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I. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

1. Iepirkuma mērķis un piemērojamā procedūra 

1.1. Publiskais iepirkums notiek saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 

nosacījumiem. 

1.2. Iepirkumu organizē SIA „Talsu namsaimnieks” Iepirkumu komisija (turpmāk tekstā – 

komisija), kas apstiprināta ar SIA „Talsu namsaimnieks” valdes priekšsēdētāja 30.10.2015. 

rīkojumu Nr.1/2-9/31.   

2. Iepirkuma identifikācijas numurs 

2.1. TNS 2016/3 

2.2. CPV kods 50100000-6 (Transportlīdzekļu un ar tiem saistītā aprīkojuma remonts, 

apkope un saistītie pakalpojumi.) 

3. Pasūtītājs: 

3.1. SIA „Talsu namsaimnieks” 

Pasūtītāja rekvizīti: 

 Adrese:  SIA „Talsu namsaimnieks”,  Ezeru laukumā 2, Talsi, Talsu novads, LV-3201 

Nod. maks. reģ. Nr. LV41203035896 

Tālrunis: 63232150; fakss: 63220820 

e-pasts:  namsaimnieks@talsi.lv 

Bankas rekvizīti: 

 AS “SEB Banka”; kods UNLALV2X 

 Konta Nr. LV54UNLA0050015036916 

  3.1.1.  Pasūtītāja kontaktpersona, kura ir tiesīga iepirkuma procedūras gaitā sniegt 

organizatorisku informāciju par procedūru (nolikums, prasības pretendentiem): 

Jānis Svarinskis, iepirkumu komisijas priekšsēdētājs 

Tālruņa numurs: 63232155; faksa numurs: 63220820 

e-pasta adrese: janis.svarinskis@talsunamsaimnieks.lv 

 3.1.2. Pasūtītāja kontaktpersona, kura ir tiesīga iepirkuma procedūras gaitā sniegt tehnisku 

informāciju par iepirkuma priekšmetu, tehnisko specifikāciju: 

Gatis Blumbahs, dzīvojamā fonda struktūrvienības vadītājs 

Tālrunis 20266064; faksa numurs: 63220820 

e-pasta adrese: gatis.blumbahs@talsunamsaimnieks.lv 

3.2. Instrukcijai ar pielikumiem ir nodrošināta tieša un brīva elektroniskā pieeja SIA „Talsu 

namsaimnieks” mājas lapā www.talsunamsaimnieks.lv, sadaļā „Iepirkumi” 

(www.talsunamsaimnieks.lv/?id=5) 

3.3. Piedalīšanās iepirkumā ir pretendentu brīvas gribas izpausme. Pasūtītājs visiem 

pretendentiem rada vienādas iespējas, lai iegūtu tiesības slēgt iepirkuma līgumu. 

4.  Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība 

4.1. Konkursa piedāvājuma dokumentus ieinteresētā persona iesniedz slēgtā un aizzīmogotā 

iepakojumā SIA „Talsu namsaimnieks” birojā Ezeru laukumā 2, Talsos, Talsu novadā, darba 

dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00, līdz 2016. gada 29. aprīlī plkst. 11:00. Piedāvājumu var 

sūtīt pa pastu ierakstītā vēstulē, piegādāt ar kurjeru vai iesniegt personīgi.  Piedāvājumi, kas 

saņemti pēc augstāk minētā termiņa, netiks pieņemti un neatvērtā veidā tiks nosūtīti atpakaļ 

Pretendentam. 

4.2. Ja piegādātājs piedāvājuma iesniegšanai izmanto citu personu pakalpojumus (nosūta pa 

pastu vai ar kurjeru), tas ir atbildīgs par piegādi līdz piedāvājumu iesniegšanas vietai līdz 

noteiktā termiņa beigām. 

4.3. Iepirkumu komisija atver iesniegtos piedāvājumus Konkursa piedāvājumu atvēršanas 

sanāksmē, kas notiks SIA „Talsu namsaimnieks” birojā Ezeru laukumā 2 Talsos, Talsu novadā 

2016. gada 29. aprīlī plkst. 11:00. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.  

http://www.iub.gov.lv/iubcpv/parent/7367/clasif/main/
mailto:namsaimnieks@talsi.lv
http://www.liepaja.lv/
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4.4. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma 

iesniegšanas laiku un piedāvāto cenu.  

5. Piedāvājuma nodrošinājums 

5.1. Piedāvājuma nodrošinājums nav paredzēts. 

6. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu 

6.1. Iepirkumā tiks pieņemti un izskatīti piedāvājumi no tiem pretendentiem, kuri būs 

noformējuši un iesnieguši piedāvājumu atbilstoši normatīvo aktu un nolikuma prasībām. 

Pretendentiem jāiesniedz dokumenti, kas aizpildīti atbilstoši nolikumam klāt pievienoto 

veidlapu formai. Visām izmaksām piedāvājumā jābūt norādītām eiro (EUR). 

6.2. Piedāvājumu jāiesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā iepakojumā, uz kura norādīts: 

 Pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese; 

 Pretendenta nosaukums, reģistrācijas nr., juridiskā adrese, telefona, faksa nr., e-

pasta adrese; 

„Piedāvājums iepirkumā „AUTOTRANSPORTA TEHNISKĀS APKOPES UN 

REMONTA PAKALPOJUMI SIA „TALSU NAMSAIMNIEKS” VAJADZĪBĀM”,  

identifikācijas numurs TNS 2016/3. Neatvērt līdz 2016.gada 29. aprīlim plkst. 11:00”. 

6.3. Visiem dokumentiem jābūt latviešu valodā vai, ja to oriģināli ir svešvalodā, attiecīgajam 

dokumentam jāpievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecināts tulkojums latviešu 

valodā. Ja piedāvājumam pievieno dokumentu kopijas, tās apliecina normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā. 

6.4. Piedāvājumam ir jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem. 

6.5. Visiem piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem ar izturīgu diegu vai auklu. Diegiem 

jābūt stingri nostiprinātiem, uzlīmējot baltu papīra lapu. Šuvuma vietai jābūt apstiprinātai ar 

Pretendenta zīmogu un Pretendenta parakstu, jānorāda atšifrēts lappušu skaits. Piedāvājumam 

jābūt noformētam tā, lai novērstu iespēju nomainīt lapas, nesabojājot nostiprinājumu. 

Piedāvājumam pievienotais informatīvais materiāls (bukleti, attēli u.tml.) nav jācaurauklo. 

6.6. Piedāvājuma dokumentu lapām jābūt numurētām. 

6.7. Piedāvājuma sākumā aiz titullapas jāievieto satura rādītājs. Ja piedāvājums iesniegts 

vairākos sējumos, satura rādītājs jāsastāda katram sējumam atsevišķi, pirmā sējuma satura 

rādītājā jānorāda sējumu skaits un lapu skaits katrā sējumā. 

6.8. Piedāvājumu jāievieto vienā aploksnē. Aploksne jāaizlīmē un kopā ar informatīvajiem 

materiāliem jāievieto Nolikuma 6.2. apakšpunktā minētajā iepakojumā. 

6.9. Piedāvājumā iesniedzamie dokumenti: 

6.9.1. iepirkuma pieteikums (pielikums Nr.1); 

6.9.2. atlases dokumenti; 

6.9.3. tehniskā specifikācija (pielikums Nr.3) 

6.9.4. finanšu piedāvājums (pielikums Nr.4). 

6.10. Konkursa pieteikums jāparaksta Pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā 

pilnvarotai personai. Ja Pretendents ir personu apvienība jebkurā to kombinācijā, pieteikumu 

jāparaksta katras personas, kas iekļauta personas apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības tiesībām 

vai tā pilnvarotai personai. 

6.11. Pasūtītājs pieņem izskatīšanai tikai tos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai piedāvājumā 

iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. Ja piedāvājums nav 

atbilstoši noformēts, piedāvājums atdodams tā iesniedzējam un piedāvājuma saņemšanu 

nereģistrē. 

6.12. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt visiem 

nolikuma, tā pielikumu, tajā skaitā iepirkuma līguma projekta, nosacījumiem. 

6.13. Tiek uzskatīts, ka pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, ir iepazinušies ar visiem 

Latvijā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties 

uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām. 
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II. IEPIRKUMA PRIEKŠMETS 

7. Informāciju par iepirkuma priekšmetu 

7.1. Iepirkuma priekšmets ir autotransporta tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi SIA 

„Talsu namsaimnieks” vajadzībām saskaņā ar Tehniskās specifikāciju (pielikums Nr.3). 

7.2. Iepirkuma līguma izpildes termiņš ir noteikts 2 gadi, vai līdz pasūtītājam sniegto 

pakalpojumu apjomu sasniegšanai par summu  41 999,00 EUR. 

7.3. Norēķinu kārtība: SIA „Talsu namsaimnieks” veiks apmaksu par veiktajiem 

pakalpojumiem un piegādātajām rezerves daļām 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc 

pakalpojuma saņemšanas, saskaņā ar pasūtītāja tehniskās apkalpošanas un remonta tāmi un 

rēķinu.  

III. TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 

8. Tehniskais apraksts: 
8.1. Izpildītājam jāveic SIA „Talsu namsaimnieks” autotransporta tehniskās apkopes un 

remonta pakalpojumi. 

8.2. Paredzamais autotransports, kuram būs jāveic apkope un remonts uzskaitīts pielikumā 

Nr.2. 

8.3. Paredzamie minimālie autotransporta apkopes un remonta pakalpojumi un materiāli: 

 Servisa darbs; 

 Motoreļļas maiņa un filtrs; 

 Degvielas filtra maiņa; 

 Salona filtra maiņa; 

 Riteņu ģeometrijas regulēšana (priekšējo un aizmugurējo); 

 Bremžu kluču nomaiņa; 

 Zobsiksnas maiņa; 

 Agregātsiksnas maiņa; 

 Amortizatoru nomaiņa priekšējai asij; 

 Amortizatoru nomaiņa aizmugurējai asij;  

 Lodbalstu nomaiņa; 

 Stūres pirkstu nomaiņa; 

 Riteņa gultņu maiņa priekšējai un aizmugurējai asij; 

 Kondicionieru sistēmu remonts; 

 Autoelektriķa pakalpojumi; 

 Automašīnas virsbūves remonts. 

8.4. Tehniskā specifikācija (Pielikums Nr.3). 

8.5. Aizpildot finanšu piedāvājumu pretendents aizpilda finanšu piedāvājumu par katru 

Pielikumā nr. 2 uzrādīto autotransporta vienību.  

8.6. Finanšu piedāvājuma kopsavilkums ir katra autotransporta vienības (norādītas Pielikumā 

Nr.2) finanšu piedāvājumu vērtējamo kritēriju kopsumma. 

 

9. Pretendents: 
9.1. Pretendents var būt jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kas attiecīgi piedāvā sniegt 

Pasūtītājam nepieciešamos pakalpojumus un ir iesniegusi piedāvājumu iepirkumam, atbilstoši 

šī nolikuma prasībām. 

 

10. Prasības attiecībā uz pretendenta profesionālo darbību, saimniecisko un finansiālo 

stāvokli, tehniskajām un profesionālajām spējām: 
10.1. Pretendents ir reģistrēts komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs; 

10.2. Pretendentam ir pieejama atbilstoša tehnika un citi resursi tādā daudzumā, lai varētu veikt 

darbus atbilstoši tehniskajai specifikācijai un darbu apjomam. 

10.3. Pretendentam jānodrošina pilnvērtīgi un kvalitatīvi automašīnu tehniskās apkopes un 

remontu darbi (remonts, profilakse, veikto darbu garantija utt.). 
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10.4. Pretendentam jānodrošina pasūtītāja automašīnu tehniskā apkope un remontdarbi 

neparedzētos un neatliekamos gadījumos ārpus kārtas. 

10.5. Pretendentam jānodrošina vismaz 5 atbilstoši aprīkotas remonta vietas. 

10.6. Pretendentam jānodrošina iespēja veikt automašīnu remonta darbus ar oriģinālajām 

rezerves detaļām. 

10.7. Pretendentam servisā jānodrošina gan ritošās daļas apkope (tajā skaitā riepu maiņa, 

remonts, sezonālās uzglabāšanas iespējamība) un diagnosticēšanas iespējas (elektrosistēmu 

diagnostikai, instrumentālajai dzinēja diagnostikai), gan ģeometrijas stends virsbūves remonta 

darbiem. 

10.8. Pretendentam jānodrošina autoservisa atrašanās vieta – Talsu novada administratīvi 

teritoriālās robežas ietvaros. 

10.9. Pretendentam jānodrošina klienta uzturēšanās telpā autoservisā automašīnas remonta 

laikā. 

10.10. Pretendentam jānodrošina vismaz 6 mēnešu garantija veiktajiem remonta darbiem, t.sk. 

materiāliem un detaļām, automašīnas normālas ekspluatācijas gadījumā. 

10.11. Pretendentam jānodrošina maiņas auto gadījumā, ja auto remonts ilgst ilgāk kā 1 darba 

dienu – vieglā automašīna un mikroautobuss (kravas un pasažieru). 

10.12. Pretendentam jānodrošina transportlīdzekļu īpašnieku OCTA, KASKO eksperta 

pakalpojumus. 

10.13. Pretendents nodrošina, ka izlietotās eļļas un citi šķidrumi, un smērvielas tiek utilizētas 

vai nodotas videi nekaitīgā veidā. 

10.14.  Pretendentam jāstrādā ar transportlīdzekļu ražotāju vai neatkarīgu piegādātāju 

licencētiem aktualizētiem remonta katalogiem un rezerves daļu katalogiem. 

10.15. Pretendentam ir visas nepieciešamās atļaujas un saskaņojumi no Valsts Vides Dienesta, 

lai veiktu remonta un krāsošanas darbus. 

10.16. Pretendenta autoservisā strādā vismaz viens cilvēks ar ES atzīta autoelektriķa, 

autodiagnosta izglītību, vai Latvijas Amatniecības kameras meistara vai zeļļa diplomu. 

10.17. Pretendenta autoservisā strādā vismaz viens cilvēks ar ES atzīta automehāniķa izglītību, 

vai Latvijas Amatniecības kameras meistara vai zeļļa diplomu. 

10.18. Pretendenta autoservisā strādā vismaz viens cilvēks ar ES atzīta autokrāsotāja izglītību, 

vai Latvijas Amatniecības kameras meistara vai zeļļa diplomu. 

10.19. Pretendenta autoservisā strādā vismaz viens cilvēks ar ES atzītu sertifikātu atļaujai 

strādāt ar automašīnas kondicionieru sistēmām. 

10.20. Pretendentam ir Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas (ar kopējo atlīdzības 

limitu ne mazāku par 100 000 (viens simts tūkstoši) EUR un atlīdzības limitu vienam 

gadījumam ne mazāku par 100 000 (viens simts tūkstoši) EUR), kā arī apdrošināšana par  

atbildību pēc darbu pabeigšanas vismaz 50 000 (piecdesmit tūkstoši) EUR apmērā. 

 

11. Iesniedzamie atlases dokumenti, lai apliecinātu atbilstību iepriekš minētiem  

nosacījumiem un prasībām:  
11.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (Pielikums Nr.1); 

11.2. Tehniskā specifikācija (Pielikums Nr.3); 

11.3. Pretendenta finanšu piedāvājums par katru automašīnu, kas norādītā tehniskajā 

specifikācijā (Pielikums Nr.2) un Finanšu piedāvājuma kopsavilkums (Pielikums Nr.4); 

11.4. Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka tas atbilst nolikuma 10.8. punkta prasībām, 

norādot pretendenta autoservisa atrašanās vietu Talsu novada administratīvās teritorijas 

robežās; 

11.5. Pretendentam ir jāiesniedz apliecinoši dokumenti vai apliecinājumi, kas nepārprotami dod 

iespēju iepirkuma komisijai pārliecināties  par to, ka pretendents atbilst punktu 10.12., 10.13., 

10.14., 10.15., 10.16., 10.17., 10.18., 10.19. un 10.20. nosacījumiem. 

 

IV. PIEDĀVĀJUMU PĀRBAUDE UN VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 

12. Vispārīga informācija: 
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12.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi un piedāvājumu vērtēšanu 

komisija veic slēgtā sēdē. 

12.2. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases un piedāvājumu vērtēšanas 

laikā komisija nodrošina piedāvājumu glabāšanu tā, lai tiem nevarētu piekļūt personas, kas nav 

iesaistītas piedāvājuma noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē un piedāvājumu vērtēšanā. 

12.3. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai pretendents precizē sniegto informāciju, ja tas 

nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu 

vērtēšanai un salīdzināšanai. 

12.4. Ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai 

pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju. 

12.5. Ja komisija pieprasa, lai pretendents precizē iesniegto informāciju, tā nosaka termiņu, līdz 

kuram pretendentam jāsniedz atbilde. 

12.6. Ja pretendents neiesniedz Komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, komisija 

piedāvājumu vērtē pēc tiem dokumentiem, kas ir iekļauti piedāvājumā. 

12.7. Piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai 

un salīdzināšanai komisija var pieaicināt ekspertu. 

12.8. Eksperts nesniedz atzinumu, ja ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. 

Pirms darbības sākšanas eksperts paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ viņš 

varētu būt ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Šo apliecinājumu eksperts 

pievieno atzinumam. 

12.9. Ekspertam ir tiesības iepazīties ar piedāvājumiem, kā arī lūgt komisiju pieprasīt no 

pretendenta papildu informāciju, kas ir nepieciešama atzinuma sagatavošanai. 

12.10. Eksperts piedāvājumā ietverto un pretendenta papildus sniegto informāciju drīkst 

izmantot tikai sava atzinuma sniegšanai. 

13. Vērtēšanas kārtība 

13.1. Pretendentu piedāvājumus komisija izvērtēs un iepirkuma procedūras uzvarētāju noteiks 

slēgtā komisijas sēdē. 

13.2. Informācija, kas attiecas uz iepirkuma procedūras piedāvājumu izskatīšanu, 

izskaidrošanu, novērtēšanu un salīdzināšanu un iepirkuma procedūras uzvarētāja izvēli, netiks 

izpausta Pretendentiem vai jebkurām citām personām, kuras nav oficiāli iesaistītas šajā procesā 

līdz brīdim, kamēr netiek paziņots iepirkuma procedūras uzvarētājs. 

13.3. Pārbaudot piedāvājumu atbilstību nolikumā izvirzītajām prasībām, komisija pārbauda 

atbilstību noformējuma prasībām, atbilstību pretendentu atlases prasībām, atbilstību tehniskajai 

specifikācijai un veic piedāvājuma izvēli. 

13.4. Komisija publiski pieejamās datu bāzēs pārliecinās, ka uz Pretendentu neattiecas Publisko 

iepirkumu likuma 8.2 panta 5. daļā paredzētie izslēgšanas nosacījumi. 

13.5. Pēc lēmuma pieņemšanas pretendenti 3 (trīs) darba dienu laikā tiek informēti par 

iepirkuma komisijas lēmumu. Par to pretendentiem tiek nosūtīta vēstule, izmantojot 

pretendenta pieteikumā norādītos kontaktus. 

14. Piedāvājuma izvēlēs kritērijs: 

Piedāvājumu izvēles kritērijs ir piedāvājums ar zemāko finanšu piedāvājuma cenu. 

V. PIELIKUMI 

Nolikumam ir šādi pielikumi: 

1. pielikums – Iepirkuma pieteikums; 

2. pielikums – SIA "Talsu namsaimnieks" autotransports; 

3. pielikums – Tehniskā specifikācija; 

4. pielikums – Finanšu piedāvājums; 

5. pielikums – Iepirkuma līgums par autotransporta tehniskās apkopes un remonta 

pakalpojumiem. 
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 Pielikums Nr. 1 
 ID Nr. TNS 2016/3 
 

PIETEIKUMS DALĪBAI PUBLISKAJĀ IEPIRKUMĀ 

  
Sabiedrības nosaukums reģistrācijas numurs 

 
kuras vārdā saskaņā ar  rīkojas 

 pārstāvības pamats  Sabiedrības vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds 

 
Ar šo piesakās piedalīties iepirkumā „Par autotransporta tehniskās apkopes un remonta 

pakalpojumiem SIA „Talsu namsaimnieks” vajadzībām” (TNS 2016/3). 
 

Apliecinām, ka: 
- esam iepazinušies un pilnībā piekrītam iepirkuma nolikuma un līguma projekta prasībām; 

- uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi; 
− mums ir pieejama atbilstoša tehnika un citi resursi, tajā skaitā telpas,  tādā daudzumā, lai varētu veikt darbus 

atbilstoši tehniskajai specifikācijai un darbu apjomam, ieskaitot automašīnu ZIL130; 
− nodrošināsim pilnvērtīgu un kvalitatīvu automašīnu tehnisko apkopi un remontu darbus (remonts, profilakse, 

veikto darbu garantija utt.), tajā skaitā automašīnas ZIL-130; 
− nodrošināsim pasūtītāja automašīnu tehnisko apkopi un remontdarbus neparedzētos un neatliekamos gadījumos 

ārpus kārtas; 
− nodrošināsim vismaz piecas atbilstoši aprīkotas remonta vietas; 
− nodrošināsim iespēju veikt automašīnu remonta darbus ar orģinālajām rezerves detaļām; 
− nodrošināsim gan ritošās daļas apkopi (tajā skaitā riepu maiņa, remonts, sezonālās  
uzglabāšanas iespējamība) un diagnosticēšanas iespējas (elektrosistēmu diagnostikai, instrumentālajai dzinēja 

diagnostikai), gan ģeometrijas stendu virsbūves remonta darbiem; 
- nodrošināsim autotransporta BEZMAKSAS sezonālo riepu uzglabāšanu; 
− nodrošināsim autoservisa atrašanās vietu Talsu novada administratīvi teritoriālās robežas ietvaros; 
− nodrošināsim klienta uzturēšanās telpu autoservisā automašīnas remonta laikā; 
− nodrošināsim vismaz 6 mēnešu garantiju veiktajiem remonta darbiem, t.sk. materiāliem un detaļām, automašīnas 

normālas ekspluatācijas gadījumā; 
- nodrošināsim transportlīdzekļu īpašnieku OCTA, KASKO eksperta pakalpojumus; 
- eļļas un citas šķidrumi un smērvielas tiek utilizētas vai nodotas videi nekaitīgā veidā; 
- strādājam ar transportlīdzekļu ražotāju vai neatkarīgu piegādātāju licencētiem aktualizētiem remonta katalogiem 

uz rezerves daļu katalogiem; 
-  mums ir visas nepieciešamās atļaujas un saskaņojumi no Valsts Vides Dienesta, lai veiktu remonta un krāsošanas 

darbus; 
- autoservisā strādā vismaz viens cilvēks ar ES atzīta autoelektriķa, autodiagnosta izglītību, vai Latvijas 

Amatniecības kameras meistara vai zeļļa diplomu; 
-  autoservisā strādā vismaz viens cilvēks ar ES atzīta automehāniķa izglītību, vai Latvijas Amatniecības kameras 

meistara vai zeļļa diplomu; 
-  autoservisā strādā vismaz viens cilvēks ar ES atzīta autokrāsotāja izglītību, vai Latvijas Amatniecības kameras 

meistara vai zeļļa diplomu; 
-  mums ir Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas (ar kopējo atlīdzības limitu ne mazāku par 100000 

(viens simts tūkstoši) EUR un atlīdzības limitu vienam gadījumam ne mazāku par 100000 (viens simts tūkstoši) 

EUR) polise, kā arī atbildību pēc darbu pabeigšanas vismaz 50000 (piecdesmit tūkstoši) EUR apmērā ; 
− esam iepazinušies un pilnībā piekrītam iepirkuma nolikuma un līguma projekta prasībām; 
− visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas 
 
Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts: _________________________________________z.v. 
Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:  __________________________________________________ 
Juridiskā adrese: ___________________________________________________________________ 
Faktiskā adrese: ____________________________________________________________________ 
Bankas rekvizīti: ___________________________________________________________________ 
Kontaktpersona: ____________________________________________________________________ 
Tālruņa numurs: ____________________________________________________________________ 
Faksa numurs: _____________________________________________________________________ 
E-pasta adrese: ____________________________________________________________________ 
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                                                                                                           Pielikums Nr.2 

                                                                                                               ID Nr.TNS 2016/3                                                                                                                                                                                  

 

 

SIA "Talsu namsaimnieks" autotransporta saraksts 

     
Automašīna 

Degvielas 

tips 

Dzinēja 

tilpums 

Izlaiduma 

gads 
Nobraukums 

IFA MULTICAR DD 2.0 L 1984 45650 

PEUGEOT PARTNER BENZĪNS 1.4 L 2006 228579 

PEUGEOT PARTNER DD 1.6 L 2012 82397 

PEUGEOT PARTNER DD 1.6 L 2012 96409 

PEUGEOT PARTNER DD 1.6 L 2014 24182 

CITROEN BERLINGO BENZĪNS 1.4 L 2008 140312 

OPEL COMBO DD 1.7 L 2003 224335 

MERCEDES - BENZ VITO 

113 
BENZĪNS 2.0 L 1996 285664 

VOLKSWAGEN LT46 DD 2.5 L 2000 218966 

PEUGEOT BOXER DD 3.0 L 2007 184576 

ZIL-130 BENZĪNS 6.0 L 1976 49968 

VOLVO V70 DD 2.4 L 2007 303142 

VOLKSWAGEN 

TRANSPORTER 
DD 2.5 L 2004 300313 
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Pielikums Nr. 3 
 ID Nr. TNS 2016/3 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

Prasība 
Pretendenta piedāvājums 

  (nodrošina/nenodrošina) 

Automašīnas tehniskā apkope jāveic 1 (vienas) darba dienas laikā.  

Izpildītājam jānodrošina garantija uzstādītajām rezerves 

daļām ne mazāk kā 6 mēnešus no remonta izpildes brīža. 
 

Jānodrošina veiktajiem krāsošanas darbiem 12 mēnešu 

garantija 
 

Jānodrošina automašīnas nodošana servisā un izņemšana no 

servisa 7 dienas nedēļā 
 

Jānodrošina bezmaksas apsargājamo auto stāvvietu pasūtītāja 

automašīnām, kuras atrodas remontā vai kurām tiek sniegts 

tehniskais pakalpojums 

 

Jānodrošina bezmaksas maiņas auto, ja remonts aizņem vairāk 

kā 1 (vienu) darba dienu 
 

Jānodrošina bezmaksas mikroautobuss (kravas un pasažieru), 

ja mikroautobusa remonts aizņem vairāk kā 1 (vienu) darba 

dienu 

 

Jānodrošina transportlīdzekļu īpašnieku OCTA, KASKO 

ekspertu pakalpojumi 
 

Jānodrošina pasūtītāja automašīnas tehnisko apkopi un 

remontdarbus neparedzētos un neatliekamos gadījumos ārpus 

kārtas 

 

 

Darbi, kuru veikšanu nodrošina pretendents: 

Veicamais darbs 
Pretendenta piedāvājums 

(nodrošina/nenodrošina) 

Ritošās daļas diagnostika un remonts  

Riepu montāža un remonts  

Bezmaksas riepu sezonālā uzglabāšana  

Elektrosistēmu diagnostika un remonts  

Kondicionieru sistēmu diagnostika un remonts  

Dzinēju diagnostika un remonts  

Transmisiju diagnostika un remonts  

Izplūdes sistēmu diagnostika un remonts  

Riteņu savērsuma un sagāzuma regulēšana  

Eļļu un smērvielu nomaiņa  

Dzesēšanas sistēmas diagnostika un remonts  

Bremžu sistēmas diagnostika un remonts  

Agregātsiksnu/ķēžu nomaiņa  

Vējstiklu nomaiņu  

Virsbūves ģeometrijas remonts  

Virsbūves remonts un krāsošana  

Autoevakuatora pakalpojumi  

Pilnvarotās personas paraksts un zīmogs: _____________________________________z.v. 

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: ____________________________________________ 

Piedāvājumu iesniedzējas sabiedrības nosaukums: __________________________________ 
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Pielikums Nr. 4 
 ID Nr. TNS 2016/3 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA KOPSAVILKUMS 

PUBLISKAJĀ IEPIRKUMĀ 

 „Par autotransporta tehniskās apkopes un remonta pakalpojumiem SIA „Talsu 

namsaimnieks” vajadzībām” 

 

________________piedāvājuma sastādīšanas vieta  2016.gada____.__________ 

Pretendenta nosaukums __________________________________________________ 

Reģ. Nr: ________________________________________________________________ 

Juridiskā adrese _________________________________________________________ 

 

Iepazīstoties ar Iepirkuma Instrukcijas „Par autotransporta tehniskās apkopes un 

remonta pakalpojumiem SIA „Talsu namsaimnieks” vajadzībām” (ID Nr.TNS 2016/3) 

noteikumiem, tajā skaitā ar tehniskās specifikācijas prasībām, mēs piedāvājam nodrošināt 

autotransporta tehniskās apkopes un remonta pakalpojumus SIA „Talsu namsaimnieks” 

vajadzībām 2 (divus) gadus vai līdz pasūtītājam sniegto pakalpojumu apjomam 41999,00 EUR 

bez PVN, atbilstoši finanšu piedāvājumam: 

Nr. VĒRTĒJAMAIS KRITĒRIJS 
PRETENDENTA 

PIEDĀVĀJUMS EURO BEZ PVN 

1.  Vienas stundas likme servisa darbam*  

2.  

Tehniskās apkopes izmaksas vienai automašīnai  
(tehniskajā apkopē ietilpst, motoreļļas un eļļas filtra, ieskaitot 

rezerves daļu izmaksas, kā arī ritošās daļas mezglu profilaktiskā 

pārbaude, un servisa intervāla nodzēšanu) 

 

3.  Gabaldarbu izmaksas**: 

'3.1. 4 riepu pārmontēšana un balansēšana un skrūvēšana  

'3.2. priekšējo bremžu kluču nomaiņa  

'3.3. aizm. bremžu kluču nomaiņa  

'3.4. degvielas filtra nomaiņa  

'3.5. gaisa filtra nomaiņa  

'3.6. salona filtra nomaiņa  

'3.7. lukturu regulēšana  

'3.8. startera nomaiņa  

'3.9. kļūdu kodu diagnostika  

'3.10. dzesēšanas šķidruma nomaiņa  

'3.11. sajūga komplekta nomaiņa  

'3.12. motora pārsega krāsošana  

'3.13. priekšējā spārna krāsošana  

'3.14. priekšējā bufera krāsošana  

 KOPĀ FINANŠU KOPSAVILKUMA 

PIEDĀVĀJUMS 
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*netiek piemērota, ja tiek veikta tehniskā apkope un/vai gabaldarbu darbs. 

**Gabaldarba izmaksās norāda darba izmaksas, neiekļaujot rezerves daļu izmaksas. 

 

Apliecinām, ka: 

1. Mūsu rīcībā ir visas nepieciešamās speciālās atļaujas un sertifikāti iepirkuma nolikumā 

minēto pakalpojumu sniegšanai; 

2. Šim piedāvājumam un Jūsu rakstiskai piekrišanai tam ir jāveido starp mums saistošs līgums, 

ar kura projektu esam iepazinušies un piekrītam. Mēs saprotam, ka Jūs varat pieņemt un 

noraidīt jebkuru piedāvājumu jebkurā brīdī līdz uzvarētāja noteikšanai; 

3. Iesniedzot piedāvājumu, esam iepazinušies ar darbu izpildes objektiem un visiem apstākļiem,  

kas varētu ietekmēt Līguma summu un piedāvāto darbu izpildi. Līdz ar to garantējam, ka  

gadījumā, ja Mums tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, līgumsaistības apņemamies pildīt  

atbilstoši mūsu piedāvājumam pilnā apmērā; 

4. Piedāvātā cena paliek nemainīga visa iepirkuma līguma darbības termiņa laikā; 

5. Garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Mēs saprotam un piekrītam prasībām, kas  

izvirzītas pretendentam nolikumā.  

 

Pielikumā:  

 finanšu piedāvājums katrai automašīnai; 

 

 

Pilnvarotās personas paraksts un zīmogs: 

_________________________________________z.v. 

 

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: ____________________________________________ 

 

Piedāvājumu iesniedzējas sabiedrības nosaukums: __________________________________ 
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 ID Nr. TNS 2016/3 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS AUTOMAŠĪNAI _____________________ 
 

 

Nr. VĒRTĒJAMAIS KRITĒRIJS 
PRETENDENTA 

PIEDĀVĀJUMS EURO BEZ PVN 

'1. Vienas stundas likme servisa darbam*  

'2. 

Tehniskās apkopes izmaksas vienai automašīnai  
(tehniskajā apkopē ietilpst, motoreļļas un eļļas filtra, ieskaitot 

rezerves daļu izmaksas, kā arī ritošās daļas mezglu profilaktiskā 

pārbaude, un servisa intervāla nodzēšanu) 

 

'3. Gabaldarbu izmaksas**: 

'3.1. 4 riepu pārmontēšana un balansēšana un skrūvēšana  

'3.2. priekšējo bremžu kluču nomaiņa  

'3.3. aizm. bremžu kluču nomaiņa  

'3.4. degvielas filtra nomaiņa  

'3.5. gaisa filtra nomaiņa  

'3.6. salona filtra nomaiņa  

'3.7. lukturu regulēšana  

'3.8. startera nomaiņa  

'3.9. kļūdu kodu diagnostika  

'3.10. dzesēšanas šķidruma nomaiņa  

'3.11. Sajūga komplekta nomaiņa  

'3.12. motora pārsega krāsošana  

'3.13. priekšējā spārna krāsošana  

'3.14. priekšējā bufera krāsošana  

 KOPĀ FINANŠU KOPSAVILKUMA 

PIEDĀVĀJUMS 
 

*netiek piemērota, ja tiek veikta tehniskā apkope un/vai gabaldarbu darbs. 

**Gabaldarba izmaksās norāda darba izmaksas, neiekļaujot rezerves daļu izmaksas 
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 Pielikums Nr.5 
  ID Nr.TNS 2016/3 

LĪGUMS Nr._____ (PROJEKTS) 

 

Talsos  2016.gada ____________ 

 

SIA „TALSU NAMSAIMNIEKS”, reģistrācijas numurs 41203035896, adrese: Ezeru laukums 2, Talsi, 

LV-3201, turpmāk tekstā – Pircējs, tās valdes priekšsēdētāja EDGARA BĒRZIŅA personā, kurš darbojas uz 

11.08.2015.Komercpilnvaras Nr.2293 pamata, no vienas puses,  un  

________________________________, reģ.Nr._________________, turpmāk tekstā – Pārdevējs, tās 

____________________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar 

____________________________________________________________, , no otras puses, abi kopā saukti arī kā 

„Puses”, bet atsevišķi kā „Puse”, noslēdz šādu līgumu, turpmāk saukts „Līgums”. 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pārdevējs pārdod un Pircējs pērk autotransporta tehniskās apkopes un remonta pakalpojumus saskaņā ar šī 

Līguma un tā pielikumu noteikumiem, atbilstoši Pārdevēja iepirkumā iesniegtajam piedāvājumam, tehniskajai 

specifikācijai (pielikums Nr.2), turpmāk tekstā – „Pakalpojums”. 

1.2. Pārdevējs nodrošina Pakalpojuma kvalitātes atbilstību kvalitātes sertifikātiem vai atbilstības sertifikātiem un 

citiem Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajiem normatīviem. 

 

2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 
2.1.  Līguma kopējā summa ir EUR  ___________ (____________________________________eiro), neieskaitot 

PVN, turpmāk tekstā Līguma summa. 

2.2.  Līguma summā ir ietverti visi izdevumi, nodokļi, nodevas, atļaujas no trešajām personām, muitas u.c. 

maksājumi, izņemot piegādes izdevumi. 

2.3.  Pircējs par sniegto pakalpojumu (no pavadzīmes – rēķina parakstīšanas dienas) veic norēķinus 15 darba dienu 

laikā, pārskaitot naudu Pārdevēja norēķinu kontā. 

2.4.  Samaksa tiek veikta saskaņā ar Līguma pielikumā esošajiem Finanšu piedāvājumiem (Pielikums Nr.1). 

 

3. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ 
3.1.  Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.  

3.2.  Pusēm ir tiesības izbeigt Līguma darbību, 30 dienas iepriekš rakstiski paziņojot par to otrai Pusei. Šādā 

gadījumā Līguma darbība tiek uzskatīta par izbeigtu ar brīdi, kad Puses parakstījušas protokolu par līgumsaistību 

izbeigšanu, kā arī savstarpējo norēķinu un saistību pilnīgu izpildi. 

 

4. PUŠU ATBILDĪBA 

4.1.  Puses ir atbildīgas par šajā Līgumā noteikto saistību izpildi. 

4.2. Pārdevējs apliecina, ka tas ir pilntiesīgs Preces īpašnieks, Prece nav nekādā veidā apgrūtināta un nevienai 

trešajai personai nav nekādu tiesību uz Preci. 

4.3. Pārdevējs bez saskaņošanas ar Pircēju nav tiesīgs vienpusēji grozīt (mainīt) līguma priekšmetu 

(komplektāciju), kā arī noteikto piegādes termiņu. 

4.4. Par samaksas termiņa kavējumu Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu 0.1% apmērā no laikā nesamaksātās 

Preces pirkuma summas par katru kavējuma dienu. 

4.5.  Par Preces piegādes termiņa kavējumu Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu 0.1% apmērā no Preces pirkuma 

maksas kopējās summas par katru kavējuma dienu. 

4.6. Ja ir iestājušies apstākļi, kas saskaņā ar līgumu dod Pasūtītājam tiesības piemērot līgumsodu pret Izpildītāju, 

Pasūtītājs līgumsoda apmēru piestāda bezstrīdus kārtībā. 

 

5. PASŪTĪJUMU KONFIDENCIALITĀTE 

5.1. Puses apņemas neizpaust finansiālu un citu informāciju, kas kļuvusi zināma šī Līguma rezultātā. Šādas 

informācijas izpaušana trešajām personām vai publicēšana ir atļauta tikai Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties. 

 

6. NEPĀRVARAMA VARA 
6.1.  Puse tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde 

ir notikusi nepārvaramas varas iestāšanās rezultātā pēc Līguma parakstīšanas dienas kā posts vai nelaime, kuru 

nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. Šāda nepārvaramā vara ietver sevī notikumus, kuri iziet ārpus Pušu 

kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, uguns nelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā 
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arī karš un karadarbība, streiki, jaunu normatīvo aktu pieņemšana un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās 

kontroles robežās).  

6.2.  Pusei, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās jāinformē par to otra Puse rakstiski 3 (trīs) 

darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas iestāšanās un ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegušas 

kompetentas iestādes un kura satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.  

6.3.  Ja minēto apstākļu dēļ Līgums nedarbojas ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, katrai Pusei ir tiesības atteikties no 

Līguma izpildes, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā 

neviena Līguma Puse nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies šī Līguma laušanas rezultātā. 

 

7. CITI NOTEIKUMI 

7.1.  Puses vienojas, ka preču pavadzīme – rēķins vienlaicīgi kalpos kā pieņemšanas – nodošanas akts. 

7.2.  Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu grozījumu gadījumā, Līgums nezaudē spēku 

tā pārējos punktos, un šajā gadījumā Pušu pienākums ir piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem.  

7.3.  Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Pušu amatpersonu paraksta tiesības, īpašnieki vai vadītāji, 

vai kādi Līgumā minētie Pušu rekvizīti, telefona, faksa numuri, e-pasta adreses, adreses u.c., tad tā nekavējoties 

rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā 

izpildījusi savas saistības, lietojot šajā Līgumā esošo informāciju par otru Pusi. Šajā apakšpunktā minētie 

nosacījumi attiecas arī uz Līgumā un tā pielikumos minētajiem Pušu pārstāvjiem un to rekvizītiem. 

7.4.  Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. 

Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, Līgums paliek spēka un tā noteikumi ir saistoši Pušu 

tiesību pārņēmējam. Piegādātājs brīdina Pasūtītāju par šādu apstākļu iestāšanos vienu mēnesi iepriekš. 

7.5.  Strīdus, kas var rasties šī Līguma izpildes rezultātā vai sakarā ar šo Līgumu, Puses risina savstarpējo pārrunu 

ceļā 30 (trīsdesmit) dienu laikā. Ja vienošanās netiek panākta, tad strīds tiks risināts tiesā Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

7.6.  Visa Pušu savstarpējā sarakste, kā elektroniskā, tā izdrukas (papīra formā) kļūst par Līguma neatņemamām 

sastāvdaļām un nepieciešamības gadījuma var kalpot par pierādījumiem. 

7.7.  Par Līguma grozījumiem un papildinājumiem Puses rakstiski vienojas. Rakstiskās vienošanās pievienojamas 

Līgumam un tās kļūst par šī Līguma neatņemamām sastāvdaļām.  

7.8.  Neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas tiesības, kas saistītas ar šo Līgumu un izriet no tā, trešajai personai 

bez otras Puses rakstiskas piekrišanas. 

7.9.  Līgums ir sastādīts uz 2 (divām) lapām divos eksemplāros un katrai Pusei pa vienam eksemplāram.  

 

 

PIRCĒJS: 

SIA „Talsu namsaimnieks”  

Vien.reģ.Nr.41203035896 

Adrese: Ezeru laukums 2, Talsi, LV-3201 

Banka: AS “SEB banka” 

                                      PĀRDEVĒJS: 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

Konta Nr. LV54UNLA0050015036916 

Tālr.63232150; fakss 63220820 

 

 

___________________________E.Bērziņš  ___________________________ 

Valdes priekšsēdētājs 

 


