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1. Iepirkuma identifik ācijas numurs: ORN 2017/2. 
 

2. Pasūtītājs: SIA “ORNAMENTS”, reģistrācijas Nr. 41503003743, adrese: SIA  “ORNAMENTS”, 
Jelgavas ielā 21, Ilūkste, Ilūkstes novads, fakss: +371 65462157, e-pasts: ornaments@ilukste.lv.  

 
3. Pasūtītāja kontaktpersonas: 
3.1. Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju: Jurijs Altāns, tālrunis: +371 26402197, e-pasts: 

altans@inbox.lv.  
3.2. Kontaktpersona par nolikumu: Elita Kaļiņina, tālrunis: +371 654-62157, e-pasts: 

ornaments@ilukste.lv. 
 

4. Vispār īgā informācija 
4.1. Iepirkuma priekšmets ir divu lietotu pasažieru autobusu piegāde saskaņā ar tehnisko specifikāciju 

(nolikuma 2.pielikums) un iepirkuma līguma projekta (nolikuma 4.pielikums) noteikumiem. 
4.2. Iepirkuma nomenklatūras (CPV) kods – 34120000-4 (Mehāniskie transportlīdzekļi 10 un vairāk 

cilvēku pārvadāšanai). 
4.3. Iepirkuma līguma izpildes termiņš – piegāde jānodrošina 15 (piecpadsmit) dienu laikā no līguma 

noslēgšanas dienas. 
4.4. Iepirkuma līguma izpildes vieta – SIA “ORNAMENTS”, Jelgavas ielā 21, Ilūkste, Ilūkstes 

novads. 
4.5. Iepirkums tiek organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu. 
4.6. Iepirkuma dokumentus piegādātāji var lejupielādēt elektroniskā formā interneta mājas lapā 

www.ilukste.lv, sadaļā “Iepirkumi”, SIA “ORNAMENTS”. 
4.7. Pasūtītāja darba laikā (darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst.16:30) piegādātājiem ir iespēja 

iepazīties ar iepirkuma dokumentiem – SIA “ORNAMENTS”, Jelgavas ielā 21, Ilūkstē, Ilūkstes  
novadā, 2.stāvā , 6.kab.. 

4.8. Pasūtītājs nodrošina iepirkuma dokumentu izsniegšanu drukātā veidā 3 (triju) darba dienu laikā no 
piegādātāja pieprasījuma saņemšanas dienas, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums 
iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Iepirkuma dokumentus drukātā 
veidā var saņemt pie pasūtītāja – SIA “ORNAMENTS”, Jelgavas ielā 21, Ilūkstē, Ilūkstes  novads, 
2.stavā 6.kab. pie sekretāres, iepriekš piesakoties pa tālruni +371 654-62157 vai e-pastu 
ornaments@ilukste.lv. 

4.9. Papildu informāciju par iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām piegādātājs var pieprasīt 
latviešu valodā, nosūtot pieprasījumu pa pastu, faksu vai e-pastu (pasūtītāja kontaktinformācija 
norādīta nolikuma 2.punktā), pieprasījumā ietverot arī iepirkuma nosaukumu un iepirkuma 
identifikācijas numuru. 

4.10. Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma dokumentos iekļautajām 
prasībām, pasūtītājs to sniedz 3 (triju) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 4 (četras) dienas pirms 
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, 
kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju pasūtītāja interneta mājas lapā 
www.ilukste.lv, sadaļā “Iepirkumi” SIA “ORNAMENTS”, norādot arī uzdoto jautājumu. 

4.11. Piegādātājs uzņemas atbildību sekot līdzi iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz 
piegādātāju jautājumiem, kas tiek publicētas pasūtītāja interneta mājas lapā. 

4.12. Piedāvājuma un saistību izpildes nodrošinājums iepirkuma ietvaros nav paredzēts. 
 

5. Piedāvājuma noformēšanas un iesniegšanas kārt ība 
5.1. Pretendents drīkst iesniegt piedāvājumu pa daļām par vienu iepirkuma priekšmetu vai abu 

iepirkuma priekšmeta apjomu.  
5.2. Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu (piedāvājuma varianti nav atļauti). 
5.3. Piedāvājumam jābūt cauršūtam (caurauklotam), piedāvājuma lapām jābūt numurētām. 

Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt datorsalikumā, bez neatrunātiem labojumiem. 
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Visiem dokumentiem jābūt sagatavotiem, ievērojot Valsts valodas likuma, Dokumentu juridiskā 
spēka likuma un Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 “Dokumentu 
izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasības. 

5.4. Piedāvājums jāsagatavo valsts valodā. Dokumenti var tikt iesniegti citā valodā, ja klāt ir 
pievienots apliecināts tulkojums latviešu valodā. 

5.5. Pretendents ir tiesīgs visu iesniedzamo dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt 
ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots. 

5.6. Pretendents piedāvājumu sagatavo un iesniedz 2 (divos) eksemplāros – viens oriģināls un viens 
eksemplārs kopija. 

5.7. Piedāvājuma oriģinālu paraksta paraksttiesīga vai attiecīgi pilnvarota persona. Ja piedāvājumu 
paraksta pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara vai tās kopija. Ja piedāvājumu 
iesniedz piegādātāju apvienība un sadarbības līgumā nav atrunātas pārstāvības tiesības, tad 
pieteikumu dalībai iepirkumā, tehnisko piedāvājumu, finanšu piedāvājumu un citus piedāvājumā 
iekļautos dokumentus paraksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, 
paraksttiesīgais pārstāvis. 

5.8. Piedāvājums jāievieto aizlīmētā aploksnē. Uz aploksnes jānorāda šāda informācija: 
SIA “ORNAMENTS”  iepirkuma komisijai 

Jelgavas ielā 21, Ilūkstē, Ilūkstes novads, LV-5447 
 
 

Piedāvājums iepirkumam  
“Lietotu autobusu piegāde” 

(identifikācijas Nr. ORN2017/2) 
 

Neatvērt l īdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām – 2017.gada 24.maija, plkst.11:00. 
 
<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese> 
<Pretendenta kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese> 

5.9. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt darba dienās no 9.00 līdz 16.30 SIA “ORNAMENTS”, 
Jelgavas ielā 21, Ilūkstē, Ilūkstes novadā, 2.stāvā 6.kab. iesniedzot tos līdz 2017.gada 24.maijam, 
plkst.11:00 personīgi, atsūtot ar kurjeru vai kā ierakstītu vēstuli pa pastu. Nosūtot piedāvājumu ar 
kurjeru vai pa pastu, pretendents uzņemas pilnu atbildību par to, ka piedāvājums tiks nogādāts šajā 
punktā norādītajā adresē līdz norādītajam termiņam. 

5.10. Piedāvājumi, kas nav iesniegti noteiktajā kārtībā, nav noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā 
informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, vai kas saņemti pēc norādītā 
iesniegšanas termiņa, netiek atvērti un izskatīti un tiek atdoti atpakaļ iesniedzējam. 

 
6.  Prasības pretendentiem 
6.1. Pretendents var būt fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, 

kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt piegādes un atbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām. 
Pasūtītājs izslēgs pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem: 
6.1.1. 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; 

6.1.2. ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā 
īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumu, 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; 
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6.1.3. iepirkuma dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma 
komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu Publiskā iepirkuma 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; 

6.1.4. 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 iepirkuma nolikuma 6.1.1., 6.1.2. un 6.1.3. punktā minētie nosacījumi.  

6.2. Pretendents normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu 
reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. 

6.3. Pretendentam ir tirdzniecības vietas reģistrācijas apliecība, ja šāda apliecība ir nepieciešama 
saskaņā ar pretendenta reģistrācijas valsts normatīvo aktu prasībām. 

6.4. Pretendents var balstīties uz citu personu iespējām, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma izpildei, 
neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. 

 
7. Iesniedzamie dokumenti (kārtojami t ādā secībā, kādā tie norādīti šajā punktā) 
7.1. Pretendenta parakstīts pieteikums dalībai iepirkumā, kas sagatavots saskaņā ar iepirkuma 

nolikuma 1.pielikumā pievienoto formu. 
7.2. Informāciju par to vai Latvijas Republikā reģistrēts pretendents atbilst iepirkuma nolikuma 

6.2.punktā noteiktajām prasībām, pārbaudīs iepirkuma komisija, izskatot informāciju par 
pretendentu publiskos reģistros. Ārvalstīs reģistrēts pretendents iesniedz pretendenta reģistrācijas 
apliecības vai cita ekvivalenta dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie akti šāda 
dokumenta izsniegšanu paredz. 

7.3. VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (turpmāk tekstā – CSDD) izdota tirdzniecības vietas 
reģistrācijas apliecības kopija. Ārvalstu pretendenti iesniedz izziņas vai attiecīgās 
uzņēmējdarbības atļaujas, ko izsniegušas līdzvērtīgas nozares institūcijas vai profesiju vai arodu 
reģistri citā valstī, kur pretendents reģistrēts, kas apliecina atbilstību iepirkuma nolikuma 
6.3.punktam. 

7.4. Tehniskais piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši iepirkuma nolikuma 2.pielikumam. 
Pretendentam tehniskajam piedāvājumam jāpievieno: 
7.4.1. piedāvātā transporta līdzekļa tuvplāna fotouzņēmumi vai fotouzņēmumu izdrukas (no 

priekšpuses, aizmugures, abu sānu puses, salona iekšpuse); 
7.5. Finanšu piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši iepirkuma nolikuma 3.pielikumam. Piedāvātajai 

cenai jābūt izteiktai euro, atsevišķi norādot cenu bez PVN 21% apmērā un summu ar PVN 21% 
apmērā. Sagatavojot finanšu piedāvājumu, jāievēro šādi nosacījumi: 
7.5.1. piedāvājuma cenā jābūt iekļautiem visiem ar iepirkuma līguma izpildi saistītiem 

izdevumiem, tajā skaitā izdevumiem par transportu piegādes nodrošināšanai pasūtītāja 
norādītā vietā, u.c. nepieciešamajiem izdevumiem, kas izriet no tehniskajā specifikācijā 
definētajām prasībām; 

7.5.2. iepirkuma līguma darbības laikā ir jānodrošina iepirkuma priekšmeta izpilde par cenu, kas 
nav lielāka par finanšu piedāvājumā norādīto. Iespējamā inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai 
jebkuri citi apstākļi nevar būt par pamatu cenas paaugstināšanai. 

7.6. Ja pretendents balstās uz citas personas iespējām, apliecinājums vai vienošanās par nepieciešamo 
resursu nodošanu pretendenta rīcībā un iepirkuma nolikuma 7.2.punktā (ja tā ir ārvalstī reģistrēta 
vai pastāvīgi dzīvojoša persona) minēto dokumentu oriģināli vai kopijas. 

7.7. Ja piedāvājumu iesniedz pretendents, kas ir piegādātāju apvienība, tad piegādātāju apvienība 
papildus iesniedz šādus dokumentus: 
7.7.1. piegādātāju apvienības sadarbības līguma kopiju. Sadarbības līgumā obligāti ir jābūt 

fiksētam – kādas personas ir apvienojušās piegādātāju apvienībā, katra piegādātāju 
apvienības dalībnieka veicamo darbu apjomam, piegādātāju apvienības pārstāvības tiesībām; 
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7.7.2. par katru ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu piegādātāju apvienības dalībnieku 
iepirkuma nolikuma 7.2.punktā minēto dokumentu oriģinālus vai kopijas. 

 
8. Piedāvājumu vērt ēšana un lēmumu pieņemšana 
8.1. Ja iesniegtais pretendenta piedāvājums nebūs noformēts atbilstoši nolikuma un normatīvo aktu 

prasībām, un/vai nesaturēs visus dokumentus atbilstoši iepirkuma nolikuma 7.punktā noteiktajām 
prasībām, iepirkuma komisija lems par piedāvājuma tālāku izskatīšanu. 

8.2. Iepirkuma komisija, vērtējot piedāvājumus: 
8.2.1. pārbaudīs pretendenta atbilstību pretendentu atlases nosacījumiem, kas noteikti iepirkuma 

nolikuma 6.2. un 6.3. punktā. Ja pretendents neatbildīs pretendentu atlases nosacījumiem, 
piedāvājums netiks vērtēts tālākajos piedāvājumu izvērtēšanas posmos; 

8.2.2. pārbaudīs iesniegtā tehniskā piedāvājuma atbilstību tehniskajai specifikācijai. Ja pretendenta 
tehniskais piedāvājums neatbildīs tehniskās specifikācijas prasībām vai piedāvājums būs 
iesniegts par daļēju tehniskajā specifikācijā noteikto apjomu, piedāvājums netiks vērtēts 
tālākajos piedāvājumu izvērtēšanas posmos; 

8.2.3. pārbaudīs iesniegto finanšu piedāvājumu un ņems vērā piedāvājuma cenu bez PVN. Ja 
piedāvājumā tiks konstatētas aritmētiskās kļūdas, iepirkuma komisija šīs kļūdas izlabos. Par 
kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu pasūtītājs paziņos pretendentam, kura 
pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, iepirkuma komisija ņems vērā 
labojumus. 

8.3. Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijs ir iepirkuma nolikuma un tehniskās specifikācijas 
prasībām atbilstošs piedāvājums ar zemāko piedāvāto cenu (cena bez PVN saskaņā ar finanšu 
piedāvājumu). 

8.4. Par to, vai uz pretendentu, kuram atbilstoši paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma 
dokumentos noteiktajām prasībām un iepirkuma nolikuma 8.3.punktā minētajam izvēles kritērijam 
būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav attiecināmi iepirkuma nolikuma 6.1.punktā 
minētie izslēgšanas nosacījumi, iepirkuma komisija pārliecināsies Publisko iepirkumu likuma 
9.pantā noteiktajā kārtībā. 

8.5. Piedāvājums tiks noraidīts, ja: 
8.5.1. nav iesniegti iepirkuma nolikumā pieprasītie dokumenti vai iesniegtie dokumenti neatbilst 

iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām; 
8.5.2. piedāvājumā ietvertais tehniskais piedāvājums vai finanšu piedāvājums neatbilst iepirkuma 

nolikumā noteiktajām prasībām; 
8.5.3. piedāvājums neatbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām, un 

neatbilstība nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska; 
8.5.4. tiek konstatēts, ka pretendents, iesniedzot piedāvājumu, ir sniedzis nepatiesu informāciju 

savas kvalifikācijas novērtēšanai. 
8.6. Iepirkuma komisija pieņems lēmumu pārtraukt iepirkumu: 

8.6.1. ja iepirkuma dokumentos nepieciešams veikt grozījumus; 
8.6.2. citos gadījumos, ja tam ir objektīvs pamatojums. 

 
9. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi 
9.1. Iepirkuma komisijas tiesības: 

9.1.1. pieprasīt, lai pretendents izskaidro savā piedāvājumā ietverto informāciju. Pasūtītājs ir 
tiesīgs pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu 
bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos; 

9.1.2. labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā, informējot par to pretendentu; 
9.1.3. pieaicināt ekspertu piedāvājumu noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē, piedāvājumu 

atbilstības pārbaudē un izvērtēšanā; 
9.1.4. noraidīt iesniegto piedāvājumu, ja tas neatbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām; 
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9.1.5. izvēlēties nākamo piedāvājumu saskaņā ar iepirkuma nolikuma 8.3.punktā noteikto izvēles 
kritēriju vai pārtraukt iepirkumu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu 
ar pasūtītāju; 

9.1.6. citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības. 
9.2. Iepirkuma komisijas pienākumi: 

9.2.1. nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu; 
9.2.2. nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem; 
9.2.3. pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt 

informāciju par iepirkuma nolikumu; 
9.2.4. vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem un 

iepirkuma nolikumu; 
9.2.5. citi normatīvajos aktos noteiktie pienākumi. 

 
10. Pretendenta tiesības un pienākumi 
10.1. Pretendenta tiesības: 

10.1.1. apvienoties piegādātāju apvienībās ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopēju 
piedāvājumu. Pamatoties uz citas personas pieredzi un iespējām, iepirkuma nolikumā 
noteikto pretendentu atlases prasību ievērošanai; 

10.1.2. pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu; 
10.1.3. citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības. 

10.2. Pretendenta pienākumi: 
10.2.1. sagatavot piedāvājumu atbilstoši iepirkuma nolikuma prasībām; 
10.2.2. sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu; 
10.2.3. iepirkuma komisijas norādītajā termiņā sniegt atbildes uz pieprasījumiem par papildu 

informāciju, kas nepieciešama pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, 
salīdzināšanai un izvērtēšanai; 

10.2.4. segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu; 
10.2.5. citi normatīvajos aktos noteiktie pienākumi. 

 
11. Iepirkuma l īgums 
11.1. Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar iepirkuma komisijas izraudzīto pretendentu. 
11.2. Līgumu sagatavo pasūtītājs, ņemot vērā nolikuma 4.pielikumā pievienoto līguma projektu. 
11.3. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents izsaka piekrišanu iepirkuma līguma noteikumiem, kurus 

pēc lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu mainīt nevarēs. 
11.4. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.panta 18.daļai iepirkuma rezultātā noslēgto iepirkuma 

līguma, t.sk. grozījumu (ja tādi būs) teksts tiks publicēts interneta mājas lapā www.ilukste.lv, 
sadaļā “Iepirkumi”/ SIA “ORNAMENTS”. Ja pretendenta ieskatā kāda no piedāvājuma 
sastāvdaļām ir uzskatāma par komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā. Par 
komercnoslēpumu nevar tikt atzīta informācija, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir 
vispārpieejama, t.sk., iepirkuma nolikumā iekļautā informācija. 

 
12. Pielikumi: 
12.1. Pielikums Nr.1 – pieteikuma veidlapas forma; 
12.2. Pielikums Nr.2 – tehniskā specifikācija/tehniskā piedāvājuma forma; 
12.3. Pielikums Nr.3 – finanšu piedāvājuma forma; 
12.4. Pielikums Nr.4 – iepirkuma līguma projekts. 
 
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs                                        Jurijs Altāns 
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Pielikums Nr.1 
iepirkuma Nr.ORN 2017/2 nolikumam 

 
 

TIEK SAGATAVOTS UZ PRETENDENTA VEIDLAPAS 

 
 

2017.gada __.________ Nr._____ 
 

Pieteikums dalībai iepirkumā 
“Lietotu autobusu piegāde” 

(iepirkuma identifikācijas numurs ORN 2017/2) 
 

Pretendents   

Reģistrācijas Nr.   

Juridiskā adrese  

Faktiskā adrese  

Kontaktpersona  

Kontaktpersonas 
tālr./fakss, e-pasts 

 

Bankas nosaukums, 
fili āle 

 

Bankas kods  

Norēķinu konts  

 
Ar šī pieteikuma iesniegšanu: 
1. piesakāmies dalībai iepirkumā “Lietotu autobusu piegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr.ORN 

2017/2; 
2. apliecinām, ka esam iepazinušies un piekrītam noteikumiem, kas ietverti iepirkuma nolikumā un tā 

pielikumos, un apņemamies ievērot tos; 
3. apliecinām, ka, gadījumā ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs slēgsim iepirkuma līgumu un 

nodrošināsim tā izpildi saskaņā ar tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām, par finanšu 
piedāvājumā norādīto cenu; 

4. apliecinām, ka mūsu rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai iepirkuma līguma 
izpildei, tajā skaitā garantijas saistību nodrošināšanai; 

5. apliecinām, ka šis piedāvājums ir sagatavots individuāli un nav saskaņots ar konkurentiem; 
6. apliecinām, ka visas iepirkumam iesniegtās ziņas ir patiesas; 
 
 
     

vieta datums amats paraksts amatpersonas vārds, 
uzvārds 
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Pielikums Nr.2 
iepirkuma Nr.ORN 2017/2 nolikumam 

 
Tehniskā specifikācija/tehniskā piedāvājuma forma  

iepirkumam “Lietota autobusa piegāde” 
(iepirkuma identifikācijas numurs ORN 2017/2) 

 
Marka, modelis - _____________________________________________. 
 
Nr. 
p.k. 

Tehniskā specifikācija Pretendenta piedāvājums1 

1. Transporta līdzekļa statuss Lietots pasažieru autobuss  
2. Pirmā reģistrācija Ne vecāks par 2011.gadu * 

3. Noskrējiens 
Ne vairāk kā 400 000 km  

 
* 

4. Transportlīdzekļa stāvoklis 

Bez mehāniskiem 
bojājumiem, ar Latvijā izietu 

tehnisko apskati, kuras 
derīguma termiņš ir ne mazāks 

kā 6 mēneši 

 

5. Virsbūve Bez korozijas pazīmēm  

6. Riepas 
Ar nodilumu ne lielāku par 

50% 
* 

7. Durvis 
Priekšējās pasažieru durvis ar 

elektrisku vai pneimātisku 
piedziņu 

* 

8. Vietu skaits 
1 (vadītājs) + 17 sēdvietas + 5 

stāvvietas 
* 

9. Dzinēja tilpums 
Ne mazāk kā 2200 cm3 un ne 

vairāk kā 3000 cm3 
* 

10. Dzinēja jauda Ne mazāka nekā 100 kW * 
11. Degvielas veids Dīzeļdegviela  
12. Dzinēja emisijas standarts Vismaz EURO 5 * 
13. Krāsa Nav noteikta * 

14. Pārnesumu kārba 
Mehāniskā, ar vismaz 6 

pārnesumiem 
* 

15. 
Riteņu diska izmērs, 
aizmugures ass, piedziņa 

Vismaz 16 collas “C” 
nestspēja, 

dubultie riteņi uz 
aizmugurējās ass, 4x2 

* 

16. Obligātais aprīkojums 

Digitālais tahogrāfs  
 

Bremžu atboķēšanas sistēma 
(ABS) 

 
Centrālā atslēga 

 
Audio iekārta 

 

                                                           
1 Ar “*“ (zvaigznīti) apzīmētajos lauciņos pretendents norāda piedāvātajai automašīnai atbilstošo konkrēto tehnisko 
rādītāju. Tukšajos lauciņos norāda, vai piedāvātā automašīna atbilst attiecīgajai prasībai, norādot “atbilst” vai “neatbilst”. 
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Gaisa ventilācijas sistēma 

pasažieru salonam 
 

Autonomā salona apsildes 
sistēma salonam 

 
Regulējams stūres rats 

 
Regulējams vadītāja sēdeklis 

 
Elektriski regulējami ārējie 

atpakaļskata spoguļi 
 

Rezerves ritenis, oriģināla 
izmēra 

17. Garantija 

6 (seši) mēneši vai 10 000 km 
(atkarībā no tā, kas iestājas 
ātrāk) transporta līdzekļa 

galveno komponentu (dzinējs, 
ātrumkārba, elektronika, ritošā 

daļa) nopietnu bojājumu 
gadījumā, kas radušies ne 

pasūtītāja vainas dēļ 

* 

18. 
Transporta līdzekļa piegādes 
termiņš 

Ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) 
dienu laikā no līguma 
noslēgšanas dienas 

* 

 
1. Piegādātājs veic transporta līdzekļa reģistrāciju VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” uz 

Pasūtītāja vārda (izdevumi par reģistrāciju, transporta līdzekļa reģistrācijas apliecību, numura zīmēm, 
ceļu nodokli jāiekļauj piedāvātajā cenā). 

2. Laika periods no transporta līdzekļa nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas 
līdz nākošajai valsts tehniskās apskates dienai nedrīkst būt īsāks par 6 (sešiem) mēnešiem. Ja šis laika 
periods būs īsāks, piegādātājam būs jāveic transporta līdzeklim valsts tehnisko apskati (izdevumi par 
valsts tehnisko apskati jāiekļauj piedāvātajā cenā). 

3. Piegādātājs transporta līdzeklim veic tehnisko apkopi, ja tāda nav veikta pēdējā gada laikā (izdevumi 
par tehnisko apkopi jāiekļauj piedāvātajā cenā). 

4. Transporta līdzeklis nav cietis nopietnos ceļu satiksmes negadījumos, nav pārkrāsots, ir bez uzlīmēm 
un citiem reklāmas uzrakstiem, ir bez būtiskām pazīmēm uz caurrūsēšanu.  

5. Pēc pasūtītāja pieprasījuma, jānodrošina transporta līdzekļa apskate izmēģinājuma brauciena 
veikšanai. 

6. Pretendents, piegādājot transporta līdzekli, nodos pasūtītāja pārstāvim: tehnisko parametru un 
lietošanas instrukcijas dokumentāciju; transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību; reģistrētās numura 
zīmes. 

 
     

vieta datums amats paraksts amatpersonas vārds, 
uzvārds 
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Pielikums Nr.3 

iepirkuma Nr.ORN 2017/2 nolikumam 
 

Finanšu piedāvājums 
iepirkumam “Lietotu autobusu piegāde” 

(iepirkuma identifikācijas numurs ORN 2017/2) 
 
Piedāvājam piegādāt pasažieru autobusu atbilstoši iepirkuma nolikumā un tehniskajā specifikācijā 
(2.pielikums) noteiktajām prasībām par šādu cenu: 
 

Autobuss  
(Marka un modelis) 

Cena bez PVN 
(EUR) 

  
PVN 21% (EUR)  

Kopā ar PVN (EUR)  
 
Apliecinām, ka piedāvātajā cenā iekļauti visi ar iepirkuma līguma izpildi saistītie izdevumi. 
 
 
 
     

vieta datums amats paraksts amatpersonas vārds, 
uzvārds 
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Pielikums Nr.4 

iepirkuma Nr.ORN 2017/2 nolikumam 
Līguma projekts 

L īgums Nr. __ 
par autobusa piegādi 

 
Ilūkstē,                                                     2017.gada __._________ 
 
SIA “ORNAMENTS” , reģistrācijas Nr.41503003743, valdes locekļa J.Altāna personā, kura rīkojas 
uz statūtu pamata, turpmāk – Pircējs, no vienas puses,  
un 
________________, reģistrācijas Nr.__________, ________ personā, kurš rīkojas uz ____________ 
pamata, turpmāk – Pārdevējs, no otras puses, abas kopā un katra atsevišķi turpmāk – Puses vai Puse, 
pamatojoties uz iepirkuma “Lietota autobusa piegāde” (ID.Nr.ORN 2017/2), turpmāk – Iepirkums, 
rezultātiem, saskaņā ar Pārdevēja piedāvājumu Iepirkumā, noslēdz šādu līgumu, turpmāk – Līgums: 
 

1. L īguma priekšmets 
1.1. Pārdevējs pārdod un piegādā, bet Pircējs pērk lietotu autobusu __________________, turpmāk tekstā 

– Prece, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Līguma pielikums Nr.1) un Pārdevēja finanšu 
piedāvājumu (Līguma pielikums Nr.2). 
 

2. L īguma summa un norēķinu kārt ība 
2.1. Līguma summa par Preci ir EUR <summa skaitļos> (<summa vārdiem>), turpmāk tekstā – 

Līgumcena, un 21% pievienotās vērtības nodoklis (PVN) EUR <summa skaitļos> (<summa 
vārdiem>), kas kopā sastāda EUR <summa skaitļos> (<summa vārdiem>). 

2.2. Līgumcenā ir iekļautas visas ar Preces piegādi saistītās izmaksas. 
2.3. Pircējs veic samaksu Pārdevējam tikai par pilnīgi, labā kvalitātē un termiņā, kā arī atbilstoši 

Līgumā noteiktajai kārtībai un noteikumiem piegādātu Preci. 
2.4. Līgumcenas samaksa tiek veikta pēc Preces piegādes Pircējam, ko apliecina atbilstoša nodošanas – 

pieņemšanas akta parakstīšana, pamatojoties uz Pārdevēja izrakstīto rēķinu, ne vēlāk kā 10 
(desmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas. 
 

3. Preces piegādes kārt ība 
3.1. Pārdevējs Preci piegādā uz Pircēja juridisko adresi – SIA “ORNAMENTS”, Jelgavas ielā 21, 

Ilūkste, Ilūkstes novads. 
3.2. Pārdevējs piegādā Preci iespējami īsā termiņā, bet ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc 

Līguma noslēgšanas, savlaicīgi saskaņojot konkrēto piegādes laiku ar Pircēju. 
3.3. Piegādātajai Precei jābūt tādā tehniskā un juridiskā stāvoklī, lai Pircējs to varētu lietot 

nekavējoties bez jebkādiem ierobežojumiem. 
3.4. Kopā ar Preci Pārdevējs nodod Pircējam visus dokumentus, kas attiecas uz Preci, tajā skaitā 

servisa grāmatiņu, lietošanas noteikumus, rezerves atslēgas, transportlīdzekļa reģistrācijas 
apliecību, reģistrētās numura zīmes un citus nepieciešamos dokumentus, kā arī, ja tas ir 
nepieciešams, veic Pircēja darbinieku instruktāžu par Preces ekspluatācijas noteikumiem, tajā 
skaitā par Preces aprīkojumu un tā darbības principiem. 

3.5. Īpašuma tiesības uz Preci pāriet Pircējam ar brīdi, kad Puses parakstījušas nodošanas – 
pieņemšanas aktu, kurš tiek parakstīts pēc Preces piegādes ar nosacījumu, ka Prece ir reģistrēta 
VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” uz Pircēja vārda. Nodošanas – pieņemšanas aktā ir 
jānorāda Preces komplektācija, visi Pircējam nododamo Preces dokumentu nosaukumi, Preces 
pieņemšanas laikā konstatētie defekti, ja tādi tiek konstatēti, kā arī termiņš un kārtība, kādā 
Pārdevējam jānovērš konstatētie defekti. 
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3.6. Nejaušas iznīcināšanas draudi un paaugstinātas bīstamības avota īpašnieka atbildība pāriet 
Pircējam brīdī, kad Pircējs paraksta Preces pieņemšanas – nodošanas aktu. 

3.7. Gadījumā, ja Pircējs konstatē, ka Prece neatbilst Līguma noteikumiem vai tai ir kādi citi defekti, 
tas ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Preces nodošanas – pieņemšanas akta 
parakstīšanas iesniedz Pārdevējam rakstveida pretenziju, ko Pārdevējs izskata ne vēlāk kā 5 
(piecu) darba dienu laikā pēc pretenzijas saņemšanas. Ja Pārdevējs neatbilstību atzīst par 
pamatotu, Puses paraksta defektu aktu, kurā vienojas par trūkumu novēršanas kārtību un 
termiņiem. 

3.8. Ja Pārdevējs Pircēja konstatētajai neatbilstībai nepiekrīt, tiek pieaicināts neatkarīgs eksperts, kura 
lēmums Pusēm ir saistošs un kura izmaksas sedz vainīgā Puse. 

 
4. Kvalit āte un garantija 

4.1. Pārdevējs garantē, ka piegādātā Prece atbilst Preces ražotāja noteiktajiem tehniskajiem 
standartiem, Līguma un tā pielikumu noteikumiem un visiem Latvijas Republikas normatīvo aktu 
noteikumiem, kas attiecas uz Preci. 

4.2. Pārdevējs nodrošina Preces garantiju uz 6 (sešiem) mēnešiem vai 10 000 km nobraukumu 
(atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas ātrāk) attiecībā uz Preces galveno komponentu 
(dzinējs, ātrumkārba, elektronika, ritošā daļa) nopietniem bojājumiem, ja šo bojājumu rašanās 
cēloņos nav vainojams Pircējs. Šajā Līguma punktā noteiktais garantijas termiņš tiek skaitīts no 
dienas, kad Puses ir parakstījušas Preces pieņemšanas – nodošanas aktu. 

4.3. Pārdevējam Preces garantijas laikā Līguma 4.2.punktā minētie defekti ir jānovērš par saviem 
līdzekļiem ar Pircēju saskaņotā termiņā un kārtībā. 

4.4. Ja starp Pusēm rodas domstarpības par konstatētā defekta atbilstību Pārdevēja garantijas saistībām, 
tiek pieaicināts neatkarīgs eksperts, kura lēmums Pusēm ir saistošs un kura izmaksas sedz vainīgā 
Puse. 

 
5. L īguma darbības termiņš, grozījumu veikšana Līgumā un Līguma izbeigšana 

5.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai 
izpildei. 

5.2. Grozījumi Līgumā noformējami rakstveidā, tie stājas spēkā, kad tos parakstījušas abas Puses, un 
tie ir neatņemamas Līguma sastāvdaļas. Būtiski Līguma noteikumu grozījumi nav pieļaujami.  

5.3. Puses var izbeigt Līgumu pirms Līguma termiņa beigām, Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties. 
5.4. Pircējs, nosūtot Pārdevējam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, ja iestājies 

vismaz viens no šādiem gadījumiem: 
5.4.1. Pārdevējs 15 (piecpadsmi) dienu laikā pēc Līguma 3.2.punktā noteiktā termiņa beigām nav 

piegādājis Pircējam Preci; 
5.4.2. piegādātā Prece nav atbilstoša Līguma prasībām. 

 
6. Pušu pienākumi un tiesības 

6.1. Pircējs apņemas: 
6.1.1. pieņemt piegādāto Preci, ja tā ir piegādāta atbilstoši Līguma noteikumiem; 
6.1.2. veikt samaksu saskaņā ar Līgumā noteikto kārtību; 
6.1.3. lietot Preci atbilstoši tehniskajā dokumentācijā noteiktajiem mērķiem, ievērojot ražotāja 

prasības attiecībā uz Preces tehnisko apkopi, darbību un lietošanu. 
6.2. Pircējam ir tiesības: 
6.2.1. pārbaudīt Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai (Līguma pielikums Nr.1); 
6.2.2. pārbaudīt Preces kvalitāti, Preces un ar to saistītās dokumentācijas pilnīgumu un derīgumu; 
6.2.3. pieteikt pretenzijas un/vai nepieņemt Preci, ja tā nav atbilstoša Līguma prasībām. 
6.3. Pārdevējs apņemas: 
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6.3.1. nodrošināt Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrētas, tehniskajam 
piedāvājumam atbilstošas Preces piegādi ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienu laikā no Līguma 
noslēgšanas dienas; 

6.3.2. ievērot Līgumā noteiktās garantijas saistības. 
6.4. Pārdevējam ir tiesības saņemt samaksu par Preci, kas piegādāta atbilstoši Līguma noteikumiem. 

 
7. Pušu atbildība un strīdu izskatīšanas kārt ība 

7.1. Saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem Puses ir atbildīgas par nodarītajiem 
zaudējumiem, ko tās nodarījušas ar savu darbību vai bezdarbību, pārkāpjot Līgumā noteiktās 
saistības. 

7.2. Ja Pārdevējs neveic Preces piegādi Līgumā noteiktajā termiņā, Pārdevējs maksā Pircējam 
līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, 
bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līgumcenas. Pircējam ir tiesības izmantot 
ieskaitu un samazināt maksājumu Pārdevējam par aprēķināto līgumsoda summu. 

7.3. Ja Pircējs neveic samaksu par Preci Līgumā noteiktajā termiņā, Pircējs maksā Pārdevējam 
līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no neapmaksātā rēķina summas par katru 
nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no laikā neapmaksātās 
summas. Līgumsoda samaksu Pircējs veic, pamatojoties uz Pārdevēja izsniegto rēķinu. 

7.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no Līguma saistību izpildes un zaudējumu atlīdzības. 
7.5. Strīdus, kas varētu rasties starp Pusēm Līguma izpildes laikā, Puses risinās savstarpējo pārrunu 

ceļā, savukārt ja strīdu nav iespējams atrisināt savstarpējo pārrunu ceļā, tad strīds izskatāms tiesā 
Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

7.6. Gadījumos, kad starp Pusēm rodas strīds attiecībā uz Preces tehniskajiem parametriem vai 
konstatētajiem defektiem, tās ir tiesīgas, savstarpēji vienojoties, pieaicināt neatkarīgu ekspertu. 

 
8. Nepārvarama vara 

8.1. Puses neatbild par Līguma saistību neizpildi, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi. Par 
nepārvaramas varas apstākļiem Līguma izpratnē uzskatāmi kara apstākļi, streiki, blokādes, dabas 
stihijas, valsts institūciju rīkojumi un pavēles, kā arī citi apstākļi, kurus Puses nevar ietekmēt. 

8.2. Nepārvaramas varas apstākļu gadījumā Līguma darbība tiek apturēta un turpinās pēc 
nepārvaramas varas apstākļu novēršanas, ja Puse par šādu apstākļu iestāšanos ir informējusi otru 
Pusi 5 (piecu) darba dienu laikā no šādu apstākļu rašanās dienas. Šajā gadījumā Līgumā noteiktie 
saistību izpildes termiņi tiek pagarināti attiecīgi par tādu laika periodu, par kādu šie nepārvaramas 
varas apstākļi ir aizkavējuši Līguma saistību izpildi. 

8.3. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, ir jāpierāda, ka tai nebija iespējams ne 
paredzēt, ne novērst radušos apstākļus. 

8.4. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 30 (trīsdesmit) dienas, Puses ir tiesīgas 
vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi 5 (piecas) darba dienas 
iepriekš.  
 

9. Citi noteikumi 
9.1. Pircēja pārstāvis Līguma izpildē: _______________________, tālr. ________________, e-

pasts_________________. 
9.2. Pārdevēja pārstāvis Līguma izpildē: _______________________, tālr. ________________, e-

pasts_________________. 
9.3. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma laušanai. Ja kāda no 

Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Pušu tiesību un saistību 
pārņēmējiem. 

9.4. Jautājumi, kas nav atrunāti šajā Līgumā, tiek regulēti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā 
esošajiem normatīvajiem aktiem.  



14 
 

9.5. Puses 3 (triju) darba dienu laikā informē viena otru par adreses, bankas vai citu rekvizītu 
izmaiņām. 

9.6. Līgums sastādīts latviešu valodā uz _____ (_________) lapām 2 (divos) eksemplāros ar vienādu 
juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pircēja un viens pie Pārdevēja, tajā skaitā: 

9.6.1. Līgums uz ___ (________) lapām; 
9.6.2. Līguma pielikums Nr.1 (tehniskā specifikācija) uz ___(_______) lapām; 
9.6.3. Līguma pielikums Nr.2 (finanšu piedāvājums) uz ____(______) lapām. 
 

10. Pušu rekvizīti un paraksti 
 
Pircējs: 
SIA “ORNAMENTS” 
Adrese: Jelgavas ielā 21, Ilūkstē,  
Ilūkstes novads, LV-5447 
Reģ.Nr.41503003743 
Nodokļu maksātāja reģ.Nr.LV41503003743 
AS “Swedbank” 
HABALV22 
Konta Nr.LV83HABA0551026254871 
 
Valdes loceklis 
 
_______________ Jurijs Altāns 
 

 
Pārdevējs: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________  
 

 


