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1. Vispārīgie jautājumi
1.1.

Iepirkuma metode – iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu.

1.2.

Iepirkuma identifikācijas numurs: Nr. CSDD 2018/02.

1.3.

Pasūtītājs ir valsts akciju sabiedrība „Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD),
vienotais reģistrācijas Nr. 40003345734, PVN reģistrācijas Nr. LV 40003345734,
adrese – S.Eizenšteina iela 6, Rīga, LV-1079. Bankas rekvizīti – „Citadele banka”;
kods PARXLV22, konta Nr. LV75PARX0000118181018.

1.4.

Iepirkuma komisija – iepirkumu organizē pasūtītāja apstiprināta iepirkuma komisija
(turpmāk – Komisija).

1.5.

Pasūtītāja pircēja profila adrese (URL): https://www.csdd.lv/iepirkumi.

1.6.
1.6.1.

Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība:
piedāvājumu iesniedz CSDD, S.Eizenšteina ielā 6, Rīgā, LV-1079, līdz 2018.gada
13.februārim plkst.1000;
ja piedāvājumu iesniedz pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa, šādu
piedāvājumu piereģistrē un neatvērtu nosūta atpakaļ pretendentam;
saņemtie piedāvājumi tiek reģistrēti to iesniegšanas secībā. Pretendentu sarakstā
norāda pretendentu nosaukumu, adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi, kā arī
piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku. Komisija nodrošina, ka līdz piedāvājumu
atvēršanai pretendentu saraksts netiek izpausts;
pasūtītājs nodrošina iesniegtā piedāvājuma glabāšanu tā, lai līdz piedāvājuma
atvēršanas brīdim piedāvājuma informācija nevienam nebūtu pieejama.

1.6.2.
1.6.3.

1.6.4.
1.7.
1.7.1.
1.7.2.

1.7.3.
1.8.
1.8.1.
1.8.2.
1.8.3.
1.8.4.
1.8.5.
1.8.6.
1.8.7.
1.8.8.
1.8.9.

Informācijas sniegšana par iepirkumu:
Papildu informācijas pieprasījumi ir jānosūta pa pastu uz adresi S.Eizenšteina iela 6,
Rīga, LV-1079, vai uz e-pastu iepirkumi@csdd.gov.lv.
Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma nolikumā
iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras
dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Papildu informāciju pasūtītājs
nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju
vietā, kur ir pieejams iepirkuma nolikums, norādot arī uzdoto jautājumu..
Komisijas sagatavotā papildu informācija tiks ievietota CSDD mājas lapā
www.csdd.lv pie šī iepirkuma publikācijas.
Prasības piedāvājuma iesniegšanai un noformējumam
Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Piedāvājumu variantu iesniegšana
šajā iepirkumā nav pieļaujama.
Piedāvājuma dokumenti iesniedzami datora izdrukas veidā vienā eksemplārā.
Piedāvājuma dokumentiem ir jābūt latviešu valodā.
Piedāvājumam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.
Piedāvājuma lapām ir jābūt sanumurētām un uzrādītām satura rādītājā.
Piedāvājumam jābūt cauršūtam un sagatavotam tādā veidā, kas izslēdz atsevišķu lapu
nomaiņas iespējas.
Piedāvājuma dokumentiem ir jābūt parakstītiem un dokumentu kopijām ir jābūt
atbilstoši apliecinātām.
Uz piedāvājuma pēdējās lapas aizmugures jābūt norādei par cauršūto lapu skaitu.
Piedāvājums jāiesniedz vienā slēgtā, aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, uz kuras ir
jānorāda:
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VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija”
S.Eizenšteina ielā 6, Rīga LV-1079
Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, tālruņa numurs
Iepirkumam
“Transportlīdzekļu vadītāju kvalifikācijas vadīšanas eksāmena
kārtošanai pielāgotu pasažieru solo motociklu
piegāde ar pasūtītāja motociklu ieskaitu ”
Id.Nr. CSDD 2018/02
Neatvērt līdz 2018.gada 13.februārim plkst.10:00
1.8.10. Pasūtītājs neuzņemas atbildību par vēstules nesaņemšanu vai pirmstermiņa atvēršanu,
ja aploksne nav noformēta atbilstoši Nolikuma 1.8.9.punktam.
1.8.11. Pretendenta sagatavotie apliecinājumi un dokumentu kopijas ir jāparaksta personai ar
pretendenta pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotajai personai, piedāvājumam
pievienojot atbilstošu pilnvaru.
1.8.12. Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām, pretendents var tikt
izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā.
1.9.
Cita vispārīgā informācija
1.9.1. Iepirkuma mērķis ir izvēlēties pretendentu, kurš atbilst izvirzītajām prasībām, kura
tehniskais piedāvājums atbilst Nolikuma tehniskajai specifikācijai, un kura
piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais.
1.9.2. Neviens dokuments, kas tiek iesniegts šajā iepirkumā, netiek atdots atpakaļ. Par
jebkuru informāciju, kas ir konfidenciāla, jābūt īpašai norādei.
1.9.3. Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas.
Pasūtītājs un komisija neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no
iepirkuma rezultāta.
1.9.4. Komisijas kontaktpersona – Juridiskās daļas juriste Ance Bigača tālr. 67025727,
iepirkumi@csdd.gov.lv.
1.9.5. Ieskaita motociklus var apskatīt darba dienās no plkst. 9.00-17.00, Rīgā, Antenas ielā
2a, iepriekš sazinoties ar CSDD Rīgas nodaļas priekšnieka vietnieku Albertu Krūmiņu,
tālr.: 67025775, Alberts.Krumins@csdd.gov.lv līdz 2018.gada 13.februārim plkst
10.00.
2. Informācija par iepirkuma priekšmetu
2.1.

2.2.

2.3.

Iepirkuma priekšmets – Nolikuma 2.pielikuma tehniskajai specifikācijai 3 (trīs)
atbilstošu transportlīdzekļu vadītāju kvalifikācijas A kategorijas vadīšanas eksāmena
(turpmāk – vadīšanas eksāmens) kārtošanai pielāgotu jaunu pasažieru solo motociklu
(turpmāk – motocikli) piegāde (CPV kods 34410000-4) ar lietotu motociklu ieskaitu,
izpildot nosacījumu, ka pretendents no pasūtītāja pieņem 3 (trīs) lietotus vadīšanas
eksāmena kārtošanai pielāgotus pasažieru motociklus (turpmāk – ieskaita motocikli),
par to izdarot attiecīgu ieskaitu kopējā līgumcenā. Ieskaita motociklu dati – Nolikuma
4.pielikumā.
Lai nodrošinātu motocikla un tā vadītāja aizsardzību vadīšanas eksāmena kārtošanas
laikā, pretendentam motociklu jāaprīko ar aizsargiem (turpmāk – aprīkošana) atbilstoši
Nolikuma 3.pielikuma prasībām.
Pretendentam ir jānodrošina atbilstoši Nolikuma 2.2.punkta prasībām motociklu
izgatavotāja garantijas saistību izpilde Nolikuma 2.pielikuma tehniskajā specifikācijā
noteiktajā termiņā.
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2.4.

2.5.

2.6.
2.6.1.
2.6.2.
2.6.3.

Pretendentam ir jānodrošina motociklu izgatavotāja noteikto tehnisko apkopju
veikšana, garantijas un remontu izpilde Latvijā, nodrošinot vismaz vienu motociklu
remonta darbnīcu Rīgā.
Pretendenta piedāvātajiem motocikliem jāatbilst tipam, kam ir veikta atbilstības
novērtēšana saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem
Nr.1494 ”Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības
novērtēšanas noteikumi” prasībām.
Iepirkuma līguma izpildes vieta un laiks:
Motociklu piegādes vieta – CSDD Rīgas nodaļa, Rīgā, Antenas ielā 2A;
Motociklu piegādes termiņš – ne garāks kā 5 (piecas) nedēļas no līguma noslēgšanas
brīža;
Ieskaita motociklu nodošanas pretendentam vieta – CSDD Rīgas nodaļa, Rīgā,
Antenas ielā 2A, ne vēlāk kā 1 (vienas) nedēļas laikā no Nolikuma 2.pielikumā
atbilstošu motociklu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža.
3.Prasības pretendentiem

3.1.
3.2.

3.3.

3.4.
3.4.1.

3.4.2.
3.4.3.

3.5.

Pretendentu atlases prasības ir obligātas visiem pretendentiem, kas vēlas piedalīties
iepirkumā un iegūt tiesības slēgt iepirkuma līgumu.
Piedalīšanās iepirkumā ir pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu
piedāvājumu iepirkumā, pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas
Nolikumā ietvertās prasības un noteikumus.
Komisija izslēdz pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas
tiesības, no turpmākās dalības iepirkumā, ja ir konstatēti Publisko iepirkumu likuma
9.panta astotajā daļā minētie izslēgšanas gadījumi.
Pretendentam jāatbilst šādām Pretendentu atlases (kvalifikācijas) prasībām:
pretendenta vidējais finanšu apgrozījums iepriekšējo trīs (2015., 2016. un 2017.)
finanšu gadu laikā ir ne mazāks kā EUR 44 000,00 (četrdesmit četri tūkstoši eiro).
Pretendentam, kas dibināts vai darbību uzsācis vēlāk, vidējam finanšu apgrozījumam
par nostrādāto laika periodu ir jābūt ne mazākam kā EUR 44 000,00 (četrdesmit četri
tūkstoši eiro).
pretendents iepriekšējo trīs (2015., 2016. un 2017. un vēlāk) gadu laikā ir piegādājis
vismaz 3 (trīs) motociklus;
pretendents var nodrošināt aprīkotu motociklu izgatavotāja tehnisko apkopju veikšanu,
garantijas apkalpošanas un remontu izpildi, nodrošinot vismaz vienu motociklu
remonta darbnīcu Rīgā.
Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piegādātāju apvienībai 10 (desmit)
darba dienu laikā pēc paziņojuma par līguma slēgšanas tiesību saņemšanas ir
jāreģistrējas kā personālsabiedrībai.
4. Iesniedzamie dokumenti

4.1.
4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.

Piedāvājumam jāatbilst visām Nolikumā un tā pielikumos noteiktajām prasībām.
Pretendentu atlasei jāiesniedz:
personas ar pretendenta pārstāvības tiesībām parakstīta pieteikuma vēstule (Nolikuma
1.pielikums);
informācija par pretendenta apgrozījumu atbilstoši Nolikuma 3.4.1.punkta prasībām
(Nolikuma 1. pielikums);
informācija par pretendenta pieredzi, kas atbilst Nolikuma 3.4.2.punkta prasībām.
Informācija jāsagatavo atbilstoši Nolikuma 5.pielikuma paraugam;
apliecinājums, ka tiks piegādāti Nolikuma 2.pielikuma tehniskās specifikācijas
prasībām atbilstoši (tajā skaitā, aprīkoti) motocikli, kuriem tiks nodrošināta aprīkotu
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4.2.5.

4.3.
4.3.1.
4.3.2.

4.3.3.

4.4.

motociklu izgatavotāja garantija saskaņā ar tehnisko specifikāciju un piedāvājumā
norādīto termiņu, un kuriem ir iespēja veikt izgatavotāja tehnisko apkopju veikšanu,
garantijas apkalpošanas un remontu izpildi, nodrošinot vismaz vienu motociklu
remonta darbnīcu Rīgā, norādot servisa centru adreses, saskaņā ar Nolikuma
6.pielikumu.
ja pretendents Nolikuma 3.4.punktā norādītās spējas apliecina kopā ar citu personu
(citu tirgus dalībnieku) palīdzību, tad pretendents pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā
būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju (citu tirgus dalībnieku)
apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā.
Tehniskā piedāvājuma pārbaudei ir jāiesniedz:
motociklu tehniskie dati, aizpildot tehniskās specifikācijas sadaļu „Piedāvājums”
Nolikuma 2.pielikumā;
materiālus (aprakstus, fotogrāfijas) par piedāvāto motociklu tehniskajām īpašībām,
izskatu, tajā skaitā, izpūtēja novietojuma fotogrāfijas – skats no labās puses, skats no
kreisās puses, skats no aizmugures, skats no augšas;
piedāvāto motociklu aizsargu tehniskā un vizuālā risinājuma aprakstu (rasējumus,
zīmējumus u.c.) ar norādi, pie kādām motocikla konstrukcijām attiecīgie aizsargi tiks
piemontēti, kā tie ietekmēs motocikla vadību eksāmena laikā un vadītāja drošību
kritiena gadījumā.
Pretendents sagatavo un iesniedz finanšu piedāvājumu atbilstoši Nolikuma
7.pielikumam, kurā norāda vadīšanas eksāmenu kārtošanai pielāgotu jaunu A
kategorijas motociklu cenu (EUR bez PVN) un ieskaita motociklu cenu (EUR bez
PVN). Cenā jābūt ietvertiem visiem izdevumiem, kas saistīti ar motociklu piegādi
Nolikuma 2.6.1.punktā norādītajā vietā, aprīkošanu, sertifikāciju, motociklu
reģistrāciju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, u.c., tajā skaitā, ieskaita motociklu
saņemšanu Nolikuma 2.6.3. punktā norādītajā vietā.
5. Piedāvājumu novērtēšanas kārtība

5.1.
5.2.

5.3.

5.4.
5.5.
5.6.
Nr.
1.
2.
3.
5.7.

Piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā sēdē.
Ja pretendents neatbilst kādai no Nolikumā izvirzītajām prasībām vai nav iesniedzis
visus pieprasītos dokumentus vai ziņas, vai pasūtītājs, pārbaudot iesniegtās ziņas,
konstatē, ka tās nav atbilstošas, tas tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā.
Komisija neizskata pretendenta piedāvājumu un izslēdz pretendentu no turpmākās
dalības, ja attiecībā uz konkrēto pretendentu ir iestājušies Nolikuma 3.3.punktā minētie
gadījumi.
Ja komisija iepirkuma norises laikā konstatē, ka pretendents, iesniedzot piedāvājumu,
ir sniedzis nepatiesas ziņas, tas tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā.
Salīdzināti un vērtēti tiek tie piedāvājumi, kuri ir atzīti par atbilstošiem piedāvājumu
atbilstības pārbaudē.
Tiek noteikti šādi vērtēšanas kritēriji:
Maksimālais
Vērtēšanas kritērijs
punktu skaits
Piedāvājuma cenas un ieskaita motociklu cenas starpība (C)
60
Tehniskās priekšrocības un pielāgotība vadīšanas eksāmena
kārtošanai (pašmasa, krāsa, dzinēja apgriezienu skaits pie
30
maksimālā griezes momenta, izpūtēja novietojums, aizsargu
konstrukcija) ( P)
Piegādes laiks (L)
10
100
Kopā
Cenas kritērijā (C) punktus aprēķina, izmantojot šādu formulu:
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C = Cx / Cy x Cmax, kur:
Cx – lētākā piedāvājuma cenas un ieskaita motociklu cenas starpība;
Cy – vērtējamā piedāvājuma cenas un ieskaita motociklu cenas starpība;
Cmax – nolikumā noteiktais maksimālais punktu skaits cenai.
5.8.







Vērtēšanas kritērijā „Tehniskās priekšrocības un pielāgotību vadīšanas eksāmena
kārtošanai (uzpildīta motocikla svars, krāsa, dzinēja apgriezienu skaits pie maksimālā
griezes momenta, izpūtēja novietojums, aizsargu konstrukcija)” (P) par motociklu
piemērotību vadīšanas eksāmena kārtošanai katrs komisijas loceklis izvērtē atsevišķi,
savstarpēji salīdzinot piedāvātos raksturlielumus, katra pretendenta piedāvājumam
piešķirot līdz 30 punktiem kopā:
Pašmasa – līdz 5 punktiem (augstāk tiek vērtēta mazāka masa);
Krāsa – līdz 5 punktiem (augstāk tiek vērtēta spilgtāka krāsa);
Dzinēja apgriezienu skaits pie maksimālā griezes momenta – līdz 5 punktiem
(augstāk tiek vērtēti zemāki dzinēja apgriezieni pie maksimālā griezes momenta);
Izpūtēja novietojums – līdz 5 punktiem (augstāk tiek vērtēts, ja izpūtējs novietots
tuvāk motocikla garenasij),
Motocikla drošība, aizsargu konstrukcijas – līdz 10 punktiem (augstāk tiek vērtēti
rūpnīcas oriģinālie aizsargi).

5.9.

Vērtēšanas kritērijā “Piegādes laiks” (L) pretendenta piedāvātajam piegādes laikam
punktus piešķir šādi:
- piegāde līdz 3 kalendāro nedēļu laikā – 10 punkti;
- piegāde līdz 4 kalendāro nedēļu laikā – 5 punkti;
- piegāde 5 kalendāro nedēļu laikā – 0 punkti.

5.10.

Par saimnieciski visizdevīgāko (V) piedāvājumu tiek atzīts piedāvājums, kurš ieguvis
visaugstāko galīgo vērtējumu visos vērtēšanas kritērijos kopā, izmantojot šādu
formulu: V = C + P + L.
Vienāda punktu skaita gadījumā augstāku vērtējumu iegūst piedāvājums, kas ieguvis
augstāku punktu skaitu 2.piedāvājumu vērtēšanas kritērijā.
Lai pārbaudītu, vai pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav
izslēdzams no dalības iepirkumā nolikuma 3.3.punktā minēto apstākļu dēļ, pasūtītājs
iegūst informāciju Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.

5.11.
5.12.

8. Lēmuma par iepirkuma rezultātiem pieņemšana
8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Lai pārbaudītu, vai pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav
izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā
minēto apstākļu dēļ, pasūtītājs rīkojas atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.panta
devītajā daļā noteiktajai kārtībai.
Ja iepirkumam nav iesniegti piedāvājumi, iesniegtie piedāvājumi neatbilst Nolikuma
prasībām, komisija pieņem lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu
piedāvājumu.
Motivētu lēmumu slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu
piedāvājumu, komisija pieņem ar balsu vairākumu, ja sēdē piedalās vismaz divas
trešdaļas no komisijas locekļiem.
Pasūtītājs pēc tam, kad pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt
iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, Publisko iepirkumu likuma paredzētajā
termiņā nosūta paziņojumu visiem pretendentiem.
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9. Iepirkuma līguma noslēgšanas kārtība
9.1.

9.2.

9.3.

Ja pretendents tiek pasludināts par uzvarētāju, ar to tiek noslēgts iepirkuma līgums ne
vēlāk kā 5 dienu laikā pēc pasūtītāja pieprasījuma noslēgt līgumu. Līgums stājas spēkā
pēc tā abpusējas parakstīšanas.
Līguma ar uzvarētāju nenoslēgšanas gadījumā komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu
ar nākamo saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma iesniedzēju, kas atbilst Nolikumā
izvirzītajām prasībām.
Ja pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, tiek izslēgts no
dalības iepirkumā Nolikuma 3.3.punktā minēto apstākļu dēļ, komisija pieņem lēmumu
slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis nākamo saimnieciski
visizdevīgāko piedāvājumu, un kurš nav izslēdzams nolikuma 3.3.punktā minēto
apstākļu dēļ, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
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1.pielikums
CSDD rīkotā iepirkuma nolikumam
Id.Nr. CSDD 2018/02

Pieteikuma vēstule
Ar šo ________________________ (pretendenta nosaukums) apliecina, ka ir iepazinies
ar iepirkuma “Transportlīdzekļu vadītāju kvalifikācijas vadīšanas eksāmena kārtošanai
pielāgotu pasažieru solo motociklu piegāde ar pasūtītāja motociklu ieskaitu” (Id.Nr.
CSDD 2018/02) nolikumu, piekrīt nolikuma noteikumiem, apņemas tos ievērot un izpildīt,
piekrīt piedalīties iepirkumā un garantē iepirkuma prasību izpildi, iepirkuma noteikumi ir
skaidri un saprotami, pieteikumā iesniegtā informācija savas kvalifikācijas novērtēšanai ir
patiesa.
Pretendents apstiprina, ka šis piedāvājums ir derīgs līdz iepirkuma līguma noslēgšanai
ar iepirkuma uzvarētāju, un garantē sniegto ziņu patiesumu.
Pretendents ___________________________ apliecina, ka pretendenta kopējais
finanšu apgrozījums atbilst Nolikuma 3.4.punkta prasībām, ko apliecina apgrozījums:
2015.gadā _______________________
2016. gadā ______________________
2017.gadā ______________________ .
Pretendents (vai tā piesaistītais apakšuzņēmējs) ATBILST / NEATBILST (pasvītrot
atbilstošo) mazā vai vidējā uzņēmuma statusam.

Pretendenta nosaukums:
Kontaktpersona:

Pretendenta rekvizīti:

Vienotais reģ.nr.:
Juridiskā adrese:
Telefons:
E-pasta adrese:

Pretendents/ pretendenta
pilnvarotā persona
Parakstītāja ieņemamais amats:
Datums:
Paraksts:
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2.pielikums
CSDD rīkotā iepirkuma nolikumam
Id.Nr. CSDD 2018/02

Tehniskā specifikācija

Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Motocikls: ___________________________________
(marka, modelis)
Pretendenta
Tehniskie dati
Prasības
piedāvājums
motociklu skaits
3
atbilstība Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem
tipa
Nr.1494 ”Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un
apstiprinājuma
sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi”
numurs
motocikla kategorija*
L3e
iepriekš nereģistrēts (ražošanas gads, ne vecāks par)
2017
motocikla pašmasa, ne mazāk par, kg
175
sēdvirsmas augstums, mm (ja standartizpildījumā sēdvirsmas augstums ir
no 750 līdz 820
lielāks par 780 mm, vienam no motocikliem tas jāsamazina robežās 750
– 780 mm)
degvielas tvertnes tilpums, ne mazāks par, litri
14
norāda
motocikla atsevišķu daļu krāsojums
pretendents
jauda, ne mazāka par, kW
50
motora darba tilpums, ne mazāks par, cm3
595
norāda
maksimālais griezes moments, Nm/apgr.
pretendents
motora darba taktis, skaits
4
cilindri, ne mazāk par, skaits
2
elektroniska
degvielas sistēma
iesmidzināšana
motora iedarbināšana
elektrisks starteris
dzesēšanas sistēmas veids
šķidruma
motora atgāzu izmešu līmenis, ne zemāks par
Euro 4
pārnesumkārbas veids
mehāniska
pārnesuma indikatora displejs ar informāciju par ieslēgto pārnesumu
jābūt
pārnesumkārbas pārnesumu skaits
6
hidrauliska, disku
bremžu sistēma
bremzes, ABS
Aprīkojums
priekšējais gaisa aptecētājs
nedrīkst būt
apsildāmi motocikla stūres rokturi ar regulējamu intensitāti (oriģinālie)
jābūt
degvielas bākas aizsarguzlīme
jābūt
dienas gaitas gaismas vai automātiskas darbības tuvās gaismas
jābūt
motocikla lietošanas instrukcija latviešu valodā
jābūt
attālums starp bremžu sviru un rokturi, sajūga sviru un rokturi (hēbeļi)
regulējams
Garantija**
motociklam (ne mazāk par), gadi/km
3/30000
* - atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1494 “Mopēdu, mehānisko
transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi”.
** - tiek akceptēta arī autorizētā dīlera sniegtā garantija, ja tā neatšķiras no ražotāja garantijas.

Pretendents/ Pretendenta pilnvarotā persona:__________________________
Paraksts:____________________________
Datums: ______________
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3.pielikums
CSDD rīkotā iepirkuma nolikumam
Id.Nr. CSDD 2018/02

Motociklu aizsargu apraksts un prasības
1.
Vispārīgās prasības:
1.1. motocikla aizsargiem (turpmāk – aizsargi) jānodrošina motocikla aizsardzība pret
bojājumiem kritiena gadījumā, braucot ar nelielu ātrumu;
1.2. aizsargu konstrukcijai jābūt bez asiem, bīstamiem izvirzījumiem;
1.3. aizsargu piestiprināšanai pie motocikla jāizmanto skrūvju savienojumi (nedrīkst izmantot
metināšanas metodi);
1.4. aizsargu konstrukcija pēc iespējas mazāk iziet ārpus motocikla kontūrām;
1.5. novietojot motociklu guļus stāvoklī (uz sāniem) aizsargiem jānodrošina, lai neviena
motocikla detaļa (izņemot motocikla riteņus) nepieskartos zemei, tādējādi atstājot brīvu
telpu vadītāja kājām;
1.6. aizsargi nedrīkst apgrūtināt vadības ierīču darbināšanu un motocikla stūrēšanu;
1.7. aizsargi (to izgatavošanā izmantotie materiāli) nedrīkst būtiski izmainīt motocikla
smaguma centra izvietojumu.
2.
Motociklam jānodrošina šāda aizsardzība:
2.1. priekšējā daļā aizsargs aizsargā motocikla priekšējo lukturi, mērinstrumentu paneli, stūri,
sajūga un priekšējo bremžu sviras;
2.2. motora aizsargs aizsargā motora karteri un sānus;
2.3. aizmugurējās daļas aizsargs aizsargā motocikla sēdekli, aizmugurējos gaismas
virzienrādītājus un, ja nepieciešams, izpūtēju.
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4.pielikums
CSDD rīkotā iepirkuma nolikumam
Id.Nr. CSDD 2018/02

Ieskaita motociklu saraksts
Motocikli (marka,
modelis)

Pirmās
reģistrācijas gads

Valsts
reģistrācijas
numurs

Nobraukums,
km

HONDA CB600FA

2014

TF3351

30830

HONDA CB600FA

2014

TF3352

31833

HONDA CB600FA

2014

TF3354

31760

Ieskaita motocikli ir labā tehniskā kārtībā, ar derīgu atļauju piedalīties ceļu satiksmē
saskaņā ar Ministru kabineta 29.04.2004. noteikumiem Nr.466 „Noteikumi par
transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem”.
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5.pielikums
CSDD rīkotā iepirkuma nolikumam
Id.Nr. CSDD 2018/02

Informācija par veiktajām piegādēm
atbilstoši Nolikuma 3.4.2.punktam
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
…

Piegādes gads

Motocikla nosaukums

Pretendents/ Pretendenta pilnvarotā persona:__________________________

Paraksts:____________________________

Datums: ______________
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6.pielikums
CSDD rīkotā iepirkuma nolikumam
Id.Nr. CSDD 2018/02

Piegādes apliecinājums
Ar šo pretendents ______________________________ (nosaukums) apliecina, ka tiks
piegādāti iepirkuma “Transportlīdzekļu vadītāju kvalifikācijas vadīšanas eksāmena
kārtošanai pielāgotu pasažieru solo motociklu piegāde ar pasūtītāja motociklu ieskaitu”
Id.Nr. CSDD 2018/02 Nolikuma 2.pielikuma tehniskās specifikācijas prasībām atbilstoši (tajā
skaitā, aprīkoti) motocikli, un ir nodrošināta iespēja veikt izgatavotāja tehniskās apkopes,
garantijas apkalpošanu un remontu izpildi, nodrošinot vismaz vienu motociklu remontu
darbnīcu Rīgā.
Apliecinām, ka pretendentam ir iespēja veikt izgatavotāja tehnisko apkopju, garantijas
apkalpošanu un remontu izpildi šādās remontu darbnīcās:
Nr.
1.
2.
…

Remontu darbnīca

Adrese

Pretendents/ Pretendenta pilnvarotā persona:__________________________

Paraksts:____________________________

Datums: ______________
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7.pielikums
CSDD rīkotā iepirkuma nolikumam
Id.Nr. CSDD 2018/02

Finanšu piedāvājums
Mēs, ___________________________________________________,
(pretendenta nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs)
piedāvājam izpildīt pasūtījumu atbilstoši CSDD rīkotā iepirkuma “Transportlīdzekļu
vadītāju kvalifikācijas vadīšanas eksāmena kārtošanai pielāgotu pasažieru solo motociklu
piegāde ar pasūtītāja motociklu ieskaitu” nolikumam (id.nr. CSDD 2018/02).
M – maksa par 3 (trīs) motociklu piegādi:
Motocikls (marka, modelis)

Cena
par vienu vienību,
Eur bez PVN

Skaits

L – kopējā ieskaita cena par 3 (trīs) lietotiem motocikliem:
Motocikls
Valsts reģistrācijas numurs
(marka, modelis)
HONDA
TF3351
CB600FA
HONDA
TF3352
CB600FA
HONDA
TF3354
CB600FA
Kopā, Eur (bez PVN):

Summa
kopā, Eur
bez PVN

Summa, Eur bez PVN

C - piedāvājuma cenu starpība starp piegādes maksu M un ieskaita cenu L

C = M (Eur _ _ , _ _ ) - L (Eur _ _ ,_ _ ) = Eur _ _ ,_ _

Pretendents/ Pretendenta pilnvarotā persona:__________________________

Paraksts:____________________________

Datums: ______________
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