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20.05.2020. 

 

Cenu aptauja par tiesībām sniegt operatīvā līzinga pakalpojumus Skultes ostas 

pārvaldei. ID N0: SOP 2020/09 
1. Pasūtītājs: 

      
Pasūtītāja nosaukums: Skultes ostas pārvalde 

Juridiskā adrese Upes iela 41, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, LV-2161 

Reģistrācijas numurs LV 90000462022 

e-pasta adrese skulte@skulteport.lv 

Kontaktpersona par 

dokumentāciju un tehnisko 

specifikāciju 

Pārvaldnieks Igors Akulovs 

tālruņa numurs: 26495374, 

        

2. Iepirkuma priekšmets. 

 

Sakarā ar nepieciešamību iegādāties jaunu, zemāk tabulā uzrādīto automašīnu izmantojot 

operatīvo līzingu, Skultes ostas pārvalde vēlas saņemt Jūsu piedāvājumu attiecībā uz tā 

izmaksām. 

  

Marka, modelis Cena EUR, bez PVN Pārdevējs 
Operatīvā līzinga 

nosacījumi 

Nr.1. 

Dacia Dokker/Confort 

clim  

10648,06 EUR 

 

SIA “NORDE”  

Reģ. Nr. 40003242722 
Mob. + 371 27030910 

Nomas periods 36 mēneši,  

nobraukums 100’000km,  

pirmā iemaksa no 0% līdz 

10% 

            

Lūdzam sagatavot piedāvājumu atbilstoši tabulā norādītiem nosacījumiem, izmantojot procentu 

likmi, kura sastāv no fiksētās daļas un mainīgās EUR likmes. (Norādīt mainīgās daļas 

pārskatīšanas periodu). 

Jūsu piedāvājumā lūdzam norādīt maksājumu grafiku, kā arī visas izmaksas līguma darbības 

laikā ieskaitot komisijas maksas, kā arī citas izmaksas, ja tādas ir.             

 

3. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums un laiks. 

 

3.1. Pretendents savu piedāvājumu iesniedz līdz 2020.gada 27.maija plkst. 12:00, nosūtot 

elektroniski uz e-pasta adresi – skulte@skulteport.lv, vai iesniedz personīgi Upes ielā 41, 

Zvejniekciems, Saulkrastu novads, LV-2161, vai atsūta pa pastu līdz noradītajam datumam. 

 

4. Iesniedzamie dokumenti. 

4.1. Pieteikums dalībai cenu aptaujā, atbilstoši 1.pielikumam. 

4.2. Finanšu piedāvājums, atbilstoši 2. punkta nosacījumiem. 
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5. Prasības pretendentiem. 

5.1. Pretendents reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām 

(reģistrācijas faktu pasūtītājs pārbaudīs Uzņēmumu reģistra mājaslapā www.ur.gov.lv). 

 

6. Piedāvājuma izvēles kritērijs 

6.1. Par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, tiek atzīts tas 

pretendents, kura piedāvājums atbilst visām cenu aptaujas noteikumu prasībām un ir ar zemāko 

pirmo iemaksu un zemāko cenu, kuru veidos procentu, nomas un komisijas maksas maksājumu 

summa, līguma darbības laikā. 

6.2. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu, tad tiek lemts vai piešķirt līguma slēgšanas  

tiesības nākamam pretendentam, kura piedāvājums ir ar zemāko cenu, vai cenu aptauju pārtraukt. 

6.3.Ja nav iesniegts neviens cenu aptaujas noteikumu prasībām atbilstošs piedāvājums vai ir cits 

objektīvi pamatots iemesls, pasūtītājam ir tiesības uzvarētāju nepaziņot un cenu aptauju 

pārtraukt. 

 

 

Ar cieņu, 

Skultes ostas pārvaldnieks                                          I.Akulovs 

  
Mob. 26495374 
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Cenu aptauja par tiesībām sniegt operatīvā līzinga pakalpojumus  

Skultes ostas pārvaldei. ID N0: SOP 2020/09”  

1.pielikums 

PIETEIKUMS CENU APTAUJAI 

„ Par tiesībām sniegt operatīvā līzinga pakalpojumus Skultes ostas pārvaldei”.  

ID N0: SOP 2020/09 

 

Informācija par pretendentu 

Pretendenta nosaukums:  

Reģistrācijas numurs:  

Juridiskā adrese:  

Pasta adrese:  

Tālrunis:  Fakss:  

E-pasta adrese:  

Vispārējā interneta adrese:  

 

 

Informācija par pretendenta kontaktpersonu 

Vārds, uzvārds:  

Ieņemamais amats:  

Tālrunis:  Fakss:  

E-pasta adrese:  

 

Ar šo apliecinu savu dalību minētajā cenu aptaujā un apstiprinu, ka esmu iepazinies ar tās 

noteikumiem, pakalpojuma nodrošināšanas apjomiem, un piekrītu visiem tajā minētajiem 

nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav. 

 

Ar šo apliecinu, ka visa sniegtā informācija ir patiesa. 

 

 

Vārds, uzvārds:  

Amats:  

Paraksts:  

Datums:  

 

 


