APSTIPRINĀTS
SIA “Liepājas Olimpiskais centrs”
Iepirkuma komisija sēdē
2014.gada 16.aprīlī
Sēdes protokola Nr.1
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VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

1.1
Iepirkuma identifikācijas numurs
LOC 2014/05
1.2
Pasūtītājs:
SIA „Liepājas Olimpiskais centrs”
Reģistrācijas Nr. 42103030247
Brīvības iela 39, Liepāja, LV-3401
Tālrunis +371 63483892; fakss +371 63483890
1.3.
Iepirkuma priekšmets
Iepirkuma priekšmets ir jauna pasažieru mikroautobusa piegāde operatīvajā līzingā (saskaņā ar tehnisko
specifikāciju 2.pielikums).
1.4.
Līguma izpildes laiks un vieta
1.4.1. Līguma izpildes laiks:
 Transporta līdzekļa piegādes termiņš 3 (trīs) nedēļas.
 Līguma apmaksas nosacījumi: operatīvais līzings, termiņš 60 (sešdesmit) mēneši, paredzot
izpirkuma noteikumus.
1.4.2. Līguma izpildes vieta: SIA “Liepājas Olimpiskais centrs”, Brīvības iela 39, Liepāja, LV-3401.
1.5.
Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība.
1.5.1. Piedāvājumi iesniedzami SIA „Liepājas Olimpiskais centrs” Informācijas centrā Brīvības iela 39,
Liepāja, LV-3401, darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00 (pirmssvētku dienās no plkst. 9.00
līdz plkst. 16.00) līdz 2014.gada 30.aprīlim pulksten 10:00.
1.5.2. Ja piegādātājs piedāvājuma iesniegšanai izmanto citu personu pakalpojumus (nosūta pa pastu vai ar
kurjeru), tas ir atbildīgs par piegādi līdz piedāvājumu iesniegšanas vietai līdz noteiktā termiņa
beigām.
1.5.3. Jebkuri piedāvājumi, kurus Pasūtītājs saņems pēc pēdējā iesniegšanas termiņa, netiks izskatīti un tiks
neatvērti atdoti vai nosūtīti atpakaļ pretendentam.
1.6.
Prasības piedāvājuma noformēšanai un iesniegšanai
1.6.1. Iepirkumam tiks pieņemti un izskatīti piedāvājumi no tiem pretendentiem, kas būs noformējuši un
iesnieguši piedāvājumu atbilstoši normatīvo aktu un nolikuma prasībām. Pretendentam jāiesniedz
dokumenti, kas aizpildīti atbilstoši nolikumam klāt pievienoto veidlapu formai. Visām izmaksām
piedāvājumā jābūt uzrādītām euro (EUR).
1.6.2. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā. Ja piedāvājumā iekļaujamā informācija ir
svešvalodā, tad Pretendents pievieno tulkojumu valsts valodā saskaņā ar 2000.gada 22.augusta
Ministru kabineta noteikumiem Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts
valodā”.
1.6.3. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz 1 (vienā) eksemplārā, kurā iekļauj nolikuma 3.3.sadaļā
noteiktos dokumentus.
1.6.4. Pretendentam jāiesaiņo piedāvājumu slēgtā aploksnē ar norādi:
SIA „Liepājas Olimpiskais centrs”
Iepirkuma komisijai
Brīvības iela 39, Liepāja, LV-3401
ar norādi:
Iepirkumam „Par jauna pasažieru mikroautobusa piegādi operatīvajā līzingā”
(Identifikācijas numurs LOC 2014/05).
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1.6.5.
1.6.6.

1.6.7.
1.6.8.

1.6.9.

1.6.10.
1.6.11.

1.6.12.
1.6.13.

Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes sākuma!
Pretendents: … (nosaukums, kontaktpersona, kontaktinformācija)
Visai iesniedzamajai dokumentācijai jābūt cauršūtai (caurauklotai ar diegu, lai nebūtu brīvi
nomaināmas lapas) un apzīmogotai ar pretendenta zīmogu, norādot cauršūto lapu skaitu.
Pretendents piedāvājumu, kas sagatavots un noformēts atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām, var
iesniegt, sākot ar iepirkuma izziņošanas dienu, nolikumā norādītajā vietā un laikā, līdz šajā nolikumā
noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Parakstītam jābūt katram piedāvājumā iekļautajam
dokumenta oriģinālam.
Dokumentus paraksta pretendenta paraksttiesīga amatpersona. Ja dokumentus paraksta pilnvarotā
persona, piedāvājumam pievieno attiecīgās pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju, ko iekļauj
(iešuj) pretendenta atlases dokumentos.
Piedāvājumā norāda, vai attiecībā uz piedāvājuma priekšmetu vai atsevišķām tā daļām nepieciešams
ievērot komercnoslēpumu. Pretendents norāda, kura informācija ir komercnoslēpums un kāds ir šāda
statusa tiesiskais pamats. Piegādātājs nevar prasīt ievērot komercnoslēpumu uz tādu informāciju, kas
ir vispārpieejama saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto
piedāvājumu.
Pasūtītājs pieņem izskatīšanai tikai tos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā
informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. Ja piedāvājums nav atbilstoši
noformēts, piedāvājums atdodams tā iesniedzējam un piedāvājuma saņemšanu nereģistrē.
Iesniedzot piedāvājumu, pretendents apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt visiem nolikuma, tā
pielikumu nosacījumiem.
Tiek uzskatīts, ka pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, ir iepazinušies ar visiem Latvijā spēkā
esošiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz līgumā
noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām.

1.7.
Piedāvājumu varianti
Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. Ja pretendents iesniegs vairākus piedāvājuma
variantus, tie visi tiks atzīti par nederīgiem.
1.8.
Pasūtītāja kontaktpersona
Raivo Špaks, Liepājas Olimpiskā centra direktora vietnieks, tel. 63483892, 29294267, raivo@loc.lv.
1.9.

Pasūtījuma piešķiršanas metode ir iepirkums atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2panta
nosacījumiem.

1.10.
Nolikuma saņemšana:
Nolikumam ar pielikumiem ir nodrošināta tieša un brīva elektroniskā pieeja SIA „Liepājas Olimpiskais
centrs” mājas lapā www.loc.lv, sadaļā „Par LOC”, sadaļā „Iepirkumi” (http://www.loc.lv/lv/parloc/iepirkumi/) .
1.11. Papildu informācijas sniegšana:
1.11.1. Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkumu, tiks publicēta pasūtītāja mājas
lapā pie nolikuma (http://www.loc.lv/lv/par-loc/iepirkumi/). Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot
līdzi publicētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar
informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.
1.11.2. Papildus informāciju pasūtītājs nosūta piegādātajam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo
informāciju mājaslapā internetā, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto
jautājumu.
2. TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS
2.1. Iepirkuma priekšmets ir jauna pasažieru mikroautobusa piegāde SIA „Liepājas Olimpiskais centrs”
(CPV kods – 34100000-8).
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2.2. Transporta līdzekļa apmaksas nosacījumi ir operatīvais līzings ar fiksētu procentu likmi uz 5 (pieciem)
gadiem (60 (sešdesmit) mēnešiem) ar pirmo iemaksu 10% (desmit procenti) apmērā, paredzot izpirkuma
noteikumus.
2.3. Pretendents veic transporta līdzekļa reģistrāciju Ceļu satiksmes drošības direkcijā uz Pasūtītāja
vārda par saviem līdzekļiem (t.sk., tehniskā apskate, reģistrācijas apliecība, numura zīmes). Pasūtītājs
izsniedz nepieciešamo pilnvaru transporta līdzekļa reģistrācijai 2 (divu) darba dienu laikā pēc attiecīga
pieprasījuma saņemšanas.
2.4. Pretendents vai tā apakšuzņēmējs, izsniedzot Pasūtītājam attiecīgu transporta līdzekļa dokumentāciju,
nodrošina transporta līdzekļa garantijas remontu un apkalpošanu vismaz 48 (četrdesmit astoņus)
mēnešus vai 120 000 km, virsbūves garantija 12 (divpadsmit) gadus. Tehnisko apkopju intervāls –
vismaz 20 000 km.
Garantijas nosacījumi nedrīkst būt mazākā laika posmā un uz sliktākiem noteikumiem, kādus noteicis
transporta līdzekļa ražotājs.
2.5. Tehniskā specifikācija ir Nolikuma 2.Pielikums un nosaka piegādājamam transporta līdzeklim
izvirzītās prasības, kas Pretendentam jāievēro, iesniedzot piedāvājumu.
2.6. Līguma izpildes laiks un vieta:
2.6.1. Piegādes vieta ir SIA “Liepājas Olimpiskais centrs”, Brīvības iela 39, Liepāja, LV-3401;
2.6.2. Piegādes laiks ir ne vēlāk kā 3 (trīs) nedēļas no līguma parakstīšanas dienas.
3.PRASĪBAS PRETENDENTIEM UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
3.1.
Pretendents:
3.1.1. Pretendents var būt jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kā arī šādu piegādātāju apvienība jebkurā to
kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā, piegādāt preces un sniegt līzinga pakalpojumus un ir iesniegusi
piedāvājumu iepirkumam, atbilstoši šī nolikuma prasībām.
3.1.2. Piegādātājs var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei,
neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā piegādātājs pierāda pasūtītājam,
piedāvājumam pievienojot attiecīgus dokumentus, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot
šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildei.
3.2.
Prasības Pretendentiem :
3.2.1. Uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 prim panta piektajā daļā noteiktie izslēgšanas
nosacījumi.
3.2.2. Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un
ir tiesīgs veikt pasūtītājam nepieciešamās piegādes un sniegt nepieciešamos finanšu pakalpojumus.
3.2.3. Pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei:
− normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēta finanšu pakalpojumu iestāde, kas nodrošina
līzinga pakalpojumus;
− piedāvātā transporta līdzekļa ražotāja vai oficiālā izplatītāja apliecinājums par tiesībām
pārdot ražotāja produkciju un uzņemties garantijas saistības (veikt to garantijas apkalpošanu
un remontu);
− piedāvātā transporta līdzekļa ražotāja vai oficiālā izplatītāja autorizēts serviss Liepājas
administratīvajā teritorijā, kurā tiks nodrošināta piedāvātā transporta līdzekļa garantijas
apkalpošana un remonts garantijas periodā.
3.2.4. Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir sekmīgi izpildījis vismaz 2 (divus) līdzīgus līgumus, par
kuriem ir saņemtas pozitīvas attiecīgo līgumu pasūtītāju atsauksmes.
3.3. Pretendentu atlasei iesniedzamie dokumenti:
3.3.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (nolikuma 1.pielikums).
3.3.2. Transporta līdzekļa ražotāja vai izplatītāja izsniegta izziņa, vēstule, vai līguma kopija vai izraksts, par
to, ka pretendentam ir autorizētas tiesības pārdot ražotāja produkciju un uzņemties garantijas saistības
(veikt to garantijas apkalpošanu un remontu), VAI gadījumā, ja pretendents nav tiesīgs veikt garantijas
apkalpošanu un remontu, - transporta līdzekļa ražotāja autorizēta servisa, kas ir norādīts pretendenta
tehniskajā piedāvājumā, izsniegts apliecinājums vai pretendenta un ražotāja autorizēta servisa
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savstarpējs līgums par to, ka tas iepirkuma līguma noslēgšanas gadījumā apņemas nodrošināt
garantijas apkalpošanu un remontu transporta līdzekļa garantijas termiņā,
3.3.3. Informācija par apkopes centriem Latvijā, kuros Pasūtītājs varēs veikt pretendenta piedāvātā transporta
līdzekļa tehnisko apkopi garantijas laikā;
3.3.4. Tehniskais piedāvājums jāiesniedz atbilstoši tehniskā piedāvājuma veidnei (2.pielikums) saskaņā ar
norādīto tehnisko specifikāciju.
3.3.5. Finanšu piedāvājums jāveido, ņemot vērā 2.pielikumā iekļauto Tehnisko specifikāciju:
3.3.5.1. cenā jāiekļauj visas izmaksas par transporta līdzekļa piegādi, operatīvā līzinga noformēšanu,
transporta līdzekļa reģistrāciju CSDD, tehnisko apskati, ceļa nodokli, CO2 nodokli un citas
izmaksas, kas saistītas ar transporta līdzekļa lietošanas uzsākšanu.
3.3.5.2. jānodrošina obligāto civiltiesisko apdrošināšanu (OCTA) apdrošināšanu līzinga pirmajam
gadam (12 (divpadsmit) mēnešiem).
3.3.6. Finanšu piedāvājumā pievieno:
3.3.6.1. Piedāvātā transporta līdzekļa, kas pilnībā atbilst nolikuma Tehniskajai specifikācijai, cenas
piedāvājumu, kurā ietverti transporta līdzekļa reģistrācijas izdevumi.
3.3.6.2. Līzinga maksājumu grafiku, kurā ir atšifrēts ikmēneša maksājums 60 (sešdesmit) mēnešu
operatīvajam līzingam, kā arī jebkuri komisijas maksājumi, līguma atlīdzības vai citi
maksājumi, kuri šī līguma ietvaros būs jāveic Pasūtītājam un kopējā līgumcena, norādot
izpirkuma summu. Līzinga maksājumu grafikā Pretendents atsevišķi norāda PVN likmi un
summu, kā arī kopējo līgumcenu ar PVN.
3.3.7. Pretendents savā piedāvājumā iekļauj Iepirkuma (piegādes un operatīvā līzinga) līguma projektus,
kurus izskata un apstiprina Iepirkumu komisija saskaņā ar nolikuma prasībām. Līguma nosacījumi
nedrīkst būt pretrunā ar iepirkuma noteikumiem, tiem jāparedz vienlīdzīgi pienākumi un tiesības
visām līguma slēdzējām pusēm, jānosaka saprātīgi un izpildāmi termiņi un jebkuri citi nosacījumi.

4.1.
4.1.1.
4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.
4.1.5.
4.1.6.
4.1.7.

4. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMA PĀRBAUDE, PRETENDENTU ATLASE UN
PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA
Vispārīga informācija:
Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā
sēdē;
Piedāvājumu noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases un piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija
nodrošina piedāvājumu glabāšanu tā, lai tiem nevarētu piekļūt personas, kas nav iesaistītas
piedāvājuma noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē un piedāvājumu vērtēšanā;
Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai pretendents precizē sniegto informāciju, ja tas nepieciešams
piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un
salīdzināšanai;
Ja komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai pretendents
uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju;
Ja komisija pieprasa, lai pretendents precizē iesniegto informāciju, tā nosaka termiņu, līdz kuram
pretendentam jāsniedz atbilde.
Ja pretendents neiesniedz komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, komisija piedāvājumu vērtē
pēc tiem dokumentiem, kas ir iekļauti piedāvājumā;
Piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un
salīdzināšanai komisija var pieaicināt ekspertu.

4.2.
Vērtēšanas kārtība:
4.2.1. Pārbaudot piedāvājumu atbilstību nolikumā izvirzītajām prasībām, komisija pārbauda atbilstību
noformējuma prasībām, atbilstību pretendentu atlases prasībām, atbilstību tehniskajai specifikācijai un
veic piedāvājuma izvēli.
4.2.2. Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1. vai 2.punktā minēto apstākļu esamību pasūtītājs
pārbauda tikai attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši
noteiktajām prasībām un kritērijiem. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības
iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1.vai 2.punktā minēto apstākļu dēļ,
pasūtītājs rīkojas atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta septītajai un astotajai daļai.
4.2.3. Konstatējot piedāvājuma neatbilstību kādai no prasībām, Komisijai ir tiesības izslēgt pretendentu no
turpmākas dalības iepirkumā un neizskatīt piedāvājumu nākošajā izvērtēšanas posmā.
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4.2.4. Pēc lēmuma pieņemšanas pretendenti 3 (trīs) darba dienu laikā tiek informēti par iepirkuma komisijas
pieņemto lēmumu. Par to pretendentiem tiek nosūtīta vēstule, izmantojot pretendenta pieteikumā
norādītos kontaktus.
4.3. Piedāvājuma izvēles kritērijs:
4.3.1. Noteiktais piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu, kuru nosaka kā
paredzamo kopējo samaksu par līguma izpildi, neskaitot transporta līdzekļa izpirkuma summu.
4.3.2. Komisijai ir tiesības mainīt finanšu pakalpojuma (operatīvā līzinga) sniedzēju, nemainot piedāvātā
transporta līdzekļa cenu.
4.3.3. Komisijai ir tiesības vērtēt piedāvātā transporta līdzekļa papildu aprīkojumu, ja tāds tiek piedāvāts,
ņemot vērā paredzēto papildu samaksu pie cenas.
5. IEPIRKUMA LĪGUMS
5.1. Pasūtītājs un Pretendents slēdz divus līgumus:
5.1.1. Pirkuma līgumu starp transporta līdzekļa pārdevēju, līzinga kompāniju un Pasūtītāju, saskaņā ar
kuru Līzinga Kompānija iegādājas šī iepirkuma ietvaros piedāvāto transporta līdzekli, nodod to
Pasūtītāja turējumā līdz transporta līdzekļa vērtības pilnīgai apmaksai.
5.1.2. Līzinga līgumu starp Pasūtītāju un Līzinga Kompāniju.
5.2. Pasūtītājs slēdz līgumus saskaņā ar Pretendenta izstrādātiem līguma projektiem pie nosacījuma, ka tie:
5.2.1. nav pretrunā ar iepirkuma dokumentos un pretendenta piedāvājumā ietvertajām prasībām;
5.2.2. paredz vienlīdzīgu atbildību par līguma saistību nepildīšanu vai nepilnīgi pildīšanu.
5.3. Pasūtītājs, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 8.2prim panta trīspadsmito daļu, noslēgto līgumu
tekstus, kā arī to grozījumu tekstus publicē savā mājas lapā.

6.1.

6.2.

6. PIELIKUMI
Nolikumam ir šādi pielikumi:
6.1.1. Pieteikuma dalībai iepirkumā forma (pielikums Nr.1);
6.1.2. Tehniskā specifikācija/Pretendenta tehniskā un finanšu piedāvājuma forma (pielikums Nr.2).
Pielikumi ir neatņemamas Nolikuma sastāvdaļas.
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Pielikums Nr.1

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ
Sabiedrības nosaukums

kuras vārdā saskaņā ar

reģistrācijas numurs

rīkojas
pārstāvības pamats

Sabiedrības vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds

Ar šo piesakās piedalīties iepirkumā “Par jauna pasažieru mikroautobusa piegādi operatīvajā līzingā”
(Identifikācijas numurs LOC 2014/05).
Apliecina, ka:
−

pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu
prasībām un ir tiesīgs veikt pasūtītājam nepieciešamās piegādes un sniegt pakalpojumus;

−

esam iepazinušies un pilnībā piekrītam iepirkuma nolikuma prasībām;

−

visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts:

z.v.

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
Juridiskā adrese:
Faktiskā adrese:
Bankas rekvizīti:
Kontaktpersona:
Tālruņa numurs:
Faksa numurs:
E-pasta adrese:
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Pielikums Nr.2

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/
TEHNISKĀ UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA
TEHNIKSKIE
PARAMETRI
Automobiļu skaits
Automobiļa izlaiduma
gads
Automobiļa garums
Klīrenss
Riteņu garenbāze
Pašmasa
Sēdvietu skaits
Motora darba tilpums
Degvielas veids
Dzinēja maksimālā
jauda
Piedziņas veids
Pārnesumkārbas tips
Krāsa
Vides kategorija
Degvielas patēriņš
kombinētajā ciklā
CO2 izmeši (g/km)
kombinētajā ciklā
Riteņu izmērs
Garantija

Obligātais aprīkojums
un prasības

SPECIFIKĀCIJAS PRASĪBAS

PIEDĀVĀJUMS

1

Marka, Modelis

jauna
Ne mazāk kā 4854 mm
Ne mazāks kā 150 mm
Ne mazāk kā 2900 mm
Ne vairāk kā 1776 kg
7 (septiņas)
Līdz 2000 cm3
Dīzelis
Ne mazāk kā 103 kW
Priekšpiedziņa
Automātiskā
Tumši pelēka (asfalta)
Euro 5
Ne vairāk kā 6.0
Ne vairāk kā 160 g/km
Ne mazāk kā 16"
Automašīnas garantija - 48 mēneši vai
ne mazāk kā 120 000 km
Virsbūves pretkorozijas garantija - ne
mazāk kā 12 gadi
ABS
Stūres pastiprinātājs
Kruīza kontrole
Gaisa kondicionēšanas sistēma
Vadītāja sēdekļa augstuma regulācija
Vadītāja un blakussēdētāja drošības
spilveni
Sānu drošības aizskari
Signalizācija
Elektriski vadāmi sānu logi
Atveramas/ aizveramas bīdāmās sānu
slīddurvis
Elektriski vadāmi un apsildāmi sānu
spoguļi
Priekšējie miglas lukturi
Priekšējie un aizmugurējie dubļu sargi
Vieglmetāla riteņu diski
CD Radio
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Drošības komplekts

Citi nosacījumi

Gumijas paklājiņi
Centrālā atslēga ar tālvadību
Avārijas trīsstūris, ugunsdzēšamais
aparāts, aptieciņa un drošības veste
Automašīnas reģistrācija CSDD uz
Pasūtītāja vārda (t.sk., reģistrācijas
apliecība, numura zīmes, tehniskā
apskate);
Cenā iekļauti visi nodokļi, nodevas,
piegādes izdevumi, pirmspārdošanas
sagatavošana;
Tehnisko apkopju intervāls – vismaz 20
000 km;
Servisa apkalpošana – ne tālāk kā 100
km no Pasūtītāja juridiskās adreses;
Automašīnas piegāde – 3 (trīs) nedēļu
laikā

Piedāvātais papildu
aprīkojums, kas nav
minēts iepriekš (norāda
arī papildu samaksu, ja
tāda paredzēta)
Piedāvājumā pretendents norāda piedāvātajai automašīnai atbilstošos tehniskos vai citus rādītājus,
piedāvājuma nosacījumus.
Pretendentam, piegādājot transporta līdzekli, jānodod pasūtītājam arī::
1. automašīnas servisa grāmatiņa;
2. tehnisko parametru un lietošanas instrukcijas dokumentācija;
3. rezerves atslēgas;
4. transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība;
5. reģistrētās numura zīmes,
6. apdrošināšanas polise.
Piedāvātās automašīnas garantijas termiņš: _________ (norādīt termiņu mēnešos, skaitļiem un vārdiem).
Ražotāja garantijas remontu un tehniskās apkopes vieta: ___________(norādīt adresi).
Automašīnas piegādes termiņš: _________ (norādīt termiņu nedēļās, skaitļiem un vārdiem).
Piedāvātās automašīnas cena (bez PVN):
PVN:
Summa kopā:

Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts:

z.v.

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
Pretendenta nosaukums:
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