PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ IEPIRKUMA PRIEKŠMETU
(pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta trešo un ceturto daļu)
1.

Pasūtītājs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

2.

Reģistrācijas numurs: 90001162258

3.

Adrese: Ūnijas iela 45, Rīga, LV-1039

4.

Tālr.: 67097200, Fakss: 67097277

5.

E-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv

6.

Mājas lapa: www.sprk.gov.lv

7.

Pasūtītāja kontaktpersona:

Pasūtītāja kontaktpersonas par objekta apskati, piedāvājumu iesniegšanu un ar tehnisko
specifikāciju saistītos jautājumos – Administratīvā departamenta Tehniskā nodrošinājuma
nodaļas vadītāja p.i. Artis Zverovs, tālrunis – 67097257, e-pasta adrese:
Artis.Zverovs@sprk.gov.lv.
8. Iepirkuma identifikācijas numurs: SPRK 2016/107.
9. Iepirkuma līguma veids:
Būvdarbi
Piegāde
X
Pakalpojumi
X
10. Iepirkuma priekšmets un apjoms: Trīs jaunu automobiļu pilna servisa noma
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas vajadzībām.
11. Paredzamā līgumcena (bez PVN): līdz EUR 41999,99 (iepirkuma līguma darbības
laikā minētā summa nevar būt pārsniegta).
12. Iepirkuma līguma izpildes vieta: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija,
Ūnijas ielā 45, Rīgā.
13. Paredzamais iepirkuma līguma izpildes termiņš: 36 (trīsdemit seši) mēneši no
Automobiļu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.
14. Pretendents var iesniegt piedāvājumus:
par daļu no apjoma
par vairākām daļām
tikai par visu apjomu

X

15. Pretendents var iesniegt vairākus piedāvājuma variantus:
Jā
Nē

X

16. Piedāvājumi jāiesniedz: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Ūnijas ielā
45, Rīgā, LV-1039, caurauklots, aizzīmogotā aploksnē, vienā eksemplārā līdz
2016.gada 3.maijam, plkst. 12:00. Piedāvājumi jāiesniedz personīgi vai nosūtot pa
pastu ierakstītā vēstulē. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā
adresē līdz šajā punktā noteiktajam termiņam. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc minētā
termiņa, tiek izslēgti no dalības iepirkumā.
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17. Pretendentiem jāiesniedz:
17.1. Reģistrācijas apliecības kopija (nav obligāti iesniedzams dokuments), kas
apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Pasūtītājs var
pārbaudīt Pretendenta reģistrācijas datus publiskajos reģistros;
17.2. Rakstisks pieteikums dalībai iepirkumā (Pielikums Nr.6);
17.3. Finanšu piedāvājums.
17.4. Tehniskais piedāvājums.
17.5. Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendentam iepriekšējo trīs gadu
periodā ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto piegāžu veikšanā un pakalpojumu
sniegšanā ar vienādu vai lielāku pakalpojuma apjomu katrai (vismaz trīs vieglo
automašīnu pilna servisa noma vismaz uz 12 mēnešiem) - vismaz 3 (trīs) juridiskām
personām, no kurām pretendents ir saņēmis vismaz 3 (trīs) pozitīvās atsauksmes.
17.6. Pretendents iesniedz derīga sertifikāta (vai līdzvērtīga dokumenta) apliecinātu
kopiju, kas apliecina, ka Pretendentam ir ieviesta kvalitātes vadības sistēma pilna
servisa nomas vai autoparku vadības sfērā un ir derīgs sertifikāts par atbilstību ISO
9001:2008 standarta (vai ekvivalenta standarta) prasībām.
18. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem
gadījumiem:
18.1. pasludināts pretendenta 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), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par
tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;
18.2. ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes
pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad
paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā,
vai dienā, kad iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma uzsākšanu, ja
attiecībā uz iepirkumu nav jāpublicē paziņojums par plānoto līgumu, vai arī dienā,
kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai
valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi,
tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā
kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;
18.3. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai
apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma
dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja
pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi 18.1. un 18.2.punktā minētie
nosacījumi.
19. Piedāvājuma noformēšana un saturs:
19.1. piedāvājums jāiesniedz caurauklots, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras norādīts
pretendents un iepirkuma identifikācijas numurs;
19.2. ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas vai norakstus, dokumenta kopija vai
noraksts jāapliecina Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Svešvalodās pievienotiem dokumentiem jābūt tulkotiem Latvijas Republikas valsts
valodā;
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19.3. ja piedāvājumu ir parakstījusi persona, kurai saskaņā ar pretendenta statūtiem
nav noteiktas paraksta tiesības, piedāvājumam jāpievieno pilnvara;
19.4. pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu
piedāvājumu grozīt.
20. Piedāvājumu vērtēšana un izvēles kritēriji:
20.1. pretendentu piedāvājumu atbilstības iepirkumam noteiktajām prasībām
vērtēšanu iepirkumu komisija veic slēgtā sēdē bez pretendentu klātbūtnes;
20.2. iepirkumu komisija neizskata pretendenta piedāvājumu un izslēdz pretendentu
no turpmākās dalības iepirkumā, ja pretendents, iesniedzot pieprasīto informāciju,
norādījis nepatiesas ziņas vai vispār nav sniedzis ziņas, vai piedāvājuma dokumenti
nav iesniegti atbilstoši noteiktajām prasībām;
20.3. par uzvarētāju tiek atzīts pretendents, kurš iesniedzis atbilstoši noteiktajām
prasībām noformētu piedāvājumu un finanšu piedāvājumā piedāvājis zemāko cenu.
21. Iepirkuma rezultātu paziņošana notiks triju darba dienu laikā pēc lēmuma
pieņemšanas, izvietojot paziņojumu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija
mājas lapā: www.sprk.gov.lv, kā arī nosūtot rakstveida paziņojumu pretendentiem.
22. Piedāvājuma derīguma termiņš: piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 45 dienas no
piedāvājumu iesniegšanas dienas, bet iepirkuma uzvarētājam līdz līgumsaistību
pilnīgai izpildei.
23. Iepirkuma tehniskais piedāvājums un tehniskā specifikācija: Pretendentam
tehnisko piedāvājumu jāsagatavo un jānoformē atbilstoši tehniskajam piedāvājumam
/ specifikācijai (Pielikums Nr.1.), saglabājot tabulas struktūru un ievērojot Pasūtītāja
tehhniskajā specifikācijā izvirzītās prasības.
24. Iepirkuma finanšu piedāvājums:
24.1. finanšu piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar pievienoto finanšu piedāvājuma
veidlapu (Pielikums Nr.5);
24.2. finanšu piedāvājumam jābūt izteiktam euro (EUR), atsevišķi norādot
piedāvājuma summu ar un bez PVN (cenā ietverot piegādes izmaksas);
24.3. finanšu piedāvājuma summā jāiekļauj visas tiešās, pieskaitāmās izmaksas, kā
arī neparedzētie izdevumi, ja tādi var rasties iepirkuma līguma izpildes laikā.
Pielikumi:
Pievienoti 6 (seši) pielikumi, kas ir prasību attiecībā uz iepirkumua priekšmetu neatņemamas
sastāvdaļas:
1. pielikums Tehniskais piedāvājums piedāvājums;
2. pielikums Tehniskā specifikācija automašīnai 1.grupai izvirzītām prasībām;
3. pielikums Tehniskā specifikācija automašīnai 2.grupai izvirzītām prasībām;
4. pielikums Tehniskā specifikācija automašīnai 3.grupai izvirzītām prasībām;
5. pielikums Finanšu piedāvājuma;
6. pielikums Pieteikuma paraugs.
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Pielikums Nr.1
SPRK2016/107

Tehniskais piedāvājums
Pretendents Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā
noteiktajām prasībām, Tehniskajā piedāvājumā jāietver:
Nomas maksā pretendentam jāiekļauj un jānodrošina šādi
pakalpojumi:
1) Apmaksāt visus normatīvajos aktos noteiktos automobiļa nodokļus un
nodevas (ikgadējās), kā arī automobiļa tehniskās apskates Ceļu satiksmes
drošības direkcijā (turpmāk - CSDD);
2) Segt reģistrācijas maksu CSDD , nodrošināt sagatavošanu
ekspluatācijai, visa uzstādītā aprīkojuma lietošanu visā nomas periodā un
tā uzstādīšanas izmaksas, lai nodrošinātu automobiļa pilnīgu gatavību
lietošanai;
3) Izdot attiecīgus dokumentus, aktus, pilnvaras, apdrošināšanas polišu
kopijas un izziņas, kas ir nepieciešami, lietojot automobili nomas termiņā
kā Latvijā, tā arī Baltijas valstīs;
4) Nodrošināt sauszemes automobiļa īpašnieku civiltiesiskās (OCTA)
atbildības apdrošināšanu un KASKO apdrošināšanu visā nomas periodā,
KASKO
apdrošināšanas
gadījumu
administrēšanu.
Pasūtītāja
apdrošināšanas pašrisks:


bojājumu gadījumā – ne vairāk kā 70Eur,



bojāejas gadījumā – ne vairāk kā 5% no automašīnas vērtības,



zādzības gadījumā ne vairā kā 10% no automašīnas vērtības.

5) Automobilim jābūt reģistrētam Latvijā un pirms līguma slēgšanas
apskatāmam Pasūtītājam un Pretendentiem pieņemamā laikā un vietā;
6) Ja automobiļa remonta ilgums pārsniedz 3 dienas, kā arī automobiļa
bojāejas gadījumos vai, kad automobilis vairs nav lietojams,
Pretendentam jānodrošina automobiļa
aizstāšana ar līdzvērtīgu
automobili uz remonta laiku vai uz atlikušo nomas termiņu, kā arī
automašīnas bojāejas vai avārijas gadījumā.
7) Tehnisko apkopju un remontdarbu administrēšana - Pretendents
apņemas visā automobiļa lietošanas laikā nodrošināt un uz sava
(Pretendenta) rēķina apmaksāt automobiļa ražotāja un pārdevēja noteiktās
regulārās tehniskās apkopes, kā arī visus nepieciešamos remontdarbus,
kuru cēlonis ir automobiļa vai tā daļu nolietojums un/vai defekti
automobiļa pareizas ekspluatācijas laikā (tai skaitā, bet ne tikai frikcijas
detaļu nomaiņa, garantijas remonti u.c.). Pretendents apņemas organizēt
tehniskās apkopes un remontdarbus, vienojoties ar autoservisu par
apkopes/remontdarbu laiku, kurš būtu izdevīgs Pasūtītājam.
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Pretendenta
piedāvājums

8) Visā nomas periodā nodrošināt diennakts bezmaksas tehnisko
palīdzību uz autoceļiem Latvijā.
9) Riepu iegāde, glabāšana un maiņa - Pretendents apņemas visā
automobiļa lietošanas laikā nodrošināt automobili ar Ceļu satiksmes
noteikumiem atbilstošām vasaras un ziemas riepām, nepieciešamības
gadījumā uz sava (Pretendenta) rēķina veicot jaunu riepu iegādi un
uzstādīšanu. Pretendents nodrošina sezonas riepu maiņu un balansēšanu
divreiz gadā saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem un nesezonas riepu
uzglabāšanu.
10) Plānotais automobiļu nobraukums gadā līdz 30 000km.
11) Automobiļa piegādes termiņš Pasūtītājam – 10.06.2016.
Gadījumā, ja Pretendents nespēj nodrošināt ar attiecīgo automobili
Pasūtītāja noteiktajā piegādes termiņā, tad ne ilgāk kā 10 nedēļas
Pretendents drīkst nodrošināt Pasūtītāju ar līdzvērtīgu automobili.
Automobiļi jāpiegādā uz Pasūtītāja norādīto vietu Ūnijas ielā 45, Rīgā.
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Pielikums Nr.2
SPRK 2016/107
Tehniskā specifikācija 1.grupai izvirzītās prasības
Pretendents nodrošina automobiļa pilna servisa nomu, ievērojot noteikto, kā arī
turpmāk noteiktās prasības.
Parametri

Prasības

Nepieciešamo automobiļu skaits

1 gab.
Mazā apvidus (JB) pēc LPAA klasifikatora,
pasažieru
Ne vecāks par 2016.gadu

Automobiļa veids
Automobiļa izlaiduma gads
Automobiļa nobraukums uz
piedāvājuma iesniegšanas brīža
Plānotais nobraukums nomas
periodā, km
Durvju skaits
Sēdvietu
skaits
(ieskaitot
vadītāja)
Automobiļa
garums
bez
piekabes āķa, mm
Automobiļa augstums, mm
Klīrenss
Kravnesība
Bagāžas nodalījuma tipums
Minimālais bagāžas nodalījuma
tilpums ar nolaistiem vai
izņemtiem sēdekļiem
Riepu izmērs
Degvielas veids
Motora darba tilpums, cm3
Motora jauda, zs
CO2 izmeši (g/km)
Izmešu klase
Pārnesumkārba
Piedziņa
Sēdekļi
Aprīkojums un komplektācijas
minimālās prasības

Ne lielāks par 100 km
90 000
4
5
Vismaz 4200 mm
Ne mazāk 1600 mm
Ne mazāk kā 180mm
Vismaz 600 kg
Ne mazāk kā 400 l
1700 l
Vismaz R16
Dīzeļdegviela
Līdz 2000 cm3
Vismaz 110 zs
Ne vairāk kā 120 g/km
Vismaz EURO VI standarts
Vismaz 5-pakāpju manuālā vai automātiskā
pārnesumkārba
Priekšpiedziņa
Izturīgs, viegli tīrāms materiāls
Krāsa – melna vai tumši pelēka
Dzinēja imobilaizers, signalizācija ar pulti
Stūres pastiprinātājs, regulējams vismaz
augstums un dziļums
Centrālā atslēga
Apsildāmi un elektriski vadāmi sānu spoguļi
Elektriski vadāmi durvju logu mehanismi
Apsildāms aizmugurējais stikls
Klimatkontrole
Vismaz 6 drošības spilveni
Audio sistēma USB, AUX, SD
Gumijas grīdas paklāji
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Pretendenta
piedāvājums

Virsbūves krāsa
Garantija
Piegādes termiņš

Rezerves ritenis
Ugunsdzēšamais aparāts, medicīniskā
aptieciņa, piespiedu apstāšanās zīme,
atstarojošā veste
Metāliska
Vismaz 3 gadi, vai 120 000 km
2016.gada 10.jūnijs

7

Pielikums Nr.3
SPRK 2016/107
Tehniskā specifikācija 2.grupai izvirzītās prasības
Pretendents nodrošina automobīļa pilna servisa nomu, ievērojot noteikto, kā arī
turpmāk noteiktās prasības.
Prasības

Parametri
Nepieciešamo automobiļuskaits
Automobiļa veids
Virsbūves tips
Automobiļa izlaiduma gads
Automobiļa
nobraukums
uz
piedāvājuma iesniegšanas brīža
Plānotais nobraukums nomas
periodā, km
Durvju skaits
Sēdvietu skaits (ieskaitot vadītāja)
Automobiļa garums, mm
Bagāžas nodalījuma tipums
Riepu izmērs
Degvielas veids
Motora darba tilpums, cm3
Motora jauda, zs
CO2 izmeši (g/km)
Izmešu klase
Pārnesumkārba
Piedziņa
Aprīkojums un komplektācijas
minimālās prasības

1 gab.
Vidējā (D) pēc LPAA klasifikatora,
vieglais pasažieru
Sedans
Ne vecāks par 2016.gadu
Ne lielāks par 100km
90 000
4
5
Vismaz 4850 mm
Vismaz 600 l
Vismaz R16
Dīzeļdegviela
Līdz 2000 cm3
Vismaz 150 zs
Ne vairāk kā 120 g/km
Vismaz EURO VI standarts
Ne mazāk kā 6-pakāpju automātiskā
pārnesumkārba
Priekšpiedziņa
Bremžu ABS sistēma, elektroniska
stabilitātes programma
Stūres pastiprinātājs, stūres augstuma un
dziļuma regulēšana
Vadītāja un blakussēdētāja drošības
spilveni
Vadītāja un blakussēdētāja sēdekļu apsilde
Elektriski vadāmi priekšējo un
aizmugurējo sānu logu pacēlāji
Apsildāms aizmugurējais vējstikls
Pretaizdzīšanas signalizācija ar pults
vadību
Centrālā atslēga
Automātiskās dienas gaitas gaismas
Priekšējo lukturu mazgātāji
Priekšējie miglas lukturi
Borta dators
Klimata kontrole
Audio sistēma
Kruiz kontrole

8

Pretendenta
piedāvājums

Virsbūves krāsa
Garantija
Piegādes termiņš

Priekšējie un aizmugures apstāšanās
sensori
Gumijas grīdas paklāji
Rezerves ritenis
Ugunsdzēšamais aparāts, medicīniskā
aptieciņa, piespiedu apstāšanās zīme,
atstarojošā veste
Metāliska
Vismaz 3 gadi, vai 120 000 km
2016.gada 10.jūnijs
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Pielikums Nr.4
SPRK 2016/107
Tehniskā specifikācija 3.grupai izvirzītās prasības
Pretendents nodrošina automobīļa pilna servisa nomu, ievērojot noteikto, kā arī
turpmāk noteiktās prasības.
Prasības

Parametri
Nepieciešamo automobiļu skaits
Automobiļa veids
Virsbūves tips
Automobiļa izlaiduma gads
Automobiļa
nobraukums
uz
piedāvājuma iesniegšanas brīža
Plānotais nobraukums nomas periodā,
km
Durvju skaits
Sēdvietu skaits (ieskaitot vadītāja)
Automobiļa garums, mm
Automobiļa augstums
Klīrenss
Bagāžas nodalījuma tipums
Riepu izmērs
Degvielas veids
Motora darba tilpums, cm3
Motora jauda, zs
CO2 izmeši (g/km)
Izmešu klase
Pārnesumkārba
Piedziņa
Aprīkojums un komplektācijas
minimālās prasības

Virsbūves krāsa
Garantija
Piegādes termiņš

1 gab.
Mazā (B) pēc LPAA klasifikatora, vieglais
pasažieru
Hečbeks
Ne vecāks par 2016.gadu
Ne lielāks par 100 km
90 000
4
5
Ne vairāk 4000 mm
Ne vairāk 1500 mm
Ne mazāk kā 130 mm
Vismaz 300 l
Ne lielāks kā R15
Dīzeļdegviela
Līdz 1400 cm3
Vismaz 90 zs
Ne vairāk kā 95 g/km
Vismaz EURO VI standarts
Ne
mazāk
kā
5-pakāpju
manuāla
pārnesumkārba
Priekšpiedziņa
Stūres pastiprinātājs, stūres augstuma un
dziļuma regulēšana
Vadītāja un blakussēdētāja drošības spilveni
Elektriski vadami un apsildāmi ārējie spoguļi
Elektriski priekšējie logu pacēlāji
Automātiskās dienas gaitas gaismas
Klimata kontrole, vai kondicionieris
Radio, CD,SD vai USB
Gumijas grīdas paklāji
Rezerves ritenis
Ugunsdzēšamais aparāts, medicīniskā
aptieciņa,
piespiedu
apstāšanās
zīme,
atstarojošā veste
Metāliska
Vismaz 3 gadi, vai 120 000 km
2016.gada 10.jūnijs

10

Pretendenta
piedāvājums

Pielikums Nr.5
SPRK 2016/107
Finanšu piedāvājums
Mēs piedāvājam nomāt sekojošas automobiļus saskaņā ar iepirkumu „Trīs jaunu
automobiļu pilna servisa noma Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas vajadzībām”
nosacījumiem noteiktajā laika periodā:
Tehniskās
specifikācijas
grupa

Automobīļa
marka,
modelis

Nomas maksa
mēnesī,
EUR bez PVN

Automašīnu
skaits

1.

1

2.

1

Nomas maksa kopā
visā nomas periodā
(36 mēneši),
EUR bez PVN

1
3.
Nomas maksa kopā visā nomas periodā (36
mēneši), EUR bez PVN

____________
(amats)

_______________
(paraksts)

________________
(paraksta atšifrējums)

Z.V.

11

Pielikums Nr.6
SPRK 2016/107

PRETENDENTA PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ NR. SPRK 2016/107
„TRĪS JAUNU AUTOMOBIĻU PILNA SERVISA NOMA SABIEDRISKO
PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJAS VAJADZĪBĀM”
Saskaņā ar Prasībām attiecībā uz iepirkuma priekšmetu, es, apakšā parakstījies,
apliecinu, ka:
1. <pretendenta nosaukums> (turpmāk – pretendents) piesakās dalībai iepirkumā un
piekrīt Iepirkuma noteikumiem ar pielikumiem un garantē prasību izpildi. Iepirkuma prasības
ir skaidras un saprotamas;
2. Visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu un piedāvāto pakalpojumu ir
patiesas;
3. Pretendentam ir pietiekami finanšu, personāla un tehniskie resursi pakalpojuma
sniegšanai;
4. Apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 45 dienas no noteiktā piedāvājumu
iesniegšanas termiņa un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā spēkā esamības termiņa
beigām;
5. Apliecinām, ka ar sava piedāvājuma izteikšanu piedalīties pakalpojuma veikšanā
uzņemamies pienākumu neizpaust vai kā citādi izmantot pakalpojuma sniegšanas gaitā iegūto
informāciju.
Pretendenta nosaukums:____________________________________________
Reģistrēts _______________________________________________________
(vieta, datums, reģistrācijas Nr.)
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.___________________________________
Juridiskā adrese:________________________________________________
Biroja adrese:__________________________________________________
Kredītiestādes rekvizīti: ____________________________________________
Kontaktpersona:__________________________________________________
(Vārds, uzvārds, amats)
Telefons:________________ Fakss:__________________
E-pasta adrese:___________________________________
Datums:________________________________________
___________________________________________
Pretendenta vadītāja vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs.
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