APSTIPRINU:
Pašvaldības SIA "Garkalnes Komunālserviss"
iepirkuma komisijas
priekšsēdētājs
___________________________
A.Pozņaks
Nolikums apstiprināts
iepirkuma komisijas sēdē 29.11.2017. (protokols Nr.4)

ATKLĀTA KONKURSA
“Par atkritumvedēja automašīnas iegādi”
NOLIKUMS
Identifikācijas numurs PSIAGK 2017/2K

Garkalne, 2017

I.Vispārīgā informācija
Iepirkuma identifikācijas numurs: PSIAGK 2017/2K
Pasūtītāja nosaukums, adrese un rekvizīti:
Pasūtītāja nosaukums
PVN maksātāja
reģistrācijas numurs
Juridiskā, biroja un bāzes
adrese
Tālrunis, fakss
Elektroniskā pasta adrese
Kontaktpunkts
Kontaktpersona
Tālruņa Nr.
Faksa Nr.
e-pasta adrese

Darba laiks

PSIA “Garkalnes Komunālserviss”
LV40003708356
Vidzemes šoseja 1, Garkalne, Garkalnes novads, LV2137
67998645, 67998325
info@garkalnesks.lv
PSIA “Garkalnes Komunālserviss” iepirkumu komisija
Ilga Ņukša
67998645
67998325
info@garkalnesks.lv
Pirmdiena
Otrdiena
09.00 – 17.00
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
09.00 – 15.00

II. Iepirkuma priekšmeta apraksts, apjoms un daļas, informācijas pieejamība
1.
2.

Iepirkuma priekšmets: jaunas kravas atkritumvedēja automašīnas iegāde.
Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.

3.
4.

Iepirkuma CPV kods: 34144511-3 (atkritumu savākšanas mašīnas).
Iepirkuma priekšmeta apjoms un apraksts noteikts iepirkuma Nolikumam pievienotajā
tehniskajā specifikācijā (2.pielikums).
Paredzamā līgumsumma euro bez PVN: 134 999 (viens simts trīsdesmit četri tūkstoši deviņi
simti deviņdesmit deviņi euro).
Konkursa nolikums ir brīvi un tieši elektroniski pieejams PSIA “Garkalnes Komunālserviss”
mājaslapā http://www.garkalnesks.lv, kā arī uz vietas Pasūtītāja birojā darba laikā.
Ja Pasūtītājs izdarījis grozījumus Konkursa nolikumā, par izdarītajiem grozījumiem Pasūtītājs
ievieto informāciju mājaslapā http://www.garkalnesks.lv sadaļā – Iepirkumi pie Konkursa
dokumentiem ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par izmaiņām iesniegts IUB
publicēšanai.
Papildu informāciju par Konkursa nolikumā iekļautajām prasībām ieinteresētais piegādātājs
pieprasa rakstveidā, nosūtot papildu informācijas pieprasījumu Pasūtītājam pa pastu vai
iesniedzot personīgi Pasūtītāja birojā, vai nosūtot elektroniski, izmantojot drošu elektronisko
parakstu, uz elektroniskā pasta adresi: info@garkalnesks.lv. Pieprasījumā norāda Konkursa
identifikācijas numuru un nosaukumu.
Komisija pēc ieinteresētā piegādātāja rakstiska pieprasījuma sniedz papildu informāciju par
Konkursa nolikumu, ja pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa
beigām. Komisija papildu informāciju sniedz, norādot uzdoto jautājumu, piecu darbdienu laikā,
bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, nosūtot uz
ieinteresētā piegādātāja, kurš uzdevis jautājumu, norādīto elektroniskā pasta adresi. Informāciju
par uzdoto jautājumu un sniegto atbildi Pasūtītājs ievieto savā mājaslapā
http://www.garkalnesks.lv sadaļā– Iepirkumi pie Konkursa dokumentiem. Ar brīdi, kad

5.
6.
7.

8.

9.
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informācija ievietota PSIA “Garkalnes Komunālserviss” mājaslapā, uzskatāms, ka ieinteresētie
piegādātāji ir saņēmuši papildu informāciju par nolikumu.
10. Papildu informācija par Konkursa nolikumā iekļautajām prasībām pieprasāma tikai nolikumā
noteiktajā kārtībā un termiņā un ieinteresētajam piegādātājam nav tiesību to pieprasīt
kontaktpersonai. Kontaktpersonas Konkursa gaitā sniedz tikai organizatorisku informāciju par
Konkursu.
III. Iepirkuma līguma izpildes laiks un vieta
11. Iepirkuma līguma izpildes laiku, vietu un svarīgākos nosacījumus paredz tehniskā specifikācija
(2.pielikums) un iepirkuma līguma projekts (4.pielikums).
12. Paredzamais līguma darbības termiņš: 6 (seši) kalendārie mēneši no līguma noslēgšanas dienas
līdz preces piegādes brīdim un 12 (divpadsmit) kalendārie mēneši no preces piegādes brīža
garantijas periods.
13. Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja
Iepirkumu uzraudzības birojam nav Publisko iepirkumu likuma 68.pantā noteiktajā kārtībā
iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.
14. Preces piegādes adrese – Vidzemes šoseja 1, Garkalne, Garkalnes novads, LV-2137.
IV. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta,
datums un laiks
15. Piedāvājumus drīkst iesniegt personīgi PSIA “Garkalnes Komunālserviss”, Vidzemes šoseja 1,
Garkalne, Garkalnes novads, LV-2137 (2.stāvā), vai atsūtīt pa pastu uz juridisko adresi, sākot ar
dienu, kad paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā.
16. Piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš – ne vēlāk kā līdz 2017.gada 27.decembrī,
plkst.10:00 pēc vietējā laika.
17. Saņemot piedāvājumu, PSIA “Garkalnes Komunālserviss” iepirkumu speciālists vai tā
prombūtnes laikā jebkurš cits uzņēmuma darbinieks uz ārējā piedāvājuma aploksnes
(bandroles) iepakojuma norāda datumu un laiku, kad piedāvājums ir saņemts un apstiprina to ar
savu parakstu. Pēc pretendenta lūguma, atbildīgais darbinieks izdara piedāvājuma aploksnes
kserokopiju un izsniedz pretendenta pārstāvim vai parakstās par piedāvājuma saņemšanu.
18. Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai atsūtot pa pastu. Viens pretendents var iesniegt tikai vienu
piedāvājumu. Piedāvājuma varianti nav pieļaujami. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam
Nolikumā noteiktajā vietā un termiņā.
19. Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu
Pasūtītājam. Pretendentu iesniegtie dokumenti pēc konkursa pabeigšanas netiek atdoti atpakaļ.
20. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, var grozīt vai atsaukt iesniegto
piedāvājumu. Ja pretendents groza piedāvājumu, tas iesniedz jaunu piedāvājumu ar atzīmi
“GROZĪTS”. Tādā gadījumā komisija vērtē grozīto piedāvājumu. Pēc piedāvājuma
iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.
21. Ja viens pretendents iesniedz vairākus piedāvājumus, vai piedāvājums iesniegts pēc norādītā
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, vai tas nav noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā
informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, to nereģistrē un neatvērtu
atdod atpakaļ Pretendentam. Ja piedāvājums saņemts pa pastu, to neatvērtu ierakstītā pasta
sūtījumā nosūta atpakaļ pretendentam, vai izsniedz personīgi.
22. Piedāvājumu atvēršana notiks 2017.gada 27.decembrī, plkst.10.00, PSIA “Garkalnes
Komunālserviss”, Vidzemes šoseja 1, Garkalnē, Garkalnes novadā, sēžu zālē, otrajā stāvā,
atklātā sēdē. Piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu komisija veic slēgtā sēdē.
23. Komisija atver iesniegtos piedāvājumus tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
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24. Piedāvājumu atvēršanai pasūtītājs rīko atklātu sanāksmi. Ikviens interesants ir tiesīgs piedalīties
piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.
25. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku
un piedāvāto cenu, kā arī piedāvājumā norādītās saimnieciski izdevīgāko kritēriju vērtības.
V. Ieinteresēto piegādātāju sanāksme
26. Ieinteresēto piegādātāju sanāksme nav paredzēta.
27. Piegādātājam ir tiesības ierosināt, lai tiek rīkota ieinteresēto piegādātāju sanāksme. Iepirkuma
komisija rīko ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, ja ne vēlāk kā 10 dienas pirms piedāvājumu
iesniegšanas termiņa pēdējās dienas ir saņemti vismaz divu ieinteresēto piegādātāju
priekšlikumi rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi. Sanāksmi rīko ne vēlāk kā piecas dienas
pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas, un informāciju par sanāksmi ievieto
pircēja profilā vismaz trīs dienas iepriekš. Iepirkuma komisija sniedz papildu informāciju un
atbild uz sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem. Sanāksmes gaita tiek protokolēta.
VI. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu
28. Piedāvājums iesniedzams vienā oriģināla eksemplārā.
29. Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā, drukātā veidā, vienā eksemplārā, lapas cauršūtas,
numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē. Uz piedāvājuma
iesaiņojuma jānorāda:

PSIA „Garkalnes Komunālserviss”
Vidzemes šoseja 1, Garkalne, Garkalnes novads, LV-2137
Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, tālruņa numurs
Iepirkumam
Nr. PSIAGK 2017/2K
“Par atkritumvedēja automašīnas iegādi”

Neatvērt līdz 2017.gada 27.decembra plkst. 10:00

30. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Pretendenta atlases vai kvalifikāciju apliecinošus
dokumentus var iesniegt svešvalodā. Ja kāds dokuments iesniegts svešvalodā, pretendents tam
pievieno tulkojumu latviešu valodā, kārtībā, kāda noteikta Ministru kabineta 2000.gada
22.augusta noteikumos Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”.
31. Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem
Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un
noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu
iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja
viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.
32. Ja kādu Pretendenta iesniegto dokumentu izdevusi 1961.gada 5.oktobra Hāgas konvencijas par
ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu dalībvalsts iestāde, tad pie tiem ir
jābūt pievienotiem APOSTILLE apliecinājumiem. Pārējo valstu iestāžu izsniegtajiem
dokumentiem ir jābūt legalizētiem starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā. Konsulārā
legalizācija un dokumentu legalizācija ar APOSTILLE saskaņā ar Dokumentu legalizācijas
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likumu nav nepieciešama publiskiem dokumentiem, kurus ir izsniegusi Eiropas Savienības
dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācija.
33. Pieteikumu, tehnisko un finanšu piedāvājumu un citus iepirkuma dokumentus paraksta persona,
kuras ir pārstāvības tiesības reģistrētas, vai kura ir tam pilnvarota.
34. Pieteikums, tehniskais un finanšu piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar pievienotajiem paraugiem.
VII. Prasības pretendentiem un iesniedzamā informācija,
kas nepieciešama, lai novērtētu pretendentu
35. Pretendentu izslēgšanas nosacījumus reglamentē Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmā
daļa, kas vienlīdz saistoša visiem pretendentiem, neatkarīgi no konkursa daļas, kurā iesniedz
piedāvājumu.
36. Pretendentu izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā
daļā noteiktajā kārtībā.
37. Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrajā daļā noteiktie alternatīvie izslēgšanas nosacījumi
netiks piemēroti.
38. Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti :
38.1. titullapa (brīvā formā).
38.2. satura rādītājs (brīvā formā).
38.3. parakstīts Pieteikums par piedalīšanos atklātā konkursā (saskaņā ar Nolikuma
1.pielikumu).
38.4. Nolikuma 40.punktā noteiktie kvalifikāciju apliecinošie dokumenti. Pasūtītājs
pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu
atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām
pretendentu un kandidātu atlases prasībām. Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas
vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā
par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu un
kandidātu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz
kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija
atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām
prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo
pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju
apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par
katru tās dalībnieku. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu, kas
ir vienāda visās ES dalībvalstīs, nosaka Komisijas 2016.gada 5.janvāra īstenošanas
regula Nr.2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma
procedūras dokumentam (Dokuments attiecas uz EEZ) (regulas 2.pielikums).
38.5. parakstīts Finanšu un tehniskais piedāvājums (saskaņā ar Nolikuma 3.pielikumu)
ar pielikumiem, ja tādi ir nepieciešami.
38.6. automašīnas ražotāja rūpnīcas izsniegts apliecinājums par kravas automašīnas vidējo
degvielas patēriņu normālos darba apstākļos;
38.7. dokuments, kas apliecina tās personas, kura parakstījusi piedāvājumu, tiesības
pārstāvēt attiecīgo Pretendentu (ja pārstāvības tiesības nav publiski reģistrētas).
39.

Finanšu un tehniskā piedāvājuma forma un aizpildīšanas kārtība:
39.1. Finanšu un tehniskais piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši Konkursa
nolikumam pievienotajai formai (3.pielikums).
39.2. Finanšu un tehniskajā piedāvājumā vērtības norāda ar divām zīmēm aiz komata.

40. Pretendentu kvalifikācijas (atlases) prasības un iesniedzamie dokumenti kvalifikācijas
apliecināšanai konkursa daļās:
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Nr.
40.1.

Iesniedzamā informācija un dokumenti, kas
nepieciešami, lai pretendentu novērtētu
saskaņā ar minētajām prasībām

Pretendentu kvalifikācijas
(atlases) prasības
Pretendents
ir
reģistrēts
atbilstoši
reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas
valsts normatīvo aktu prasībām. Prasība
attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem
personālsabiedrības
biedriem
(ja
piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība)
vai
visiem
piegādātāju
apvienības
dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz
piegādātāju
apvienība),
kā
arī
apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno
piesaistīt apakšuzņēmējus).

40.2.

Pretendentam ir autorizētas tiesības
pārdot piedāvāto atkritumu savākšanas
automašīnu (šasiju un iekārtu) un
uzņemties garantijas saistības (veikt to
garantijas apkalpošanu un remontu
Latvijā, piedāvājumā norādītajā servisā),
vai gadījumā, ja pretendents nav tiesīgs
veikt garantijas apkalpošanu un remontu,
tad nodrošina preces ražotāja autorizētu
servisu, ko apliecina, iesniedzot
dokumentus.

40.3.

Pretendenta vidējais finanšu apgrozījums
gadā par trim iepriekšējiem finanšu
gadiem nav mazāks par EUR 250000 (divi
simti piecdesmit tūkstoši euro) bez PVN
gadā.
Ja piegādātāja dibināšanas vai darbības
uzsākšanas laiks neļauj sniegt informāciju
par trim iepriekšējiem finanšu gadiem, tad
prasība ir attiecināma uz pretendenta
nostrādāto periodu.
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Informāciju par Latvijā reģistrēta vai pastāvīgi
dzīvojoša pretendenta reģistrācijas faktu,
Pasūtītājs iegūs publiskās datubāzēs.
Ārvalstī reģistrētam vai pastāvīgi dzīvojošam
pretendentam jāiesniedz ziņas par to, vai
pretendents ir reģistrēts atbilstoši reģistrācijas vai
patstāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu
prasībām (ja pretendents ir juridiskā persona).
Paraksta tiesību pilnvaras oriģināls, ja
informācija nav iegūstama publiskajā reģistrā.

šī

Atkritumu savākšanas automašīnas šasijas
ražotāja un iekārtas ražotāja izsniegta izziņa,
vēstule,
apliecinājums
(oriģināls
vai
pretendenta apliecināta dokumenta kopija)
vai līgums (oriģināls vai pretendenta
apliecināta dokumenta kopija) ar atkritumu
savākšanas automašīnas ražotāju, ka
pretendentam ir tiesības pārdot preces
ražotāja produkciju un uzņemties garantijas
saistības. Pretendentam nav jāiesniedz šajā
punktā minētā līguma sadaļa, kas ir
uzskatāma par konfidenciālu;
Atkritumu savākšanas automašīnas šasijas un
iekārtas ražotāja izsniegta izziņa, vēstule,
apliecinājums (oriģināls vai pretendenta
apliecināta dokumenta kopija) vai līgums
(oriģināls vai pretendenta apliecināta
dokumenta kopija) ar atkritumu savākšanas
automašīnas šasijas ražotāju un iekārtas
ražotāju, ka pretendentam ir tiesības veikt
pašam vai arī ražotāja autorizētā servisā
(norādot servisa nosaukumu un attālumu no
pasūtītāja
bāzes
adreses)
nodrošināt
atkritumu savākšanas automašīnas (šasijas un
iekārtas) tehnisko apkopi un remontu
garantijas periodā. Pretendentam nav
jāiesniedz šajā punktā minētā līguma sadaļa,
kas ir uzskatāma par konfidenciālu.
Pretendenta apliecinājums par savu vidējo
finanšu apgrozījumu (ne mazāks par EUR
250000 euro bez PVN) gadā par trim
iepriekšējiem
finanšu
gadiem,
ciktāl
informācija par šo apgrozījumu ir iespējama,
ņemot vērā piegādātāja dibināšanas vai
darbības uzsākšanas laiku.

41.

Piegādātājs var balstīties uz citu personu iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma
izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā piegādātājs
pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot, piemēram, šo
personu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildē. Pretendents var
balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei
attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
IX. Apakšuzņēmēji un piegādātāju apvienības

39. Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai
sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka,
un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo darbu līguma daļu. Par apakšuzņēmējiem
uzskata arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Ir jāiesniedz Apakšuzņēmēja apliecinājums vai
vienošanās par sadarbību līguma konkrētās daļas izpildē.
40. Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents (iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās puse)
nav tiesīgs bez saskaņošanas ar pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un
apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus iepirkuma līguma izpildē.
41. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai gadījumos, kad piedāvātais
personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam
nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot
saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
42. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem
nosacījumiem:
42.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem
izvirzītajām prasībām;
42.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais
pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par
līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam
apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu iepirkuma procedūrā
izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā
noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā
minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
42.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība
ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu
likuma 42.panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
42.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā,
kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma
procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
43. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu
veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma
procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
44. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta
personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma
izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu
informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
45. Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma
izpildi, pretendents iesniedz būvdarbos vai pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja
tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un
to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī piegādātāja
apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Iepirkuma līguma izpildes laikā piegādātājs paziņo pasūtītājam
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par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par
apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā.
46. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumam ir jāpievieno sadarbības līgums
vai līdzvērtīgs dokuments, kurā noteikts, ka visi piegādātāju apvienības dalībnieki kopā un
atsevišķi ir atbildīgi par līguma izpildi un pilnvara galvenajam dalībniekam pārstāvēt
piegādātāju apvienību konkursā un dalībnieku vārdā parakstīt piedāvājuma dokumentus.
Sadarbības līgumā obligāti ir jābūt fiksētam, kādas juridiskās personas ir apvienojušās
piegādātāju apvienībā, katra piegādātāju apvienības dalībnieka veicamo darbu apjomam.
47. Pasūtītājs var prasīt, lai apvienība, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu,
pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības
līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams
iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei.
X. Piedāvājumu izvērtēšanas kritēriji un lēmuma pieņemšanas kārtība
48. Iepirkuma komisija izvēlēsies normatīvo aktu un šī Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski
izdevīgāko piedāvājumu, kuru noteiks pielietojot sekojošus kritērijus:
Nr.

Maksimālās skaitliskās
vērtības (punkti)

Vērtēšanas kritērijs

48.1. Preces kopējā cena EUR bez PVN (K1)
Pretendenta servisa attālums no bāzes Vidzemes šosejā 1,
48.2.
Garkalnē, Garkalnes novadā, LV-2137 km (K2)
Ražotāja noteikto obligāto apkopju kopējās izmaksas garantijas
48.3. laikā EUR bez PVN pie 50 000 km nobraukuma un 20 000
iekārtas presēšanas cikliem (K3)
48.4. Preces piegādes termiņš (dienas pēc līguma noslēgšanas) (K4)
48.5. CO2 izmeši g/km (K5)

70
10
10
5
5

49. Punktu skaits tiks aprēķināts sekojoši: Punktu skaits = maksimālais punktu skaits x (zemākā
piedāvātā vērtība/izvērtējamā piedāvājuma vērtība).
50. Par saimnieciski izdevīgāko tiks atzīts piedāvājums ar maksimālo punktu skaitu, ņemot vērā
divus ciparus aiz komata.
51. Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājumu variantus.
52. Iepirkuma komisija vērtē pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko
iepirkumu likumu, iepirkuma dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.
53. Ja pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt iepirkuma
līgumu ar pasūtītāju, iepirkuma komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas
tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko
piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums
iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis
saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma
komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
54. Iepirkumu komisijas ir tiesīga pārtraukt iepirkuma procedūru jebkurā laikā.
55. Iepirkuma komisija:
55.1.

Pārbaudīs piedāvājumu atbilstoši Nolikumā norādītajām prasībām, vai tas ir cauršūts
un caurauklots, pārbaudīs piedāvājuma noformējumu;
55.2.
Veiks pretendentu atlasi – pārbaudīs iesniegto dokumentu atbilstību nolikuma
prasībām, izskatīs publiskajās datubāzēs pieejamo informāciju par pretendenta
kvalifikāciju u.c.;
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55.3.

Pārbaudīs tehniskā piedāvājuma atbilstību tehnisko specifikāciju prasībām un
nepieciešamības gadījumā pieprasīs pretendentam izskaidrot tehniskajā piedāvājumā
iekļauto informāciju. Pārbaudīs aritmētiskās kļūdas;
55.4.
Noteiks Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu un pieņems starplēmumu par
pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un Nolikumā noteiktajām
prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma
slēgšanas tiesības;
55.5.
Veiks pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā noteikto
izslēdzošo nosacījumu neesamību attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši citām
paziņojumā par līgumu un Nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma
izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības;

55.6.
Pieņems lēmumu par uzvarētāju.
56. Trīs darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par komisijas
pieņemto lēmumu;
57. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc norādītā termiņa, netiks vērtēti.
XI. Citi noteikumi
58.
59.
60.

61.

62.

63.

64.

65.
66.
67.

Iepirkuma Komisija darbojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma un šā Nolikuma
prasībām. Savus lēmumus komisija pieņem sēžu laikā.
Iepirkuma komisija nodrošina iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanu, protokolē
iepirkuma procesa gaitu un ir atbildīga par iepirkuma procesu.
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs organizē un vada komisijas darbu, nosaka komisijas sēžu
vietu, laiku un kārtību, sasauc un vada komisijas sēdes, kā arī nodrošina apliecinājumu
parakstīšanu.
Informācijas apmaiņa starp pasūtītāju un piegādātājiem notiek pa pastu, faksu vai elektroniski
(saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.panta trešās, ceturtās, sestās un astotās daļas
nosacījumiem) atkarībā no pasūtītāja izvēles.
Paziņojot par iepirkuma līguma slēgšanu un informējot kandidātus un pretendentus, pasūtītājs
nav tiesīgs atklāt informāciju, kuru tam kā komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju
nodevuši citi kandidāti un pretendenti.
Ja piegādātājs vai kandidāts ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras
dokumentos iekļautajām prasībām, Iepirkuma komisija to sniedz piecu darbdienu laikā, bet ne
vēlāk kā sešas dienas pirms pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto
iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar
informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.
Pretendents nodrošina, lai piedāvājums tiktu noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām. Katrs
pretendents, iesniedzot pieteikumu, apņemas ievērot visus Nolikumā minētos nosacījumus.
Gadījumā, ja normatīvajos aktos tiek izdarīti vai stājas spēkā grozījumi, piemēro normatīvo
aktu nosacījumus, negrozot nolikumu.
Ja tehniskajā specifikācijā kāda automašīnas vai tās aprīkojuma parametra tehniskā prasība
nav noteikta, tad šim parametram jāatbilst minimālajām vispārpieņemtajām prasībām vai
standartos noteiktajam. Ja automašīna vai tās aprīkojums ar specificēto funkcionālo līmeni
vairs nav ražošanā, jāpiedāvā augstāka funkcionālā līmeņa preces.

VIII. Nolikuma pielikumu saraksts
1. Pieteikuma forma dalībai atklātā konkursā;
2. Tehniskā specifikācija;
3. Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma;
4. Iepirkuma līguma projekts.
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1. PIELIKUMS atklāta konkursa
ar identifikācijas numuru PSIAGK 2017/2K
nolikumam
PIETEIKUMS DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ
Garkalnē
Komersants
___________________________________________________________________________
(nosaukums)
Reģistrācijas Nr. _____________________________________________________________
Juridiskā adrese
___________________________________________________________________________
Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. ________________________________________
Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds ___________________________, amats
______________
tālrunis_________________________, mobilais
______________________________________
fakss (uz kuru nosūtāmi paziņojumi un
vēstules)_______________________________________ ,
e-pasts (uz kuru nosūtāmi paziņojumi un vēstules, ja nav
faksa)____________________________
interneta mājas lapas adrese (ja tāda
ir)_______________________________________________
Bankas rekvizīti
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī
pieteikuma iesniegšanu:
1. Piesakās piedalīties atklātā konkursā „Par atkritumvedēja automašīnas iegādi”,
identifikācijas Nr. PSIAGK 2017/2K, piekrīt visiem Nolikuma nosacījumiem un
garantē Nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un
saprotami.
2. _____________ (v.,uzvārds) apliecina, ka:
2.1. visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;
2.2. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
2.3. uz pretendentu nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 42.pantā noteiktie
izslēgšanas noteikumi;
2.4. ka pretendenta rīcībā būs pietiekami finanšu un tehniskie resursi iepirkuma līguma
izpildei;
2.5. ka piedāvātās preces ir sertificētas un atbilst Latvijas Republikas standartiem un
normatīvajos aktos noteiktām prasībām;
2.6. iepirkuma līguma projekts ir izskatīts un piekrīt līgumā noteiktiem nosacījumiem;
10

2.7. tam ir normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodarbināts personāls ar atbilstošu
kvalifikāciju, kas ļauj nodrošināt tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi.
3. __________ norāda, ka līguma izpildē plāno piesaistīt sekojošus apakšuzņēmējus (ja
plāno piesaistīt apakšuzņēmējus):
Nr. Nosaukums
Statuss
Juridiskā
Veicamo
Apakšuzņēmējam /personu
p.k
un
piedāvājumā
adrese,
pakalpojumu apvienības dalībniekam nodoto
reģistrācijas (apakšuzņēmējs kontaktpersona, apjoms no
pakalpojumu apraksts un
numurs
vai personu
telefons
kopējā
pamatojums un/vai norāda
apvienības
apjoma
iespējas, uz kurām pretendents
dalībnieks)
(%)
balstās, lai apliecinātu, ka tā
kvalifikācija atbilst nolikumā
noteiktajām prasībām
1.
4. Piekrīt informācijas apmaiņai pa faksu Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.
5. informē, ka __________ (uzņēmuma nosaukums) ___________ (atbilst/neatbilst, norāda
atbilstošo) ________________ mazā vai vidējā uzņēmuma statusam1;

Vārds, uzvārds, amats
Paraksts
Datums

1

Minēto informāciju norāda, jo, saskaņā ar izmaiņām paziņojumu par rezultātiem veidlapās Publisko iepirkumu
vadības sistēmā, pasūtītājam paziņojumā par rezultātiem ir jānorāda informācija par to, vai iepirkumā
piedāvājumus ir iesnieguši tādi uzņēmumi, kas atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma definīcijai. Informācija par
atbilstību mazā vai vidējā uzņēmuma statusam sniedzama arī par piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmumu.
Papildus skat.: https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf
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2. PIELIKUMS atklāta konkursa
ar identifikācijas numuru PSIAGK 2017/2K nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Pretendents sagatavo un iesniedz piedāvājumu, ievērojot zemāk noteiktās Preces
minimālās prasības:
1. Iepirkuma priekšmets
1.1.
Jauna atkritumvedēja kravas automašīna, kas aprīkota ar 20 m3 sadzīves
atkritumu savākšanai un pārvadāšanai paredzētu iekārtu, atbilstoši sekojošiem parametriem.
1.2.

Šasijas un iekārtas ražošanas gads: ne agrāk kā 2018. gadā.

1.3.

Maksimālais nobraukums kravas automašīnai piegādes brīdī vairāk kā 2000 km.

1.4.

Transportlīdzekļa (šasija ar iekārtu) pilnais garums nedrīkst pārsniegt 10m.

1.5.
Kravas automašīna piegādes brīdī reģistrēta LR (kā īpašnieks norādīts Pasūtītājs),
ar tehnisko apskati, kas derīga vismaz vienu gadu;
1.6.
Stacionārs serviss Latvijā (tehniskajā piedāvājumā norādīt adresi un diennakts
telefona numuru) un izbraukumu serviss 24h laikā pēc telefoniska pieteikuma saņemšanas
septiņas dienas nedēļā.
1.7.
LR likumdošanas prasībām atbilstošs ugunsdzēšamais aprāts, LR likumdošanas
prasībām atbilstoša atstarojošā veste (2gab.), aptieciņa, avārijas zīme (2gab.), avārijas lukturis,
domkrats ar 12t celtspēju, ratu atslēga, 20 m šļūtene ar manometru, fiksēts rezerves ritenis,
riteņu bloķēšanas palikņi (2gab.).
1.8.

Pasūtītāja darbinieku apmācība piegādes vietā.

1.9.

Ekspluatācijas instrukcija latviešu valodā gan kravas automašīnai, gan iekārtai.

1.10.

Antifrīzs līdz mīnuss 37 C grādiem un ziemas logu šķidrums sistēmā.

1.11. Automašīnas un iekārtas krāsa iespējami pietuvināta Garkalnes novada ģerboņa
un pasūtītāja autoparka krāsām (kabīne – zaļa, iekārta - pelēka).
1.12. Automašīnas un atkritumu savākšanas iekārtas darbība pilnībā salāgota,
rūpnieciski apvienota, iekārtu uzstādot uz šasijas iekārtas ražotājrūpnīcā;
1.13. Automašīnas aizmugurē uzstādīta atpakaļskata kamera ar krāsu monitoru kabīnē;
2.

Tehniskās prasības automašīnas šasijai

2.1.

Pamatprasības:

2.1.1. Trīs asu kravas automašīna ar riteņu formulu (6x2) ar paceļamu aizmugurējo asi
un vairāk kā 11 t kravnesību;
2.1.2. Motora jauda ne mazāka kā 300 Zs;
2.1.3. Pilna masa ne mazāka kā 26 t, kas norādīta uz ražotāja datu plāksnītes;
2.1.4. Pastiprināta rāmja konstrukcija;
2.1.5. Automašīnas (ar iekārtu) maksimālais augstums 3,5 m;
2.1.6. Elektronisks ātruma ierobežotājs (90 km/h) ar pārbaudes sertifikātu (pārbaudīts
LR normatīvajos aktos noteiktā kārtībā);
2.1.7. Rūpnieciski uzstādīts imobilaizers;
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2.1.8. Borta dators ar iespēju iestatīt vismaz latviešu, krievu un angļu valodu;
2.1.9. Kruīza kontrole
2.1.10. Minimālās distances brīdinājuma un avārijas bremzēšanas funkcija, ko iespējams
atslēgt;
2.1.11. Starptautiska reģistrācijas dokumentācija (COC), atbilstība CE darba drošības
regulām, CE sertifikāts iekārtai.
2.1.12. Trokšņu līmenis līdz 80 dB;
2.1.13. Aizslēdzama alumīnija vai plastmasas degvielas tvertne no 250 līdz 350 litriem
automašīnas labajā pusē;
2.1.14. Aizslēdzama, vismaz 60 litru degvielas piedevas (Ad-Blue) bāka automašīnas
labajā pusē;
2.2.

Dzinējs un pārnesumkārba:

2.2.1. Degvielas filtra apsilde;
2.2.2. Ieplūdes kolektora apsilde;
2.2.3. Mehāniskā pārnesumkārba ar automātisko vadību (bez sajūga pedāļa) vai pilnībā
automātiska ātrumkārba;
2.2.4. Viena diska sajūgs (ja tiek piedāvāta mehāniskā pārnesumkārba ar automātisko
vadību);
2.3.

Iekārtas un šasijas saskaņotas darbības agregāti:

2.3.1. Jaudas noņēmējs atkritumvedēja iekārtas pievadam.
2.4.

Bremžu sistēma:

2.4.1. Elektroniska bremžu vadības sistēma;
2.4.2. Disku bremzes gan priekšā, gan aizmugurē (visām asīm);
2.4.3. Pieturas bremze;
2.4.4. Bremžu pretbloķēšanas sistēma;
2.4.5. Apsildāms gaisa mitruma atdalītājs.
2.5.

Ieplūdes / izplūdes sistēma:

2.5.1. Ieplūstošā gaisa sildītājs;
2.5.2. Augšējais gaisa uztvērējs.
2.6.

Ritošā daļa:

2.6.1. Šķērsstabilizators abām asīm;
2.6.2. Gaisa balstiekārta (pneimatiskā) ar maināmu braukšanas augstumu un slodzes
indikatoru abiem aizmugurējiem tiltiem;
2.6.3. Paraboliskās atsperes priekšējam tiltam;
2.6.4. Aizmugures balstiekārtas viena ass velkošā, viena (pēdējā) paceļama, hidrauliski
piestūrējama;
2.6.5. Tērauda riteņu diski;
2.6.6. Riepas 315/80R22,5 ar protektoru, kas paredzēts vietējas nozīmes ceļiem,
paceļamā tilta riepas 385/65R22,5, kā arī viens rezerves ritenis (315/80R22.5);
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2.7.

Virsbūve:

2.7.1. Insektu aizsargsiets radiatoram;
2.7.2. Tērauda buferis ar radiatora aizsargu;
2.7.3. Skaņas signāls, atpakaļgaitas brīdinājuma skaņas signāls;
2.7.4. Elektriski apsildāmi un regulējami atpakaļskata spoguļi;
2.7.5. Apsildāms priekšējais papildus platleņķa spogulis;
2.7.6. Ārējais saulessargs;
2.7.7. Priekšējā sakabe automašīnas vilkšanai;
2.7.8. Vertikāla izplūdes caurule vērsta uz augšu;
2.7.9. Priekšējie un aizmugurējie dubļusargi;
2.7.10. Ja nav paredzēta centrālā atslēga, vismaz poga pasažieru durvju atvēršanai pie
šofera sēdvietas;
2.7.11. Kartera un šķidrumu cauruļu aizsargs visā to garumā;
2.7.12. Mehānisks kabīnes atsperojums ar rokas piedziņas sūkni kabīnes pacelšanai;
2.7.13. Instrumentu kaste automašīnas labajā pusē;
2.8.

Kabīnes aprīkojums:

2.8.1. Mazā (dienas) kabīne ar stūri kreisajā pusē ar iespēju regulēt tās augstumu;
2.8.2. Kondicionieris;
2.8.3. Vadītāja sēdeklis ar gaisa atsperojumu, iebūvētu drošības jostu un elektriski
apsildāms;
2.8.4. Mazgājams durvju tapsējums tumšos toņos ar papildus termoizolācijas kārtu,
sēdekļu pamatvirsma no tumša, blīva tekstila;
2.8.5. Putekļu un putekšņu kabīnes filtrs;
2.8.6. Elkoņu balsti šofera sēdeklim (paceļami);
2.8.7. Apgaismojums lasīšanai;
2.8.8. Elektriski logu pacēlāji abās pusēs;
2.8.9. Sānu saulessargs vadītāja pusē;
2.8.10. Radio + CD atskaņotājs;
2.8.11. Dokumentu paliknis;
2.8.12. Braukšanas joslas maiņas brīdinājuma sistēma;
2.8.13. Gumijas paklājiņi;
2.8.14. Pasažiera sēdeklis ar drošības jostu vienam pasažierim;
2.9.

Apgaismojums un elektriskā sistēma:

2.9.1. “Halogen” tipa (vai ekvivalenta) galvenie lukturi, LED dienas gaitas lukturi;
2.9.2. Stāvgaismas;
2.9.3. Sānu gabarītlukturi;
2.9.4. Miglas lukturi priekšā;
2.9.5. Standarta aizmugures lukturis;
14

2.9.6. Uz kabīnes jumta LED bākugunis ar aizsargrāmjiem (2 gab.);
2.9.7. Masas slēdzis pie šasijas sāniem;
2.9.8. Divi 12V akumulatori vismaz 220 Ah;
2.9.9. Maiņstrāvas ģenerators ar vismaz 120A;
2.9.10. Rezerves spuldzīšu un drošinātāju komplekts;
3.

Vides aizsardzības prasības atbilstoši MK 28.02.2017. Nr. 106

3.1.

Transportlīdzeklim jāatbilst EURO 6 prasībām;

3.2.

Oglekļa dioksīda (CO2) emisiju apjoms kombinētajā ciklā ne vairāk kā 150g/km.

4.

Tehniskās prasības atkritumu savākšanas iekārtai:

4.1.

Pamatprasības:

4.1.1. Iekārtai ir jāatbilst Eiropas direktīvas 98/37/EC veselības un drošības prasībām;
4.1.2. Dokumentācija – lietotāja rokasgrāmata latviešu valodā;
4.1.3. Iekārtas presēšanas spēkam ir jābūt vismaz 300 kN, sapresēšanas koeficientam
1:5;
4.1.4. Iekārtas minimālais lietderīgais tilpums 20 m3;
4.1.5. Iekārtas grīdas biezums – vismaz 6 mm;
4.1.6. Iekārtai jābūt paredzētai konteineru iztukšošanai, kuru tilpums ir
120/240/360/660/770/1100 litri un kuri ir izgatavoti saskaņā ar EN840-1, EN840-2, EN840-3 un
DIN standartiem vai ekvivalents;
4.1.7. Konteineru iztukšošanas ierīces minimālā celtspēja 500 kg ;
4.1.8. Viena presēšanas cikla ilgums ne vairāk kā 20 sekundes;
4.1.9. Maksimālais pieņemšanas kausa apakšējās malas augstums no zemes - 1500 mm;
4.1.10. Konteinera iztukšošanas iekārtai jābūt vadāmai no iekārtas abām pusēm;
4.1.11. Abās pusēs ir jābūt uzstādītiem nolokāmiem kāpšļiem;
4.1.12. Automātiski iestādāms atkritumu presēšanas cikls atkarība no iztukšoto
konteineru skaita;
4.1.13. Atkritumu izkraušana no kabīnes un iekārtas kreisās puses;
4.1.14. Darba gaismu lukturi vismaz 4 gab. aizsargrāmjos abās automašīnas pusēs,
vismaz viena dzeltena LED tipa bākuguns aizsargrāmī;
4.1.15. Instrumentu kaste ar min. tilpumu 100 litri, lāpsta un birste ar speciāli pielāgotu
turētāju;
4.1.16. Iespēja iekārtas vadības pultī hidrosistēmas darbības pārslēgšanai gan pie motora
brīvgaitas apgriezieniem, gan pie darba apgriezieniem 1200-1500apgr/min;
4.1.17. Hidrosistēma un elektrosistēma paredzēta darbam pie zemas gaisa temperatūras
(līdz –25oC), pie jebkura nokrišņu daudzuma, kā arī darbam pie augstas gaisa temperatūras (līdz
+40 oC);
4.1.18. Hidrocilindru slīdvirsmām jābūt nodrošinātām pret iespējamo bojājumu no tiešas
atkritumu iedarbības;
4.1.19. Šķidruma noliešanas vārsts kausā un no iekārtas ar noslēdzamu izvadu
automašīnas sānos.
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4.1.20. Pneimatiski paceļama/ nolaižama konteineru atdure;
4.1.21. Konteineru pacelšanas mehānismā ir jābūt paredzētai vietai konteineru svaru
sistēmas uzstādīšanai;
4.1.22. elektronisko funkciju dublēšana – jābūt nodrošinātam mehāniskam slēdzim
automašīnas labajā pusē, kas ļauj iztukšot konteineru elektronikas bojājumu gadījumā;
4.1.23. Skaņas brīdinājuma slēdži abās pusēs, kas brīdina autovadītāju kabīnē;
4.1.24. Avārijas slēdži abās automašīnas pusēs.
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3. PIELIKUMS atklāta konkursa
ar identifikācijas numuru PSIAGK 2017/2K
nolikumam
Pretendenta rekvizīti
TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepazinušies ar iepirkuma „ Par atkritumvedēja automašīnas iegādi”, ID Nr. PSIAGK
2017/2K prasībām, piedāvājam:
atkritumvedēja automašīnas šasiju __________________________________________________
(marka, modelis)
aprīkotu ar atkritumu savākšanas un pārvadāšanas iekārtu _______________________________.
(marka, modelis)

Nr.
K1
K2
K3
K4
K5

Piedāvājums

Piedāvātā vērtība

Preces kopējā cena EUR bez PVN
Pretendenta servisa attālums no bāzes Vidzemes šosejā 1,
Garkalnē, Garkalnes novadā, LV-2137 (km)
Ražotāja noteikto obligāto apkopju kopējās izmaksas garantijas
laikā EUR bez PVN pie 50 000 km nobraukuma un 20 000
iekārtas presēšanas cikliem
Preces piegādes termiņš (dienas pēc līguma noslēgšanas)
CO2 izmeši (g/km)

Atbilstība Tehniskās specifikācijas prasībām:

Nr.

Tehniskās specifikācijas prasība

1.1.

Jauna atkritumvedēja kravas automašīna, kas aprīkota ar 20 m3 sadzīves atkritumu
savākšanai un pārvadāšanai paredzētu iekārtu, atbilstoši sekojošiem parametriem.

1.2.
1.3.

Šasijas un iekārtas ražošanas gads: ne agrāk kā 2018. gadā.

1.4.
1.5.
1.6.

Maksimālais nobraukums kravas automašīnai piegādes brīdī vairāk kā
2000 km
Transportlīdzekļa (šasija ar iekārtu) pilnais garums nedrīkst pārsniegt 10m.

Kravas automašīna piegādes brīdī reģistrēta LR (kā īpašnieks norādīts
Pasūtītājs), ar tehnisko apskati, kas derīga vismaz vienu gadu
Stacionārs serviss Latvijā (tehniskajā piedāvājumā norādīt adresi un diennakts
telefona numuru) un izbraukumu serviss 24h laikā pēc telefoniska pieteikuma
saņemšanas septiņas dienas nedēļā.
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Atbilstība
(jānorāda
faktsikā
vērtība)

1.7.

LR likumdošanas prasībām atbilstošs ugunsdzēšamais aprāts, LR likumdošanas
prasībām atbilstoša atstarojošā veste (2gab.), aptieciņa, avārijas zīme (2gab.),
avārijas lukturis, domkrats ar 12t celtspēju, ratu atslēga, 20 m šļūtene ar
manometru, fiksēts rezerves ritenis, riteņu bloķēšanas palikņi (2gab.).

1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

Pasūtītāja darbinieku apmācība piegādes vietā.
Ekspluatācijas instrukcija latviešu valodā gan kravas automašīnai, gan iekārtai.
Antifrīzs līdz mīnuss 37 C grādiem un ziemas logu šķidrums sistēmā.
Automašīnas un iekārtas krāsa iespējami pietuvināta Garkalnes novada ģerboņa
un pasūtītāja autoparka krāsām (kabīne – zaļa, iekārta - pelēka).

1.12.

Automašīnas un atkritumu savākšanas iekārtas darbība pilnībā salāgota,
rūpnieciski apvienota, iekārtu uzstādot uz šasijas iekārtas ražotājrūpnīcā;

1.13.
2
2.1.
2.1.1.

Automašīnas aizmugurē uzstādīta atpakaļskata kamera ar krāsu monitoru kabīnē;
Tehniskās prasības automašīnas šasijai
Pamatprasības:
Trīs asu kravas automašīna ar riteņu formulu (6x2) ar paceļamu aizmugurējo asi
un vairāk kā 11 t kravnesību;

2.1.2.
2.1.3.

Motora jauda ne mazāka kā 300 Zs;
Pilna masa ne mazāka kā 26 t, kas norādīta uz ražotāja datu plāksnītes

2.1.4.

Pastiprināta rāmja konstrukcija

2.1.5.
2.1.6.

Automašīnas (ar iekārtu) maksimālais augstums 3,5 m;
Elektronisks ātruma ierobežotājs (90 km/h) ar pārbaudes sertifikātu (pārbaudīts
LR normatīvajos aktos noteiktā kārtībā);

2.1.7.
2.1.8.
2.1.9.
2.1.10.

Rūpnieciski uzstādīts imobilaizers;
Borta dators ar iespēju iestatīt vismaz latviešu, krievu un angļu valodu;
Kruīza kontrole
Minimālās distances brīdinājuma un avārijas bremzēšanas funkcija, ko iespējams
atslēgt;

2.1.11. Starptautiska reģistrācijas dokumentācija (COC), atbilstība CE darba drošības
regulām, CE sertifikāts iekārtai.
2.1.12. Trokšņu līmenis līdz 80 dB;
2.1.13. Aizslēdzama alumīnija vai plastmasas degvielas tvertne no 250 līdz 350 litriem
automašīnas labajā pusē;
2.1.14. Aizslēdzama, vismaz 60 litru degvielas piedevas (Ad-Blue) bāka automašīnas
labajā pusē;
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.

Dzinējs un pārnesumkārba:
Degvielas filtra apsilde;
Ieplūdes kolektora apsilde;
Mehāniskā pārnesumkārba ar automātisko vadību (bez sajūga pedāļa) vai pilnībā
automātiska ātrumkārba;
Viena diska sajūgs (ja tiek piedāvāta mehāniskā pārnesumkārba ar

automātisko vadību);
2.3.
2.3.1.
2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.

Iekārtas un šasijas saskaņotas darbības agregāti:
Jaudas noņēmējs atkritumvedēja iekārtas pievadam.
Bremžu sistēma:
Elektroniska bremžu vadības sistēma;
Disku bremzes gan priekšā, gan aizmugurē (visām asīm);
Pieturas bremze;
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2.4.4.
2.4.5.
2.5.
2.5.1.
2.5.2.
2.6.
2.6.1.
2.6.2.

Bremžu pretbloķēšanas sistēma;
Apsildāms gaisa mitruma atdalītājs.
Ieplūdes / izplūdes sistēma:
Ieplūstošā gaisa sildītājs;
Augšējais gaisa uztvērējs.
Ritošā daļa:
Šķērsstabilizators abām asīm;
Gaisa balstiekārta (pneimatiskā) ar maināmu braukšanas augstumu un slodzes
indikatoru abiem aizmugurējiem tiltiem;

2.6.3.
2.6.4.

Paraboliskās atsperes priekšējam tiltam;
Aizmugures balstiekārtas viena ass velkošā, viena (pēdējā) paceļama, hidrauliski
piestūrējama;

2.6.5.
2.6.6.

Tērauda riteņu diski;
Riepas 315/80R22,5 ar protektoru, kas paredzēts vietējas nozīmes ceļiem,
paceļamā tilta riepas 385/65R22,5, kā arī viens rezerves ritenis (315/80R22.5);

2.7.
2.7.1.
2.7.2.
2.7.3.
2.7.4.
2.7.5.
2.7.6.
2.7.7.
2.7.8.
2.7.9.
2.7.10.

Virsbūve:
Insektu aizsargsiets radiatoram;
Tērauda buferis ar radiatora aizsargu;
Skaņas signāls, atpakaļgaitas brīdinājuma skaņas signāls;
Elektriski apsildāmi un regulējami atpakaļskata spoguļi;
Apsildāms priekšējais papildus platleņķa spogulis;
Ārējais saulessargs;
Priekšējā sakabe automašīnas vilkšanai;
Vertikāla izplūdes caurule vērsta uz augšu;
Priekšējie un aizmugurējie dubļusargi;
Ja nav paredzēta centrālā atslēga, vismaz poga pasažieru durvju atvēršanai pie
šofera sēdvietas;

2.7.11.
2.7.12.
2.7.13.
2.8.
2.8.1.

Kartera un šķidrumu cauruļu aizsargs visā to garumā;
Mehānisks kabīnes atsperojums ar rokas piedziņas sūkni kabīnes pacelšanai;
Instrumentu kaste automašīnas labajā pusē;
Kabīnes aprīkojums:
Mazā (dienas) kabīne ar stūri kreisajā pusē ar iespēju regulēt tās augstumu;

2.8.2.
2.8.3.

Kondicionieris;
Vadītāja sēdeklis ar gaisa atsperojumu, iebūvētu drošības jostu un elektriski
apsildāms;

2.8.4.

Mazgājams durvju tapsējums tumšos toņos ar papildus termoizolācijas kārtu,
sēdekļu pamatvirsma no tumša, blīva tekstila;

2.8.5.
2.8.6.
2.8.7.
2.8.8.
2.8.9.
2.8.10.
2.8.11.
2.8.12.
2.8.13.
2.8.14.

Putekļu un putekšņu kabīnes filtrs;
Elkoņu balsti šofera sēdeklim (paceļami);
Apgaismojums lasīšanai;
Elektriski logu pacēlāji abās pusēs;
Sānu saulessargs vadītāja pusē;
Radio + CD atskaņotājs;
Dokumentu paliknis;
Braukšanas joslas maiņas brīdinājuma sistēma;
Gumijas paklājiņi;
Pasažiera sēdeklis ar drošības jostu vienam pasažierim;
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2.9.
2.9.1.
2.9.2.
2.9.3.
2.9.4.
2.9.5.
2.9.6.
2.9.7.
2.9.8.
2.9.9.
2.9.10.
3
3.1.
3.2.
4
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.

Apgaismojums un elektriskā sistēma:
“Halogen” tipa (vai ekvivalenta) galvenie lukturi, LED dienas gaitas lukturi;
Stāvgaismas;
Sānu gabarītlukturi;
Miglas lukturi priekšā;
Standarta aizmugures lukturis;
Uz kabīnes jumta LED bākugunis ar aizsargrāmjiem (2 gab.);
Masas slēdzis pie šasijas sāniem;
Divi 12V akumulatori vismaz 220 Ah;
Maiņstrāvas ģenerators ar vismaz 120A;
Rezerves spuldzīšu un drošinātāju komplekts;
Vides aizsardzības prasības atbilstoši MK 28.02.2017. Nr. 106
Transportlīdzeklim jāatbilst EURO 6 prasībām;
Oglekļa dioksīda (CO2) emisiju apjoms kombinētajā ciklā ne vairāk kā 150g/km.
Tehniskās prasības atkritumu savākšanas iekārtai:
Pamatprasības:
Iekārtai ir jāatbilst Eiropas direktīvas 98/37/EC veselības un drošības prasībām;
Dokumentācija – lietotāja rokasgrāmata latviešu valodā;
Iekārtas presēšanas spēkam ir jābūt vismaz 300 kN, sapresēšanas koeficientam
1:5;

4.1.4.

Iekārtas minimālais lietderīgais tilpums 20 m3;

4.1.5.
4.1.6.

Iekārtas grīdas biezums – vismaz 6 mm;
Iekārtai jābūt paredzētai konteineru iztukšošanai, kuru tilpums ir
120/240/360/660/770/1100 litri un kuri ir izgatavoti saskaņā ar EN840-1, EN8402, EN840-3 un DIN standartiem vai ekvivalents;

4.1.7.
4.1.8.

Konteineru iztukšošanas ierīces minimālā celtspēja 500 kg ;
Viena presēšanas cikla ilgums ne vairāk kā 20 sekundes;

4.1.9.
4.1.10.
4.1.11.
4.1.12.

Maksimālais pieņemšanas kausa apakšējās malas augstums no zemes - 1500 mm
Konteinera iztukšošanas iekārtai jābūt vadāmai no iekārtas abām pusēm;
Abās pusēs ir jābūt uzstādītiem nolokāmiem kāpšļiem;
Automātiski iestādāms atkritumu presēšanas cikls atkarība no iztukšoto
konteineru skaita;

4.1.13. Atkritumu izkraušana no kabīnes un iekārtas kreisās puses;
4.1.14. Darba gaismu lukturi vismaz 4 gab. aizsargrāmjos abās automašīnas pusēs,
vismaz viena dzeltena LED tipa bākuguns aizsargrāmī;
4.1.15. Instrumentu kaste ar min. tilpumu 100 litri, lāpsta un birste ar speciāli pielāgotu
turētāju;
4.1.16. Iespēja iekārtas vadības pultī hidrosistēmas darbības pārslēgšanai gan pie motora
brīvgaitas apgriezieniem, gan pie darba apgriezieniem 1200-1500apgr/min;
4.1.17. Hidrosistēma un elektrosistēma paredzēta darbam pie zemas gaisa temperatūras
(līdz –25oC), pie jebkura nokrišņu daudzuma, kā arī darbam pie augstas gaisa
temperatūras (līdz +40 oC);
4.1.18. Hidrocilindru slīdvirsmām jābūt nodrošinātām pret iespējamo bojājumu no tiešas
atkritumu iedarbības;
4.1.19. Šķidruma noliešanas vārsts kausā un no iekārtas ar noslēdzamu izvadu
automašīnas sānos.
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4.1.20. Pneimatiski paceļama/ nolaižama konteineru atdure;
4.1.21. Konteineru pacelšanas mehānismā ir jābūt paredzētai vietai konteineru svaru
sistēmas uzstādīšanai;
4.1.22. elektronisko funkciju dublēšana – jābūt nodrošinātam mehāniskam slēdzim
automašīnas labajā pusē, kas ļauj iztukšot konteineru elektronikas bojājumu
gadījumā;
4.1.23.
4.1.24.

Skaņas brīdinājuma slēdži abās pusēs, kas brīdina autovadītāju kabīnē;
Avārijas slēdži abās automašīnas pusēs.

Mēs apliecinām, ka:
1. Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā
iepirkumā;
2. Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajā
specifikācijā norādītās prasības;
3. Piedāvājums iekļauj visas nepieciešamās izmaksas, kas var rasties pildot līgumu;
4. Visas piedāvājumā iekļautās ziņas ir patiesas;
5. Mēs piekrītam visām prasībām, kas iepirkuma dokumentos ir izvirzītas pretendentam.

Vārds, uzvārds, amats
Paraksts
Datums
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4. PIELIKUMS atklāta konkursa
ar identifikācijas numuru PSIAGK 2017/2K
nolikumam
LĪGUMA PROJEKTS
PIRKUMA LĪGUMS
Nr. PSIAGK 2017/2K _____
Garkalnē
2017.gada ________
Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Garkalnes Komunālserviss”,
vienotais reģistrācijas Nr.40003708356, juridiskā adrese: Vidzemes šoseja 1, Garkalne,
Garkalnes novads, LV-2137 (turpmāk – Pasūtītājs), tās valdes locekļa Harijs Lieljura
personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, no vienas puses
un

__________________ “_______________”, vienotais reģistrācijas Nr._______________,
juridiskā adrese: ___________________, (turpmāk – Piegādātājs), tās ______________
personā, kurš rīkojas uz __________pamata, no otras puses, pamatojoties uz Publisko
iepirkumu likumu, iepirkuma „ Par atkritumvedēja automašīnas iegādi”, identifikācijas Nr.
PSIAGK 2017/2K, rezultātiem, Latvijas Republikas likumdošanu, bez maldības, viltus un
spaidiem noslēdz sekojoša satura pirkuma līgumu (turpmāk – Līgums):
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1.
Pasūtītājs pasūta un Piegādātājs veic jaunas kravas atkritumvedēja automašīnas piegādi
(turpmāk tekstā – Prece), saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām (2.pielikums), Piegādātāja
Piedāvājumu Iepirkumam, Līguma nosacījumiem un Latvijas Republikā (turpmāk – LR) spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.
1.2.
Piegādātājs piegādā Preci, kā arī veic pilnu tehnisko apkopi ne mazāk kā 1 (vienu) gadu
no Preces nodošanas dienas, atbilstoši Līguma nosacījumiem.
2. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1.
Maksa par Preci, ieskaitot visus ar Līguma izpildi saistītos izdevumus, saskaņā ar
Piedāvājumu ir EUR ............ (.......summa vārdiem..............), turpmāk tekstā – Līgumcena, kas
tiek samaksāta atbilstoši Līguma nosacījumiem.
2.2.
Līguma cenu EUR ............ (.......summa vārdiem..............), Pasūtītājs samaksā sekojošā
kārtībā:
2.2.1. avansa maksājumu 30% apmērā no Līgumcenas jeb EUR ............ (.......summa
vārdiem..............) 3 (trīs) dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas un
Piegādātāja rēķina saņemšanas;
2.2.2. atlikušo Līgumcenas daļu 70% apmērā jeb EUR ............ (.......summa
vārdiem..............) trijās daļās:
2.2.2.1.
30% no Līgumcenas 10 (desmit) dienu laikā pēc Līguma nosacījumiem
atbilstošas Preces piegādes (preces piegādes apliecinājuma /pieņemšanas nodošanas akta/) parakstīšanas, Preces pārbaudes darba režīmā un Piegādātāja
rēķina saņemšanas, pārskaitot naudu Piegādātāja norādītajā bankas kontā.
2.2.2.2.
20% no Līgumcenas 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Līguma
nosacījumiem atbilstošas Preces piegādes (preces piegādes apliecinājuma
/pieņemšanas - nodošanas akta/) parakstīšanas, Preces pārbaudes darba režīmā
un Piegādātāja rēķina saņemšanas, pārskaitot naudu Piegādātāja norādītajā
bankas kontā;
2.2.2.3.
20% no Līgumcenas 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc Līguma
nosacījumiem atbilstošas Preces piegādes (preces piegādes apliecinājuma
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/pieņemšanas - nodošanas akta/) parakstīšanas, Preces pārbaudes darba režīmā
un Piegādātāja rēķina saņemšanas, pārskaitot naudu Piegādātāja norādītajā
bankas kontā;
2.3.
Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Preci līgumā noteiktajos termiņos, tad Piegādātājam ir
tiesības prasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,1 % (viena desmitā daļa no procenta) apmērā no
termiņā nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kavēto
maksājuma summas.
2.4.
Pievienotās vērtības nodoklis tiek maksāts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
3. PRECES PIEGĀDES TERMIŅŠ, PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS
NOSACĪJUMI
3.1.
Piegādātājs piegādā un nodod Preci Pasūtītājam ar pieņemšanas – nodošanas aktu,
atbilstoši Līguma nosacījumiem, ne vēlāk kā ____ (_____) dienu laikā no līguma parakstīšanas
brīža.
3.2.
Piegādātājs, atbilstoši Līguma nosacījumiem, pie Preces nodošanas nodod Pasūtītājam
Preces tehnisko dokumentāciju, t.sk. ekspluatācijas instrukcijas, latviešu valodā, un nodod
Pasūtītājam, Piegādātāja pilnvarotā pārstāvja parakstītu, Preces pieņemšanas – nodošanas aktu.
3.3.
Par Preces nodošanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Piegādātājs Pasūtītājam nodod
līguma nosacījumiem (Iepirkuma specifikācijām – 2.pielikums) atbilstošu Preci Līguma
3.2.punktā noteiktajā kārtībā un Pircējs ir pārbaudījis Preci darba režīmā, Pušu pilnvarotie
pārstāvji parakstījuši Preces pieņemšanas - nodošanas aktu.
3.4.
Ja Piegādātājs noteiktajā termiņā nav piegādājis kvalitatīvu un Tehniskajās specifikācijās
(2.pielikums) noteiktajām prasībām atbilstošu Preci, Precei konstatēti defekti, vai Piegādātājs
pārkāpis citus Līguma nosacījumus, tiek sastādīts defekta akts, kurā Pasūtītājs norāda atklātos
Preces trūkumus vai neizpildītos Līguma nosacījumus. Piegādātājam uz sava rēķina tie jānovērš
5 (piecu) darba dienu laikā. Preces piegādes kavējuma gadījumā vai Preces trūkumu novēršanas
termiņā Pasūtītājam ir tiesības Piegādātājam aprēķināt līgumsodu 0,1 % (viena desmitā daļa no
procenta) apmērā no Līgumcenas, par katru termiņa kavējuma vai trūkumu novēršanas dienu.
Pasūtītājam ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt Piegādātājam maksājamo Līgumcenu tādā
apmērā, kāda ir aprēķinātā līgumsoda summa.
3.5.
Defekta aktu paraksta Līdzēju pilnvaroti pārstāvji un tas kļūst par Līguma neatņemamu
sastāvdaļu.
3.6.
Preces pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana ir iespējama vienīgi pēc defekta aktā
norādīto trūkumu pilnīgas novēršanas.
3.7.
Piegādātājs ir atbildīgs par piegādājamās Preces pilnīgas vai daļējas bojāejas vai
bojāšanās risku līdz tās nodošanai Pasūtītājam.
4. KVALITĀTE UN GARANTIJA
4.1.
Piegādātājs garantē, ka piegādātā Prece būs atbilstoša Tehnisko specifikāciju
nosacījumiem un atbildīs visu to Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu un standartu
prasībām, kas uz to attiecas.
4.2.
Preces garantijas laiks (termiņš) tiek noteikts 12 (divpadsmit) mēneši no Preces
pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas, ja tā tiek izmantota saskaņā ar tehniskās
dokumentācijas prasībām. Piegādātāja garantija tiek attiecināta uz visām Preces sastāvdaļām
(detaļām, agregātiem, mehānismiem), izņemot to dabīgo nolietojumu. Par attiecīgajiem Preces
dīkstāves periodiem, kas saistīti ar Preces garantijas remontu, tiek pagarināts šajā punktā
noteiktais Preces garantijas laiks. Preces dīkstāves periods garantijas remonta laikā tiek skaitīts
no brīža, kad Pircējs par Preces defektu paziņojis Piegādātājam, līdz brīdim, kad Prece darbu
var veikt atbilstoši ražotāja noteiktajam normālam darba režīmam.
4.3.
Garantijas laikā Piegādātājs:
4.3.1. ir atbildīgs par katru Preces defektu, ja vien tas nav radies Preces nepareizas
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ekspluatācijas dēļ vai trešo personu darbības rezultātā,
4.3.2. nodrošina Preces garantijas remontu vai Preces nomaiņu bez maksas Preces
atrašanās vietā;
4.3.3. nodrošina Preces tehnisko apkopi atbilstoši Preces ražotāja noteiktajai
ekspluatācijas kārtībai.
4.3.4. Garantijas laikā Piegādātājs apņemas ierasties Pasūtītāja objektā, lai veiktu
bojātās Preces defektāciju, 24 (divdesmit četru) stundu laikā pēc Pasūtītāja
izsaukuma (e-pasts vai telefoniska) saņemšanas brīža darba dienās, bet brīvdienās
vai svētku dienās – iespējami ātrākā laikā, bet ne vēlāk kā 2. (otrajā) darba dienā.
Preču garantijas remontu, kur nepieciešams veikt agregātu vai mezglu maiņu
Piegādātājs veic 14 dienu laikā.
4.3.5. Ja garantijas remonts netiek veikts 4.2. apakšpunktā norādītajā laikā, Pasūtītājam
ir tiesības prasīt no Piegādātāja līgumsodu 0,1 % (viena desmitā daļa no procenta)
apmērā no Līgumcenas, par katru nokavēto dienu, kā arī pieprasīt visu Pasūtītāja
zaudējumu atlīdzināšanu. Līgumsods nav jāmaksā, ja Piegādātājs ar Pasūtītāja
rakstisku piekrišanu remontējamo Preci nekavējoties aizvieto ar citu līdzvērtīgu
Preci.
4.4.
Gadījumā, ja Preces garantijas remonta veikšanai ir nepieciešama tās pārvietošana uz
Piegādātāja norādīto remontdarbu veikšanas vietu, bet Preces pārvietošanai ir nepieciešams cits
transporta līdzeklis, tad šis izmaksas sedz Piegādātājs.
5. LĪDZĒJU SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA
5.1. Piegādātāja saistības:
5.1.1. Piegādātājs apņemas veikt savlaicīgu Preces piegādi, Pasūtītāja darbinieku
apmācību (ja tāda nepieciešama) un dokumentācijas nodošanu Pasūtītājam, kā arī
Preces tehnisko apkopi un remontu garantijas laikā, saskaņā ar Līguma un
Tehnisko specifikāciju nosacījumiem.
5.1.2. Piegādātājs pirms preces nodošanas Pasūtītājam veic tās reģistrāciju CSDD,
apmaksājot normatīvajos aktos noteiktās nodevas un nodokļus.
5.1.3. Piegādātājs apņemas veikt savlaicīgu Preces garantijas remontu, saskaņā ar
Līguma 4.sadaļas nosacījumiem.
5.1.4. Piegādātājs veic Preces piegādi un nodošanu Pasūtītājam, kā arī Pasūtītāja
darbinieku apmācību – Vidzemes šosejā 1, Garkalnē, Garkalnes novadā.
5.1.5. Piegādātājs ir atbildīgs par Preces atbilstību Iepirkuma specifikācijām
(2.pielikums) un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
5.1.6. Piegādātājs apņemas nodrošināt, ka Preces piegādi un garantijas remonta izpildi
veic atbilstoši kvalificēti darbinieki.
5.1.7. Piegādātājs apņemas Preces piegādi veikt Pasūtītāja personālam izdevīgā darba
laikā.
5.1.8. Piegādātājs apņemas Preces piegādes un apkalpošanas laikā, strādājot Pasūtītāja
telpās, ievērot Latvijas Republikā spēkā esošo darba drošības un ugunsdrošības
noteikumu prasības.
5.1.9. Piegādātājs apņemas apmācīt vismaz 2 (divus) Pasūtītāja darbiniekus darbam ar
Preces iekārtām.
5.1.10. Piegādātājs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti Pasūtītājam vai
trešajām personām saistībā ar Līguma izpildi, ja Piegādātājs tajos vainojams.
5.2. Pasūtītāja saistības:
5.2.1. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par Preci Līgumā noteiktajos termiņos un
kārtībā.
5.2.2. Pasūtītājs apņemas Piegādātājam nodrošināt pienācīgus apstākļus Preces
piegādei un apkopēm.
5.2.3. Pasūtītājs apņemas pieņemt Piegādātāja piegādāto Preci, kas atbilst visiem
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līguma nosacījumiem, ar pieņemšanas-nodošanas aktu.
5.2.4. Pasūtītājs apņemas izmantot Preci atbilstoši tās ekspluatācijas noteikumu
prasībām.
5.3. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie
radušies viena Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī šī Līdzēja Līguma izpildē iesaistīto trešo
personu darbības vai bezdarbības, kā arī rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību
vai nolaidības rezultātā.
5.4. Jebkura Līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no to saistību pilnīgas
izpildes.
6. APAKŠUZŅĒMĒJA NOMAIŅA UN JAUNA APAKŠUZŅĒMĒJA PIESAISTE
6.1. Piegādātājs ir tiesīgs veikt apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja piesaisti
Līguma izpildē tikai saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 62.panta regulējumu.
6.2. Pasūtītāja ir tiesīgs nepiekrist apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja piesaistei,
ja piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Konkursā
Piegādātājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Konkursa nolikuma prasībām, vai
apakšuzņēmējs atbilst Konkursa nolikuma noteiktajiem pretendentu izslēgšanas
nosacījumiem.
6.3. Pasūtītājs, nosūtot rakstveida paziņojumu, informē Piegādātāju par pieņemto lēmumu ne
vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus,
kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
7. IZMAIŅAS LĪGUMĀ, TĀ DARBĪBAS IZBEIGŠANA
7.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt tikai saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma
61.panta regulējumu, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras līguma izmaiņas vai
papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām.
7.2. Ja Piegādātājs 10 (desmit) dienu laikā no Līguma 3.1. punktā noteikta Preču piegādes
termiņa notecējuma nav nodevis Preci, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu,
paziņojot par to Piegādātājam. Šādā gadījumā Piegādātājs 3 (trīs) dienu laikā atmaksā
saņemto avansa maksājumu un samaksā Pasūtītājam vienreizēju līgumsodu 10 % (desmit
procenti) apmērā no Līgumcenas.
8. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA
8.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks
attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji 30 (trīsdesmit) dienu laikā nespēs vienoties,
strīds, saskaņā ar Latvijas Republikas Civilprocesa likuma 30.panta pirmās daļas
regulējumu, risināms tiesā Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu tiesību normu
noteiktajā kārtībā.
9. NEPĀRVARAMA VARA
9.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde
radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies
pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie
nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes,
avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un
pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības
un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.
9.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību,
nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā
jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un
paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam
ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu
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darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Līdzējs
netiek atbrīvots no līguma saistību izpildes.
9.3. Nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu iestāšanās gadījumā līguma darbības
termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Līdzēji vienojas par
līguma pārtraukšanu.
10. CITI NOTEIKUMI
10.1. Līgums ir saistošs Līdzējiem, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu
tiesības un pienākumus.
10.2. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai
izpildei.
10.3. Visos jautājumos, kas nav noregulēti Līgumā, Līdzēji vadās no Iepirkuma prasībām,
Piedāvājuma un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
10.4. Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem
ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai
ietekmēt šā līguma noteikumu tulkošanu.
10.5. Pasūtītājs par pilnvaroto pārstāvi Līguma izpildes laikā nozīmē:
10.5.1. valdes locekli Harijs Lieljuris, tālrunis: 26616679, e-pasts: info@garkalnesks.lv.
10.6. Piegādātājs par pilnvaroto pārstāvi Līguma izpildes laikā nozīmē:
10.6.1. ................................, tālrunis: .........................., e-pasts: ..............................
10.7. Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par
Preces pieņemšanas un nodošanas organizēšanu, Preces pieņemšanas – nodošanas akta
noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši Līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu
iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai, defekta akta
parakstīšanu.
10.8. Pilnvaroto pārstāvju vai rekvizītu maiņas gadījumā Līdzējs apņemas rakstiski par to
paziņot otram Līdzējam 5 (piecu) dienu laikā no izmaiņu iestāšanās brīža.
10.9. Līgums sastādīts 3 (trīs) eksemplāros, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem divi
glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Piegādātāja.

Pasūtītājs:

Piegādātājs:

___________________

____________________

//
z.v.

//
z.v.
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