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Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu
Slimību profilakses un kontroles centra organizētā iepirkuma
„Slimību profilakses un kontroles centra autotransporta tehniskā apkope un remonts”
(iepirkuma identifikācijas Nr. SPKC 2019/07)
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Pasūtītājs: Slimību profilakses un kontroles centrs, reģ. Nr. 90009756700, Duntes iela 22, K-5,
Rīga, LV-1005, tālrunis 67501590, fakss 67501591.
Iepirkuma priekšmets un CPV kods: iepirkuma priekšmets ir divu transportlīdzekļu IVECO
ML 80EL22, turpmāk – Autotransports, remonta un tehniskās apkopes pakalpojums, turpmāk
– Pakalpojums, CPV kods: 501000000-6 (Transportlīdzekļu un ar tiem saistītā aprīkojuma
remonts, apkope un saistītie pakalpojumi).
Pretendents ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēta persona vai šādu personu
apvienība jebkurā to kombinācijā, turpmāk – Pretendents.
Tehniskā specifikācija: tehniskā specifikācija pievienota nolikumam, turpmāk – Nolikums, kā
1.pielikums un satur prasības, par kurām Pretendentam jāiesniedz piedāvājums.
Līguma izpildes vieta: Latvijas Republika.
Kontaktpersona: Juridiskās un resursu nodaļas vecākais juriskonsults Jānis Jakobovičs, tālr.:
67387674, e-pasts: janis.jakobovics@spkc.gov.lv.
Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju Nolikumam Pasūtītāja pircēja profilā
www.eis.gov.lv un Pasūtītāja mājaslapā: https://www.spkc.gov.lv/lv/rightmenu/publiskieiepirkumi.
Informācijas sniegšana: ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma
Nolikuma prasībām, Pasūtītājs to sniedz 3 (triju) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 4 (četras)
dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
Pasūtītājs vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu (elektroniski un/vai pa pastu)
ieinteresētajam piegādātājam, kas uzdevis jautājumu par Nolikumu, ievieto šo informāciju
Pasūtītāja pircēja profilā www.eis.gov.lv pie attiecīgā Iepirkuma nolikuma un Pasūtītāja
mājaslapā pie šī iepirkuma. Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot informācijai, kas
tiek publicēta Pasūtītāja pircēja profilā www.eis.gov.lv saistībā ar šo Iepirkumu. Ja minētās
ziņas Pasūtītājs ir ievietojis Pasūtītāja profilā, tiek uzskatīts, ka ieinteresētā persona ir saņēmusi
papildu informāciju.
Ieinteresētais piegādātājs EIS e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā var reģistrēties kā
Nolikuma saņēmējs, ja tas ir reģistrēts Elektronisko iepirkumu sistēmā kā piegādātājs.1
Piedāvājuma iesniegšana un noformēšana:
9.1. Pretendenti sagatavo un iesniedz piedāvājumu saskaņā ar Nolikumā izvirzītajām
prasībām.
9.2. Pretendents iesniedz vienu piedāvājuma variantu par visu iepirkuma priekšmeta
apjomu.
9.3. Pretendents sedz visas izmaksas, kas saistītas ar tā piedāvājuma iepirkumam
sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.
9.4. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski Pasūtītāja pircēja profilā, ievērojot šādas
Pretendenta izvēles iespējas:
9.4.1. izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot EIS
Iepirkuma profilā ievietotās formas;
9.4.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus EIS un
pievienojot atbilstošajām prasībām (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par
aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);
9.4.3. elektroniski sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus EIS e-konkursu

Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par Nolikuma saņēmēju sk.
https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883
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apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un
aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā Pretendents ir
atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu
paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).
9.5. Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka:
9.5.1. piedāvājuma dokumenti ir jāsagatavo atsevišķos elektroniskos dokumentos ar
standarta biroja programmatūras rīkiem nolasāmā formātā (piemēram, Microsoft
Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) formātā vai pdf formātā);
9.5.2. Pretendents piedāvājuma dokumentus paraksta ar drošu elektronisko parakstu
un laika zīmogu vai ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu;
9.5.3. piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Elektronisko
iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota
piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst
saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus, vai, ja
piedāvājums ir šifrēts, Pretendentam noteiktajā laikā (ne vēlāk kā 15 minūšu
laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas) jāiesniedz derīga elektroniska
atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai. Ja piedāvājums saturēs kādu no
šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.
9.6. Pretendents piedāvājuma noformēšanā ievēro Elektronisko dokumentu likumā un
Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 473 “Elektronisko dokumentu
izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs
un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību
iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktās
prasības attiecībā uz elektronisko dokumentu, kā arī drukātas formas dokumentu
elektronisko kopiju noformēšanu un to juridisko spēku. Pretendents ir tiesīgs apliecināt
visus piedāvājumā esošos atvasinātos dokumentus un tulkojumus, iesniedzot vienu
kopēju apliecinājumu, kas attiecas uz visiem atvasinātajiem dokumentiem un
tulkojumiem.
9.7. Piedāvājuma dokumenti jāsagatavo latviešu valodā, izņemot piedāvājumam papildus
pievienotos informatīvos materiālus (piemēram, ražotāja katalogus, bukletus), kas var
tikt iesniegti arī svešvalodā. Ārvalstu publisko reģistru izsniegtie apliecinājumu
dokumenti var tikt iesniegti svešvalodā ar pievienotu Pretendenta apliecinātu tulkojumu
latviešu valodā. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild Pretendents.
9.8. Informāciju, kas ir komercnoslēpums atbilstoši Komerclikuma 19. pantam vai kas
uzskatāma par konfidenciālu informāciju, Pretendents konkrēti norāda tikai uz tām
piedāvājuma lapām (daļām), kuras satur šāda rakstura informāciju, ar atzīmi
“Komercnoslēpums”. Komercnoslēpums vai konfidenciāla informācija nevar būt
informācija, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir vispārpieejama, tai skaitā
Nolikumā iekļautā informācija, kā arī piedāvātā cena.
9.9. Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem, lai izvairītos no
jebkādām šaubām un pārpratumiem, kas attiecas uz vārdiem un skaitļiem, un bez
iestarpinājumiem, izdzēsumiem vai matemātiskām kļūdām.
9.10. Visai Pretendenta piedāvājumā sniegtajai informācijai ir jābūt patiesai. Ja iepirkuma
komisijai, turpmāk – komisija, rodas šaubas par Pretendenta piedāvājumā sniegto
informācijas patiesību vai dokumenta kopijas autentiskumu, tai ir tiesības pieprasīt, lai
Pretendents apstiprina informācijas patiesību un/vai uzrāda apstiprinoša dokumenta
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oriģinālu vai iesniedz normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātu dokumenta
kopiju. Šajā punktā minētie dokumenti ir jāiesniedz komisijas norādītajā termiņā.
9.11. Piedāvājums elektroniski jāparaksta Pretendenta pārstāvēttiesīgajam vai pilnvarotajam
pārstāvim, pievienojot pilnvaru vai citu pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu
Pretendenta atlases dokumentu daļā. Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajam pārstāvim
piešķirto tiesību un saistību apjoms.
9.12. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība jebkurā to kombinācijā, piedāvājumā
norāda tās pilnvaroto pārstāvi ar tiesībām elektroniski parakstīt visus ar šo iepirkuma
procedūru saistītos dokumentus. Pilnvarojums pārstāvēt piegādātāju apvienību ir
jāparaksta katras piegādātāju apvienībā iekļautās personas pārstāvēttiesīgajam vai
pilnvarotajam pārstāvim.
9.13. Pirms nolikuma 9.15. apakšpunktā noteiktā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām
Pretendents ir tiesīgs grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu, izmantojot attiecīgos EIS
pieejamos rīkus.
9.14. Pēc nolikuma 9.15. apakšpunktā noteiktā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām
Pretendents:
9.14.1. nav tiesīgs grozīt iesniegto piedāvājumu;
9.14.2. ir tiesīgs atsaukt iesniegto piedāvājumu, rakstveidā par to informējot Pasūtītāju.
Šajā gadījumā piedāvājuma atsaukšana izbeidz turpmāku Pretendenta līdzdalību
šajā Iepirkumā.
9.15. Pretendenti piedāvājumus iesniedz ne vēlāk kā līdz 2019. gada 29.martam plkst. 10:00,
iesniedzot Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā. Ārpus EIS
Iepirkuma profila un/vai pēc noteiktā termiņa iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par
neatbilstošiem nolikuma prasībām. Ārpus EIS Iepirkuma profila iesniegtie piedāvājumi
neatvērti tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.
9.16. Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie
piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.
Iepirkuma priekšmeta daļas: iepirkuma priekšmets ir vienā daļā, Pretendentam piedāvājums
jāiesniedz par pilnu apjomu saskaņā ar tehnisko specifikāciju.
Kvalifikācijas prasības Pretendentam:
11.1. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
11.2. Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (skaitot līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai)
ir sniedzis Autotransporta apkopes un remonta pakalpojumus vismaz 60 000,00 euro
bez PVN apjomā;
11.3. Pretendenta pakalpojuma sniegšanas vieta atbilst Valsts vides dienesta C kategorijas
piesārņojošai darbībai saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 22.aprīļa noteikumiem
Nr.380 “Vides prasības mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīcu izveidei un
darbībai”.
Prasības Pretendentam un iesniedzamie dokumenti. Pretendentam jāiesniedz:
12.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā atbilstoši Nolikuma 2. pielikuma formai;
12.2. iepirkumu komisija par Nolikuma 11.1.punktu veiks pārbaudi Uzņēmumu reģistra
datubāzē. Ārvalstī reģistrētam Pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts
institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās
valsts normatīvo aktu prasībām;
12.3. Pretendenta pieredzes apraksts atbilstoši Nolikuma 4.pielikuma formai, kurā tas
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apliecina atbilstību Nolikuma 11.2.punktam;
12.4. ne mazāk kā 2 (divas) pozitīvas atsauksmes no ne mazāk kā 2 (diviem) dažādiem
Pretendenta pieredzes aprakstā (Nolikuma 4.pielikums) minētajiem pasūtītājiem, kas
apliecina, ka Pretendents kvalitatīvi un savlaicīgi veicis pieredzes aprakstā minētos
pakalpojumus;
12.5. atbilstību nolikuma 11.3.punktam komisija pārbaudīs Valsts vides dienesta
tīmekļvietnē:
http://www.vvd.gov.lv/izsniegtas-atlaujas-un-licences/c-kategorijasapliecinajumi/;
12.6. gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, jāiesniedz katra piegādātāju
apvienības dalībnieka parakstīts dokuments (apliecinājums vai vienošanās), kurš
apliecina katra piegādātāju apvienības dalībnieka pilnvarojumu vienam no dalībniekiem
Pretendenta vārdā iesniegt piedāvājumu un apliecina katra dalībnieka uzņemtās
saistības attiecībā uz dalību līguma izpildē, un slēgt līgumu gadījumā, ja pasūtītājs
izvēlēsies šo piedāvājumu;
12.7. Pretendents iesniedz visu to apakšuzņēmēju sarakstu, kuru sniedzamo pakalpojumu
vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam
apakšuzņēmējam izpildei nododamo pakalpojumu līguma daļu, kā arī iesniedz attiecīgā
apakšuzņēmēja apliecinājumu par piedalīšanos iepirkuma līguma izpildē.
Finanšu piedāvājums - apliecinājums: piedāvājumu sagatavo un iesniedz saskaņā ar finanšu
piedāvājuma formu (2.pielikums). Cenas jānorāda euro bez pievienotās vērtības nodokļa
(PVN). Piedāvājuma cenai jāietver visas ar Pakalpojuma nodrošināšanu saistītās izmaksas,
kuras rodas, Pretendentam izpildot pasūtījumu, lai nodrošinātu Pasūtītājam Pakalpojuma izpildi
saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums).
Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana. Iepirkuma komisija:
14.1. pārbaudīs piedāvājumu atbilstību Nolikumā Pretendentiem norādītajām piedāvājumu
noformējuma prasībām. Ja piedāvājums neatbilst kādai no noteiktajām prasībām,
iepirkuma komisija lemj par Pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkumā;
14.2. pārbaudīs Pretendentu atbilstību Nolikumā Pretendentiem noteiktajām atlases
prasībām. Ja piedāvājums neatbilst kādai no noteiktajām atlases prasībām, komisija
lemj par Pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkumā;
14.3. pārbaudīs finanšu piedāvājuma atbilstību un finanšu piedāvājuma – apliecinājuma
formai. Pretendenti, kuru piedāvājums neatbildīs finanšu piedāvājuma formas prasībām,
tiks izslēgti no turpmākās dalības iepirkumā. Pārbaudīs, vai finanšu piedāvājumā nav
aritmētiskas kļūdas un vai piedāvājums nav nepamatoti lēts. Iepirkuma komisija labo
Pretendenta piedāvājuma aritmētiskās kļūdas;
14.4. no visiem prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlēsies piedāvājumu ar zemāko
cenu;
14.5. pārbauda Publisko iepirkumu likuma (PIL) 9. pantā astotajā daļā norādīto izslēgšanas
gadījumu esamību PIL 9.panta noteiktajā kārtībā attiecībā uz Pretendentu, uz
Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka
tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības
biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas
tiesības. Ja pasūtītājs informāciju par Pretendentu, kas ir par pamatu Pretendenta
izslēgšanai no turpmākās dalības Iepirkumā, iegūst tieši no kompetentās institūcijas,
datubāzēs vai no citiem avotiem, Pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu
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dokumentu par attiecīgo faktu gadījumos, kad pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst
faktiskajai situācijai;
14.6. pārbauda un izslēdz Pretendentu no dalības iepirkumā Starptautisko un Latvijas
Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajos
gadījumos;
14.7. 3 (trīs) darba dienu laikā pēc iepirkuma komisijas lēmuma pieņemšanas visi Pretendenti
tiks informēti par iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu.
Lēmums par iepirkuma pārtraukšanu: iepirkuma komisija var pieņemt lēmumu par iepirkuma
pārtraukšanu, ja ir objektīvs pamatojums.
Līguma slēgšana un tā darbības termiņš:
16.1. iepirkuma līgumu slēdz uz Pretendenta piedāvājuma pamata;
16.2. plānotais pakalpojuma sniegšanas ilgums: 24 mēneši;
16.3. līguma termiņš: līdz līguma summas sasniegšanai;
16.4. Pakalpojums tiek veikts: Latvijas Republikā atbilstoši Pretendenta norādītājai vietai;
16.5. līguma summa: līdz EURO 41 000,00 bez PVN;
16.6. samaksa un termiņš: 10 (desmit) dienu laikā no pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas
parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas;
16.7. pasūtītājam ir tiesības ieturēt samaksu no izpildītājam par Pakalpojuma izpildi
pienākošās summas, ja izpildītājs nav izpildījis vai nepilnīgi izpildījis savas šajā Līgumā
noteiktās saistības un savas darbības vai bezdarbības trūkumus nav novērsis vienas
diennakts laikā;
16.8. līgums var tikt izbeigts pirms termiņa līgumā un normatīvajos aktos noteiktajos
gadījumos, pusēm abpusēji vienojoties vai 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš brīdinot otru
pusi.
16.9. Pretendents, kuram ir piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, paraksta iepirkuma līgumu
ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā pēc pasūtītāja rakstveida pieprasījuma. Ja Pretendents
neparaksta iepirkuma līgumu noteiktajā termiņā Pretendenta vainas dēļ, Pasūtītājs to
uzskata par atteikumu slēgt līgumu;
16.10. ja Pretendents, kuram ir piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, atsakās noslēgt līgumu,
iepirkuma komisija līguma slēgšanas tiesības piešķir Pretendentam, kura iesniegtais
piedāvājums atbilst visām iepirkuma prasībām un ir ar nākošo zemāko cenu.

1.pielikums – Tehniskā specifikācija uz 6 lapām.
2.pielikums – Finanšu piedāvājums – apliecinājuma forma uz 5 lapām.
3.pielikums – Pretendenta pieteikuma forma dalībai iepirkumā uz 1 lapas.
4.pielikums – Pretendenta pieredzes apraksta forma uz 1 lapas.

1.pielikums
iepirkuma
„Slimību profilakses un kontroles centra autotransporta tehniskā apkope un remonts”
(iepirkuma identifikācijas Nr. SPKC 2019/07)
Tehniskā specifikācija
1.1. Pasūtītāja transportlīdzekļi
Pretendents piedāvā veikt darbus šādām pasūtītāja automašīnām:
Nr.
p.k.

Marka, Modelis

Izlaiduma gads

Izmantojamā
degviela

Dzinēja
apjoms (litri)

1.

Iveco EUROCARGO ML80E22P

2007

Dīzeļdegviela

6,0

2.

Iveco EUROCARGO ML80E22P

2007

Dīzeļdegviela

6,0

1.2. Pretendents piedāvā veikt vismaz šāda veida remontdarbus, diagnostikas darbus un tehniskās apkopes darbus (t.i.,
dzinēja diagnostika un remonts; elektrosistēmas diagnostika un remonts; ritošās daļas diagnostika un remonts; riteņu
savirzes/sagāzuma pārbaude un regulēšana; riepu maiņa, montāža, balansēšana un remonts; transportlīdzekļu
periodiskā apkope, remontam nepieciešamo rezerves daļu iegāde un nomaiņa, virsbūves remonts; u.c. darbi, kas
nepieciešami, lai nodrošinātu pasūtītāja transportlīdzekļu pilnvērtīgu darbību atbilstoši satiksmes drošības normām)
Pretendenta servisa centrā, kas ir aprīkots ar:
1.2.1. Vismaz vienam atbilstošas celtspējas auto pacēlājam (Pretendenta rīcībā ir jābūt iekārtas pārbaudes protokolam par
veiktajām pārbaudēm saskaņā ar 2002.gada 09.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.526 “Darba aizsardzības
prasības, lietojot darba aprīkojumu”);
1.2.2. Datordiagnostikas iekārtu ar iespēju pieslēgties transportlīdzekļa diagnostikas izvadam (Pretendenta rīcībā ir jābūt
iekārtas programmatūras izmantošanas tiesību apliecinošiem dokumentiem (licence vai tās iegādes
dokumenti));
1.2.3. Gaismas ierīču pārbaudes stendu (kalibrēts un apkopts ievērojot iekārtas ražotāja apkopju grafiku);
1.2.4. Bremžu pārbaudes stendu (Pretendenta rīcībā ir jābūt iekārtas spēkā esošai kalibrēšanas apliecībai vai
sertifikātam);
1.2.5. Riepu montāžas un remonta stendu (Pretendenta rīcībā ir jābūt riepu balansēšanas iekārtas (stenda) spēkā esošai
kalibrēšanas apliecībai vai sertifikātam);

1.2.6. Riteņu savirzes/sagāzuma pārbaudes un regulēšanas stendu (Pretendenta rīcībā ir jābūt iekārtas spēkā esošai
kalibrēšanas apliecībai vai sertifikātam);
1.2.7. Remontam paredzēto rokas instrumentu kompleksam, speciālo instrumentu komplektam un iekārtu aprīkojumam
vieglo automobiļu tehniskās apkopes un remonta veikšanai;
1.3. Diagnostikas darbu, tehniskās apkopes darbu un remontdarbu izpilde
1.3.1. Pretendents piedāvā veikt visus nepieciešamos diagnostikas darbus, tehniskās apkopes darbus un remontdarbus (tostarp
arī finanšu piedāvājumā tieši nenorādītos remontdarbus) pasūtītāja transportlīdzekļiem, izmantojot savā rīcībā esošos
darba rīkus, ierīces, iekārtas un citas attiecīgo darbu izpildei nepieciešamās lietas (tostarp, palīgmateriālus).
1.3.2. Remontdarbus, kas nav tieši norādīti finanšu piedāvājumā, pretendents piedāvā veikt, ievērojot Līgumā paredzētos
nosacījumus un Līgumā noteikto šo darbu izpildes kvalitāti un kārtību.
1.3.3. Pretendents piedāvā izmantot (nodot, pārdot) darbu izpildes ietvaros jaunas un oriģinālas attiecīgā transportlīdzekļa
ražotāja rezerves daļas un detaļas, kā arī attiecīgā transportlīdzekļa ražotāja atzītu firmu materiālus, smērvielas (u.tml.
lietas) vai arī tādas rezerves daļas, detaļas, materiālus, smērvielas, piederumus (u.tml. lietas), kas atbilst iepriekš minēto
kvalitātei (ekvivalentas).
1.3.4. Pretendents piedāvā veikt pasūtītāja transportlīdzekļa, kurš atrodas pie pretendenta darbu veikšanai (tajā skaitā uz tā
uzstādītā aprīkojuma), bezmaksas uzraudzību darbu izpildes laikā un pēc tā (pretendenta apsargātās servisa telpās,
teritorijā vai apgaismotā norobežotā autostāvvietā), līdz transportlīdzekļa nodošanai pasūtītājam.
1.3.5. Pretendents piedāvā iespēju nodrošināt pasūtītāja automašīnu diagnostikas darbus, tehniskās apkopes darbus un
remontdarbus (tostarp arī finanšu piedāvājumā tieši nenorādītos remontdarbus) neparedzētos un neatliekamos
gadījumos ārpus kārtas.
1.3.6. Tehniskās apkopes darbu izpildes termiņš ne ilgāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā no saskaņotā darbu uzsākšanas
brīža.
1.3.7. Remonta darbu izpildes termiņš ne ilgāk kā 2 (divu) darba dienu laikā no saskaņotā darbu uzsākšanas brīža. Rezerves
daļu piegādes gadījumā, Pretendents saskaņo ar pasūtītāju remonta darbu izpildes termiņu.
1.3.8. Pretendents saskaņo ar pasūtītāju servisa pakalpojumu darbus un to izmaksas pirms darbu uzsākšanas.
1.3.9. Pretendentam nekavējoties jāinformē pasūtītājs par automobiļa tehniskās apkopes vai remonta darbu izpildes laikā
konstatētajām papildus darbu izmaksām, un tās jāsaskaņo ar pasūtītāju pirms papildus darbu veikšanas.
1.3.10. Pasūtītājam ir tiesības pasūtīt un iegādāties atsevišķas rezerves daļas, kas paredzētas konkrētajam utotransportam
mašīnai, taču atšķiras no tehniskajā specifikācijā uzskaitītajām, atsevišķi vienojoties par to ar piegādātāju, kā arī
rezerves daļu cenas nedrīkst pārsniegt mazumtirdzniecības cenas.

1.4. Darbu garantija
1.4.1. Garantijas laiks veiktajiem darbiem ne mazāk kā 12 mēneši no attaisnojuma dokumenta abpusējas parakstīšanas brīža.
1.4.2. Garantijas laiks uzstādītajām rezerves daļām tiek noteikts atbilstoši katras rezerves daļas ražotāja noteiktajam garantijas
termiņām, bet tas nevar būt īsāks kā 12 mēneši no attaisnojuma dokumenta abpusējas parakstīšanas brīža.
1.4.3. Pretendents, pēc pasūtītāja pieteiktās pretenzijas, novērš trūkumus ne ilgāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā no
pretenzijas pieteikuma brīža.
1.5. Pretendents apliecina Tehniskajā specifikācijā minēto prasību nodrošināšanu ar Tehniskā piedāvājuma iesniegšanu.
1.6. Piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkuma komisijai vai tās pilnvarotajai personai ir tiesības veikt Pretendenta
piedāvātā automobiļu servisa apskati, lai pārliecinātos par Pretendenta piedāvāto automobiļu servisa tehniskā
nodrošinājuma atbilstību nolikumā un tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām, kā arī Pretendentam, pēc
iepirkuma komisijas pieprasījuma, jāiesniedz tādi dokumenti, kas apstiprina tehniskā nodrošinājuma esamību
automobiļu servisā un to darbības atbilstību nolikumā un tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.

Autotransporta rezerves daļas, diagnostika un remonts.
1.
2.
3.

3.1

3.2

Iespējama jebkuras automobili komplektējošās detaļas iegāde un nomaiņas pakalpojums pasūtījums piešķirtā
finansējuma robežās
Automobiļu remontam tiek izmantotas jaunas, šo modeļu komplektācijā lietotas, vai
ekvivalentas rezerves daļas.
Kvalitātes prasības
Remonta garantija vismaz viens gads vai 30000 km nobraukums
Galveno mezglu, iekārtu un sistēmu rezerves daļu uzskaitījums:
Filtrs eļļas
Filtrs gaisa
Filtrs degvielas
Augstspiediena sprausla
Zemspiediena sūknis
Dzinēja rezerves daļas
Dzesēšanas sistēmas sūknis
Turbokompresors
Termostats
Dzesēšanas radiators
Salona apsildes radiators
Elektroiekārtas sistēmas
Ģenerators
rezerves daļas
Kontroles elektropanelis ar spidometru

3.3

Transmisijas rezerves daļas

3.4

Balstiekārtas rezerves daļas

3.5

3.6

3.7
4.
4.1.
4.2.
4.3.

Priekšējais lukturis
Aizmugurējais lukturis
Sānu lukturis
Pagriezienu lukturis
Starteris
Priekšējā stikla tīrīšanas mehānisms
Priekšējā stikla tīrīšanas mehānisma elektromotors
Apsildāmās iekārtas elektromotors
Akumulatora baterija
Kardāns priekšējais
Kardāns aizmugurējais aizmugures tiltam
Kardāna krustiņš
Riepa 225/75 R 17,5
Amortizators (priekšējais)
Atsperes (priekšējā)
Atsperes (aizmugurējā)
Rumbu gultnis (priekšējais)
Rumbu gultnis (aizmugurējais)

Stūres šķērsstienis pirmajam tiltam
Stūres garenstienis priekšas tiltam
Stūres iekārtas rezerves
Stūres garenstienis
daļas
Darba hidrocilindris
Stūres mehānisms
Galvenie bremžu cilindrs
Bremžu sistēmas rezerves
Bremžu šļauka
daļas
Bremžu uzlikas priekšējās (komplekts 1.ritenim)
Bremžu uzlikas aizmugurējās (komplekts 1.ritenim)
Stikls priekšējais
Sānu durvju stikls
Virsbūves rezerves daļas
Sānu atpakaļskata spoguļu komplekts (kreisais)
Sānu atpakaļskata spoguļu komplekts (laabais)
Nepieciešamie apkopes materiāli:
Dzinēja eļļa pussintētiskā (litrs)
10W30
Transmisijas eļļa (litrs)
ATF Transmisija
Transmisijas eļļa (litrs)
75W90

4.4.
4.5.
4.6.
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
6.
6.1

Dzesēšanas šķidrums (litrs)
Izplūdes izmešu samazināšanas
šķidrums
Bremžu šķidrums (litrs)

Antifrīzs VCS
AdBlue
DOT-6
Automašīnas diagnostika.

Motora pilna diagnostika.
Balstiekārtas diagnostika.
Elektrosistēmas diagnostika.
Bremžu sistēmas diagnostika.
Motora remonts

Nepieciešamie remontdarbi
Galvas blīves maiņa.
Vārstu vāka blīves maiņa.
Turbīnas maiņa.

Barošanas sistēmas remonts

Augstspiediena sprauslu maiņa.

6.3

Dzesēšanas sistēmas remonts

Dzesēšanas šķidruma sūkņa maiņa.
Dzesēšanas radiatora maiņa.

6.4

Elektroiekārtas un aizdedzes
sistēmas remonts

6.2

6.5
6.6

Kardāna pārvada remonts
Stūres iekārtas remonts
Bremžu sistēmas remonts

6.7
Ritošās daļas remonts
6.8

Ģeneratora maiņa.
Startera maiņa.
Viena kardāna krustiņa maiņa.
Kardānu komplekta maiņa aizmugures tiltam
Stūres mehānisma maiņa.
Stūres šķeršstieņa maiņa priekšas tiltam
Stūres garenstieņa maiņa priekšas tiltam
Darba hidrocilindris maiņa
Bremžu uzliku maiņa priekšas tiltam
Bremžu uzliku maiņa aizmugures tiltam
Atsperu lāgu maiņa priekšas tiltam
Atsperu lāgu maiņa aizmugures tiltam
Amortizatoru maiņa priekšas tiltam
Priekšējā tilta maiņa
Aizmugures tilta maiņa

2.pielikums
iepirkuma
„Slimību profilakses un kontroles centra autotransporta tehniskā apkope un remonts”
(iepirkuma identifikācijas Nr. SPKC 2019/07)
Finanšu piedāvājums - apliecinājums
1. Apliecinām, ka remontā izmantosim jaunas rezerves daļas.
2. Pakalpojuma sniegšanas vieta: ________,_______, LV-______(attālums ________km līdz pakalpojuma sniedzēja adresei).

1.
2.
3.
4.

4.1

4.2

Autotransporta rezerves daļas, diagnostika un remonts.
Iespējama jebkuras automobili komplektējošās detaļas iegāde un nomaiņas pakalpojums pasūtījums piešķirtā
finansējuma robežās
Automobiļu remontam tiek izmantotas jaunas, šo modeļu komplektācijā lietotas, vai ekvivalentas
rezerves daļas.
Kvalitātes prasības
Remonta garantija vismaz viens gads vai 30 000 km nobraukums
Mezglu, iekārtu un sistēmu rezerves daļas tiek pasūtītas atbilstoši konkursa uzvarētāja iesniegtajam katalogam vai citam
datu nesējam, kurā iekļautas visas automobiļu Autotransporta sastāvdaļas.
Autotransporta galveno mezglu, iekārtu un sistēmu
rezerves daļu uzskaitījums:
Filtrs eļļas
Filtrs gaisa
Filtrs degvielas
Augstspiediena sprausla
Dzinēja rezerves
Zemspiediena sūknis
daļas
Dzesēšanas sistēmas sūknis
Turbokompresors
Termostats
Dzesēšanas radiators
Salona apsildes radiators
Elektroiekārtas
Ģenerators

Mērvienība: Cena EUR bez PVN
gab./kompl.
Gab.
Gab.
Gab.
Gab.
Gab.
Gab.
Gab.
Gab.
Gab.
Gab.
Gab.

sistēmas rezerves
daļas

4.3

Transmisijas
rezerves daļas

4.4

Balstiekārtas
rezerves daļas

4.5

Stūres iekārtas
rezerves daļas

4.6

Bremžu sistēmas
rezerves daļas

4.7

Virsbūves rezerves
daļas

Kontroles elektropanelis ar spidometru
Priekšējais lukturis
Aizmugurējais lukturis
Sānu lukturis
Pagriezienu lukturis
Starteris
Priekšējā stikla tīrīšanas mehānisms
Priekšējā stikla tīrīšanas mehānisma
elektromotors
Apsildāmās iekārtas elektromotors
Akumulatora baterija
Kardāns priekšējais
Kardāns aizmugurējais, aizmugures
tiltam
Kardāna krustiņš
Riepa 225/75 R 17,5
Amortizators (priekšējais)
Atsperes (priekšējā)
Atsperes (aizmugurējā)
Rumbu gultnis (priekšējais)
Rumbu gultnis (aizmugurējais)
Stūres šķērsstienis priekšas tiltam
Stūres garenstienis priekšas tiltam
Stūres garenstienis
Darba hidrocilindris
Stūres mehānisms
Galvenais bremžu cilindrs
Bremžu šļauka
Bremžu uzlikas priekšējās (komplekts
1.ritenim)
Bremžu uzlikas aizmugurējās (komplekts
1.ritenim)
Stikls priekšējais
Sānu durvju stikls
Sānu atpakaļskata spoguļu komplekts
(kreisais)

Gab.
Gab.
Gab.
Gab.
Gab.
Gab.
Gab.
Gab.
Gab.
Gab.
Gab.
Gab.
Gab.
Gab.
Gab.
Gab.
Gab.
Gab.
Gab.
Gab.
Gab.
Gab.
Gab.
Gab.
Gab.
Gab.
Kompl.
Kompl.
Gab.
Gab.
Kompl.

Sānu atpakaļskata spoguļu komplekts
(labais)
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
6.
6.1
6.2
6.3
6.4
7.
7.1

7.2
7.3

Nepieciešamie apkopes materiāli:
Dzinēja eļļa
10W40
pussintētiskā (litrs)
Transmisijas eļļa
ATF Transmisija
(litrs)
Transmisijas eļļa
75W90
(litrs)
Dzesēšanas
Antifrīzs VCS
šķidrums (litrs)
Izplūdes izmešu
samazināšanas
AdBlue
šķidrums
Bremžu šķidrums
DOT-6
(litrs)
Automašīnas diagnostika.
Motora pilna diagnostika.
Balstiekārtas diagnostika.
Elektrosistēmas diagnostika.
Bremžu sistēmas diagnostika.
Nepieciešamo remontdarbu izmaksas par vienu darba
stundas:
Galvas blīves maiņa
Vārstu vāka blīves maiņa
Motora remonts
Turbīnas maiņa
Barošanas
sistēmas remonts
Dzesēšanas
sistēmas remonts
Elektroiekārtas un

Augstspiediena sprauslu maiņa
Dzesēšanas šķidruma sūkņa maiņa
Dzesēšanas radiatora maiņa
Ģeneratora maiņa.

Kompl.
Mērvienība:
litrs

Cena EUR bez PVN

Litrs
Litrs
Litrs
Litrs
Litrs
Litrs
Mērvienība:
gabaldarbs
Gabaldarbs
Gabaldarbs
Gabaldarbs
Gabaldarbs
Mērvienība:
stunda
Stunda

Stunda
Stunda
Stunda

Cena EUR bez PVN

Cena EUR bez PVN

7.4

aizdedzes sistēmas
remonts

7.5

Startera maiņa.
Viena kardāna krustiņa maiņa

Kardāna pārvada
remonts
7.6

Kardānu komplekta maiņa aizmugures
tiltam

Stunda

Stūres mehānisma maiņa.
Stūres iekārtas
remonts

Stūres šķērsstieņa maiņa priekšas tiltam
Stūres garenstieņa maiņa priekšas tiltam

Stunda

Darba hidrocilindra maiņa
7.7

7.8

Bremžu sistēmas
remonts

Bremžu uzliku maiņa priekšas tiltam

Ritošās daļas
remonts

Atsperu lāgu maiņa priekšas tiltam

Bremžu uzliku maiņa aizmugures tiltam

Stunda

Atsperu lāgu maiņa aizmugures tiltam
Amortizatoru maiņa priekšas tiltam

Stunda

Priekšējā tilta maiņa
Aizmugures tilta maiņa
Kopējā cena EUR:

3.pielikums
iepirkuma
„Slimību profilakses un kontroles centra autotransporta tehniskā apkope un remonts”
(iepirkuma identifikācijas Nr. SPKC 2019/07)
PRETENDENTA PIETEIKUMS
Informācija par Pretendentu
Pretendenta nosaukums:
Reģistrācijas numurs un datums:
Juridiskā adrese:
Pasta adrese:
Tālrunis:
E-pasta 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:
APLIECINĀJUMS:
Mēs apliecinām, ka nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā Pretendenta
piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā, kā arī, ka nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums
piedalīties iepirkumā un pildīt iepirkuma Nolikumā Pretendentiem, tehniskajā specifikācijā
norādītās prasības.
Uzņēmums atbilst - mazā / vidējā / cita (nevajadzīgo svītrot) uzņēmuma statusam.
Datums
Pretendenta paraksts:
Vārds, uzvārds:
Amats:

4.pielikums
iepirkuma
„Slimību profilakses un kontroles centra autotransporta tehniskā apkope un remonts”
(iepirkuma identifikācijas Nr. SPKC 2019/07)
PRETENDENTA PIEREDZE PAKALPOJUMA NODROŠINĀŠANĀ (FORMA)

Pasūtītāja nosaukums,
Nr.p.k.
kontaktpersona,
tālruņa numurs

Pakalpojuma
nosaukums

Pakalpojuma
raksturojums

Līguma
summa,
EURO bez
PVN*

Līguma izpildes
periods
(no – līdz)
(mm/gggg)

*Lai nepārkāptu komercnoslēpumus par privātiem uzņēmumiem, norādīt to nosaukumus, vai
plašāku informāciju iespēju robežās.

