta kvalifikācijas prasības un iesniedzamie dokumenti 

8.2.1.  Pretendentam jāiesniedz piedāvājums iepirkumam saskaņā ar nolikuma 3.pielikumu 

„Piedāvājums iepirkumam”.  

8.2.2.  Pretendentam jābūt reģistrētam Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, 

atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. Par reģistrāciju Komercreģistrā 

pasūtītājs pārliecinās Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra mājas lapā 

http://www.ur.gov.lv/. Ārvalstīs reģistrētām Pretendentam jāiesniedz dokumenta 

kopija, kas apliecinātu reģistrāciju attiecīgajā reģistrā 

8.2.3. Pretendentam, jāiesniedz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīga 

reģistra ārvalstīs izdota izziņa vai tās kopija par paraksttiesīgām personām uzņēmumā 

(izsniegta ne agrāk kā vienu mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa). 

8.2.4. Pretendentam 3 (trīs) iepriekšējos gados ir jābūt pieredzei vismaz 2 (divu) iepirkuma 

līguma priekšmetam līdzīgu preču piegādē, pie tam līguma summa par katru līgumu 

nevar būt mazāka par 20000,00 EUR (divdesmit tūkstošiem euro) bez pievienotās 

http://www.ur.gov.lv/


  

vērtības nodokļa. Jāpievieno saraksts, kas sagatavots atbilstoši nolikuma 

pievienotajai veidnei (2.pielikums). 

8.2.6.  Pretendentam jāiesniedz apliecinājums par to, ka piedāvātajam transportlīdzeklim ir 

spēkā visas ražotāja un piegādātāja garantijas. 

8.2.7. Ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus – jāsniedz informācija par 

konkrētajiem apakšuzņēmējiem. 

8.2.8.  Visi dokumenti jāparaksta pretendenta paraksttiesīgajai personai vai viņa pilnvarotai 

personai. Ja piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, jāpievieno pilnvaras kopija.  

8.3.  Tehniskais piedāvājums 

Tehnisko piedāvājumu sagatavo pamatojoties uz iepirkuma nolikuma „Tehniskā 

specifikācija” (1.pielikums) noteiktajām prasībām un norāda 3.pielikumā „Piedāvājums 

iepirkumam” 3.2.punktā.  Jāpievieno piedāvātās automašīnas krāsaini attēli. 

8.4.  Finanšu piedāvājums, cena un valūta  

8.4.1.  Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumam „Piedāvājums 

iepirkumam” 3.3.punktu.  

8.4.2.  Piedāvājumam jābūt izteiktam EUR (euro) bez PVN, atsevišķi jānorāda piedāvājuma 

cena ar PVN. 

8.4.3.  Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar darbu izpildi saskaņā ar 

Tehnisko specifikāciju, tai skaitā, preces iegādi, piegādi, transporta izmaksas, 

nodokļus, nodevas, piedāvātās atlaides un citas izmaksas. 

8.4.4. Piedāvājumā cenas ir jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata. 

8.4.5. Vērtējot piedāvājumu, komisija ņems vērā cenu bez pievienotās vērtības nodokļa. 

 

9. Informācijas sniegšana  

9.1.  Tiek uzskatīts, ka pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, ir iepazinušies ar visiem Latvijā 

spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz līgumā 

noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām. 

9.2. Visi jautājumi par piedāvājumu iesniegšanas kārtību adresējami Alūksnes novada pašvaldības 

iepirkuma komisijai rakstiski pa pastu, adrese Alūksnes novada pašvaldība, Dārza ielā 11, Alūksnē, 

Alūksnes novadā, LV-4301, pa e-pastu dome@aluksne.lv, vienlaicīgi tos nosūtot pa faksu 

64381150. 

 

10. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana 

10.1. Iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikuma 6. un 7.punktā 

norādītajām prasībām. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām 

nolikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi var tikt noraidīti bez tālākas vērtēšanas. 

10.2. Iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikuma 8.2.punktā norādītajām 

prasībām (kvalifikācijas prasībām) atbilstošai iepirkuma daļai. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai 

tie piedāvājumi, kuri atbilst visām nolikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi tiks 

noraidīti bez tālākas vērtēšanas.  

10.3. Iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājuma atbilstību nolikuma 8.3.punkta un Tehnisko 

specifikāciju prasībām katrai daļai atsevišķi. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tie piedāvājumi, kuri 

atbilst Tehnisko specifikāciju prasībām un nolikuma 8.3.punktā norādītajām prasībām. Neatbilstošie 

piedāvājumi tiks noraidīti bez tālākas vērtēšanas. 

10.4. Finanšu piedāvājuma vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājumu atbilstību 

iepirkuma nolikuma 8.4.punktā noteiktām prasībām katrai daļai atsevišķi. Neatbilstošie piedāvājumi 

tiks noraidīti bez tālākas vērtēšanas. Atbilstošiem piedāvājumiem pārbaudīs vai piedāvājumā nav 

aritmētisku kļūdu. Ja šādas kļūdas tiks konstatētas, iepirkuma komisija šīs kļūdas izlabos. Vērtējot 

finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņems vērā labojumus. 

10.5. No piedāvājumiem, kas atbilst visām nolikuma prasībām, izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko 

cenu (bez pievienotās vērtības nodokļa) par katru iepirkuma daļu atsevišķi. 

10.6. Iepirkuma komisija pārbaudīs vai pretendents, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas 

tiesības, nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma (turpmāk tekstā - PIL) 8.2 

panta piektās daļas 1. vai 2.punktā minēto apstākļu dēļ. Nepieciešamo informāciju komisija iegūst 

mailto:dome@aluksne.lv


  

Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, pamatojoties uz PIL 8.2 panta sestās un septītās daļas 

noteikumiem. Atkarībā no pārbaudes laikā iegūtajiem rezultātiem pasūtītājs rīkojas saskaņā ar PIL 

8.2 panta astotās daļas noteikumiem. 

10.7.  Ja iepirkumu komisija nepieciešamo informāciju par pretendentu, kura ir pamats pretendenta 

izslēgšanai no turpmākās dalības iepirkumā, iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai 

no citiem avotiem, pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu 

gadījumos, kad pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai. 

10.8.  Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par komisijas 

pieņemto lēmumu. 

10.9. Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas PIL 8.² panta noteikumi, un kas 

uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto 

lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

 

11. Līguma slēgšanas nosacījumi 

Ar iepirkuma uzvarētāju tiks slēgts līgums (4.pielikums) atbilstoši iepirkuma nolikumam, 

pretendenta piedāvājumam un šim mērķim izdalītajam finansējumam.  

 

12. Lēmums par iepirkuma izbeigšanu bez līguma noslēgšanas  

 Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1.pielikums 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

„JAUNAS VIEGLĀS AUTOMAŠĪNAS IEGĀDE ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS 

VAJADZĪBĀM” 

(IDENTIFIKĀCIJAS NR.ANP2014/42) 

 

1. Alūksnes novada pašvaldības iepirkuma komisijai veikt vienas jaunas Eiropas Savienībā ražotas 

automašīnas iegāde, kas atbilst šādām minimālām tehniskām prasībām: 

 N

r.p.k. 

Parametri Minimālās tehniskās prasības  

1. Virsbūves tips Vieglā-universāls 
2. Pasažieru vietu skaits 4 (četras) + vadītājs 
3. Izlaides gads Pirmreizējā reģistrācija 
4. Degviela dīzeļdegviela 
5. Pārnesumkārba Manuālā kārba 
6. Tehnisko apkopju intervāls Ne mazāks par 25000 km 
7. Motora jauda ne mazāka par 110 kW 
8. Motora tilpums ne mazāks par 1960 cm3 
9. Piedziņa priekšējā 
10. Automašīnas pieļaujamā  pilnā 

masa 
ne lielāka par 2130 kg 

11. Nobraukums Ne vairāk kā 50 km 
12. Automašīnas platuma gabarīti  līdz 1840mm 
13. Automašīnas augstuma gabarīti  līdz 1480 mm 
14. Norādītais ražotāja  degvielas 

patēriņš (kombinētais) 
Ne lielāks par 4.5 l/100km 

15. Bagāžas tilpums (ar nenolaistiem 

sēdekļiem) 
ne mazāks kā 650 L 

16. Papildaprīkojums 16.1. rezerves riepa (standartizmēra) 
16.2. aptieciņa, avārijas trijstūris un 

ugunsdzēšamais aparāts 
16.3. Vieglmetāla diski 16’ . 
16.4. Bamperi un sānu spoguļi virsbūves krāsā, 
16.5. Karstumaizturošs aizmugurējais un sānu 

stikli 
16.6. elektriska komforta un atzveltnes regulācija 

vadītāja sēdeklim 
16.7. Asimetriski nolokāma  aizmugures sēdekļa 

atzveltne ar transportēšanas lūku, 
16.8. Tekstila un gumijas paklāji priekšā un 

aizmugurē 
16.9. Elektronisks aizdedzes imobilaizers 
16.10. Ražotāja signalizācija 
16.11. Elektroniskā stabilitātes programma ESP,  

ABS, ASR, EDL, EDTC un TRSP 
16.12. Elektronisks diferenciāļa bloķētājs 
16.13. Vadītāja noguruma detektors 
16.14. Automātiskā ātruma uzturēšanas sistēma 
16.15. Elektriski regulējami un apsildāmi ārējie 

atpakaļskata spoguļi 



  

16.16. Automātiski pašaptumšojošs salona 

atpakaļskata spogulis 
16.17. Elektromehānisks stūres pastiprinātājs ar 

ātruma adaptācijas funkciju 
16.18. Ziemas pakete (apsildāmi priekšējie sēdekļi 

un vējstikla apskalotāji) 
16.19. Automātiskais divzonu gaisa kondicionētājs 
16.20. Automātiskās dienas braukšanas gaismas 
16.21. Centrālā atslēga ar tālvadību, dzinēja 

komforta startēšana 
16.22. Elektriski vadāmi stiklu pacēlāji priekšā un 

aizmugurē 
16.23. Multifunkcionāls displejs  (borta dators) 
16.24. Automašīnas automātiskā atvēršanas un 

dzinēja startēšanas sistēma 
16.25. Sistēma "Parkošanās palīgs" - stāvvietā 

novietošanās sensori priekšā un aizmugurē 
16.26. Priekšējie miglas lukturi ar statiskajām 

līkumgaismām 
16.27. Radio  CD  ar skārienjutīgu krāsu displeju 
16.28. Apsildāms (bez vadiem) un 

karstumaizturošs priekšējais vējstikls 
16.29. Papildus otras sezonas jaunu riepu 

komplekts (atjaunotas nepiedāvāt) 

16.30. Automašīnas krāsa vēlama gaiši brūna vai 

pelēka pēc ražotāja krāsu kataloga 

17. Sertifikāta atbilstība Euro 

standartam/ atgāzu norma  
Euro 5  

18. Automašīnas reģistrācija CSDD 

uz pasūtītāja vārda 
veic piegādātājs 

19. Tehniskā apskate  spēkā esoša 
20. Ražotāja garantija ne mazāk kā 3gadi vai 100 000 km  

 

1.1. Piegādātājam jānodrošina iepirkuma tehniskām specifikācijām atbilstošās automašīnas piegāde 

Alūksnes novada pašvaldībā, Dārza ielā 11, Alūksnē. 

1.2. Piegādātājam jānodrošina iepriekš minētās automašīnas piegāde 3 (trīs) mēnešu laikā no iepirkuma 

līguma noslēgšanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2.pielikums 
Iepirkuma ar identifikācijas  

Nr.ANP2014/42 nolikumam 

PRETENDENTA PIEGĀDES LĪGUMU SARAKSTS 

Preču 

pasūtītājs 

Pasūtītāja 

kontaktinformācija (adrese, 

tālrunis) 

Preču nosaukums 

(marka, modelis) 

 

Līguma apjoms, latos 

(bez PVN) 

Preču 

piegādes 

termiņš 

1…….     

2…….     

 
Paraksttiesīgās personas paraksts un zīmogs: z.v. 

Paraksttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds:  

Piedāvājumu iesniedzējas sabiedrības nosaukums:  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3.pielikums 

PIEDĀVĀJUMS IEPIRKUMAM 

„JAUNAS VIEGLĀS AUTOMAŠĪNAS IEGĀDE ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS 

VAJADZĪBĀM” 

(IDENTIFIKĀCIJAS NR.ANP2014/42) 

 

1. IESNIEDZA 

Pretendenta nosaukums Rekvizīti  

(reģistrācijas numurs, adrese, bankas norēķinu konts) 

  

2. KONTAKTPERSONA 

Vārds, uzvārds  

Adrese  

Tālr. / Fax  

e-pasta adrese  

3. PIEDĀVĀJUMS 

 

3.1. Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma „Jaunas vieglās automašīnas iegāde Alūksnes novada 

pašvaldības vajadzībām” (identifikācijas Nr.ANP2014/42) aprakstu un piekrītam tā nosacījumiem, kā 

arī varam nodrošināt līguma izpildi. Mēs piedāvājam piegādāt vieglo automašīnu, saskaņā ar 

iepirkuma nosacījumiem noteiktajā laika periodā, bez ierobežojumiem. 

 

3.2. Piedāvājam automašīnu …………..(norādīt marku un modeli) ar šādu tehnisko specifikāciju:  

 Nr.p.k. Parametri Tehniskās specifikācija  

1. Virsbūves tips  

2. Pasažieru vietu skaits  

3. Izlaides gads  

4. Degviela  

5. Pārnesumkārba  

6. Tehnisko apkopju intervāls  

7. Motora jauda  

8. Motora tilpums  

9. Piedziņa  

10. Automašīnas pieļaujamā pilnā 

masa 
 

11. Nobraukums  

12. Automašīnas platuma gabarīti   

13. Automašīnas augstuma gabarīti   

14. Norādītais ražotāja degvielas 

patēriņš (kombinētais) 
 

15. Bagāžas tilpums (ar 

nenolaistiem sēdekļiem)  

 

16. Papildaprīkojums  

 

 

 

 

 

17. Sertifikāta atbilstība Euro 

standartam/ atgāzu norma  

 

18. Automašīnas reģistrācija CSDD  



  

uz pasūtītāja vārda 

19. Tehniskā apskate   

20. Ražotāja garantija  

 

3.3. Mūsu finanšu piedāvājums automašīnām ar 3.2.punktā minēto tehnisko specifikāciju:  

Nr.

p.k. 
Iepirkuma priekšmets Cena  

(EUR) 

 ..........(norādīt automašīnas marku un modeli), saskaņā piedāvāto Tehnisko 

specifikāciju* 

 

Kopā bez PVN  

PVN 21%  

Kopā ar PVN  

* - apliecinām, ka piedāvājuma cenā iekļauta transportlīdzekļa piegāde Dārza ielā 11, Alūksnē, 

Alūksnes novadā, LV-4301. 

 

3.4. Piedāvājam tehniskām specifikācijām atbilstošās automašīnas piegādi Alūksnes novada pašvaldībā, 

Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301 ...............(norādīt skaitu) mēnešu laikā no 

iepirkuma līguma noslēgšanas brīža. 

3.5. Piekrītam automašīnas piegādes un iegādes apmaksas nosacījumiem saskaņā ar šī iepirkuma nolikuma 

4.5.punktā noteikto kārtību un iepirkuma līguma nosacījumiem. 

 

Paraksttiesīgās personas paraksts un zīmogs: z.v. 

Paraksttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds:  

Piedāvājumu iesniedzējas sabiedrības nosaukums:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4.pielikums 

Līgums Nr. ANP/1-45.1/14/……… 

Par jaunas vieglās automašīnas iegādi Alūksnes novada pašvaldības vajadzībām 

 

 

Alūksnē,                        ____.gada __.___________ 

 

Alūksnes novada pašvaldība, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622, 

atrodas Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, tās  izpilddirektores Janīnas 

ČUGUNOVAS personā, kura rīkojas saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” un Alūksnes novada 

pašvaldības nolikumu, turpmāk tekstā – Pircējs, no vienas puses, un 

________________ (Pārdevēja nosaukums), vienotais reģistrācijas Nr._________, 

juridiskā adrese: _________________, LV-_____, ________________ (paraksttiesīgās vai 

pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds) personā, kura rīkojas uz _______________ 

(dokumenta nosaukums) pamata, turpmāk tekstā – Pārdevējs, no otras puses,  

abi kopā saukti Līdzēji, bet katrs atsevišķi – Līdzējs, pamatojoties uz Pircēja rīkoto iepirkumu 

Publisko iepirkuma likuma 8.2 panta kārtībā „Jaunas vieglās automašīnas iegāde Alūksnes novada 

pašvaldības vajadzībām” (identifikācijas Nr.ANP2014/….), turpmāk tekstā – Iepirkums, un 

Pārdevēja iesniegto piedāvājumu, turpmāk tekstā – Piedāvājums, bez spaidiem, maldiem un viltus, 

savstarpēji vienojoties noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā – Līgums: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

 

1.1. Saskaņā ar Līguma noteikumiem, iepirkuma nolikuma Tehnisko specifikāciju un Pārdevēja 

iesniegto Piedāvājumu iepirkumam, Pārdevējs pārdod un piegādā, bet Pircējs pērk un 

pieņem īpašumā 1 (vienu) jaunu vieglo automašīnu _____________________________ 

(transportlīdzekļa modeļa nosaukums, dzinēja dati, darba tilpums, maksimālā jauda, 

transportlīdzekļa ražotāja nosaukums, nobraukums), turpmāk tekstā – Prece. 

1.2. Pārdevējs nodrošina Preces kvalitātes atbilstību kvalitātes sertifikātiem vai atbilstības 

sertifikātiem un/vai citiem Latvijas Republikas likumdošanas aktos noteiktajiem 

normatīviem. 

 

2. LĪGUMA CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

 

2.1. Pirkuma maksa par Preci tiek noteikta _______ EUR (_____ euro un __ centi), kurai 

pieskaitīts pievienotās vērtības nodoklis 21% ____ EUR (_____ euro un __ centi), kopā –

_______ EUR (______euro un __ centi), turpmāk tekstā – Līguma cena. 

2.2. Līguma cenā ir iekļautas visas ar Preces piegādi saistītās izmaksas, visi nodokļi, Preces 

aprīkojuma cena, Preces reģistrācija Ceļu satiksmes drošības departamentā (turpmāk tekstā 

– CSDD) uz Pircēja vārda.  

2.3. Pircējs samaksā Pārdevējam Līguma cenu par Preci uz Pārdevēja iesniegta rēķina pamata 1 

(viena) mēneša laikā pēc Preces pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.  

2.4. Par Līguma cenas samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pircējs ir veicis pārskaitījumu 

uz Līgumā norādīto Pārdevēja bankas norēķinu kontu. 

2.5. Piegādātājs nodrošina Līguma cenas nemainīgumu visā Iepirkuma laikā. Iespējamā 

inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi nevar būt par pamatu Līguma cenas 

izmaiņām. 

 

 



  

3. PRECES PIEGĀDE, NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA 

 

3.1. Piegādātājs piegādā un nodod Pircējam šī Līguma nosacījumiem atbilstošu Preci 3 (trīs) 

mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas. 

3.2. Preces piegāde un nodošana notiek Alūksnes novada pašvaldībā, Dārza ielā 11, Alūksnē, 

Alūksnes novadā, un tiek noformēta ar Līdzēju parakstītu pieņemšanas – nodošanas aktu. 

Vienlaicīgi ar Preces nodošanu Piegādātājs iesniedz ar Preces kvalitāti un ar normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā veikto reģistrāciju uz Pircēja vārda saistītos dokumentus, 

ekspluatācijas instrukciju un servisa grāmatiņu. 

3.3. Pieņemšanas laikā konstatēto nekvalitatīvu, bojātu vai Līguma 1.punktam neatbilstošu 

Preci Pircējs nepieņem un neapmaksā, vai pēc Līdzēju vienošanās Pārdevējs to apmaina 1 

(viena) mēneša laikā pret kvalitatīvu un šī Līguma nosacījumiem atbilstošu. 

3.4. Ja Līdzēji nevar vienoties par Preces atbilstību Līguma noteikumiem, t.i., Līdzējiem ir 

domstarpības par Pircēja izvirzītajām pretenzijām par Preces neatbilstību Līguma 

noteikumiem, tās pieaicina neatkarīgu Latvijas Auto inženieru asociācijas vai citas 

institūcijas eksperta atzinuma sniegšanai. Par pieaicināmo ekspertu (atzinuma sniegšanai) 

Līdzēji vienojas, ka pieaicinātais neatkarīgais eksperts būs vispāratzīts lietpratējs 

(speciālists) jomā, par kuru Līdzējiem ir radušās domstarpības. Ar eksperta pieaicināšanu 

saistītos izdevumus sedz Līdzējs, uz kura viedokļa nepamatotību domstarpību gadījumā 

norāda eksperta atzinums. 

 

4. LĪDZĒJU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

 

4.1. Pircēja tiesības: 

4.1.1. pārbaudīt Preces atbilstību visām iepirkuma nolikuma Tehniskajā specifikācijā  

norādītajām prasībām; 

4.1.2.   pārbaudīt Pārdevēja Preces dokumentācijas pilnīgumu un derīgumu; 

4.1.3.   pirms Preces nodošanas,  ja Precei konstatētas nepilnības, sastādīt aktu, kurā 

norādītas konstatētās nepilnības un termiņš to novēršanai; 

4.1.4.   pieņemot Preci, pieaicināt neatkarīgus ekspertus no Latvijas Auto inženieru 

asociācijas vai citas kompetentas institūcijas; 

4.1.5.   nepieņemt Preci, ja tā neatbilst Līguma noteikumiem; 

4.1.6.   pieprasīt informāciju par Līguma izpildes gaitu. 

4.2. Pircēja pienākumi: 

4.2.1. pieņemt Preci, ja tā piegādāta saskaņā ar Līguma noteikumiem; 

4.2.2. veikt Līguma cenas samaksu saskaņā ar Līgumā noteikto samaksas kārtību; 

4.2.3. piedalīties Preces nodošanā un pieņemšanā. 

4.3. Pārdevēja tiesības – saņemt samaksu par Preci, kas ir piegādāta saskaņā ar Līguma 

noteikumiem. 

4.4. Pārdevēja pienākumi: 

4.4.1. saskaņā ar normatīvajiem aktiem sagatavot un organizēt Preces nodošanu Pircējam 

dalībai ceļu satiksmē; 

4.4.2. samaksāt normatīvajos aktos noteiktos nodokļus un nodevas par Preci; 

4.4.3. veikt Preces reģistrāciju CSDD uz Pircēja vārda un segt ar to saistītās izmaksas; 

4.4.4. nodrošināt, ka Preces piegādes brīdī transportlīdzekļa degvielas tvertnē ir vismaz 10 

l (desmit litri) degvielas; 

4.4.5. iepazīstināt Pircēju ar patiesu un pilnīgu informāciju par Preces kvalitāti, drošumu, 

garantijas noteikumiem un tehniskās ekspluatācijas noteikumiem; 



  

4.4.6. Līguma prasībām neatbilstošas Preces piegādes gadījumā apmainīt to pret jaunu 

Līguma prasībām atbilstošu Preci; 

4.4.7. sniegt Precei garantiju saskaņā Piegādātāja Piedāvājumā un Līguma 5.2.punktā 

noteiktajiem garantijas noteikumiem no Preces pieņemšanas – nodošanas akta 

parakstīšanas brīža; 

4.4.8. garantijas ietvaros Pircējam jānodrošina Precei konstatēto defektu/bojājumu 

novēršanu, kā arī garantijas laika tehniskās apkopes autorizētajos autoservisos 

Latvijas Republikas teritorijā ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā no Pircēja 

pieteikuma saņemšanas dienas; 

4.4.9. pēc Pircēja pieprasījuma vai savas iniciatīvas sniegt informāciju par Līguma izpildes 

gaitu. 

5. GARANTIJAS 

 

5.1. Līgumā noteiktā garantija tiek dota visai Precei, kā arī tās aprīkojumam. 

5.2. Pārdevējs nodrošina Precei ražotāja garantiju ne mazāk kā 3 gadi no Preces nodošanas brīža 

vai 100000 km nobraucienam.  

5.3. Pārdevējs garantē iepirkuma laikā doto apliecinājumu atbilstību faktiskajiem apstākļiem arī 

pēc Preces piegādes brīža. 

 

6. LĪDZĒJU ATBILDĪBA 

 

6.1. Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie 

radušies Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī Līdzēja Līguma izpildē iesaistīto trešo personu 

darbības rezultātā. 

6.2. Ja Pārdevējs nepiegādā Pircējam Preci šī Līguma 3.1.punktā minētajā termiņā, Pārdevējs 

maksā Pircējam līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no šī Līguma cenas 

(bez PVN) par katru nolīgto saistību izpildījuma nokavēto dienu. Šajā gadījumā par 

līgumsoda summu tiek samazināts Līguma 2.1.punktā Pircēja veicamais maksājums. 

Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pārdevēju no tā saistību izpildes. 

6.3. Gadījumā, ja Pircējs neievēro Līgumā noteikto maksāšanas kārtību un termiņu, Pircējs 

maksā Pārdevējam līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no šī Līguma 

cenas (bez PVN), taču ne vairāk kā 10% no šīs cenas bez PVN par katru nolīgto saistību 

izpildījuma nokavēto dienu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pircēju no tā saistību izpildes. 

6.4. Ja Pārdevējs nepamatoti kavē Preces piegādes termiņu ilgāk kā 20 (divdesmit) dienas, 

Pircējs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa. Šādā gadījumā Pārdevējs 10 

(desmit) darba dienu laikā atmaksā Pircējam visu no Pircēja saņemto naudas summu, kā arī 

iemaksā Pircēja kontā aprēķināto līgumsodu. 

6.5. Veicot Līgumā noteiktos maksājumus, vispirms tiks dzēsti kavējuma procenti, līgumsods 

un tad attiecīgais maksājums. 

6.6. Šajā Līgumā minētā līgumsoda samaksa neatbrīvo Pārdevēju un Pircēju no to Līguma 

saistību izpildes. 

7. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI 

 

7.1. Ja kāds no Līdzējiem nepilda savus pienākumus saskaņā ar Līgumu nepārvaramas varas 

apstākļu dēļ, tas ir atbrīvojams no atbildības par Līguma neizpildi vispār vai Līguma 

pienācīgu neizpildi. 

7.2.  Ar nepārvaramas varas apstākļiem tiek saprasti jebkādi no attiecīgā Līdzēja gribas (ja tas ir 

rīkojies saprātīgi un godīgi) neatkarīgi apstākļi, kuru rezultātā nav bijis iespējams izpildīt 

pienācīgi vai izpildīt vispār Līguma saistības un ja šos apstākļus nebija iespējams paredzēt 



  

ne vien attiecīgajam Līdzējam, bet jebkurai citai personai, kas darbojas vai darbotos 

attiecīgā Līdzēja nozarē, kā arī, ja šos apstākļus nebija iespējams novērst ar saprātīgiem un 

likumīgiem paņēmieniem. Ar nepārvaramas varas apstākļiem Līguma izpratnē netiek 

saprastas jebkāda veida ekonomiskās vai finanšu grūtības vai arī globālo vai lokālo 

ekonomikas procesu ietekme uz Līdzējiem.  

7.3. Par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos tam Līdzējam, kas uz tādiem atsaucas, ir jāziņo 

otram Līdzējam rakstiski ne vēlāk kā 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no šo apstākļu 

iestāšanās vai uzsākšanās (rakstiskais paziņojums), bet dokumenti vai citi apliecinājumi, 

kas nepārprotami norāda uz nepārvaramas varas apstākļiem, iesniedzami otram Līdzējam 

ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no rakstiskā paziņojuma nosūtīšanas vai 

nodošanas dienas. 

7.4. Ja Līdzējs, kas vēlāk atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nav ievērojis 

iepriekšminēto paziņojumu un pierādījumu iesniegšanas kārtību, tā apgalvojumi nav 

uzskatāmi par nepārvaramas varas apstākļiem atbilstošiem. 

 

8. LĪGUMA TERMIŅŠ UN TĀ IZBEIGŠANA 

 

8.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai Līdzēju saistību 

izpildei.  

8.2.   Pircējam ir tiesības ar vienpusēju paziņojumu izbeigt šo Līgumu, ja: 

8.2.1. tiek pasludināts Pārdevēja maksātnespējas process vai tiek uzsākts Pārdevēja 

likvidācijas process; 

8.2.2. Pārdevējs saskaņā ar Līgumā noteikto kārtību nav novērsis Preces trūkumus; 

8.2.3. Pārdevējs kavē no Līguma izrietošo saistību izpildi vairāk par 20 (divdesmit) darba 

dienām. 

8.3. Līguma 8.2.punktā noteiktajos gadījumos Līgums uzskatāms par izbeigtu septītajā dienā 

pēc Pircēja paziņojuma par atkāpšanos (ierakstīta vēstule) izsūtīšanas dienas. Šādā 

gadījumā Pārdevējs maksā Pircējam Līgumā noteikto līgumsodu un atlīdzina visus radušos 

zaudējumus. 

8.4. Līgums var tikt izbeigts pirms Līguma darbības termiņa beigām, Līdzējiem savstarpēji 

rakstveidā vienojoties. 

9. STRĪDI 

 

9.1. Visi strīdi un domstarpības, kas rodas starp Līdzējiem, vispirms risināmi pārrunu ceļā. 

9.2. Ja Līdzējiem neizdodas panākt vienošanos, strīdus izšķirs Latvijas Republikas tiesu 

institūcijas saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

 

10. CITI NOTEIKUMI 

 

10.1. Grozījumi Līgumā, kas nav būtiski līguma grozījumi Publisko iepirkumu likuma 67.1 panta 

izpratnē, jānoformē rakstiski un jāparaksta Līdzējiem. Līguma grozījumi jānoformē 

rakstveidā un jāparaksta abiem Līdzējiem. Jebkuri abu Līdzēju parakstīti grozījumi kļūst par 

Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

10.2. Visiem paziņojumiem, ko Līdzēji sūta viens otram saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiskiem 

un ir jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem pa faksu, ja otrs Līdzējs to atzīst, vai 

ierakstītā vēstulē. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad paziņojums ir nodots 

personīgi, faksa nosūtīšanas dienā vai ierakstītas vēstules saņemšanas dienā. 

10.3. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas 

rekvizītus, tas ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā rakstiski paziņo par to otram Līdzējam. 



  

10.4. Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāds no Līdzējiem nosūta otram Līdzējam, ir 

jābūt latviešu valodā un nosūtītai uz zemāk norādīto adresi, ja vien Līdzējs, informācijas 

saņēmējs, nav iepriekš norādījis savādāk. 

10.5. Gadījumos, kas nav paredzēti Līgumā, Līdzēji rīkojas saskaņā ar spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem. 

10.6. Pircēja kontaktpersona Līguma izpildes nodrošināšanā – Alūksnes novada pašvaldības 

izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA, mobilais tālrunis Nr.26118815, e-pasta adrese: 

janina.cugunova@aluksne.lv.  

10.7. Pārdevēja kontaktpersona Līguma izpildes nodrošināšanā – ____________________ 

(amats, vārds, uzvārds), mobilais tālrunis Nr.___________, e-pasta adrese: 

_____________. 

10.8. Ja kāds no Līguma punktiem kāda iemesla dēļ zaudētu spēkā esamību, tas neietekmē citus 

Līguma noteikumus un pārējie Līguma punkti paliek spēkā.  

10.9. Līgumam ir pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas: 

10.9.1. iepirkuma Tehniskās specifikācijas kopija uz __ (_________) lapām; 

10.9.2. Piegādātāja Piedāvājuma kopija uz __ (_________) lapām; 

10.9.3. ………………………………………………………………………………………

………… 

10.10. Līgums noslēgts divos eksemplāros latviešu valodā, katrs uz ... (......) lapām, neieskaitot tā 

pielikumus. Viens Līguma eksemplārs atrodas pie Pircēja, bet otrs – pie Pārdevēja. Abiem 

Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks 

 

LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

                      “Pircējs”       
 

Alūksnes novada pašvaldība 

Dārza ielā 11, Alūksnē,  

Alūksnes novadā, LV-4301, 

tālr. 64381496, fakss 64381150 

e-pasts – dome@aluksne.lv, 

AS „SEB banka” 

Kods UNLALV2X, konta Nr. 

LV58 UNLA 0025 0041 3033 5 

 

    _____________________                                

 

      (…………………………)             

 

     ____.gada ……………… 

     „Pārdevējs”                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

 

(………………………) 

 

____.gada …………………. 
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