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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
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