Apstiprināts
Skultes ostas pārvaldes
iepirkumu komisijas sēdē
30.04.2020.

Atklāta iepirkuma SOP 2020/08
“Par vieglās automašīnas piegādi”
NOLIKUMS

2020.gads

1

Atklāts iepirkums “Par vieglās automašīnas piegādi” NOLIKUMS

1. Iepirkuma mērķis.
Noteikt izdevīgāko cenu automašīnai atbilstoši izvirzītajiem kritērijiem, un to piegādātāju.
2.Informācija par iepirkuma organizētāju.
Pasūtītājs:
Skulte ostas pārvalde
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 90000462022
adrese: Upes iela 41, Zvejniekciems, Saulkrastu nov., Saulkrastu pag., LV-2161
Interneta vietne : www.skulteport.lv, e-pasta adrese: skulte@skulteport.lv
Banka: SEB banka, IBAN UNLALV2X
Bankas konts: LV67UNLA0050014779729
3.Personas, kuras pilnvarotas sniegt informāciju par iepirkumu.
3.1. Pasūtītāja kontaktpersona: Skultes ostas pārvaldnieks Igors Akulovs,
Tel.nr.: +371 26495374,
E-pasta adrese: skulte@skulteport.lv
Darba laiks: darba dienās no 08:00 līdz 17:00;
4. Kvalifikācijas prasības.
4.1. Dalība iepirkumu procedūrā ir brīvi pieejama jebkurai personai vai publiskai institūcijai,
šādu personu apvienībai jebkurā to kombinācijā, neatkarīgi no tās reģistrācijas un
darbības vietas, komercdarbības formas un īpašuma piederības, kura piedāvā tirgū veikt
šajā iepirkumā paredzētos darbus un atbilst šādām dalības nosacījumu prasībām:
4.1.1. 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.
4.1.2. 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 citas kompetentas institūcijas lēmums, līdz
piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 18 mēneši.
4.1.3. 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, iecietības programmas ietvaros
Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi vai no dienas, kad
stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas
pieņemtais lēmums, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.
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4.1.4. 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 būs likvidēts.
4.1.5. 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).
4.1.6. Pretendents iesniedzis visu pieprasīto informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai un
iesniegtā informācija, lai apliecinātu Pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām, ir
patiesa.
4.2. Pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Komercreģistrā vai ārvalstīs attiecīgās
valsts normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
4.3. Pretendentam jāiesniedz sekojoši kvalifikāciju apliecinoši dokumenti:
4.3.1. reģistrācijas apliecības kopija;
4.3.2. transporta līdzekļu tirdzniecības vietas reģistrācijas apliecības kopija;
4.3.3. automašīnu ražotāja vai izplatītāja izsniegtā izziņa, vai līguma kopija, par to, ka
pretendentam ir autorizētas tiesības pārdot ražotāja produkciju un uzņemties garantijas
saistības;
5. Ziņas par paredzamā līguma priekšmetu.
Iepirkuma priekšmets ir vienas jaunas automašīnas (specifikācija dota pielikumā Nr.1.)
piegāde.
5.2. Automašīnas iegādei tiks izmatots operatīvais līzings uz termiņu 36 mēneši. Pasūtītājs
atsevišķā iepirkumā izvēlēsies operatīvā līzinga pakalpojuma sniedzēju.
5.3. Automašīnas pārdevējam jānodrošina tehniskās apkopes un garantijas remonti visu
līguma darbības laiku (36 mēneši).
5.4. Automašīnu pārdevējam jānodrošina automašīnu atpakaļpirkums pēc nomas (operatīvais
līzings 36 mēneši) perioda beigām.
5.1.

6. Tehniskās prasības piedāvājumam.
6.1. Automašīnas tehniskā specifikācija ir dota pielikumā Nr.1, pretendents aizpilda pielikumu
ailīti “PIEDĀDVĀJUMS” un pievieno to piedāvājumam.
6.2. Piedāvātai automašīnai ir jābūt jaunai.
6.3. Automašīnas servisa iespēja Rīgā.
6.4. Automašīnas piegāde Rīgas pilsētā ne vēlāk, kā 30 kalendāro dienu laikā no piedāvājuma
iesniegšanas termiņa, kas noteikts šī nolikuma 9.1.1. punktā;
6.5. Pretendenta piedāvājuma izpildē, kas saistīts ar pakalpojumu sniegšanu tehnisko apkopju
un remontu nodrošināšanu Latvijas teritorijā (t.sk. garantijas remontdarbu), jānorāda
iesaistītie servisa centri.
6.6. Piedāvājumam jāpievieno informācija:
6.6.1. ar piedāvātās automašīnas fotoattēliem gan no ārpuses, gan no iekšpuses;
6.6.2. 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;
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7.1.2. piedāvātas automašīnas marka un modelis;
7.1.3. tehniskajā specifikācijā norādītajam prasībām atbilstošu 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 euro, ar PVN;
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 2. punktā );
b) pretendenta nosaukums un adrese;
c) sekojoša atzīme:
• Piedāvājums atklātam iepirkumam “Par vieglās automašīnas piegādi” SOP 2020/08
8.3. Piedāvājums jāsastāda latviešu valodā.
8.4. Piedāvājumam pilnībā jāatbilst šajā nolikumā ietvertajām prasībām un tā sastāvā
iesniedzami:
8.4.1. piedāvājuma satura rādītājs;
8.4.2. pretendenta parakstīts finanšu piedāvājums (pielikums Nr.2.), ar kuru tiek apliecināta
gatavība piedāvāt automašīnu saskaņā ar visiem šī nolikuma noteikumiem;
8.4.3. pretendenta aizpildīts un parakstīts tehniskais piedāvājums (pielikums Nr.1.), papildināts
ar informāciju saskaņā ar nolikuma 6.6. punktu.
8.4.4. Ja Pasūtītājs publiskajās datubāzēs nevar pārliecināties par Nolikuma 4.1.1. apakšpunkta
prasību izpildi, tas pieprasa pretendentam Izziņu no Soda reģistra par to, ka Pretendents
vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas
vai uzraudzības tiesības attiecībā uz Pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora
priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā
stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas
par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās
finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā
organizācijā. Ja šādu izziņu ārvalstīs minētās izziņas netiek izdotas, tās aizstāj paša
Pretendenta apliecinājumu zvērinātam notāram tā reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas)
valstī.
8.4.5. Ja Pasūtītājs publiskajās datubāzēs nevar pārliecināties par Nolikuma 4.1.2.apakšpunkta
prasību izpildi, tas pieprasa izziņu no Valsts darba inspekcijas, kura apliecina, ka
Pretendents un Personas, uz kuru iespējām tas balstās, nav sodīti par Nolikuma
4.1.2.apakšpunktā minētajiem darba tiesību pārkāpumiem Latvijā. Ārvalstī reģistrētam
(atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendentam Pasūtītājs pieprasa iesniegt izziņu no
attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas, kas apliecina, ka Pretendents un Personas, uz
kuru iespējām tas balstās, nav sodīti par Nolikuma 4.1.2.apakšpunktā minētajiem darba
tiesību pārkāpumiem attiecīgajā ārvalstī. Ja šādu izziņu ārvalstīs minētās izziņas netiek
izdotas, tās aizstāj paša Pretendenta apliecinājumu zvērinātam notāram tā reģistrācijas
(pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.
8.4.6. Ja Pasūtītājs publiskajās datubāzēs nevar pārliecināties par Nolikuma 4.1.3.apakšpunktā
minēto prasību izpildi Pasūtītājs pieprasa izziņu no Konkurences padomes. Ārvalstī
reģistrētam Pretendentam Pasūtītājs pieprasa iesniegt izziņu no attiecīgās ārvalsts
kompetentās institūcijas, kas apliecina, ka Pretendents un Personas, uz kuru iespējām tas
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balstās, nav sodīti par Nolikuma 4.1.3.apakšpunktā minētajiem konkurences tiesību
pārkāpumiem attiecīgajā ārvalstī. Ja šādu izziņu ārvalstīs minētās izziņas netiek izdotas,
tās aizstāj paša Pretendenta apliecinājumu zvērinātam notāram tā reģistrācijas
(pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.
8.4.7. Ja Pasūtītājs publiskajās datubāzēs nevar pārliecināties par Nolikuma 4.1.4.apakšpunkta
prasību izpildi, tas pieprasa, lai Pretendents iesniedz izziņu, ko ne agrāk kā vienu mēnesi
pirms iesniegšanas dienas izdevusi kompetenta institūcija, kas apliecina, ka
Pretendentam un Personām, uz kuru iespējām tas balstās, nav pasludināts
maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota
sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā
bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), nav apturēta vai pārtraukta to
saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par to bankrotu un tie neatrodas
likvidācijas stadijā.
8.4.8. Ja Pasūtītājs publiskajās datubāzēs nevar pārliecināties par Nolikuma 4.1.5.apakšpunkta
prasību izpildi, tas pieprasa, lai Pretendents iesniedz izziņu, ko ne agrāk kā vienu mēnesi
pirms iesniegšanas dienas:
8.4.8.1.izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai pašvaldība Latvijā, kas apliecina, ka
Pretendentam (neatkarīgi no tā, vai tas reģistrēts Latvijā vai Latvijā atrodas tā
pastāvīgā dzīvesvieta) un Personām, uz kuru iespējām tas balstās, Latvijā nav
nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu,
kas kopumā pārsniedz 150 euro;
8.4.8.2.izdevusi nodokļu administrācijas iestāde ārvalstī, kas apliecina, ka ārvalstī reģistrētam
(atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendentam (ja tas ir reģistrēts ārvalstī vai ārvalstī ir
to pastāvīgā dzīvesvieta) un Personām, uz kuru iespējām tas balstās, attiecīgajā
ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto
iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.
8.4.9. Nolikuma 8.4.4 līdz 8.4.8. punktos paredzētos dokumentus un izziņas pretendents var
iesniegt kopā ar piedāvājumu ietverot tos piedāvājuma sastāvā.
8.4.10. reģistrācijas apliecības kopija;
8.4.11. transporta līdzekļu tirdzniecības vietas reģistrācijas apliecības kopija;
8.4.12. automašīnu ražotāja vai izplatītāja izsniegtā izziņa, vai līguma kopiju, par to, ka
pretendentam ir autorizētas tiesības pārdot ražotāja produkciju un uzņemties garantijas
saistības;
9.Piedāvājuma iesniegšanas termiņš, vieta un kārtība.
9.1. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta.
9.1.1. Piedāvājumi iesniedzami līdz 2020.gada 15.maija plkst. 12:00 pēc sekojošas adreses:
Skultes ostas pārvalde, Upes 41, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, Saulkrastu pagasts
LV-2161.
Uzziņas pa tālr.:26495374;
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.
9.3.1. Piedāvājumu atvēršana notiks 2020.gada 15.maijā plkst. 12:00. Skultes ostas pārvalde,
Upes 41, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, Saulkrastu pagasts LV-2161.
10.Piedāvājuma derīguma termiņš.
10.1.Piedāvājums pretendentam ir saistošs 60 dienu laikā, skaitot no šī nolikuma punktā 9.1.1.
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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
Automobiļa kategorija
Virsbūves tips
Kravas telpas garums ne mazāk kā
Kravas telpas platums starp arkām
ne mazāk kā
Kravas telpas augstums ne mazāk
kā
Virsbūves konstrukcija

PRASĪBAS

Piedāvājums

1
N1
Kravas transporta furgons
1800 mm
1130 mm
1200 mm
Nesošā virsbūve

Kravnesība ne mazāk kā
750kg
Kravas nodalījuma durvis ne
Aizmugures durvis + sānu durvis
mazāk kā
Sēdvietu skaits
2
Izgatavotāja neierobežotā garantija
3 gadi vai nobraukums 100’000km
ne mazāk kā
atkarībā no tā kurš nosacījums iestājas pirmais
Degvielas veids
Benzīns, vai Benzīns+LPG
Dzinēja jauda ne mazāka kā
75kW
Izmešu klase
EURO6
Pārnesumkārba
Manuāla, vai Automātiska
Piedziņa
Priekšpiedziņa
Piekabes vilkšanas āķis
Stūres pastiprinātājs
Elektroniskā stabilitātes kontroles sistēma
ABS ar avārijas bremžu palīgu
Rezerves ritenis
Dienas gaismas lukturi
Vadītāja gaisa spilvens
Centrālā atslēga
Elektriski vadāmi salona durvju logi, spoguļi.
Kondicionieris
Radio, MP3 ar vadību pie stūres
Minimālais aprīkojums un
prasības:

Bluetooth brīvroku sistēma
Borta dators
Kravas nodalījuma gumijas paklājs
Salona gumijas paklāji

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

Pretaizdzīšanas signalizācija
Ugunsdzēšamais aparāts, avārijas trīsstūris,
aptieciņa, drošības veste
Reģistrācija CSDD, Tehniskā apskate
ieskaitot nodokļu maksājumus
Rīgā
Norādīt piegādes termiņu

Pilnvarotā persona: _______________________________________________
(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)
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Pielikums Nr.2.: Finanšu piedāvājuma forma.
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Kam:

Skultes ostas pārvaldei, reg. Nr. LV90000462022

Pretendents: _________________________________________________________________
Adrese:_____________________________________________________________________
Datums:

_______„ _______________________________________________________

Pretendents piedāvā pigādāt automašīnu saskaņā ar iepirkuma SOP2020/09 tehniskajā
specifikācijā un nolikumā izvirzītājām prasībām par piedāvājuma cenu:
Nr.

Automašīnas marka, modelis

Cena cipariem (EUR)

1. Automašīna saskaņā ar tehnisko specifikāciju – pielikums
Nr.1
(marka / modelis / komplektācija)_____________

PVN
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 SOP2020/08 nolikumā.
Mēs apliecinām, ka likumā noteiktajā kārtībā nav konstatēti pretendenta profesionālās
darbības pārkāpumi, pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā, nav pasludināts par
maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, kā arī tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai
pārtraukta.
Mēs piekrītam visām iepirkuma SOP2020/08 nolikumā izvirzītajām prasībām.
Pilnvarotā persona: _______________________________________________
(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)
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