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I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 
 

1. Mērķis 

Atklāta konkursa (turpmāk – Konkurss) mērķis ir, nodrošinot konkurenci, atklātumu un publiskumu un 

akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” (turpmāk – Pasūtītājs) līdzekļu efektīvu izmantošanu, 

izvēlēties pretendentu (-us), kuri veiks kvalitatīvu un saimnieciski izdevīgu šādu jaunu transportlīdzekļu 

piegādi: 

 Konkursa 1.daļa: autobuss pasažieru; 

 Konkursa 2.daļa: kravas furgons; 

 Konkursa 3.daļa: kravas furgons; 

 Konkursa 4.daļa: vieglais pasažieru; 

 Konkursa 5.daļa: vieglais pasažieru (turpmāk viss kopā un katrs atsevišķi – Prece) 

2. Konkursa rīkotājs, nolikuma un papildus informācijas saņemšana 

2.1. Konkursa rīkotājs ir akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid”, vienotais reģistrācijas 

Nr.40203041605, Stigu iela 14, Rīga, LV-1021. 

2.2. Konkursa nolikumu (turpmāk – Nolikums) ieinteresētais piegādātājs (turpmāk – Pretendents) 

var lejupielādēt no Pasūtītāja tīmekļa vietnes www.conexus.lv sadaļas “Piedāvājumi/Iepirkumi”. 

2.3. Pasūtītājs informācijas sniegšanai attiecībā uz Konkursu ir pilnvarojis: 

2.3.1. tehniskajos jautājumos - Ekspluatācijas un uzturēšanas departamenta vadītāju Arvīdu Fišeru, 

mobilais tālrunis 26191616, e-pasts: Arvids.Fisers@conexus.lv; 

2.3.2. jautājumos par Konkursa procedūru un Nolikumā iekļautajām prasībām -  Juridiskā 

departamenta Iepirkumu daļas vadošo juriskonsulti Ingu Krastiņu, e-pasts:  Inga.Krastina@conexus.lv. 

2.4. Pretendenti jautājumus var uzdot, nosūtot elektroniski Nolikuma 2.3.punktā norādītajām 

kontaktpersonām. Pasūtītājs uz iesniegtajiem skaidrojumu pieprasījumiem atbildēs elektroniski 3 (trīs) 

darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 4 (četras) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa 

beigām. 

3. Konkursa veids 

Konkurss tiek organizēts kā atklāts konkurss, Pasūtītājam publiski uzaicinot Pretendentus iesniegt 

piedāvājumus (turpmāk – Piedāvājums). Piedalīšanās Konkursā ir Pretendentu brīvas gribas izpausme 

ar vienādiem noteikumiem visiem Pretendentiem. 

4. Norādījumi Pretendentiem 

4.1. Konkursā var piedalīties ieinteresētais piegādātājs, kas tirgū piedāvā jaunu automašīnu piegādi 

atbilstoši iepirkuma priekšmetam un kurš atbilst iepirkuma procedūras dokumentācijā pārējām 

noteiktām prasībām.  

4.2. Piedāvājums jāiesniedz katrai Konkursa daļai atsevišķi saskaņā ar Konkursa nolikuma 1., 2., 

3., 4. un 5.pielikumā pievienotajās Tehniskajās specifikācijās norādīto Konkursa priekšmetu. 

4.3. Pretendentam ir rūpīgi jāiepazīstas ar Nolikumu, jāievēro visas Nolikumā un tā pielikumos 

minētās prasības un noteikumi un jāuzņemas atbildība par Piedāvājuma atbilstību Nolikuma prasībām. 

4.4. Piedāvājuma iesniegšana nozīmē Pretendenta skaidru un galīgu nodomu piedalīties Konkursā 

un Nolikumā ietverto nosacījumu un noteikumu akceptēšanu, apliecinot izpratni par Nolikumā 

iekļautajām prasībām. Piedāvājums ir juridiski saistošs Pretendentam, kurš to iesniedzis. Vēlāk atklātie 

Piedāvājuma trūkumi vai neatbilstības Nolikuma prasībām nedod Pretendentam pamatu Piedāvājuma 

cenas palielināšanai vai piegādes termiņa pagarināšanai. 

4.5. Pasūtītājam ir tiesības noraidīt jebkuru Piedāvājumu, kurš neatbilst Nolikumā izvirzītajām 

prasībām. 

http://www.conexus.lv/
mailto:Arvids.Fisers@conexus.lv
mailto:Inga.Krastina@conexus.lv
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4.6. Pretendents pilnībā sedz visus izdevumus, kas tam radušies saistībā ar Piedāvājuma 

sagatavošanu un iesniegšanu. Pasūtītājs neuzņemas nekādu atbildību par šīm izmaksām, neatkarīgi no 

Konkursa rezultātiem. 

4.7. Pretendentam ir tiesības slēgt līgumu ar apakšuzņēmēju pakalpojuma nodrošināšanai ar 

noteikumu, ka pilnu atbildību par paredzamā līguma izpildi uzņemas Pretendents. Ja Pretendents ir 

paredzējis par kādu Piedāvājuma daļu slēgt līgumu ar apakšuzņēmēju, tam jābūt skaidri norādītam 

Piedāvājumā. Šādā gadījumā Pretendentam par apakšuzņēmējiem ir jāiesniedz Nolikuma 7. punktā 

norādītie dokumenti. 

4.8. Piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņa paredzamā līguma izpildes laikā pieļaujama 

tikai ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu. 

4.9. Pretendentam nav atļauts iesniegt Piedāvājuma variantus. 

4.10. Pasūtītājs izslēdz no turpmākas dalības Konkursā Pretendentu, ja pastāv vismaz viens no 

šādiem apstākļiem: 

4.10.1. Pretendents neatbilst jebkurai no Nolikuma 6. punktā minētajām atlases prasībām vai 

Pretendents nav iesniedzis visus Nolikuma 7. punktā minētos dokumentus; 

4.10.2. Pretendents Piedāvājumam nav pievienojis aizpildītu Piedāvājuma vēstuli (turpmāk – 

Piedāvājums vēstule) (paraugi Nolikuma 6., 7., 8., 9. un 10.pielikumā);  

4.10.3. Pretendents savā Piedāvājumā ir sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju tā 

kvalifikācijas novērtēšanai, vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju, 

4.10.4. Pretendents nav sniedzis skaidrojumus vai nav ieradies uz skaidrojošo sanāksmi 

saskaņā ar Nolikuma 25. un 26.punktu, vai arī nav sniedzis citu Pasūtītāja pieprasīto 

informāciju. 

4.11. Pasūtītājam ir tiesības izslēgt no turpmākas dalības Konkursā Pretendentu, ja piedāvājums 

papīra formātā nav caurauklots vienā sējumā un uz tā pēdējās lapas nav norādīts cauraukloto lapu skaits 

un nav pretendenta vai tā pilnvarotā pārstāvja paraksts, kā rezultātā iepirkuma komisija nevar 

pārliecināties, ka piedāvājumā nav nomainītas, izņemtas vai papildinātas lapas pēc piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa beigām. 

II. INFORMĀCIJA PAR KONKURSA PRIEKŠMETU 

5. Konkursa priekšmets, tā kvantitatīvais un kvalitatīvais raksturojums 

5.1. Konkursa un paredzamā līguma priekšmets ir sadalīts 5 (piecās) daļās: 

5.1.1. pirmā daļa – autobuss pasažieru (1 vienība, M-e klase); 

5.1.2. otrā daļa – kravas furgons (1 vienība, k-Fv klase); 

5.1.3. trešā daļa – kravas furgons (1 vienība, k-Fm klase); 

5.1.4. ceturtā daļa – vieglais pasažieru pilnpiedziņas (1 vienība, Jc klase); 

5.1.5. piektā daļa – vieglais pasažieru (1 vienība, Md klase). 

 

5.2. Piegādes vieta: Stigu iela 14, Rīga, Latvija, LV-1021. 

5.3. Piegādes termiņš: ne vēlāk kā līdz 2020. gada 28.decembrim. 

5.4. Pretendentam ir tiesības iesniegt Piedāvājumu vienā vai vairākās Konkursa daļās. 

III. PRETENDENTA ATLASES NOTEIKUMI 

6. Pretendentam ir tiesības piedalīties Konkursā, ja attiecībā uz to pastāv šādi apstākļi: 

6.1. Pretendents ir reģistrēts kā komercsabiedrība Latvijas Republikas komercreģistrā vai savas 

mītnes zemes Uzņēmumu reģistrā vai tam pielīdzinātā reģistrā; 

6.2. Pretendents ir oficiālais autoražotāja pārstāvis; 

6.3. Pretendentam ir Ceļu satiksmes drošības direkcijas izsniegta tirdzniecības vietas reģistrācijas 

apliecība; 
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6.4. Pretendentam ir tiesības pārdot Konkursā piedāvātās automašīnas un uzņemties garantijas 

saistības, kā arī nodrošināt tehniskās apkopes un remontu garantijas un pēc garantijas laikā; 

6.5. Pretendentam Latvijas Republikā vai savā mītnes zemē nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts 

sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro; 

6.6. nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Pretendenta 

saimnieciskā darbība, pretendents nav iesaistīts tiesvedībā, kas apdraud Pretendenta maksātspēju, kā arī 

nav konstatējams, ka līdz paredzamajam līguma izpildes beigu termiņam Pretendents var tikt likvidēts; 

6.7. Pretendents ir iesniedzis visus Nolikuma 7. punktā minētos dokumentus un tie dod Pasūtītājam 

skaidru un patiesu priekšstatu par Pretendenta spēju izpildīt paredzamo līgumu visā tā darbības termiņā. 

7. Iesniedzamie dokumenti 

Iesniedzot Piedāvājumu, Pretendentam jāpievieno šādi dokumenti, kas apliecina tā tiesības piedalīties 

Konkursā un tā pietiekamu kvalifikāciju, kā arī sniedz vispārēju informāciju par Pretendentu (izziņas un 

citus dokumentus, kurus izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie 

izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās 

izziņas un citus dokumentus – ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja 

izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku termiņu): 

7.1. izraksts (izdruka) no Pretendenta mītnes zemes Uzņēmumu reģistra vai tam pielīdzināta 

reģistra atbilstoši tās valsts noteikumiem, kurā Pretendents izveidots, ar informāciju par komersanta 

izpildinstitūcijas pārstāvības tiesībām, prokūru, reģistrācijas vietu, datumu un reģistrācijas numuru. Ja 

Pretendents ir Latvijas Republikā reģistrēta komercsabiedrība, šo izrakstu (izdruku) var neiesniegt; 

7.2. izdruka no Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnes (ja Pretendents ir Latvijas Republikas 

rezidents) vai izziņa (ja Pretendents nav Latvijas Republikas rezidents) no Pretendenta mītnes zemes 

kompetentas valsts nodokļu iestādes par to, ka Pretendentam nav nodokļu (nodevu) un sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro (ne vecāka par 

vienu mēnesi, ja Pretendents ir Latvijas Republikas rezidents, vai ne vecāka par sešiem mēnešiem, ja 

Pretendents nav Latvijas Republikas rezidents, no Piedāvājumu iesniegšanas pēdējā termiņa); 

7.3. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai pretendenta mītnes zemes Uzņēmuma reģistra vai 

tiem pielīdzināmiem reģistra izziņa par to, ka pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, 

neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta. Ja pretendents ir 

Latvijas Republikā reģistrēta komercsabiedrība, izziņu var neiesniegt; 

7.4. Ceļu satiksmes drošības direkcijas izdota tirdzniecības vietas reģistrācijas apliecības (ārvalstu 

pretendentiem – analogas iestādes izsniegtas licences) apliecināta kopija, izdota saskaņā ar 2007.gada 

18.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.876 „Transportlīdzekļu un to numurēto agregātu 

tirdzniecības noteikumi”. Ārvalstu pretendenti iesniedz izziņas vai attiecīgās uzņēmējdarbības atļaujas, 

ko izsniegušas līdzvērtīgas nozares institūcijas vai profesiju vai arodu reģistri citā valstī, kur pretendents 

reģistrēts; 

7.5. Attiecīgo transportlīdzekļu ražotāja vai izplatītāja parakstīts dokumenta oriģināls vai kopija 

(izziņa vai apliecinājums, vai vēstule u.tml.), kas apliecina, ka pretendentam ir tiesības pārdot piedāvātās 

automašīnas un uzņemties garantijas saistības, kā arī nodrošināt tehniskās apkopes un remontu garantijas 

un pēc garantijas laikā; 

7.6. Attiecīgās Konkursa daļas tehniskais piedāvājums (Nolikums 1., 2., 3., 4., 5.pielikums); 

7.7. Apliecinājums, ka, ja Pretendents tiks atzīts par Konkursa attiecīgās daļas uzvarētāju, tas 

apņemas iesniegt transportlīdzekļu ekspluatācijas un apkopes instrukcijas latviešu valodā;  

7.8. Pretendenta kvalitātes sertifikāta kopija vai uzņēmumā pastāvošās kvalitātes nodrošināšanas 

sistēmas apraksts (ja tāds ir); 

7.9. ja Pretendents paredzamā līguma izpildē iesaistīs trešās personas un slēgs līgumus ar 

apakšuzņēmējiem, Pretendentam tas jānorāda, piedāvājuma dokumentos norādot apakšuzņēmēja 

nosaukumu, PVN maksātāja reģistrācijas numuru un realizēto projektu sarakstu (ne vairāk kā trīs objekti 
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katram), kā arī jānorāda, kādu paredzamā līguma daļu izpildīs apakšuzņēmējs un jāpievieno 

apakšuzņēmēja rakstveida apliecinājums par piekrišanu veikt paredzamā līguma piegādes, ja 

Pretendents tiks atzīts par Konkursa uzvarētāju. 

IV. PIEDĀVĀJUMU SAGATAVOŠANA UN NOFORMĒŠANA, PIEDĀVĀJUMA CENA 

8. Piedāvājuma sagatavošana un noformēšana 

8.1. Pretendents piedāvājumu iesniedz noformētu vienā no šādiem veidiem: 

8.1.1. papīra formātā vienā oriģinālā eksemplārā un papildus piedāvājuma kopija elektroniskā 

formātā (PDF formātā (ar meklēšanas iespēju)), kas saglabāta elektroniskajā datu nesējā (CD, 

DVD vai USB zibatmiņa); 

8.1.2. elektroniskā formātā (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .odf vai .pdf), ievērojot normatīvos aktus 

par elektronisko dokumentu noformēšanu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur 

laika zīmogu un kas ievietots elektroniskajā datu nesējā (CD, DVD vai USB zibatmiņa). 

8.2. Iesniedzot dokumentu kopijas, pretendents tās apliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

Iesniedzot piedāvājumu elektroniskā formātā, dokumentu elektroniskās kopijas pievieno atsevišķā datnē 

(.pdf, .jpg, .tiff vai .png), apliecinājuma parakstu noformējot vienā no šādiem veidiem: 

8.2.1. atsevišķā datnē, ko kopā ar kopiju paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika 

zīmogu kā vienu datni; 

8.2.2. ja dokumenta elektroniskās kopijas ir .pdf formātā, pievienojot drošu elektronisko 

parakstu, kas satur laika zīmogu. 

8.3. Visiem Piedāvājuma dokumentiem, tai skaitā, tehniskai dokumentācijai ir jābūt latviešu 

valodā. Svešvalodā sagatavotiem Piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts 

tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 

"Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā". 

8.4. Ja Piedāvājums sagatavots papīra formātā, tad Piedāvājuma vēstule, jāparaksta personai, kurai 

ir pārstāvības tiesības vai kura ir pilnvarota to darīt pretendenta vārdā. Personas, kura parakstījusi 

Piedāvājumu, pilnam vārdam, uzvārdam un amatam jābūt norādītam zem paraksta. Ja piedāvājums 

sagatavots elektroniskā formātā, Piedāvājumā ietvertie dokumenti jāparaksta kopā kā viena datne, 

ietverot atsevišķu datni, kurā norādītas pievienotās datnes (datnes nosaukums un īss saturs). 

8.5. Ja pirms Piedāvājuma iesniegšanas Piedāvājuma dokumentos ir veikta kļūdu labošana vai 

izdarītas izmaiņas vai papildinājumi, tad tas ir jānorāda attiecīgā Piedāvājuma dokumenta beigās un 

jāapliecina ar tās personas parakstu, kas paraksta Piedāvājumu un tam pievienotos dokumentus.  

8.6. Ja pretendents ir ārvalstīs reģistrēts komersants, tad tā Piedāvājuma vēstulē ir jānorāda, vai: 

8.6.1. tas ir/nav uzskatāms par ar Pasūtītāju saistītu uzņēmumu likuma "Par uzņēmumu 

ienākuma nodokli" izpratnē, 

8.6.2. tas ir/nav reģistrēts valstī, ar kuru Latvijas Republikai noslēgta Konvencija par nodokļu 

dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu (turpmāk – Nodokļu konvencija). 

8.7. Piedāvājuma vēstulē jānorāda Pretendenta kontaktpersona, kuru Pretendents ir pilnvarojis 

risināt ar Piedāvājumu saistītos jautājumus Konkursa gaitā, amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-

pasts. 

8.8. Piedāvājumam papīra formātā (t.sk. visu tā pielikumu) lapām jābūt numurētām, cauršūtām, 

norādot cauršūto lapu skaitu. Piedāvājuma un tā pielikumu lapām jānodrošina kopēja numerācija. 

8.9. Piedāvājumā, lai izvairītos no jebkādām šaubām un pārpratumiem, vārdiem un skaitļiem jābūt 

skaidri salasāmiem, bez iestarpinājumiem un dzēsumiem. Pretrunu gadījumā starp vārdiem un skaitļiem, 

par noteicošo tiek uzskatīts vārdiskais formulējums. 

8.10. Piedāvājumam papīra formātā ar papildus piedāvājumu kopiju elektroniskā formātā jābūt 

ievietotam aploksnē, aploksnei jābūt slēgtai un uz tās jābūt šādam uzrakstam: 
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Akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid” 

Stigu iela 14, Rīga, LV-1021, Latvija 

Piedāvājums atklātam konkursam 

“Par transportlīdzekļu piegādi” ____.daļai 

Neatvērt pirms 2020. gada 15. jūlija, plkst.15:00! 

Atvērt tikai Iepirkuma komisijas klātbūtnē! 

8.11. Uz aploksnes jābūt norādītam Pretendenta nosaukumam un adresei. Aploksnē jābūt ievietotam 

Piedāvājuma oriģinālam (ja iesniegts papīra formātā), kas attiecīgi apzīmēti “Oriģināls”. 

8.12. Pretrunu gadījumā starp Piedāvājuma oriģinālu un kopiju, par noteicošo tiks uzskatīts 

Piedāvājuma oriģināls. 

8.13. Pasūtītājs neatbild par tāda Piedāvājuma priekšlaicīgu atvēršanu, kurš nav noformēts atbilstoši 

iepriekš norādītajām prasībām. Pasūtītājam ir tiesības, bet nav pienākums šādu Piedāvājumu noraidīt. 

9. Piedāvājuma cena 

9.1. Piedāvājuma cena jānorāda euro (EUR).   

9.2. Piedāvājuma cenā jānorāda visi nodokļi un nodevas, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos 

aktos noteikto pievienotās vērtības nodokli (PVN), kas Piedāvājumā ir jānorāda atsevišķi. 

9.3. Piedāvājuma cena tiek norādīta Piedāvājuma vēstulē, aizpildot tajā paredzētās pozīcijas. 

9.4. Iepirkuma komisija vērtē Piedāvājuma cenu bez PVN. 

V. PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANA UN ATVĒRŠANA 

10. Piedāvājuma iesniegšanas vieta un termiņš 

10.1. Pretendenta Piedāvājums un tam pievienotie dokumenti jāiesniedz akciju sabiedrības 

“Conexus Baltic Grid”, Rīgā, Stigu ielā 14 līdz 2020.gada 15.jūlija, plkst. 15.00 (pēc Latvijas 

laika). 

10.2. Piedāvājumu var nogādāt ar kurjeru vai personīgi, vai nosūtīt pa pastu ar noteikumu, ka 

Piedāvājums tiek saņemts Nolikuma 10.1.apakšpunktā norādītajā Piedāvājumu iesniegšanas vietā un 

laikā. 

10.3. Risku par Piedāvājuma piegādāšanu uzņemas Pretendents. 

10.4. Piedāvājums, kurš saņemts pēc Nolikuma 10.1. apakšpunktā minētā termiņa, tiek nosūtīts 

atpakaļ neatvērts neatkarīgi no kavēšanās iemesla. 

11. Piedāvājumu grozīšana un atsaukšana 

11.1. Pretendents pirms Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām ir tiesīgs veikt izmaiņas 

Piedāvājumā vai atsaukt Piedāvājumu, par to rakstiskā formā paziņojot Pasūtītājam. 

11.2. Piedāvājuma izmaiņas un atsaukums jāsagatavo, jānoformē un jāiesniedz tādā pašā kārtībā kā 

Piedāvājums, papildus attiecīgi nomarķējot ar uzrakstu „Piedāvājuma izmaiņas” vai “Piedāvājuma 

atsaukums”. 

11.3. Atsaukumam ir bezierunu raksturs, un tas izslēdz Pretendenta turpmāku dalību Konkursā. 

12. Piedāvājumu atvēršana 

12.1. Piedāvājumu dokumentus, ieskaitot Piedāvājuma izmaiņas vai atsaukumus, atver Iepirkuma 

komisija 2020.gada 15.jūlijā plkst.15.00 (pēc Latvijas laika), akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid”, 

Rīgā, Stigu ielā 14, 1.stāva apspriežu telpā. 

12.2. Iepirkuma komisija atver tikai tos Piedāvājumus, kurus Pasūtītājs būs saņēmis Nolikumā 

noteiktajā termiņā. Ar nokavējumu iesniegtais Piedāvājums un Piedāvājums, kura atsaukums ir 

akceptēts, bez atvēršanas tiek nosūtīts atpakaļ pa pastu uz adresi, kas norādīta uz aploksnes. 
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12.3. Aploksnes ar uzrakstu “Piedāvājuma atsaukums” tiek atvērtas pirmās, bet aploksnes ar 

Piedāvājumiem, uz kuriem attiecas šie atsaukumi, netiek atvērtas. 

12.4. Aploksnes ar uzrakstu „Piedāvājuma izmaiņas” tiek atvērtas secīgi ar attiecīgā Pretendenta 

Piedāvājuma dokumenta aploksnes atvēršanu. 

12.5. Pretendenta nosaukums, Piedāvājuma atsaukums (ja tāds saņemts), Piedāvājuma izmaiņas (ja 

tādas saņemtas), Piedāvājuma cena un cita informācija, pēc Iepirkuma komisijas ieskatiem, 

Piedāvājumu atvēršanas procedūras laikā tiek norādīta Iepirkuma komisijas noformētā Piedāvājumu 

atvēršanas sēdes protokolā.  

12.6. Pretendenta pārstāvji drīkst piedalīties Piedāvājuma atvēršanā. Piedāvājumu atvēršanā 

klātesošie Pretendentu pārstāvji uzrāda personu apliecinošu dokumentu, dokumentu par Pretendenta 

pārstāvības tiesībām, prokūru vai attiecīgu pilnvarojumu, paziņo pārstāvamā Pretendenta nosaukumu, 

adresi un savu amatu un kontakttālruni. 

12.7. Atverot Piedāvājumus, Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs vai cits Iepirkuma komisijas 

loceklis nolasa katra Piedāvājuma datus (Piedāvājuma cena bez PVN, samaksas noteikumi, garantijas 

laiks), kas tiek ierakstīti Iepirkuma komisijas protokolā. 

12.8. Pretendentu pārstāvji Piedāvājumu vērtēšanā nepiedalās. 

12.9. Atsaukumam ir bezierunu raksturs, un tas izslēdz Pretendenta turpmāku dalību Konkursā. 

VI. PIEDĀVĀJUMU IZVĒLES KRITĒRIJI, PIEDĀVĀJUMA IZVĒRTĒŠANA UN 

UZVARĒTĀJA NOTEIKŠANA 

13. Par Konkursa uzvarētāju attiecīgajā daļā tiks atzīts Pretendents, kurš iesniedzis pilnībā 

atbilstošu saimnieciski izdevīgāko Piedāvājumu saskaņā ar Nolikumā noteikto vērtēšanas kārtību. 

14. Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji ir atspoguļoti tabulā: 

Vērtēšanas kritēriji Kritēriju 

svars % 

Finanšu kritēriji 75 

Piedāvājuma cena (ar aprīkojumu un reģistrāciju CSDD) 70 

Samaksas nosacījumi 5 

Tehniskie kritēriji 25 

Remontdarbu stundas izmaksas garantijas periodā 5 

Apkopju izmaksas līdz 100 000 km 5 

Garantijas termiņš  8 

Piegādes termiņš 7 

 

15. Finanšu kritērijs “Piedāvājuma cena” tiek novērtēts šādi: Piedāvājumam ar viszemāko cenu 

tiek piešķirts maksimālais kritērija punktu skaits (70), bet pārējiem Piedāvājumiem punkti tiek 

aprēķināti pēc formulas: 

Zemākā Piedāvājuma cena / Piedāvājuma “N” cena * 70(kritērija punkti). 

16. Iepirkuma komisija pārbauda, vai Piedāvājumā nav aritmētiskas kļūdas, un to izlabos, ja tāda 

tiek konstatēta. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Pasūtītājs paziņo pretendentam. 

Pamatoti labotā Piedāvājuma cena tiek uzskatīta par saistošu pretendentam. Ja pretendents nepiekrīt 

Iepirkuma komisijas pamatoti veiktajam kļūdu labojumam, tā Piedāvājums tiks noraidīts. 

17. Piedāvājuma cena tiek koriģēta, pieskaitot vai atņemot summas saistībā ar aritmētisko kļūdu 

labojumiem tādā veidā, lai Piedāvājumu izvērtēšanā tiek salīdzinātas Piedāvājumu cenas, kurās iekļauts 

pilns Darbu apjoms. 

18. Kritērijs “Samaksas nosacījumi“ tiks vērtēti, ievērojot šādus kritērijus, kas izteikti kritēriju 

vērtībā: 

- apmaksa pēc piegādes   5 

- avansa maksājums 10% apmērā no līguma summas  4 



 8 

- avansa maksājums 20% apmērā no līguma summas  3 

- avansa maksājums 30% apmērā no līguma summas   1 
 

Avanss nedrīkst pārsniegt 30% apmēru. Piedāvājums, kas paredz avansu lielāku par 30%, tiks noraidīts 

kā Nolikuma prasībām neatbilstošs. 

19. Remontdarbu stundas izmaksas tiks vērtētas šādi: piedāvājumam ar viszemākajām 

izmaksām tiks piešķirts maksimālais kritērija punktu skaits (vienāds ar kritērija svaru), bet pārējiem 

piedāvājumiem punkti tiks aprēķināti proporcionāli attiecībā pret lētāko: 

Zemākās izmaksas / Piedāvājuma “N“ izmaksas x kritērija svars 

20. Apkopju izmaksas tiks vērtētas šādi: piedāvājumam ar viszemākajām izmaksām tiks piešķirts 

maksimālais kritērija punktu skaits (vienāds ar kritērija svaru), bet pārējiem piedāvājumiem punkti tiks 

aprēķināti proporcionāli attiecība pret lētāko: 

Zemākās izmaksas / Piedāvājuma “N” izmaksas x kritērija svars. 

21. Tehniskais kritērijs “Garantijas termiņš” tiek vērtēts atbilstoši algoritmam, kur Pretendents 

ar visgarāko garantijas termiņu saņems maksimālo punktu skaitu 8. Pārējiem piedāvājumiem punkti tiek 

piešķirti proporcionāli. 

X/Z*8 = iegūstamais punktu skaits, kur: 

X-pretendenta piedāvātais garantijas laiks; 

Z-pretendenta piedāvātais visgarākais garantijas laiks. 

Ja kā garantijas laiks Piedāvājumā tiks norādīts gads ar mēnešiem (piemēram, 1 gads un 6 mēneši), tad 

kritērija punkti tiks piešķirti par pilniem gadiem (piemēram, 1 gads). Ja darbu garantijas laiks tiks 

norādīts mazāks, nekā 2 gadi, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. 

22. Piegādes termiņš tiks vērtēts: Piedāvājumam ar īsāko piegādes termiņu tiks piešķirti 7 punkti, 

nākamajam īsākajam piegādes termiņam - 6 punkti utt. Ja pretendenti būs vairāk nekā septiņi, tad visiem 

piedāvājumiem, sākot ar septīto tiks piešķirts 1 punkts. 

23. Kopvērtējumā punkti tiks aprēķināti šādi:  

Punkti kopā = finanšu kritērija punkti + tehniskā kritērija punkti. 

24. Iepirkuma komisija par Konkursa uzvarētāju atzīs Pretendentu, kura Piedāvājums būs 

saimnieciski visizdevīgākais, t.i., ieguvis visvairāk punktus kopvērtējumā. 

25. Iepirkuma komisija ir tiesīga pieprasīt no pretendenta rakstisku skaidrojumu par viņa iesniegto 

Piedāvājumu. Atbildes uz jautājumiem pretendentam jānosūta Pasūtītājam pa elektronisko pastu 

pieprasījumā norādītajā termiņā. 

26. Iepirkuma komisija ir tiesīga uzaicināt pretendentu uz skaidrojošo sanāksmi Piedāvājuma 

detaļu precizēšanai. 

27. Piedāvājumu saturs un informācija par izvērtēšanas gaitu ir aizsargājama informācija. 

Piedāvājumu vērtēšanā drīkst piedalīties tikai Iepirkuma komisija un tās pieaicinātie speciālisti un 

eksperti. 

28. Iepirkuma komisija noraida tādu Piedāvājumu, kurš paredz tādu  piegādi, kas neatbilst 

Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām vai kurš neatbilst Nolikuma prasībām, vai kura 

iesniedzēju Iepirkuma komisija atzīst par neatbilstošu preču piegādei. 

29. Iepirkuma komisija par Konkursa uzvarētāju var atzīt vienu vai vairākus Pretendentu. 

30. Pasūtītājam ir tiesības pārtraukt Konkursu jebkurā laikā pirms noslēgts līgums ar Konkursa 

uzvarētāju/iem, neuzņemoties nekādas saistības pret Pretendentiem. 

31. Ja neviens no iesniegtajiem Piedāvājumiem neatbilst Nolikuma noteikumiem, Pasūtītājs 

pieņem lēmumu izbeigt Konkursu. 
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32. Ja Konkursā iesniegts tikai viens Piedāvājums, Iepirkuma komisija lemj, vai tas ir atbilstošs un 

saimnieciski izdevīgs un vai ir iespējama līguma slēgšana ar vienīgo Pretendentu. 

33. Pasūtītājs attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 

pārbaudīs, vai attiecībā uz šo Pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai 

prokūristu vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai 

personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, nav noteiktas starptautiskās vai 

nacionālās  sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības 

vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras ietekmē līguma izpildi. 

Ja attiecībā uz minēto Pretendentu ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas 

finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma 

organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras kavē līguma izpildi, tas tiks izslēgts no dalības 

līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru. 

34. Nolikuma 33. punktā minētā pārbaude tiks veikta arī attiecībā uz Pretendenta norādīto 

apakšuzņēmēju, kura veicamo sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās līguma 

vērtības, vai personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst 

Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja attiecībā uz minēto personu vai apakšuzņēmēju ir noteiktas 

starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas 

Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras kavē 

līguma izpildi, attiecīgais Pretendents tiks izslēgts no dalības līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 

procedūrā, ja šis Pretendents 10 darbdienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas 

dienas neveiks šādas personas vai apakšuzņēmēja nomaiņu. 

35. Iepirkuma komisija informē visus Pretendentus par Konkursa rezultātu visās iepirkuma daļās. 

36. Piedāvājumu saturs un informācija par izvērtēšanas gaitu ir aizsargājama informācija, un 

izvērtēšanas gaitā tiek ievērots konfidencialitātes princips. Piedāvājumu vērtēšanā drīkst piedalīties tikai 

Iepirkuma komisija un tās pieaicinātie speciālisti un eksperti. 

VIII. LĪGUMA PĀRRUNAS UN LĪGUMA NOSLĒGŠANA 

37. Pasūtītājs uzaicinās Pretendentu, kurš tiks atzīts par Konkursa uzvarētāju katrā iepirkuma daļā, 

uz līguma pārrunām. Nesekmīgu līguma pārrunu gadījumā Pasūtītājam ir tiesības uzaicināt uz līguma 

pārrunām Pretendentu ar nākamo augstāko novērtējumu. 

38. Konkursa uzvarētāja iesniegtais Piedāvājums ir pamats līguma par Preču piegādi (turpmāk – 

Līgums) noslēgšanai. 

39. Ja par Konkursa uzvarētāju ir atzīts ārvalstīs reģistrēts komersants, kuram veidojas pastāvīgā 

pārstāvniecība Nodokļu konvencijas vai likuma "Par nodokļiem un nodevām" izpratnē, pirms līguma 

noslēgšanas Konkursa uzvarētājam ir pienākums iesniegt visus Pasūtītāja pieprasītos nepieciešamos 

apliecinājumus saistībā ar pastāvīgo pārstāvniecību. 

40. Ja par Konkursa uzvarētāju ir atzīts ārvalstīs reģistrēts komersants, kurš nav Eiropas Savienības 

dalībvalsts rezidents, un piedāvājumā ir paredzēts kā apakšuzņēmēju piesaistīt Eiropas Savienības 

dalībvalsts rezidentu, tad līgumā tiks iekļauts noteikums, ka par šī apakšuzņēmēja sniegtajiem 

pakalpojumiem vai nosūtīto preci rēķinu apakšuzņēmējs izraksta Pasūtītājam. 

41. Noslēdzot Līgumu ar Konkursa uzvarētāju (turpmāk šajā punktā – Izpildītājs), tajā obligāti tiks 

iekļauti šādi noteikumi: 

41.1. Izpildītāja pienākums par katru nokavēto piegādes darba dienu maksāt līgumsodu 0,5% apmērā 

no kopējās līguma summas, bet ne vairāk kā 10% no kopējās līguma summas. Līgumsoda samaksa 

neatbrīvos Izpildītāju no līguma izpildes pienākuma. Pasūtītājs būs tiesīgs Izpildītājam aprēķināto 

līgumsodu ieturēt no tam maksājamās līguma summas par laikā piegādātajiem transportlīdzekļiem; 

veicot galīgo norēķinu, līgumsods par līguma termiņa nokavējumu tiek atskaitīts no kopējās līguma 

summas. 

41.2. galējā samaksa par izpildīto pasūtījumu tiks veikta 10 (desmit) darba dienu laikā pēc 

pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas, līgumā norādīto transportlīdzekļu un pavadzīmes 

saņemšanas dienas. 
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41.3. apstākļus, kas dod pamatu prasīt pagarināt piegādes termiņu, paredzot procesuālo kārtību 

prasījuma pieteikšanai, pamatošanai, dokumentēšanai, un noteikumu, ka procedūras neievērošana 

izraisa būtiskas negatīvas sekas - Piegādātājs zaudē tiesības uz līguma termiņa pagarinājumu, savukārt 

Pasūtītājs ir atbrīvots no jebkādas atbildības saistībā ar šo prasījumu. 

41.4. Izpildītājs līdz avansa maksāšanas laikam (ja tāds nepieciešams) iesniedz Pasūtītājam 

atbilstošu avansa nodrošinājumu avansa apmērā (ieskaitot PVN) – Pasūtītājam pieņemamas bankas vai 

apdrošināšanas sabiedrības garantiju vai galvojumu. Avansa nodrošinājumam jābūt euro. Avansa 

nodrošinājumam ir jābūt spēkā no tā izdošanas datuma līdz datumam, kurš ir vismaz 30 (trīsdesmit) 

dienas pēc visu preču pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un pavadzīmes saņemšanas 

dienas. 

42. Konkursa uzvarētājam līgumu ar Pasūtītāju jānoslēdz ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienu 

laikā no lēmuma paziņošanas par Konkursa rezultātu. 

43. Gadījumā, ja Pasūtītājs un Izpildītājs neparaksta līgumu 15 darba dienu laikā no lēmuma 

paziņošanas par konkursa rezultātu, Pasūtītājam ir tiesības atzīt par Konkursa uzvarētāju nākamo 

Pretendentu, kas saņēmis nākamo lielāko kopvērtējuma punktu skaitu.   

IX. KONFIDENCIALITĀTES NOSACĪJUMI 

44.  Pretendentu skaits un nosaukumi līdz Piedāvājumu atvēršanas brīdim ir neizpaužama 

informācija, ja vien normatīvajos aktos nav noteikts citādi, Piedāvājumu saturs un Iepirkuma komisijas 

sēžu materiāli ir komercnoslēpums un aizsargājama informācija, un tie nav izpaužami citiem 

Pretendentiem vai trešajām personām.  

X. PIELIKUMI 

45.  Nolikumam ir pievienoti 11 (vienpadsmit) pielikumi: 

1.pielikums Tehniskā specifikācija konkursa 1.daļai uz 2 lappusēm 

2.pielikums Tehniskā specifikācija konkursa 2.daļai uz 2 lappusēm 

3.pielikums Tehniskā specifikācija konkursa 3.daļai uz 2 lappusēm 

4.pielikums Tehniskā specifikācija konkursa 4.daļai uz 2 lappusēm 

5.pielikums Tehniskā specifikācija konkursa 5.daļai uz 2 lappusēm 

6.pielikums Piedāvājuma vēstule Nr.1 uz 2 lappusēm 

7.pielikums Piedāvājuma vēstule Nr.2 uz 2 lappusēm 

8.pielikums Piedāvājuma vēstule Nr.3 uz 2 lappusēm 

9.pielikums Piedāvājuma vēstule Nr.4 uz 2 lappusēm 

10.pielikums Piedāvājuma vēstule Nr.5 uz 2 lappusēm 

11.pielikums Pretendenta apliecinājums uz 1 lappuses 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja  I.Krastiņa 
 

 

Rīgā 2020.gada 18.jūnijā 
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1.pielikums 

Atklāta konkursa nolikumam 

„Par transportlīdzekļu piegādi” 

 

Tehniskā specifikācija atklāta konkursa 1.daļā 
 
     Transportlīdzeklis: autobuss pasažieru. 

     Daudzums: 1 vienība                                                 

 

Raksturlielums Pasūtītāja izvirzītās 

prasības 

Pretendenta piedāvātās 

transporta līdzekļa 

parametri 
1 2 3 

Autobuss marka/modelis norādīt  

transportlīdzekļa izlaiduma gads jauns, 2020.g.izlaiduma  

automobiļa klase (pēc Auto Asociācijas Automašīnu 

klasifikatora) 

M - e (lielā daudzfunkciju) 

furgoni ) 

 

automašīnas garums mm  no 6500 līdz 7000  

automašīnas augstums mm  no 2550 līdz 2650  

automašīnas platums (bez spoguļu izmēriem) mm  no 2040 līdz 2200  

sēdvietu skaits (ieskaitot vadītāja vietu) 17(1 +16)atsevišķi sēdekļi  

pilna masa kg   norādīt  

dzinēja jauda Zs  ne mazāk par 170  

dzinēja darba tilpums cm3  ne mazāk par 2000  

degvielas veids dīzeļdegviela  

dzinēja atbilstība  EURO 6  

CO2 izmešu daudzums kombinētajā ciklā g/km  norādīt  

pārnesumu  kārbā automātiska  

degviela patēriņš vidējais kombinētais l/100 km ne vairāk par 10  

centrālā atslēga  jābūt  

aizdedzes atslēgas korpusā (2 gab.) integrēta 

centrālās atslēgas un signalizācijas vadība 

jābūt  

apdrošinātāju akceptēta rūpnīcas pretaizdzīšanas 

sistēma ar elektronisko imobilaizeri, kas tiek 

aktivizēta vai deaktivizēta no centrālās atslēgas pults 

jābūt  

ātruma ierobežotājs  jābūt  

digitālais tahogrāfs  jābūt  

radio, bluetooth, USB ligzda, mikrofons  jābūt  

pretaizdzīšanas signalizācija jābūt  

virsbūves krāsa  pelēka  

bremžu antibloķēšanas sistēma  jābūt  

automātiskā pretbuksēšanas sistēma  jābūt  

elektroniskās stabilitātes programma  jābūt  

automātiskā pretatpakaļripošanas sistēma  jābūt  

palīgmehānisms braukšanas uzsākšanai kalnā  jābūt  

augstumā un dziļumā regulējama stūres kolonna jābūt  

drošības spilvens vadītājam  jābūt  

vadītāja sēdekļa garenvirziena un atzveltnes 

regulācija 

jābūt  

elektriski regulējami un apsildāmi sānu spoguļi jābūt  

automātiska ātruma uzturēšanas sistēma (kruīza 

kontrole) 
jābūt  

elektriski vadāms autobusa vadītāja sānu loga 

pacēlājs 

jābūt  

automātiskais gaisa kondicionētājs vadītājam jābūt  

atpakaļgaitas akustiskā brīdinājuma sistēma (atslēdzama) jābūt  

paaugstinātas kapacitātes akumulators un ģenerators vēlams  
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1 2 3 

elektrotīklam pieslēdzama, ar laika releju, dzinēja 

apsildes un akumulatora uzlādes ierīce 

jābūt  

pastāvīgās dienas gaismas jābūt  

miglas lukturi  jābūt  

riteņi ne mazāk ka R16, riepas atbilstoši piegādes 

laikam 

jābūt  

visu riteņu dubļu sargi jābūt  

nostiprināts pilna izmēra rezerves ritenis jābūt   

riteņu nomaiņas instrumentu komplekts jābūt  

gumijas paklāji autobusa vadītājam jābūt  

Pasažieru salons 

durvis ne mazāk par 3 (vadītāja, 

pasažieru, aizmugures) 

 

pasažieru durvju elektriska atvēršana un aizvēršana 

no autovadītāja vietas, ar iekāpšanu pa priekšējām 

durvīm 

jābūt  

visas durvis stiklotas izņemot aizmugures jābūt  

aizmugurējās divviru durvis bez logiem  jābūt  

apgaismojums pie pasažieru iekāpšanas durvīm jābūt  

salona atpakaļskata spogulis jābūt  

durvju un salona standarta stiklojums, stikli tonēti 

ar saules staru filtru 

jāatbilst noteiktām 

prasībām ar marķējumu 

 

autonomā gaisa apsilde pasažieru salonā jābūt  

ventilācijas un evakuācijas jumta lūka jābūt  

pasažieru salona automātiskais gaisa kondicionētājs jābūt  

pasažieru salona centrālās ejas apgaismojums jābūt  

griestu, salona sānu un visu durvju tapsējums un 

siltumizolācija 

jābūt  

ūdens izturīgs, antistatisks, neslīdošs grīdas 

pārklājums  

jābūt  

rokturi pie pasažieru iekāpšanas durvīm jābūt  

trīspunktu drošības josta pirmajā sēdekļu rindā 

autobusa vadītājam 

jābūt  

salona pasažieru sēdekļu atzveltnes regulācija ar 

divpunktu drošības jostām 

jābūt  

salona kreisās puses, divu pasažieru vietu sēdekļi 

regulējami viens no otra uz paplašinājumu (mm) 

min.50  

medicīniskā aptieciņa, ugunsdzēšamais aparāts, 

avārijas zīme gaismu, atstarojošā veste 

jābūt  

transportlīdzekļa un aprīkojuma lietošanas instrukcija 

valsts valodā 

jābūt  

izpildīta reģistrācija CSDD jābūt  

izpildīta CSDD tehniskā apskate jābūt  

transportlīdzekļa garantija ne mazāk kā 4 gadi vai 100 

000km 

 

virsbūves garantija vismaz 10 gadu garantija 

pret caurrūsēšanu 

 

 

        Piegādes vieta: AS “Conexus Baltic Grid”, Rīgā, Stigu 14, LV-1021 Latvija, ar 

piereģistrēšanu Ceļu satiksmes drošības direkcijā (CSDD) uz Pasūtītāja vārda. 
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2.pielikums 

Atklāta konkursa nolikumam 

„Par transportlīdzekļu piegādi” 

 

Tehniskā specifikācija atklāta konkursa 2.daļā 
 
     Transportlīdzeklis: kravas furgons. 

     Daudzums: 1 vienība                                                

 

Raksturlielums Pasūtītāja izvirzītās 

prasības 

Pretendenta piedāvātās 

transportlīdzekļa 

parametri 

1 2 3 

Automobiļa marka/modelis norādīt  

transportlīdzekļa izlaiduma gads jauns, 2020.g.izlaiduma  

automobiļa klase (pēc Auto Asociācijas Automašīnu 

klasifikatora) 
k-Fv (vidējie furgoni ) 

 

automašīnas garums mm  no 5300 līdz 5400  

automašīnas augstums mm  no 1900 līdz 2100  

automašīnas platums (bez spoguļu izmēriem) mm  no 1900 līdz 2000  

sēdvietu skaits (ieskaitot vadītāja vietu) 5(2 + 3)atsevišķi sēdekļi  

kravnesība kg   ne mazāk par 1000   

pilna masa kg   ne vairāk par 3500  

dzinēja jauda Zs  ne mazāk par 150  

dzinēja darba tilpums m3  ne mazāk par 1950  

dzinēja griezes moments Nm  ne mazāk par 320  

degvielas veids dīzeļdegviela  

dzinēja atbilstība  EURO 6  

CO2 izmešu daudzums kombinētajā ciklā g/km  norādīt  

pārnesumu skaits pārnesumu kārbā ne mazāk kā 6 ātrumi  

degviela patēriņš pilsētas ciklā l/100 km ne vairāk par 8  

piedziņas veids  ražotāja rūpnīcas oriģinālā 

pilnpiedziņa 

 

centrālā atslēga  jābūt  

aizdedzes atslēgas korpusā (2 gab.) integrēta 

centrālās atslēgas un signalizācijas vadība 

jābūt  

apdrošinātāju akceptēta rūpnīcas pretaizdzīšanas 

sistēma ar elektronisko imobilaizeri, kas tiek 

aktivizēta vai deaktivizēta no centrālās atslēgas pults 

jābūt  

izgatavotājrūpnīcas oriģinālā audiosistēma, 

Bluetooth ar iespēju izmantot sakaru sistēmu 

brīvroku režīmā 

jābūt  

pretaizdzīšanas signalizācija jābūt  

virsbūves krāsa  pelēka  

bremžu antibloķēšanas sistēma  jābūt  

automātiskā pretbuksēšanas sistēma  jābūt  

elektroniskās stabilitātes programma  jābūt  

drošības spilvens vadītājam un blakussēdētājam, 

blakussēdētāja drošības spilvens – deaktivizējams  

jābūt  

automātiskā pretatpakaļripošanas sistēma  jābūt  

palīgmehānisms braukšanas uzsākšanai kalnā  jābūt  

augstumā un dziļumā regulējama stūres kolonna jābūt  

vadītāja sēdekļa augstuma un muguras atzveltnes 

leņķa regulēšana 

jābūt  

elektriski regulējami un apsildāmi sānu spoguļi jābūt  

kruīza kontrole jābūt  

elektriski vadāmi priekšējo sānu logu pacēlāji jābūt  
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gaisa kondicionieris jābūt  

autonomā gaisa apsilde pasažieru salonā jābūt  

pastāvīgās dienas gaismas jābūt  

miglas lukturi  jābūt  

pasažieru telpas autonomā gaisa apsilde jābūt  

sānu logi pie otrās sēdekļu rindas jābūt  

labā pusē sānu slīddurvis pie otrās sēdekļu rindas jābūt  

riteņi ne mazāk ka R16, riepas atbilstoši piegādes 

laikam 

jābūt  

visu riteņu dubļu sargi jābūt  

nostiprināts pilna izmēra rezerves ritenis jābūt kravas nodalījumā  

riteņu nomaiņas instrumentu komplekts jābūt  

salona gumijas paklāji jābūt  

piekabes āķis jābūt  

Kravas nodalījums 

kravas nodalījuma un kabīnes izolēta starpsiena rūpnīcas, oriģinālā  

furgona kravas telpas tilpums m³ 4 -5  

kravas nodalījums bez logiem jābūt  

aizmugurējās durvis paceļamas uz augšu  jābūt  

sienu un aizmugures durvju augšējo daļu apdare ar 

laminēto saplāksni 

jābūt  

riteņu loku sānu apdare ar laminēto saplāksni, 

piederumu nodaļas (kastes) veidā 

jābūt  

rezerves riteņa stiprināšana kravas nodalījumā labajā 

pusē (kravas nodalījuma aprīkojuma detaļas saskaņot 

ar Pasūtītāju) 

jābūt  

kravas stiprinājuma skavas kravas telpā   

grīdas pārklājums ar ūdens izturīgu finieri, 

nostiprinot vietās zem kravas stiprināšanas skavām, 

finiera malas izolētas ar hermētiķi 

finieris F/W, ar sietveida 

virsmas struktūru uz augšu, 

biezums 12 mm 

 

gumijas paklājs kravas nodalījumā jābūt  

divas ventilācijas lūkas sānos diametrs 10mm   

kravas nodalījuma iesldz./izslēdz. apgaismojums jābūt  

medicīniskā aptieciņa, ugunsdzēšamais aparāts, 

avārijas zīme gaismu, atstarojošā veste 

jābūt  

transportlīdzekļa un aprīkojuma lietošanas instrukcija 

valsts valodā 

jābūt  

izpildīta reģistrācija CSDD jābūt  

izpildīta CSDD tehniskā apskate jābūt  

transportlīdzekļa garantija ne mazāk kā 4 gadi vai 100 

000km 

 

virsbūves garantija vismaz 10 gadu garantija 

pret caurrūsēšanu 

 

 

Piegādes vieta: AS “Conexus Baltic Grid”, Rīgā, Stigu 14, LV-1021 Latvija, ar  piereģistrēšanu 

ceļu satiksmes drošības direkcijā (CSDD) uz Pasūtītāja vārda. 
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3.pielikums 

Atklāta konkursa nolikumam 

„Par transportlīdzekļu piegādi” 

 

Tehniskā specifikācija atklāta konkursa 3.daļā 

 
     Transportlīdzeklis:  kravas furgons 

     Daudzums: 1 vienība 
Raksturlielums Pasūtītāja izvirzītās prasības Pretendenta piedāvātās 

transporta līdzekļa parametri 

1 2 3 

Automobiļa marka/modelis norāda Pretendents  

Transportlīdzekļa izlaiduma gads jauns, 2020. g. izlaiduma  

Automobiļa klase (pēc Auto Asociācijas 

Automašīnu klasifikatora) 
k-Fm (mazie furgoni )  

automašīnas garums mm  ne mazāk kā 4400  

automašīnas augstums mm  ne mazāk kā 1850  

automašīnas platums 

 (bez spoguļu izmēriem) mm  

ne mazāk kā 1790  

sēdvietu skaits (ieskaitot vadītāja vietu) 2 priekšā  

kravnesība kg   ne mazāk par 650   

pilna masa kg   ne vairāk par 2300  

dzinēja jauda Zs  ne mazāk par 120  

dzinēja darba tilpums m3  ne mazāk par 1950   

dzinēja griezes moments Nm  ne mazāk par 290  

degvielas veids dīzeļdegviela  

dzinēja atbilstība  EURO 6  

CO2 izmešu daudzums kombinētajā ciklā g/km  norādīt  

pārnesumu skaits pārnesumu kārbā ne mazāk kā 5 ātrumi  

degviela patēriņš pilsētas ciklā l/100 km ne vairāk par 8  

piedziņas veids  ražotāja rūpnīcas oriģinālā 

pilnpiedziņa 

 

centrālā atslēga  jābūt  

aizdedzes atslēgas korpusā (2 gab.) integrēta 

centrālās atslēgas un signalizācijas vadība 

jābūt  

apdrošinātāju akceptēta rūpnīcas pretaizdzīšanas 

sistēma ar elektronisko imobilaizeri, kas tiek 

aktivizēta vai deaktivizēta no centrālās atslēgas 

pults 

jābūt  

izgatavotājrūpnīcas oriģinālā audiosistēma, 

Bluetooth ar iespēju izmantot sakaru sistēmu 

brīvroku režīmā 

jābūt  

pretaizdzīšanas signalizācija jābūt  

virsbūves krāsa  pelēka  

bremžu antibloķēšanas sistēma  jābūt  

automātiskā pretbuksēšanas sistēma  jābūt  

elektroniskās stabilitātes programma  jābūt  

drošības spilvens vadītājam un blakussēdētājam, 

blakussēdētāja drošības spilvens – 

deaktivizējams  

jābūt  

augstumā un dziļumā regulējama stūres kolonna jābūt  

vadītāja sēdekļa augstuma un muguras 

atzveltnes leņķa regulēšana 

jābūt  

kruīza kontrole jābūt  

elektriski regulējami un apsildāmi sānu spoguļi jābūt  

elektriski vadāmi priekšējo sānu logu pacēlāji jābūt  

gaisa kondicionieris jābūt  
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 riteņi ne mazāk ka R16, riepas atbilstoši 

piegādes laikam 

jābūt  

visu riteņu dubļu sargi jābūt  

pilna izmēra rezerves ritenis jābūt  

salona gumijas paklāji jābūt  

pastāvīgās dienas gaismas jābūt  

miglas lukturi  jābūt  

riteņu nomaiņas instrumentu komplekts jābūt  

medicīniskā aptieciņa, ugunsdzēšamais aparāts, 

avārijas zīme gaismu, atstarojošā veste 
jābūt  

Kravas nodalījums 

kravas nodalījuma un kabīnes izolēta starpsiena jābūt  

sānu bīdamās durvis no labās puses un 

aizmugurē atveramās uz augšu, abas bez logiem  

jābūt  

kravas stiprinājuma skavas kravas telpā   

grīdas pārklājums ar ūdens izturīgu finieri, 

nostiprinot vietās zem kravas stiprināšanas 

skavām, finiera malas izolētas ar hermētiķi 

finieris F/W, ar sietveida 

virsmas struktūru uz augšu, 

biezums 12 mm 

 

gumijas paklājs kravas nodalījumā jābūt  

sienu un bīdāmo durvju augšējo daļu apdare ar 

laminēto saplāksni 
jābūt  

riteņu loku sānu apdare ar laminēto saplāksni jābūt  

rezerves riteņa stiprināšana kravas nodalījumā 

labajā pusē 
jābūt  

stalāža ar divām atvilknēm, diviem plauktiem 

kannām un nodalījums instrumentu kastei 

(novietošanas vietu, 

skici un izmērus saņemt no Pasūtītāja) 

jābūt  

kravas nodalījuma iesldz./izslēdz. apgaismojums jābūt  

 

transportlīdzekļa un aprīkojuma lietošanas 

instrukcija valsts valodā 
jābūt  

izpildīta reģistrācija CSDD jābūt  

izpildīta CSDD tehniskā apskate jābūt  

transportlīdzekļa garantija ne mazāk kā 4 gadi vai 

100 000 km  

 

virsbūves garantija vismaz 10 gadu garantija pret 

caurrūsēšanu 

 

                                                          

Piegādes vieta: AS “Conexus Baltic Grid”, Rīgā, Stigu 14, LV-1021 Latvija, ar  piereģistrēšanu 

ceļu satiksmes drošības direkcijā (CSDD) uz Pasūtītāja vārda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 17 

4.pielikums 

Atklāta konkursa nolikumam 

„Par transportlīdzekļu piegādi” 

 

Tehniskā specifikācija atklāta konkursa 4.daļā 
 

     Transportlīdzeklis: vieglais pasažieru pilnpiedziņas 

     Daudzums: 1 vienība 

 
Raksturlielums Pasūtītāja izvirzītās prasības Pretendenta piedāvātās 

transportlīdzekļa parametri 

1 2 3 

Automobiļa marka/modelis norāda Pretendents  

Transportlīdzekļa izlaiduma gads jauns, 2020. g. izlaiduma  

Automobiļa klase (pēc Auto Asociācijas 

Automašīnu klasifikatora) 
Jc (kompaktā apvidus)   

automašīnas garums (mm)  ne mazāk kā 4300  

automašīnas augstums (mm)  ne mazāk kā 1650  

automašīnas platums 

 (bez spoguļu izmēriem) (mm)  

ne mazāk kā 1800  

klīrenss(mm) ne mazāk kā 200  

sēdvietu skaits (ieskaitot vadītāja vietu) 5(2+3)  

bagāžas kravnesība (kg)   norādīt   

pilna masa (kg)   ne vairāk par 1950  

dzinēja jauda (Zs)  ne mazāk par 110  

dzinēja darba tilpums (m3)  ne mazāk par 1450  

dzinēja griezes moments (Nm)  ne mazāk par 260  

degvielas veids dīzeļdegviela  

dzinēja atbilstība  EURO 6  

CO2 izmešu daudzums kombinētajā ciklā (g/km)  norādīt  

pārnesumu skaits pārnesumu kārbā ne mazāk kā 6 ātrumi  

degviela patēriņš kombinētā ciklā (l/100 km) ne vairāk par 6.0  

ECO režīma (Euro 6) + Stop & Start + 

pārnesumu pārslēgšanas indikators 

jābūt  

piedziņas veids  ar pieslēdzamu -atslēdzamu 

pilnpiedziņu 

(2WD;AUTO;LOCK;); 

 

centrālā atslēga  jābūt  

aizdedzes atslēgas korpusā (2 gab.) integrēta 

centrālās atslēgas un signalizācijas vadība 

jābūt  

apdrošinātāju akceptēta rūpnīcas pretaizdzīšanas 

sistēma ar elektronisko imobilaizeri, kas tiek 

aktivizēta vai deaktivizēta no centrālās atslēgas 

pults 

jābūt  

izgatavotājrūpnīcas oriģinālā audiosistēma, 

Bluetooth ar iespēju izmantot sakaru sistēmu 

brīvroku režīmā 

jābūt  

pretaizdzīšanas signalizācija jābūt  

virsbūves krāsa  pelēka  

bremžu antibloķēšanas sistēma  jābūt  

automātiskā pretbuksēšanas sistēma  jābūt  

elektroniskās stabilitātes programma  jābūt  

6 drošības spilveni (vadītāja, pasažiera ar 

deaktivēšanas iespēju, sānu un aizkari)  

jābūt  

pēc augstuma un dziļuma regulējams stūres 

statnis 

jābūt  

kruīza kontrole - ātruma ierobežotājs jābūt  
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elektriski regulējami un apsildāmi sānu spoguļi jābūt  

elektriski vadāmi priekšējo sānu logu pacēlāji jābūt  

elektrisks stūres iekārtas pastiprinātājs jābūt  
vadītāja pusē priekšējie logi elektriskie 

regulējami ar "vienu pieskārienu" slēdzi 
jābūt  

proporcijā 60/40 nolokāmas aizmugures sēdekļa 

atzveltnesonta komplekts 

jābūt  

gaisa kondicionieris jābūt  

 riteņi ne mazāk ka R16, riepas atbilstoši 

piegādes laikam 

jābūt  

visu riteņu dubļu sargi jābūt  

pilna izmēra rezerves ritenis jābūt  

salona gumijas paklāji jābūt  

pastāvīgās dienas gaismas jābūt  

miglas lukturi  jābūt  

jumta sliedes jābūt  

riteņu nomaiņas instrumentu komplekts jābūt  

medicīniskā aptieciņa, ugunsdzēšamais aparāts, 

avārijas zīme gaismu, atstarojošā veste 
jābūt  

gumijas paklājs bagāžas nodalījumā jābūt  

 

transportlīdzekļa un aprīkojuma lietošanas 

instrukcija valsts valodā 
jābūt  

izpildīta reģistrācija CSDD jābūt  

izpildīta CSDD tehniskā apskate jābūt  

transportlīdzekļa garantija norādīt   

virsbūves garantija norādīt  

                                                          

Piegādes vieta: AS “Conexus Baltic Grid”, Rīgā, Stigu 14, LV-1021 Latvija, ar piereģistrēšanu 

Ceļu satiksmes drošības direkcijā (CSDD) uz Pasūtītāja vārda. 
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5.pielikums 

Atklāta konkursa nolikumam 

„Par transportlīdzekļu piegādi” 

 

Tehniskā specifikācija atklāta konkursa 5.daļā 
 

     Transportlīdzeklis: vieglais pasažieru 

     Daudzums: 1 vienība                                                

Raksturlielums Pasūtītāja izvirzītās 

prasības 

Pretendenta piedāvātās 

transporta līdzekļa 

parametri 

1 2 3 

Automobiļa marka/modelis norādīt  

transportlīdzekļa izlaiduma gads jauns, 2020.g.izlaiduma  

automobiļa klase (pēc Auto Asociācijas Automašīnu 

klasifikatora) 
Md (vidēja daudzfunkciju) 

 

automašīnas garums mm  no 5300 līdz 5400  

automašīnas augstums mm  no 1900 līdz 2200  

automašīnas platums (bez spoguļu izmēriem) mm  no 1900 līdz 2100  

sēdvietu skaits (ieskaitot vadītāja vietu) 9(3+ 3+3)  

bagāžas nodalījuma izmēri, platums, garums (mm) ne mazāk par 1200,1000  

pilna masa (kg)   ne vairāk par 3200  

dzinēja jauda (Zs)  150  

dzinēja darba tilpums (m3)  ne mazāk par 1950  

dzinēja griezes moments (Nm)  ne mazāk par 320  

degvielas veids dīzeļdegviela  

dzinēja atbilstība  EURO 6  

CO2 izmešu daudzums kombinētajā ciklā g/km  norādīt  

degviela patēriņš kombinētajā ciklā l/100 km ne vairāk par 8  

pārnesumu skaits mehāniskā pārnesumu kārbā ne mazāk kā 6 ātrumi  

automātiskā ātrumkārba piedāvāt, kā opciju, norādot 

cenu EUR bez PVN  

 

piedziņas veids  4x2 FWD  

centrālā atslēga  jābūt  

aizdedzes atslēgas korpusā (2 gab.) integrēta 

centrālās atslēgas un signalizācijas vadība 

jābūt  

apdrošinātāju akceptēta rūpnīcas pretaizdzīšanas 

sistēma ar elektronisko imobilaizeri, kas tiek 

aktivizēta vai deaktivizēta no centrālās atslēgas pults 

jābūt  

izgatavotājrūpnīcas oriģinālā audiosistēma, 

Bluetooth ar iespēju izmantot sakaru sistēmu 

brīvroku režīmā 

jābūt  

pretaizdzīšanas signalizācija jābūt  

virsbūves krāsa  pelēka viena toņa  

bremžu antibloķēšanas sistēma  jābūt  

automātiskā pretbuksēšanas sistēma  jābūt  

elektroniskās stabilitātes programma  jābūt  

drošības spilvens vadītājam un blakussēdētājam, 

blakussēdētāja drošības spilvens – deaktivizējams  

jābūt  

automātiskā pretatpakaļripošanas sistēma  jābūt  

palīgmehānisms braukšanas uzsākšanai kalnā  jābūt  

pēc augstuma un dziļuma regulējams stūres statnis jābūt  

vadītāja sēdekļa augstuma un muguras atzveltnes 

leņķa regulēšana 

jābūt  

elektriski regulējami un apsildāmi sānu spoguļi jābūt  

kruīza kontrole jābūt  
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1 2 3 

elektriski vadāmi priekšējo sānu logu pacēlāji jābūt  

gaisa kondicionieris jābūt  

pastāvīgās dienas gaismas jābūt  

miglas lukturi  jābūt  

pasažieru telpas papildus gaisa apsilde jābūt  

labā pusē sānu slīddurvis  jābūt  

riteņi ne mazāk ka R16, riepas atbilstoši piegādes 

laikam 

jābūt  

nostiprināts pilna izmēra rezerves ritenis jābūt  

visu riteņu dubļu sargi jābūt  

riteņu nomaiņas instrumentu komplekts jābūt  

salona gumijas paklāji jābūt  

medicīniskā aptieciņa, ugunsdzēšamais aparāts, 

avārijas zīme gaismu, atstarojošā veste 

jābūt  

transportlīdzekļa un aprīkojuma lietošanas instrukcija 

valsts valodā 

jābūt  

izpildīta reģistrācija CSDD jābūt  

izpildīta CSDD tehniskā apskate jābūt  

transportlīdzekļa garantija ne mazāk kā 4 gadi vai 100 

000km 

 

virsbūves garantija vismaz 10 gadu garantija 

pret caurrūsēšanu 

 

 

Piegādes vieta: AS “Conexus Baltic Grid”, Rīgā, Stigu 14, LV-1021 Latvija, ar piereģistrēšanu 

Ceļu satiksmes drošības direkcijā (CSDD) uz Pasūtītāja vārda. 
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6.pielikums 

Atklāta konkursa nolikumam 

„Par transportlīdzekļu piegādi” 

 

 

Piedāvājuma vēstule atklāta konkursa 1.daļai 
 

____________________ 
/Sagatavošanas vieta/ 

 

2020. gada ________________ Nr. ________ 

 

Par transportlīdzekļa piegādi 

Akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid” 

Stigu iela 14, Rīga, Latvija, LV-1021 

 

Iepazinušies ar konkursa nolikumu, mēs apliecinām, ja mūsu konkursa piedāvājums tiks akceptēts un 

noslēgts līgums, apņemamies veikt:  
____________________________________________________________________________ 

/Attiecīgā transportlīdzekļa raksturojums saskaņā ar tehnisko specifikāciju/ 

 

Piegādes termiņš  

Remontdarbu stundas izmaksas garantijas 

periodā 
 

Apkopju izmaksas līdz 100 000 km  

Samaksas nosacījumi  

Transportlīdzekļa garantijas termiņš  

Piedāvājuma cena euro (ar aprīkojumu un 

reģistrāciju CSDD) bez PVN 

 

PVN  

Piedāvājuma cena euro (ar aprīkojumu un 

reģistrāciju CSDD) ar PVN 

 

 

Ar šo apliecinām, ka piedāvātā transportlīdzekļa cena ir noteikta par transportlīdzekli ar tehniskajā specifikācijā 

norādīto aprīkojumu, reģistrāciju Ceļu satiksmes drošības direkcijā uz akciju sabiedrības „Conexus Baltic Grid” 

vārda un piegādi uz akciju sabiedrību “Conexus Baltic Grid”, Stigu iela 14, Rīgā, Latvija, LV-1021. 

 

Pretendenta nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs un juridiskā adrese: 

________________________________________________________________________________________ 

 

Pretendenta kontaktpersona, kura ir pilnvarota risināt ar piedāvājumu saistītos jautājumus konkursa 

gaitā, amats, vārds, uzvārds, tālrunis un e-pasts: 

________________________________________________________________________________________ 

 

Pielikumā: 

(Jāpievieno dokumenti saskaņā ar konkursa nolikuma 7.punktu) 

1. ________________________________________________________ uz ________ lapām. 

2. ________________________________________________________ uz ________ lapām. 

3. ________________________________________________________ uz ________ lapām. 
 

Piedāvājuma vēstules iesniedzēja ar pārstāvības tiesībām, vai prokūrista, vai pilnvarnieka vārds, 

uzvārds, amats, paraksts 

_______________________________________________________________________________________ 
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7.pielikums 

Atklāta konkursa nolikumam 

„Par transportlīdzekļu piegādi” 

 

Piedāvājuma vēstule atklāta konkursa 2.daļai 
 

 

2020. gada ________________ Nr. ________ 

____________________ 
/Sagatavošanas vieta/ 

Par transportlīdzekļa piegādi 

Akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid” 

Stigu iela 14, Rīga, Latvija, LV-1021 

 

 

Iepazinušies ar konkursa nolikumu, mēs apliecinām, ja mūsu konkursa piedāvājums tiks akceptēts un 

noslēgts līgums, apņemamies veikt:  
____________________________________________________________________________ 

/Attiecīgā transportlīdzekļa raksturojums saskaņā ar tehnisko specifikāciju/ 

 

Piegādes termiņš  

Remontdarbu stundas izmaksas garantijas 

periodā 
 

Apkopju izmaksas līdz 100 000 km  

Samaksas nosacījumi  

Transportlīdzekļa garantijas termiņš  

Piedāvājuma cena euro (ar aprīkojumu un 

reģistrāciju CSDD) bez PVN 

 

PVN  

Piedāvājuma cena euro (ar aprīkojumu un 

reģistrāciju CSDD) ar PVN 

 

 

Ar šo apliecinām, ka piedāvātā transportlīdzekļa cena ir noteikta par transportlīdzekli ar tehniskajā specifikācijā 

norādīto aprīkojumu, reģistrāciju Ceļu satiksmes drošības direkcijā uz akciju sabiedrības „Conexus Baltic Grid” 

vārda un piegādi uz akciju sabiedrību “Conexus Baltic Grid”, Stigu iela 14, Rīgā, Latvija, LV-1021. 

 

Pretendenta nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs un juridiskā adrese: 

________________________________________________________________________________________ 

 

Pretendenta kontaktpersona, kura ir pilnvarota risināt ar piedāvājumu saistītos jautājumus konkursa 

gaitā, amats, vārds, uzvārds, tālrunis un e-pasts: 

________________________________________________________________________________________ 

 

Pielikumā: 

(Jāpievieno dokumenti saskaņā ar konkursa nolikuma 7.punktu) 

1. ________________________________________________________ uz ________ lapām. 

2. ________________________________________________________ uz ________ lapām. 

3. ________________________________________________________ uz ________ lapām. 
 

Piedāvājuma vēstules iesniedzēja ar pārstāvības tiesībām, vai prokūrista, vai pilnvarnieka vārds, 

uzvārds, amats, paraksts 

________________________________________________________________________________________ 
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8.pielikums 

Atklāta konkursa nolikumam 

„Par transportlīdzekļu piegādi” 

 

Piedāvājuma vēstule atklāta konkursa 3.daļai 
 

2020. gada ________________ Nr. ________ 

____________________ 
/Sagatavošanas vieta/ 

 

Par transportlīdzekļa piegādi 

Akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid” 

Stigu iela 14, Rīga, Latvija, LV-1021 

 

 

Iepazinušies ar konkursa nolikumu, mēs apliecinām, ja mūsu konkursa piedāvājums tiks akceptēts un 

noslēgts līgums, apņemamies veikt:  
____________________________________________________________________________ 

/Attiecīgā transportlīdzekļa raksturojums saskaņā ar tehnisko specifikāciju/ 

 

Piegādes termiņš  

Remontdarbu stundas izmaksas garantijas 

periodā 
 

Apkopju izmaksas līdz 100 000 km  

Samaksas nosacījumi  

Transportlīdzekļa garantijas termiņš  

Piedāvājuma cena euro (ar aprīkojumu un 

reģistrāciju CSDD) bez PVN 

 

PVN  

Piedāvājuma cena euro (ar aprīkojumu un 

reģistrāciju CSDD) ar PVN 

 

 

Ar šo apliecinām, ka piedāvātā transportlīdzekļa cena ir noteikta par transportlīdzekli ar tehniskajā specifikācijā 

norādīto aprīkojumu, reģistrāciju Ceļu satiksmes drošības direkcijā uz akciju sabiedrības „Conexus Baltic Grid” 

vārda un piegādi uz akciju sabiedrību “Conexus Baltic Grid”, Stigu iela 14, Rīgā, Latvija, LV-1021. 

 

Pretendenta nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs un juridiskā adrese: 

 

 

Pretendenta kontaktpersona, kura ir pilnvarota risināt ar piedāvājumu saistītos jautājumus konkursa 

gaitā, amats, vārds, uzvārds, tālrunis un e-pasts: 

 

 

Pielikumā: 

(Jāpievieno dokumenti saskaņā ar konkursa nolikuma 7. punktu) 

1. 1. ________________________________________________________ uz ________ lapām. 

2. 2. ________________________________________________________ uz ________ lapām. 

3. 3. ________________________________________________________ uz ________ lapām. 
 

Piedāvājuma vēstules iesniedzēja ar pārstāvības tiesībām, vai prokūrista, vai pilnvarnieka vārds, 

uzvārds, amats, paraksts 

________________________________________________________________________________________ 
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9.pielikums 

Atklāta konkursa nolikumam 

„Par transportlīdzekļu piegādi” 

 

Piedāvājuma vēstule atklāta konkursa 4.daļai 
 

2020. gada ________________ Nr. ________ 

____________________ 
/Sagatavošanas vieta/ 

Par transportlīdzekļa piegādi 

Akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid” 

Stigu iela 14, Rīga, Latvija, LV-1021 

 

Iepazinušies ar konkursa nolikumu, mēs apliecinām, ja mūsu konkursa piedāvājums tiks akceptēts un 

noslēgts līgums, apņemamies veikt:  
____________________________________________________________________________ 

/Attiecīgā transportlīdzekļa raksturojums saskaņā ar tehnisko specifikāciju/ 

 

Piegādes termiņš  

Remontdarbu stundas izmaksas garantijas 

periodā 
 

Apkopju izmaksas līdz 100 000 km  

Samaksas nosacījumi  

Transportlīdzekļa garantijas termiņš  

Piedāvājuma cena euro (ar aprīkojumu un 

reģistrāciju CSDD) bez PVN 
 

PVN  

Piedāvājuma cena euro (ar aprīkojumu un 

reģistrāciju CSDD) ar PVN 
 

 

Ar šo apliecinām, ka piedāvātā transportlīdzekļu cena ir noteikta par transportlīdzekli ar tehniskajā specifikācijā 

norādīto aprīkojumu, reģistrāciju Ceļu satiksmes drošības direkcijā uz akciju sabiedrības „Conexus Baltic Grid” 

vārda un piegādi uz akciju sabiedrību “Conexus Baltic Grid” Stigu ielā 14, Rīgā, Latvija, LV-1021. 

 

Pretendenta nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs un juridiskā adrese: 

 

 

Pretendenta kontaktpersona, kura ir pilnvarota risināt ar piedāvājumu saistītos jautājumus konkursa 

gaitā, amats, vārds, uzvārds, tālrunis un e-pasts: 

 

 

Pielikumā: 

(Jāpievieno dokumenti saskaņā ar konkursa nolikuma 7. punktu) 

1. ________________________________________________________ uz ________ lapām. 

2. ________________________________________________________ uz ________ lapām. 

3. ________________________________________________________ uz ________ lapām. 
 

Piedāvājuma vēstules iesniedzēja ar pārstāvības tiesībām, vai prokūrista, vai pilnvarnieka vārds, 

uzvārds, amats, paraksts 

________________________________________________________________________________________ 
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10.pielikums 

Atklāta konkursa nolikumam 

„Par transportlīdzekļu piegādi” 

 

Piedāvājuma vēstule atklāta konkursa 5.daļai 
 

2020. gada ________________ Nr. ________ 

____________________ 
/Sagatavošanas vieta/ 

Par transportlīdzekļa piegādi 

Akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid” 

Stigu iela 14, Rīga, Latvija, LV-1021 

 

Iepazinušies ar konkursa nolikumu, mēs apliecinām, ja mūsu konkursa piedāvājums tiks akceptēts un 

noslēgts līgums, apņemamies veikt:  
____________________________________________________________________________ 

/Attiecīgā transportlīdzekļa raksturojums saskaņā ar tehnisko specifikāciju/ 

 

Piegādes termiņš  

Remontdarbu stundas izmaksas garantijas 

periodā 
 

Apkopju izmaksas līdz 100 000 km  

Samaksas nosacījumi  

Transportlīdzekļa garantijas termiņš  

Piedāvājuma cena euro (ar aprīkojumu un 

reģistrāciju CSDD) bez PVN 
 

PVN  

Piedāvājuma cena euro (ar aprīkojumu un 

reģistrāciju CSDD) ar PVN 
 

 

Ar šo apliecinām, ka piedāvātā transportlīdzekļu cena ir noteikta par transportlīdzekli ar tehniskajā specifikācijā 

norādīto aprīkojumu, reģistrāciju Ceļu satiksmes drošības direkcijā uz akciju sabiedrības „Conexus Baltic Grid” 

vārda un piegādi uz akciju sabiedrību “Conexus Baltic Grid” Stigu ielā 14, Rīgā, Latvija, LV-1021. 

 

Pretendenta nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs un juridiskā adrese: 

 

 

Pretendenta kontaktpersona, kura ir pilnvarota risināt ar piedāvājumu saistītos jautājumus konkursa 

gaitā, amats, vārds, uzvārds, tālrunis un e-pasts: 

 

 

Pielikumā: 

(Jāpievieno dokumenti saskaņā ar konkursa nolikuma 7.punktu) 

4. 1. ________________________________________________________ uz ________ lapām. 

5. 2. ________________________________________________________ uz ________ lapām. 

6. 3. ________________________________________________________ uz ________ lapām. 
 

Piedāvājuma vēstules iesniedzēja ar pārstāvības tiesībām, vai prokūrista, vai pilnvarnieka vārds, 

uzvārds, amats, paraksts 

________________________________________________________________________________________ 
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11.pielikums 

Atklāta konkursa nolikumam 

„Par transportlīdzekļu iegādi” 

  

 

Pretendenta ___________________ (nosaukums) APLIECINĀJUMS 

atklātam konkursam „Par transportlīdzekļu piegādi” 

(iepirkuma identifikācijas Nr. PRO-2020/206) 

 

 

1. Atbilstoši Nolikuma 7.4.punktam pievienojam 1.pielikumā - Ceļu satiksmes drošības direkcijas izdota 

tirdzniecības vietas reģistrācijas apliecības (ārvalstu pretendentiem - analogas iestādes izsniegtas 

licences) apliecināta kopija, izdota saskaņā ar 2007.gada 18.decembra Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.876 „Transportlīdzekļu un to numurēto agregātu tirdzniecības noteikumi”.   

2. Atbilstoši Nolikuma 7.5.punktam pievienojam 2.pielikumā attiecīgo transportlīdzekļu ražotāja vai 

izplatītāja parakstītu dokumentu (izziņa vai apliecinājums, vai vēstule u.tml.), kas apliecina, ka 

pretendentam ir tiesības pārdot piedāvātās automašīnas un uzņemties garantijas saistības, kā arī 

nodrošināt tehniskās apkopes un remontu garantijas un pēc garantijas laikā. 

 

___________________________________________________________________________ 

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) 

paraksts, tā atšifrējums) 

 

 

Pielikumā:  

1. Tirdzniecības vietas reģistrācijas apliecības kopija uz _____ lapām 

2. Dokuments par tiesībām pārdot piedāvātās automašīnas kopija/oriģināls (izvēlas atbilstošo)  uz ____ 

lapām 

3. Servisu saraksts uz ___ lapām. 

 

 

2020.gada ___._____________ 

 

 

 

 

 


