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1.

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1.1.

Iepirkuma metode – slēgts konkurss (iepirkuma identifikācijas numurs –
CSDD 2018/34).

1.2.

Slēgts konkurss (turpmāk – Konkurss) ir iepirkuma procedūra, kurā visi ieinteresētie
piegādātāji var pieprasīt tiesības piedalīties, bet piedāvājumus var iesniegt tikai tie
kandidāti, ko pasūtītājs uzaicina, proti, kuri ir atbilstoši nolikumā izvirzītajām
kvalifikācijas prasībām un nav izslēgti saskaņā Publisko iepirkumu likuma regulējumu.

1.3.
1.3.1.
1.3.2.

Konkurss tiek veikta divās kārtās:
1.kārta – pieteikumu iesniegšana kandidātu atlasei;
2.kārta – piedāvājumu iesniegšana.

1.4.

Kandidāts – piegādātājs, kurš piedalās Konkursā līdz piedāvājuma iesniegšanai.

1.5.

Pretendents – piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu.

1.6.

Pasūtītāja nosaukums, adrese un citi rekvizīti – VAS „Ceļu satiksmes drošības
direkcija” (turpmāk – CSDD), adrese – S.Eizenšteina 6, Rīga, LV-1079 vien. reģ.
Nr. 40003345734, bankas rekvizīti – a/s „Citadele banka”, kods PARXLV22, konts
LV75PARX0000118181018.

1.7.

Iepirkuma komisija – iepirkumu organizē ar CSDD rīkojumu apstiprināta iepirkuma
komisija (turpmāk – komisija).

1.8.
1.8.1.

Pieteikuma iesniegšana un atvēršana, datums, laiks un kārtība:
pieteikums jāiesniedz līdz 2018.gada 31.jūlijam plkst.1000 tikai elektroniski
Elektronisko
iepirkumu
sistēmas
e-konkursu
apakšsistēmā
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/12076;
ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie pieteikumi
tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām, tie netiek atvērti un nosūtīti atpakaļ
iesniedzējam;
pieteikumu atvēršana tiek uzsākta 2018.gada 31.jūlijā plkst.1000 (uzreiz pēc pieteikumu
iesniegšanas
termiņa
beigām)
Elektronisko
iepirkumu
sistēmā
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/12076;
Iesniegto pieteikumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā
Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā;
Ja kandidāts pieteikuma datu aizsardzībai izmantojis pieteikuma šifrēšanu, kandidātam
ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām
iepirkuma komisijai jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta
atvēršanai vai šajā laikā piedāvājums ir jāatšifrē pašam pretendentam;
Pēc
atvēršanas
sanāksmes
beigām
Elektronisko
iepirkumu
sistēmā
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/12076 kandidātiem būs pieejams
sistēmā izveidots kandidātu pieteikumu atvēršanas sanāksmes protokols.

1.8.2.

1.8.3.

1.8.4.
1.8.5.

1.8.6.

Prasības pieteikuma iesniegšanai un noformējumam
pieteikums jāiesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu
apakšsistēmā, ievērojot šādas izvēles iespējas:
1.9.1.1. izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos
rīkus, aizpildot pie attiecīgās prasības izveidotās formas;
1.9.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus Elektronisko
iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās
vietnēs aizpildītas formas PDF, Word, Excel vai ODF formātā, t.sk. ar formā
1.9.
1.9.1.
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integrētajiem failiem. Kandidāts ir atbildīgs par sagatavoto un pievienoto dokumentu
atvēršanas un nolasīšanas iespējām;
1.9.1.3. Elektroniski sagatavoto pieteikumu šifrējot ārpus e-konkursu apakšsistēmas ar trešās
personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un
paroli (šādā gadījumā kandidāts ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību
dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumentu atvēršanas un
nolasīšanas iespējām).
1.9.2. Sagatavojot pieteikumu, kandidātam ir jāievēro, ka:
1.9.2.1. Pieteikuma vēstules forma, kandidātu atlases forma ir jāaizpilda tikai elektroniski,
atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai jaunākas
programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā;
1.9.2.2. Kandidāts pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs iesniegt pieteikumu gan parakstot ar EIS
piedāvāto sistēmas parakstu, gan parakstot ar nodrošinājuma sniedzēja drošu
elektronisko parakstu. Ja kandidāts ir ārvalstnieks, un pieteikums vai kāds no pieteikuma
dokumentiem tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, tad ir jānorāda vietni (saiti),
kur ir iespējams bez maksas un bez speciālas programmas uzstādīšanas uz datora
verificēt (pārbaudīt) paraksta īstenumu;
1.9.2.3. Ja kandidāts ir piegādātāju apvienība, pieteikums jāparaksta katras personas, kas
iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarotajai
personai, pievienojot katra apvienības dalībnieka parakstītu pilnvaru ar drošu
elektronisko parakstu;
1.9.2.4. Pieteikums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu
apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve pieteikumā ietvertajai
informācijai, tostarp pieteikums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas
programmatūras vai to ģeneratorus, vai, ja datne ir šifrēta, un Nolikuma 1.8.5.punktā
paredzētajā laikā datne nav atšifrēta, pieteikums netiks izskatīts.
1.9.3.

Pieteikuma dokumentiem ir jābūt latviešu valodā. Ja tiek pievienoti dokumenti, kas
izsniegti citā valodā, jāpievieno kandidāta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

1.9.4.

Pieteikumā dokumentu noformējumam ir jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumā
un Elektronisko dokumentu likumā noteiktajām prasībām.

1.9.5.

Ārvalsts valsts vai pašvaldību iestāžu izdoto dokumentu īstuma apliecināšanu nosaka
vairākas konvencijas un starpvalstu līgumi, kā arī Dokumentu legalizācijas likums un
Publisku dokumentu legalizācijas noteikumi. Informāciju skatīt Latvijas Republikas
Ārlietu
ministrijas
mājas
lapā
http://www.mfa.gov.lv/konsularainformacija/dokumentu-apliecinasana-ar-apostille-un-legalizacija.

1.10.
Informācijas sniegšana
1.10.1. Nolikums un tā pielikumi pieejami Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu
apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/12076 un informatīvi
CSDD mājas lapā www.csdd.lv .
1.10.2. Papildu informācijas pieprasījumi ir jāiesniedz Elektronisko iepirkumu sistēmas ekonkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/12076 vai uz
e-pastu iepirkumi@csdd.gov.lv .
1.10.3. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju, komisija to sniedz
piecu darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms pieteikuma iesniegšanas
termiņa beigām. Komisijas sagatavotā papildu informācija tiks ievietota minētajā
Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā un informatīvi CSDD mājas
lapā www.csdd.lv pie šī iepirkuma publikācijas un nosūtīta piegādātājam, kurš ir
iesniedzis informācijas pieprasījumu.
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1.11.
Cita vispārēja informācija
1.11.1. Pasūtītājs un komisija neuzņemas nekādas saistības par pieteikuma un piedāvājuma
sagatavošanas un iesniegšanas izmaksām neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.
1.11.2. Par jebkuru piedāvājuma informāciju, kas ir konfidenciāla, jābūt īpašai norādei.
1.11.3. Komisijas kontaktpersona organizatoriskos jautājumos – Iepirkuma komisijas sekretāre
Juridiskās daļas juriste Ance Bigača, tālr.67025727, e-pasts iepirkumi@csdd.gov.lv un
Vispārējās daļas autotransporta speciālists, tālr.67025721.
2.

INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

2.1.
2.1.1.

Iepirkuma priekšmets:
27 (divdesmit septiņu) jaunu (iepriekš nereģistrētu) vieglo automobiļu (turpmāk –
automobiļi) noma, tajā skaitā, 1 (viena) jauna (iepriekš nereģistrēta) vadīšanas
eksāmenu pieņemšanai pielāgota automobiļa (turpmāk – eksāmenu automobilis) noma;
Kandidātam ir jānodrošina – Nolikuma 2.1.1.punktā minēto automobiļu noma,
automobiļu īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana un automobiļu
apdrošināšana pret bojājumu, zādzības un bojāejas riskiem, tehnisko apkopju un ārpus
garantijas remonta izdevumu apmaksa visā nomas līguma darbības termiņā;
Kandidāts pieņem 26 (divdesmit sešus) pasūtītāja lietotus automobiļus, par to izdarot
attiecīgu ieskaitu kopējā līgumcenā (turpmāk – ieskaita automobiļi).

2.1.2.

2.1.3.
2.2.

Automobiļu nomas termiņš – 60 mēneši.

2.3.

Eksāmenu automobilis tiks izmantots vadīšanas eksāmenu kārtošanai, kā arī vadīšanas
iemaņu pārbaudei. Vadīšanas eksāmena laikā automobili vadīs persona, kura ir
pabeigusi autoskolu un ieguvusi attiecīgu autoskolas pabeigšanas apliecību, kas
apliecina, ka persona ir ieguvusi transportlīdzekļu vadīšanai nepieciešamās zināšanas
un prasmes, tas ir, saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 1.panta 28.punktu tiek uzskatīta
par transportlīdzekļa vadītāju. Gan vadīšanas eksāmens, gan vadīšanas iemaņu pārbaude
notiek CSDD inspektora klātbūtnē, kurš nepieciešamības gadījumā, izmantojot
automobiļu dublējošās vadības sistēmu, iejaucas automobiļa vadīšanā.

2.4.

Kandidātam eksāmenu automobilim papildus ir jāuzstāda CSDD rīcībā esošā video
novērošanas un skaņu ierakstu sistēma.

2.5.

Ieskaita automobiļi ir tehniskā kārtībā un ar derīgu atļauju piedalīties ceļu satiksmē
saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 30. maija noteikumiem Nr. 295 "Noteikumi par
transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa".

2.6.

Pasūtītājs apliecina, ka ieskaita automobiļiem nav reģistrēti apgrūtinājumi, nesamaksāti
naudas sodi un tie nav strīdus objekti.

2.7.

Kandidātam ir jānodrošina eksāmenu automobiļa pārbūves reģistrācija normatīvajos
aktos noteiktā kārtībā, ja vien dublējošos pedāļus eksāmenu automobilim nav uzstādījis
automobiļa ražotājs.

2.8.

Kandidātam ir jānodrošina automobiļu, tajā skaitā eksāmenu automobiļa izgatavotāja
garantijas saistību izpilde.

2.9.

Kandidāta piedāvātajiem automobiļiem ir jānodrošina automobiļu izgatavotāja tehnisko
apkopju, garantijas apkalpošanas un remontu izpilde Latvijā, piedāvājot vismaz vienu
automobiļu remonta darbnīcu Rīgā.

2.10.

Kandidātam ir jānodrošina pilnībā nokomplektētu automobiļu, tajā skaitā, eksāmenu
automobiļa, piegāde piegādes vietā – Sergeja Eizenšteina ielā 6, Rīgā.
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3.

KONKURSA 1.KĀRTAS NORISE UN KĀRTĪBA

3.1.

Konkursa 1.kārtā tiek veikta kandidātu atlase saskaņā ar Nolikumā noteiktajām
kvalifikācijas prasībām.

3.2.

Kandidātu atlases prasības ir obligātas visiem kandidātiem, kas vēlas piedalīties iegūt
tiesības piedalīties Konkursa 2.kārtā un iegūt līguma slēgšanas tiesības.

3.3.

Ja pieteikums nav noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām, kandidāts var tikt izslēgts
no turpmākās dalības iepirkumā.

3.4.

Pasūtītājs
izslēdz
kandidātu
no
dalības
iepirkuma
procedūrā
Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos. Izslēgšanas
noteikumi attiecas arī uz piegādātāju apvienību, personālsabiedrību, tās biedriem, kā arī
kandidāta norādīto personu, uz kuras iespējām kandidāts balstās, lai apliecinātu, ka tā
kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos
noteiktajām prasībām.

3.5.

Komisija ir tiesīga neizskatīt kandidāta pieteikumu un izslēgt to no turpmākās dalības
jebkurā piedāvājuma izvērtēšanas stadijā, komisijai izvērtējot, vai neatbilstība traucē
izvērtēt piedāvājumu pēc būtības, vai tā rada šaubas par piedāvājuma satura ticamību
un vai pieteikuma nenoraidīšana attiecīgo trūkumu dēļ radītu vienlīdzīgas attieksmes
pret pārējiem piegādātājiem pārkāpumu.

3.6.

Kandidāta saimnieciskais un finansiālais stāvoklis:
Kandidāta vidējais finanšu apgrozījums pēdējo trīs finanšu gadu laikā ir ne mazāks kā
EUR 1 000 000,00 (viens miljons eiro). Kandidātam, kas dibināts vai darbību uzsācis
vēlāk, vidējam finanšu apgrozījumam par nostrādāto laika periodu ir jābūt ne mazākam
kā EUR 1 000 000,00 (viens miljons eiro).

3.7.
3.7.1.

Kandidāta tehniskās un profesionālās spējas:
kandidāts iepriekšējo trīs gadu laikā (2015., 2016., 2017. un vēlāk) ir iznomājis ne
mazāk kā 27 automobiļus uz ne īsāku termiņu kā viens gads;
kandidāta piedāvātajiem automobiļiem ir nodrošināta automobiļu izgatavotāja tehnisko
apkopju, garantijas apkalpošanas un remontu izpilde Latvijā, piedāvājot vismaz vienu
automobiļu remonta darbnīcu Rīgā.
Šo 3.7.1.-3.7.2.punktu prasības var apliecināt pats kandidāts vai arī kandidāts kopā ar
citu personu (citu tirgus dalībnieku) palīdzību, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma
izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā kandidāts
pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju
apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildei.

3.7.2.

3.7.3.

3.8.
3.8.1.
3.8.2.

3.8.3.

Kandidātu atlasei ir jāiesniedz:
personas ar kandidāta pārstāvības tiesībām parakstīta pieteikuma vēstule (Nolikuma
1.pielikums);
informācija par kandidāta vidējo finanšu apgrozījumu atbilstoši Nolikuma 3.6.punktam,
norādot finanšu apgrozījumu par katru gadu atsevišķi atbilstoši Nolikuma 1.pielikuma
paraugam;
informāciju par pēdējo trīs (2015., 2016., 2017. un vēlāk) gadu laikā veiktajām
automobiļu nomām, kuras atbilst Nolikuma 3.7.1.punkta prasībām. Informācija
jāsagatavo atbilstoši Nolikuma 2.pielikuma paraugam, kā arī jāpievieno pozitīvas
atsauksmes par katru Nolikuma 2.pielikuma tabulā norādītajiem automobiļu nomas
līgumiem;
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3.8.4.

3.8.5.

3.9.
3.9.1.

3.9.2.

3.9.3.

informācija par automobiļu izgatavotāja tehnisko apkopju, garantijas apkalpošanas un
remontu izpildes vietām Latvijā, norādot vismaz vienu automobiļu remonta darbnīcu
Rīgā;
kandidātam ir tiesības kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai
iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām kandidātu atlases prasībām iesniegt
Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma
49.panta nosacījumiem (informācija par Eiropas vienoto iepirkuma procedūras
dokumentu
ir
pieejama
mājaslapā
https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=lv#). Ja kandidāts izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto
iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu
vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām kandidātu atlases prasībām, tas
iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām kandidāts balstās, lai
apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras
dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo
pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju
apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par
katru tās dalībnieku.
Ja pieteikumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad jāiesniedz:
dalībnieku parakstītu savstarpējo sadarbību apliecinošu dokumentu (vienošanās,
sabiedrības līgums u.c.) oriģināls vai kopija, norādot, kurš no dalībniekiem būs atbildīgs
par sabiedrības lietvedības vešanu, kā arī kā tiek sadalīti nepieciešamie resursi
iepirkuma līguma izpildei;
apliecinājumu, ka piegādātāju apvienība 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc
paziņojuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu saņemšanas un pēc lēmuma par
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu spēkā stāšanās izveidosies pēc savas izvēles
atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēgs sabiedrības līgumu, vienojoties par
apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma
noteikumu sekmīgai izpildei;
Ja kandidāts Nolikuma 3.6. vai 3.7.punktā norādītās spējas apliecina kopā ar citu
personu (citu tirgus dalībnieku) palīdzību, tad kandidāts pierāda pasūtītājam, ka viņa
rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju (citu tirgus dalībnieku)
apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu kandidāta rīcībā,
norādot kādi resursi un kādā apjomā tiks nodoti.

3.10. Pieteikumu vērtēšanas kārtība
3.10.1. Komisija pārbauda un izvērtē pieteikumu noformējumu, kandidātu atlasi, to atbilstību.
3.10.2. Pieteikumu noformējuma pārbaudes laikā komisija izvērtē, vai piedāvājums sagatavots
un noformēts atbilstoši Nolikumā norādītajām prasībām.
3.10.3. Kandidātu atlases laikā komisija noskaidro kandidātu kompetenci un atbilstību
paredzamā līguma izpildes prasībām. Atlase notiek pēc iesniegtajiem kandidātu atlases
dokumentiem, pārbaudot kandidāta atbilstību Nolikumā izvirzītajām prasībām.
3.11.
Komisija izslēdz kandidātu no turpmākās dalības Konkursā, ja ir konstatēts, ka:
3.11.1. kandidāts izslēdzams Nolikuma 3.4.punktā paredzētajos gadījumos, pārbaudot
informāciju atbilstoši Publisko iepirkumu likumā noteiktajai kārtībai;
3.11.2. kandidāta finanšu apgrozījums neatbilst Nolikuma 3.6.punktā noteiktajām prasībām;
3.11.3. kandidāta tehniskās un profesionālās spējas neatbilst Nolikuma 3.7.punkta prasībām;
3.11.4. nav iesniegts kāds no Nolikuma 3.8.1.-3.8.4.punktā minētajiem dokumentiem vai tie
neatbilst Nolikuma prasībām.
3.12.

Kandidātu atlases laikā komisija noskaidro kandidātu kompetenci un atbilstību
paredzamā līguma izpildes prasībām. Atlase notiek pēc iesniegtajiem kandidātu atlases
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dokumentiem un materiāliem, pārbaudot kandidāta atbilstību Nolikumā izvirzītajām
prasībām.
3.13.

Ja kandidāts atbilst visām Konkursa kandidātu atlases prasībām, kandidāts kvalificējas
dalībai konkursa 2.kārtai. Pasūtītājs nosūta uzaicinājumu uz konkursa 2.kārtu
(piedāvājuma iesniegšanai) tikai kvalifikācijas prasībām atbilstošajiem kandidātiem,
nosakot termiņu, cik ilgā laikā piedāvājums ir jāiesniedz. Uzaicinājumā tiek noteiktas
prasības piedāvājuma noformējumam un piedāvājuma iesniegšanai konkursa 2.kārtai,
pievienojot iepirkuma priekšmeta tehniskās specifikācijas, piedāvājumu vērtēšanas
kritērijus un kārtību, kā arī līguma projektu.

4.
4.1.

KONKURSA 2.KĀRTAS NORISE
Konkursa 2.kārtā tiek vērtēti pretendentu piedāvājumi, lai noteiktu saimnieciski
visizdevīgāko piedāvājumu saskaņā ar Nolikumā noteiktajām prasībām un kritērijiem
un piešķirtu līguma slēgšanas tiesības.

4.2.
4.2.1.

Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums un laiks.
Minimālais termiņš piedāvājumu sagatavošanai un iesniegšanai ir 30 (trīsdesmit)
dienas. Piedāvājumi ir jāiesniedz uzaicinājumā norādītajā vietā, termiņā un laikā.
Ja piedāvājumu iesniedz pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa, piedāvājums
netiek uzskatīts par iesniegtu laikā un tālāk netiek vērtēts.

4.2.2.
5.
5.1.

IEPIRKUMA LĪGUMA NOSLĒGŠANAS KĀRTĪBA
Ja pretendents tiek pasludināts par uzvarētāju, ar to tiek noslēgts iepirkuma līgums.
Iepirkuma līguma galīgā redakcija tiek izstrādāta, pamatojoties uz iepirkuma līguma
projektu un konkursa uzvarētāja piedāvājumu. Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas
parakstīšanas.

5.2.

Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu ar pasūtītāju, komisija pieņem lēmumu
slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko
piedāvājumu, vai pārtraukt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

5.3.

Iepirkuma līguma projektu rakstveidā sagatavo un iesniedz pasūtītājs un tas tiek slēgts
ne agrāk kā pēc Publisko iepirkumu likumā noteiktā nogaidīšanas termiņa beigām.
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Konkursa 1.kārtas
(pieteikuma iesniegšana)
pielikumi
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1.pielikums
publiskā iepirkuma identifikācijas
Nr. CSDD 2018/34

PIETEIKUMA VĒSTULE
Ar šo ________________________ (kandidāta nosaukums) apliecina, ka ir iepazinies ar
konkursa “Vieglo automobiļu noma ar pasūtītāja automobiļu ieskaitu” (id.nr. CSDD
2018/34) 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.
Kandidāta apgrozījums atbilst Nolikuma 3.6.punkta prasībām, ko apliecina šāds finanšu
apgrozījums:
2015. gadā ______________________
2016.gadā ______________________
2017.gadā ______________________
Vidējais: _______________________
Kandidāta (uzņēmuma) definīcija atbilst tabulā norādītajai sadaļai.
Uzņēmuma definīcija*
Norāda atbilstošo
Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50
personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā
nepārsniedz 10 miljonus euro;
Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā
nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums
nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā
nepārsniedz 43 miljonus euro.
* https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf

Kandidāta nosaukums:
Kontaktpersona:

Pretendenta rekvizīti:

Vienotais reģ.nr.:
Juridiskā adrese:
Telefons:
e-pasts:
Banka:
Bankas kods:
Bankas konts:

Kandidāts/ kandidāta
pilnvarotā persona
Parakstītāja ieņemamais amats:
Datums:
Paraksts:
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2.pielikums
publiskā iepirkuma identifikācijas
Nr. CSDD 2018/34

Informācija par kandidāta pieredzi atbilstoši Nolikuma 3.7.1.punktam

Nr.

Automobiļa marka
un modelis

Nomas
periods
Skaits

(norādīt, no
kura gada
mēneša, līdz
kuram)

Pasūtītājs

Kontakti

1.
2.
3.
4.
…

Informācija atbilstoši Nolikuma 3.7.2.punktam par automobiļu izgatavotāja tehnisko
apkopju, garantijas apkalpošanas un remontu izpildes vietām Latvijā, norādot vismaz vienu
automobiļu remonta darbnīcu Rīgā:
____________________________________ (norādīt adreses)

Kandidāts/ kandidāta pilnvarotā persona: ____________________________
Paraksts:____________________________
Datums: ______________
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