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Atklāta konkursa “Automobiļu nomas un papildus pakalpojumu nodrošināšana” (Identifikācijas Nr. TNA 2018/7) nolikums

1.
1.1.

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA.
IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS:
TNA 2018/7

1.2.

PASŪTĪTĀJS:
Valsts akciju sabiedrība „Tiesu namu aģentūra”
Reģ Nr. 40003334410
Adrese: Baldones iela 1B, Rīga, LV-1007

1.3.

IEPIRKUMA PRIEKŠMETS.
Jaunu vai mazlietotu automobiļu (izgatavošanas gads - 2018. gads) (turpmāk tekstā – automobiļi,
katrs atsevišķi - automobilis) nomas un papildus pakalpojumu nodrošināšana 36 (trīsdesmit sešu)
mēnešu periodā, tajā skaitā saņemt degvielas kartes ar tiesībām Latvijas teritorijā uz kredīta veikt
degvielas iegādi. CPV kods 34100000-8.

1.4.

LĪGUMA IZPILDES VIETA UN LAIKS.
Automobiļi tiek piegādāti uz Pasūtītāja norādīto vietu Rīgas administratīvajās robežās ne vēlāk, kā
līdz 2018. gada 6. septembrim (nomas sākuma brīdis).

1.5.

PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAS UN ATVĒRŠANAS VIETA, DATUMS, LAIKS UN
KĀRTĪBA.
Piedāvājumus iesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā
līdz 2018. gada 5. jūnijam plkst.11:00. Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu
apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām.
Piedāvājumi tiks atvērti 2018. gada 5. jūnijā plkst.11:00, Rīgā, Baldones ielā 1B, 411.telpā.
Konkursa piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visi pretendenti vai to pārstāvji. Iesniegto
piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā Elektronisko iepirkumu
sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantus. Iesniegtā piedāvājuma variantam
jāsatur pilns iepirkuma priekšmeta kopums saskaņā ar 2.1.punktā doto aprakstu (pilns grupu
skaits).

1.5.1.

1.5.2.
1.5.3.

1.5.4.

1.6.
1.6.1.

1.6.2.

PIEDĀVĀJUMA DERĪGUMA TERMIŅŠ.
Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i., saistošs iesniedzējam, līdz iepirkuma līguma
noslēgšanai, bet ne mazāk kā 60 dienas, skaitot no konkursa nolikumā (turpmāk tekstā Nolikums) noteiktās piedāvājumu atvēršanas dienas.
Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 1.6.1.punktā noteiktajā termiņā,
Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja pretendents
piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo Pasūtītājam.

PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANA.
Piedāvājums jāiesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas (www.eis.gov.lv) ekonkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas Pretendenta izvēles iespējas:
1.7.1.1. izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot
minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā ievietotās formas;
1.7.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus Elektronisko iepirkumu
sistēmas e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas
PDF formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par
aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);
1.7.1.3. elektroniski (PDF formas veidā) sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus e-konkursu apakšsistēmas
1.7.
1.7.1.
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1.7.2.
1.7.2.1.
1.7.2.2.
1.7.2.3.
1.7.2.4.

1.7.2.5.

1.7.2.6.

1.7.2.7.

1.7.3.

2.
2.1.
2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.
2.1.4.

ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un
paroli (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas
prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).
Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka:
Pieteikums, Tehniskais un Finanšu piedāvājums jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā dokumentā
ar Microsoft Office 2010 (vai vēlākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā.
dokumentus Pretendents ir tiesīgs iesniegt, parakstot tos ar Elektronisko iepirkumu sistēmas
piedāvāto elektronisko parakstu, vai parakstot ar drošu elektronisko parakstu.
piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā, kvalitāti apliecinošie dokumenti (piemēram, sertifikāti)
var tikt iesniegti citā valodā ar pievienotu Pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.
ja Pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, to apliecina atbilstoši Dokumentu juridiskā
spēka likumam. Ja dokumenta kopija nav apliecināta atbilstoši šajā apakšpunktā minēto normatīvo
aktu prasībām, Pasūtītājs, ja tam rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, PIL
41.panta piektās daļas kārtībā var pieprasīt, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai
iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.
informāciju, kas ir komercnoslēpums atbilstoši Komerclikuma 19.pantam vai tā uzskatāma par
konfidenciālu informāciju, Pretendents norāda savā piedāvājumā. Komercnoslēpums vai
konfidenciāla informācija nevar būt informācija, kas PIL ir noteikta par vispārpieejamu
informāciju.
iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā atzīst visus Nolikumā (t.sk. tā pielikumos un formās,
kuras ir ievietotas Elektronisko iepirkumu sistēmā e-konkursu apakšsistēmas šā iepirkuma sadaļā)
ietvertos nosacījumus.
piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Elektronisko iepirkumu sistēmas
e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai
informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras
vai to ģeneratorus, vai, ja piedāvājums ir šifrēts, Pretendentam noteiktajā laikā (ne vēlāk kā 15
minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas) jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un
parole šifrētā dokumenta atvēršanai. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem
riskiem, tas netiks izskatīts.
Visi piedāvājuma dokumenti ir jāgatavo atbilstoši Nolikuma prasībām un tam pievienotiem
paraugiem.
INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMU PRIEKŠMETU.
IEPIRKUMA PRIEKŠMETA APRAKSTS.
Iepirkuma priekšmets ir automobiļu noma 36 (trīsdesmit sešu) mēnešu laika periodā, skaitot no
iepirkuma līgumā noteiktā nomas sākuma brīža, kā arī šajā Nolikumā noteiktie papildus
pakalpojumi, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (2.pielikums) un Finanšu piedāvājuma formu
(3.pielikums).
Automobiļi sadalīti 5 (piecās) grupās, kopā 9 (deviņi) automobiļi (Tehniskajā specifikācijā
norādītajā 1.grupā - 3 (trīs) automobiļi, 2.grupā - 1 (viens) automobilis, 3,grupā – 1 (viens)
automobilis, 4.grupā - 3 (trīs) automobiļi, 5.grupā - 1 (viens) automobilis).
Katrs pretendents piedāvā konkrētās markas, modeļa un aprīkojuma automobiļa lietošanas tiesības
katrā grupā atsevišķi un visās kopumā.
Visā līguma darbības termiņa laikā paredzētas tiesības Pasūtītājam saņemt degvielas kartes ar
tiesībām Latvijas teritorijā uz kredīta veikt degvielas iegādi.
Paredzamais degvielas iegādes apjoms kopā 9 (deviņiem) automobiļiem 36 (trīsdesmit sešu)
mēnešu laika periodā 81 000 (astoņdesmit viens tūkstotis) litri.
Paredzamās degvielas izmaksas kopā 9 (deviņiem) automobiļiem 36 (trīsdesmit sešu) mēnešu
laika periodā EUR 85 000 (astoņdesmit pieci tūkstoši euro), neieskaistot pievienotās vērtības
nodokli.
3

Atklāta konkursa “Automobiļu nomas un papildus pakalpojumu nodrošināšana” (Identifikācijas Nr. TNA 2018/7) nolikums

2.1.5.
2.1.6.

Paredzamais automobiļa nobraukums lietošanas termiņā ir dots šī Nolikuma 2.pielikumā.
Automobiļi var tikt aprīkoti ar papildus aprīkojumu pusēm savstarpēji par to vienojoties.

2.2.
CITA INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMU PRIEKŠMETU.
2.2.1.
Iznomātājs par saviem līdzekļiem visā nomas laikā nodrošina:
2.2.1.1. Normatīvo aktu prasībām atbilstošu automobiļu pilnīgu tehnisko gatavību lietošanai, tajā
skaitā:
• tehnisko apkopju veikšanu;
• piegādātāja dotās garantijas minimums 36 (trīsdesmit seši) mēneši no nomas sākuma
brīža) remontdarbu, kuru cēlonis ir automobiļa defekti, automobili pareizi ekspluatējot,
veikšanu (iepriekš vienojoties ar nomnieku par tam izdevīgiem laikiem);
• pārējā nomas periodā netiek iekļauti normāla nolietojuma remontdarbi, bet tiek piedāvāta
to veikšanas organizēšana (iepriekš vienojoties ar nomnieku par tam izdevīgiem laikiem);
• sezonas riepas, to uzglabāšana un maiņa - Ceļu satiksmes noteikumiem atbilstošas vasaras
un ziemas sezonas riepas, sezonas riepu maiņa un balansēšana divreiz gadā saskaņā ar
Ceļu satiksmes noteikumiem un ne sezonas riepu uzglabāšana;
• regulāro transportlīdzekļu valsts tehnisko apskašu veikšanu,
2.2.1.2. OCTA apdrošināšanu;
2.2.1.3. KASKO apdrošināšanu pret bojājumiem (sadursme ar transportlīdzekli un/vai šķērsli, automobiļa
apgāšanās, krišana, nogrimšana un sadursme ar dzīvām būtnēm, ugunsgrēks, eksplozija, dabas
stihijas, trešās personas rīcība, krītošu priekšmetu iedarbība) bez pašriska un zādzību (automobiļa
vai tā daļu slepena vai atklāta nolaupīšana, ja tā saistīta ar vardarbību vai vardarbības
piedraudējumu, prettiesiska iekļūšana (ielaušanās) automobilī) ar pašrisku 15%. Apdrošināšanas
teritorija – ES valstis.
2.2.1.4. visas procedūras, kas saistītas ar apdrošināšanas gadījumu, pārstāvot nomnieku visās zaudējumu
novēršanas institūcijās un vajadzības gadījumā visus nepieciešamos remontdarbus pēc
apdrošināšanas gadījuma iestāšanās;
2.2.2.
Automobiļiem nomas laikā papildus nolikuma 2.2.1.punktam tiek paredzēts:
2.2.2.1. Līdzvērtīgs maiņas automobilis – atbilstošās grupas automobilis, kurš ir nomnieka pagaidu
lietošanā uz laiku, kas ir ilgāks par vienu darba dienu un kas nepieciešams, lai regulāri veiktu
ražotāja noteikto tehnisko apskati vai novērstu radušos tehniskos defektus, tai skaitā defektus,
kuru cēlonis ir apdrošināšanas gadījums.
2.2.2.2. Transportlīdzekļa ikgadējā nodeva – iznomātājs apņemas visā automobiļa lietošanas laikā
nodrošināt un uz sava (iznomātāja) rēķina apmaksāt transportlīdzekļa ikgadējo nodevu līdz
tehniskās apskates termiņam, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
2.2.2.3. Diennakts palīdzības dienests – iznomātāja pienākums telefoniski sniegt instrukcijas nomniekam
par to, kā jārīkojas konkrētā gadījumā, un, ja nepieciešams, doties uz notikuma vietu, kā arī
organizēt un uz sava (iznomātāja) rēķina apmaksāt automobiļa transportēšanu no negadījuma
vietas uz vietu, kurā tiks veikti automobiļa remontdarbi.
2.2.2.4. Degvielas karte – iznomātājs izsniedz nomniekam degvielas karti ar tiesībām Latvijas Republikas
teritorijā uz kredīta veikt degvielas iegādi, kā arī saņemt piešķirto atlaidi par degvielas iegādi.
Nomniekam ir jābūt pieejamām vismaz 30 (trīsdesmit) pilna servisa uzpildes stacijām visā
Latvijas teritorijā.
2.2.2.5. Datu uzturēšana – iznomātājs apņemas veikt datu uzturēšanu, par sekojošām datu grupām:
• automobilis, tā specifikācija;
• automobiļa lietotājs(i);
• apdrošināšanas gadījumi;
• administratīvie sodi;
• degvielas kartes.
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2.2.3.

Pretendenta piedāvājumā ir jāparedz norēķinu kārtība par 2.pielikumā paredzamā nobraukuma
pārsniegumu.

3.
3.1.
3.1.1.

PRASĪBAS PRETENDENTIEM.
NOSACĪJUMI PRETENDENTA DALĪBAI KONKURSĀ.
Pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā, kā arī netiek izskatīts pretendenta
piedāvājums, ja uz pretendentu ir attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā
noteiktie pretendenta izslēgšanas gadījumi.
Pretendenta izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti Publisko iepirkumu likuma 42. pantā noteiktajā
kārtībā.
3.1.1.punktā noteiktās prasības attiecas arī uz personu grupas vai personālsabiedrības kā
pretendenta dalībniekiem, kā arī uz pretendenta apakšuzņēmējiem, ja tādi tiek piesaistīti līguma
izpildē.

3.1.2.

3.2.
3.2.1.
3.2.2.

3.2.3.

PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ PRETENDENTA SAIMNIECISKO UN FINANSIĀLO
STĀVOKLI UN IESPĒJĀM PIEGĀDĀT PRECES.
Pretendenta viena gada finanšu vidējais apgrozījums pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (2015., 2016. un
2017.gads) ir vismaz 2 (divas) reizes lielāks par Finanšu piedāvājumā norādīto cenu.
Pretendenta automobiļu nomas, līzinga vai pārdošanas pakalpojumu viena gada vidējā summa
pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (2015., 2016. un 2017.gads) vismaz 2 (divas) reizes pārsniedz Finanšu
piedāvājumā norādīto cenu.
Piedāvājumi, kuru iesniedzēji neatbilst 3.punktā norādītajām pretendentu atlases prasībām, netiek
izskatīti un turpmākajā konkursa procedūrā nepiedalās.

4.
4.1.
4.1.1.

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI.
PRETENDENTU ATLASES DOKUMENTI.
Pretendenta pieteikums, kas noformēts saskaņā ar Nolikuma 1.pielikumā norādīto formu, dalībai
konkursā. Piedāvājumam jābūt parakstītam normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. Pieteikumā norāda
pretendenta nosaukumu un rekvizītus.
4.1.2.
Informāciju par atsevišķiem apakšuzņēmējiem:
4.1.2.1. automobiļu tirgotāja licences mehānisko transportlīdzekļu mazumtirdzniecībai kopiju;
4.1.2.2. apdrošinātāja licences apdrošināšanas darbības veikšanai kopiju;
4.1.3.
Pretendenta finanšu pārskatu kopijas (bilance un peļņas vai zaudējuma aprēķins), par 3 (trīs)
iepriekšējiem gadiem (2015., 2016. un 2017.gads).
4.1.4.
Apraksts par piegādātām attiecīgām vai līdzīgām precēm, par 3 (trīs) iepriekšējiem gadiem
(2015., 2016. un 2017.gads), kurā minēts preču piegādes apjoms, saņēmējs un laiks.
4.1.6.
Vismaz 2 (divas) atsauksmes par piegādātām attiecīgām vai līdzīgām precēm, par 3 (trīs)
iepriekšējiem gadiem (2015., 2016. un 2017.gads), kas adresētas Pasūtītājam.

4.2.2.

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS.
Tehnisko piedāvājumu sagatavo katrai grupai atsevišķi saskaņā ar Tehniskajās specifikācijās
(2.pielikums) noteiktajām prasībām.
Tehnisko piedāvājumu iesniedz atbilstoši Nolikumam pievienotajai tehniskā piedāvājuma formai
(2.pielikums), kā arī var iesniegt citus materiālus, kas raksturo piedāvājumu - iepirkuma
priekšmeta apraksti, fotogrāfijas vai citi vizuālie materiāli par automobiļa īpašībām, ārējo un
iekšējo izskatu.

4.3.

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS.

4.2.
4.2.1.
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4.3.1.

4.3.2.
4.3.3.
5.
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.
5.1.5.

5.1.6.

5.1.7.
5.1.8.
5.1.9.

5.1.10.

5.1.11.
5.1.12.
5.1.13.

5.1.14.
5.1.15.
5.1.16.
5.1.17.
5.1.18.
5.1.19.
5.1.20.

Finanšu piedāvājumā katrai grupai atsevišķi norāda kopējo cenu, par kādu tiks piegādātas
Tehniskajai specifikācijai atbilstošas prece un pakalpojumi visā līguma darbības periodā, kā arī
vienas vienības cenu. Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikumam pievienotajai finanšu
piedāvājuma formai (3.pielikums).
Finanšu piedāvājumā cenu norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa.
Finanšu piedāvājumā norāda cenas par pakalpojumiem saskaņā ar Nolikuma 2.2.punktu.
PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJI.
PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJI.
Komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu no piedāvājumiem, kas atbilst
Nolikuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai.
Piedāvājumi tiek vērtēti un salīdzināti par visu piedāvājumu kopumā.
Vērtējot piedāvājumu, Komisija ņem vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.
Piedāvājuma noformējuma, pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un
piedāvājumu vērtēšanu Komisija veic slēgtā sēdē.
Piedāvājumu noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases, tehnisko piedāvājumu atbilstības
pārbaudes un piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija nodrošina piedāvājumu glabāšanu tā, lai pie
tiem nevarētu piekļūt personas, kuras nav iesaistītas piedāvājuma noformējuma pārbaudē,
pretendentu atlasē, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudē un piedāvājumu vērtēšanā.
Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai pretendents precizētu sniegto informāciju, ja tas nepieciešams
piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu atbilstības
pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.
Saņemot uzaicinājumu sniegt Nolikuma 5.1.6.punktā noteikto informāciju, pretendentam tā
jāiesniedz Komisijas noteiktā termiņā.
Ja Komisijas darba gaitā tiek konstatēts, ka pretendents, iesniedzot piedāvājumu, ir sniedzis
nepatiesas ziņas, tas tiek izslēgts no turpmākās dalības konkursā.
Piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu atbilstības
pārbaudei un piedāvājumu vērtēšanai Komisija var pieaicināt ekspertu, kas dod rakstisku
atzinumu.
Pēc konkursa piedāvājumu atvēršanas Komisijas sekretārs sagatavo rakstisku ziņojumu par
piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām un nodod to Komisijas
priekšsēdētājam.
Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā Komisija izvērtē, vai piedāvājums sagatavots un
noformēts atbilstoši nolikumā norādītājām prasībām.
Pēc piedāvājuma noformējuma pārbaudes Komisija veic pretendentu atlasi.
Pretendentu atlases laikā Komisija noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību paredzamā
iepirkuma līguma izpildes prasībām, pēc iesniegtajiem pretendentu atlases dokumentiem
pārbaudot pretendenta atbilstību katrai Nolikumā izvirzītajai prasībai.
Ja pretendents neatbilst kādai no Nolikumā izvirzītajām prasībām, Komisija turpmāk tā
piedāvājumu neizskata.
Pēc pretendentu atlases Komisija veic tehnisko piedāvājumi atbilstības pārbaudi.
Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā Komisija izvērtē tehnisko piedāvājumu
atbilstību Nolikumā norādīto tehnisko specifikāciju prasībām.
Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā Komisija var rīkot preces paraugu pārbaudi, ko
nodrošina pretendents.
Ja pretendenta piedāvājums neatbilst Nolikumā norādītās tehniskās specifikācijas prasību
līmenim, Komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata.
Pēc tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes Komisija vērtē finanšu piedāvājumus.
Piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisijas pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko
6
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5.1.21.
5.1.22.
5.1.23.

5.1.24.
5.1.25.
5.1.26.
5.1.27.

kļūdu, kā arī izvērtē un salīdzina finanšu piedāvājumu cenas, kā arī pārbauda vai nav iesniegts
nepamatoti lēts piedāvājums.
Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiskā kļūda nodokļu aprēķināšanā, Komisija to labo
atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai nodokļu aprēķināšanas kārtībai.
Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem Komisija 3 (trīs) darbdienu laikā paziņo pretendentam,
kura piedāvājumā labojumi izdarīti.
Pretendents 3 (trīs) darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas paziņo par savu piekrišanu
Komisijas izdarītajiem labojumiem vai izsaka iebildumus pret tiem. Ja pretendents minētajā
termiņā nav paziņojis savus iebildumus, Komisija uzskata, ka pretendents piekrīt labojumiem.
Ja Komisija nepiekrīt pretendenta iebildumiem, Komisija motivē to un turpmāk pretendenta
piedāvājumu neizskata.
Ja pēc aritmētisko kļūdu labojuma mainās piedāvājuma kopējā cena, par to paziņo visiem
pretendentiem.
Vērtējot un salīdzinot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskas kļūdas, Komisija ņem vērā tikai
šajos noteikumos noteiktajā kārtībā labotās cenas.
Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji un to skaitliskās vērtības:
Imin
(M1+M2+M3+M4+M5)min
(D)p
Q = 85 *
+5*
+ 10 *
Ip
(M1+M2+M3+M4+M5)p
(D)maks
, kur
Q – piedāvājuma kopējais punktu skaits – maksimālais punktu skaits - 100 punkti
I – kopējās izmaksas visiem 9 (deviņiem) automobiļiem 36 (trīsdesmit sešu) mēnešu periodā
(Nolikuma 3.pielikums Finanšu piedāvājuma kopsavilkums) – maksimālais punktu skaits - 85
punkti
Imin – mazākās izmaksas no visiem piedāvājumiem
Ip – attiecīgā piedāvājuma izmaksas
M – maksa par paredzamā nobraukuma pārsniegumu (Nolikuma 2.2.3. punkts) – maksimālais
punktu skaits - 5 punkti
M1 – maksa par paredzamā nobraukuma pārsniegumu finanšu piedāvājuma 1.grupas 3 automobiļiem
M2 – maksa par paredzamā nobraukuma pārsniegumu finanšu piedāvājuma 2.grupas 1 automobilim
M3 – maksa par paredzamā nobraukuma pārsniegumu finanšu piedāvājuma 2.grupas 1 automobilim
M4 – maksa par paredzamā nobraukuma pārsniegumu finanšu piedāvājuma 3.grupas 3 automobiļiem
M5 – maksa par paredzamā nobraukuma pārsniegumu finanšu piedāvājuma 4.grupas 1 automobilim

(M1+M2+M3+M4+M5)min – no visiem piedāvājumiem mazākā maksa par paredzamā nobraukuma
pārsniegumu visiem 9 (deviņiem) automobiļiem kopā
(M1+M2+M3+M4+M5)p – attiecīgā piedāvājuma maksa par paredzamā nobraukuma pārsniegumu
visiem 9 (deviņiem) automobiļiem kopā
Ja attiecīgajā piedāvājumā maksa par paredzamā nobraukuma pārsniegumu nav paredzēta vai
attiecīgajā piedāvājumā ir norādīta 0 (nulle), attiecīgajam pretendentam tiek piešķirts maksimālais
punktu skaits – 5 punkti. Pārējiem pretendentiem punkti tiek rēķināti atbilstoši iepriekš norādītajai
formulai.
D – degvielas cenas atlaide (Nolikuma 3.pielikums Finanšu piedāvājuma kopsavilkums) –
maksimālais punktu skaits - 10 punkti
(D)maks – maksimālā degvielas cenas atlaide no visiem piedāvājumiem
(D)p – attiecīgā piedāvājuma degvielas cenas atlaide
Ja attiecīgajā piedāvājumā degvielas cenas atlaide nav paredzēta vai attiecīgajā piedāvājumā ir
norādīta 0 (nulle), attiecīgajam pretendentam tiek piešķirts minimālais punktu skaits – 0 punkti.
7
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Pārējiem pretendentiem punkti tiek rēķināti atbilstoši iepriekš norādītajai formulai.
Ja netiek piedāvāta degvielas karte ar tiesībām Latvijas Republikas teritorijā uz kredīta veikt
degvielas iegādi, tad pretendenta iesniegtais piedāvājums tiek izslēgts no turpmākās vērtēšanas.
5.1.28.

Par saimnieciski visizdevīgāko tiks atzīts piedāvājums, kurš ieguvis visaugstāko vidējo galīgo
vērtējumu saskaņā ar noteiktajiem piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem.

6.
6.1.

IEPIRKUMA LĪGUMS.
Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta
piedāvājumu, un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma projektu (4.pielikums).
Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, komisija ir tiesīga
izvēlēties nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. Ja arī nākamais izraudzītais
Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, komisija pieņem lēmumu izbeigt iepirkumu,
neizvēloties nevienu piedāvājumu.

6.2.

7.
7.1.
7.1.1.

7.1.2.
7.1.3.
7.1.4.
7.1.5.

7.2.
7.2.1.
7.2.2.
7.2.3.
7.2.4.

IEPIRKUMU KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI.
IEPIRKUMU KOMISIJAS TIESĪBAS:
Pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams
piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā
arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.
Lemt par piedāvājuma noformējuma atbilstību Nolikumā minētajām prasībām.
Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu piedāvājumos.
Pieaicināt ekspertu piedāvājumu noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē, piedāvājumu
atbilstības pārbaudē un vērtēšanā.
Izvēlēties nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ja izraudzītais pretendents atsakās
slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju.
IEPIRKUMU KOMISIJAS PIENĀKUMI:
Nodrošināt konkursa procedūras norisi un dokumentēšanu.
Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.
Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par
Nolikumu.
Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem
normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par konkursa
izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

8.
8.1.
8.1.1.
8.1.2.
8.1.3.
8.1.4.

PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI.
PRETENDENTA TIESĪBAS:
Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts.
Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.
Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.
Iesniegt sūdzību par Pasūtītāja darbību attiecībā uz atklātā konkursa likumību (Saskaņā ar
Publisko iepirkumu likuma 68.pantu).

8.2.
8.2.1.
8.2.2.

PRETENDENTA PIENĀKUMI:
Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām.
Sniegt patiesu informāciju.
8
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8.2.3.

8.2.4.

Sniegt atbildes uz Komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama
piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei,
salīdzināšanai un vērtēšanai.
Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

Pielikumā:
1.pielikums: Pieteikuma forma uz 1 lapas;
2.pielikums: Tehniskā specifikācija un tehniskā piedāvājuma forma uz 9 lapām;
3.pielikums: Finanšu piedāvājuma forma uz 10 lapām;
4.pielikums: Līguma projekts uz 12 lapām.

9
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1.pielikums
VAS Tiesu namu aģentūra
konkursa nolikumam
identifikācijas Nr. TNA 2018/7

Pieteikums VAS Tiesu namu aģentūra atklātam konkursam
AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANA
(identifikācijas Nr. TNA 2018/7)
Saskaņā ar konkursa nolikumu, apakšā parakstījies apliecinu, ka:
1. ______________________________________(pretendenta nosaukums) piekrīt konkursa
nolikuma noteikumiem un garantē konkursa nolikuma prasību izpildi. Konkursa noteikumi ir
skaidri un saprotami;
2. visas piedāvājumā sniegtās ziņas par Pretendentu un piedāvātajām precēm ir patiesas;
3. pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu;
4. šis piedāvājums ir spēkā līdz_____________________________;
5. Pretendents apņemamas iepirkuma piešķiršanas gadījumā pildīt visus konkursa nolikumā
izklāstītos nosacījumus.
Pretendenta nosaukums:
Reģistrācijas Nr.:
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:
Juridiskā adrese:
Biroja adrese:
Norādīt, vai pretendents ir mazais
vai vidējais uzņēmums1:
Kontaktpersona:
Telefons:
Fakss:
E-pasta adrese:
Ar šo apstiprinu sniegto ziņu patiesumu.
Datums:
Uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaru) paraksts, tā atšifrējums,
zīmogs
Mazais uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gala apgrozījums un/vai gada bilance
kopā nepārsniedz 10 miljonus euro.
Vidējais uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada
apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.
1
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2.pielikums
VAS Tiesu namu aģentūra
konkursa nolikumam
identifikācijas Nr. TNA 2018/7
Tehniskā specifikācija 1.grupas pirmajam automobilim
Tehniskās prasības
Plānotais transportlīdzekļu skaits
1 (viens)
Esošais nobraukums
Ne vairāk kā 5 000 (pieci tūkstoši) km
Paredzamais nobraukums
100 000 (simts tūkstoši) km
Transportlīdzekļa marka un
----modelis
Nomas termiņš
36 (trīsdesmit seši) mēneši
Transporta līdzekļa klase
Mazā, kompaktā daudzfunkciju (MB, Mc)
Virsbūves tips
Pasažieru furgons
Durvju skaits
Ne mazāk kā 4 (četri)
Sēdvietu skaits (ieskaitot vadītāja
Ne mazāk kā 5 (pieci)
vietu)
Automašīnas minimālais garums,
4300 mm, 1800 mm, 1800 mm
platums, augstums
Degvielas veids
Benzīns
Jauda, Zs
Ne mazāk kā 95
Jauda, kW
Ne mazāk kā 70
Pārnesumkārbas tips
Manuālā
Dzenošo tiltu skaits, piedziņa
1, priekšējā
Riteņi
R16 vai lielāki
Salons
Tumšas krāsas auduma apdare
Krāsa
Tumšas vai sudraba, metāliska
Medicīniskā aptieciņa,
ugunsdzēšamais aparāts,
avārijas trīsstūris,
elektriski priekšējie logi,
elektriski ārējie spoguļi,
Obligātais aprīkojums un
gaisa kondicionieris,
minimālās prasības
ražotāja signalizācija,
audiosistēma ar USB pieslēguma vietu,
vasaras un ziemas riepu komplekts (bez
radzēm),
paklājiņi salonā.
Tehnisko apkopju intervāls
Ne vairāk kā 30 000 (trīsdesmit tūkstoši) km
Piegādātāja garantija (Nolikuma
Ne mazāk kā 36 (trīsdesmit seši) mēneši vai
2.2.1.1.punkts)
100 000 km
Kombinētais degvielas patēriņš nepārsniedz
8,5 l/100 km.
CO2 emisiju daudzums nav lielāks par 120
Pretendenta piegādātajiem nomas g/km.
auto ir jāatbilst prasībām, kuras
Automašīna atbilst vismaz piesārņotāju
norādītas 2017. gada 28. februārī
emisiju standarta Euro 6 emisijas prasībām.
izdotajos MK noteikumos
Pretendents piedāvājumā obligāti iekļauj
Nr.106.
dokumentus, kas apliecina automobiļa
enerģijas patēriņu un oglekļa dioksīda,
slāpekļa oksīdu, metānu nesaturošo
ogļūdeņražu un cieto daļiņu emisijas.

Piedāvājums
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2.pielikums
VAS Tiesu namu aģentūra
konkursa nolikumam
identifikācijas Nr. TNA 2018/7
Tehniskā specifikācija 1.grupas otrajam automobilim
Tehniskās prasības
Plānotais transportlīdzekļu skaits
1 (viens)
Esošais nobraukums
Ne vairāk kā 5 000 (pieci tūkstoši) km
Paredzamais nobraukums
100 000 (simts tūkstoši) km
Transportlīdzekļa marka un
----modelis
Nomas termiņš
36 (trīsdesmit seši) mēneši
Transporta līdzekļa klase
Mazā, kompaktā daudzfunkciju (MB, Mc)
Virsbūves tips
Pasažieru furgons
Durvju skaits
Ne mazāk kā 4 (četri)
Sēdvietu skaits (ieskaitot vadītāja
Ne mazāk kā 5 (pieci)
vietu)
Automašīnas minimālais garums,
4300 mm, 1800 mm, 1800 mm
platums, augstums
Degvielas veids
Benzīns
Jauda, Zs
Ne mazāk kā 95
Jauda, kW
Ne mazāk kā 70
Pārnesumkārbas tips
Manuālā
Dzenošo tiltu skaits, piedziņa
1, priekšējā
Riteņi
R16 vai lielāki
Salons
Tumšas krāsas auduma apdare
Krāsa
Tumšas vai sudraba, metāliska
Medicīniskā aptieciņa,
ugunsdzēšamais aparāts,
avārijas trīsstūris,
elektriski priekšējie logi,
elektriski ārējie spoguļi,
Obligātais aprīkojums un
gaisa kondicionieris,
minimālās prasības
ražotāja signalizācija,
audiosistēma ar USB pieslēguma vietu,
vasaras un ziemas riepu komplekts (bez
radzēm),
paklājiņi salonā.
Tehnisko apkopju intervāls
Ne vairāk kā 30 000 (trīsdesmit tūkstoši) km
Piegādātāja garantija (Nolikuma
Ne mazāk kā 36 (trīsdesmit seši) mēneši vai
2.2.1.1.punkts)
100 000 km
Kombinētais degvielas patēriņš nepārsniedz
8,5 l/100 km.
CO2 emisiju daudzums nav lielāks par 120
Pretendenta piegādātajiem nomas g/km.
auto ir jāatbilst prasībām, kuras
Automašīna atbilst vismaz piesārņotāju
norādītas 2017. gada 28. februārī
emisiju standarta Euro 6 emisijas prasībām.
izdotajos MK noteikumos
Pretendents piedāvājumā obligāti iekļauj
Nr.106.
dokumentus, kas apliecina automobiļa
enerģijas patēriņu un oglekļa dioksīda,
slāpekļa oksīdu, metānu nesaturošo
ogļūdeņražu un cieto daļiņu emisijas.

Piedāvājums
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2.pielikums
VAS Tiesu namu aģentūra
konkursa nolikumam
identifikācijas Nr. TNA 2018/7
Tehniskā specifikācija 1.grupas trešajam automobilim
Tehniskās prasības
Plānotais transportlīdzekļu skaits
1 (viens)
Esošais nobraukums
Ne vairāk kā 5 000 (pieci tūkstoši) km
Paredzamais nobraukums
100 000 (simts tūkstoši) km
Transportlīdzekļa marka un
----modelis
Nomas termiņš
36 (trīsdesmit seši) mēneši
Transporta līdzekļa klase
Mazā, kompaktā daudzfunkciju (MB, Mc)
Virsbūves tips
Pasažieru furgons
Durvju skaits
Ne mazāk kā 4 (četri)
Sēdvietu skaits (ieskaitot vadītāja
Ne mazāk kā 5 (pieci)
vietu)
Automašīnas minimālais garums,
4300 mm, 1800 mm, 1800 mm
platums, augstums
Degvielas veids
Benzīns
Jauda, Zs
Ne mazāk kā 95
Jauda, kW
Ne mazāk kā 70
Pārnesumkārbas tips
Manuālā
Dzenošo tiltu skaits, piedziņa
1, priekšējā
Riteņi
R16 vai lielāki
Salons
Tumšas krāsas auduma apdare
Krāsa
Tumšas vai sudraba, metāliska
Medicīniskā aptieciņa,
ugunsdzēšamais aparāts,
avārijas trīsstūris,
elektriski priekšējie logi,
elektriski ārējie spoguļi,
Obligātais aprīkojums un
gaisa kondicionieris,
minimālās prasības
ražotāja signalizācija,
audiosistēma ar USB pieslēguma vietu,
vasaras un ziemas riepu komplekts (bez
radzēm),
paklājiņi salonā.
Tehnisko apkopju intervāls
Ne vairāk kā 30 000 (trīsdesmit tūkstoši) km
Piegādātāja garantija (Nolikuma
Ne mazāk kā 36 (trīsdesmit seši) mēneši vai
2.2.1.1.punkts)
100 000 km
Kombinētais degvielas patēriņš nepārsniedz
8,5 l/100 km.
CO2 emisiju daudzums nav lielāks par 120
Pretendenta piegādātajiem nomas g/km.
auto ir jāatbilst prasībām, kuras
Automašīna atbilst vismaz piesārņotāju
norādītas 2017. gada 28. februārī
emisiju standarta Euro 6 emisijas prasībām.
izdotajos MK noteikumos
Pretendents piedāvājumā obligāti iekļauj
Nr.106.
dokumentus, kas apliecina automobiļa
enerģijas patēriņu un oglekļa dioksīda,
slāpekļa oksīdu, metānu nesaturošo
ogļūdeņražu un cieto daļiņu emisijas.

Piedāvājums
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Atklāta konkursa “Automobiļu nomas un papildus pakalpojumu nodrošināšana” (Identifikācijas Nr. TNA 2018/7) nolikums

2.pielikums
VAS Tiesu namu aģentūra
konkursa nolikumam
identifikācijas Nr. TNA 2018/7
Tehniskā specifikācija 2.grupas vienam automobilim
Tehniskās prasības
Plānotais transportlīdzekļu skaits
1 (viens)
Esošais nobraukums
Ne vairāk kā 50 000 (pieci tūkstoši) km
Paredzamais nobraukums
100 000 (simts tūkstoši) km
Transportlīdzekļa marka un
----modelis
Nomas termiņš
36 (trīsdesmit seši) mēneši
Transporta līdzekļa klase
Vidējā daudzfunkciju (MD)
Virsbūves tips
Pasažieru furgons
Ne mazāk kā 4 (četri), bagāžas nodalījuma
Durvju skaits
durvis atveramas uz augšu
Sēdvietu skaits (ieskaitot vadītāja
Ne mazāk kā 9 (deviņi)
vietu)
Automašīnas minimālais garums,
4800 mm, 1800 mm, 1800 mm
platums, augstums
Degvielas veids
Dīzelis
Jauda, Zs
Ne mazāk kā 100
Jauda, kW
Ne mazāk kā 75
Pārnesumkārbas tips
6 pakāpju manuālā (neskaitot reversu)
Dzenošo tiltu skaits, piedziņa
1, priekšējā
Riteņi
R16 vai lielāki
Salons
Tumšas krāsas auduma apdare
Krāsa
Tumša vai sudraba, metāliska
Medicīniskā aptieciņa,
ugunsdzēšamais aparāts,
avārijas trīsstūris,
gaisa kondicionieris,
parkošanās sensori,
ražotāja signalizācija,
audiosistēma ar USB pieslēguma vietu,
Obligātais aprīkojums un
vasaras un ziemas riepu komplekts (bez
minimālās prasības
radzēm),
pilna izmēra rezerves ritenis,
apsildāmi sānu spoguļi,
apsildāms aizmugurējais logs,
autonomā apsildes iekāta pie izslēgtas
aizdedzes,
viegli izņemami/ieliekami pasažieru 2. un
3.rindas sēdekļi
Tehnisko apkopju intervāls
Ne vairāk kā 40 000 (četrdesmit tūkstoši) km
Piegādātāja garantija (Nolikuma
Ne mazāk kā 36 (trīsdesmit seši) mēneši vai
2.2.1.1.punkts)
100 000 km
Kombinētais degvielas patēriņš nepārsniedz
8,5 l/100 km.
CO2 emisiju daudzums nav lielāks par 150
Pretendenta piegādātajiem nomas g/km.
auto ir jāatbilst prasībām, kuras
Automašīna atbilst vismaz piesārņotāju
norādītas 2017. gada 28. februārī
emisiju standarta Euro 6 emisijas prasībām.
izdotajos MK noteikumos
Pretendents piedāvājumā obligāti iekļauj
Nr.106.
dokumentus, kas apliecina automobiļa
enerģijas patēriņu un oglekļa dioksīda,
slāpekļa oksīdu, metānu nesaturošo
ogļūdeņražu un cieto daļiņu emisijas.
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Atklāta konkursa “Automobiļu nomas un papildus pakalpojumu nodrošināšana” (Identifikācijas Nr. TNA 2018/7) nolikums

2.pielikums
VAS Tiesu namu aģentūra
konkursa nolikumam
identifikācijas Nr. TNA 2018/7
Tehniskā specifikācija 3. grupas vienam automobilim
Tehniskās prasības
Plānotais transportlīdzekļu skaits
1 (viens)
Esošais nobraukums
Ne vairāk kā 10 000 (desmit tūkstoši) km
Paredzamais nobraukums
100 000 (simts tūkstoši) km
Automobiļa marka un modelis
----Nomas termiņš
36 (trīsdesmit seši) mēneši
Automobiļa klase
Kompaktā (C)
Virsbūves tips
Hečbeks
Durvju skaits
Ne mazāk kā 5 (pieci)
Automobiļa garums
Ne mazāk kā 4250 mm
Degvielas veids
Benzīns
Jauda, Zs
Ne mazāk kā 95
Dzinēja jauda
Ne mazāk kā 70
Pārnesumkārbas veids
Manuālā
Dzenošo tiltu skaits, piedziņa
1, priekšējā
Riteņi
R16 vai lielāki
Salons
Tumšas krāsas auduma apdare
Krāsa
Tumša vai sudraba, metāliska
Medicīniskā aptieciņa,
ugunsdzēšamais aparāts,
avārijas zīme,
elektriski priekšējie logi,
elektriski ārējie spoguļi,
Obligātais aprīkojums un
gaisa kondicionieris,
minimālās prasības
ražotāja signalizācija,
audiosistēma ar USB pieslēguma vietu,
vasaras un ziemas riepu komplekts (bez
radzēm),
vadītāja un blekussēdētāja sēdekļu apsilde,
paklājiņi salonā.
Tehnisko apkopju intervāls
Ne vairāk kā 30 000 (trīsdesmit tūkstoši) km
Piegādātāja garantija (Nolikuma
Ne mazāk kā 36 (trīsdesmit seši) mēneši vai
2.2.1.1.punkts)
100 000 km
Kombinētais degvielas patēriņš nepārsniedz
8,5 l/100 km.
CO2 emisiju daudzums nav lielāks par 110
Pretendenta piegādātajiem nomas g/km.
auto ir jāatbilst prasībām, kuras
Automašīna atbilst vismaz piesārņotāju
norādītas 2017. gada 28. februārī
emisiju standarta Euro 6 emisijas prasībām.
izdotajos MK noteikumos
Pretendents piedāvājumā obligāti iekļauj
Nr.106.
dokumentus, kas apliecina automobiļa
enerģijas patēriņu un oglekļa dioksīda,
slāpekļa oksīdu, metānu nesaturošo
ogļūdeņražu un cieto daļiņu emisijas.

Piedāvājums
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Atklāta konkursa “Automobiļu nomas un papildus pakalpojumu nodrošināšana” (Identifikācijas Nr. TNA 2018/7) nolikums

2.pielikums
VAS Tiesu namu aģentūra
konkursa nolikumam
identifikācijas Nr. TNA 2018/7
Tehniskā specifikācija 4.grupas pirmajam automobilim
Tehniskās prasības
Plānotais transportlīdzekļu skaits
1 (viens)
Esošais nobraukums
Ne vairāk kā 5 000 (pieci tūkstoši) km
Paredzamais nobraukums
100 000 (simts tūkstoši) km
Transportlīdzekļa marka un
----modelis
Nomas termiņš
36 (trīsdesmit seši) mēneši
Transporta līdzekļa klase
Vidējā (D)
Virsbūves tips
Universāls
Durvju skaits
Ne mazāk kā 5 (pieci)
Automašīnas minimālais garums,
4750 mm, 1800 mm
platums
Degvielas veids
Benzīns
Jauda, Zs
Ne mazāk kā 145
Jauda, kW
Ne mazāk kā 105
Pārnesuma kārbas tips
Automātiskā
Dzenošo tiltu skaits, piedziņa
1, priekšējā
Riteņi
R16 vai lielāki
Salons
Tumšas krāsas auduma apdare
Krāsa
Tumša, metāliska
Medicīniskā aptieciņa,
ugunsdzēšamais aparāts,
avārijas trīsstūris,
elektriski vadāmi priekšējie un aizmugurējie
logi,
elektriski regulējami ārējie spoguļi,
klimata kontroles sistēma,
Obligātais aprīkojums un
kruīza kontrole,
minimālās prasības
parkošanās sensori,
ražotāja signalizācija,
audiosistēma ar USB pieslēguma vietu un
mobilā telefona brīvroku sistēmu,
vasaras un ziemas riepu komplekts (bez
radzēm),
vadītāja un blekussēdētāja sēdekļu apsilde,
paklājiņi salonā.
Tehnisko apkopju intervāls
Ne vairāk kā 30 000 (trīsdesmit tūkstoši) km
Piegādātāja garantija (Nolikuma
Ne mazāk kā 36 (trīsdesmit seši) mēneši vai
2.2.1.1.punkts)
100 000 km
Kombinētais degvielas patēriņš nepārsniedz
8,5 l/100 km.
CO2 emisiju daudzums nav lielāks par 140
Pretendenta piegādātajiem nomas g/km.
auto ir jāatbilst prasībām, kuras
Automašīna atbilst vismaz piesārņotāju
norādītas 2017. gada 28. februārī
emisiju standarta Euro 6 emisijas prasībām.
izdotajos MK noteikumos
Pretendents piedāvājumā obligāti iekļauj
Nr.106.
dokumentus, kas apliecina automobiļa
enerģijas patēriņu un oglekļa dioksīda,
slāpekļa oksīdu, metānu nesaturošo
ogļūdeņražu un cieto daļiņu emisijas.
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Atklāta konkursa “Automobiļu nomas un papildus pakalpojumu nodrošināšana” (Identifikācijas Nr. TNA 2018/7) nolikums

2.pielikums
VAS Tiesu namu aģentūra
konkursa nolikumam
identifikācijas Nr. TNA 2018/7
Tehniskā specifikācija 4.grupas otrajam automobilim
Tehniskās prasības
Plānotais transportlīdzekļu skaits
1 (viens)
Esošais nobraukums
Ne vairāk kā 5 000 (pieci tūkstoši) km
Paredzamais nobraukums
100 000 (simts tūkstoši) km
Transportlīdzekļa marka un
----modelis
Nomas termiņš
36 (trīsdesmit seši) mēneši
Transporta līdzekļa klase
Vidējā (D)
Virsbūves tips
Universāls
Durvju skaits
Ne mazāk kā 5 (pieci)
Automašīnas minimālais garums,
4750 mm, 1800 mm
platums
Degvielas veids
Benzīns
Jauda, Zs
Ne mazāk kā 145
Jauda, kW
Ne mazāk kā 105
Pārnesuma kārbas tips
Automātiskā
Dzenošo tiltu skaits, piedziņa
1, priekšējā
Riteņi
R16 vai lielāki
Salons
Tumšas krāsas auduma apdare
Krāsa
Tumša, metāliska
Medicīniskā aptieciņa,
ugunsdzēšamais aparāts,
avārijas trīsstūris,
elektriski vadāmi priekšējie un aizmugurējie
logi,
elektriski regulējami ārējie spoguļi,
klimata kontroles sistēma,
Obligātais aprīkojums un
kruīza kontrole,
minimālās prasības
parkošanās sensori,
ražotāja signalizācija,
audiosistēma ar USB pieslēguma vietu un
mobilā telefona brīvroku sistēmu,
vasaras un ziemas riepu komplekts (bez
radzēm),
vadītāja un blekussēdētāja sēdekļu apsilde,
paklājiņi salonā.
Tehnisko apkopju intervāls
Ne vairāk kā 30 000 (trīsdesmit tūkstoši) km
Piegādātāja garantija (Nolikuma
Ne mazāk kā 36 (trīsdesmit seši) mēneši vai
2.2.1.1.punkts)
100 000 km
Kombinētais degvielas patēriņš nepārsniedz
8,5 l/100 km.
CO2 emisiju daudzums nav lielāks par 140
Pretendenta piegādātajiem nomas g/km.
auto ir jāatbilst prasībām, kuras
Automašīna atbilst vismaz piesārņotāju
norādītas 2017. gada 28. februārī
emisiju standarta Euro 6 emisijas prasībām.
izdotajos MK noteikumos
Pretendents piedāvājumā obligāti iekļauj
Nr.106.
dokumentus, kas apliecina automobiļa
enerģijas patēriņu un oglekļa dioksīda,
slāpekļa oksīdu, metānu nesaturošo
ogļūdeņražu un cieto daļiņu emisijas.
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Atklāta konkursa “Automobiļu nomas un papildus pakalpojumu nodrošināšana” (Identifikācijas Nr. TNA 2018/7) nolikums

2.pielikums
VAS Tiesu namu aģentūra
konkursa nolikumam
identifikācijas Nr. TNA 2018/7
Tehniskā specifikācija 4.grupas trešajam automobilim
Tehniskās prasības
Plānotais transportlīdzekļu skaits
1 (viens)
Esošais nobraukums
Ne vairāk kā 5 000 (pieci tūkstoši) km
Paredzamais nobraukums
100 000 (simts tūkstoši) km
Transportlīdzekļa marka un
----modelis
Nomas termiņš
36 (trīsdesmit seši) mēneši
Transporta līdzekļa klase
Vidējā (D)
Virsbūves tips
Universāls
Durvju skaits
Ne mazāk kā 5 (pieci)
Automašīnas minimālais garums,
4750 mm, 1800 mm
platums
Degvielas veids
Benzīns
Jauda, Zs
Ne mazāk kā 145
Jauda, kW
Ne mazāk kā 105
Pārnesuma kārbas tips
Automātiskā
Dzenošo tiltu skaits, piedziņa
1, priekšējā
Riteņi
R16 vai lielāki
Salons
Tumšas krāsas auduma apdare
Krāsa
Tumša, metāliska
Medicīniskā aptieciņa,
ugunsdzēšamais aparāts,
avārijas trīsstūris,
elektriski vadāmi priekšējie un aizmugurējie
logi,
elektriski regulējami ārējie spoguļi,
klimata kontroles sistēma,
Obligātais aprīkojums un
kruīza kontrole,
minimālās prasības
parkošanās sensori,
ražotāja signalizācija,
audiosistēma ar USB pieslēguma vietu un
mobilā telefona brīvroku sistēmu,
vasaras un ziemas riepu komplekts (bez
radzēm),
vadītāja un blekussēdētāja sēdekļu apsilde,
paklājiņi salonā.
Tehnisko apkopju intervāls
Ne vairāk kā 30 000 (trīsdesmit tūkstoši) km
Piegādātāja garantija (Nolikuma
Ne mazāk kā 36 (trīsdesmit seši) mēneši vai
2.2.1.1.punkts)
100 000 km
Kombinētais degvielas patēriņš nepārsniedz
8,5 l/100 km.
CO2 emisiju daudzums nav lielāks par 140
Pretendenta piegādātajiem nomas g/km.
auto ir jāatbilst prasībām, kuras
Automašīna atbilst vismaz piesārņotāju
norādītas 2017. gada 28. februārī
emisiju standarta Euro 6 emisijas prasībām.
izdotajos MK noteikumos
Pretendents piedāvājumā obligāti iekļauj
Nr.106.
dokumentus, kas apliecina automobiļa
enerģijas patēriņu un oglekļa dioksīda,
slāpekļa oksīdu, metānu nesaturošo
ogļūdeņražu un cieto daļiņu emisijas.
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Atklāta konkursa “Automobiļu nomas un papildus pakalpojumu nodrošināšana” (Identifikācijas Nr. TNA 2018/7) nolikums

2.pielikums
VAS Tiesu namu aģentūra
konkursa nolikumam
identifikācijas Nr. TNA 2018/7
Tehniskā specifikācija 5.grupas vienam automobilim
Tehniskās prasības
Plānotais transportlīdzekļu skaits
1 (viens)
Esošais nobraukums
Ne vairāk kā 5 000 (pieci tūkstoši) km
Paredzamais nobraukums
100 000 (simts tūkstoši) km
Transportlīdzekļa marka un
----modelis
Nomas termiņš
36 (trīsdesmit seši) mēneši
Transporta līdzekļa klase
Vidējā (D)
Virsbūves tips
Sedans
Durvju skaits
Ne mazāk kā 4 (četri)
Automašīnas minimālais garums,
4750 mm, 1800 mm
platums
Degvielas veids
Benzīns
Jauda, Zs
Ne mazāk kā 145
Jauda, kW
Ne mazāk kā 105
Pārnesuma kārbas tips
7 pakāpju automātiskā (neskaitot reversu)
Dzenošo tiltu skaits, piedziņa
1, priekšējā
Riteņi
R16 vai lielāki
Salons
Tumšas krāsas auduma apdare
Krāsa
Tumša, metāliska
Medicīniskā aptieciņa,
ugunsdzēšamais aparāts,
avārijas trīsstūris,
elektriski vadāmi priekšējie un aizmugurējie
logi,
elektriski regulējami ārējie spoguļi,
divu zonu klimata kontroles sistēma,
kruīza kontrole,
Obligātais aprīkojums un
parkošanās sensori,
minimālās prasības
ražotāja signalizācija,
audiosistēma ar USB pieslēguma vietu un
mobilā telefona brīvroku sistēmu,
vasaras un ziemas riepu komplekts (bez
radzēm),
rezerves ritenis,
vadītāja un blekussēdētāja sēdekļu apsilde,
paklājiņi salonā.
Tehnisko apkopju intervāls
Ne vairāk kā 30 000 (trīsdesmit tūkstoši) km
Piegādātāja garantija (Nolikuma
Ne mazāk kā 36 (trīsdesmit seši) mēneši vai
2.2.1.1.punkts)
100 000 km
Kombinētais degvielas patēriņš nepārsniedz
8,5 l/100 km.
CO2 emisiju daudzums nav lielāks par 140
Pretendenta piegādātajiem nomas g/km.
auto ir jāatbilst prasībām, kuras
Automašīna atbilst vismaz piesārņotāju
norādītas 2017. gada 28. februārī
emisiju standarta Euro 6 emisijas prasībām.
izdotajos MK noteikumos
Pretendents piedāvājumā obligāti iekļauj
Nr.106.
dokumentus, kas apliecina automobiļa
enerģijas patēriņu un oglekļa dioksīda,
slāpekļa oksīdu, metānu nesaturošo
ogļūdeņražu un cieto daļiņu emisijas.
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Atklāta konkursa “Automobiļu nomas un papildus pakalpojumu nodrošināšana” (Identifikācijas Nr. TNA 2018/7) nolikums

3.pielikums
VAS Tiesu namu aģentūra
konkursa nolikumam
identifikācijas Nr. TNA 2018/7

Finanšu piedāvājuma forma
1.grupas pirmajam automobilim
Visas cenas jānorāda eiro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa
Nr.

Pakalpojums

Iekļauts
piedāvājumā
Jā / Nē

1.
1.1.
1.2.
2.

Automobiļa nomas maksa
Automobiļa cena
Automobiļa atlikusī vērtība nomas
termiņa beigās
Maksa par paredzamā nobraukuma
pārsniegumu EUR/km

3.

OCTA apdrošināšana

4.

KASKO apdrošināšana

5.

Apdrošināšanas gadījumu
administrēšana

6.

Līdzvērtīgs maiņas automobilis

7.

Tehnisko apkopju veikšana un
administrēšana, remontdarbu
administrēšana

8.

Transportlīdzekļa ikgadējā nodeva

9.

Tehniskā apskate

10.

Riepas, to glabāšana un maiņa

11.

Diennakts palīdzības dienests

12.

Datu uzturēšana

13.

Degvielas karte (norādīt veidu)

13.1.
14.

Izmaksas vienam automobilim
Bez
1 mēnesī
36 mēnešos
termiņa
EUR
EUR
EUR

Atlaide par vienas degvielas litru,
EUR/litrs

IZMAKSAS KOPĀ vienam automobilim
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Atklāta konkursa “Automobiļu nomas un papildus pakalpojumu nodrošināšana” (Identifikācijas Nr. TNA 2018/7) nolikums

3.pielikums
VAS Tiesu namu aģentūra
konkursa nolikumam
identifikācijas Nr. TNA 2018/7

Finanšu piedāvājuma forma
1.grupas otrajam automobilim
Visas cenas jānorāda eiro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa
Nr.

Pakalpojums

Iekļauts
piedāvājumā
Jā / Nē

1.
1.1.
1.2.
2.

Automobiļa nomas maksa
Automobiļa cena
Automobiļa atlikusī vērtība nomas
termiņa beigās
Maksa par paredzamā nobraukuma
pārsniegumu EUR/km

3.

OCTA apdrošināšana

4.

KASKO apdrošināšana

5.

Apdrošināšanas gadījumu
administrēšana

6.

Līdzvērtīgs maiņas automobilis

7.

Tehnisko apkopju veikšana un
administrēšana, remontdarbu
administrēšana

8.

Transportlīdzekļa ikgadējā nodeva

9.

Tehniskā apskate

10.

Riepas, to glabāšana un maiņa

11.

Diennakts palīdzības dienests

12.

Datu uzturēšana

13.

Degvielas karte (norādīt veidu)

13.1.
14.

Izmaksas vienam automobilim
Bez
1 mēnesī
36 mēnešos
termiņa
EUR
EUR
EUR

Atlaide par vienas degvielas litru,
EUR/litrs

IZMAKSAS KOPĀ vienam automobilim
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3.pielikums
VAS Tiesu namu aģentūra
konkursa nolikumam
identifikācijas Nr. TNA 2018/7

Finanšu piedāvājuma forma
1.grupas trešajam automobilim
Visas cenas jānorāda eiro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa
Nr.

Pakalpojums

Iekļauts
piedāvājumā
Jā / Nē

1.
1.1.
1.2.
2.

Automobiļa nomas maksa
Automobiļa cena
Automobiļa atlikusī vērtība nomas
termiņa beigās
Maksa par paredzamā nobraukuma
pārsniegumu EUR/km

3.

OCTA apdrošināšana

4.

KASKO apdrošināšana

5.

Apdrošināšanas gadījumu
administrēšana

6.

Līdzvērtīgs maiņas automobilis

7.

Tehnisko apkopju veikšana un
administrēšana, remontdarbu
administrēšana

8.

Transportlīdzekļa ikgadējā nodeva

9.

Tehniskā apskate

10.

Riepas, to glabāšana un maiņa

11.

Diennakts palīdzības dienests

12.

Datu uzturēšana

13.

Degvielas karte (norādīt veidu)

13.1.
14.

Izmaksas vienam automobilim
Bez
1 mēnesī
36 mēnešos
termiņa
EUR
EUR
EUR

Atlaide par vienas degvielas litru,
EUR/litrs

IZMAKSAS KOPĀ vienam automobilim
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3.pielikums
VAS Tiesu namu aģentūra
konkursa nolikumam
identifikācijas Nr. TNA 2018/7

Finanšu piedāvājuma forma
2.grupas vienam automobilim
Visas cenas jānorāda eiro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa
Nr.

Pakalpojums

Iekļauts
piedāvājumā
Jā / Nē

1.
1.1.
1.2.
2.

Automobiļa nomas maksa
Automobiļa cena
Automobiļa atlikusī vērtība nomas
termiņa beigās
Maksa par paredzamā nobraukuma
pārsniegumu EUR/km

3.

OCTA apdrošināšana

4.

KASKO apdrošināšana

5.

Apdrošināšanas gadījumu
administrēšana

6.

Līdzvērtīgs maiņas automobilis

7.

Tehnisko apkopju veikšana un
administrēšana, remontdarbu
administrēšana

8.

Transportlīdzekļa ikgadējā nodeva

9.

Tehniskā apskate

10.

Riepas, to glabāšana un maiņa

11.

Diennakts palīdzības dienests

12.

Datu uzturēšana

13.

Degvielas karte (norādīt veidu)

13.1.
14.

Izmaksas vienam automobilim
Bez
1 mēnesī
36 mēnešos
termiņa
EUR
EUR
EUR

Atlaide par vienu degvielas litru,
EUR/litrs

IZMAKSAS KOPĀ vienam automobilim
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3.pielikums
VAS Tiesu namu aģentūra
konkursa nolikumam
identifikācijas Nr. TNA 2018/7

Finanšu piedāvājuma forma
3.grupas vienam automobilim
Visas cenas jānorāda eiro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa
Nr.

Pakalpojums

Iekļauts
piedāvājumā
Jā / Nē

1.
1.1.
1.2.
2.

Automobiļa nomas maksa
Automobiļa cena
Automobiļa atlikusī vērtība nomas
termiņa beigās
Maksa par paredzamā nobraukuma
pārsniegumu EUR/km

3.

OCTA apdrošināšana

4.

KASKO apdrošināšana

5.

Apdrošināšanas gadījumu
administrēšana

6.

Līdzvērtīgs maiņas automobilis

7.

Tehnisko apkopju veikšana un
administrēšana, remontdarbu
administrēšana

8.

Transportlīdzekļa ikgadējā nodeva

9.

Tehniskā apskate

10.

Riepas, to glabāšana un maiņa

11.

Diennakts palīdzības dienests

12.

Datu uzturēšana

13.

Degvielas karte (norādīt veidu)

13.1.
14.

Izmaksas vienam automobilim
Bez
1 mēnesī
36 mēnešos
termiņa
EUR
EUR
EUR

Atlaide par vienu degvielas litru,
EUR/litrs

IZMAKSAS KOPĀ vienam automobilim
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3.pielikums
VAS Tiesu namu aģentūra
konkursa nolikumam
identifikācijas Nr. TNA 2018/7

Finanšu piedāvājuma forma
4.grupas pirmajam automobilim
Visas cenas jānorāda eiro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa
Nr.

Pakalpojums

Iekļauts
piedāvājumā
Jā / Nē

1.
1.1.
1.2.
2.

Automobiļa nomas maksa
Automobiļa cena
Automobiļa atlikusī vērtība nomas
termiņa beigās
Maksa par paredzamā nobraukuma
pārsniegumu EUR/km

3.

OCTA apdrošināšana

4.

KASKO apdrošināšana

5.

Apdrošināšanas gadījumu
administrēšana

6.

Līdzvērtīgs maiņas automobilis

7.

Tehnisko apkopju veikšana un
administrēšana, remontdarbu
administrēšana

8.

Transportlīdzekļa ikgadējā nodeva

9.

Tehniskā apskate

10.

Riepas, to glabāšana un maiņa

11.

Diennakts palīdzības dienests

12.

Datu uzturēšana

13.

Degvielas karte (norādīt veidu)

13.1.
14.

Izmaksas vienam automobilim
Bez
1 mēnesī
36 mēnešos
termiņa
EUR
EUR
EUR

Atlaide par vienas degvielas litru,
EUR/litrs

IZMAKSAS KOPĀ vienam automobilim
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3.pielikums
VAS Tiesu namu aģentūra
konkursa nolikumam
identifikācijas Nr. TNA 2018/7

Finanšu piedāvājuma forma
4.grupas otrajam automobilim
Visas cenas jānorāda eiro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa
Nr.

Pakalpojums

Iekļauts
piedāvājumā
Jā / Nē

1.
1.1.
1.2.
2.

Automobiļa nomas maksa
Automobiļa cena
Automobiļa atlikusī vērtība nomas
termiņa beigās
Maksa par paredzamā nobraukuma
pārsniegumu EUR/km

3.

OCTA apdrošināšana

4.

KASKO apdrošināšana

5.

Apdrošināšanas gadījumu
administrēšana

6.

Līdzvērtīgs maiņas automobilis

7.

Tehnisko apkopju veikšana un
administrēšana, remontdarbu
administrēšana

8.

Transportlīdzekļa ikgadējā nodeva

9.

Tehniskā apskate

10.

Riepas, to glabāšana un maiņa

11.

Diennakts palīdzības dienests

12.

Datu uzturēšana

13.

Degvielas karte (norādīt veidu)

13.1.
14.

Izmaksas vienam automobilim
Bez
1 mēnesī
36 mēnešos
termiņa
EUR
EUR
EUR

Atlaide par vienas degvielas litru,
EUR/litrs

IZMAKSAS KOPĀ vienam automobilim
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3.pielikums
VAS Tiesu namu aģentūra
konkursa nolikumam
identifikācijas Nr. TNA 2018/7

Finanšu piedāvājuma forma
4.grupas trešajam automobilim
Visas cenas jānorāda eiro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa
Nr.

Pakalpojums

Iekļauts
piedāvājumā
Jā / Nē

1.
1.1.
1.2.
2.

Automobiļa nomas maksa
Automobiļa cena
Automobiļa atlikusī vērtība nomas
termiņa beigās
Maksa par paredzamā nobraukuma
pārsniegumu EUR/km

3.

OCTA apdrošināšana

4.

KASKO apdrošināšana

5.

Apdrošināšanas gadījumu
administrēšana

6.

Līdzvērtīgs maiņas automobilis

7.

Tehnisko apkopju veikšana un
administrēšana, remontdarbu
administrēšana

8.

Transportlīdzekļa ikgadējā nodeva

9.

Tehniskā apskate

10.

Riepas, to glabāšana un maiņa

11.

Diennakts palīdzības dienests

12.

Datu uzturēšana

13.

Degvielas karte (norādīt veidu)

13.1.
14.

Izmaksas vienam automobilim
Bez
1 mēnesī
36 mēnešos
termiņa
EUR
EUR
EUR

Atlaide par vienas degvielas litru,
EUR/litrs

IZMAKSAS KOPĀ vienam automobilim
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3.pielikums
VAS Tiesu namu aģentūra
konkursa nolikumam
identifikācijas Nr. TNA 2018/7

Finanšu piedāvājuma forma
5.grupas vienam automobilim
Visas cenas jānorāda eiro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa
Nr.

Pakalpojums

Iekļauts
piedāvājumā
Jā / Nē

1.
1.1.
1.2.
2.

Automobiļa nomas maksa
Automobiļa cena
Automobiļa atlikusī vērtība nomas
termiņa beigās
Maksa par paredzamā nobraukuma
pārsniegumu EUR/km

3.

OCTA apdrošināšana

4.

KASKO apdrošināšana

5.

Apdrošināšanas gadījumu
administrēšana

6.

Līdzvērtīgs maiņas automobilis

7.

Tehnisko apkopju veikšana un
administrēšana, remontdarbu
administrēšana

8.

Transportlīdzekļa ikgadējā nodeva

9.

Tehniskā apskate

10.

Riepas, to glabāšana un maiņa

11.

Diennakts palīdzības dienests

12.

Datu uzturēšana

13.

Degvielas karte (norādīt veidu)

13.1.
14.

Izmaksas vienam automobilim
Bez
1 mēnesī
36 mēnešos
termiņa
EUR
EUR
EUR

Atlaide par vienu degvielas litru,
EUR/litrs

IZMAKSAS KOPĀ vienam automobilim
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3.pielikums
VAS Tiesu namu aģentūra
konkursa nolikumam
identifikācijas Nr. TNA 2018/7

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA KOPSAVILKUMS
Konkursa komisijai, Baldones ielā 1B, Rīgā, LV-1007,
________________

2018. gada____.__________

piedāvājuma sastādīšanas vieta

_____________________________________________________________________
(pretendenta nosaukums, reģ. nr.)
piedāvā izpildīt pasūtījumu, kas saistīts ar VAS “Tiesu namu aģentūra” atklāto konkursu
„Automobiļu nomas un papildus pakalpojumu nodrošināšana” (identifikācijas Nr. TNA
2018/XX).
Piedāvājuma kopējā cena
(1.grupas 1.automobiļa finanšu piedāvājuma 14.punkts (Izmaksas kopā vienam automobilim 36 mēnešos) +
1.grupas 2.automobiļa finanšu piedāvājuma 14.punkts (Izmaksas kopā vienam automobilim 36 mēnešos) +
1.grupas 3.automobiļa finanšu piedāvājuma 14.punkts (Izmaksas kopā vienam automobilim 36 mēnešos) +
2.grupas 1 automobiļa finanšu piedāvājuma 14.punkts (Izmaksas kopā vienam automobilim 36 mēnešos) +
3.grupas 1 automobiļa finanšu piedāvājuma 14.punkts (Izmaksas kopā vienam automobilim 36 mēnešos) +
4.grupas 1.automobiļa finanšu piedāvājuma 14.punkts (Izmaksas kopā vienam automobilim 36 mēnešos) +
4.grupas 2.automobiļa finanšu piedāvājuma 14.punkts (Izmaksas kopā vienam automobilim 36 mēnešos) +
4.grupas 3.automobiļa finanšu piedāvājuma 14.punkts (Izmaksas kopā vienam automobilim 36 mēnešos) +
5.grupas 1 automobiļa finanšu piedāvājuma 14.punkts (Izmaksas kopā vienam automobilim 36 mēnešos)) ir:
cipariem un vārdos

Atlaide par vienu degvielas litru
(1.grupas 1.automobiļa finanšu piedāvājuma 13.1.punkts (Atlaide par vienu degvielas litru, EUR/litrs) +
1.grupas 2.automobiļa finanšu piedāvājuma 13.1.punkts (Atlaide par vienu degvielas litru, EUR/litrs) +
1.grupas 3.automobiļa finanšu piedāvājuma 13.1.punkts (Atlaide par vienu degvielas litru, EUR/litrs) +
2.grupas 1 automobiļa finanšu piedāvājuma 13.1.punkts (Atlaide par vienu degvielas litru, EUR/litrs) +
3.grupas 1 automobiļa finanšu piedāvājuma 13.1.punkts (Atlaide par vienu degvielas litru, EUR/litrs) +
4.grupas 1.automobiļa finanšu piedāvājuma 13.1.punkts (Atlaide par vienu degvielas litru, EUR/litrs) +
4.grupas 2.automobiļa finanšu piedāvājuma 13.1.punkts (Atlaide par vienu degvielas litru, EUR/litrs) +
4.grupas 3.automobiļa finanšu piedāvājuma 13.1.punkts (Atlaide par vienu degvielas litru, EUR/litrs) +
5.grupas 1 automobiļa finanšu piedāvājuma 13.1.punkts (Atlaide par vienu degvielas litru, EUR/litrs) / 9)

ir:

cipariem un vārdos
Finanšu piedāvājumā norādītā cena ir izteikta eiro, neiekļaujot pievienotās vērtības nodokli.
Ar šo apstiprinu un garantēju sniegto ziņu patiesumu.

(amats)

(paraksts)

(vārds, uzvārds)
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4.pielikums
VAS Tiesu namu aģentūra
konkursa nolikumam
identifikācijas Nr. TNA 2018/7

Līguma projekts atklātam konkursam
AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANA
IEPIRKUMA (PIEGĀDES) LĪGUMS
par automobiļu nomu
(iepirkuma identifikācijas Nr. TNA 2018/7)
Rīgā

2018.gada ___.___________

1. Līgumslēdzējas puses
Valsts akciju sabiedrība “Tiesu namu aģentūra”, reģistrācijas numurs 40003334410, juridiskā
adrese Baldones iela 1B, Rīga, LV – 1007 (turpmāk tekstā – nomnieks), tās valdes locekļa Santas
Sausiņas personās, kura rīkojas saskaņā ar Statūtiem, no vienas puses, un
____________________________________________________________ (turpmāk tekstā iznomātājs) - no otras puses, izsakot savu gribu brīvi - bez maldības, viltus vai spaidiem, saskaņā
ar atklāta konkursa „Automobiļu nomas un papildus pakalpojumu nodrošināšana” rezultātiem,
identifikācijas Nr. TNA 2018/7, noslēdz doto līgumu par sekojošo:
2. Līguma priekšmets
2.1. Iznomātājs piešķir tiesības nomniekam par nomas maksu lietot šādus nodošanas brīdī
lietotus automobiļus (turpmāk – automobiļi, katrs atsevišķi – automobilis):
Nr.p.
k.

Marka

Modelis

Skaits

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Kopā:

Nomas maksājums
kopā (EUR/mēnesī bez PVN)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
9

2.2. Automobiļi atbilst aprakstam saskaņā ar specifikāciju (1.pielikums)
3. Pušu tiesības un pienākumi
3.1. Nomnieka tiesības:
3.1.1. visu šī līguma termiņu netraucēti lietot nomātos automobiļus Latvijas teritorijā, kā arī ar
iepriekšēju rakstisku iznomātāja piekrišanu – citās valstīs;
3.1.2. uz ieņēmumiem, kas gūti no automobiļa darbības, kā arī ikvienu jaunu mantu, kuru
nomnieks iegūst no automobiļa nomas saņemtajiem ieņēmumiem;
3.1.3. uz automobiļa garantijas (ja tāda ir) apkalpošanu;
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3.1.4. modificēt un mainīt automobiļa komplektāciju, veicot pārveidojumus, iepriekš tos
saskaņojot ar iznomātāju rakstisku piekrišanu;
3.1.5. izprasīt automobili no jebkura nelikumīga valdījuma un aizsargāt valdījumu, prasīt likvidēt
automobiļa darbības traucējumus un prasīt atlīdzināt zaudējumus, ko automobilim ir nodarījušas
citas personas;
3.1.6. pie automobiļa pieņemšanas:
3.1.6.1. veikt izmēģinājuma braucienu, kā arī pārbaudīt automobiļa atbilstību visām specifikācijā
minētajām prasībām;
3.1.6.2. pārbaudīt iznomātāja nomniekam nodotās automobiļa dokumentācijas pilnīgumu un
derīgumu, ražotāja un pārdevēja garantijas (ja tāda ir) nosacījumus;
3.1.6.3. pieņemšanas-nodošanas aktā norādīt konstatētos trūkumus un pieprasīt tos novērst;
3.1.6.4. pieaicināt speciālistus un ekspertus automobiļa stāvokļa novērtēšanai.
3.2. Nomnieka pienākumi:
3.2.1. pieņemt un lietot automobili saudzīgi un atbilstoši automobiļa tehniskajā dokumentācijā
noteiktajiem mērķiem, rūpīgi ievērot ražotāja, pārdevēja, iznomātāja prasības attiecībā uz
tehnisko apkopi, darbību un lietošanu, kā arī apdrošināšanas polišu noteikumus;
3.2.2. vērsties pie iznomātāja vai viņa noteiktā tehniskās apkopes stacijā specifikācijā norādītajā
termiņā (pēc attiecīga nobraukuma vai termiņā saskaņā ar tehnisko apkopju intervālu, kurš
noteikts specifikācijā), lai veiktu tehniskās apkopes, kā arī atlīdzināt visus iznomātājam nodarītos
zaudējumus šīs prasības neizpildes gadījumā;
3.2.3. savlaicīgi veikt nomas maksājumus saskaņā ar šim līgumam pievienoto maksājumu
grafiku un no iznomātāja saņemtajiem rēķiniem piecu darba dienu laikā pēc attiecīgā rēķina
saņemšanas;
3.2.4. segt neparedzētos izdevumus, kas rodas automobiļa turējuma un lietošanas laikā, kā arī
visus kārtējos maksājumus, kuri ir saistīti ar automobiļa turējumu un lietošanu un kuri nav
ietverti līguma nomas maksājumos:
3.2.4.1. soda naudas sakarā ar automobiļa vadītāja izdarītu normatīvā akta pārkāpumu;
3.2.4.2. izdevumus, kas ir nepieciešami, lai nopirktu vai apmainītu automobiļa detaļas, mezglus
un materiālus, ja tie ir bojāti tīšas nomnieka vai trešās personas darbības vai bezdarbības
rezultātā vai arī ārējo apstākļu iespaidā, kuru sakarā neiestājas apdrošināšanas gadījums;
3.2.4.3. izdevumus, kas rodas, nomniekam uzstādot jebkurus piederumus automobilī un tos
uzturot, ja tie nav noteikti šajā līgumā;
3.2.4.4. kārtējos maksājumus, kas ir saistīti ar automobiļa turējumu un lietošanu, ja tie nav
ietverti līguma Nomas maksājumos:
3.2.4.4.1. izdevumus automobiļa iekšējai un ārējai tīrīšanai (mazgāšanai);
3.2.4.4.2. izdevumus automobiļa degvielas iegādei;
3.2.4.4.3. izdevumus automobiļa logu un lukturu mazgāšanas šķidrumu iegādei;
3.2.4.4.4. izdevumus par automobiļa stāvvietas vai garāžas īri;
3.2.4.4.5. visus citus izdevumus, kurus puses nav noteikušas šajā līgumā;
3.2.4.4.6. visus izdevumus, kurus nomnieks veicis bez saskaņošanas ar iznomātāju.
3.2.5. ievērot specifikācijā norādīto nomas termiņam atļauto nobraukuma ierobežojumu; ja
nomnieks pārsniedz noteikto nobraukuma ierobežojumu, nomnieks maksā iznomātājam papildus
maksu par katru pārsniegto kilometru specifikācijā norādītās likmes apmērā;
3.2.6. nomas termiņa laikā saudzīgi saglabāt ar automobiļa lietošanu saistīto dokumentāciju, ko
nomnieks ir saņēmis kopā ar automobili;
3.2.7. nekavējoties (bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā) paziņot iznomātājam, ja:
3.2.7.1. automobilis ir pazudis, bojāts, daļēji vai pilnīgi iznīcināts;
3.2.7.2. iegūta informācija par automobiļa iznīcināšanas, zaudēšanas vai bojāšanas draudiem;
3.2.7.3. pazudusi vai bojāta automobiļa dokumentācija;
3.2.8. piecu dienu laikā informēt iznomātāju, ja:
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3.2.8.1. mainījusies nomnieka šajā līgumā norādītā atrašanās vieta, bankas rekvizīti vai citi
rekvizīti;
3.2.8.2. paredzēta vai notikusi nomnieka reorganizācija;
3.2.8.3. ir citi svarīgi notikumi, kas ietekmē nomnieka šī līguma saistību izpildi, un šai sakarā
nomniekam jāpaziņo par veicamajiem pasākumiem un līdzekļiem;
3.2.9. nomas termiņa beigās vai līgumam beidzoties pirms termiņa nomniekam jāatdod atpakaļ
iznomātājam automobilis tādā komplektācijā, kādā to nomnieks saņēma sākotnēji, vai arī tādā
komplektācijā, kādā automobilis tiek pārveidots šī līguma 3.1.4.punktā noteiktajā kārtībā, ņemot
vērā parasto nolietošanos;
3.2.10. iepazīstināt ar šo līgumu un tajā minētajiem dokumentiem ieinteresētās personas saskaņā
ar normatīvo aktu prasībām.
3.3. Iznomātāja tiesības:
3.3.1. pārbaudīt un pārskatīt automobiļa stāvokli tieši vai ar rakstiski pilnvarotu personu
starpniecību, iepriekš saskaņojot ar nomnieku;
3.3.2. pārbaudīt ar šo līgumu saistītos dokumentus un, saskaņojot ar nomnieku, ievākt
informāciju attiecībā uz nomātā automobiļa tehnisko stāvokli un lietošanu;
3.3.3. atprasīt automobili no prettiesīga valdījuma, prasīt likvidēt apstākļus, kas traucē
automobiļa darbību, un pieprasīt zaudējumu atlīdzību par citu personu, arī nomnieka, radītiem
automobiļa bojājumiem;
3.3.4. nomas termiņa beigās vai pēc šī līguma izbeigšanas pirms termiņa, iznomātājs ir tiesīgs
prasīt bez maksas nodot tiesības uz tiem uzlabojumiem, kas ir izdarīti automobilī, kurus nav
iespējams noņemt bez automobiļa bojāšanas vai kuri nav iepriekš rakstiski saskaņoti ar
iznomātāju;
3.3.5. saņemt atpakaļ automobili nomas termiņa beigās vai pēc šī līguma izbeigšanas pirms
termiņa.
3.4. Iznomātāja pienākumi:
3.4.1. pasūtīt specifikācijā noteikto automobili pārdevējam vienas darba dienas laikā pēc šī
līguma spēkā stāšanās un rakstiski informēt nomnieku par izdarīto pasūtījumu;
3.4.2. sagatavot un organizēt automobiļa nodošanu nomnieka turējumā un lietošanā, ievērojot
šajā līgumā paredzētos nosacījumus un kārtību;
3.4.3. 2018. gada 6. septembrī nodot automobili nomniekam un nodrošināt netraucētu
automobiļa lietošanu uz visu nomas termiņu saskaņā ar šī līguma nosacījumiem;
3.4.4. apmaksāt likumos un citos normatīvajos aktos noteiktos automobiļa nodokļus un nodevas,
kā arī automobiļa reģistrācijas maksu Ceļu satiksmes drošības direkcijā;
3.4.5. izsniegt nomniekam sauszemes automobiļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības
apdrošināšanas polisi izmantošanai Eiropas Savienībā;
3.4.6. nodrošināt automobiļa apdrošināšanu (KASKO) ar polises darbības teritoriju Eiropas
Savienībā;
3.4.7. izdot attiecīgus dokumentus, aktus, pilnvaras un izziņas, kas ir vajadzīgi, lietojot
automobili nomas termiņā kā Latvijā, tā arī ārvalstīs.
4. Automobiļu nodošana nomniekam
4.1. Lai apliecinātu nomnieka tiesības pieņemt automobili turējumā un lietošanā, puses paraksta
pieņemšanas – nodošanas aktu.
4.2. Pieņemšanas – nodošanas akts ir šī līguma pielikums.
4.3. Parakstot šo līgumu, puses pilnvaro šajā līgumā norādītās personas parakstīt pieņemšanas –
nodošanas aktu.
4.4. Pieņemot automobili un ar to saistīto dokumentāciju turējumā, nomniekam ir šajā līgumā un
normatīvajos aktos noteiktās tiesības.
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4.5. Visas ar automobiļa pieņemšanu saistītās tehniskās un juridiskās, kā arī ar montāžu un
ekspluatāciju saistītās formalitātes (tajā skaitā automobiļa reģistrāciju Ceļu satiksmes drošības
direkcijā) veic iznomātājs, sedzot visus ar to saistītos izdevumus.
4.6. Pieņemšanas – nodošanas aktā tiek norādīta automobiļa komplektācija, nevainojama darbība
un visi automobiļa defekti, kas ir atklājušies tā pieņemšanas laikā, kā arī iznomātājam noteiktais
šo defektu likvidēšanas pēdējais termiņš un kārtība.
4.7. Automobiļa turējuma tiesības, nejaušas iznīcināšanas draudi risks un paaugstinātas
bīstamības avota īpašnieka atbildība pāriet nomniekam brīdī, kad automobilis tiek pieņemts,
parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu.
5. Samaksas kārtība
5.1. Nomnieks iemaksā iznomātājam Maksājumu grafikā norādīto pirmo nomas maksājumu pēc
ne mazāk kā 30 (trīsdesmit) dienu automobiļa lietošanas 10 (desmit) dienu laikā no rēķina
saņemšanas dienas.
5.2. Par katru nākošo tekošo mēnesi Iznomātājs piestāda rēķinu saskaņā ar maksājuma grafiku
Nomniekam līdz tekošā mēneša 5.datumam un Nomnieks to apmaksā 10 (desmit) dienu laikā.
5.3. Maksājuma grafiks tiek sastādīts un parakstīts reizē ar automobiļa pieņemšanas – nodošanas
aktu.
5.4. Nomas maksājums ir fiksēts un nemainīgs līguma spēkā esamības laikā, izņemot nomnieka
veiktos papildu izdevumus saskaņā ar līguma 3.2.4. punktu.
5.5. Ja maksājums aizkavējas nomnieka vainas dēļ iznomātājs ir tiesīgs pieprasīt no nomnieka
līgumsodu par apmaksas kavējumu saskaņā ar šo līgumu.
5.6. Nomniekam ir tiesības veikt priekšapmaksu.
5.7. Puses rakstiski vienojoties ir tiesīgas grozīt maksājuma grafikā noteiktos termiņus;
5.8. Visi nomas maksājumi un citi maksājumi, kas paredzēti šajā līgumā, ir veicami latos.
6. Garantijas
6.1. Automobilis pieder iznomātājam uz īpašuma tiesību pamata, vai atrodas tā likumīgā
turējumā (valdījumā), t.sk., bet ne tikai pamatojoties uz finanšu vai operatīvā līzinga līgumu, ar
tiesībā automobili tālāk nodot nomā vai lietošanā trešajām personām.
6.2. Līgums paliek spēkā, ja īpašuma tiesības uz automobili pāriet no iznomātāja citām
personām, un ir saistošs automobiļa jaunajam īpašniekam (jaunajiem īpašniekiem) attiecībā uz
iznomātāja līgumiskajām tiesībām un pienākumiem.
6.3. Automobiļa atsavināšanas gadījumā iznomātājam ir pienākums:
6.3.1. noteikt kā obligātu nosacījumu ieguvējam šī nomas līguma turpināšanu un pilnīgu
ievērošanu no ieguvēja puses, kā arī šīs prasības neievērošanas gadījumā pēc nomnieka izvēles
segt nomnieka izdevumus vai nodrošināt nomnieku ar līdzvērtīgu automobili;
6.3.2. vienas darba dienas laikā informēt nomnieku par nodomu atsavināt automobili un par
atsavināšanas faktu, kā arī neinformēšanas gadījumā segt nomnieka zaudējumus;
6.4. Pusēm ir likumīgas tiesības, pilnvaras un rīcībspēja atbilstoši likumiem un citiem
normatīvajiem aktiem pildīt saskaņā ar šo līgumu uzņemtās saistības.
6.5. Līgums pusēm rada likumīgus, spēkā esošus un saistošus pienākumus, lai garantētu šī
līguma nosacījumu savlaicīgu, atbilstošu un pilnīgu izpildi.
6.6. Puses atzīst, ka šī līguma saistības ir tiešas, bez ierunām izpildāmas un būtiskas līdz šī
līguma darbības izbeigšanai vai izbeigšanai pirms termiņa.
6.7. Puse pilnīgi un bez ierunām ir atbildīga par visu otrai pusei iesniedzamo dokumentu, rēķinu
un citu materiālu vai informācijas pareizību un patiesumu. Pusei jāatlīdzina otrai pusei pēdējās
ciestie zaudējumi, kas ir radušies pirmās puses apzināti nepatiesas sniegtas informācijas vai
apzinātas patiesās informācijas slēpšanas gadījumā.
6.8. Visi līgumi un vienošanās, kurus nomnieks ir slēdzis ar trešajām personām līdz šī līguma
termiņa beigām un attiecībā uz automobiļa nodošanu, piemēram, par automobiļa pārdošanu,
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ieķīlāšanu, dāvināšanu, mainīšanu, vai tā nodošanu apakšnomā bez saskaņošanas ar iznomātāju,
vai automobiļa apgrūtināšana ar ierobežotām mantiskajām tiesībām vai citām prasībām trešās
personas labā ir pretrunā ar šo līgumu un līdz ar to nav spēkā.
6.9. Iznomātāja maksātnespēja nav pamats šī līguma darbības izbeigšanai.
7. Apdrošināšana
7.1. Iznomātājs apdrošina automobili pret bojājumiem un zādzību (apdrošināšanas gadījumiem)
atbilstoši šī līguma un konkursa nosacījumiem, kā arī veic automobiļa obligāto civiltiesiskās
atbildības apdrošināšanu.
7.2. Apdrošināšana ir spēkā nomas termiņa laikā un aptver visas specifikācijā norādītās
teritorijas.
7.3. Nomnieka pienākums, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, ir segt apdrošināšanas
pašrisku;
7.4. Ja notiek negadījums (apdrošināšanas gadījums), nomnieka pienākums ir rīkoties saskaņā ar
normatīvo aktu prasībām, apdrošināšanas polises un šī līguma noteikumiem, kā arī nekavējoties
informēt iznomātāju un ne vēlāk kā 24 stundu laikā iznomātājam iesniegt rakstisku informāciju
par apdrošināšanas gadījumu;
7.5. Nomniekam jāievēro ceļu satiksmes un drošības prasības automobiļa ekspluatācijas gaitā,
kas noteiktas apdrošināšanas polisē.
8. Līguma spēkā stāšanās, izpildes termiņš, vieta un nosacījumi
8.1. Šis līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un darbojas līdz pušu saistību izpildei.
8.2. Nomas termiņš sākas ar automobiļa nodošanu nomniekam, kas apliecināta ar pieņemšanasnodošanas akta parakstīšanu, un ilgst 36 mēnešus no dienas, kad automobilis nodots nomniekam
turējumā.
8.3. Automobiļus piegādā uz VAS „Tiesu namu aģentūra” biroja adresi – Rīga, Baldones iela 1B.
9. Automobiļa atpakaļ nodošana iznomātājam
9.1. Automobilim, ko nomnieks atdod atpakaļ iznomātājam, ir jābūt šī līguma 3.2.9.punktā
norādītajā komplektācijā, saskaņā ar šī līguma 3.3.4.punka prasībām, ņemot vērā parasto
nolietojumu.
9.2. Nomnieks atdod atpakaļ iznomātājam automobili iznomātājam viņa norādītā vietā un laikā
noformējot pieņemšanas - nodošanas aktu, kas apliecina automobiļa nodošanu iznomātājam, un
no tā parakstīšanas brīža automobiļa lietošanas tiesības, kā arī ar automobili saistītais risks pāriet
iznomātājam. Parakstot aktu, puses apstiprina, ka automobiļa tehniskais stāvoklis atbilst šī
līguma nosacījumiem un izslēdz jebkuras iespējamās prasības attiecībā uz automobiļa
komplektācijas, lietošanas spējas vai pareizas darbības trūkumiem. Akts ir šī līguma neatņemama
sastāvdaļa.
9.3. Ja iznomātājs atsakās pieņemt automobili, norādot uz tehniskā stāvokļa un ekspluatācijas
īpašību trūkumiem, kuri nav radušies parastās nolietošanās rezultātā, vienas darba dienas laikā no
atdošanas termiņa iznomātājs sagatavo attiecīgu paziņojumu, kurā norāda automobiļa tehniskā
stāvokļa, izskata un ekspluatācijas īpašību defektus un trūkumus. Ja nomnieks piekrīt iznomātāja
paziņojumā norādītajiem defektiem un trūkumiem, tas sedz iznomātāja zaudējumus.
9.4. Ja nomnieka pārstāvis nepiekrīt iznomātāja paziņojumam par automobiļa trūkumiem,
nomniekam ir tiesības organizēt neatkarīgu ekspertīzi. Ekspertu novērtējums ir saistošs abām
pusēm.
9.5. Ja ekspertu novērtējuma rezultāti pierāda iznomātāja prasību un paziņojumu nepamatotību,
iznomātājs sedz visus ar aizkavēto automobiļa atdošanu saistītos nomnieka zaudējumus un
izmaksas. Ja ekspertu novērtējuma rezultātā ir pierādīta automobiļa neatbilstība šī līguma
noteikumiem, nomnieks sedz visas ar ekspertīzi saistītās izmaksas un rīkojas saskaņā ar šī līguma
prasībām.
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10. Līgumslēdzēju pušu atbildība par līguma neizpildīšanu
10.1. Ja automobiļa nodošana nomniekam aizkavējas iznomātāja vainas dēļ, tas nomniekam
maksā līgumsodu, kura apmēru nosaka pēc attiecīgajā termiņā nepiegādāto automobiļu kopējās
vērtības. Līgumsodu aprēķina no pirmās dienas, kad tiek nokavēta līguma saistību izpilde,
0,2 procentu apmērā par katru nokavēto dienu.
10.2. Ja šī līguma darbības termiņa laikā nomnieks nav savlaicīgi iemaksājis nomas maksājumu
iznomātāja bankas norēķinu kontā, iznomātājs ir tiesīgs pieprasīt no nomnieka līgumsodu par
apmaksas kavējumu 0,2 procentu apmērā no atbilstoši Maksājumu grafikam nomnieka
maksājamās summas par katru nokavēto dienu.
10.3. Līgumsoda kopējā summa nedrīkst pārsniegt 25 procentus no līguma kopējās vērtības.
10.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no zaudējumu atlīdzības, kas otrai pusei radušies no
līgumsaistību nepildīšanas.
10.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo puses no saistību izpildes.
10.6. Iznomātājs ir tiesīgs pieprasīt zaudējumu atlīdzību no nomnieka, ja zaudējumi ir radušies
tāpēc ka:
10.6.1. Nomnieks ir apzināti sniedzis nepilnīgas vai nepareizas ziņas (dokumentus) par
negadījumu (apdrošināšanas gadījumu) vai attiecībā uz šo līgumu vai kā citādi pārkāpis šī līguma
vai apdrošināšanas noteikumus;
10.6.2. tos apzināti izraisījis nomnieks vai trešā persona, ar nomnieka piekrišanu;
10.6.3. Nomnieks nepilda šajā līgumā noteiktos pienākumus, kas saistīti ar automobiļa tehnisko
apkopju veikšanu;
10.7. Ja nomnieks pienācīgi nepilda saistību par automobiļa atpakaļ atdošanu iznomātājam
atbilstoši šī līguma noteikumiem un iznomātājam jāsedz papildu izdevumi sakarā ar
pieprasījumu atdot automobili tā valdījumā, iznomātājs ir tiesīgs pieprasīt no nomnieka atlīdzināt
šos izdevumus.
10.8. Ja nomnieks nav izpildījis vai nav pienācīgi pildījis šajā līgumā noteiktos pienākumus, kas
saistīti iznomātāja informēšanu un automobiļa dokumentu saglabāšanu un tā rezultātā
iznomātājam ir nodarīti zaudējumi, iznomātājam ir tiesības pieprasīt no nomnieka atlīdzību
nodarīto zaudējumu apmērā;
11. Nepārvarama vara
11.1. Līdzēji ir atbrīvoti no atbildības par daļēju vai pilnīgu saistību neizpildi, ja šī neizpilde
radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas rezultātā, kuru attiecīgais Līdzējs nevarēja
ne paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt, t.i., stihiskas nelaimes, karadarbība, streiks u.tml. Par
nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos otram Līdzējam ir jāiesniedz rakstisks pieteikums vismaz
trīs dienu laikā. Nepieciešamības gadījumā, atsevišķi vienojoties un ievērojot nepārvaramās
varas sekas, Līdzēji nosaka saistību izpildes termiņu pagarinājumu, papildus noteikumus vai
atvieglojumus.
11.2. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk nekā divus mēnešus, tad jebkuram Līdzējam ir
tiesības vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma, paziņojot par to otram vismaz desmit dienas
iepriekš.
12. Līguma grozīšanas kārtība un kārtība, kādā pieļaujama atkāpšanās no līguma
12.1. Nomnieks ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, iesniedzot iznomātājam
rakstveida paziņojumu vismaz 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas iepriekš, norādot Līguma
izbeigšanas iemeslus.
12.2. Iznomātājs ir tiesīgs izbeigt šī līguma darbību pirms termiņa, ja:
12.2.1. nomnieks apzināti ir sniedzis nepatiesu būtisku informāciju šajā līgumā vai citos
iznomātājam iesniegtajos dokumentos;
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12.2.2. nomnieks nav samaksājis vai nav pilnīgi samaksājis nomas maksājumu un nav dzēsis šo
parādu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc maksājuma termiņa;
12.2.3. nomnieks izvairās pildīt ar šo līgumu uzņemtās saistības, neatbildot uz iznomātāja
atkārtotiem rakstiskiem atgādinājumiem un brīdinājumiem saskaņā ar šī līguma nosacījumiem,
kā rezultātā automobiļa vērtība ievērojami samazinās;
12.2.4. nomnieks iesaistās automobiļa aizliegtā nodošanas darījumā vai to apgrūtina ar
aizliegtām mantiskajām tiesībām, nodod automobili apakšnomā šī līguma termiņa laikā bez
iznomātāja rakstiskas atļaujas;
12.2.5. nomnieks būtiski pārkāpj pārdevēja, ražošanas vai iznomātāja noteiktos tehniskās
apkopes, ekspluatācijas un lietošanas noteikumus;
12.3. Iznomātājs rakstiski paziņo nomniekam par šī līguma spēkā esamības izbeigšanu
pamatojoties uz šajā līgumā minētajiem iemesliem vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš,
norādot automobiļa nodošanas vietu, laiku un savu pilnvaroto pārstāvi automobiļa pieņemšanai.
12.4. Ja iznomātājs saskaņā ar šo līgumu ir iesniedzis nomniekam rakstisku paziņojumu par šī
līguma darbības vienpusēju izbeigšanu pirms termiņa, nomnieks ir tiesīgs samaksāt nomas
maksājumu (nomas maksājumus un līgumsodu par apmaksas kavējumu) parādu šī līguma
darbības izbeigšanai 7 (septiņu) dienu laikā no rakstiska paziņojuma saņemšanas. Ja nomnieks
samaksā attiecīgās summas noteiktajā termiņā un atbilstošā veidā, iznomātājs turpina šī līguma
darbību atbilstoši tā sākotnējiem nosacījumiem.
12.5. Ja šī līguma darbība beidzas pirms termiņa, nomniekam jāsedz tiešie izdevumi, kas saistīti
ar šī līguma izbeigšanu (apdrošināšanas polišu pārtraukšana, tehnisko apkopju izmaksas u.c.).
12.6. Līguma darbība beidzas, ja:
12.6.1. izpildītas tajā noteiktās saistības;
12.6.2. tas tiek izbeigts pirms termiņa;
12.6.3. citos šajā līgumā noteiktajos gadījumos.
13. Līguma pieejamība
13.1.Šis līgums, kā arī visi tā pielikumi, grozījumi un papildinājumi ir brīvas pieejamības
informācija.
14. Strīdu izskatīšanas kārtība
14.1. Pušu domstarpības un strīdus, kas saistītas ar līgumsaistību izpildi, risina vienošanās ceļā.
Vienošanos noformē rakstiski.
14.2. Ja puses nevar vienoties, strīdu nodod izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā.
15. Papildus pakalpojumi
Kopējā nomas maksā tiek iekļauta maksa, par šādiem papildus pakalpojumiem:
15.1. OCTA apdrošināšana – obligātā transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskā apdrošināšana
atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
15.2. KASKO apdrošināšana – apdrošināšana pret bojājumiem (sadursme ar transportlīdzekli
un/vai šķērsli, automobiļa apgāšanās, krišana, nogrimšana un sadursme ar dzīvām būtnēm,
ugunsgrēks, eksplozija, dabas stihijas, trešās personas rīcība, krītošu priekšmetu iedarbība) un
zādzību (automobiļa vai tā daļu slepena vai atklāta nolaupīšana, ja tā saistīta ar vardarbību vai
vardarbības piedraudējumu, prettiesiska iekļūšana (ielaušanās) automobilī). Apdrošināšanas
teritorija – ES valstis. Pasūtītāja paša risks:
15.2.1. automobiļa bojājumu / bojāejas gadījumā – 0% no zaudējumu vērtības;
15.2.2. zādzības gadījumā – 15% no zaudējumu vērtības.
15.3. Apdrošināšanas gadījumu administrēšana – iznomātājs organizē visas procedūras, kas
saistītas ar apdrošināšanas gadījumu, pārstāv nomnieku visās zaudējumu novēršanas institūcijās
un nodrošina nepieciešamo remontdarbu veikšanu pēc apdrošināšanas gadījuma iestāšanās.
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15.4. Līdzvērtīga maiņas automobiļa izmantošana – līdzvērtīga automobiļa lietošana uz laiku,
kas ir ilgāks par vienu darba dienu un kas nepieciešams, lai regulāri veiktu ražotāja noteikto
tehnisko apskati vai novērstu radušos tehniskos defektus, tai skaitā defektus, kuru cēlonis ir
apdrošināšanas gadījums.
15.5. Tehnisko apkopju veikšana un administrēšana – iznomātājs apņemas visā automobiļa
lietošanas laikā nodrošināt un uz sava (iznomātāja) rēķina apmaksāt automobiļa ražotāja vai
pārdevēja noteiktās regulārās tehniskās apkopes. Iznomātājs apņemas organizēt tehniskās
apkopes, vienojoties ar autoservisu par apkopes laiku, kurš būtu izdevīgs nomniekam.
Automobilim jānodrošina servisa iespējas Rīga un citās Latvijas lielākās pilsētās.
15.6. Remontdarbu veikšana un administrēšana – iznomātājs apņemas 4 mēnešu laikā no
automobiļa lietošanas sākuma brīža nodrošināt un uz sava (iznomātāja) rēķina apmaksāt visus
nepieciešamos remontdarbus, kuru cēlonis ir automobiļa vai tā daļu nolietojums un/vai defekti
automobiļa pareizas ekspluatācijas laikā (tai skaitā, bet ne tikai frikcijas detaļu nomaiņa). Pārējā
nomas periodā netiek iekļauti normāla nolietojuma remontdarbi, bet Iznomātājs apņemas
organizēt nepieciešamos remontdarbus, vienojoties ar autoservisu par remontdarbu laiku, kurš
būtu izdevīgs nomniekam. Automobilim jānodrošina servisa iespējas Rīga un citās Latvijas
lielākās pilsētās.
15.7. Transportlīdzekļa ikgadējā nodeva – iznomātājs apņemas visā automobiļa lietošanas laikā
nodrošināt un uz sava (iznomātāja) rēķina apmaksāt transportlīdzekļa ikgadējo nodevu līdz
tehniskās apskates termiņam, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
15.8. Tehniskā apskate – iznomātājs apņemas visā automobiļa lietošanas laikā nodrošināt un uz
sava (iznomātāja) rēķina apmaksāt transportlīdzekļa valsts tehnisko apskati.
15.9. Riepas, to glabāšana un maiņa – iznomātājs apņemas visā automobiļa lietošanas laikā
nodrošināt automobili ar Ceļu satiksmes noteikumiem atbilstošām vasaras un ziemas riepām.
Iznomātājs nodrošina sezonas riepu maiņu un balansēšanu divreiz gadā saskaņā ar Ceļu
satiksmes noteikumiem un ne sezonas riepu uzglabāšanu.
15.10. Diennakts palīdzības dienests – iznomātāja pienākums telefoniski sniegt instrukcijas
nomniekam par to, kā jārīkojas konkrētā gadījumā, un, ja nepieciešams, doties uz notikuma
vietu, kā arī organizēt un uz sava (iznomātāja) rēķina apmaksāt automobiļa transportēšanu no
negadījuma vietas uz vietu, kurā tiks veikti automobiļa remontdarbi.
15.11. Degvielas karte – iznomātājs izsniedz nomniekam degvielas karti ar tiesībām LR teritorijā
uz kredīta veikt degvielas iegādi nomnieka noteikto limitu ietvaros, kā arī saņemt nomnieka
piešķirto atlaidi par degvielas iegādi.
15.12. Datu uzturēšana – iznomātājs apņemas veikt datu uzturēšanu, kā arī nodrošina pieeju
datubāzei.
16. Citi noteikumi
16.1. Neviena no pusēm bez saskaņošanas ar otru pusi nedrīkst nodot trešajai personai savas
saistības, kas ir noteiktas ar šo līgumu.
16.2. Gadījumos, kas nav paredzēti šajā līgumā, puses rīkojas saskaņā ar spēkā esošajiem
likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.
16.3. Šis līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie nomnieka, bet otrs –
pie iznomātāja. Visiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
17. Līgumslēdzēju pušu paziņojumi, kontaktpersonas un informācija par pārdevēju
17.1. Visus ar līgumu saistītos līgumslēdzēju pušu savstarpējos paziņojumus nosūta rakstiski uz
šajā līgumā norādīto adresi vai citu adresi, ko viena puse ir paziņojusi otrai pusei. Ārkārtējos
gadījumos paziņojums var tikt nosūtīt arī pa faksu vai e-pastu.
17.2. Iznomātājs un nomnieks apņemas nekavējoties paziņot viens otram par pušu reģistrēto un
pasta adrešu maiņu.
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17.3. Visi pušu savstarpējie paziņojumi stājas spēkā tad, kad otra puse ir saņēmusi attiecīgu
vēstuli, e-pastu vai faksu un ir apstiprinājusi saņemšanu.
17.4. Nomnieka kontaktpersona:
Vārds, uzvārds
______________________
Adrese
______________________
Tālrunis
______________________
Fakss
______________________
E-pasts
______________________
17.5. Iznomātāja kontaktpersona:
Vārds, uzvārds
______________________
Adrese
______________________
Tālrunis
______________________
Fakss
______________________
E-pasts
______________________
18. Līgumam ir šādi Pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:
Pielikums Nr.1 – Specifikācija, uz ____ lapām;
Pielikums Nr.2 – Automobiļa pieņemšanas – nodošanas akts, uz ___ lapām;
Pielikums Nr.3 – Maksājumu grafiks, uz ___ lapām.
19. Līgumslēdzēju pušu adreses un bankas rekvizīti
Parakstot šo līgumu attiecīgi pilnvaroti līdzēju pārstāvji apliecina, ka pildīs šo līgumu no tā
parakstīšanas brīža un, ka šis līgums sastādīts un parakstīts bez spaidiem, maldības vai viltus.
No šī līguma izrietošās tiesības un pienākumi pildāmi pēc labas ticības.

NOMNIEKS

IZNOMĀTĀJS

Adrese:
Bankas rekvizīti:

Adrese:
Bankas rekvizīti:

Norēķinu konts, konta Nr.
Kods:

Norēķinu konts, konta Nr.
Kods:

(paraksts un tā atšifrējums)

(paraksts un tā atšifrējums)

Z.v.

Z.v.
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1.pielikums
līguma projektam
SPECIFIKĀCIJA
Specifikācijā ietveramās ziņas par:
1. Automobili:
Automobiļa marka un modelis
Automobiļu skaits
Šasijas nr.
Automobiļa tirgus vērtība nomas uzsākšanas brīdī
Nobraukums nomas uzsākšanas brīdī
Virsbūves tips
Pašmasa
Durvju skaits
Sēdvietu skaits
(ieskaitot vadītāja vietu)
Motora darba tilpums, degvielas veids
Pārnesumu kārbas tips
Dzenošo tiltu skaits, piedziņa
Krāsa
Obligātais aprīkojums un prasības

Garantija

2. Apdrošināšanu:
2.1. transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana;
2.2. apdrošināšana pret negadījumiem – apdrošināšanas prēmija, darbības reģions;
2.3. apdrošināšana pret zādzību, eksplodēšanu un laupīšanu – apdrošināšanas prēmija, pašrisks,
darbības reģions.
3. Papildus pakalpojumiem.
4. Termiņiem un nosacījumiem:
4.1. nomas periods;
4.2. piegādes datums;
4.3. atpakaļ nodošanas datums;
4.4. apmaksātais nobraukums nomas periodā;
4.5. maksa par papildus nobraukumu EUR/km.
5. Tehnisko apkopju noteikumiem, tehnisko apkopju grafiks.
Nomnieks

Iznomātājs
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2.pielikums
līguma projektam
AUTOMOBIĻA PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS AKTS
2018.gada ___._________
___________________________ (Iznomātājs), reģ.nr. __________________, juridiskā
adrese ___________________, tās ___________________________ personā, nodod un
__________________________ (nomnieks), reģ.nr ________________, juridiskā adrese
____________________________, personas kods ______________________, personā pieņem
automobili:
Marka, modelis
Šasijas nr.
Reģistrācijas datums CSDD
Nobraukums
Valsts reģistrācijas nr.
Reģistrācijas apliecības nr.
Aizdedzes atslēgu (karšu) skaits
Signalizācijas pultis
Piegādes datums
Atpakaļ nodošanas datums
Dokumentācijā ietilpst

gab.
gab.
Reģistrācijas apliecība,
tehniskā dokumentācija,
servisa grāmatiņa,
sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku
civiltiesiskās
atbildības
obligātās
apdrošināšanas polise Nr.________.
KASKO apdrošināšana

Aprīkojums
Konstatētie trūkumi un to novēršanas
termiņi
Nomnieks

Iznomātājs

2018.gada ___._________
Trūkumi novērsti.
Nomnieks

Iznomātājs
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3.pielikums
līguma projektam
MAKSĀJUMU GRAFIKS
2018.gada ___._________
Nomas
periods:
(mēneši)

Nomnieks:
Automobilis

Nomnieks

Iznomātājs
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