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1.

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1.1. Iepirkuma metode:
1.1.1. Iepirkuma procedūra tiek organizēta saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu 8.1panta
nosacījumiem (turpmāk tekstā – likums), kā arī ņemot vērā šajā nolikumā noteikto kārtību.
1.1.2. Iepirkuma mērķis ir panākt atklātumu, piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un
taisnīgu attieksmi pret tiem, nodrošinot Pasūtītāja rīcībā esošo līdzekļu efektīvu izmantošanu,
maksimāli samazinot pasūtītāja risku, izvēloties piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst
konkursa nolikumā (turpmāk tekstā – Nolikums) noteiktajām prasībām un Tehnisko specifikāciju.
1.1.3. Iepirkuma mērķis ir sasniegts, ja noteikts uzvarētājs un ir noslēgts iepirkuma līgums par
Mazlietota kravas mikroautobusa piegādi SIA ‘’Talsu namsaimnieks’’ darbības nodrošināšanai.
1.2.
Iepirkuma identifikācijas numurs, CPV kods:
1.2.1. Iepirkuma identifikācijas numurs: TNS 2011/16.
1.2.2. CPV kods: 34100000-8
1.3.
Pasūtītāja nosaukums, adrese, citi rekvizīti un kontaktpersonas:
SIA ‘’Talsu namsaimnieks’’
Pasūtītāja rekvizīti:
adrese: SIA ‘’Talsu namsaimnieks’’,
Ezeru laukumā 2, Talsi,
Talsu novads, LV-3201.
Nod.maks.reģ.Nr. 41203035896
Tālrunis: 63232150
Fakss: 63220820
e-pasts: namsaimnieks@talsi.lv
Kontaktpersona:
Edgars Bērziņš
SIA ‘’Talsu namsaimnieks’’
Namu pārvaldnieks
Tālrunis: 63232150, 29122125
e-pasts: edgars.berzins@talsunamsaimnieks.lv
darba laiks: 800-1200 un 1300-1700
1.4.
Paziņojums par līgumu:
1.4.1. Informāciju par iepirkumu Mazlietota
kravas
mikroautobusa
piegāde SIA ‘’Talsu
namsaimnieks’’ darbības nodrošināšanai publicē Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā
www.iub.gov.lv un SIA Talsu namsaimnieks mājas lapā www.Talsu namsaimnieks.lv Plānotā
līgumcena ir līdz LVL 9900.00 (Deviņi tūkstoši deviņi simti lati 00 santīmi) bez PVN.
1.5.
Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība:
1.5.1. Nolikums ir pieejams Pasūtītāja – SIA ‘’Talsu namsaimnieks’’ mājas lapā www.Talsu
namsaimnieks.lv sadaļā ”Iepirkumi”. Nolikuma grozījumu gadījumā norādītajā adresē iepirkuma
komisija ievietos informāciju un izmaiņas nolikumā, kā arī sniegtās atbildes uz Pretendentu
uzdotajiem jautājumiem.
1.5.2. Jautājumu(-s) par nolikumu pretendents sūta elektroniski uz e-pastu edgars.berzins@talsu
namsaimnieks.lv, kā arī oriģinālu pa pastu, adresējot Komisijas priekšsēdētājam. Atbildes tiks
publicētas Pasūtītāja mājas lapā www.Talsu namsaimnieks.lv sadaļā ”Iepirkumi” pie attiecīgā
iepirkuma.
1.5.3. Pasūtītājs un Pretendents ar informāciju apmainās rakstiski latviešu valodā, nosūtot informāciju
elektroniski vai pastu.
1.5.4. Piedāvājums jāiesniedz līdz 2011. gada 23. novembrim plkst. 10:00, iesniedzot personīgi SIA
‘’Talsu namsaimnieks’’ birojā Talsos, Ezeru laukumā 2, vai pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt
nogādātam norādītajā adresē līdz augstāk minētajam termiņam Iesniegtie piedāvājumi ir
Pasūtītāja īpašums.
1.5.5. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, tiks piereģistrēts un neatvērts nosūtīts pa pastu
atpakaļ iesniedzējam.
1.5.6. Saņemot piedāvājumu, Komisija vai Pasūtītājs Pretendentu reģistrē piedāvājumu iesniegšanas
secībā.
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1.5.7. Pretendentu sarakstā norāda Pretendentu (juridiskai personai – nosaukumu, fiziskai personai –
vārdu, uzvārdu), adresi un tālruņa numuru, kā arī piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku.
1.5.8. Pretendents ir tiesīgs pirms Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām atsaukt iesniegto
Piedāvājumu, rakstiski par to paziņojot Komisijai.
1.5.9. Piedāvājumi tiks atvērti 2011.gada 23. novembrī plkst. 10.00, SIA ‘’Talsu namsaimnieks’’ biroja
telpās Ezeru laukumā 2, Talsos.
1.5.10. Pretendentu pilnvarotajiem pārstāvjiem jābūt rakstiskai pilnvarai, kas apliecina tiesības pārstāvēt
pretendentu iepirkuma piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.
1.5.11. Atklāto sanāksmi slēdz pēc visu piedāvājumu atvēršanas un nolasīšanas.
1.6.
Piedāvājuma derīguma termiņš:
1.6.1. Pretendentu iesniegtie piedāvājumi ir spēkā līdz iepirkuma līguma noslēgšanas dienai, bet ne
ilgāk kā 60 (sešdesmit) dienas no iepirkuma nolikumā (turpmāk - Nolikumā) noteiktās
piedāvājumu atvēršanas dienas vai dienas, kurā iepirkuma procedūra izbeigta, neizvēloties
nevienu piedāvājumu.
1.7.
Piedāvājuma nodrošinājums – nav paredzēts.
1.8.
Prasības piedāvājuma noformēšanai un iesniegšanai:
1.8.1. Piedāvājums noformējams un iesniedzams vienā eksemplārā. Pretendenta piedāvājums
iesniedzams aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:
pasūtītāja nosaukums un adrese;
atzīme:
„PIEDĀVĀJUMS PUBLISKAJAM IEPIRKUMAM
,, Mazlietota kravas mikroautobusa piegāde SIA ‘’Talsu namsaimnieks’’ darbības nodrošināšanai’’
Identifikācijas Nr. TNS 2011/16
Neatvērt līdz 2011.gada 23. novembrim, plkst. 10.00”
pretendenta nosaukums, reģ. numurs, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;
1.8.2. Paziņojumus par piedāvājuma atsaukšanu iesaiņo, noformē un iesniedz atbilstoši Nolikumā
noteiktajām piedāvājuma iesaiņošanas, noformēšanas un iesniegšanas prasībām attiecīgi norādot:
„Piedāvājuma atsaukums”
1.8.3. Piedāvājums sastāv no trim daļām:
pretendentu atlases dokumentiem;
tehniskā piedāvājuma;
finanšu piedāvājuma.
1.8.4. Visas piedāvājuma daļas ir cauršūtas ar tehniskiem līdzekļiem kopā tā, lai dokumentus nebūtu
iespējams atdalīt. Piedāvājums jāiesniedz sanumurētām lapām un jāatbilst pievienotajam satura
rādītājam, caurauklots, ar uzlīmi, kas nostiprina auklu. Uz uzlīmes jābūt rakstītam lapu skaitam,
pretendenta zīmoga nospiedumam un tās personas parakstam, kura paraksta piedāvājumu, un
ievietotas 1.8.1. punktā minētajā aploksnē.
1.8.5. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.
1.8.6. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja pretendentu kvalifikācijas dokumenti un/vai tehniskā
dokumentācija ir iesniegti svešvalodā, tad pretendents pievieno apliecinātu tulkojumu latviešu
valodā.
1.8.7. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina saskaņā ar
2010.gada 28.septembra Ministru Kabineta noteikumiem Nr.916 ”dokumentu izstrādāšanas un
noformēšanas kārtība”.
1.8.8. Ja aploksne ar piedāvājumu nav aizlīmēta vai nav noformēta atbilstoši noteiktajām prasībām,
Piedāvājums netiek pieņemts.
1.8.9. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Nolikuma 1.5.6.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums
un pretendentiem atpakaļ netiek atdoti.
1.9.
Cita informācija:
1.9.1. Izziņas un citus dokumentus, kurus izsniedz kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst,
ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas.
1.9.2. Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu
Pasūtītājam. Iesniegtos piedāvājumus, izņemot Nolikumā noteiktajos gadījumos, Pretendentiem
neatdod.
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2. INFORMACIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU
Iepirkuma priekšmeta apraksts:
2.1.1. Iepirkuma priekšmets – Mazlietota
kravas
mikroautobusa
piegāde ‘’SIA Talsu
namsaimnieks’’ darbības nodrošināšanai, turpmāk tekstā prece, saskaņā ar šajā Nolikumā
izvirzītajām prasībām.
2.1.2. Pretendentam ir tiesības iesniegt vienu Piedāvājumu par visu iepirkuma apjomu. Piedāvājuma
variantu iesniegšana, iepirkuma priekšmeta dalījums daļās un piedāvājumu iesniegšana pa daļām
nav pieļaujama.
2.2. Tehniskās specifikācijas un finanšu piedāvājums:
2.2.1. Prece piegādājama saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām (Pielikums Nr.2);
2.2.2. Pretendentam Tehniskais piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām
(skatīt Pielikumu Nr.2).
2.2.3. Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikumam pievienotajai Finanšu piedāvājuma
formai (Pielikums Nr.3).
2.2.4. Visas izmaksas, kas saistītas ar pasūtījuma pilnīgu un kvalitatīvu izpildei sedz izpildītājs un tām
ir jābūt ietvertam norādītajās cenās.
2.3. Līguma izpildes laiks un vieta:
2.3.1. Iepirkuma līguma izpildes termiņš: 30. darba dienās no līguma parakstīšanas brīža.
2.3.2. Līguma izpildes vieta: Ezeru laukums 2, Talsi, Talsu novadā.

2.1.

3.
PRETEDENTU ATLASES PRASĪBAS UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
3.1. Iepirkuma procedūrā var piedalīties jebkura persona, kura atbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām, kas ir
tiesīga nodarboties ar iepirkuma priekšmeta tirdzniecību un iesniedz:
3.1.1. Pretendenta reģistrācijas apliecības kopija vai izziņa, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts
likumā noteiktajā kārtībā;
3.1.2. Izziņa no Uzņēmuma reģistra vai citas līdzvērtīgas iestādes par amatpersonu paraksta tiesībām
un/vai pilnvara, kas apliecina piedāvājumu parakstījušas amatpersonas tiesības parakstīt un
iesniegt piedāvājumu juridiskas personas uzdevumā;
3.1.3. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pievieno apliecinājumu, kurā norāda, ka attiecībā uz to
nepastāv šādi nosacījumi:
1)pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek
piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā
bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība,
uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs
likvidēts;
2) tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts
Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās
apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.
3.1.4. Tehniskais piedāvājums visam iepirkuma apjomam;
3.1.5. Finanšu piedāvājums visam iepirkuma apjomam;
3.2. Iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības konkursā, kā arī neizskata pretendenta
piedāvājumu ja :
3.2.2. Pretendents nav reģistrēts atbilstoši attiecīgas valsts normatīvo aktu prasībām;
3.2.3. Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai, vispār nav
iesniedzis pieprasīto informāciju vai tā kvalifikācija neatbilst konkursa nolikumā izvirzītajām
kvalifikācijas prasībām.
3.3. Pirms lēmuma pieņemšanas par uzvarētāja noteikšanu iepirkuma komisija var pieprasīt pretendentam,
kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 10 darbdienu laikā iesniegt:
3.3.1. Kompetentas institūcijas izdotu izziņu, kas apliecina, ka nav pasludināts pretendenta
maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija
vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu
un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība
par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;
3.3.2. Izziņu, kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai cita nodokļu administrēšanas iestāde Latvijā
vai līdzvērtīga nodokļu administrēšanas iestāde citā valstī, kur Pretendents vai apakšuzņēmējs
reģistrēti (atrodas to patstāvīgā dzīvesvieta), un kura apliecina, ka Pretendentam vai
apakšuzņēmējam nav nodokļu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas
kopsummā katrā valstī nepārsniedz 100 latus.
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3.4. Nolikuma 3.3.1. un 3.3.2. apakšpunktos noteiktas izziņas iepirkuma komisija atzīst, ja tas izdotas ne
agrāk kā vienu mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas.
3.5. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz 3.3.1. un 3.3.2. apakšpunktos noteiktās izziņas,
pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā un izvēlas nākamo atbilstošo piedāvājumu.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.

4.
PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN LĒMUMA PIEŅEMŠANA
Pirms piedāvājumu vērtēšanas uzsākšanas komisija pārbaudīs pieejamās datu bāzēs pretendenta
pieteikumā norādītos pretendenta uzrādītos reģistrācijas datus.
Komisija visus piedāvājumus vērtē šādā kārtībā: piedāvājuma noformējuma pārbaude, pretendentu atlase,
tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude un finanšu piedāvājuma izvērtēšana.
Komisija pārbaudīs, vai piedāvājums ir noformēts atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām. Ja
piedāvājums nebūs noformēts atbilstoši prasībām, Komisija tālāk šo piedāvājumu var neizskatīt.
Komisija vērtē pretendentu atbilstību nolikumā noteiktajām atlases prasībām. Ja pretendenta kvalifikācija
neatbilst izvirzītajam prasībām, komisija pretendenta piedāvājumu neizskata.
Komisija pārbauda pretendentu iesniegto tehnisko piedāvājumu atbilstību tehniskajā specifikācijā nolikuma 2. pielikumā noradītajām prasībām. Ja pretendenta iesniegtais tehniskais piedāvājums neatbilst
tehniskas specifikācijas prasībām, komisija tālāk piedāvājumu nevērtē.
Komisija pārbauda iesniegtā finanšu piedāvājuma atbilstību 3.pielikumam ,,Finanšu piedāvājums".
Neatbilstošie piedāvājumi (nepilnīgi vai nepareizi aizpildītas veidlapas) netiks vērtēti.
Atbilstības gadījuma piedāvājums tiks novērtēts saskaņā ar novērtēšanas kritēriju - viszemākā cena bez
PVN.
Piedāvājums tiks vērtēts par visu iepirkuma priekšmetu kopumā.
Pasūtītājs izvēlas pretendentu, kurš atbilst atlases prasībām, ir iesniedzis tehniskajai specifikācijai
atbilstošu tehnisko piedāvājumu un finanšu piedāvājuma cena ir viszemākā.
Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas komisija informē visus pretendentus par komisijas
pieņemto lēmumu, nosūtot informāciju.

Pielikumi:
Nr. 1 - Pieteikuma veidlapa;
Nr. 2 - Tehniskā specifikācija;
Nr. 3 - Finanšu piedāvājuma veidlapa.
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Pielikums Nr.1
pie Nolikuma
” Mazlietota kravas mikroautobusa piegāde SIA
‘’Talsu namsaimnieks’’ darbības nodrošināšanai”
ID Nr. TNS 2011/16
Aizpilda pretendents un noformē uz savas veidlapas
PIETEIKUMS DALĪBAI PUBLISKAJĀ IEPIRKUMĀ
‘’Mazlietota kravas mikroautobusa piegāde SIA ‘’Talsu namsaimnieks’’ darbības nodrošināšanai’’
Identifikācijas Nr. TNS 2011/16
Vispārēja informācija par Pretendentu:
Pretendenta nosaukums:
________________________________________________
Reģistrācijas Nr./personas kods:
________________________________________________
Juridiskā/deklarētā adrese:
________________________________________________
Faktiskā/dzīvesvietas adrese: ________________________________________________
Bankas nosaukums un filiāle: ________________________________________________
Bankas kods:
________________________________________________
Konta Nr.:
________________________________________________
Kontaktpersona:
________________________________ (vārds, uzvārds)
________________________________ (tālruņa numurs)
________________________________ (faksa numurs)
________________________________ (e-pasta adrese.)
Ar šo piesakām savu dalību atklātajā konkursā ‘’Mazlietota kravas mikroautobusa piegāde SIA ‘’Talsu
namsaimnieks’’ darbības nodrošināšanai’’ Identifikācijas Nr. TNS 2011/16, atzīstam visus Nolikumā ietvertos
nosacījumus.
Ar šī pieteikuma iesniegšanu:
1. Apņemamies ievērot visas iepirkuma procedūras prasības;
2. Atzīstam sava pieteikuma un piedāvājuma spēkā esamību līdz iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajam
piedāvājuma derīguma termiņam 60 (sešdesmit) dienas no atklātā konkursa nolikumā (turpmāk - Nolikumā)
noteiktās piedāvājumu atvēršanas dienas;
3. Attiecībā uz (pretendenta nosaukums) nepastāv šādi nosacījumi:
- pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota
sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu
un maksātnespējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā
bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas nebūs likvidēts;
- tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā
vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās
apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;
- darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu
periodā līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai nav mazāki par 70 procentiem no darba
ņēmēju vidējiem darba ienākumiem valstī minētajā periodā attiecīgajā nozarē.
4. Pretendentam un norādītajiem apakšuzņēmējiem, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā
kvalifikācija atbilst Nolikuma prasībām, nav konstatēti būtiski konkurences, darba tiesību, vides normatīvo
aktu, pretendenta un norādīto apakšuzņēmēju profesionālās darbības pārkāpumi un fakts par darba algas
izmaksu bez nodokļu nomaksas pēdējo 12 mēnešu laikā, kā arī nav konstatēta personu nodarbināšana bez
rakstveida darba līguma noslēgšanas – 18 mēnešu laikā no piedāvājuma iesniegšanas dienas.
5. Pretendents vai tā piesaistītais apakšuzņēmējs, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā
kvalifikācija atbilst Nolikuma prasībām, ar tiesas spriedumu nav atzīts par vainīgu līdzdalībā noziedzīgā
organizācijā, korupcijā, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā.
6. Apstiprinām, ka esam pilnībā iepazinušies ar iepirkuma procedūras dokumentiem, tai skaitā līguma projektu
ar pielikumiem un piekrītam izvirzītajām prasībām.
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7. Piedāvājuma cenā esam pilnībā iekļāvuši visas šai sakarībā paredzētās izmaksas, un mums nav nekādu
neskaidrību un pretenziju tagad, kā arī atsakāmies tādas celt visā iepirkuma līguma darbības laikā.
Ar šo apstiprinu sniegto ziņu patiesumu.

Datums: _______________

__________________________________________________________________________(Pretendenta vai tā
pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs)
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Pielikums Nr.2
pie Nolikuma
” Mazlietota kravas mikroautobusa piegāde SIA
‘’Talsu namsaimnieks’’ darbības nodrošināšanai”
ID Nr. TNS 2011/16

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS UN TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA
___________________________
(vieta)

______________________________
(datums)

Mazlietota kravas mikroautobusa noma SIA ‘’Talsu namsaimnieks’’ darbības nodrošināšanai”
Minimālās prasības
1.
2.
3.
4.
5.
6.
10.
11.
12.
13.
14.

Izlaiduma gads
Nobraukums piegādes brīdī
Virsbūves tips
Automašīnas garums
Automašīnas augstums
Automašīnas platums
Pašmasa
Pilna masa
Krāsa
Durvju skaits
Sēdvietu skaits
(ieskaitot vadītāju)
15. Motora darba tilpums cm3,
degvielas veids
16.
Dzinēja jauda

Ne vecāka par 2004
Līdz 150 000 km
Mikroautobuss (kravas)
no 5750 mm līdz 6150 mm
no 1800 mm līdz 2570 mm
no 1855 mm līdz 2059 mm
Nav noteikta
Nav noteikta
Balta
4/5
3
no 2000 cm3 līdz 2500 cm3, dīzelis
Ne mazāk kā 100 ZS

17.

Degvielas patēriņš

ne vairāk kā vidējais 11,2 l/100km

18.
19.

Pārnesumu kārbas tips
Obligātais aprīkojums

ne mazāk kā 5 pakāpju mehāniskā
ABS-bremžu antibloķēšanas sistēma;

20.

gaisa drošības spilveni priekšā
vadītājam;
vadītāja sēdekļa augstuma
regulēšana;
Stūres pastiprinātājs;
salona gaisa filtrs;
Mehāniski vadāmi priekšējo un
aizmugurējo logu pacēlāji;
Mehāniski regulējami un apsildāmi
sānu atpakaļskata spoguļi;
oriģinālā audiosistēma;
centrālā atslēga ar tālvadības pulti;
stūres augstuma/attāluma regulēšana;
avārijas zīme, medicīniskā aptieciņa,
ugunsdzēšamais aparāts.
Nolietojuma prasības
Automašīnas labā tehniskā un vizuālā
automašīnas piegādes brīdī stāvoklī (bez virsbūves defektiem un
salona defektiem un smakām):
Automašīnas līdzšinējā ekspluatācijas
valsts: ES;
Automašīnām nav veikti virsbūves
pārkrāsojumi, ir saglabāts rūpnīcas
oriģinālais krāsojums;
Nav automašīnu virsbūvju buktes,
8
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ielocījumi, švīkas, plaisas;
Nav automašīnu krāsas defekti;
Automašīnām nav uzlīmju
noņemšanas radīti defekti;
Nav automašīnu riteņu disku vai
riepu deformācija, bojājumi;
Automašīnām nav neatbilstošs riteņu
disku vai riepu modelis;
Automašīnām nav švīkas, plaisas uz
bamperiem vai dekoratīvajām
uzlikām;
Automašīnām nav sasisti lukturi,
švīkas, plīsumi lukturos;
Automašīnām nav plaisas, „caurumi”
uz automašīnas stiklojuma;
Automašīnas salonā nav izbalējušas
virsmas, noberzumi, traipi, caurumi,
plīsumi, netīrumi, smakas;
Automašīnām nav skrūvju caurumi,
kas radušies, noņemot
papildaprīkojumu;
21.

Tehniskā apskate

Derīga ne mazāk kā līdz 2012. gada
novembrim

_________________________________________________________________________________
Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, datums

Z.v.
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Pielikums Nr.3
pie Nolikuma
” Mazlietota kravas mikroautobusa piegāde SIA
‘’Talsu namsaimnieks’’ darbības nodrošināšanai”
ID Nr. TNS 2011/16

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
” Mazlietota kravas mikroautobusa piegāde SIA ‘’Talsu namsaimnieks’’ darbības
nodrošināšanai”
ID Nr. TNS 2011/16

Marka

Modelis

Reģidtrācijas
gads

Kopējā
maksa
(LVL bez PVN)

_____________________________________________________________________________
Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, datums
Z.v.
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