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1. Iepirkuma mērķis.
Noteikt izdevīgāko automašīnu atbilstoši izvirzītajiem kritērijiem, un to piegādātāju.
2.Informācija par iepirkuma organizētāju.
Nosaukums- Skultes ostas pārvalde, Nod.maks.reģ.Nr.90000462022,
Skultes ostas pārvalde ir juridiska persona.
Galvenie normatīvie dokumenti, kas reglamentē Skultes ostas pārvaldes darbību :
 LR “Likums par ostām”
Saskaņā ar šo likumu Skultes osta atbilst mazo ostu statusam.
 Skultes ostas pārvaldes nolikums.
Ostas pārvaldes augstākā lēmējinstitūcija ir ostas valde, bet izpildinstitūciju vada ostas
pārvaldnieks.
Adrese: Upes 41, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, Saulkrastu pagasts, LV-2161
Tālr.:67955267
Fax: 67954105
3. Personas, kuras pilnvarotas sniegt informāciju par iepirkumu.
3.1. Skaidrojumus par iepirkuma procedūras jautājumiem sniegs:
Igors Akulovs mob.tālr. Nr. 26495374, tālr.Nr.67955267, e-pasts: skulte@skulteport.lv.
4. Prasības Pretendenta kvalifikācijai un iesniedzamie kvalifikāciju apliecinošie
dokumenti.
4.1. Dalība iepirkumu procedūrā ir brīvi pieejama jebkurai tiesībspējīgai un rīcībspējīgai personai
vai publiskai institūcijai, neatkarīgi no tās reģistrācijas un darbības vietas, komercdarbības
formas un īpašuma piederības, kura piedāvā tirgū veikt šajā iepirkumā paredzētos
pakalpojumus un atbilst šādām dalības nosacījumu prasībām:
 Pretendents vai persona, kurai ir Pretendenta pārstāvības tiesības, lēmumu
pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz Pretendentu, ar tādu tiesas
spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis
neapstrīdams, nav atzīta par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos,
krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai
līdzdalībā noziedzīgā organizācijā vai no dienas, kad stājies spēkā un kļuvis
neapstrīdams tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts par sodu, līdz
piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 3 gadi.

Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas
stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā
pārkāpumā kas izpaužas, kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba
līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku
personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas vai no
dienas, kad stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai kompetentas
institūcijas lēmums, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 18 mēneši.

Pretendents ar kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies
spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību
pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja
iespēju noteikt tālākās pārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās,
izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību
pārkāpumu, Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai no dienas, kad stājies
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spēkā un kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai kompetentas institūcijas
pieņemtais lēmums, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.
Nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta
Pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu un
nav konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam Pretendents
tiks likvidēts.
Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā
dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā),
nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu
parāda, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150,00 EUR (viens simts piecdesmit
eiro).
Pretendents iesniedzis visu pieprasīto informāciju un iesniegtā informācija, lai
apliecinātu Pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām, ir patiesa.

4.3. Kvalifikācijas pārbaude ir obligāta visiem pretendentiem. Dokumenti un materiāli
kvalifikācijas pārbaudei iesniedzami kopā ar piedāvājumu.
4.4. Pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas,
normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

vai ārvalstīs attiecīgās valsts

4.4. Pretendentam jāiesniedz sekojoši kvalifikāciju apliecinoši dokumenti:
reģistrācijas apliecības kopija;
4.2.2. mehānisko transportlīdzekļu tirdzniecības vietas reģistrācijas apliecības kopija;
4.2.3. automašīnu ražotāja vai izplatītāja izsniegtā izziņa, vai līguma kopiju, par to, ka
pretendentam ir autorizētas tiesības pārdot ražotāja produkciju un uzņemties garantijas saistības;
5. Ziņas par paredzamā līguma priekšmetu.
5.1. Iepirkuma priekšmets ir vienas lietotas automašīnas ar atvērtu kravas kasti (specifikācija
dota pielikumā Nr.1.) piegāde.
5.2. Automašīnas pārdevējam jānodrošina tehniskās apkopes un garantijas remonti visu līguma
darbības laiku.
5.3. Automašīnas pārdevējam jānodrošina automašīnas atpakaļpirkums pēc četru gadu operatīvā
līzinga termiņa beigām.
6.Tehniskās prasības piedāvājumam.
6.1. Automašīnas tehniskā specifikācija ir aprakstīta pielikumā Nr.1, pretendents aizpilda
pielikumu ailīti “PIEDĀDVĀJUMS” un pievieno to piedāvājumam.
6.2. Piedāvātās automašīnas pirmās reģistrācijas datums – sākot no 2013.gada 1.janvāra, vai
jaunāks;
6.3. Piedāvātās automašīnas maksimālais nobraukums nedrīkst pārsniegt piecdesmit tūkstošus
kilometru. Piedāvājumam jāpievieno automašīnas nobraukuma vēsture pa gadiem. Iepirkuma
komisija veiks nobraukuma vēstures pārbaudi publiski pieejamās datubāzēs un neatbilstības
gadījumā piedāvājums tiks noraidīts.
6.4. Automašīnas servisa iespēja Rīgā.
6.5. Automašīnas piegāde Rīgas pilsētā ne vēlāk, kā 2016. gada 31.marts;
6.6. Pretendenta piedāvājuma izpildē, kas saistīts ar pakalpojumu sniegšanu tehnisko apkopju un
remontu nodrošināšanu (t.sk. garantijas remontdarbu), jānorāda visi iesaistītie servisa centri,
juridiskās un faktiskās adreses, tālruņi.
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6.7. Piedāvājumam jāpievieno informācija:
6.7.1. ar piedāvātās automašīnas fotoattēliem gan no ārpuses, gan no iekšpuses;
6.7.2. par piedāvātās automašīnas tehniskiem parametriem, kā arī visa aprīkojuma aprakstu, kas
tiek piedāvāts papildus noteiktajām prasībām šī nolikuma pielikumā Nr.1.
7.Finanšu piedāvājums.
7.1. Finanšu piedāvājumam (Pielikums Nr.2) jāsatur sekojoša informācija:
7.1.1. Pretendenta nosaukums;
7.1.2. piedāvātas automašīnas marka un modelis;
7.1.3. tehniskajā specifikācijā norādītajam prasībām atbilstoša automobiļa cena kāda pircējam
būs jāsamaksā pārdevējam, neiekļaujot līzinga devēja - bankas sniegto pakalpojumu
cenas un procentus (pasūtītājs veiks atsevišķu iepirkumu par operatīvā līzinga
pakalpojumu sniegšanu), iekļaujot tajā visus nodokļus un izmaksas, kas saistītas ar
automobiļa piegādi Rīgā, reģistrāciju CSDD, pirmspārdošanas sagatavošanu, visa
uzstādītā aprīkojuma cenu un tā uzstādīšanas izmaksas, lai nodrošinātu automobiļa
pilnīgu gatavību lietošanai.
7.2. Piedāvājumā norādītajai cenai jābūt izteiktai eiro, t.sk ar PVN 21%;
8. Piedāvājuma noformējums.
Piedāvājumi tiks pieņemti tikai tad, ja tie atbildīs sekojošām prasībām:
8.1. Piedāvājumi iesniedzami vienā oriģināla eksemplārā.
8.2. Visi piedāvājuma dokumenti iesniedzami iesietā veidā. Visām piedāvājuma lapām ir jābūt
numurētām un jāatbilst satura rādītājam, titullapā jānorāda sekojoša informācija:
a) saņēmēja adrese (norādīta šī nolikuma punktā 9.1.1.);
b) pretendenta nosaukums un adrese;
c) sekojoša atzīme:
 Piedāvājums atklātam iepirkumam “Par automašīnas ar atvērtu kravas kasti
iegādi”
8.3. Piedāvājumi jāsastāda latviešu valodā.
8.4. Piedāvājuma saturs.
Piedāvājumam pilnībā jāatbilst šajā nolikumā ietvertajām prasībām un tā sastāvā
iesniedzami:
8.4.1. piedāvājuma satura rādītājs;
8.4.2. pretendenta parakstīts finanšu piedāvājums, ar kuru tiek apliecināta gatavība piedāvāt
automašīnu saskaņā ar visiem šī nolikuma noteikumiem;
8.4.3. kvalifikāciju apliecinoši dokumenti saskaņā ar šī nolikuma 4.punktu;
9.Piedāvājuma iesniegšanas termiņš, vieta un kārtība.
9.1. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta.
9.1.1. Piedāvājumi iesniedzami līdz 2016.gada 04.marta plkst. 14:00 pēc sekojošas adreses:
Skultes ostas pārvalde, Upes 41, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, Saulkrastu pagasts
LV-2161.
Uzziņas pa tālr.:67955267; Fax:67954105
9.2.Piedāvājumu iesniegšanas kārtība.
9.2.1. Piedāvājumi var tikt iesūtīti ar ierakstītu vēstuli, ar kurjerpastu vai nogādāti personiski.
9.2.2. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām piedāvājumus nepieņem.
9.3. Piedāvājumu atvēršana.
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9.3.1. Piedāvājumu atvēršana notiks 2016.gada 04.marta plkst. 14:00. Skultes ostas pārvalde,
Upes 41, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, Saulkrastu pagasts LV-2161.
10.Piedāvājuma derīguma termiņš.
10.1.Piedāvājums pretendentam ir saistošs 30 dienu laikā, skaitot no šī nolikuma punktā 9.1.1.
minētā datuma.
11. Piedāvājuma izvēles kritērijs.
11.1.Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu.
12.Piedāvājuma vērtēšana.
12.1. Pretendentu piedāvājumu salīdzināšanas un vērtēšanas pamatkritērijs ir zemākā cena, kas
atbilst nolikumā minētajām prasībām un tehniskajām specifikācijām.
12.2. Pretendentu pienākums ir rūpīgi iepazīties ar šajā nolikumā sniegtajiem norādījumiem un
noteikumiem. Nespēja norādītajos termiņos piestādīt visu nepieciešamo informāciju un
dokumentus, vai piedāvājumu iesniegšana, kas pilnībā neatbilst šeit izklāstītajām prasībām,
nozīmē pretendenta piedāvājuma noraidīšanu.
13. Pielikumi.
Pielikums Nr.1.: Automašīnas tehniskā specifikācija.
Pielikums Nr.2.: Finanšu piedāvājuma forma.
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Pielikums Nr.1.: Automašīnas tehniskā specifikācija.
NOSACĪJUMI
Piegādājamo automobiļu skaits
Automobiļu klase
Virsbūves tips
Pirmās reģistrācijas datums
Nobraukums
Automobiļa garums ne mazāk kā
Kravas kastes izmērs
Kravnesība
Virsbūves konstrukcija
Virsbūves aizsardzība
Riteņu piekare
priekšējo/aizmugurējo
Riteņu bremžu mehānismu darba
virsmas pr./aizm.
Durvju skaits
Sēdvietu skaits
Garantija ne mazāk kā
Degvielas veids
Dzinēja tips
Dzinēja jauda ne mazāka kā, kW
Pārnesumkārba
Piedziņa

Minimālais aprīkojums un
prasības:

Reģistrācija CSDD
Servisa iespējas Latvijā
(uzņēmuma nosaukums un adrese)
Piegādes termiņš
Operatīvais līzings

PRASĪBAS

Piedāvājums

1
Apvidus automobilis ar kravas kasti
Dubultā kabīne (Double cab) ar kravas kasti
sākot no 2013.gada 1.janvāra, vai jaunāks
Nedrīkst pārsniegt 50 tūkst. km. Uzrādīt
nobraukumu pa gadiem.
5,15 m
ne mazāks, kā 1,45m x 1,5m
ne mazāk, kā 740kg
Nesošais rāmis
Plastmasas aizsarguzlikas riteņu arkām.
Sānu sliekšņi/kāpšļi visā garumā.
Neatkarīgā / tilts
Diski / diski vai trumuļi
4
5
Viens kalendārais mēnesis no iegādes datuma
dīzeļdegviela
Iekšdedzes dzinējs ar degvielas iesmidzināšanu
126
automātiskā
Pieslēdzama pilnpiedziņa
Stūres pastiprinātājs
Stabilitātes kontroles sistēma
ABS bremzes
Vieglmetāla diski
Drošības spilveni
Centrālā atslēga. Elektriski vadāmi sānu durvju
logi un spoguļi. Apsildāmi sānu atpakaļskata
spoguļi, apsildāmi priekšējie sēdekļi.
Pastāvīgas tuvās gaismas.
Priekšējie miglas lukturi.
Automātiska klimata kontrole, salona gaisa filtrs
Kruīza kontrole
Vadītāja un priekšējā pasažiera sēdekļi
apsildāmi.
Radio+AUX+USB,
vadības slēdži uz stūres.
imobilaizers, signalizācija
Rezerves ritenis
Kravas kastes aizsargpārklājums
Sakabes āķis
Metāliska krāsa, bamperi automašīnas krāsā.
Paklāju komplekts
Ugunsdzēšamais aparāts, avārijas trīsstūris,
aptieciņa
Rīgā (iekļauta cenā)
Rīgā
Līdz 31.03.2016.
automašīnas atpakaļpirkums pēc četru gadu
operatīvā līzinga termiņa beigām
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Pielikums Nr.2.: Finanšu piedāvājuma forma.
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Informācija par Pretendentu
Pretendenta nosaukums:
Reģistrācijas numurs un datums:
Juridiskā adrese:
Pasta adrese:
Tālrunis:
E-pasta adrese:
Vispārējā interneta adrese:

Fakss:

Finanšu rekvizīti
Bankas nosaukums:
Bankas kods:
Konta numurs:
Informācija par Pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu)
Vārds, uzvārds:
Ieņemamais amats:
Tālrunis:
Fakss:
E-pasta adrese:

Ar šo mēs apliecinām savu dalību iepirkuma procedūrā Nr. SOP2016/03. Apstiprinām,
ka esam iepazinušies ar iepirkuma Nolikumu, tajā skaitā ar Tehnisko specifikāciju, un piekrītam
visiem tajos minētajiem nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret
tiem nav.
Ar šo apliecinām, ka uz mums neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu
likuma 42.panta minētie izslēgšanas noteikumi:
•
pretendents atzīts par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos,
krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai
līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;
•
Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas
stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā
pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba
līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku
personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas vai
no dienas, kad kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai citas kompetentas
institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar minētajiem pārkāpumiem, līdz
Piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 18 mēneši;
•
Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas
stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, atzīts par vainīgu konkurences tiesību
pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot
pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās,
izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību
pārkāpumu, Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai no dienas, kad kļuvis
neapstrīdams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais
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•

•

lēmums saistībā ar minētajiem pārkāpumiem, līdz Piedāvājuma iesniegšanas
dienai ir pagājuši 12 mēneši:
pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta
Pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu
vai tiek konstatēts, ka līdz paredzamajam līguma izpildes beigu termiņam
Pretendents būs likvidēts;
Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā
dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā),
ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu
parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro;

Pretendents piedāvā iegādāties automašīnu saskaņā ar iepirkuma SOP2016/03 tehniskajā
specifikācijā un nolikumā izvirzītājām prasībām par piedāvājuma cenu:
Nr.
Automašīnas marka, modelis
1. Automašīna saskaņā ar tehnisko specifikāciju – pielikums
Nr.1 __________________________________________

Cena cipariem (EUR)

PVN 21%
Kopā
Piedāvājuma cena vārdiem
Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī to, ka šis
piedāvājums paredz tādu derīguma termiņu, kāds ir noteikts iepirkuma SOP2016/03 nolikumā.
Pilnvarotā persona: ______________________________________________
(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)
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