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I. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 
 

1. Iepirkuma priekšmets, procedūras veids un paredzamā līguma cena  
1.1. Iepirkuma priekšmets – vieglās automašīnas piegāde saskaņā ar tehnisko specifikāciju.  
1.2. Iepirkuma veids – atklāta iepirkuma procedūra saskaņā ar Pasūtītāja Iepirkuma noteikumiem.  
1.3. Iepirkuma paredzamā līguma cena – 21 000 EUR, neieskaitot PVN.  
 
2. Iepirkuma identifikācijas numurs: Iepirkuma identifikācijas numurs - RS/2019/22.  
 
3. Pasūtītāja nosaukums, adrese un citi rekvizīti:  

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rēzeknes satiksme" 
Reģ. LR Komercreģistrā ar Nr. 42403028557 
Juridiskā adrese: Raiņa iela 8, Rēzekne, LV-4601, 
Biroja adrese: Raiņa iela 8, Rēzekne, LV-4601, 
Tālr. 64624277; fakss 46422333. 

 
4. Pasūtītāja kontaktpersona:  

SIA “Rēzeknes satiksme”, Pakalpojumu attīstības un pārdošanas vadītājs, Viktors Borcovs, 
tel.+37126547975, e-pasts – viktors.borcovs@rezekne.lv.  

 
5. Pretendenti  
5.1. Iepirkuma procedūrā var piedalīties jebkurš piegādātājs, kas atbilst Pasūtītāja izvirzītajām prasībām 

un, iesniedzot piedāvājumu, apliecinās spējas nodrošināt šajā nolikumā minēto preču piegādi, kā arī 
slēgt iepirkuma līgumu ar tajā minētajiem noteikumiem.  

5.2. Piegādātājiem ir tiesības apvienoties apvienībā un iesniegt kopīgu piedāvājumu.  
5.3. Gadījumā, ja piegādātāju apvienībai tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tai pēc savas izvēles 

jāizveido personālsabiedrība (pilnsabiedrība) vai jānoslēdz sabiedrības līgums, vienojoties par 
apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu.  

5.4. Piedāvājumu variantu iesniegšana šajā iepirkuma procedūrā nav pieļaujama. Viens komersants, 
neatkarīgi no tā, vai tas piedalās iepirkuma procedūrā atsevišķi vai piegādātāju apvienības sastāvā, 
drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu. 

 
II. INFORMĀCIJAS APMAIŅA, PIEDĀVĀJUMU NOFORMĒŠANAS, IESNIEGŠANAS 

KĀRTĪBA 
 
6. Informācijas apmaiņa  
6.1. Saziņa starp Pasūtītāju un ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma ietvaros notiek latviešu valodā, 

rakstiski pa pastu vai e-pastu.  
6.2. Papildu informāciju par iepirkuma procedūras nolikumu var pieprasīt, iesniedzot šādu pieprasījumu 

rakstiskā formā Pasūtītāja adresē, nosūtot pa pastu, vēstuli adresējot iepirkuma komisijai vai 
elektroniski parakstītu nosūtot uz e-pasta adresi rezeknessatiksme@rezekne.lv.  

6.3. Ja piegādātājs ir laicīgi pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos 
iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms 
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.  

6.4. Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkumu, tiks publicēta Pasūtītāja 
mājaslapā internetā sadaļā “Iepirkumi un izsoles”. Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot 
līdzi publicētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav 
iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.  
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7. Iespējas saņemt iepirkuma procedūras dokumentus un ar tiem iepazīties  
7.1. Elektroniska piekļuve: Pasūtītāja interneta vietne www.rezeknessatiksme.lv, sadaļa “Iepirkumi un 

izsoles” - http://www.rezeknessatiksme.lv/par-mums/iepirkumi-un-izsoles/lv/.  
7.2. Klātienē uz vietas: Rēzeknē, Raiņa ielā 8, pirms tam informējot par ierašanos pa tel.+37126547975 

vai e-pastu: viktors.borcovs@rezekne.lv.  
 
8. Piedāvājuma noformēšana  
8.1. Iesniegtajiem dokumentiem ir jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādām šaubām un 

pārpratumiem, kas attiecas uz vārdiem un skaitļiem.  
8.2. Piedāvājums iesniedzams latviešu valodā. Iepirkuma procedūras laikā sarakste starp Pasūtītāju un 

pretendentiem noris latviešu valodā. Pretendents piedāvājumā var iekļaut dokumentu oriģinālus vai 
aprakstus svešvalodā, bet šiem dokumentiem, kas iesniegti citā valodā, jābūt pievienotam 
pretendenta apliecinātam tulkojumam latviešu valodā.  

8.3. Personas, kuras paraksta piedāvājumu, paraksta tiesībām jābūt nostiprinātām atbilstoši Latvijas 
Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajam regulējumam. Gadījumā, ja pretendents ir 
reģistrēts ārvalstīs, personas, kas paraksta pieteikumu, paraksta tiesībām jābūt nostiprinātām 
atbilstoši attiecīgās valsts spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Ja piedāvājumu paraksta 
pretendenta pilnvarota persona, piedāvājumam pievieno attiecīgu dokumentu par paraksta tiesīgās 
personas izdotu pilnvaru. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība un līgumā nav atrunātas 
pārstāvniecības tiesības, piedāvājuma oriģinālu paraksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju 
apvienībā, pārstāvis ar pārstāvības tiesībām.  

8.4. Piedāvājumu grozīšanas vai atsaukšanas kārtība:  
8.4.1. Pretendenti pirms piedāvājuma iesniegšanai noteiktā termiņa beigām, var savos iesniegtajos 

piedāvājumos izdarīt izmaiņas, norādot - “Grozījumi piedāvājumā iepirkuma procedūrai “Par 
vieglās automašīnas piegādi”.  

8.4.2. Pretendenti, pirms piedāvājuma iesniegšanai noteiktā termiņa beigām, var savus iesniegtos 
piedāvājumus atsaukt, paziņojot par to iepirkuma komisijai.  

8.5. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likuma un Ministru 
kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas 
kārtība” prasībām.  

 
9. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība  
9.1. Iepirkuma procedūras piedāvājumi jāiesniedz SIA “Rēzeknes satiksme” personīgi, pa pastu vai 

elektroniski e-pasta formā uz adresi rezeknessatiksme@rezekne.lv, līdz 2019.gada 7.novembrim 
plkst.13:00.  

9.2. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka Pasūtītājs nesedz nekādus izdevumus, kas 
pretendentiem ir radušies saistībā ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.  

9.3. Iepirkuma procedūras piedāvājumi tiek atvērti piedāvājumu atvēršanas sēdē 2019.gada 7.novembrī 
plkst. 13:30, SIA “Rēzeknes satiksme” konferenču zālē, Rēzeknē, Raiņa ielā 8 un tajā var 
piedalīties visas ieinteresētās personas. 

9.4. Uzsākot piedāvājumu atvēršanas sēdi, klātesošajiem paziņo Iepirkumu komisijas (turpmāk – 
komisija) sastāvu.  

9.5. Atvēršanas sēdē esošās personas, izņemot komisijas locekļus, reģistrējas komisijas sagatavotajā 
reģistrācijas lapā, kurā norāda juridiskās personas nosaukumu, adresi, e-pasta adresi, un tālruņa 
numuru, kā arī klātesošā pārstāvja vārdu, uzvārdu un amatu. Ja pretendents ir fiziskā persona, 
norāda vārdu, uzvārdu, adresi, e-pasta adresi, tālruņa numuru. 

9.6. Komisija atver pretendentu piedāvājumus to iesniegšanas secībā.  
9.7. Pēc katra piedāvājuma atvēršanas tiek nosaukts pretendents, un finanšu piedāvājumā ietvertā 

informācija.  
9.8. Pēc katra piedāvājuma atvēršanas un minēto ziņu nosaukšanas visi komisijas locekļi parakstās uz 

finanšu piedāvājuma.  
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9.9. Pretendentu iesniegto piedāvājumu atvēršanas norise, kā arī visas nosauktās ziņas tiek fiksētas 
piedāvājumu atvēršanas sēdes protokolā.  

9.10. Pēc visu piedāvājumu atvēršanas piedāvājumu atvēršanas sēdes atklātā daļa tiek slēgta, un 
turpmāko piedāvājumu izvērtēšanu komisija veic slēgtās sēdēs.  

 
10. Piedāvājuma derīguma termiņš  
10.1. Piedāvājuma derīguma termiņš sākas no tā iesniegšanas brīža un ir spēkā 120 (simt divdesmit) 

kalendārās dienas.  
10.2. Pamatojoties uz Pasūtītāja rakstisku lūgumu, pretendents var pagarināt piedāvājuma derīguma 

termiņu. Pretendentam sava piekrišana vai noraidījums jāsniedz rakstveidā.  
 
11. Piedāvājuma sastāvs  
11.1. Piedāvājumi iesniedzami atbilstoši konkursa nolikumā iekļautajiem paraugiem. Pretendentu 

piedāvājums sastāv no:  
11.1.1. pieteikuma, kas sagatavots atbilstoši 2.pielikuma paraugam; 
11.1.2. pretendenta atlases dokumentiem, kas sagatavoti atbilstoši konkursa nolikuma 18.punktā 

noteiktajām prasībām; 
11.1.3. tehniskā piedāvājuma, kas sagatavots atbilstoši nolikuma 20.punkta prasībām; 
11.1.4. finanšu piedāvājuma, kas sagatavots saskaņā ar nolikuma 19.punktu atbilstoši 3.pielikuma 

prasībām;  
 
12. Piedāvājuma apjoms  
12.1. Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmetu kopumā. Nepilnīgi piedāvājumi nav atļauti.  
 

III INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU 
 

13. Piegādes priekšmets un apjoms  
13.1. Piegādātājam jāveic vieglās automašīnas piegādi (turpmāk – Prece), kura atbilst prasībām, kas 

noteiktas iepirkuma procedūras nolikumā. 
13.2. Piegādātājs veic Pasūtītāja vieglās mašīnas iegādi, saskaņā ar norādīto Pasūtītāja cenu 

(5.pielikums), kas kalpo kā daļa no pirkuma maksas par piegādājamo vieglo automobili. 
13.3. Preces specifikācija ir norādīta Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums).  
13.4. Piegādes kārtība - Prece jāpiegādā saskaņā ar Iepirkuma līguma projektā (4.pielikums) norādīto 

kārtību.  
 
14. Tehniskā specifikācija 
14.1. Piedāvātai automašīnai ir jāatbilst Tehniskās specifikācijas (1.pielikums) prasībām. 
14.2. Piedāvāto automašīnu atbilstību tehniskajai specifikācijai pretendents apliecina, iesniedzot tehnisko 

piedāvājumu. Tehniskais piedāvājums jāsagatavo, par pamatu ņemot Tehniskajā specifikācijā 
ietverto tabulu, tai pievienojot jaunu kolonnu ar pretendenta piedāvājumu. Automašīnu tehniskajam 
piedāvājumam pretendents pievieno aprakstus, fotogrāfijas vai citus vizuālos materiālus, kā arī, lai 
pierādītu transportlīdzekļa parametru atbilstību tehniskajai specifikācijai. 

14.3. Konkursā piedāvāto automašīnu modeļiem jāatbilst Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra 
noteikumos Nr. 1494 "Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības 
novērtēšanas noteikumi " noteiktajām prasībām. 

 
15. Līguma izpildes laiks un vieta  
15.1. Iepirkuma līguma projekts ir pievienots nolikumam kā 4.pielikums un kalpos par pamatu iepirkuma 

līguma noslēgšanai starp Pasūtītāju un iepirkuma procedūras uzvarētāju/iem.  
15.2. Iepirkuma līguma pielikumi tiks izstrādāti pēc iepirkuma uzvarētāja/u paziņošanas saskaņā ar 

nolikumā, tā pielikumos un konkursa uzvarētāja piedāvājumā ietverto informāciju.  
15.3. Līguma darbības laiks – līdz pilnīgai līguma saistību izpildei.  
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15.4. Piegādes termiņš – saskaņā ar Iepirkuma līguma projektā (4.pielikums) norādīto kārtību.  
15.5. Piegādes vieta – Pasūtītāja juridiskā adrese, Rēzeknes pilsētas teritorijā.  
 

IV PRETENDENTU ATLASES PRASĪBAS 
 
16. Pretendenta izslēgšanas noteikumi  
16.1. Uz pretendentu (arī visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem vai personālsabiedrības biedriem 

(ja pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība) un uz pretendenta norādīto personu, 
uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma 
procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, attiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 
iepirkumu likuma 48.panta pirmās daļas 2. un 3.punktā noteiktie pretendentu izslēgšanas noteikumi.  

16.2. Pretendentu izslēgšanas noteikumu attiecināmība uz konkrēto pretendentu tiks pārbaudīta 
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. pantā noteiktajā kārtībā.  
 

17. Prasības profesionālās darbības veikšanā  
17.1. Pretendentam vai, ja pretendents ir piegādātāju apvienība (turpmāk – apvienība) – visiem 

apvienības dalībniekiem, ir jābūt reģistrētiem Komercreģistrā vai, ja pretendents ir ārvalstnieks – 
reģistrētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.  
 

18. Prasības pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām:  
18.1. Pretendentam ir autorizētas tiesības pārdot ražotāja produkciju un uzņemties garantijas saistības; 
18.2. Pretendentam jābūt tādām iespējām, lai spētu, ar saviem vai pieaicināto trešo personu spēkiem, 

uzturēt automašīnu ražotāju garantijas nosacījumus un nodrošināt to tehnisko apkopi. 
18.3. Pretendenta pieredze piedāvāto automašīnu pārdošanā nav mazāka par 3 gadiem. 

 
V PRETENDENTA ATLASES DOKUMENTI UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

 
19. Pretendenta atlases dokumenti  
19.1. Lai noskaidrotu pretendenta atbilstību Pasūtītāja izvirzītajām atlases prasībām, Pasūtītājs pārbaudīs 

par pretendentu pieejamo informāciju publiskās datubāzēs. Pretendentam būs pienākums pēc 
Pasūtītāja pieprasījuma jebkurā iepirkuma procedūras stadijā iesniegt visus nepieciešamos 
kvalifikāciju apliecinošus dokumentus. 

19.2. Kopā ar piedāvājumu pretendentam jāiesniedz šādi “Pretendentu dokumenti”: 
19.2.1. Ārvalstu pretendentiem jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts 

dokuments, kas apliecina, ka pretendentam ir juridiskā rīcībspēja un tiesībspēja slēgt iepirkuma 
līgumu, ja attiecīgās valsts normatīvie akti paredz šāda dokumenta izsniegšanu; 

19.2.2. Ārvalstu pretendentiem jāiesniedz izziņa, ja attiecīgās valsts normatīvie akti paredz šādu ziņu 
publisku reģistrēšanu, kas apliecina pretendenta amatpersonu pārstāvības tiesības. 

19.3. Izziņas un citus dokumentus, kurus izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un 
atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento 
institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk 
kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku 
tā derīguma termiņu.  

19.4. Apliecinot atbilstību prasībām attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām, 
pretendents var balstīties uz citu personu iespējām neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā 
rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda Pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, 
iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu 
pretendenta rīcībā. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām 
atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas 
sniedz pakalpojumu, kura izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas. 

19.5. Piedāvāto automašīnu ražotāja pilnvara, līgums vai cits dokuments, kas apliecina, ka pretendentam 
ir tiesības pārdot ražotāja produkciju un uzņemties garantijas saistības (par pietiekamu tiks uzskatīta 
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arī noslēgtā dīlera līguma pirmās un beidzamās lapas (t.i., vismaz tās līguma lapas, kurās ir redzams 
līguma nosaukums, līguma priekšmets un līguma puses ar parakstiem) apstiprinātas kopijas); 

19.6. Autoservisu saraksts ar atrašanās vietām kuros var veikt piedāvāto automašīnu plānotās tehniskās 
apkopes un remontus, nezaudējot automašīnai noteiktās ražotāja un pārdevēja garantijas; 

19.7. Pretendenta parakstīts pieredzes apraksts, kurā ietvertas ziņas par ievērojamākajām piegādēm 
iepriekšējo 3 gadu laikā (norādot laiku, skaitu un saņēmējus). Aprakstam jāapliecina, ka pretendenta 
pieredze automobiļu tirdzniecībā nav mazāka par 3 gadiem un šajā laika periodā viņš pārdevis ne 
mazāk kā 50 piedāvājumā iekļautās markas automašīnas un tam jāpievieno vismaz 3 atsauksmes no 
iepriekšējiem pasūtītājiem par attiecīgu darījumu realizāciju. 

 
20. Finanšu piedāvājums  
20.1. Finanšu piedāvājums, kas jāsagatavo saskaņā ar Finanšu piedāvājuma formu (3.pielikums). Finanšu 

piedāvājumā norādītajā cenā ietilpst: Preces vērtība, transportēšanas izmaksas, līzinga piedāvājums, 
nodokļi (izņemot pievienotās vērtības nodokli), nodevas, muitas u.c. ar piegādes līguma izpildi 
saistītās izmaksas. 

20.2. Finanšu piedāvājumu Pretendents sagatavo atbilstoši konkursa nolikumā pievienotajam pielikumam 
Nr. 3, aizpildot Finanšu piedāvājuma formu un pievienojot finanšu līzinga līguma paraugu, kā arī 
iesniedzot līzinga atmaksas grafiku par visu periodu.  

20.3. Pretendentam piedāvātās cenas ir jānorāda EUR.  
20.4. Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents iesniedz Finanšu līzinga līguma paraugu, kas tiek sagatavots, 

ņemot vērā šādus nosacījumus:  
20.5. Līgums tiek slēgts ar 3 mēnešu EURIBOR (mainīgo) procentu likmi;  
20.6. Līzinga termiņš – 5 (pieci) gadi;  
20.7. EURIBOR + fiksētā procentu likme %. Visā līguma darbības laikā Pretendenta norādītā fiksētā 

procentu likme paliek nemainīga vai arī, pusēm vienojoties, var tikt samazināta;  
20.8. Piedāvājuma cena ir jāaprēķina un jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata. 
20.9. Piedāvājumu paraksta Pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām vai cita pilnvarota persona. 
 
21. Tehniskais piedāvājums  
21.1. Tehniskais piedāvājums sagatavojams, ņemot vērā, ka iepirkuma procedūrā piedāvātajiem 

saimniecības precēm ir jāatbilst Tehniskās specifikācijas (1.pielikums) prasībām. 
21.2. Tehniskajā piedāvājumā ir jānorāda informācija par vieglās automašīnas ražotāju, jāpievieno 

dokumentus, aprakstus, fotogrāfijas vai citus materiālus, lai pierādītu transportlīdzekļa parametru 
atbilstību tehniskajai specifikācijai.  

 
VI PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA 

 
22. Piedāvājumu vērtēšanas kārtība 
22.1. Visus ar iepirkuma procedūras norisi saistītos jautājumus risina Pasūtītāja izveidota iepirkuma 

komisija. 
22.2. No sākuma komisija veic piedāvājumu noformējuma pārbaudi, kuras laikā komisija izvērtē, vai 

piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši iepirkuma procedūras nolikuma II sadaļas prasībām. 
Ja piedāvājums neatbilst prasībām, komisijai, izvērtējot neatbilstību būtiskumu un ievērojot 
samērīguma principu, ir tiesības to noraidīt, un turpmākajā iepirkuma procedūrā tas tālāk netiek 
vērtēts. 

22.3. Komisija pārbauda, vai pretendents, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājumā norādītā persona nav 
piedalījusies kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta posmiem vai iepirkuma procedūras 
dokumentu izstrādāšanā. Ja pretendents, tā darbinieki vai pretendenta piedāvājumā norādītā persona 
ir piedalījusies kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta posmiem vai iepirkuma procedūras 
dokumentu izstrādāšanā un ja šis apstāklis pretendentam dod priekšrocības iepirkuma procedūrā, 
tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci, attiecīgā pretendenta piedāvājums tiek 
noraidīts. Komisija, konstatējot minētos apstākļus, pirms iespējamās pretendenta noraidīšanas ļauj 
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tam pierādīt, ka nav tādu apstākļu, kas attiecīgajam pretendentam dotu jebkādas priekšrocības 
iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci. 

22.4. Komisija veic pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi, kuras laikā saskaņā ar 
Tehniskajā specifikācijā noteikto kārtību, izvērtē tehniskā piedāvājuma atbilstību iepirkuma 
procedūras nolikuma prasībām. Ja pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst iepirkuma 
procedūras nolikuma prasībām, pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā 
un tā piedāvājums tālāk netiek izskatīts. 

22.5. Izvērtējot pretendenta finanšu piedāvājumu, Komisija pārbauda tā atbilstību iepirkuma procedūras 
nolikuma prasībām, kā arī pārbauda, vai pretendenta finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja 
finanšu piedāvājums neatbilst iepirkuma procedūras nolikuma prasībām, pretendents tiek izslēgts no 
turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājums tālāk netiek izskatīts. Komisija, 
konstatējot aritmētiskās kļūdas, šīs kļūdas izlabo un informē pretendentu par aritmētisko kļūdu 
labojumu un laboto piedāvājuma summu. Novērtējot un salīdzinot piedāvājumus, kuros bijušas 
aritmētiskas kļūdas, Komisija ņem vērā izlabotās cenas. 

22.6. Komisija izvērtē, vai piedāvājums neatbilst šķietami nepamatoti lēta piedāvājuma pazīmēm. Ja 
Komisija konstatē, ka varētu būt saņemts šķietami nepamatoti lēts piedāvājums, tā pieprasa 
pretendentam detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem saskaņā ar 
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 59.pantu. 

22.7. Attiecībā uz pretendentu, kas atbilst nolikuma prasībām, kura finanšu un tehniskais piedāvājums ir 
atbilstošs iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un kuram atbilstoši piedāvājumu 
izvērtēšanas kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iepirkuma komisija veic 
pretendenta kvalifikācijas pārbaudi.  

22.8. Pretendentu kvalifikācijas pārbaude notiek pēc iesniegtajiem pretendentu atlases dokumentiem, kā 
arī pārbaudot pretendentu atbilstību nolikumā izvirzītajām prasībām publiski pieejamās datubāzēs. 

 
23. PIELIKUMI 

 
1.pielikums – Tehniskā specifikācija 
2.pielikums – Pieteikuma forma  
3.pielikums – Finanšu piedāvājuma forma  
4.pielikums – Iepirkuma līguma projekts  
5.pielikums – Pirkuma līguma projekts 
6.pielikums – Škoda Superb eksperta novērtējums 
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1. pielikums 
Iepirkuma procedūras nolikumam 
“Par vieglās automašīnas piegādi” 

identifikācijas Nr. RS/2019/22 
 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
 

Vieglās automašīnas specifikācija: 

Izlaiduma gads  Lietots, ne vecāks ka 01.2018  
Nobraukums (km) Ne vairāk par 30 000 
Virsbūves tips  Sedans 
Durvju skaits  5 
Sēdvietu skaits (ieskaitot vadītāju)  5 
Garums mm (min / max)  4601 / 4900  
Augstums bez kravas mm (min / max)  1450 / 1550  
Riteņu garenbāze (mm)  Ne mazāk kā 2700  
Izmantojamās degvielas veids  Benzīns vai dīzeļdegviela 
Motora izmešu emisijas standarts  Euro 6  

Motora tilpums cm3 (min / max)  1600 / 2000  
Motora jauda (kW)  Ne vairāk kā 139 
Motora griezes moments (Nm)  Ne vairāk par 280  
CO2 izmešu daudzums (g/km)  Ne vairāk kā 140  
Transmisijas veids  Automātiskā  
Dzenošo tiltu skaits, piedziņa  1, priekšpiedziņas  
Krāsa Metāliska  
Obligātais aprīkojums   Bremžu pretbloķēšanās sistēma ABS, 

 Automobiļa stabilitātes kontroles sistēma 
 Gaisa drošības spilveni priekšā vadītājam un 

pasažierim 
 Sānu drošības spilvenu sistēma priekšā sēdošajiem 
 Centrālā atslēga, 
 Rūpnīcas imobilaizers, 
 Rūpnīcas signalizācija ar tālvadību, 
 Signalizācijai jāatbilst apdrošināšanas sabiedrību 

prasībām, 
 Elektriski regulējami un apsildāmi sānskata spoguļi, 
 Elektriski vadāmi priekšējo un aizmugurējo durvju 

stiklu pacēlāji (vadītāja durvīm ar funkciju „auto” 
nolaišanai un pacelšanai), 

 Elektriski apsildāms aizmugurējais stikls, 
 Viegli kopjami sēdekļi, Elektriski apsildāmi priekšējie 

sēdekļi, 
 Stūres pastiprinātājs, 
 Automātiskā klimata kontroles sistēma, 
 Kruīza kontrole, 
 Automātiskās dienas gaismas, 
 Priekšējo lukturu augstuma regulēšana, 
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 Oriģinālā audio sistēma, 
 Stūres augstuma un dziļuma regulēšana,  
 Stūres rata un ātrumpārslēga ādas apdare,  
 Vadītāja sēdekļa augstuma regulēšana, 
 Bagāžas nodalījuma pārsegs (hečbekam), 
 Vieglmetāla sakausējuma diski ar attiecīgajai sezonai 

atbilstošām riepām, 
 Attiecīgajai sezonai atbilstošas riepas, 
 Rezerves ritenis (var būt arī mazizmēra) ar instrumentu 

komplektu tā nomaiņai vai riepas remonta komplekts, 
 Oriģinālie gumijas paklājiņi automašīnas salonā, 
 Motora kartera aizsargs, 
 Priekšējie un aizmugurējie dubļu sargi, 
 Aptieciņa,  
 Ugunsdzēšamais aparāts,  
 Avārijas trijstūris,  
 Atstarojošā veste,  
 Lietošanas instrukcija latviešu valodā  

Papildu (izvēles) aprīkojums   Ekobraukšana 
Transportlīdzekļiem ir pievienota 
informācija/instrukcijas par ekobraukšanu ar konkrēto 
transportlīdzekli.  

 Apstādināšanas–iedarbināšanas sistēma 
Transportlīdzekļi ar apstādināšanas un iedarbināšanas 
sistēmu.  

 Riepu spiediena kontroles sistēma (RSKS)  
Transportlīdzeklis aprīkots ar precīzu riepu spiediena 
kontroles sistēmu, kas transportlīdzekļa salonā var 
regulāri brīdināt vadītāju par spiediena samazināšanos 
katrā no transportlīdzeklim uzmontētajām riepām 
atsevišķi, lai nodrošinātu optimālu degvielas patēriņu 
un satiksmes drošību.  

 Degvielas patēriņa displejs 
Transportlīdzeklis aprīkots ar mehānismu vadītāja 
informēšanai par patērētās degvielas daudzumu 
skaitliskā izteiksmē - informācija par caurmēra un 
pašreizējo degvielas patēriņu, kā arī ceļa posmu km, ko 
vēl iespējams veikt ar transportlīdzekli ar degvielas 
tvertnē atlikušo degvielas daudzumu.  

Garantija  

Ražotāja noteiktā ne mazāk ka līdz 2021. gadam vai līdz 100 
000 km nobraukumam 

Pret caurrūsēšanu vismaz 10 gadi 
Piegādes termiņš  No 1 līdz 2 nedēļām  
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2. pielikums 
Iepirkuma procedūras nolikumam 
“Par vieglās automašīnas piegādi” 

identifikācijas Nr. RS/2019/22 
 

PIETEIKUMS  
par piedalīšanos iepirkuma procedūrā 
“Par vieglās automašīnas piegādi” 

 identifikācijas Nr. RS/2019/22 
 
 
1. IESNIEDZA 

Uzņēmuma pilns nosaukums  

Uzņēmuma reģistrācijas numurs un datums  

Juridiskā adrese  

Faktiskā adrese  

Banka  

Konta Nr.  

 
2. KONTAKTPERSONA 

Vārds, uzvārds  

Tālr. / Fakss  

e-pasta adrese  

 
3. PIETEIKUMS 
Esam iepazinušies ar atklāta konkursa nolikumu un tā pielikumiem, mēs atbilstoši nolikuma 
prasībām iesniedzam piedāvājumu atklātā konkursā un apliecinām savu atbilstību atklāta 
konkursa nolikuma prasībām. 
Iesniedzot piedāvājumu, mēs apliecinām, ka esam iepazinušies ar atklāta konkursa dokumentos 
noteiktajām prasībām, sapratuši tās un pilnībā piekrituši visiem noteikumiem, kā arī garantējam 
sniegto ziņu un dokumentu patiesumu un precizitāti. Apņemamies līguma piešķiršanas gadījumā 
pildīt visus atklāta konkursa nolikumam pievienotā līguma projektā noteiktos nosacījumus. 
 
Ar šo piedāvājumu mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 120 dienas no piedāvājumu 
iesniegšanas termiņa beigām. 
 
Paraksta pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarota persona: 

Vārds, uzvārds  

Amats  

Paraksts  

Datums  
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3. pielikums 
Iepirkuma procedūras nolikumam 
“Par vieglās automašīnas piegādi” 

identifikācijas Nr. RS/2019/22 
 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS IEPIRKUMA PROCEDŪRAI 
identifikācijas Nr. RS/2019/22 

“PAR VIEGLĀS AUTOMAŠĪNAS PIEGĀDI” 
 
 
Pretendenta nosaukums:  ____________________ 
 

Automašīnas marka, modelis 
Automašīnas 

cena (EUR bez 
PVN) 

Saistību 
maksa 

(EUR bez 
PVN) 

% 
likme 

 

Kopējais % 
maksājums 60 

mēnešos 

Kopējais līzinga 
maksājums 
(EUR) 60 
mēnešos 

1.Automašīna  
______________(nosaukums, 
ražotājs) saskaņā ar Tehnisko 
specifikāciju 

     

 
 
 
 
 
 
Paraksta pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarota persona: 

Vārds, uzvārds  

Amats  

Paraksts  

Datums  
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4. pielikums 
Iepirkuma procedūras nolikumam 
“Par vieglās automašīnas piegādi” 

identifikācijas Nr. RS/2019/22 
 
 

Līguma projekts Nr. 1.31/xxx 
Par vieglās automašīnas piegādi 

 
Rēzeknē  2019. gada ___ . oktobrī 
 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “RĒZEKNES SATIKSME”, reģistrācijas numurs 
42403028557, juridiskā adrese: Raiņa iela 8, Rēzekne, LV-4601, kuru pārstāv valdes loceklis 
Jevgēnijs Koršenkovs, kas rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā – PASŪTĪTĀJS, no vienas 
puses, un  
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “__________”, reģistrācijas numurs __________, juridiskā 
adrese: __________, kuru pārstāv __________, kas rīkojas uz __________ pamata, turpmāk 
tekstā – IZPILDĪTĀJS, no otras puses,  
savstarpēji līguma noslēgšanas vietā bez viltus, maldības vai spaidiem vienojoties, noslēdz 
sekojošu Piegādes līgumu (turpmāk tekstā – Līgums): 
 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS  
1.1. PASŪTĪTĀJS pērk un IZPILDĪTĀJS saskaņā ar šī līguma noteikumiem pārdod automašīnu 
____________ (turpmāk tekstā – Automašīna), atbilstoši Līgumam pievienotajai specifikācijai 
(1.Pielikums). 

 
2. PIRKUMA MAKSA  

2.1. Automašīnas Pirkuma maksa, neskaitot 21% PVN ir EUR __________ (__________ euro 
un __ centi). Pievienotās vērtības nodoklis (21%) no Pirkuma maksas sastāda EUR __________ 
(__________ euro un __ centi). Kopējā Pirkuma maksa, ieskaitot PVN (21%) sastāda EUR 
__________ (__________ euro un __ centi). 
2.2. Izdevumus, kas saistīti ar Automašīnas reģistrāciju CSDD sedz IZPILDĪTĀJS.  
2.3. Izdevumus, kas saistīti ar Automašīnas obligātas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu (t.i. 
OCTA) sedz PASŪTĪTĀJS. 
2.4. Izdevumus, kas saistīti ar brīvprātīgas Automašīnas apdrošināšanu (t.i. KASKO) sedz 
PASŪTĪTĀJS.  
2.5. Ja pievienotās vērtības nodoklis tiks palielināts, IZPILDĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji 
palielināt kopēju Pirkuma maksu pievienotās vērtības nodokļa palielināšanas apmērā. 
 

3. MAKSĀŠANAS NOTEIKUMI UN PIEGĀDES TERMIŅŠ  
3.1. PASŪTĪTĀJS apņemas samaksāt kopējo Pirkuma maksu, kas sastāda EUR __________ 
(__________ euro un __ centi), sekojošā kartībā: 
3.1.1. Līguma Pirkuma maksas daļu, kas sastāda EUR __________ (__________ euro un __ 
centi), ieskaitot PVN 21%, t.i. EUR __________ (__________ euro un __ centi), PASŪTĪTĀJS 
apņemas samaksāt __ (____________) dienu laikā pēc līguma noslēgšanas, izmantojot līzinga 
kompānijas pakalpojumus; 
3.1.2. Līguma Pirkuma maksas daļu, kas sastādā EUR 5500.00 (pieci tūkstoši pieci simti euro un 
nulle centi), ieskaitot PVN 21%, t.i. EUR 954.55 (__________ euro un __ centi), PASŪTĪTĀJS 
apņemas segt kārtībā, kura ir atrunāta 2019.gada __.oktobrī starp PASŪTĪTĀJU un 
IZPILDĪTĀJU noslēgta pirkuma līgumā Nr. __________.   
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3.2. IZPILDĪTĀJS apņemas piegādāt Automašīnu PASŪTĪTĀJAM 5 (piecu) darba dienu laikā 
no šī Līguma parakstīšanas dienas. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības piegādāt Automašīnu pirms 
norādītā termiņa.  
 

4. AUTOMAŠĪNAS KVALITĀTE  
4.1. Automašīnas komplektācijai ir jāatbilst Automašīnas izgatavotāja noteiktajiem standartiem 
un šī Līguma Pielikumam Nr.1. 
 

5. GARANTIJAS  
5.1. Automašīnas garantijas laiks tiek noteikts saskaņā ar izgatavotājrūpnīcas noteikumiem un tas 
ir: 
5.1.1. līdz ____.gada ________ vai līdz _______ km (_______ tūkstoši kilometru) nobraukuma 
ierobežojuma.   
5.1.2. līdz _________ pret Automašīnas virsbūves caurrūsēšanu.   
 

6. AUTOMAŠĪNAS PIEŅEMŠANA UN ĪPAŠUMTIESĪBU PĀREJA  
6.1. PASŪTĪTĀJS pieņem Automašīnu savā īpašumā, par to parakstot pieņemšanas – nodošanas 
aktu.  
6.2. PASŪTĪTĀJS apņemas ierasties pie IZPILDĪTĀJA, lai saņemtu Automašīnu 3 (trīs) darba 
dienu laikā pēc tam, kad IZPILDĪTĀJS par Automašīnas piegādi ir rakstiski paziņojis 
PASŪTĪTĀJAM.  
6.3. PASŪTĪTĀJS pieņem Automašīnu komplektācijā, kura ir norādīta Līguma Pielikumā Nr.1.  
6.4. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pilnvarot savu pārstāvi saņemt Automašīnu. PASŪTĪTĀJA 
pilnvarotajam pārstāvim, kurš saņem Automašīnu īpašumā, ir jābūt attiecīgi noformētai 
pilnvarai. Pilnvarā jāparedz PASŪTĪTĀJA pilnvarotā pārstāvja tiesības saņemt Automašīnu, 
parakstīt PASŪTĪTĀJA vārdā preču pavadzīmi – rēķinu un pieņemšanas – nodošanas aktu.  
6.5. PASŪTĪTĀJA paraksts uz pavadzīmes vienlaicīgi apliecina to, ka PASŪTĪTĀJAM nav 
nekādu pretenziju attiecībā uz Automašīnas kvalitāti un komplektāciju.  
 

7. LĪGUMSLĒDZĒJU PUŠU ATBILDĪBA  
7.1. Gadījumā, ja Līgumā noteiktā Automašīnas piegāde aizkavējas IZPILDĪTĀJA vainas dēļ, 
PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pieprasīt no IZPILDĪTĀJA soda naudu 0,01% (nulle komats nulle 
viens procents) apmērā no kopējās Pirkuma maksas par katru nokavēto piegādes dienu, bet 
kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas. 
7.2. Ja PASŪTĪTĀJS savlaicīgi neveic Līgumā paredzēto Pirkuma maksu, PASŪTĪTĀJS maksā 
IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0,01% (nulle komats nulle viens procents) apmērā no laikā 
nenomaksātās Pirkuma maksas par katru nokavēto maksājuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 
10% (desmit procentus) no Līguma summas. 
 

8. DOMSTARPĪBU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA  
8.1. Jebkuras domstarpības, nesaskaņas, kas izriet no/vai saistībā ar šo Līgumu, līgumslēdzējas 
puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. Gadījumā, ja savstarpēju pārrunu ceļā izlīgumu panākt nav 
iespējams lietas izskatīšana likumā paredzētajā kārtībā tiek nodota LR tiesai. 
  

9. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI  
9.1. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi (šī Līguma izpratnē nepārvaramas varas apstākļi ir 
stihiskas dabas katastrofas, t.sk. ūdens plūdi, zemestrīces, ugunsgrēki, kara darbība, streiki, valsts 
iedzīvotāju nemieri, valsts institūciju izdoti normatīvie akti, kuru iespējamību neviena no 
līgumslēdzējām pusēm nevarēja vai nevar paredzēt, kā arī nevar novērst ar saprātīgiem 
līdzekļiem), šajā Līgumā paredzētie saistību izpildes termiņi tiek attiecīgi pagarināti, atbilstoši šo 
apstākļu darbības laikam, kas būtiski ietekmē šī Līguma izpildi kopumā vai to Līguma daļu, kas 
pakļauta Automašīnas piegādei pēc šo apstākļu iestāšanās.  
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9.2. Tā līgumslēdzēja puse, kura iepriekšējā Līguma punktā minēto apstākļu dēļ nevar izpildīt 
Līguma saistības, nekavējoties par to paziņo otrai līgumslēdzējai pusei par šādu apstākļu 
iestāšanos vai izbeigšanos. Turklāt, pēc otras līgumslēdzējas puses lūguma, jāiesniedz 
attiecīgajai līgumslēdzējai pusei dokumentus, kas apliecina šādu apstākļu iestāšanos un 
izbeigšanos.  
 

10. NOBEIGUMA NOTEIKUMI  
10.1. Līgums satur līgumslēdzēju pušu pilnīgu vienošanos; līgumslēdzējas puses ir iepazinušās ar 
tā saturu un piekrīt visiem šī Līguma noteikumiem, ko apliecina ar saviem parakstiem. 
10.2. Visus papildinājumus un izmaiņas Līgumā var veikt tikai rakstveidā, un tiem jābūt 
apstiprinātiem ar abu līgumslēdzēju pušu vai to pilnvaroto personu parakstiem.  
10.3. Viena līgumslēdzēja puse nevar atkāpties no līguma izpildīšanas bez otras līgumslēdzējas 
puses rakstiskas piekrišanas, izņemot tos gadījumus, kādus paredz LR normatīvie akti. 
10.4. Līgums sastādīts divos eksemplāros uz _ (__________) lapām katrs (ieskaitot pielikumu 
Nr.1). Viens Līguma eksemplārs tiek nodots PASŪTĪTĀJAM, otrs – IZPILDĪTĀJAM. Abiem 
eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 
10.5. Šī Līguma nosacījumi ir saistoši abu līgumslēdzēju pušu saistību un tiesību pārmantotājiem 
pilnā tā apjomā.  
10.6. Katra līgumslēdzēja puse ir atbildīga par šajā Līgumā sniegto ziņu patiesumu. Gadījumā, ja 
mainās kādas līgumslēdzējas puses rekvizīti, tās pienākums ir trīs darba dienu laikā par to 
paziņot otrai pusei. Katra līgumslēdzēja puse ir atbildīga par šī noteikuma pārkāpumu rezultātā 
radītajiem zaudējumiem otrai pusei.  
10.7. Puses apņemas ievērot striktu konfidencialitāti jebkurā ar šo līgumu saistītajā jautājumā, kā 
arī apņemas garantēt, ka šādu konfidencialitāti ievēro arī pušu darbinieki. Ar konfidenciālu 
informāciju (t.sk. fizisko personu datiem) Līguma ietvaros jāsaprot jebkura vārdiska vai 
rakstiska, vai datu bāzē esoša informācija, tai skaitā, bet ne tikai, kura Pasūtītājam tiek nodota 
vai citādi kļūst zināma šī Līguma darbības laikā. 
10.8. Pusēm aizliegts izpaust konfidenciālu informāciju (t.sk. fizisku personu datus), kas tai 
nodota vai citādi kļuvusi zināma šī Līguma darbības laikā, un bez Puses iepriekš izdotas 
rakstiskas atļaujas, izņemot to informāciju, kas ir vai kļūst publiski pieejama likumīgā veidā un, 
nepārkāpjot Pušu vienošanos. Aizliegums izpaust informāciju ir spēkā gan šī Līguma darbības 
laikā, kā arī laikā, kad saistības saskaņā ar šo Līgumu ir jau izbeigtas. 
 

11. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 
 

PASŪTĪTĀJS: IZPILDĪTĀJS: 

Nosaukums: SIA „Rēzeknes satiksme” Nosaukums:  
Reģ. Nr. 42403028557 Reģ. Nr.  
Juridiskā 
adrese  

Raiņa iela 8, Rēzeknē, LV-
4601 

Juridiskā adrese:  

Banka: SWEDBANK Banka:  
Kods: HABALV22 Kods:  
Konts: LV32HABA0551031716210 

 
Konts:  

    
    
__________________________________ 
Valdes loceklis: Jevgēnijs Koršenkovs 
Z.V.  
 

________________________________________ 
 
Z.V. 
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PIELIKUMS 1 
 
 

 
AUTOMAŠĪNAS TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 
 

Tehniskā specifikācija tiks sagatavota, pamatojoties uz iepirkuma procedūras nolikumā un 
pretendenta piedāvājumā minēto informāciju.  
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5. pielikums 
Iepirkuma procedūras nolikumam 
“Par vieglās automašīnas piegādi” 

identifikācijas Nr. RS/2019/22 
 

 
PIRKUMA LĪGUMS Nr. _________ 

 
Rēzeknē 2019.gada __.oktobrī 
 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “RĒZEKNES SATIKSME”, reģistrācijas numurs 
42403028557, juridiskā adrese: Raiņa iela 8, Rēzekne, LV-4601, kuru pārstāv valdes loceklis 
Jevgēnijs Koršenkovs, kas rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā PĀRDEVĒJS, no vienas 
puses, un  
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “_________”, reģistrācijas numurs _________, kuru uz 
_________ pamata pārstāv _________, turpmāk tekstā PIRCĒJS, no otras puses, savstarpēji 
līguma noslēgšanas vietā bez viltus, maldības vai spaidiem vienojoties, noslēdz sekojošu 
Pirkuma līgumu (turpmāk tekstā – Līgums): 
 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS  
1.1. PĀRDEVĒJS pārdod, bet PIRCĒJS iegādājas savā īpašumā uz šī Līguma noteikumiem 
automašīnu ŠKODA SUPERB, VIN numurs TMBAE73T3B9064679 (turpmāk tekstā – 
AUTOMAŠĪNA). 
 

2. PIRKUMA MAKSA  
2.1. Automašīnas kopējā Pirkuma maksa sastāda EUR 5 500.00 (pieci tūkstoši pieci simti euro 
un nulle centi). 
2.2. Izdevumus, kas saistīti ar Automašīnas noņemšanu no uzskaites CSDD sedz PĀRDEVĒJS. 
2.3. Izdevumus, kas saistīti ar Automašīnas apdrošināšanu (t.i. OCTA un KASKO) sedz 
PIRCĒJS.  
 

3. MAKSĀŠANAS NOTEIKUMI UN PIEGĀDES TERMIŅŠ  
3.1. PIRCĒJS apņemas segt Līguma 2.1. punktā minētu kopējo Pirkuma maksu 10 (desmit) 
darba dienu laikā pēc šī Līguma noslēgšanas, ieskaitot to kā daļu no pirkuma maksas par 
automašīnu_______________, kuru PIRCĒJS pārdot PĀRDEVĒJAM saskaņā ar __.11.2019 
pirkuma līguma Nr. _________ noteikumiem.  
3.2. PĀRDEVĒJS apņemas nodot īpašuma tiesības uz Automašīnu PIRCĒJAM tajā pašā dienā, 
kad Automašīna tiek nodota PIRCĒJA faktiskajā valdījumā un starp Pusēm tiek parakstīts 
Vienošanās akts par savstārpējo norēķinu (ieskaitu).  

 

4. AUTOMAŠĪNAS KVALITĀTE  
4.1. Automašīnas kvalitātei un komplektācijai ir jāatbilst Automašīnas izgatavotājrūpnīcas 
noteiktajiem standartiem. 
 

5. AUTOMAŠĪNAS PIEŅEMŠANA UN ĪPAŠUMTIESĪBU PĀREJA  
5.1. PIRCĒJS pieņem Automašīnu savā īpašumā, par to parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu.  
5.2. PIRCĒJS ir tiesīgs pilnvarot savu pārstāvi saņemt Automašīnu.  
5.3. PIRCĒJA un PASŪTITĀJA paraksti uz pieņemšanas – nodošanas akta vienlaicīgi apliecina 
to, ka Pusēm nav nekādu pretenziju attiecībā uz Automašīnas stāvokli.  
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6. LĪGUMSLĒDZĒJU PUŠU ATBILDĪBA  

6.1. Gadījumā, ja Līgumā noteiktā Automašīnas piegāde aizkavējas PĀRDEVĒJA vainas dēļ, 
PĀRDEVĒJS maksā PIRCĒJAM soda naudu 0,01% (nulle komats nulle viens procents) apmērā 
no kopējās Pirkuma maksas par katru nokavēto piegādes dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% 
(desmit procenti) no Līguma summas.  
6.2. Ja PIRCĒJS savlaicīgi neveic Līgumā paredzēto Pirkuma maksu, PIRCĒJS maksā 
PĀRDEVĒJAM līgumsodu 0,01% (nulle komats nulle viens procents) apmērā no laikā 
nenomaksātās Pirkuma maksas par katru nokavēto maksājuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 
10% (desmit procentus) no Līguma summas. 

 

7. DOMSTARPĪBU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA  
7.1. Jebkuras domstarpības, nesaskaņas, kas izriet no/vai saistībā ar šo Līgumu, līgumslēdzējas 
puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. Gadījumā, ja savstarpēju pārrunu ceļā izlīgumu panākt nav 
iespējams lietas izskatīšana likumā paredzētajā kārtībā tiek nodota LR tiesai.  

  

8. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI  
8.1. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi (šī Līguma izpratnē nepārvaramas varas apstākļi ir 
stihiskas dabas katastrofas, t.sk. ūdens plūdi, zemestrīces, ugunsgrēki, kara darbība, streiki, valsts 
iedzīvotāju nemieri, valsts institūciju izdoti normatīvie akti, kuru iespējamību neviena no 
līgumslēdzējām pusēm nevarēja vai nevar paredzēt, kā arī nevar novērst ar saprātīgiem 
līdzekļiem), šajā Līgumā paredzētie saistību izpildes termiņi tiek attiecīgi pagarināti, atbilstoši šo 
apstākļu darbības laikam, kas būtiski ietekmē šī Līguma izpildi kopumā vai to Līguma daļu, kas 
pakļauta Automašīnas piegādei pēc šo apstākļu iestāšanās. 
8.2. Tā līgumslēdzēja puse, kura iepriekšējā Līguma punktā minēto apstākļu dēļ nevar izpildīt 
Līguma saistības, nekavējoties par to paziņo otrai līgumslēdzējai pusei par šādu apstākļu 
iestāšanos vai izbeigšanos. Turklāt, pēc otras līgumslēdzējas puses lūguma, jāiesniedz 
attiecīgajai līgumslēdzējai pusei dokumentus, kas apliecina šādu apstākļu iestāšanos un 
izbeigšanos. 

 

9. NOBEIGUMA NOTEIKUMI  
9.1. Līgums satur līgumslēdzēju pušu pilnīgu vienošanos; līgumslēdzējas puses ir iepazinušās ar 
tā saturu un piekrīt visiem šī Līguma noteikumiem, ko apliecina ar saviem parakstiem. 
9.2. Visus papildinājumus un izmaiņas Līgumā var veikt tikai rakstveidā, un tiem jābūt 
apstiprinātiem ar abu līgumslēdzēju pušu vai to pilnvaroto personu parakstiem. 
9.3. Viena līgumslēdzēja puse nevar atkāpties no līguma izpildīšanas bez otras līgumslēdzējas 
puses rakstiskas piekrišanas, izņemot tos gadījumus, kādus paredz LR normatīvie akti. 
9.4. Līgums sastādīts divos eksemplāros uz 1 (vienas) lapas abām lappusēm. Viens Līguma 
eksemplārs tiek nodots PĀRDEVĒJAM, otrs – PIRCĒJAM. Abiem eksemplāriem ir vienāds 
juridisks spēks. 
9.5. Šī Līguma nosacījumi ir saistoši abu līgumslēdzēju pušu saistību un tiesību pārmantotājiem 
pilnā tā apjomā.  
9.6. Katra līgumslēdzēja puse ir atbildīga par šajā Līgumā sniegto ziņu patiesumu. Gadījumā, ja 
mainās kādas līgumslēdzējas puses rekvizīti, tās pienākums ir trīs darba dienu laikā par to 
paziņot otrai pusei. Katra līgumslēdzēja puse ir atbildīga par šī noteikuma pārkāpumu rezultātā 
radītajiem zaudējumiem otrai pusei. 
 

10. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

PĀRDEVĒJS: PIRCĒJS: 
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Nosaukums: SIA „Rēzeknes satiksme” Nosaukums:  
Reģ. Nr. 42403028557 Reģ. Nr.  
Juridiskā 
adrese  

Raiņa iela 8, Rēzeknē, LV-
4601 

Juridiskā adrese:  

Banka: SWEDBANK Banka:  
Kods: HABALV22 Kods:  
Konts: LV32HABA0551031716210 

 
Konts:  

__________________________________ 
Valdes loceklis: Jevgēnijs Koršenkovs 
Z.V.  

________________________________________ 
 
Z.V. 
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6. pielikums 
Iepirkuma procedūras nolikumam 
“Par vieglās automašīnas piegādi” 

identifikācijas Nr. RS/2019/22 
 
 
ŠKODA VĒRTĒJUMS 
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