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I. Vispārīgā informācija 

 

1. Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA DT 2019/2 

2. Pasūtītāja nosaukums, adrese un rekvizīti: 

Pasūtītāja nosaukums VSIA “Daugavpils teātris” 

PVN maksātāja reģistrācijas 

numurs 
41503037608 

Juridiskā adrese Rīgas iela 22a, Daugavpils, Daugavpils, LV-5401 

Tālrunis 654 26321 

Elektroniskā pasta adrese daugavpilsteatris@apollo.lv 

Kontaktpunkts VSIA “Daugavpils teātris” 

Kontaktpunkta adrese Rīgas iela 22a, Daugavpils 

Kontaktpersona Dainis Melāns 

Tālruņa Nr. +371 26069244 

e-pasta adrese daugavpilsteatris@apollo.lv 

Darbs Pirmdiena 

Otrdiena 

Trešdiena 

Ceturtdiena 

Piektdiena 

09.00  – 12.00, 13.30 – 16.00 

3. Pasūtītājs, kura labā tiek veikts iepirkums un līguma slēdzējs. 

4. Iepirkuma metode: Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu. 

5. Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājumu variantus. 

6. Nosacījumi tās informācijas aizsardzībai, kuru Pasūtītājs nodevis piegādātājiem kopā ar 

tehniskajām specifikācijām, kā arī iepirkuma procedūras laikā – nav paredzēti.  

7. Paziņojot par iepirkuma līguma slēgšanu un informējot kandidātus un pretendentus, pasūtītājs 

nav tiesīgs atklāt informāciju, kuru tam kā komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju 

nodevuši citi kandidāti un pretendenti. 

II. Iepirkuma priekšmets 

8. Iepirkuma priekšmets: Mikroautobusa piegāde VSIA “Daugavpils teātris” vajadzībām, 

atbilstoši šī Nolikuma prasībām un tehniskajai specifikācijai (2.pielikums). 

9. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. 

10. Iepirkuma nomenklatūra: CPV pamatkods: 34114400-3 (mikroautobusi).  

11. Iepirkuma līguma izpildes laiks, vieta un svarīgākie nosacījumi paredzēti iepirkuma līguma 

projektā (5.pielikums). Iepirkuma līgumu slēdz pēc tam, kad pieņemts lēmums par  

uzvarētāju. 

12. Līguma izpildes termiņš: 120 (simts divdesmit) dienu laikā no līguma spēkā stāšanās 

dienas. 

III. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums un laiks 

13. Piedāvājumus drīkst iesniegt ne vēlāk kā līdz 2019. gada 08. aprīļa, plkst. 10:00 pēc vietējā 

laika personīgi VSIA “Daugavpils teātris” 3. stāva 1 kabinetā, Rīgas ielā 22a, Daugavpilī, 

vai atsūtīt pa pastu pēc adreses: VSIA “Daugavpils teātris”, Rīgas iela 22a, Daugavpils, LV-

5401, sākot ar dienu, kad paziņojums publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā. 

14. Ja piedāvājums tiek iesniegts pēc norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, to 

neatvērtā veidā nosūta atpakaļ pretendentam ierakstītā pasta sūtījumā vai nepieņem, ja 

pieteikumu iesniedz personīgi. 

mailto:daugavpilsteatris@apollo.lv
mailto:daugavpilsteatris@apollo.lv
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15. Piedāvājumu atvēršana notiks 2019. gada 08. aprīlī, plkst.10:10, VSIA “Daugavpils teātris” 

3. stāvā 1. kabinetā, Rīgas ielā 22a, Daugavpilī, Latvijas Republika, atklātā sēdē. 

Piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu komisija veic slēgtā sēdē. 

IV. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu 

16. Piedāvājums iesniedzams trīs identiskos eksemplāros – viens oriģināls un divas kopijas ar 

attiecīgu atzīmi – ORIĢINĀLS un KOPIJA. 

17. Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā, drukātā veidā, lapas cauršūtas, numurētas un 

aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē uz kuras ir norādīti pretendenta 

rekvizīti un pasūtītāja adrese: VSIA “Daugavpils teātris”, Rīgas iela 22a, Daugavpils, LV-

5401, ar atzīmi: 

Iepirkumam Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā 

„Mikroautobusa piegāde VSIA “Daugavpils teātris” vajadzībām”, VSIA DT 2019/2  

neatvērt līdz 2019. gada 08. aprīļa plkst.10:00. 

18. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Pretendenta atlases vai kvalifikāciju apliecinošus 

dokumentus var iesniegt svešvalodā. Ja kāds dokuments iesniegts svešvalodā, pretendents 

tam pievieno tulkojumu latviešu valodā, kārtībā, kāda noteikta Ministru kabineta 2000.gada 

22.augusta noteikumos Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts 

valodā”.  

19. Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem 

Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un 

noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu 

iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, 

ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots. 

20. Ja kādu Pretendenta iesniegto dokumentu izdevusi 1961.gada 5.oktobra Hāgas konvencijas 

par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu dalībvalsts iestāde, tad pie 

tiem ir jābūt pievienotiem APOSTILLE apliecinājumiem. Pārējo valstu iestāžu izsniegtajiem 

dokumentiem ir jābūt legalizētiem starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā. Konsulārā 

legalizācija un dokumentu legalizācija ar APOSTILLE saskaņā ar Dokumentu legalizācijas 

likumu nav nepieciešama publiskiem dokumentiem, kurus ir izsniegusi Eiropas Savienības 

dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācija. 

21. Pieteikumu, tehnisko un finanšu piedāvājumu un citus iepirkuma dokumentus paraksta 

pārstāvēttiesīgā  persona, vai persona kura ir tam speciāli pilnvarota. 

22. Pieteikums, tehniskais un finanšu piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar pievienotajiem 

paraugiem. 

23. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto 

piedāvājumu. Ja pretendents groza piedāvājumu, tas iesniedz jaunu piedāvājumu ar atzīmi 

“GROZĪTS”. Tādā gadījumā komisija vērtē grozīto piedāvājumu. 

24. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt. 

25. Pretendentu iesniegtie dokumenti pēc iepirkuma pabeigšanas netiek atdoti atpakaļ. 

V. Prasības pretendentiem un iesniedzamā informācija,  

kas nepieciešama, lai novērtētu pretendentu  

26. Pretendentu izslēgšanas nosacījumus reglamentē Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotā 

daļa un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums, kas vienlīdz saistošs 

visiem pretendentiem.  

27. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajai daļai, Pasūtītājs pretendentu, kuram 

būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, izslēdz no dalības iepirkumā jebkurā 

no šādiem gadījumiem: 
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27.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad 

maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts 

pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts; 

27.2. ir konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad 

pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, 

pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā 

dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 

iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz 

Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs ņem vērā 

informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts 

ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma 

nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā; 

27.3. iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), 

iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu Publisko iepirkumu 

likuma 25.panta pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta 

izvēlē, un pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu 

ierobežojošiem pasākumiem; 

27.4. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, 

ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai 

iepirkuma nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir 

personālsabiedrība, ir attiecināmi šī punkta nosacījumi. 

27.5. pretendents ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība. 

28. Iesniedzamie piedāvājuma dokumenti: 

28.1. titullapa (pēc izvēles); 

28.2. satura rādītājs (pēc izvēles); 

28.3. pilnvaras oriģināls, kas apliecina pilnvarotās personas tiesības parakstīt piedāvājumu, 

ja to paraksta pilnvarotā persona;  

28.4. pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā atbilstoši 1.pielikumam; 

28.5. kvalifikācijas (atlases) dokumenti atbilstoši Iepirkuma nolikuma 5.pielikumam un 

Iepirkuma nolikuma 31.punkta prasībām; 

28.6. Parakstīts Tehniskais piedāvājums atbilstoši nolikuma 3.pielikumam, kuram 

pievieno: 

28.6.1. dokumentus, kas atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra 

noteikumu Nr.106 3. punktam apliecina attiecīgā transportlīdzekļa darbmūža 

enerģijas patēriņu (degvielas patēriņu l/100 km), kā arī oglekļa dioksīda 

emisijas un piesārņotāju – slāpekļa oksīdu, metānu nesaturošo ogļūdeņražu 

un cieto daļiņu – emisijas; 

28.6.2. piedāvātā mikroautobusa shematisku attēlu ar izmēriem un krāsainu attēlu 

vismaz no diviem skatu punktiem, vai krāsainu fotogrāfiju vismaz no diviem 

skatu punktiem; 

28.7. Parakstīts Finanšu piedāvājums (4.pielikums), kurā jānorāda kopējās piegādes 

un reģistrācijas izmaksas, izņemot pievienotās vērtības nodokli; 

28.8. Piedāvājumam pievieno tehnisko piedāvājumu un mikroautobusa attēlus 

elektroniskā formā, CD diskā vai līdzvērtīgā informācijas nesējā. 

 

 

http://likumi.lv/ta/id/223791-noteikumi-par-transportlidzeklu-kategorijam-uz-kuram-iepirkumos-attiecinamas-ipasas-prasibas-un-transportlidzeklu-darbmuza#p13
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29. Pretendentu kvalifikācijas (atlases) prasības un iesniedzamie dokumenti kvalifikācijas 

novērtēšanai: 

Nr. Prasības pretendentiem Iesniedzamie dokumenti 

29.1. Pretendents ir reģistrēts atbilstoši 

reģistrācijas vai pastāvīgas dzīvesvietas 

valsts normatīvo aktu prasībām  

Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību 

un visiem personālsabiedrības biedriem 

(ja piedāvājumu iesniedz 

personālsabiedrība)  vai visiem 

piegādātāju  apvienības dalībniekiem (ja 

piedāvājumu iesniedz piegādātāju 

apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja 

pretendents plāno piesaistīt 

apakšuzņēmējus). 

Latvijas Republikā reģistrēta vai pastāvīgi 

dzīvojoša pretendenta reģistrācijas faktu 

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai 

Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu 

dienestā iepirkumu komisija pārbaudīs 

publiski pieejamās datubāzēs www.ur.gov.lv 

vai www.vid.gov.lv. 

Ārvalstī reģistrētam vai pastāvīgi 

dzīvojošam pretendentam jāiesniedz 

kompetentas attiecīgas valsts institūcijas 

izsniegts dokuments (kopija), kas apliecina, 

ka pretendents ir reģistrēts, licencēts vai 

sertificēts atbilstoši reģistrācijas vai 

pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo 

aktu prasībām. 

29.2. Pretendents atbilstoši attiecīgās valsts 

normatīvo aktu prasībām ir tiesīgs 

nodarboties ar tehniskajā specifikācijā 

noteikto transportlīdzekļu tirdzniecību. 

Pasūtītājs patstāvīgi nodrošina minētās 

prasības pārbaudi CSDD publiski pieejamā 

tīmekļa vietnē (www.csdd.lv). Ja Pasūtītājs 

nevarēs iegūt attiecīgu informāciju vai 

neiegūs pilnīgu informāciju, to pieprasīs 

pretendentam.  

 

Latvijā nereģistrētam pretendentam 

jāiesniedz dokuments, kas apliecina minētās 

prasības izpildi. Dokumentam jābūt 

izsniegtam no attiecīgas ārvalstu institūcijas, 

iestādes vai personas, kas saskaņā ar 

pretendenta reģistrācijas valsts 

normatīvajiem aktiem ir tiesīga to darīt. Ja 

pretendenta reģistrācijas valsts normatīvie 

akti neparedz minētās prasības izpildi – 

transportlīdzekļu tirdzniecības vietas 

reģistrācijas dokumenta izsniegšanu, 

pretendentam jāiesniedz par to skaidrojums. 

29.3. Pretendentam ir tiesības pārdot automobiļa 

ražotāja produkciju un uzņemties garantijas 

saistības, kā arī veikt automobiļu tehnisko 

apkopi un remontu automobiļa garantijas 

periodā. 

Transportlīdzekļu ražotāja vai importētāja 

izsniegta izziņa (oriģināls) vai līguma kopija 

ar automobiļu ražotāju vai importētāju, kas 

apliecina, ka pretendentam ir tiesības pārdot 

automobiļa ražotāja produkciju un 

uzņemties garantijas saistības, kā arī veikt 

automobiļu tehnisko apkopi un remontu 

automobiļa garantijas periodā. 

29.4 Pretendents iepriekšējos 3 (trijos) gados 

(2016., 2017., 2018. un 2019. gada periods 

līdz piedāvājumu iesniegšanai dienai), ir 

izpildījis vismaz 1 (vienas) vieglās 

automašīnas/mikroautobusa piegādes 

pasūtījumu, un ir veicis, vai turpina veikt 

Pieredzes apraksts par piegādes pasūtījumu, 

norādot pasūtītāju un kontaktpersonu, īsu 

līguma priekšmeta aprakstu, līguma izpildes 

gadu vai laikposmu. 

Pieredzes aprakstam pievieno pasūtītāja 

http://www.ur.gov.lv/
http://www.vid.gov.lv/
http://www.csdd.lv/
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tās garantijas apkalpošanu, un par iepriekš 

minēto pasūtījumu izpildi ir saņēmis 

pozitīvu atsauksmi no pasūtītāja. 

atsauksmi, kas apliecina pieredzes aprakstā 

norādītā līguma kvalitatīvu izpildi. 

29.5 Pretendents izprot iepirkuma līguma 

projektā iekļautos nosacījumus. 

Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka 

pretendents ir iepazinies ar nolikumā 

iekļauto līguma projektu un piekrīt līguma 

projekta nosacījumiem. 

VI. Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji un lēmuma pieņemšanas kārtība 

30. Iepirkuma komisija izvēlēsies normatīvo aktu un šī Nolikuma prasībām atbilstošu 

saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kuru noteiks ņemot vērā tikai cenu. Par 

saimnieciski visizdevīgāko tiks atzīts piedāvājums ar viszemāko cenu. 

31. Ja pirms tam, kad pasūtītājs pieņems lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību 

piešķiršanu, konstatēs, ka vismaz divu piedāvājumu novērtējums ir vienāds, izšķirošais 

piedāvājuma izvēles kritērijs, atbilstoši kuram pasūtītājs izvēlēsies piedāvājumu, būs tas, ka 

izraudzīto piedāvājumu iesniedzis piegādātājs, kas ir nacionāla līmeņa darba devēju 

organizācijas biedrs un ir noslēdzis koplīgumu ar arodbiedrību, kas ir nacionāla līmeņa 

arodbiedrības biedre (ja piedāvājumu iesniegusi personālsabiedrība vai personu apvienība, 

koplīgumam jābūt noslēgtam ar katru personālsabiedrības biedru un katru personu apvienības 

dalībnieku. 

32. Iepirkuma komisija vērtē pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko 

iepirkumu likumu, iepirkuma dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem. 

33. Ja pasūtītājam rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tas pieprasa, lai 

pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju. 

34. Ja pasūtītājs konstatē, ka piedāvājumā ietvertā vai pretendenta iesniegtā informācija vai 

dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, tas pieprasa, lai pretendents, vai kompetenta institūcija 

izskaidro vai papildina minēto informāciju vai dokumentu vai iesniedz trūkstošo dokumentu, 

nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem kandidātiem un pretendentiem. Termiņu 

nepieciešamās informācijas vai dokumenta iesniegšanai pasūtītājs nosaka samērīgi ar laiku, 

kas nepieciešams šādas informācijas vai dokumenta sagatavošanai un iesniegšanai. 

35. Piedāvājumu vērtēšanas laikā pasūtītājs pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja 

pasūtītājs konstatē šādas kļūdas, tas šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto 

piedāvājuma summu pasūtītājs paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot 

finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņem vērā labojumus. 

36. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai pretendents iesniedz 

apliecinājumu tam, ka piedāvājumu izstrādājis neatkarīgi. 

37. Pasūtītājs piedāvājumu vērtēšanā var pieaicināt ekspertus. 

38. Iepirkuma komisija: 

38.1. pārbaudīs piedāvājumu atbilstoši šajā nolikumā norādītajām prasībām, vai tas ir 

cauršūts un caurauklots, pārbaudīs piedāvājuma noformējumu; 

38.2. veiks pretendentu atlasi – pārbaudīs iesniegto dokumentu atbilstību nolikuma prasībām, 

izskatīs publiskajās datubāzēs pieejamo informāciju par pretendenta kvalifikāciju u.c.; 

38.3. pārbaudīs tehniskā piedāvājuma atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām un 

nepieciešamības gadījumā pieprasīs pretendentam izskaidrot tehniskajā piedāvājumā 

iekļauto informāciju. Pārbaudīs aritmētiskās kļūdas; 

38.4. noteiks šī nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu un pieņems lēmumu par 

pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un šajā nolikumā 

noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu 

piešķiramas līguma slēgšanas tiesības; 
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38.5. veiks pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā daļā noteikto izslēdzošo 

nosacījumu neesamību attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par 

līgumu un šajā nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles 

kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības; 

38.6. pieņems lēmumu par uzvarētāju. 

39. Trīs darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par komisijas 

pieņemto lēmumu. 

40. Ja pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt iepirkuma 

līgumu ar pasūtītāju, iepirkuma komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma līguma 

slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski 

visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja 

pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, 

kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma 

līgumu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu 

piedāvājumu. 

41. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt iepirkuma līgumu, ja tam ir objektīvs 

pamatojums. 

42. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc uzaicinājumā norādītā termiņa, netiks vērtēti. 

VII. Citi noteikumi 

43. Iepirkuma Komisija darbojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma un šā Nolikuma 

prasībām. Savus lēmumus komisija pieņem sēžu laikā. 

44. Iepirkuma komisija nodrošina iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanu, protokolē 

iepirkuma procesa gaitu un ir atbildīga par iepirkuma procesu. 

45. Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs organizē un vada komisijas darbu, nosaka komisijas sēžu 

vietu, laiku un kārtību, sasauc un vada komisijas sēdes, kā arī nodrošina apliecinājumu 

parakstīšanu. 

46. Iepirkuma komisija sniegs atbildes uz ieinteresēto pretendentu rakstveidā uzdotajiem 

jautājumiem vai papildu informāciju triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.  

47. Papildu informāciju pasūtītājs nosūtīs ieinteresētajam pretendentam, kas uzdevis jautājumu, 

un vienlaikus ievietos šo informāciju vietā, kur ir pieejams iepirkuma nolikums, norādot arī 

uzdoto jautājumu. 

48. Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto 

iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar 

informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja. 

49. Pretendents nodrošina, lai piedāvājums tiktu noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām. Katrs 

pretendents, iesniedzot pieteikumu, apņemas ievērot visus Nolikumā minētos nosacījumus. 

50. Gadījumā, ja normatīvajos aktos tiek izdarīti vai stājas spēkā grozījumi, piemēro normatīvo 

aktu nosacījumus, negrozot nolikumu. 

PIELIKUMĀ: 

1. Pieteikums; 

2. Tehniskā specifikācija; 

3. Tehniskā piedāvājuma forma; 

4. Finanšu piedāvājuma forma; 

5. Līguma projekts.
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1. PIELIKUMS  

iepirkuma Nolikumam 

“Mikroautobusa piegāde “VSIA “Daugavpils teātris” vajadzībām”, VSIA DT 2019/2 

 

 

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ 

 

Daugavpilī, 2019.gada ____._____ 

 

Komersants 

______________________________________________________________________________ 

(nosaukums) 

Reģistrācijas Nr. ________________________________________________________________ 

 

Juridiskā adrese _________________________________________________________________ 

 

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. ___________________________________________ 

 

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds ___________________________, amats ______________ 

 

tālrunis_________________________, mobilais _______________________________________ 

 

e-pasts (uz kuru nosūtāmi paziņojumi un vēstules, ja nav faksa)____________________________ 

 

interneta mājas lapas adrese (ja tāda ir)_______________________________________________ 

 

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr. 

______________________________________________________________________________ 

Bankas rekvizīti 

______________________________________________________________________________ 

 

 ____________ (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu: 

 

 1. Piesakās piedalīties iepirkumā „Mikroautobusa piegāde VSIA “Daugavpils teātris”  

vajadzībām”, identifikācijas numurs VSIA DT 2019/2, piekrīt visiem Nolikuma nosacījumiem 

un garantē Nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un 

saprotami. 

 2. _____________apliecina, ka: 

  2.1. visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa; 

  2.2. piedāvājumu ir izstrādājis neatkarīgi; 

  2.3. spēj izpildīt tehniskās specifikācijas prasības. 

3. Norāda, ka uzņēmums  atbilst ________________ (norāda vai uzņēmums atbilst mikro,  

mazajam, vidējam vai lielajam1) uzņēmuma statusam. Iesaistītā  apakšuzņēmēja uzņēmums (ja 

tāds ir)  atbilst ______________ (norāda vai uzņēmums atbilst mikro, mazajam, vidējam vai 

lielajam) uzņēmuma statusam. 

                                                 
1 Minēto informāciju norāda, jo saskaņā ar izmaiņām paziņojumu par rezultātiem veidlapās Publisko iepirkumu 

vadības sistēmā, pasūtītājam paziņojumā par rezultātiem ir jānorāda informācija par to, vai iepirkumā  

piedāvājumus  ir iesnieguši tādi uzņēmumi, kas atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma definīcijai 

https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf  

Vārds, uzvārds,  amats  

Paraksts  

https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf
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2. PIELIKUMS  

iepirkuma Nolikumam 

“Mikroautobusa piegāde VSIA “‘Daugavpils teātris” vajadzībām”, VSIA DT 2019/2 

 
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

“Mikroautobusa piegāde VSIA “Daugavpils teātris” vajadzībām” 

 

Virsbūves tips Pasažieru mikroautobuss  

Izlaiduma gads ne agrāk kā 2019.gadā 

Sēdvietu skaits 8+1 (2-2-2-3) sēdekļi izvietoti braukšanas virzienā. Sēdekļi 

otrajā, trešajā un ceturtajā rindā viegli izņemami un sēdekļu 

atzveltnes saliekamas braukšanas virzienā. 

Pilna masa līdz 3100 kg 

Durvju skaits 4 (t.sk. sānu slīddurvis pasažieru salona labajā pusē), 

aizmugurējās duvviru durvis atveramas uz sāniem vismaz 180 

grādu leņķī. 

Nobraukums ne vairāk kā 50 km 

Motora darba tilpums 

degvielas veids 

ne mazāk  kā 1900 cm3,  

dīzeļdegviela  

Motora jauda (ZS) ne mazāk kā 150 

Degvielas patēriņš l/100km 

Ražotāja noteikts degvielas patēriņš 

kombinētajā ciklā, pēc WLTP datiem 

 

ne vairāk 7,0 litri  

 

Degvielas tvertne (l) ne mazāk kā 70  

CO2 izmeši g/km (pēc WLTP 

datiem) 

ne vairāk kā 250 g/km 

Emisijas klase ne zemāka par EURO 6 

Pārnesumu kārbas tips, 

pārnesumu skaits   

manuāla 6 (neskaitot aizmugures pārnesumu) 

Piedziņa priekšējā 

Virsbūves krāsa Vientoņa (metāliska), gaiši pelēka vai sudraba krāsojuma toni 

saskaņojot ar pasūtītāju 

Virsbūve ne garāka kā 5410 mm, kopā ar piekabes ierīci 

Mikroautobusa augstums Ne augstāka kā 2000 mm 

Pasažieru salons un kravas telpa: 

• garums (no vadītāja sēdekļu 

rindas aizmugures līdz 

aizmugures durvīm) 

• augstums  

 

• ne mazāk kā 2900 mm 

 

 

• ne mazāk kā 1300 mm 

Pasažieru/kravas telpas apdare Rūpnīcas sienu un griestu tapsējums ar mīkstu materiālu, 

pastiprināta skaņas un siltuma izolācija, kā arī logu aiļu pilna 

apdare 

Riteņu diski Tērauda diski, ne mazāki kā R16 ar vasaras riepām. Pilna 

izmēra dekoratīvas uzlikas diskiem 

Klīrenss (nenoslogotam 

mikroautobusam) 

ne mazāk kā 200 mm 

Minimālās prasības aprīkojumam  Priekšējie drošības gaisa spilveni  

 Pretbloķēšanas sistēma ABS 

 Stabilitātes un vilkmes kontroles sistēma 

 Stūres iekārta ar pastiprinātāju stūres statnis ar 

augstuma un dziļuma regulāciju 

 Elektriski regulējami un apsildāmi atpakaļskata spoguļi 

 Elektriski  vadāmi pacēlāji priekšējiem sānu logiem 
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 Apsildāms aizmugurējais stikls, ar logu tīrīšanas un 

apskalošanas ierīcēm 

 Ražotāja tumši tonēti sānu logi pasažieru salonam 

 Centrālā atslēga ar tālvadību (2 atslēgas) 

 Elektroniskais imobilaizeris iebūvēts oriģinālajā atslēgā  

 Ražotāja rūpnīcā uzstādītā pretaizdzīšanas signalizācija 

ar pretaizvilkšanas funkciju 

 Automātiskā klimata kontrole vadītāja kabīnē un 

pasažieru salonā, ar atsevišķu regulācijas iespēju 

pasažieru salonā 

 Augstumā regulējami vadītāja un priekšējā pasažiera 

sēdekļi ar elkoņa balstu un muguras balstu 

 Priekšējie miglas lukturi ar pagriezienu apgaismošanas 

funkciju 

 Noņemama ražotāja rūpnīcā uzstādīta sakabes ierīce 

 Gumijots grīdas segums vadītāja un pasažieru 

nodalījumā 

 Sēdekļu apdare no auduma ar tumšu toni 

 Rūpnīcas uzstādīts radio ar USB un SD slotiem, 

Bluetooth savienojumu 

 Visi sēdekļi aprīkoti ar galvas balstiem 

 Pilna izmēra rezerves ritenis, domkrats, instrumentu 

komplekts 

 Slīddurvju aizvēršanas elektroniskā palīgsistēma  

labajām sānu slīddurvīm 

 Pieslēgvieta ārēju elektroierīču pievienošanai (piem. 

GPS sekošanas iekārta) 

 Gumijas paklāju komplekts vadītāja kabīnē 

 Aptieciņa, ugunsdzēšamais aparāts, avārijas trīsstūris, 

veste 

 Lietošanas instrukcija un servisa grāmatiņa latviešu 

valodā 

Tehnisko apkopju veikšanas vieta Tehniskas apkopes un garantijas remonta veikšanas iespēja 

ražotāja atzītā un sertificētā tehniskās apkopes (servisa) centrā 

ne tālāk par 30 km no pasūtītāja juridiskās adreses. 

Rūpnīcas sertificētu servisu skaits 

Latvijas valsts teritoriālajās robežās 

Ne mazāk kā 4 

Garantija Ne mazāk kā 4 gadi un ne mazāk kā 100000km nobraukuma 

 Virsbūves garantija pret caurrūsēšanu ne mazāk kā 10 gadi 

Reģistrācija CSDD Piedāvātajam mikroautobusam  jābūt reģistrētam uz pasūtītāja 

vārda, ar derīgu tehniskās apskates uzlīmi 

Piegādes termiņš 150 dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža 

Piegādes adrese Pasūtītāja juridiskā adrese 

Aprīkojums Piegādes brīdī mikroautobusa degvielas tvertnē ir jābūt vismaz 

10 l degvielas apjomam, kā arī transporta līdzeklim jābūt 

pilnībā aprīkotam, lai atbilstoši normatīvo aktu prasībām 

nodrošinātu dalību ceļu satiksmē. 

 

 



 
3. PIELIKUMS  

iepirkuma Nolikumam 

“Mikroautobusa piegāde VSIA  “Daugavpils teātris” vajadzībām”, VSIA DT 2019/2 

 

 

 TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 

Daugavpilī 

 

Daugavpilī, 2019.gada ____._________ 

 

 Iepazinušies ar Nolikuma „Mikroautobusa piegāde VSIA “Daugavpils teātris” 

vajadzībām”, identifikācijas numurs VSIA DT 2019/2, tehniskās specifikācijas prasībām, ____ 

(uzņēmuma nosaukums) piedāvā 120 (simts divdesmit) dienu laikā piegādāt un reģistrēt uz 

pasūtītāja vārda šādu mikroautobusu: 

Marka: ___________________; 

Modelis ___________________; 

Modifikācija _______________; 

Tehniskās specifikācijas prasības Pretendenta piedāvājums 

Virsbūves tips Pasažieru mikroautobuss   

Izlaiduma gads ne agrāk kā 2019.gadā  

Sēdvietu skaits 8+1 (2-2-2-3) sēdekļi izvietoti braukšanas 

virzienā. Sēdekļi otrajā, trešajā un ceturtajā 

rindā viegli izņemami un sēdekļu atzveltnes 

saliekamas braukšanas virzienā. 

 

Pilna masa līdz 3100 kg  

Durvju skaits 4 (t.sk. sānu slīddurvis pasažieru salona labajā 

pusē), aizmugurējās duvviru durvis atveramas 

uz sāniem vismaz 180 grādu leņķī. 

 

Nobraukums ne vairāk kā 50 km  

Motora darba tilpums 

degvielas veids 

ne mazāk  kā 1900 cm3,  

dīzeļdegviela  

 

Motora jauda (ZS) ne mazāk kā 150  

Degvielas patēriņš l/100km 

Ražotāja noteikts degvielas 

patēriņš kombinētajā ciklā, 

pēc WLTP datiem 

 

ne vairāk 7,0 litri  

 

 

Degvielas tvertne (l) ne mazāk kā 70   

CO2 izmeši g/km (pēc WLTP 

datiem) 

ne vairāk kā 250 g/km  

Emisijas klase ne zemāka par EURO 6  

Pārnesumu kārbas tips, 

pārnesumu skaits   

manuāla 6 (neskaitot aizmugures pārnesumu)  

Piedziņa priekšējā  

Virsbūves krāsa Vientoņa (metāliska), gaiši pelēka vai sudraba 

krāsojuma toni saskaņojot ar pasūtītāju 

 

Virsbūve ne garāka kā 5410 mm, kopā ar piekabes ierīci  

Mikroautobusa augstums Ne augstāka kā 2000 mm  

Pasažieru salons un kravas 

telpa: 

• garums (no vadītāja 

sēdekļu rindas 

aizmugures līdz 

 

 

• ne mazāk kā 2900 mm 
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aizmugures durvīm) 

• augstums  

 

• ne mazāk kā 1300 mm 

Pasažieru/kravas telpas 

apdare 

Rūpnīcas sienu un griestu tapsējums ar mīkstu 

materiālu, pastiprināta skaņas un siltuma 

izolācija, kā arī logu aiļu pilna apdare 

 

Riteņu diski Tērauda diski, ne mazāki kā R16 ar vasaras 

riepām. Pilna izmēra dekoratīvas uzlikas 

diskiem 

 

Klīrenss (nenoslogotam 

mikroautobusam) 

ne mazāk kā 200 mm   

Minimālās prasības 

aprīkojumam 

1. Priekšējie drošības gaisa spilveni  

2. Pretbloķēšanas sistēma ABS 

3. Stabilitātes un vilkmes kontroles 

sistēma 

4. Stūres iekārta ar pastiprinātāju 

stūres statnis ar augstuma un 

dziļuma regulāciju 

5. Elektriski regulējami un apsildāmi 

atpakaļskata spoguļi 

6. Elektriski  vadāmi pacēlāji 

priekšējiem sānu logiem 

7. Apsildāms aizmugurējais stikls, ar 

logu tīrīšanas un apskalošanas 

ierīcēm 

8. Ražotāja tumši tonēti sānu logi 

pasažieru salonam 

9. Centrālā atslēga ar tālvadību (2 

atslēgas) 

10. Elektroniskais imobilaizeris 

iebūvēts oriģinālajā atslēgā  

11. Ražotāja rūpnīcā uzstādītā 

pretaizdzīšanas signalizācija ar 

pretaizvilkšanas funkciju 

12. Automātiskā klimata kontrole 

vadītāja kabīnē un pasažieru 

salonā, ar atsevišķu regulācijas 

iespēju pasažieru salonā 

13. Augstumā regulējami vadītāja un 

priekšējā pasažiera sēdekļi ar 

elkoņa balstu un muguras balstu 

14. Priekšējie miglas lukturi ar 

pagriezienu apgaismošanas 

funkciju 

15. Noņemama ražotāja rūpnīcā 

uzstādīta sakabes ierīce 

16. Gumijots grīdas segums vadītāja un 

pasažieru nodalījumā 

17. Sēdekļu apdare no auduma ar 

tumšu toni 

18. Rūpnīcas uzstādīts radio ar USB un 

SD slotiem, Bluetooth savienojumu 

19. Visi sēdekļi aprīkoti ar galvas 

balstiem 

20. Pilna izmēra rezerves ritenis, 
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domkrats, instrumentu komplekts 

21. Slīddurvju aizvēršanas elektroniskā 

palīgsistēma  labajām sānu 

slīddurvīm 

22. Pieslēgvieta ārēju elektroierīču 

pievienošanai (piem. GPS 

sekošanas iekārta) 

23. Gumijas paklāju komplekts 

vadītāja kabīnē 

24. Aptieciņa, ugunsdzēšamais aparāts, 

avārijas trīsstūris, veste 

25. Lietošanas instrukcija un servisa 

grāmatiņa latviešu valodā 

Tehnisko apkopju veikšanas 

vieta 

Tehniskas apkopes un garantijas remonta 

veikšanas iespēja ražotāja atzītā un sertificētā 

tehniskās apkopes (servisa) centrā ne tālāk par 

30 km no pasūtītāja juridiskās adreses. 

 

Rūpnīcas sertificētu servisu 

skaits Latvijas valsts 

teritoriālajās robežās 

Ne mazāk kā 4  

Garantija Ne mazāk kā 4 gadi un ne mazāk kā 100000km 

nobraukuma 

 

 Virsbūves garantija pret caurrūsēšanu ne 

mazāk kā 10 gadi 

 

Reģistrācija CSDD Piedāvātajam mikroautobusam  jābūt 

reģistrētam uz pasūtītāja vārda, ar derīgu 

tehniskās apskates uzlīmi 

 

Piegādes termiņš 150 dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža  

Piegādes adrese Pasūtītāja juridiskā adrese  

Aprīkojums Piegādes brīdī mikroautobusa degvielas tvertnē 

ir jābūt vismaz 10 l degvielas apjomam, kā arī 

transporta līdzeklim jābūt pilnībā aprīkotam, 

lai atbilstoši normatīvo aktu prasībām 

nodrošinātu dalību ceļu satiksmē. 

 

 

Pielikumā:  

 1.  CD disks vai līdzvērtīgs informācijas nesējs, kurā ierakstīts tehniskais piedāvājums. 

 2. Dokumenti, kas atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 28.februāra noteikumu Nr.106 

3.punktam apliecina attiecīgā transportlīdzekļa darbmūža enerģijas patēriņu (degvielas patēriņu 

l/100 km), kā arī oglekļa dioksīda emisijas un piesārņotāju – slāpekļa oksīdu, metānu nesaturošo 

ogļūdeņražu un cieto daļiņu – emisijas: __________________; 

 3. Piedāvātā mikroautobusa shematisks attēls ar izmēriem un krāsains attēls vismaz no diviem 

skatu punktiem, vai krāsaina fotogrāfija vismaz no diviem skatu punktiem. 

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona: 

Vārds, uzvārds,  amats  

Paraksts  

http://likumi.lv/ta/id/223791-noteikumi-par-transportlidzeklu-kategorijam-uz-kuram-iepirkumos-attiecinamas-ipasas-prasibas-un-transportlidzeklu-darbmuza#p13


 
 4. PIELIKUMS  

iepirkuma Nolikumam 

“Mikroautobusa piegāde VSIA “Daugavpils teātris” vajadzībām”, VSIA DT 2019/2 

 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

 

 

Daugavpilī, 2019.gada ____.___________ 

 

 Iepazinušies ar iepirkuma „Mikroautobusa piegāde VSIA “Daugavpils teātris” 

vajadzībām”, VSIA DT 2019/2 prasībām, piedāvājam piegādāt un reģistrēt Latvijas Republikas 

CSDD uz pasūtītāja vārda tehniskajā piedāvājumā minēto mikroautobusu, par šādu kopējo 

summu: 

 

 _______euro (vārdiem) bez PVN; 

 

 _______euro (vārdiem) ar PVN. 

 

Vārds, uzvārds,  amats  

Paraksts  
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5. PIELIKUMS  

iepirkuma Nolikumam 

“Mikroautobusa piegāde VSIA “Daugavpils teātris”  vajadzībām”, VSIA DT 2019/2 

 

 

LĪGUMS 
par mikroautobusa piegādi VSIA “Daugavpils teātris” vajadzībām 

Daugavpilī, 2019.gada ____.______________ 

 VSIA “Daugavpils teātris”, reģ. Nr. LV41503037608, juridiskā adrese: Rīgas iela 22a, 

Daugavpils (turpmāk – LIETOTĀJS), tā valdes priekšsēdētāja Oļega Šapošņikova un valdes 

locekles Ritas Strodes personās, kuri rīkojas uz Statūtu pamata, no vienas puses, un  

 __________, reģ. Nr. ________, ___________, (turpmāk – Piegādātājs), 

_________________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar ______________, no otras 

puses, abi kopā saukti „Puses”, 

pamatojoties uz VSIA “Daugavpils teātris” iepirkuma komisijas 2019. gada____.________ 

lēmumu (prot. Nr.____) iepirkumā „Mikroautobusa piegāde VSIA “Daugavpils teātris” 

vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas VSIA DT 2019/2, noslēdz šādu līgumu, (turpmāk – 

Līgums): 

I. Līguma priekšmets un īpašuma tiesības 

1. Piegādātājs piegādā un pārdod, bet Pasūtītājs pērk un pieņem 1 (vienu) jaunu mikroautobusu 

– ________(Mikroautobusa marka, modelis un modifikācija) (turpmāk – Mikroautobuss), kas 

noteikts pretendenta iepirkumam iesniegtajā tehniskajā piedāvājumā, kas ir līguma 

neatņemama sastāvdaļa (Pielikums).  

2. Mikroautobusa saņemšanas vieta: ____________. 

3. Mikroautobusa piegādes un reģistrācijas termiņš uz Pasūtītāja vārda – ne vēlāk kā 120 (simts 

divdesmit) dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas. 

II. Līguma summa un samaksas kārtība 

4. Līguma summa par Līgumā noteikto Mikroautobusu tiek noteikta EUR _______ 

(_____________) apmērā bez PVN, PVN 21 %  sastāda EUR __ (_________________), 

kopā ar PVN EUR _______ (_____________). Līguma summā ir iekļautas visas izmaksas, kas 

saistītas ar Mikroautobusa piegādi un reģistrāciju uz Pasūtītāja vārda. 

5. Līguma 4.punktā noteikto Līguma summu Pasūtītājs samaksā Piegādātājam 10 (desmit) dienu 

laikā, skaitot no dienas, kad Puses ir parakstījušas Līguma 8.punktā noteikto Mikroautobusa 

pieņemšanas – nodošanas aktu.  

6. Pasūtītājs Līgumā noteikto maksājumu Piegādātājam par Mikroautobusu un tā piegādi veic ar 

pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto bankas norēķinu kontu. 

7. Līgumā noteiktais Pasūtītāja maksājums ir uzskatāms par izpildītu dienā, kad maksājums ir 

saņemts Piegādātāja norādītajā bankas norēķinu kontā. Strīdus gadījumā Līgumā noteiktais 

Pasūtītāja maksājums tiek uzskatīts par izpildītu dienā, kad Pasūtītājs ir iesniedzis bankā 

izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu un tā to ir pieņēmusi izpildei. 

8. Īpašuma tiesības uz Mikroautobusu pāriet Pasūtītājam ar brīdi, kad Puses parakstījušas 

nodošanas – pieņemšanas aktu, kurš tiek parakstīts pēc Mikroautobusa piegādes ar nosacījumu, 

ka Mikroautobuss ir reģistrēts CSDD uz Pasūtītāja vārda. Nodošanas – pieņemšanas aktā ir 

jānorāda Mikroautobusa komplektācija, visi Pasūtītājam nododamie Mikroautobusa 

dokumentu nosaukumi, Mikroautobusa pieņemšanas laikā konstatētie defekti, ja tādi tiek 

konstatēti, kā arī termiņš un kārtība, kādā Piegādātājam jālikvidē konstatētie defekti. 
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9. Visas ar Mikroautobusa nodošanu saistītās tehniskās un juridiskās darbības līdz Mikroautobusa 

nodošanas dienai veic Piegādātājs, sedzot visus ar to saistītos izdevumus, kas ir iekļauti 

Mikroautobusa cenā, izņemot ar apdrošināšanu saistītās izmaksas, kuras sedz Pasūtītājs. 

10. Mikroautobusa īpašuma tiesības, nejaušas iznīcināšanas draudi un paaugstinātas bīstamības 

avota īpašnieka atbildība pāriet Pasūtītājam brīdī, kad Pasūtītājs paraksta Mikroautobusa 

pieņemšanas – nodošanas aktu. 

III. Garantijas 

11. Piegādātājs garantē, ka piegādātais Mikroautobuss atbilst Mikroautobusa ražotāja noteiktajiem 

tehniskajiem standartiem, Līguma un tā pielikumu nosacījumiem un visiem Latvijas 

Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteikumiem, kas attiecas uz Mikroautobusu.  

12. Piegādātājs, atbilstoši ražotāja nosacījumiem, nodrošina Mikroautobusa garantijas, kas 

noteiktas tehniskajā piedāvājumā. Garantijas termiņš sāk tecēt no dienas, kad Puses ir 

parakstījušas Mikroautobusa pieņemšanas-nodošanas aktu.  

13. Ja garantijas termiņa laikā Mikroautobusa ražotāja vainas dēļ rodas bojājums, kura novēršanai 

nepieciešamais laiks pārsniedz tekošo darba dienu, Piegādātājam uz remonta laiku jānodrošina 

Pasūtītājam iespēja bez maksas lietot attiecīgās klases līdzvērtīgu Mikroautobusu.  

IV. Pasūtītāja tiesības un pienākumi 

14. Pasūtītājam ir šādas tiesības: 

14.1. Iegūt Mikroautobusu savā īpašumā un valdījumā pēc nodošanas – pieņemšanas akta 

parakstīšanas; 

14.2. Saņemt Mikroautobusa apkopes un remontus saskaņā ar Līguma un ražotāja 

noteikumiem; 

14.3. Saņemt no Piegādātāja līgumsodu par piegādes kavējumu Līgumā noteiktajos termiņos; 

14.4. Pieņemot Mikroautobusu no Piegādātāja: 

14.4.1. veikt izmēģinājuma braucienu, kā arī pārbaudīt Mikroautobusa atbilstību visām 

tehniskajā piedāvājumā minētajām prasībām; 

14.4.2. pārbaudīt Mikroautobusa dokumentācijas pilnīgumu un derīgumu, ražotāja un 

Piegādātāja garantijas nosacījumus; 

14.4.3. norādīt konstatētos trūkumus pieņemšanas – nodošanas aktā un pieprasīt 

Piegādātājam tos novērst; 

14.4.4. saņemt Mikroautobusa tehnisko dokumentāciju un citu ar Mikroautobusu saistīto 

dokumentāciju – reģistrācijas apliecību, servisa grāmatiņu, garantijas noteikumus 

latviešu valodā; 

14.4.5. pieaicināt speciālistus un ekspertus Mikroautobusa apskatei, tehniskā stāvokļa 

novērtēšanai un izmēģinājuma braucienā, kā arī lūgt un saņemt ekspertu atzinumus 

par Mikroautobusa tehnisko stāvokli un iesniegt šos atzinumus Piegādātājam. 

15. Pasūtītājam ir šādi pienākumi: 

15.1.1. Līgumā noteiktajā termiņā un apmērā samaksāt Piegādātājam par piegādāto 

Mikroautobusu; 

15.1.2. Pieņemt no Piegādātāja saskaņā ar Līguma noteikumiem piegādāto Mikroautobusu; 

15.1.3. Par saviem līdzekļiem veikt civiltiesisko apdrošināšanu; 

15.1.4. Lietot Mikroautobusu atbilstoši tehniskajā dokumentācijā noteiktajiem mērķiem, 

ievērojot ražotāja un Piegādātāja prasības attiecībā uz Mikroautobusa tehnisko 

apkopi, darbību un lietošanu; 
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15.1.5. 5 dienu laikā informēt Piegādātāju par būtiskiem notikumiem, kas varētu ietekmēt 

Līgumā noteikto Piegādātāja saistību izpildi un paziņot par veicamajiem 

pasākumiem un līdzekļiem šo saistību izpildes kontekstā. 

V. Piegādātāja tiesības un pienākumi 

16. Piegādātājam ir šādas tiesības: 

16.1. Saņemt no Pasūtītāja samaksu saskaņā ar Līguma noteikumiem; 

16.2. Piedalīties Pasūtītāja veiktajā izmēģinājuma braucienā, kā arī pārbaudēs par 

Mikroautobusa atbilstību visām tehniskajā piedāvājumā minētajām prasībām; 

16.3. Piedalīties Pasūtītāja veiktajās pārbaudēs par Mikroautobusa dokumentācijas pilnīgumu 

un derīgumu, ražotāja un Piegādātāja garantijas nosacījumiem; 

16.4. Saņemt no Pasūtītāja līgumsodu par samaksas kavējumu Līgumā noteiktajos termiņos. 

17. Piegādātājam ir šādi pienākumi: 

17.1. Nodrošināt Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēta, 

Mikroautobusa nodošanu Pasūtītajam ne vēlāk kā 120 (simts divdesmit) dienu laikā no 

šī līguma parakstīšanas dienas; 

17.2. Nodot Pasūtītājam Mikroautobusu Līguma 2.punktā noteiktajā vietā un noformēt 

Mikroautobusa nodošanas – pieņemšanas aktu; 

17.3. Garantijas laikā bez atlīdzības novērst Mikroautobusa defektus un bojājumus, kas 

atklājušies to ekspluatācijas laikā un kas nav apdrošināšanas gadījums un/vai ir 

garantijas noteikumu neievērošanas sekas; 

17.4. Nodrošināt Mikroautobusa tehniskās apkopes garantijas laikā Latvijas Republikas 

teritorijā. 

VI. Līgumslēdzēju pušu atbildība 

18. Ja Mikroautobusa piegāde aizkavējas Piegādātāja vainas dēļ, tas Pasūtītājam maksā līgumsodu  

0,1 % apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no 

kopējās līguma summas. 

19. Ja norēķini netiek veikti Līgumā norādītajā termiņā, Pasūtītājs maksā Piegādātājam līgumsodu 

0,1% apmērā no kavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% 

no kopējās līguma summas. 

VII. Nepārvarama vara 

20. Neviena no Pusēm nav atbildīga par otrai Pusei nodarīto zaudējumu, ja to ir izraisījis streiks, 

stihiska nelaime, katastrofa, epidēmija, blokāde, militāra rakstura darbības vai citi apstākļi, 

kas traucē šī Līguma pildīšanu un kas nav radušies Pušu tiešas vai netiešas darbības vai 

bezdarbības rezultātā un ko Puses nevarēja paredzēt Līguma slēgšanas brīdī. 

21. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 

nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā 

termiņā pēc Puses uzskata ir iespējama un paredzama Līguma saistību izpilde. Pēc otras Puses 

pieprasījuma, šādam ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un 

kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. 

VIII. Līguma grozīšanas kārtība un kārtība, 

 kādā pieļaujama atkāpšanās no līguma 

22. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījušas abas Puses un ir spēkā līdz abpusējai Pušu 

saistību pilnīgai izpildei. 

23. Jebkuri grozījumi, kas nav uzskatāmi par būtiskiem saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 

61.pantu, Līgumā izdarāmi, Pusēm rakstveidā vienojoties un noslēdzot attiecīgu rakstveida 
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vienošanos, kas ir neatņemama šī Līguma sastāvdaļa. Būtiski Līguma grozījumi nav 

pieļaujami. 

24. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusējā kārtā izbeigt Līgumu, rakstiski paziņojot par to Piegādātājam 

un neatlīdzinot zaudējumus, ja Piegādātājs nokavējis Mikroautobusa piegādi vairāk kā 30 

(trīsdesmit) kalendārās dienas no Līguma 3.punktā noteiktā Mikroautobusa piegādes termiņa. 

25. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusējā kārtā izbeigt Līgumu, ja līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka 

līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu 

un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma 

organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas 

26. Piegādātājs ir tiesīgs vienpusējā kārtā izbeigt Līgumu, rakstiski paziņojot par to Pasūtītājam, 

ja Pasūtītājs vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas ir nokavējis Līguma 5.punktā noteikto 

samaksas termiņu. 

27. Līguma darbība beidzas, ja: 

27.1. izpildītas tajā noteiktās saistības; 

27.2. Līgums tiek izbeigts pirms termiņa Līgumā noteiktajos gadījumos. 

IX. Strīdu izskatīšanas kārtība 

28. Pušu nesaskaņas un strīdus, kas saistītas ar Līguma saistību izpildi, Puses risina sarunu ceļā. 

Sarunu ceļā panākto vienošanos noformē rakstiski un Puses to paraksta. 

29. Ja Puses nevar vienoties, strīdu nodod izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem. 

X. Pušu paziņojumi un kontaktpersonas 

30. Visus ar Līgumu saistītos Pušu savstarpējos paziņojumus Puses noformē rakstiski un nosūta 

uz Līgumā norādīto adresi vai citu adresi, ko viena Puse ir paziņojusi otrai Pusei. Ārkārtējos 

gadījumos paziņojumus var nosūtīt arī pa faksu vai e-pastu. Strīdu gadījumā jebkura sarakste 

tiks uzskatīta par rakstveida pierādījumu. 

31. Puses apņemas nekavējoties paziņot viena otrai par Pušu reģistrēto un pasta adrešu vai citu 

rekvizītu maiņu. 

32. Visi Pušu savstarpējie paziņojumi stājas spēkā tad, kad otra Puse ir saņēmusi attiecīgu vēstuli, 

kas nosūtīta pa pastu, faksu vai ar e-pastu. Pušu pārstāvji ir atbildīgi par Līguma izpildes 

uzraudzīšanu, tai skaitā, par Mikroautobusa nodošanas-pieņemšanas akta noformēšanu, 

iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši Līguma prasībām, savlaicīgu apmaksas dokumentu 

iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai. 

33. Pasūtītāja pārstāvis: 

Vārds, uzvārds:  

Amats:   

Adrese:   

Tālrunis:   

Mobilais tālrunis:  

E-pasts: 

34. Piegādātāja pārstāvis:  

Vārds, uzvārds:   

Amats:    

Adrese:    

Tālrunis:    

Mobilais tālrunis:  

Fakss:     

E-pasts: 
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XI. Noslēguma jautājumi 

35. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei. 

36. Pasūtītājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas var rasties (radušies) trešajām personām 

Piegādātāja vainas dēļ Mikroautobusa piegādes laikā. 

37. Nevienai no Pusēm bez rakstiskas saskaņošanas ar otru Pusi nav tiesības nodot trešajai 

personai Līgumā noteiktās saistības. 

38. Gadījumos, kas nav paredzēti Līgumā, Puses rīkojas saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem. 

39. Katra Puse pilnīgi un bez ierunām ir atbildīga par visu otrai Pusei iesniedzamo dokumentu, 

apmaksas dokumentu un citu materiālu vai informācijas pareizību un patiesumu. Pusei 

jāatlīdzina otrai Pusei nodarītie zaudējumi, kas radušies pirmās Puses apzināti nepatiesas 

sniegtas informācijas vai apzinātas patiesās informācijas slēpšanas gadījumā. 

40. Līgums ir saistošs Pušu saistību pārņēmējiem. 

41. Puses ir savstarpēji atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas 

Puses vai tās darbinieku, kā arī šīs Puses Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai 

bezdarbības, kā arī rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības 

rezultātā. 

42. Līgums uzrakstīts uz ______ (____) numurētām lapām un parakstīts 2 (divos) identiskos 

eksemplāros latviešu valodā, kuriem ir vienāds juridisks spēks un no kuriem viens glabājas 

pie Pasūtītāja, otrs – pie Piegādātāja. 

Pielikumā: Tehniskais piedāvājums uz ____ lp. 

XII. Pušu rekvizīti 

PASŪTĪTĀJS 

VSIA “Daugavpils teātris”   

Reģ.Nr.LV41503037608 

Rīgas iela 22a, Daugavpils, LV – 5422 

Banka: SEB banka 

Kods: UNLALV2X                        

Konts: LV93UNLA0050020439599                           

 

 

Valdes priekšsēdētājs 

O. Šapošņikovs __________________________ 

 

 

Valdes locekle 

R. Strode           __________________________ 

 

 PIEGĀDĀTĀJS   

 

 


