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Nolikumā lietoto terminu skaidrojums: 
Apvienība Piegādātāju apvienība Likuma izpratnē 

CSDD Valsts akciju sabiedrība “Ceļu satiksmes drošības direkcija”, 
reģistrācijas numurs 40003345734 

EIS Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošā Elektronisko 
iepirkumu sistēma https://www.eis.gov.lv/EIS/  

EVIPD Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments 
Interesents Persona, kas izņēmusi konkursa nolikumu 

Interneta profils Pasūtītāja mājas lapas iepirkumu sadaļa, kas atrodas adresē 
https://www.pasts.lv/lv/par_mums/par_latvijas_pastu/iepirkumi/ 

Konkurss Atklāts konkurss „Jaunu kravas mikroautobusu noma, izmantojot 
operatīvo līzingu” (iepirkumu identifikācijas numurs LP-2017/4) 

Kontaktpersonas 
Juridiskā departamenta juriste (iepirkumu komisijas sekretāre) 
Kristīne MEDNE, tālrunis 67608390, +37126510106, fakss 
67608210, e-pasta adrese kristine.medne@pasts.lv 

Lietotie transportlīdzekļi Pasūtītāja lietotie automobiļi, kuru saraksts pievienots Nolikuma 
8.pielikumā 

TAP Tehniskā atbalsta punkts, kas ir tiesīgs nodrošināt 
Transportlīdzekļu tehnisko apkopi un garantijas saistību izpildi 

Transportlīdzekļi Tehniskajai specifikācijai atbilstoši automobiļi (tabulās un līguma 
projektos apzīmēti arī kā – automobiļi) 

Komisija Pasūtītāja izveidota iepirkuma komisija, kas pilnvarota organizēt 
konkursu un pārstāvēt Pasūtītāju 

Likums Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums 

MK Noteikumi 
Ministru kabineta 2017.gada 28.marta noteikumi Nr.187 
“Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma procedūru un metu 
konkursu norises kārtība” 

Nolikums Konkursa nolikums 

Pasūtītājs 
Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Pasts”, reģistrācijas numurs 
40003052790, Ziemeļu iela 10, Lidosta „Rīga”, Mārupes novads, 
LV-1000 

Pretendents Persona, kas iesniegusi piedāvājumu 
Piegādātājs Konkursa uzvarētājs 
SPSIL Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums 

 
 

1. Vispārīgie noteikumi 
1.1. Konkursa mērķis: izvēlēties saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu jaunu 

Transportlīdzekļu nomai, izmantojot operatīvā līzinga pakalpojumu. 
1.2. Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 34136100-0.  
1.3. Konkursa norisi reglamentē Likums un Nolikums. 
1.4. Piedāvājuma derīguma termiņš: vismaz 3 (trīs) mēneši no piedāvājumu iesniegšanai 

noteiktās dienas. 
1.5. Nolikums ir brīvi un elektroniski pieejams Interneta profilā un EIS e-konkursu 

apakšsistēma. Interesents EIS e-konkursu apakšsistēmā var reģistrēties kā Nolikuma 
saņēmējs1.   

1.6. Ar informāciju Kontaktpersona un Interesenti apmainās pa pastu, faksu vai elektroniski, 
pievienojot skenēti parakstītu dokumentu vai izmantojot drošu elektronisko parakstu. Citā 
veidā pieprasīta vai saņemta informācija netiks uzskatīta par Interesenta vai Komisijas 
sniegtu informāciju. 

1.7. Interesents ir tiesīgs laikus iesniegt jautājumus SPSIL noteiktajos termiņos. Atbildi uz 
jautājumu Komisija kopā ar jautājumu ievieto Interneta profilā un EIS e-konkursu 

                                            
1 Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par Nolikuma saņēmēju sk. 
https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883. 
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apakšsistēmā. Komisijas sniedz atbildi piecu darbdienu laikā un ne vēlāk kā sešas dienas 
pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, bet ar noteikumu, ka jautājums ir 
iesniegts laikus.  

1.8. Nolikuma grozījumu gadījumā Komisija par tiem ievieto informāciju Interneta profilā un 
EIS. Pasūtītājs nav atbildīgs par Pretendentu nepilnīgi sagatavotajiem piedāvājumiem, ja 
Pretendents nav ņēmis vērā izmaiņas, grozījumus, sniegtās atbildes un precizējumus par 
Konkursa nolikumu, kas tiek publicētas Interneta profilā un EIS e-konkursu apakšsistēmā. 

1.9. Pretendents ir tiesīgs iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu un par visu iepirkuma 
apjomu. 

1.10. Pasūtītājs neuzņemas materiālu atbildību par Pretendenta izdevumiem un saistībām 
piedāvājuma sagatavošanai un iesniegšanai. 

1.11. Pasūtītājs vai Komisija ir tiesīga jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir 
objektīvs pamatojums. 

 
2. Iepirkuma priekšmets 
2.1. Iepirkuma priekšmets ir 64 (sešdesmit četru) Transportlīdzekļu noma, izmantojot 

operatīvā līzinga pakalpojumu. 
2.2. Transportlīdzekļu nomas lietošanas termiņš ir 4 (četri) gadi jeb 48 (četrdesmit astoņi) 

mēneši no Transportlīdzekļu nodošanas Pasūtītājam.  
2.3. Visā Transportlīdzekļu nomas lietošanas periodā nodrošināma to tehniskā apkope un 

garantijas remonts atbilstoši Transportlīdzekļu ražotāja noteiktajiem standartiem. 
2.4. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts divu tipu Transportlīdzekļos: 

Transportlīdzekļa tips Skaits Nomas termiņš Apmaksātais 
nobraukums 

A tips 48 4 gadi 300 000 km 
B tips 16 4 gadi 300 000 km 

Kopā: 64  
2.5. Nolikuma 6.pielikumā pievienots iepirkuma līguma projekts. Tas izstrādāts atbilstoši 

iespējai, ka piedāvājumu iesniedz Transportlīdzekļa pārdevējs personu apvienībā ar 
Transportlīdzekļu iznomātāju (līzinga devēju). Ja piedāvājums netiek iesniegts šādā 
personu apvienībā, iepirkuma līgums tiek attiecīgi koriģēts.  

2.6. Nolikuma 7.pielikumā pievienots servisa līguma projekts, kas reglamentēs remontu un 
tehnisko apkopju praktiskos jautājumus. Servisa līgums tiks noslēgts ar Transportlīdzekļu 
pārdevēju vienlaicīgi ar iepirkuma līguma noslēgšanu.  

 
3. Pretendenta atlase 
3.1. Kvalifikācijas prasības. Komisija noraidīs piedāvājumu, ja:  

3.1.1. Pretendents vai persona, kura ir Pretendenta valdes vai padomes loceklis, 
pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt 
Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par 
sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un 
nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu vai tai ir piemērots piespiedu ietekmēšanas 
līdzeklis par jebkuru no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem: 
 noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā vai tās 

sastāvā ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā vai 
piedalīšanās šādas organizācijas izdarītajos noziedzīgajos nodarījumos, 

 kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība 
kukuļošanā, neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos, neatļauta labumu 
pieņemšana, komerciāla uzpirkšana, labuma prettiesiska pieprasīšana, 
pieņemšana vai došana, tirgošanās ar ietekmi, 

 krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana, 
 terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi 

vai personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai, 
 cilvēku tirdzniecība, 
 izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas; 

3.1.2. ir konstatēts, ka Pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā 
vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu Līguma slēgšanas tiesību 
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piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā 
dzīvesvieta, ir nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 
iemaksu parādi), kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro; 

3.1.3. ir pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta Pretendenta 
saimnieciskā darbība vai Pretendents tiek likvidēts; 

3.1.4. Komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar Pretendentu SPSIL 30.panta pirmās 
vai otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda Pretendenta izvēlē, un Komisijai 
nav iespējams novērst šo situāciju ar Pretendentu mazāk ierobežojošiem 
pasākumiem; 

3.1.5. Pretendentam ir konkurenci ierobežojošas priekšrocības Konkursā, jo tas ir bijis 
iesaistīts vai ar to saistīta juridiskā persona ir bijusi iesaistīta Nolikuma 
sagatavošanā saskaņā ar SPSIL 22.panta trešo daļu, un to nevar novērst ar 
mazāk ierobežojošiem pasākumiem, un Pretendents nevar pierādīt, ka tā vai ar 
to saistītas juridiskās personas dalība iepirkuma procedūras sagatavošanā 
neierobežo konkurenci; 

3.1.6. Pretendents ar tādu kompetentās institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas 
stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu 
konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, 
izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību 
pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros Pretendentu ir 
atbrīvojusi no naudas soda vai samazinājusi naudas sodu; 

3.1.7. Pretendents ar kompetentās institūcijas lēmumu, prokurora priekšrakstu par 
sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un 
nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā: 
 vienas vai vairāku personu nodarbināšana, ja tām nav nepieciešamās darba 

atļaujas vai tās nav tiesīgas uzturēties Eiropas Savienības dalībvalstī; 
 personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, 

normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu 
informatīvo deklarāciju par darbiniekiem, kas iesniedzama par personām, 
kuras uzsāk darbu; 

3.1.8. Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai vai 
vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju. 

3.2. Saimnieciskās un finansiālās prasības. Komisija noraidīs piedāvājumu, ja piedāvājumā 
nebūs apliecinājuma par šādu prasību izpildi: 
3.2.1. Pretendenta finanšu gada vidējais neto apgrozījums par iepriekšējiem trīs 

gadiem – 2014., 2015. un 2016.gadu ir bijis vismaz 3 000 000 EUR (trīs miljoni 
euro). 

3.3. Profesionālās un tehniskās prasības. Komisija noraidīs piedāvājumu, ja piedāvājumā 
nebūs apliecinājuma par šādu prasību izpildi:  
3.3.1. Pretendentam ir vismaz 3 (trīs) gadu pieredze jaunu kravas mikroautobusu (N1 

kategorija) automobiļu tirdzniecībā; 
3.3.2. Pretendentam ir CSDD izsniegta transportlīdzekļu tirdzniecības vietas 

reģistrācijas apliecība (Ceļu satiksmes likuma 4.1pants); 
3.3.3. Pretendentam ir Transportlīdzekļu ražotāja vai ražotāja reģionālā pārstāvja 

apliecinātas tiesības realizēt Transportlīdzekļus un nodrošināt to tehnisko apkopi 
un garantijas saistību izpildi; 

3.3.4. Pretendentam ir vismaz viens tehniskā atbalsta punkts (turpmāk tekstā – TAP) 
šādā pilsētā vai tās apkārtnē, nepārsniedzot 20 kilometru attālumu no pilsētas 
robežas: 
 Daugavpils; 
 Liepāja; 
 Rīga; 
 Valmiera; 
 Ventspils. 

3.4. Nolikuma 3.1.punkta prasības attiecināmas arī uz personālsabiedrības biedru (ja 
Pretendents ir personālsabiedrība). 
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3.5. Nolikuma 3.1.2.-3.1.8.punkta prasības attiecināmas arī uz Pretendenta norādīto 
apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 % no Līguma vērtības. 

3.6. Iesniedzot piedāvājumu Apvienībā, tiek izvirzīti šādi nosacījumi: 
3.6.1. jāiesniedz visu personu, kas iekļautas Apvienībā, parakstīta vienošanās (turpmāk 

– Sadarbības vienošanas), kurā norādīts katras personas atbildības apjoms un 
lomu sadalījums piedāvājuma iesniegšanai un Līguma slēgšanai, kādu daļu no 
Līguma izpildīs katrs Apvienības dalībnieks un kurš dalībnieks ir pilnvarots 
pārstāvēt Apvienību Konkursa gaitā. Ja Apvienība nav reģistrēta normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā un to ir paredzēts reģistrēt Līguma izpildei Sadarbības 
vienošanās jāsatur arī vienošanās par Apvienības reģistrēšanu Līguma izpildei, 
ja Apvienība tiks atzīta par Konkursa uzvarētāju; 

3.6.2. Nolikuma 3.1.punktā noteiktie izslēgšanas nosacījumi attiecināmi uz katru 
Apvienības dalībnieku, attiecīgi iesniedzot visus Nolikumā noteiktos dokumentus; 

3.6.3. Nolikuma 3.2.1.punkta prasības izpildei Apvienības dalībnieku finanšu gadu 
pārskatos norādītie apgrozījumi tiks skaitīti kopā, tāpēc ir pietiekami ar tik 
Apvienības dalībnieku gada pārskatu izrakstu iesniegšanu, cik nepieciešams 
prasības izpildei; 

3.6.4. Nolikuma 3.3.1.–3.3.4.punktā noteiktā prasība jāizpilda vismaz vienam 
Apvienības dalībniekam, attiecīgi iesniedzot dokumentus par Apvienības 
dalībnieku, kas prasību izpilda. 

 
4. Piedāvājuma apjoms un saturs 
4.1. Piedāvājumā jāiesniedz: 

4.1.1. aizpildīta pieteikuma vēstule (Nolikuma 1.pielikums); 
4.1.2. ja Pretendents reģistrēts ārvalstīs – izziņas, ko ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus 

pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas no izsniegušas ārvalsts kompetentās 
institūcijas un kas apliecina, ka uz Pretendentu nav attiecināmi Nolikuma 3.1.1.-
3.1.3., 3.1.6., 3.1.7.punktā noteiktie Pretendenta izslēgšanas noteikumi; 

4.1.3. izraksti no Pretendenta gada pārskatiem par 2014., 2015.un 2016.gadu; 
4.1.4. Nolikuma 3.3.2.punktā noteiktā apliecība (kopija); 
4.1.5. Transportlīdzekļu ražotāja vai ražotāja reģionālās pārstāvniecības izsniegts 

apliecinājuma dokuments par Pretendenta tiesībām veikt piedāvāto 
Transportlīdzekļu realizāciju un nodrošināt to tehnisko apkopi un garantijas 
saistību izpildi (kopija); 

4.1.6. TAP saraksts atbilstoši Nolikuma 2.pielikumā pievienotajai formai, ievērojot 
šādas prasības: 
4.1.6.1. TAP saraksta 1.daļā jānorāda ne vairāk kā viens TAP, kas atrodas 

katrā sarakstā norādītajā pilsētā vai tās apkārtnē, nepārsniedzot 
20 (divdesmit) kilometru attālumu no pilsētas robežas. Sarakstā 
jāiekļauj tikai tādi TAP, kas nodrošina Transportlīdzekļu tehniskās 
apkopes un garantijas remontus saskaņā ar Pretendenta piedāvājumā 
iesniegtajiem nosacījumiem; 

4.1.6.2. ja TAP nodrošina Pretendenta sadarbības partneris, papildus TAP 
sarakstam jāiesniedz Nolikuma 3.pielikumā pievienotais sadarbības 
partnera apliecinājums un piedāvāto Transportlīdzekļu ražotāja vai 
ražotāja reģionālās pārstāvniecības (importiera) apstiprinājumu, ka 
konkrētie TAP ir pilnvaroti veikt garantijas remontus. Pretējā gadījumā 
TAP netiks uzskatīts par Pretendenta TAP un prasība par TAP 
konkrētajā pilsētā tiks uzskatīta par neizpildītu; 

4.1.6.3. TAP saraksta 1.daļas tabulas ailē ADS jānorāda “ADS”, ja attiecīgais 
TAP ir autorizēts dīlera serviss (ADS). TAP ir ADS, ja norādītajam TAP 
ir izsniegts nevis Pretendenta, bet ražotāja vai ražotāja reģionālās 
pārstāvniecības (atkarībā no ražotāja izveidotās Transportlīdzekļu 
izplatīšanas struktūras) apliecinājuma dokuments, kas apliecina, ka 
TAP ir autorizēts veikt Transportlīdzekļu tehnisko apkopi un nodrošināt 
garantijas saistību izpildi. Norādot tabulā ADS, jāpievieno dokumenta 
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kopijas, kas apliecina TAP autorizāciju kā ADS, pretējā gadījumā TAP 
netiks atzīts par ADS;  

4.1.6.4. TAP saraksta 2.daļā informatīvi jānorāda pārējie Pretendenta TAP un 
ADS visā Latvijas Republikas teritorijā; 

4.1.7. tehniskais piedāvājums (skatīt 5.punktu); 
4.1.8. finanšu piedāvājums (skatīt 6.punktu); 

4.2. Pretendents ir tiesīgs iesniegt EVIPD kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai Nolikumā 
noteiktajām Pretendentu kvalifikācijas prasībām. Ja Pretendents izvēlējies iesniegt 
EVIPD, tas jāiesniedz par katru personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai 
apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām un par katru tā 
norādīto apakšuzņēmēju, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti. 
Personu apvienība iesniedz EVIPD par katru tās dalībnieku. Pretendents ir tiesīgs iesniegt 
EVIPD, kas bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja Pretendents apliecina, ka tajā 
iekļautā informācija ir pareiza. EVIPD ir pieejams aizpildīšanai .doc formātā: 
http://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/1_LV_annexe_acte_autonome_part1_v4.
doc vai EK mājaslapā tiešsaistes režīmā: https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/espd/filter?lang=lv. 

 
5. Tehniskais piedāvājums 
5.1. Tehniskais piedāvājuma ietvaros jāaizpilda Nolikuma 4.pielikumā pievienotā tehniskā 

piedāvājuma forma. 
5.2. Transportlīdzekļu tehniskā specifikācija noteikta tehniskā piedāvājuma 1.daļā (A tips) un 

2.daļā (B tips). Tabulas Pretendenta piedāvājuma ailē jānorāda precīzs piedāvātā 
Transportlīdzekļa raksturlielums (specifikācija), piemēram:  

Tehniskie parametri Prasības Pretendenta piedāvājums 
Kravas nodalījuma tilpums No 10.5 līdz 12.0 m3 11 m3 

Kravas nodalījuma grīdas platība 
Iespēja ievietot kravas nodalījumā 
ne mazāk kā 4 (četras) eiro 
paletes (0.80 m x 1.20 m) 

Iespēja ievietot kravas nodalījumā 
4 (četras) eiro paletes (0.80 m x 
1.20 m) 

Durvju skaits 

5 (piecas), t.sk. slīddurvis bez 
loga labajā pusē, aizmugurējās 
divdaļīgas ar atvēršanas leņķi ne 
mazāk kā 270 grādi, bez logiem 

5 (piecas), t.sk. slīddurvis bez 
loga labajā pusē, aizmugurējās 
divdaļīgas ar atvēršanas leņķi 270 
grādi, bez logiem 

Nedrīkst norādīt “atbilst”, “nodrošinām” vai tamlīdzīgi – šādi aizpildīts tehniskais 
piedāvājums tiks uzskatīts par nepilnīgi iesniegtu un līdz ar to – neatbilstošu 
Nolikumam. 

5.3. Tehniskajā piedāvājumā piedāvāto Transportlīdzekļu raksturlielumi apliecināmi ar 
kompetentas iestādes izsniegtu transportlīdzekļu tipa apstiprinājuma sertifikātu (kopija). 

5.4. Tehniskā piedāvājuma 3.daļā jānorāda noteikts kalendāro nedēļu skaits, kādā, skaitot no 
iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas, Pretendents nodos Pasūtītāja nomas lietošanā 
visus (64) Transportlīdzekļus. 

5.5. Tehniskā piedāvājuma 4.daļā ietvertas prasības un nosacījumi garantijas saistībām. 
Garantijas termiņš – 48 (četrdesmit astoņi) mēneši vai 300 000 kilometriem, atkarībā no 
tā, kas iestājas pirmais, skaitot no Transportlīdzekļa nodošanas dienas Pasūtītājam.  

5.6. Tehniskā piedāvājuma 5.daļā jānorāda informācija par tehniskajām apkopēm visā 
Transportlīdzekļu nomas lietošanas termiņā. Tabulā jānorāda tehnisko apkopju intervāls, 
jāapraksta, kādi darbi tiks veikti katrā tehniskajā apkopē un kādi materiāli tiks izmantoti. 
Tehniskās apkopes jāveic atbilstoši Transportlīdzekļu ražotāja noteiktajiem tehnisko 
apkopju intervāliem, tehnisko apkopju ietvaros veicamajiem darbiem, izmantojamiem 
materiāliem un rezerves daļām. Tehnisko apkopju izmaksas jāiekļauj finanšu piedāvājuma 
cenās, jo atsevišķa samaksa par tehniskajām apkopēm netiek paredzēta. 

5.7. Tehniskā piedāvājuma 6.daļā jānorāda tabulā prasītā informācija par nosacījumiem 
remonta darbiem, kas neietilpst garantijas remontā un regulārajās tehniskajās apkopēs. 

5.8. Tehniskajā piedāvājumā norādītie raksturlielumi attiecībā uz kaitīgajiem izmešiem un 
degvielas patēriņu apliecināmi ar CSDD datiem. Tāpēc tehniskā piedāvājuma ietvaros 
jāiesniedz šādas formas CSDD izsniegta vai CSDD apstiprināta izziņa par piedāvāto 
Transportlīdzekļu raksturlielumiem: 
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Automobiļa tips / emisijas A tipa automobilis B tipa automobilis 
Piedāvātā transportlīdzekļa marka, 
komercnosaukums   

Variants/versija   
Motora jauda, kW   
Motora darba tilpums, cm³   
NOx (mg/km)   
NMHC (mg/km)   
Cietās daļiņas PM (mg/km)   
Kombinētais CO2 (g/km)   
Kombinētais degvielas patēriņš litri/100 km   

 
6. Finanšu piedāvājums 
6.1. Finanšu piedāvājums jāiesniedz saskaņā ar Nolikuma 5.pielikumā pievienoto finanšu 

piedāvājuma formu. 
6.2. Finanšu piedāvājuma 1.daļā jānorāda tabulā prasītā informācija par Transportlīdzekļu 

nomu. Aizpildot finanšu piedāvājuma tabulu, ir jāņem vērā tajās ietvertās norādes par 
saskaitīšanu un reizināšanu. 

6.3. Nomas maksājumu aprēķināšanai paredzēts izmantot mainīgo procenta likmi, kas sastāv 
no [1] bāzes likmes – 3 mēnešu EURIBOR likme un [2] pievienotās likmes, kuru piedāvātā 
Pretendents un ir nemainīga visā līguma darbības laikā. Ievērojot,  ka Konkursa norises 
laikā 3 mēnešu EURIBOR bāzes likme ir negatīva, bet līguma (Nolikuma 6.pielikums) 
5.3.punkts nosaka, ka šādā gadījumā pieņemams, ka tā ir 0 (nulle), piedāvājumu 
objektīvam salīdzinājumam finanšu piedāvājumā jāpiemēro bāzes likme, kas ir vienāda ar 
0 (nulli).  
(avots: https://www.bank.lv/statistika/dati-statistika/naudas-tirgus-index/euribor-un-libor). 

6.4. Finanšu piedāvājuma tabulas aizpildīšanas nosacījumi: 
6.4.1. cenas jānorāda euro un centos; 
6.4.2. cenas jānorāda bez iekļauta PVN; 
6.4.3. 1.iemaksas apmērs tiek noteikts 10% (desmit procenti) apmērā no 

Transportlīdzekļa pārdošanas cenas, kas norādīta tabulas 2.ailē; 
6.4.4. komisijas maksā jāiekļauj visi izdevumi, kas saistīti ar līguma noslēgšanu. 

6.5. Finanšu piedāvājuma cenas ir jānorāda ar ne vairāk kā diviem cipariem aiz komata. Ja 
trešais cipars ir „5”, tas jāapaļo uz augšu. 

6.6. Papildus finanšu piedāvājuma formai jāiesniedz maksājumu grafiks visam 
Transportlīdzekļu nomas periodam (projekts). Maksājuma grafiks jāsagatavo pēc 
anuitātes principa. 

 
7. Piedāvājuma noformēšana 
7.1. Piedāvājums sastāv no dokumentiem, kas noteikti Nolikuma 4.punktā. Piedāvājuma 

dokumenti, kas atbilstoši Nolikuma 4.punktam iesniedzami saskaņā ar Nolikuma 
pielikumā pievienotajām formām, jāaizpilda, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas šī 
Konkursa sadaļā ievietotās piedāvājuma formas.  

7.2. Lai iesniegtu piedāvājumu, Pretendentam ir jāreģistrējas EIS e-konkursu sistēmā. 
Informācija par reģistrēšanos EIS e-konkursu sistēmā ir pieejama Ministru kabineta 
28.02.2017. noteikumos Nr.108 “Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi”, kā arī 
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Publication/View/785?subsystemCode=KON. 

7.3. Piedāvājums jāiesniedz elektroniskā veidā EIS e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas 
Pretendenta izvēles iespējas: 

7.4. izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-
konkursu apakšsistēmā Konkursa sadaļā ievietotās formas; 

7.5. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus EIS un 
augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas PDF formātā, t.sk. ar formā 
integrētajiem failiem (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu 
atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem). 

7.6. Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka: 
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7.6.1. piedāvājumi dokumenti ir jāsagatavo atsevišķos elektroniskos dokumentos ar 
standarta biroja programmatūras rīkiem nolasāmā formātā, piemēram, Microsoft 
Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) formātā vai PDF formātā; 

7.6.2. piedāvājuma dokumentus Pretendents paraksta ar EIS piedāvāto elektronisko 
parakstu vai ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu; 

7.6.3. piedāvājuma dokumentus paraksta Pretendenta pārstāvis ar Latvijas Republikas 
Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta 
tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu 
pilnvaru un dokumentu, kas apliecina pilnvaras izdevēja paraksta (pārstāvības) 
tiesības. Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un 
saistību apjoms; 

7.6.4. ja piedāvājumu iesniedz Apvienība jebkurā to kombinācijā, piedāvājumā norāda 
tās pilnvaroto pārstāvi ar tiesībām elektroniski parakstīt visus ar šo iepirkuma 
procedūru saistītos dokumentus. Pilnvarojums pārstāvēt personu apvienību ir 
jāparaksta katras personas apvienībā iekļautās personas pārstāvēttiesīgajam vai 
pilnvarotajam pārstāvim. 

7.7. Pretendents piedāvājuma noformēšanā ievēro Elektronisko dokumentu likumā noteiktās 
prasības attiecībā uz elektronisko dokumentu, kā arī drukātas formas dokumentu 
elektronisko kopiju noformēšanu un to juridisko spēku. Pretendents ir tiesīgs apliecināt 
visus  piedāvājumā  esošos atvasinātos dokumentus un tulkojumus, iesniedzot vienu 
kopēju apliecinājumu, kas attiecas uz visiem atvasinātajiem dokumentiem un tulkojumiem. 

7.8. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem vai 
dzēsumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Ja ir izdarīti labojumi, tiem jābūt 
apstiprinātiem ar pretendenta pilnvarotās personas parakstu. Ja pastāvēs jebkāda veida 
pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs 
apzīmējums ar vārdiem. 

7.9. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS 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 ne vēlāk 
kā 15 minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas jāiesniedz derīga 
elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai. 

7.10. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā atzīst visas Nolikuma prasības. 
 

8. Piedāvājuma iesniegšana un atvēršana 
8.1. Piedāvājums jāiesniedz EIS e-konkursu apakšsistēmā līdz 2018.gada 09.februāra plkst. 

10.00.  
8.2. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem 

Nolikuma prasībām, tie netiek atvērti un neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.  
8.3. Piedāvājumu atvēršanu Komisija veic nekavējoties pēc piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa beigām atklātā sēdē Pasūtītāja birojā Ziemeļu ielā 10, Lidosta “Rīga”, Mārupes 
novads. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē ir tiesīgi piedalīties visi Pretendenti vai to 
pārstāvji. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā 
EIS e-konkursu apakšsistēmā. Ja Pretendents vēlas piedalīties piedāvājumu atvēršanas 
sanāksmē klātienē, Pretendenta pārstāvim jāuzrāda personu apliecinošs dokuments: 
pase vai identifikācijas karte.  

8.4. Piedāvājumi tiek atvērti to iesniegšanas secībā. Komisija atver iesniegto piedāvājumu un 
priekšsēdētājs nolasa pamatdatus: piedāvājuma iesniegšanas laiks, Pretendenta 
nosaukums, piedāvātās cenas.  

8.5. Ja Pretendents pieprasa, tad piecu darbdienu laikā no pieprasījuma saņemšanas Komisija 
iesniedz Pretendentam piedāvājumu atvēršanas protokola izrakstu.  

 
9. Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājumu izvēles kritērijs 
9.1. Komisija veic piedāvājumu vērtēšanu slēgtās sēdēs. 
9.2. Piedāvājumu vērtēšana tiks veikta SPSIL 48.pantā un MK Noteikumos noteiktajā kārtībā. 
9.3. Komisija ir tiesīga pieaicināt ekspertus ar padomdevēja tiesībām. 
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9.4. Komisija vērtēs piedāvājumā iesniegto dokumentu un to satura atbilstību Nolikuma 
prasībām. 

9.5. Komisija ir tiesīga pieprasīt, lai Pretendents izskaidro iesniegto informāciju. 
9.6. Komisija ir tiesīga vispārpieejamos resursos (internetā, informatīvos materiālos) pārbaudīt 

Pretendenta piedāvājumā sniegto informāciju par Transportlīdzekļu tehniskajiem 
parametriem un raksturlielumiem. Komisija ir tiesīga pieprasīt Pretendentam skaidrojumu, 
ja tiek konstatētas neatbilstības. 

9.7. Sazinoties ar Pretendenta norādītajām kontaktpersonām, Komisija ir tiesīga pārbaudīt 
Pretendenta sniegto informāciju, kas pieteikuma vēstulē ietverta Nolikuma 3.3.1.punkta 
prasības izpildei. 

9.8. Komisija pārbaudīs, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētiskas kļūdas. Ja Komisija 
konstatēs aritmētisku kļūdu, Komisija to izlabos. Par kļūdas labojumu un laboto 
piedāvājuma summu Komisija paziņos Pretendentam, kura piedāvājumā kļūda labota. 
Vērtējot finanšu piedāvājumu, Komisija ņems vērā summu pēc labojuma. Par aritmētisku 
kļūdu tiks uzskatīta vienīgi nepārprotama matemātiska kļūda, citos gadījumos finanšu 
piedāvājums tiks atzīts par neatbilstošu Nolikuma prasībām. 

9.9. Komisija ir tiesīga noraidīt piedāvājumu, ja: 
9.9.1. piedāvājums neatbilst Nolikuma prasībām; 
9.9.2. Pretendents neizpilda visas Nolikumā noteiktās prasības; 
9.9.3. nav iesniegti visi Nolikumā noteiktie dokumenti vai iesniegto dokumentu saturs 

atšķiras no Nolikumā noteiktajām prasībām; 
9.9.4. piedāvājums nav iesniegts par visu iepirkuma apjomu; 
9.9.5. iesniegti vairāki piedāvājuma varianti; 
9.9.6. Komisijas noteiktajā termiņā Pretendents nespēj pietiekami izskaidrot 

piedāvājumu vai nesniedz atbildi vispār; 
9.9.7. pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām Pretendents groza, papildina vai 

atsauc iesniegto piedāvājumu; 
9.9.8. Pretendents sniedzis nepatiesu informāciju. 

9.10. Nolikumam atbilstošie piedāvājumi tiek savstarpēji salīdzināti, piešķirot novērtējuma 
punktus šādos piedāvājumu vērtēšanas kritērijos: 

Kritērijs un tā apzīmējums Maksimālais 
punktu skaits 

Finanšu piedāvājuma rezultāts (FP) 55 
Piegādes termiņš (PT) 20 
Autorizētie dīleru servisi (ADS) 20 
Transportlīdzekļu darbmūža ekspluatācijas izmaksas (TDEI) 5 

9.11. Kritērijā Finanšu piedāvājuma rezultāts (FP) punktus piešķirs saskaņā ar formulu: 

FP = 55x Zemākā piedāvātā kopējā maksa 
Vērtējamā kopējā maksa 

Vērtējumam tiks ņemts vērā finanšu piedāvājuma 12.ailē norādītais finanšu piedāvājuma 
rezultāts. 

9.12. Kritērijā Piegādes termiņš (PT) punkti tiks piešķirti, ņemot vērā Pretendenta iesniegto 
informāciju saskaņā ar Nolikuma 5.4.punktu. Punktu sadalījums: 

PT = 

Punkti Piedāvātais piegādes termiņš 
20 8 nedēļas 
16 9 nedēļas 
12 10 nedēļas 
8 11 nedēļas 
4 12 nedēļas 
2 13 nedēļas 
0 14 nedēļas vai ilgāk 

9.13. Kritērijā Autorizētie dīleru servisi (ADS) tiks piešķirts 4 (četri) punkti par katru Nolikuma 
2.pielikuma (Tehniskā atbalsta punkti) 1.daļas tabulā atzīmēto ADS. Maksimālais 
norādāmais ADS skaits ir 5, līdz ar to maksimālais punktu skaits šajā kritērijā ir 20. Punkti 
par ADS tiks piešķirts tikai tādā gadījumā, ja piedāvājumā tiks iesniegta arī TAP 
autorizāciju apliecinoša dokumenta kopija (skatīt 4.1.6.3.punktu). 
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9.14. Kritērijā Transportlīdzekļu darbmūža ekspluatācijas izmaksas (TDEI) punktus piešķirs 
saskaņā ar formulu: 

TDEI = 5x Zemākās TDEI 
Vērtējamās TDEI 

9.14.1. TDEI aprēķina Pasūtītājs saskaņā ar Ministru kabineta 28.02.2017. 
noteikumiem Nr.106 „Noteikumi par autotransporta līdzekļu kategorijām, 
kuru iepirkumos piemēro īpašas prasības, un autotransporta līdzekļu 
ekspluatācijas izmaksu aprēķināšanas metodiku”; 

9.14.2. izmaksas tiks aprēķinātas katra tipa vienam Transportlīdzeklim, sareizinātas 
ar tipa Transportlīdzekļu skaitu un saskaitītas ar otra tipa Transportlīdzekļu 
TDEI. Kopsumma tiks izmantota, piešķirot punktus saskaņā ar Nolikuma 
9.14.punktā noteikto formulu; 

9.14.3. vērtējumam tiks ņemti vērā CSDD izziņā norādītie dati (skatīt 5.8.punktu). Ja 
izziņā kāds no vērtējamiem raksturlielumiem būs norādīts amplitūdā, 
komisija ņems vērā lielāko amplitūdas rādītāju. 

9.15. Aprēķinot novērtējuma punktus (reizinot / dalot), Komisija apaļos rezultātu (starprezultātu) 
līdz diviem cipariem aiz komata. Ja rezultāta trešais cipars būs „5”, tas tiks apaļots uz 
augšu. 

9.16. Kopējais punktu skaits (S) tiks noteikts šādi saskaitot Pretendenta iegūtos punktus katrā 
vērtēšanas kritērijā: S = FP + PT + ADS + TDEI.  

9.17. Piedāvājums, kas iegūs vislielāko novērtējuma punktu skaitu (S), tiks atzīts par 
saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. 

9.18. Par Konkursa uzvarētāju tiks atzīts Pretendents, kas iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko 
piedāvājumu. 

9.19. Ja divi vai vairāki piedāvājumi ir ar vienādu vislielāko S punktu skaitu, par Konkursa 
uzvarētāju tiks atzīts Pretendents, kas piedāvājumu iesniedzis ātrāk. 

9.20. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu no 
piedāvājumiem, ja piedāvājumi pārsniedz Pasūtītāja apstiprināto finansējumu vai 
iesniegtie piedāvājumi nav uzskatāmi par finansiāli vai saimnieciski izdevīgiem. 

9.21. Komisijas pieņemtais lēmums tiek apstiprināts Pasūtītāja darbību reglamentējošos 
iekšējos dokumentos noteiktajā kārtībā. 

9.22. Paziņojums par Konkursa rezultātiem visiem Pretendentiem tiks nosūtīts SPSIL noteiktajā 
termiņā. 

 
10. Iepirkuma līguma noslēgšana 
10.1. Iepirkuma līgums, kura projekts pievienots Nolikuma 6.pielikumā, tiks noslēgts ar 

Konkursa uzvarētāju atbilstoši tā iesniegtajam Piedāvājumam. Piedāvājuma iesniegšana 
uzskatāma par Pretendenta piekrišanu iepirkuma līguma projektam. 

10.2. Ar Konkursa uzvarētāju tiks noslēgts servisa līgums, kura projekts pievienots Nolikuma 
7.pielikumā un tas reglamentēs remontdarbu un tehnisko apkopju jautājumus. 
Piedāvājuma iesniegšana uzskatāma par Pretendenta piekrišanu servisa līguma 
projektam. 

10.3. Iepirkuma līgums tiek noslēgts SPSIL noteiktajā kārtībā un termiņos. 
10.4. Pasūtītājs ir tiesīgs neslēgt iepirkuma līgumu, ja pēc Konkursa rezultātu apstiprināšanas 

Pretendents groza piedāvājuma nosacījumus, atsakās noslēgt iepirkuma vai servisa 
līgumu. 

10.5. Pasūtītājs neslēgs iepirkuma līgumu, ja pēc Konkursa rezultātu apstiprināšanas Konkursa 
uzvarētājs līguma izpildē piesaista personas, kas nav norādītas Konkursa ietvaros 
iesniegtajā piedāvājumā. 

10.6. Ja Transportlīdzekļu nomas periodā kāds no Transportlīdzekļiem tiek nozagts, nolaupīts, 
vai konstatēta tā pilnīga bojāeja ceļu satiksmes negadījuma rezultātā, iepirkuma līguma 
pusēm, rakstveidā vienojoties, ir tiesības vienoties par cita Transportlīdzekļa piegādi katra 
zaudētā Transportlīdzekļa vietā saskaņā ar identiskiem finansiālajiem noteikumiem, kādi 
ir ietverti Pretendenta piedāvājumā un sākotnējā iepirkuma līgumā. 

10.7. Gadījumos, kad nav iespējama Līguma noslēgšana ar sākotnēji izraudzīto Konkursa 
uzvarētāju, Pasūtītājs rīkojas MK Noteikumu 23.un 24.punktā noteiktajā kartībā. 
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11. Lietoto transportlīdzekļu atpirkuma piedāvājums 
11.1. Pretendentiem ir tiesības (ne pienākums) iesniegt piedāvājumu par Pasūtītāja lietoto 

transportlīdzekļu iegādi, kuru saraksts pievienots Nolikuma 8.pielikumā.  
11.2. Pretendentu piedāvājums par lietoto transportlīdzekļu iegādi nav saistāms ar piedāvājumu 

Konkursa ietvaros, tas nekādi neietekmē Konkursa piedāvājumu vērtēšanu un attiecīgi 
Konkursa rezultātus.  

11.3. Lietotos transportlīdzekļus var apskatīt, iepriekš piesakoties pie Pasūtītāja  
kontaktpersonas Jurija Arhipova, tālrunis 29240020, e-pasts jurijs.arhipovs@pasts.lv. 

11.4. Piedāvājums iesniedzams par visu transportlīdzekļu iegādi vienlaicīgi un saskaņā ar 
Nolikuma 8.pielikumā pievienoto formu, norādot piedāvāto cenu par katru transportlīdzekli 
atsevišķi un kopējo cenu.  

11.5. Pasūtītājs izvērtēs iesniegtos piedāvājumus un rakstveidā informēs par līguma 
noslēgšanas iespējām. Pasūtītājs ņems vērā piedāvāto cenu līmeni salīdzinājumā ar 
tirgus cenām un citus faktorus, kas nosaka saimnieciski izdevīga līguma noslēgšanu. Ja 
Pasūtītājs pieņems lēmumu par lietoto transportlīdzekļu atsavināšanu, līgums tiks 
noslēgts saskaņā ar Nolikuma 9.pielikumā pievienoto līguma projektu. 

 
12. Nolikuma pielikumu saraksts 
12.1. Nolikuma pielikumi ir neatņemamas Nolikuma sastāvdaļas. 
12.2. Nolikuma pielikumu saraksts: 

1.pielikums Pieteikums 
2.pielikums Tehniskā atbalsta punkti 
3.pielikums Sadarbības partnera apliecinājums 
4.pielikums Tehniskā specifikācija/ Tehniskais piedāvājums  
5.pielikums  Finanšu piedāvājums 
6.pielikums Iepirkuma līgums 
7.pielikums Servisa līgums 
8.pielikums Lietoto transportlīdzekļu pirkuma piedāvājums 
9.pielikums Lietoto transportlīdzekļu pirkuma līgums 
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1.pielikums 
 

Pieteikuma vēstule 
VAS “Latvijas Pasts” konkursā  

“Jaunu kravas mikroautobusu noma, izmantojot operatīvo līzingu”  
(iepirkuma identifikācijas Nr.2017/4) 

 
1. Informācija par Pretendentu: 

Nosaukums  
Reģistrācijas numurs  
Adrese  
Tālrunis  
Fakss  
E-pasts  

2. Apliecinām, ka izprotam un piekrītam atklāta konkursa “Jaunu kravas mikroautobusu noma, 
izmantojot operatīvo līzingu” (iepirkuma identifikācijas numurs LP-2017/4) noteiktajām 
prasībām un noteikumiem. 

3. Apliecinām piedāvājuma derīguma termiņu vismaz 4 (četri) mēneši no piedāvājuma 
iesniegšanai noteiktās dienas. 

4. Apliecinām, ka konkursa nolikums ir skaidrs un saprotams, iebildumu un pretenziju nav un 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā apņemas pildīt visus konkursa nolikuma 
noteikumus, kā arī slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši nolikumam pievienotajam līguma 
projektam. 

5. Apliecinām N1 kategorijas jaunu kravas mikroautobusu (tālāk tabulā – N1 auto) tirdzniecības 
pieredzi Nolikuma 3.3.1.punkta prasības izpildei: 

Gads 
Kopā realizētie 

N1 auto 
 

Lielākais klients, 
kam piegādāti 

visvairāk N1 auto 
(nosaukums, 

rēgistrācijas numurs) 

Lielākajam 
klientam 

piegādāto N1 
auto skaits 

Lielākā klienta 
kontaktpersona 

atsauksmes iegūšanai 
(vārds, uzvārds, 
telefons, e-pasts) 

2014     
2015     
2016     
2017     

6. Piedāvājums tiek iesniegts piegādātāju apvienībā ar:1
Nosaukums  
Reģistrācijas numurs  
Adrese  
Tālrunis  
Fakss  
E-pasts  

7. Piegādātāju apvienības dalībnieku pienākumu sadalījums iepirkuma līguma izpildē: 
Piegādāju apvienības dalībnieks Pienākumu sadalījums iepirkuma līguma izpildē 
  
  

8. Apliecinām, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas. 
 
 
Pretendenta  ___________________________________________________ personā 

(pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds) 

Paraksts _________________________ 
 

Datums ______________ 
  

                                            
1 Pieteikuma 6.un 7.punkts jāaizpilda, ja piedāvājums tiek iesniegts piegādātāju apvienībā 
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2.pielikums 
 
 

Tehniskā atbalsta punktu (TAP) saraksts 
 
 

Pretendents: ___________________ 
 
 
1.daļa. TAP Nolikuma 3.3.4.punktā noteiktajās pilsētās vai to tuvumā: 

Pilsēta 

Pretendenta piedāvātais TAP 

ADS?1 Nosaukums Adrese 
Kontaktpersonas 
vārds, uzvārds,  
tālruņa numurs 

Daugavpils     
Liepāja     
Rīga     
Valmiera     
Ventspils     

 
 
2.daļa. Pārējie TAP Latvijas Republikas teeritorijā: 

Nr.p.k. Nosaukums Adrese Kontaktpersona ADS (jā /nē) 
     

 
 
 
Pretendenta pilnvarotā persona: 
 

(amats, vārds, uzvārds, paraksts) 

                                            
1 Ja TAP ir autorizēts dīlera serviss, tabulā jāieraksta “ADS”, papildus pievienojot Nolikuma 4.1.6.3.punktā noteiktos 
dokumentus 
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3.pielikums 
 
 

Sadarbības partnera apliecinājums 
 
 
/vieta, datums/ 
 
Ar šo mēs apstiprinām, ka mums ir saistošs „_____________________________” [Pretendenta 
nosaukums] iesniegtais piedāvājums VAS „Latvijas Pasts” atklātajā konkursā „Jaunu kravas 
mikroautobusu noma, izmantojot operatīvo līzingu” (iepirkuma identifikācijas Nr.LP-2017/4) 
attiecībā uz tehniskā atbalsta punktiem izvirzītajām prasībām, un mēs apliecinām, ka Pasūtītāja 
lietošanā nodotajiem automobiļiem tiks veiktas tehniskās apkopes un garantijas remonti saskaņā 
ar izgatavotāja rūpnīcas tehnoloģiskajām prasībām. 
 
Sadarbības partnera nosaukums: __________________________________________ 
 
Reģistrācijas Nr.  _____________________________________________________ 
 
Juridiskā adrese:  _____________________________________________________ 
 
Tehniskā atbalsta (servisa) adrese: _________________________________________ 
 
Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: __________________________________ 
 
 
Pilnvarotās personas paraksts: __________________ 
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4.pielikums 
 
 

Tehniskā specifikācija / Tehniskais piedāvājums 
 
Atklāta konkursa „Jaunu kravas mikroautobusu noma, izmantojot operatīvo līzingu” (iepirkuma 
identifikācijas Nr.LP-2017/4) ietvaros iesniedzam šādu tehnisko piedāvājumu: 
 
1.daļa. Tehniskā specifikācija / tehniskais piedāvājums A tipa Transportlīdzeklim 

Tehniskie parametri Prasības Pretendenta piedāvājums 
Automobiļa marka / komercnosaukums (jāatbilst CSDD izziņā norādītajam)  
Automobiļa variants / versija (jāatbilst CSDD izziņā norādītajam)  
Automobiļa statuss Jauns  
Automobiļu skaits 48 (četrdesmit astoņi)  

Pamatprasības automobilim 
Automobiļa veids/kategorija Kravas furgons/N1  
Automobiļa pilna masa 3 500 kg  
Kravnesība Ne mazāk kā 1400 kg  
Kravas nodalījuma tilpums No 10.5 līdz 12.0 m3  

Kravas nodalījuma grīdas 
platība 

Iespēja ievietot kravas nodalījumā ne 
mazāk kā 4 (četras) eiro paletes (0.80 m x 
1.20 m) 

 

Durvju skaits 

5 (piecas), t.sk. slīddurvis bez loga labajā 
pusē, aizmugurējās divdaļīgas ar 
atvēršanas leņķi ne mazāk kā 270 grādi, 
bez logiem 

 

Virsbūves krāsa Balta  
Sēdvietu skaits 3 (trīs)  
Degvielas veids Dīzeļdegviela  

Motora jauda Ne mazāk kā 95 kW (jāatbilst CSDD izziņā 
norādītajam)  

Motora darba tilpums Ne mazāk kā 2200 cm³ (jāatbilst CSDD 
izziņā norādītajam)  

Atbilstība izmešu normām Ne mazāk kā EURO 6  
Piedziņas veids Priekšējā  
Pārnesumu kārbas veids Mehāniskā, 6 pakāpju + atpakaļgaita  

Prasības Transportlīdzekļa aprīkojumam 

Drošība 

Frontālais (autovadītājam) gaisa drošības 
spilvens  

Bremžu pretbloķēšanas sistēma (ABS)  
Elektroniskā gaitas stabilitātes kontroles 
sistēma  

Velkošo riteņu pretbuksēšanas sistēma  
Bremžu asistents  
Visu durvju centrālā atslēga ar tālvadību. 
Papildus funkcija ar iespēju atsevišķi 
atslēgt/aizslēgt automobiļa kabīni un kravas 
nodalījumu 

 

Signalizācija ar vadītāja kabīnes telpas 
kontroles funkciju  

Rūpnīcas imobilaizers motora darbības 
bloķēšanai  

Stāvvietā novietošanas (parkošanās) palīgs 
(aizmugurē)  

Stūres iekārta Stūres pastiprinātājs  

Elektroiekārta 
Automātiskās tuvās vai dienas gaismas  
Elektriski vadāmi stiklu pacēlāji vadītāja un 
blakussēdētāja durvīm  
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Elektriski regulējami un apsildāmi 
atpakaļskata sānu spoguļi  

Priekšējie miglas lukturi  

Virsbūve 

Motora telpas apakšējās daļas aizsargs 
(viegli demontējams)  

Priekšējo un aizmugurējo riteņu dubļu sargi  
Vadītāja kabīnes (salona) gumijas paklāji  
Kravas nodalījuma atdalošā starpsiena (ar 
logu)  

Kravas nodalījuma sānu paneļu un 
aizmugurējo durvju apdare no iekšpuses ar 
finiera saplāksni (biezums 6 mm). Apdarei 
jābūt griestu augstumā 

 

Kravas nodalījuma grīdas segums ar 
ūdensizturīgu finiera saplāksni (biezums 10 
mm), vismaz 4 (četras) cilpas kravas 
stiprināšanai uz grīdas un 6 (sešas) cilpas 
kravas stiprināšanai uz sānu paneļiem 

 

Aizmugurējā tilta papildus aizsardzība (35 
cm augsta armēta gumijas loksne, kas ir 
uzstādīta 100 cm attālumā pirms 
aizmugurējā tilta visā virsbūves platumā) 

 

Riepas, riteņi (piedāvājumā 
jāiekļauj riepas, kuras tiek 
marķētas ar zīmoliem 
Continental, Good Year, 
Dunlop, Hankook, Michelin, 
Pirelli, Nokian, Bridgestone, 
GT Radial, Yokohama vai šo 
ražotāju meitas uzņēmumu 
zīmoliem 

Riteņa izmērs ne mazāk kā R16 collas  
Pilna izmēra rezerves ritenis ar stiprinājumu 
kravas nodalījuma sānu daļā - aizmugurē 
kreisajā pusē (vertikāli) 

 

Ziemas riepas bez radzēm (jānorāda 
marka, modelis, izmērs un slodzes indekss)  

Funkcionalitāte un speciālais 
aprīkojums 

Rūpnīcas audiosistēma (radio un vismaz 2 
skaļruņi) ar iebūvētu brīvroku sistēmu 
mobilajam telefonam 

 

Vadītāja kabīnē gaisa kondicionētājs  
Automātiskā ātruma uzturēšanas sistēma  
Ārējā gaisa temperatūras uzrādīšana uz 
mērinstrumentu paneļa informatīvā displeja  

Aprīkojums atbilstošs MK 
Noteikumiem Nr.466 
„Noteikumi par 
transportlīdzekļu valsts 
tehnisko apskati un tehnisko 
kontroli uz ceļiem” 

Avārijas trijstūris  
Ugunsdzēšamais aparāts  
Auto aptieciņa  

Atstarojošā veste  

Reģistrācija 
Izmaksas, kas saistītas ar 
reģistrāciju CSDD un pirmo 
tehniskās apskates uzlīmi 

Jāiekļauj izmaksās  

Piegāde 
Piegādes vieta VAS “Latvijas Pasts”, Ziemeļu iela 10, 

Lidosta “Rīga”, Mārupes novads  

Apmaksātais nobraukums visā nomas periodā: 300 000 kilometri. 
 
 
 

2.daļa. Tehniskā specifikācija / tehniskais piedāvājums B tipa Transportlīdzeklim 
Tehniskie parametri Prasības Pretendenta piedāvājums 

Automobiļa marka / komercnosaukums (jāatbilst CSDD izziņā norādītajam)  
Automobiļa variants / versija (jāatbilst CSDD izziņā norādītajam)  
Automobiļa statuss Jauns  
Automobiļu skaits 16 (sešpadsmit)  
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Pamatprasības automobilim 
Automobiļa veids/kategorija Kravas furgons/N1  
Automobiļa pilna masa 3 500 kg  
Kravnesība Ne mazāk kā 1400 kg  
Kravas nodalījuma tilpums No 13.0 līdz 14.5 m3  

Kravas nodalījuma grīdas 
platība 

Iespēja ievietot kravas nodalījumā ne 
mazāk kā 5 (piecas) eiro paletes (0.80 m x 
1.20 m) 

 

Durvju skaits 

5 (piecas), t.sk. slīddurvis bez loga labajā 
pusē, aizmugurējās divdaļīgas ar 
atvēršanas leņķi ne mazāk kā 270 grādi, 
bez logiem 

 

Virsbūves krāsa Balta  
Sēdvietu skaits 3 (trīs)  
Degvielas veids Dīzeļdegviela  

Motora jauda Ne mazāk kā 95 kW (jāatbilst CSDD izziņā 
norādītajam)  

Motora darba tilpums Ne mazāk kā 2200 cm³ (jāatbilst CSDD 
izziņā norādītajam)  

Atbilstība izmešu normām Ne mazāk kā EURO 6  
Piedziņas veids Priekšējā  
Pārnesumu kārbas veids Mehāniskā, 6 pakāpju + atpakaļgaita  

Prasības Transportlīdzekļa aprīkojumam 

Drošība 

Frontālais (autovadītājam) gaisa drošības 
spilvens   

Bremžu pretbloķēšanas sistēma (ABS)  
Elektroniskā gaitas stabilitātes kontroles 
sistēma  

Velkošo riteņu pretbuksēšanas sistēma  
Bremžu asistents  
Visu durvju centrālā atslēga ar tālvadību. 
Papildus funkcija ar iespēju atsevišķi 
atslēgt/aizslēgt automobiļa kabīni un kravas 
nodalījumu 

 

Signalizācija ar vadītāja kabīnes telpas 
kontroles funkciju  

Rūpnīcas imobilaizers motora darbības 
bloķēšanai  

Stāvvietā novietošanas (parkošanās) palīgs 
(aizmugurē)  

Stūres iekārta Stūres pastiprinātājs  

Elektroiekārta 

Automātiskās tuvās vai dienas gaismas  
Elektriski vadāmi stiklu pacēlāji vadītāja un 
blakussēdētāja durvīm  

Elektriski regulējami un apsildāmi 
atpakaļskata sānu spoguļi  

Priekšējie miglas lukturi  

Virsbūve 

Motora telpas apakšējās daļas aizsargs 
(viegli demontējams)  

Priekšējo un aizmugurējo riteņu dubļu sargi  
Vadītāja kabīnes (salona) gumijas paklāji  
Kravas nodalījuma atdalošā starpsiena (ar 
logu)  

Kravas nodalījuma sānu paneļu un 
aizmugurējo durvju apdare no iekšpuses ar 
finiera saplāksni (biezums 6 mm). Apdarei 
jābūt griestu augstumā 

 

Kravas nodalījuma grīdas segums ar 
ūdensizturīgu finiera saplāksni (biezums 10 
mm), 4 (četras) cilpas kravas stiprināšanai 
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uz grīdas un 6 (sešas) cilpas kravas 
stiprināšanai uz sānu paneļiem 
Aizmugurējā tilta papildus aizsardzība (35 
cm augsta armēta gumijas loksne, kas ir 
uzstādīta 100 cm attālumā pirms 
aizmugurējā tilta visā virsbūves platumā) 

 

Riepas, riteņi (piedāvājumā 
jāiekļauj riepas, kuras tiek 
marķētas ar zīmoliem 
Continental, Good Year, 
Dunlop, Hankook, Michelin, 
Pirelli, Nokian, Bridgestone, 
GT Radial, Yokohama vai šo 
ražotāju meitas uzņēmumu 
zīmoliem 

Riteņa izmērs ne mazāk kā R16 collas  
Pilna izmēra rezerves ritenis ar stiprinājumu 
kravas nodalījuma sānu daļā - aizmugurē 
kreisajā pusē (vertikāli) 

 

Ziemas riepas bez radzēm (jānorāda 
marka, modelis, izmērs un slodzes indekss)  

Funkcionalitāte un speciālais 
aprīkojums 

Rūpnīcas audiosistēma (radio un vismaz 2 
skaļruņi) ar iebūvētu brīvroku sistēmu 
mobilajam telefonam 

 

Vadītāja kabīneē gaisa kondicionētājs  
Automātiskā ātruma uzturēšanas sistēma  
Ārējā gaisa temperatūras uzrādīšana uz 
mērinstrumentu paneļa informatīvā displeja  

Aprīkojums atbilstošs MK 
Noteikumiem Nr. 466 
„Noteikumi par 
transportlīdzekļu valsts 
tehnisko apskati un tehnisko 
kontroli uz ceļiem” 

Avārijas trijstūris  
Ugunsdzēšamais aparāts  
Auto aptieciņa  

Atstarojošā veste  

Reģistrācija 
Izmaksas, kas saistītas ar 
reģistrāciju CSDD un pirmo 
tehniskās apskates uzlīmi 

Jāiekļauj izmaksās  

Piegāde 
Piegādes vieta VAS “Latvijas Pasts”, Ziemeļu iela 10, 

Lidosta “Rīga”, Mārupes novads  

Apmaksātais nobraukums visā nomas periodā: 300 000 kilometri. 
 
3.daļa. Piegādes apliecinājums. 
Apliecinām, ka visi 64 (sešdesmit četri) Transportlīdzekļi tiks nodoti Pasūtītājam nomas lietošanā 
_____(___nedēļu skaits vārdiem___) kalendāro nedēļu laikā no iepirkuma līguma spēkā 
stāšanās dienas. 
 
4.daļa. Garantijas saistības. 
Piedāvātajiem transportlīdzekļiem tiks nodrošinātas šādas garantijas saistības: 

Automobiļa 
sastāvdaļa  

(iekārta) 
Uz ko attiecas garantija Izņēmums 

Garantijas termiņš, atkarībā 
no tā, kas iestājas pirmais, 
skaitot no Transportlīdzekļa 

nodošanas dienas 
Pasūtītājam 

Laiks 
(mēneši) 

Nobraukums 
(km) 

Motors Visas sastāvdaļas, sistēmas un 
komponenti Nav 48 300 000 

Motora dzesēšanas 
sistēma 

Visas sastāvdaļas, sistēmas un 
komponenti Nav 48 300 000 

Degvielas padeves 
sistēma 

Visas sastāvdaļas, sistēmas un 
komponenti Nav 48 300 000 

Izplūdes gāzu 
sistēma 

Visas sastāvdaļas, sistēmas un 
komponenti Nav 48 300 000 

Transmisija Visas sastāvdaļas, sistēmas un 
komponenti Nav 48 300 000 
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Sajūgs Visas sastāvdaļas, sistēmas un 
komponenti Nav 48 300 000 

Balstiekārta (šasija) 
Visas sastāvdaļas, sistēmas un 

komponenti, tajā skaitā, 
amortizatori 

Nav 48 300 000 

Ritenis Riteņa disks Riepas 48 300 000 

Stūres iekārta Visas sastāvdaļas, sistēmas un 
komponenti Nav 48 300 000 

Bremžu sistēma Visas sastāvdaļas, sistēmas un 
komponenti 

Bremžu 
kluči  

un diski 
48 300 000 

Elektroiekārta Visas sastāvdaļas, sistēmas un 
komponenti Spuldzes 48 300 000 

Virsbūve Visa virsbūve Vējstikla 
slotiņas 48 300 000 

Apliecinām, ka garantijas saistības neietekmēs 6 milimetru diametra caurumu izurbšana 
Transportlīdzekļu virsbūvēs papildus aprīkojuma uzstādīšanai: 

 A tipa Transportlīdzeklim – 2 caurumi kravas nodalījuma grīdā un 2 caurumi vadītāja 
kabīnes grīdā starp sēdekļiem; 

 B tipa Transportlīdzeklim – 4 caurumi kravas nodalījuma grīdā un 2 caurumi kravas 
nodalījumu atdalošā starpsienā. 

 
 
5.daļa. Informācija par tehniskajām apkopēm. 
Transportlīdzekļu nomas periodā tiem tiks veiktas šādas tehniskās apkopes: 

Tehniskās apkopes 
intervāls (nobraukums) Veicamo darbu apraksts Izmantojamās rezerves 

daļas 

Izmantojamie 
materiāli, smērvielas, 

tehniskie šķidrumi 
    

 
 
6.daļa. Papildus informācija.  
Attiecībā uz remonta darbiem, kas neietilpst regulārajās tehniskajās apkopēs un garantijas 
remontā, tiks piemēroti šādi nosacījumi: 

Pozīcija Pretendenta 
piedāvājums 

Servisa darba stundas (normstundas) cena (EUR bez PVN)  
Atlaide oriģinālajām rezerves daļām (procentos)  
Atlaide materiāliem (procentos)  

 
Apliecinām, ka: 

 nosacījumi būs spēkā visā Transportlīdzekļu nomas lietošanas periodā; 
 atlaides tiks piemērotas konkrētā brīža mazumtirdzniecības cenai; 
 piedāvājums attiecas arī uz sadarbības partneru TAP, kas norādīti piedāvājumā; 
 atlaide materiāliem attiecas uz visiem tehniskajiem šķidrumiem (eļļas, bremžu šķidrums, 

dzesēšanas šķidrums un tml.). 
 
 
Pretendenta pilnvarotā persona:  
 
 

(amats, vārds, uzvārds, paraksts) 

Datums ______________ 
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5.pielikums 
 

Finanšu piedāvājums 
 
Atklāta konkursa „Jaunu kravas mikroautobusu noma, izmantojot operatīvo līzingu” (iepirkuma 
identifikācijas Nr.LP-2017/4) ietvaros iesniedzam šādu finanšu piedāvājumu: 
 
Procentu likme: bāzes likme 3 mēnešu EURIBOR, kas noteikta kā 0 (nulle) 
+ pievienotā (nemainīgā) likme ________ % 
 
1.daļa. Finanšu piedāvājuma tabula. 

Ailes 
Nr. Pozīcija Piedāvājums 

(euro bez PVN) 
1.  Automobiļa tips A B 
2.  Viena automobiļa pārdošanas cena   

3.  1.iemaksas apmērs par vienu automobili, kas ir vienāds ar 10% no 
automobiļa pārdošanas cenas    

4.  Komisijas maksājums un citas ar līgumu saistītās administratīvās 
izmaksas vienam automobilim   

5.  Kopējais procentu maksājums vienam automobilim 48 menešu 
periodā   

6.  Kopējā ikmēneša nomas maksājumu summa 48 mēnešu periodā 
vienam automobilim   

7.  Nepieciešamo automobiļu skaits 48 16 

8.  
1.iemaksas apmērs, komisiju un procentu 
maksājumu apmērs par visiem attiecīgā tipa 
automobiļiem  

(3.aile + 4.aile+5.aile) 
x 7.aile   

9.  Kopējais 1.iemaksas, komisiju un procentu 
apmērs par abu tipu automobiļiem  A8 + B8  

10.  Ikmēneša maksājumu kopsumma par visiem 
attiecīgā tipa automobiļiem  6.aile x 7.aile   

11.  Kopējā ikmēneša nomas maksājumu summa 48 
mēnešu periodā  A10 + B10  

12.  
Kopējā nomas maksa par Transportlīdzekļiem, 
ko līguma darbības laikā Pasūtītājs samaksās par 
visa skaita Transportlīdzekļu nomu 

9.aile + 11.aile  

 
2.daļa. Informatīvi: 

Automobiļu atlikusī vērtība (EUR bez PVN):  A tips: 
B tips: 

Maksa par apmaksātā nobraukuma pārsniegšanu  
(EUR par vienu kilometru, bez PVN) 

 

 
Pretendenta pilnvarotā persona:  
 
 

(amats, vārds, uzvārds, paraksts) 

Datums ______________ 
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6.pielikums 
 
 

LĪGUMS  
par jaunu kravas mikroautobusu nomu, izmantojot operatīvo līzingu 

Nr.__________________________ 
 
 
Mārupes novadā,  
2018.gada ___._____________. 
 
1. Līgumslēdzējas puses: 

1.1. Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Pasts”, kuru uz _________ pamata pārstāv ______, 
turpmāk tekstā – "Līzinga ņēmējs", no vienas puses, un 

1.2. ________________, kuru uz ________ pamata pārstāv __________, turpmāk tekstā 
– "Līzinga devējs", 

1.3. ________________, kuru uz _______ pamata pārstāv __________, turpmāk tekstā 
– "Pārdevējs", no otras puses,  

 
turpmāk tekstā kopā sauktas ‘’Puses’’, 
pamatojoties uz atklāta konkursa „Jaunu kravas mikroautobusu noma, izmantojot operatīvo 
līzingu” (iepirkuma identifikācijas Nr.LP-2017/4), turpmāk tekstā – Konkurss, rezultātiem, 
noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā – „Līgums”: 
 
2. Līguma priekšmets 

2.1. Līzinga devējs piešķir tiesības Līzinga ņēmējam par noteiktu nomas maksu lietot 
šādus jaunus automobiļus (turpmāk tekstā – „Automobilis”): 

Nr. 
p.k. 

Automobiļa 
tips 

saskaņā ar 
Konkursa 
nolikumu 

Marka, 
komerc- 

nosaukums 

Automobiļu 
skaits 

Tipa visa  
Automobiļa 

skaita 
pārdošanas 

cena 
(euro bez PVN) 

Mēneša nomas 
maksa par vienu 

Automobili, sākot no 
nomas maksas 
2.maksājuma 

(euro bez PVN) 
1. A  48   
2. B  16   

Kopā: 64   
2.2. Pamatnoteikumi: 

2.2.1. Automobiļu nomas termiņš: 4 gadi jeb 48 (četrdesmit astoņi) mēneši, skaitot 
no Automobiļa piegādes dienas; 

2.2.2. atļautais (apmaksātais) nobraukums nomas periodā: 300 000 kilometri. 
2.2.3. maksa par apmaksātā nobraukuma pārsniegšanu: _____ EUR / km (bez 

PVN). 
2.3. Automobiļiem un to aprīkojumam jāatbilst tehniskajām specifikācijām saskaņā ar 

Līguma pielikumiem Nr.1 un Nr.2. 
 
3. Pušu tiesības un pienākumi 

3.1. Līzinga ņēmējam ir tiesības: 
3.1.1. visu Līguma termiņu netraucēti lietot nomātos Automobiļus Latvijas teritorijā 

un citās Eiropas Savienības valstīs; 
3.1.2. uz ieņēmumiem, kas gūti no Automobiļa darbības, kā arī ikvienu jaunu mantu, 

kuru Līzinga ņēmējs iegūst no Automobiļa nomas saņemtajiem ieņēmumiem; 
3.1.3. uz Automobiļa garantijas apkalpošanu un servisu; 
3.1.4. uzlabot Automobiļa komplektāciju un vērtību, veicot pārveidojumus, iepriekš 

tos saskaņojot ar Līzinga devēju un iegūstot par to viņa rakstisku piekrišanu 
(izņemot Līzinga ņēmēja veiktajiem uzlabojumiem, kas saglabā Automobili vai 
pasargā to no pilnīgas vai daļējas iznīcināšanas, ja nav bijis iespējams 
saskaņot šādus uzlabojumus ar Līzinga devēju); 
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3.1.5. pieprasīt Automobili no jebkura nelikumīga valdījuma un aizsargāt valdījumu, 
prasīt no trešajām personām likvidēt Automobiļa darbības traucējumus un 
prasīt atlīdzināt zaudējumus, ko Automobilim ir nodarījušas šīs personas; 

3.1.6. pieņemot Automobili: 
3.1.6.1. pārbaudīt Automobiļa dokumentācijas pilnīgumu un derīgumu; 
3.1.6.2. pieņemšanas - nodošanas aktā norādīt konstatētos trūkumus un 

pieprasīt Pārdevējam tos novērst; 
3.1.7. veikt Automobiļa virsbūves aplīmēšanu ar Līzinga ņēmēja firmas zīmēm un 

logo bez papildus saskaņošanas ar Līzinga devēju; 
3.1.8. Nomas termiņa beigās, iesniedzot Līzinga devējam attiecīgu rakstisku 

pieprasījumu, atpirkt Automobiļus vai kādu no Automobiļiem saskaņā ar 
šādām to atlikušajām vērtībām: 
3.1.8.1. Automobilis ________ (A tips), _______ EUR (________euro), 

neieskaitot PVN; 
3.1.8.2. Automobilis ________ (B tips), _______ EUR (________euro), 

neieskaitot PVN. 
 

3.2. Līzinga ņēmēja pienākumi: 
3.2.1. pieņemt un lietot Automobili saudzīgi un atbilstoši Automobiļa tehniskajā 

dokumentācijā noteiktajām prasībām, rūpīgi ievērot ražotāja, Pārdevēja, 
Līzinga devēja prasības attiecībā uz tehnisko apkopi, remontiem un lietošanu, 
kā arī apdrošināšanas polišu noteikumus; 

3.2.2. vērsties Līgumā noteiktos tehniskā atbalsta punktos norādītajā termiņā (pēc 
attiecīga Automobiļa nobraukuma, kurš noteikts 8.12.punktā), lai veiktu 
tehniskās apkopes; 

3.2.3. savlaicīgi veikt nomas maksājumus saskaņā ar pievienoto maksājumu grafiku 
(Pielikums Nr.3) un no Līzinga devēja vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš 
saņemtu rēķinu; 

3.2.4. segt visus 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, tai skaitā, bet ne 
tikai: 
3.2.4.1. sodi sakarā ar automobiļa vadītāja izdarītu normatīvā akta 

pārkāpumu; 
3.2.4.2. izdevumus, kas ir saistīti ar brīvprātīgo un civiltiesiskās atbildības 

apdrošināšanu; 
3.2.4.3. izdevumus, kas ir nepieciešami, lai nopirktu vai apmainītu 

Automobiļa detaļas, mezglus un materiālus, ja tiem nav noteikta 
ražotāja vai pārdevēja garantija vai tiem par iemeslu nav 
apdrošināšanas gadījums; 

3.2.4.4. izdevumus, kas rodas, Līzinga ņēmējam uzstādot jebkurus 
piederumus Automobilī un tos uzturot, ja tie nav noteikti šajā 
Līgumā; 

3.2.4.5. apmaksāt likumos un citos normatīvajos aktos noteiktos 
Automobiļa nodokļus un nodevas; 

3.2.4.6. segt izmaksas par Automobiļa tehniskās apskates veikšanu Ceļu 
satiksmes drošības direkcijā. 

3.2.5. ievērot Līguma 2.2.2.punktā norādīto nomas termiņam atļauto nobraukuma 
ierobežojumu. Ja Līzinga ņēmējs pārsniedz noteikto nobraukuma 
ierobežojumu, Līzinga ņēmējs maksā Līzinga devējam papildus nomas maksu 
par katru pārsniegto kilometru 2.2.3.punktā norādītās likmes apmērā; 

3.2.6. nomas termiņa laikā saudzīgi saglabāt ar Automobiļa lietošanu saistīto 
dokumentāciju, ko Līzinga ņēmējs ir saņēmis kopā ar Automobili; 

3.2.7. nekavējoties (bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā) paziņot Līzinga devējam, ja: 
3.2.7.1. Automobilis ir pazudis, tam ir nodarīti būtiski bojājumi, daļēji vai 

pilnīgi iznīcināts; 
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3.2.7.2. iegūta informācija par Automobiļa iznīcināšanas, zaudēšanas vai 
bojāšanas draudiem; 

3.2.7.3. pazudusi vai bojāta Automobiļa dokumentācija (Automobiļa 
reģistrācijas apliecība, servisa grāmatiņa). 

3.2.8. 5 (piecu) dienu laikā informēt Līzinga devēju, ja: 
3.2.8.1. mainījusies Līgumā norādītā Līzinga ņēmēja atrašanās vieta; 
3.2.8.2. ir citi svarīgi notikumi, kas ietekmē Līguma saistību izpildi, un šai 

sakarā Līzinga ņēmējam jāpaziņo par veicamajiem pasākumiem 
un līdzekļiem. 

3.2.9. nomas termiņa beigās vai Līgumam beidzoties pirms termiņa atdot Automobili 
Līzinga devējam tādā komplektācijā, kādā to sākotnēji saņēma Līzinga 
ņēmējs, ņemot vērā normālo nolietojumu. 

 
3.3. Līzinga devēja tiesības: 

3.3.1. pārbaudīt un pārskatīt Automobiļa stāvokli tieši vai ar rakstiski pilnvarotu 
personu starpniecību, iepriekš saskaņojot ar Līzinga ņēmēju; 

3.3.2. pārbaudīt ar Līgumu saistītos dokumentus un, saskaņojot ar Līzinga ņēmēju, 
iegūt 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 Līzinga ņēmēja, radītiem Automobiļa bojājumiem; 

3.3.4. nomas termiņa beigās vai pēc Līguma izbeigšanas 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 
Līzinga devēju; 

3.3.5. saņemt atpakaļ Automobiļus nomas termiņa beigās vai pēc Līguma 
izbeigšanas. 

 
3.4. Līzinga devēja pienākumi: 

3.4.1. sagatavot un organizēt Automobiļa nodošanu Līzinga ņēmēja turējumā un 
lietošanā, ievērojot Līgumā paredzētos noteikumus un kārtību; 

3.4.2. ne vēlāk kā vienas darba dienas laikā pēc Automobiļa saņemšanas no 
Pārdevēja nodot Automobiļus Līzinga ņēmējam, ņemot vērā Līgumā noteikto 
Automobiļu piegādes termiņus un secību (Līguma 3.6.2.punkts) un nodrošināt 
netraucētu Automobiļa lietošanu visā nomas termiņā saskaņā ar Līguma 
noteikumiem; 

3.4.3. noformēt nepieciešamos dokumentus, aktus, pilnvaras un izziņas, kas ir 
nepieciešami, lietojot Automobili nomas termiņā kā Latvijā, tā arī ārvalstīs. 

 
3.5. Pārdevēja tiesības: 

3.5.1. pieprasīt Līzinga ņēmējam savlaicīgi nodrošināt jauno Automobiļu obligātās 
civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu (OCTA), lai izpildītu Līguma 
noteikumus; 

3.5.2. pieprasīt Līzinga devējam un Līzinga ņēmējam savlaicīgi izsniegt attiecīgas 
izziņas un pilnvaras, lai nodrošinātu Automobiļa reģistrāciju Līgumā noteiktajā 
kārtībā; 

3.5.3. pieprasīt Līzinga devējam un Līzinga ņēmējam pieņemt sagatavotus un 
nokomplektētus Automobiļus, saskaņā ar Līguma 3.6.2.punktā noteiktajiem 
termiņiem; 

3.5.4. pieprasīt Līzinga ņēmējam ievērot Automobiļa ekspluatācijas noteikumus to 
garantijas un pēcgarantijas laikā; 

3.5.5. pieprasīt no Līzinga devēja savlaicīgu rēķinu apmaksu par piegādātajiem un 
nodotajiem Automobiļiem. 
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3.6. Pārdevēja pienākumi: 
3.6.1. Līgumā saskaņotā un noteiktā kārtībā nodot Līzinga devējam 64 (sešdesmit 

četru) jaunu, tehniskajai specifikācijai atbilstošu (Līguma pielikums Nr.1 un 
Nr.2) Automobili ar visu nepieciešamo dokumentāciju, komplektācijā ar 
papildus paredzēto aprīkojumu; 

3.6.2. veikt Automobiļu piegādi un nodošanu Līzinga devējam ______ (nedēļu skaits 
vārdiem) kalendāro nedēļu skaits, skaitot no Līgumā spēkā stāšanās dienas. 

3.6.3. lai Puses varētu savlaicīgi un atbilstoši Līguma noteikumiem nodrošināt 
piegādājamo Automobiļu obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu 
(OCTA), ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms plānoto Automobiļu 
nodošanas datuma par to paziņot Līzinga devējam un Līzinga ņēmējam, 
norādot plānoto Automobiļu nodošanas laiku (datumu), Automobiļu marku, 
modeli, virsbūves numurus, automobiļu vērtību, skaitu, svaru un citu 
informāciju, kas varētu būt nepieciešama, lai izpildītu Līgumu; 

3.6.4. Pārdevējs apņemas par saviem līdzekļiem veikt automobiļu pirmslietošanas 
inspektēšanu un kvalitātes pārbaudi un katram pārdodamajam Automobilim 
uz Līzinga ņēmēja vārda noformēt nepieciešamo Automobiļa garantijas 
apliecinošo dokumentu, t.i., servisa grāmatiņu u.c. tehnisko dokumentāciju; 

3.6.5. reģistrēt Automobili CSDD (ieskaitot reģistrācijas numuru zīmju un 
transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības saņemšanu) uz Līzinga devēja 
vārda, norādot Līzinga ņēmēju kā Automobiļa turētāju, kā arī nodrošināt 
Automobili ar tehniskās apskates uzlīmi; 

3.6.6. ne vēlāk kā 2 (divas) darba dienas pirms plānotās Automobiļu nodošanas, 
izsniegt Līzinga ņēmējam transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopiju un 
citu nepieciešamo informāciju, kas varētu būt nepieciešama, kā arī 
nepieciešamības gadījumā uzrādīt Automobili apdrošinātājam (tā pārstāvim), 
lai Līzinga ņēmējs varētu veikt automobiļa KASKO apdrošināšanu; 

3.6.7. garantēt pārdoto Automobiļu garantijas termiņus saskaņā ar garantijas 
saistību aprakstu – pielikums Nr.5. 

3.6.8. vienlaicīgi ar Līguma noslēgšanu atsevišķi noslēgt ar Līzinga ņēmēju Servisa 
līgumu par Automobiļu tehnisko apkopi un remontiem; 

3.6.9. nodrošināt nomāto Automobiļu garantijas un pēcgarantijas apkalpošanu 
šādos tehniskā atbalsta punktos: 
3.6.9.1. ……………; 
3.6.9.2. ……………; 
3.6.9.3. ……………; 
3.6.9.4. ……………; 
3.6.9.5. ……………; 

3.6.10. nekavējoši informēt Līzinga ņēmēju par jauniem tehniskā atbalsta punktiem, 
kā arī par citām izmaiņām, kas saistītas ar nomāto Automobiļu garantijas un 
pēcgarantijas apkalpošanu; 

3.6.11. Pārdevējs garantē, ka Automobiļu garantijas laikā Automobiļiem un 
agregātiem bez maksas tiks veikti visi nepieciešamie garantijas remonta darbi 
atbilstoši sniegtajām garantijām, vai tiks veikta to nomaiņu saskaņā ar Līguma 
noteikumiem un sniegtajām garantijām. 

3.6.12. Pārdevējs garantē, ka Automobiļu kvalitāte un komplektācija atbilst to ražotāja 
standartiem un Līguma pielikumiem Nr.1 un Nr.2. 

3.6.13. Nomas termiņa beigās, vai izbeidzot Līgumu pirms termiņa Līgumā 
norādītājos gadījumos, atpirkt no Līzinga devēja Automobiļus saskaņā ar 
atbilstošu Līzinga devēja rakstisku pieprasījumu, nosakot maksu par vienu 
Automobili saskaņā ar Līguma 3.1.8.1. un 3.1.8.2.punktiem. 

 
4. Automobiļu nodošanas noteikumi 

4.1. Lai apliecinātu Līzinga ņēmēja tiesības pieņemt Automobili turējumā un lietošanā, 
Puses paraksta pieņemšanas – nodošanas aktu (Pielikums Nr.4). 

4.2. Pieņemšanas – nodošanas akts ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. 
4.3. Parakstot Līgumu, Puses apņemas rakstiski pilnvarot personas parakstīt 
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pieņemšanas – nodošanas aktu. 
4.4. Pieņemot Automobili un ar to saistīto dokumentāciju, Līzinga ņēmējam ir Līgumā un 

normatīvajos aktos noteiktās tiesības. 
4.5. Pieņemšanas – nodošanas aktā tiek norādīta Automobiļa komplektācija, nevainojama 

darbība un visi Automobiļa defekti, kas ir atklājušies tā pieņemšanas laikā, kā arī 
Līzinga devējam noteiktais šo defektu likvidēšanas pēdējais termiņš un kārtība. 

4.6. Automobiļa turējuma tiesības, nejaušas iznīcināšanas draudi un paaugstinātas 
bīstamības avota Īpašnieka atbildība pāriet Līzinga ņēmējam brīdī, kad Automobilis 
tiek pieņemts, parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu. 

 
5. Samaksas kārtība 

5.1. Līzinga ņēmējs, pamatojoties uz Līzinga devēja iesniegto rēķinu, 10 (desmit) dienu 
laikā no Līguma noslēgšanas dienas, veic nomas maksas 1.maksājumu 10 % (desmit 
procentu) apmērā, kas ir ___________ EUR  (_________ euro), neieskaitot PVN, no 
visu Automobiļu pārdošanas cenas (Līguma 2.1.punkts). 

5.2. Līzinga ņēmējs maksā Līzinga devējam ikmēneša nomas maksājumus saskaņā ar 
pievienoto maksājuma grafiku (Līguma Pielikums Nr.3) un uz Līzinga devēja rēķina 
pamata.  

5.3. Ikmēneša nomas maksājums sastāv no pamatsummas atmaksas un procentu 
maksājuma. Procentu maksājumu veido 3 mēnešu EURIBOR bāzes likme un 
pievienotā (nemainīgā) likme ______ % (____________ procenti). Ja EURIBOR likme 
ir mazāka par 0 (nulli), procentu maksājumi tiek aprēķināti, pieņemot, ka tā ir vienāda 
ar 0 (nulli). 

5.4. Bāzes likme ir izteikta gada procentos uz maksājumu grafikā paredzēto periodu 
(bāzes likmes periods) un maksājumu grafikā paredzētajā termiņā tiek mainīta. 
Pirmais bāzes likmes izmaiņu datums ir norādīts pirmajā maksājumu grafikā, bet 
turpmākie ir katra bāzes likmes perioda pēdējā dienā. Ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas 
pirms kārtējā bāzes likmes perioda pirmā nomas maksājuma datuma Līzinga devējs 
nosūta Līzinga ņēmējam jaunu maksājumu grafiku uz Līzinga ņēmēja norādīto 
elektroniskā pasta adresi _________________. Uzskatāms, ka Līzinga ņēmējs ir 
saņēmis jauno maksājumu grafiku, iepazinies ar to un akceptējis, ja Līzinga ņēmējs 
līdz kārtējā bāzes likmes perioda pirmā nomas maksājuma datumam nav vērsies pie 
Līzinga devēja ar rakstisku lūgumu izsniegt maksājumu grafiku. 

5.5. Gadījumā, ja nomas maksājuma termiņš sakrīt ar brīvdienu vai svētku dienu, tad 
maksājums jāveic nākamajā darba dienā. 

5.6. Par nomas maksājuma kavējumu Līzinga devējs ir tiesīgs pieprasīt no Līzinga ņēmēja 
līgumsodu par apmaksas kavējumu saskaņā ar šo Līgumu. 

5.7. Visi nomas maksājumi un citi maksājumi, kas paredzēti Līgumā, ir veicami euro. 
 
6. Garantijas 

6.1. Līgums paliek spēkā, ja īpašuma tiesības uz Automobili pāriet no Līzinga devēja citām 
personām, un ir saistošs Automobiļa jaunajam īpašniekam (jaunajiem īpašniekiem) 
attiecībā uz Līzinga devēja līgumiskajām tiesībām un pienākumiem. 

6.2. Automobiļa atsavināšanas gadījumā Līzinga devējam ir pienākums: 
6.2.1. noteikt kā obligātu nosacījumu ieguvējam šī Līguma turpināšanu un pilnīgu 

ievērošanu no ieguvēja puses, kā arī šīs prasības neievērošanas gadījumā 
pēc Līzinga ņēmēja izvēles segt Līzinga ņēmēja izdevumus vai nodrošināt 
Līzinga ņēmēju ar līdzvērtīgu Automobili; 

6.2.2. ne mazāk kā 5 (piecas) darba dienas iepriekš vai tiklīdz tas Līzinga devējam 
kļūst zināms, informēt Līzinga ņēmēju par nodomu atsavināt Automobili un par 
atsavināšanas faktu, kā arī neinformēšanas gadījumā segt Līzinga ņēmēja 
zaudējumus. 

6.3. Pusēm ir likumīgas tiesības, pilnvaras un rīcībspēja atbilstoši normatīvajiem aktiem 
pildīt saskaņā ar Līgumu uzņemtās saistības. 

6.4. Līgums Pusēm rada likumīgus, spēkā esošus un saistošus pienākumus, lai garantētu 
Līguma noteikumu savlaicīgu, atbilstošu un pilnīgu izpildi. 
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6.5. Slēdzot un pildot Līguma, Puses nedrīkst pārsniegt vai pārkāpt puses jurisdikciju vai 
kādu juridiskās personas statūtu, nolikuma, reglamenta vai citu puses dokumentu 
noteikumu, likumus un citus normatīvos aktus, nevienu noteikumu vai saistību, kas ir 
spēkā pusei un rodas no jebkura līguma vai cita dokumenta, nevienu pirms Līguma 
slēgšanas pieņemta tiesas sprieduma vai lēmuma prasību, kas ir saistoša pusei. 

6.6. 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. 

6.7. Visi līgumi un vienošanās, kurus Līzinga ņēmējs ir slēdzis ar trešajām personām līdz 
Līguma termiņa beigām un attiecībā uz Automobiļa nodošanu, piemēram, par 
Automobiļa pārdošanu, ieķīlāšanu, dāvināšanu, mainīšanu, vai tā nodošanu 
apakšnomā bez saskaņošanas ar Līzinga devēju, vai Automobiļa apgrūtināšana ar 
ierobežotām mantiskajām tiesībām vai citām prasībām trešās personas labā ir 
pretrunā ar Līgumu un līdz ar to nav spēkā. 

6.8. Ja Līguma termiņa laikā tiek pasludināta Līzinga devēja maksātnespēja, Līzinga 
ņēmējs nav tiesīgs izbeigt Līguma darbību.  

 
7. Apdrošināšana 

7.1. Līzinga ņēmējs nodrošina par saviem līdzekļiem Automobiļu obligāto civiltiesiskās 
atbildības (OCTA) un brīvprātīgo apdrošināšanu pret bojājumiem un zādzību 
(KASKO). 

7.2. Apdrošināšanai jābūt spēkā visu nomas termiņa laiku vai līdz brīdim, kad Automobilis 
tiek nodots Līzinga devējam. Līzinga ņēmējs Automobiļu nodošanas dienā iesniedz 
Līzinga devējam apdrošināšanas polišu kopijas, savukārt turpmāk Līzinga ņēmējam 
jāiesniedz Līzinga devējam polišu kopijas 5 (piecu) darba dienu laikā no spēkā esošās 
polises termiņa beigu dienas. 

7.3. Līzinga ņēmējs ir pilnībā atbildīgs par Automobiļa bojājumiem ārpus apdrošināšanas 
seguma un bojājumiem, zaudējumiem vai kaitējumiem trešajām personām.  

7.4. Ja notiek negadījums (apdrošināšanas gadījums), Līzinga ņēmēja pienākums ir 
rīkoties saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, apdrošināšanas un Līguma 
noteikumiem. 

 
8. Automobiļu garantijas noteikumi un apkope 

8.1. Tiesības veikt noteiktos garantijas darbus ir tikai tehniskā atbalsta punktiem, kas 
norādīti Līguma 3.6.9.punktā. Garantijas darbi tiek veikti, uzrādot servisa grāmatiņu, 
kurā ir atzīmētas ziņas par Automobiļa tehnisko apkopi. 

8.2. Defekta rašanās gadījumā Līzinga ņēmējam nekavējoties jāvēršas tuvākajā tehniskā 
atbalsta punktā (norādīti Līguma 3.6.9.punktā). 

8.3. Darba veikšana garantijas ietvaros nedod tiesības garantijas termiņa pagarināšanai. 
8.4. Garantijas laikā nomainītās detaļas paliek Pārdevēja īpašumā. 
8.5. Garantijas termiņš tiek noteikts saskaņā ar Līguma pielikumu Nr.5. 
8.6. Garantija paredz pilnīgu un bezmaksas visu defektu novēršanu, bojātu detaļu un 

mehānismu remontu vai nomaiņu. 
8.7. Garantija attiecas arī uz agregātiem un mezgliem, kuri tiek bojāti citu Automobiļu 

mezglu bojājumu rezultātā. 
8.8. Garantijas termiņš rezerves daļām sākas ar datumu, kad tiek izdarīta attiecīga atzīme 

servisa grāmatiņā, par noteiktā laikā un kvalitātē nomainītu vai uzstādītu detaļu. 
Garantijas darbība attiecas uz visām rezerves daļām, kā arī tirdzniecības tīklā 
piegādātiem, sertificētiem un ar kataloga numuru apzīmētiem Automobiļu 
piederumiem. 

8.9. Garantija paredz bojātā Automobiļa transportēšanu līdz Pārdevēja tuvākajam tehniskā 
atbalsta punktam visā Latvijas teritorijā. 

8.10. Gadījumi, uz kuriem neattiecas garantija: 
8.10.1. uz normālu Automobiļa nolietojumu, kā arī uz riepām, bremžu klučiem un 

diskiem, spuldzēm un vējstikla slotiņām; 
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8.10.2. uz gadījumiem, ja atklātais bojājums radies, izmantojot detaļu neatbilstoši tās 
nozīmei, vai arī detaļa vai tās daļa tiek nomainīta ar citas izcelsmes detaļu, 
izņemot gadījumus, ja šādas detaļas nomaiņa ir veikta Pārdevēja tehniskā 
atbalsta punktā; 

8.10.3. uz izmaiņām vai papildinājumiem, kas nav veikti Līguma noteiktajos tehniskā 
atbalsta punktos, kā arī šo izmaiņu vai papildinājumu izraisītiem Automobiļu 
bojājumiem; 

8.10.4. bojājumiem vai koroziju, kas radušies nepareizas lietošanas, avārijas, 
zādzības, ugunsgrēka vai kaitniecības ietekmē, kā arī rūpniecisko atkritumu, 
alkālija, akmens šķembu, ķīmisko atkritumu, putnu mēslu, krusas, vētras, 
zibens un citu dabas apstākļu ietekmē. 

8.11. Garantija zaudē spēku šādos gadījumos: 
8.11.1. Automobiļa neatbilstošas izmantošanas gadījumos (piemēram, sporta 

sacensības, pārslogojot Automobili); 
8.11.2. izmantojot rezerves daļas un mehānismus, ko oficiāli neatzīst ražotājs; 
8.11.3. ja netiek ievērots tehnisko apkopju periodiskums; 
8.11.4. neievērojot tehnisko apkopju veikšanas priekšrakstus (izņemot gadījumus, 

ja apkopi veic Pārdevēja tehniskā atbalsta punktos). 
8.12. Visu Automobiļu tehnisko apkopju intervāls – ik pēc _________ km noskrējiena. 
8.13. Pārvietojoties ārpus Latvijas valsts robežām, nepieciešamības gadījumā Līzinga 

ņēmējam jāvēršas pie ………… tīkla pārstāvjiem. 
 
9. Līguma spēkā stāšanās, izpildes termiņš, vieta un nosacījumi 

9.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un darbojas līdz Pušu saistību izpildei. 
9.2. Nomas termiņš sākas ar Automobiļa nodošanu Līzinga ņēmējam un ilgst 48 

(četrdesmit astoņus) mēnešus no dienas, kad Automobilis nodots Līzinga ņēmējam 
turējumā. 

9.3. Katram Automobilim tiek noformēts Pieņemšanas – nodošanas akts, kuru paraksta 
Līzinga devējs, Līzinga ņēmējs un Pārdevējs (Pielikums Nr.4). 

9.4. Pārdevējs Automobiļus nogādā un nodod Līzinga ņēmēja turējumā pēc adreses: VAS 
„Latvijas Pasts”, Ziemeļu ielā 10, Lidosta ‘’Rīga’’, Mārupes novads. 

 
10. Automobiļa atgriešana Līzinga devējam 

10.1. Automobilim, ko Līzinga ņēmējs nodod Līzinga devējam, jābūt ar ražotāja 
komplektāciju un jāietver viss aprīkojums, kas Automobilim ir bijis uzstādīts. Līzinga 
ņēmēja piegādātajam Automobilim nedrīkst būt iekšējo vai ārējo daļu redzamu 
bojājumu, kuri nav radušies normāla nolietojuma rezultātā. Sīki Automobiļa virsbūves 
un salona bojājumi, kas, radušies ekspluatācijas laikā, tiek uzskatīti par gūtiem 
nolietojuma rezultātā. Automobiļi riepu stāvoklim jāatbilst Ceļu satiksmes noteikumu 
prasībām. Ja Automobilim, ko Līzinga ņēmējs ir piegādājis Līzinga devējam atdošanas 
beigu termiņā, tehniskais stāvoklis neatbilst Līguma nosacījumiem, Līzinga ņēmējam 
jāsedz izdevumi saistībā ar Automobiļa tehniskā stāvokļa uzlabošanu, lai tas atbilstu 
ražotāja specifikācijām, vai vajadzības gadījumā jāveic Automobiļa remonts. 

10.2. Pirms Automobiļa atdošanas Līzinga ņēmējam jānoņem visi Automobiļa 
komplektācijas un vērtības pārveidojumi un uzlabojumi (piederumi), kurus Līzinga 
ņēmējs veicis tā lietošanas laikā, ja tas nebojā Automobiļa tehnisko stāvokli un 
komplektāciju.  

10.3. Atdošanas gala termiņā Līzinga ņēmējs nodod Automobili Līzinga devējam viņa 
norādītā vietā. Automobiļa nodošanas laikā Līzinga devējs noformē aktu, kas apliecina 
Automobiļa nodošanu Līzinga devējam, un no tā parakstīšanas brīža tiesības uz 
Automobili, kā arī ar Automobili saistītais risks pāriet Līzinga devējam. Parakstot aktu, 
puses apstiprina, ka Automobiļa tehniskais stāvoklis atbilst Līguma noteikumiem un 
izslēdz jebkuras iespējamās prasības attiecībā uz Automobiļa komplektācijas, 
lietošanas spējas vai pareizas darbības trūkumiem. Akts ir Līguma neatņemama 
sastāvdaļa. 

10.4. Ja Līzinga devējs atsakās pieņemt Automobili, norādot uz tehniskā stāvokļa un 
ekspluatācijas īpašību trūkumiem, kuri nav radušies normāla nolietojuma rezultātā, 5 



 
28 

 

(piecu) darba dienu laikā no nodošanas termiņa Līzinga devējs sagatavo attiecīgu 
paziņojumu, kurā norāda Automobiļa tehniskā stāvokļa, izskata un ekspluatācijas 
īpašību defektus un trūkumus. Līzinga ņēmējam jāsedz visi izdevumi saistībā ar 
Automobilim veiktajiem remontdarbiem vai jāatjauno Automobilis tā, lai tas atbilstu 
ražotāja specifikācijām. 

10.5. Ja Līzinga ņēmēja pārstāvis nepiekrīt Līzinga devēja paziņojumam par Automobiļa 
trūkumiem, Līzinga ņēmējam ir tiesības organizēt neatkarīgu ekspertīzi, kurā pierāda 
tehniskā stāvokļa un normālu ekspluatācijas īpašību atbilstību Līguma noteikumiem. 
Neatkarīgas ekspertīzes sabiedrības pārstāvis (pārstāvji) sagatavo ekspertu 
novērtējumu par Automobiļa tehnisko stāvokli. Ekspertu novērtējuma lēmumi ir galīgi 
un saistoši attiecīgajām Pusēm. 

10.6. Ja ekspertu novērtējuma rezultāti pierāda Līzinga devēja prasību un paziņojumu 
nepamatotību, Līzinga devējs sedz visus ar aizkavēto Automobiļa atdošanu saistītos 
Līzinga ņēmēja zaudējumus un izmaksas. Ja ekspertu novērtējuma rezultātā ir 
pierādīta Automobiļa neatbilstība Līguma noteikumiem, Līzinga ņēmējs sedz visas ar 
ekspertīzi saistītās izmaksas un rīkojas saskaņā ar Līguma prasībām. 

 
11. Līgumslēdzēju pušu atbildība par līguma neizpildīšanu 

11.1. Ja Automobiļu piegāde aizkavējas (termiņš norādīts Līguma 3.6.2.punktā) Līzinga 
devēja vai Pārdevēja vainas dēļ, vainīgais maksā Līzinga ņēmējam līgumsodu 200,00 
EUR (divi simti euro) par katru termiņā nepiegādāto Automobili par katru nokavējuma 
dienu. Ja Līzinga devējs un Pārdevējs neatzīst savu vainu termiņa kavējumā, iestājas 
Līzinga devēja un Pārdevēja solidāra atbildība pret Līzinga ņēmēju.  

11.2. Ja norēķini netiek veikti Līgumā norādītajā termiņā, Līzinga ņēmējs maksā Līzinga 
devējam līgumsodu, kura apmēru nosaka pēc konkrēta nokavētā maksājuma 
apmēra. Līgumsodu aprēķina no pirmās dienas, kad tiek nokavēts maksājums, 0,5 % 
(puse procenta) apmērā par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kavētā 
maksājuma summas. 

11.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no zaudējumu atlīdzības, kas otrai Pusei radušies no 
līgumsaistību pārkāpuma. 

11.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo puses no saistību izpildes. 
 
12. Nepārvarama vara 
Puse nav atbildīga par otrai Pusei nodarīto zaudējumu, ja to ir izraisījis streiks, stihiska nelaime, 
katastrofa, epidēmija, blokāde, karš vai citi apstākļi, kas traucē Līguma pildīšanu un kas nav 
radušies Pušu tiešas vai netiešas darbības vai bezdarbības rezultātā un ko Puses nevarēja 
paredzēt Līguma slēgšanas brīdī. 
 
13. Līguma grozīšanas kārtība un kārtība, kādā pieļaujama atkāpšanās no līguma 

13.1. Līzinga ņēmējs ir tiesīgs izbeigt Līguma darbību pirms termiņa, iesniedzot Līzinga 
devējam paziņojumu vismaz vienu mēnesi iepriekš, atdodot Automobiļus un 
samaksājot maksu par Līguma priekšlaicīgu pārtraukšanu (13.6.punkts). 

13.2. Līzinga ņēmējs ir tiesīgs vienpusējā kārtā un, pamatojoties uz rakstveida paziņojumu, 
izbeigt Līgumu pirms Līguma darbības termiņa beigām, ja ilgāk par 10 (desmit) dienām 
tiek kavēti Līguma 3.6.2.punktā noteiktais Automobiļu piegādes termiņš. 

13.3. Līzinga devējs ir tiesīgs izbeigt Līguma darbību pirms termiņa, ja: 
13.3.1. Līzinga ņēmējs nav samaksājis vai nav pilnīgi samaksājis nomas maksājumu 

un nav dzēsis šo parādu viena mēneša laikā pēc maksājuma termiņa; 
13.3.2. Līzinga ņēmējs iesaistās Automobiļa aizliegtā nodošanas darījumā vai to 

apgrūtina ar aizliegtām mantiskajām tiesībām, nodod Automobili apakšnomā 
šī Līguma termiņa laikā bez Līzinga devēja rakstiskas atļaujas; 

13.3.3. Līzinga ņēmējs neveic Automobiļu tehniskās apkopes saskaņā ar Līgumu, 
neveic apdrošināšanas maksājumus vai pārkāpj jebkādus citus Līgumā 
norādītos pienākumus, ja šādi pārkāpumi uzskatāmi par būtiskiem; 

13.3.4. pret Līzinga ņēmēju ir ierosināts maksātnespējas process.  
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13.4. Līzinga devējs rakstiski paziņo Līzinga ņēmējam par Līguma izbeigšanu, pamatojoties 
uz Līgumā minētajiem iemesliem vismaz vienu mēnesi iepriekš, norādot Automobiļa 
nodošanas vietu, laiku un savu pilnvaroto pārstāvi Automobiļu pieņemšanai. 

13.5. Līguma darbība pilnībā vai kādā tā daļā (13.5.3.punkts) beidzas, ja: 
13.5.1. izpildītas visas Līgumā noteiktās saistības; 
13.5.2. Līgumā noteiktajā kārtībā tas tiek izbeigts pirms termiņa; 
13.5.3. ja Automobilis ir nozagts, nolaupīts, eksplodējis, iznīcināts vai kļuvis 

nederīgs lietošanai, un minētos faktus apstiprina apdrošinātāja lēmums par 
apdrošināšanas atlīdzības izmaksu vai atlīdzības izmaksas atteikumu. 

13.6. Ja Līgums tiek atcelts vai izbeigts pirms nomas termiņa beigām Līguma 13.1.punktā 
noteiktajā kārtībā, Līzinga ņēmējs maksā Līzinga devējam šādu kompensāciju: 
13.6.1. maksu par Līguma priekšlaicīgu pārtraukšanu, kas tiek noteikta 5% (pieci 

procentu) apmērā no atlikušo Nomas maksājumu summas, kas aprēķināta 
par laiku no Automobiļu atdošanas dienas Līzinga devējam līdz nomas 
termiņa beigām, bet nekādā gadījumā ne mazāk kā summu, kas atbilst viena 
mēneša Nomas maksai; 

13.6.2. Automobiļa pārsniegtā nobraukuma, ja tāds ir, maksu atbilstoši Līgumam; 
13.6.3. remonta izmaksas, ja tādas ir, par Automobiļa atdošanu tādā stāvoklī, kas 

atbilst parastajam nolietojumam, ņemot vērā tā vecumu un nobraukumu; 
13.6.4. jebkādus Automobilim nodarītos bojājumus, kas nav novērsti saskaņā ar 

Līguma noteikumiem; 
13.6.5. Līguma 13.6.1.-13.6.3.punktā minētajiem maksājumiem piemēroto PVN; 
13.6.6. nesamaksātos sodus par Ceļu satiksmes noteikumu un Automobiļu 

novietošanas noteikumu pārkāpšanu vai citus obligātus maksājumus 
trešajām personām saistībā ar Automobili. 

 
14. Strīdu izskatīšanas kārtība 

14.1. Pušu domstarpības un strīdus, kas saistītas ar līgumsaistību izpildi, Puses risina 
vienošanās ceļā. Vienošanos noformē rakstiski. 

14.2. Strīdus, ko līgumslēdzēju Puses neatrisina sarunu ceļā, izskata Latvijas Republikas 
normatīvo aktos noteiktajā kārtībā. 

 
15. Citi noteikumi 

15.1. Neviena no Pusēm bez saskaņošanas ar otru Pusi nedrīkst nodot trešajai personai 
savas tiesības un pienākumus, kas ir noteikti Līgumā. 

15.2. Gadījumos, kas nav paredzēti Līgumā, Puses rīkojas saskaņā ar spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem. 

15.3. Līgums noformēts trīs eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Līzinga ņēmēja, 
viens pie Līzinga devēja un viens pie Pārdevēja. Visiem Līguma eksemplāriem ir 
vienāds juridisks spēks. 

15.4. Puses apņemas visā Pušu sadarbības laikā, kā arī pēc tam neizpaust trešajām 
personām ar Līguma izpildi iegūto, tās rīcībā esošo jebkādu tehnisko un finansiālo 
informāciju par otru Pusi. Visa šāda informācija tiek uzskatīta par ierobežotas 
pieejamības informāciju un nedrīkst tikt izpausta vai padarīta publiski pieejama bez 
Puses rakstiskas piekrišanas. 

 
16. Līgumslēdzēju pušu paziņojumi, kontaktpersonas un informācija par pārdevēju 

16.1. Visus ar Līgumu saistītos līgumslēdzēju pušu savstarpējos paziņojumus nosūta 
rakstiski uz Līgumā norādīto adresi vai citu adresi, ko viena puse ir paziņojusi otrai 
pusei. Ārkārtējos gadījumos paziņojumus ir tiesīgs nosūtīt arī pa faksu vai e-pastu. 

16.2. Līzinga devējs un Līzinga ņēmējs apņemas nekavējoties paziņot viens otram par pušu 
reģistrēto un pasta adrešu maiņu. 

16.3. Visi pušu savstarpējie paziņojumi stājas spēkā tad, kad otra puse ir saņēmusi attiecīgu 
vēstuli, e-pastu vai faksu. 

16.4. Līzinga ņēmēja kontaktpersona: 
Vārds, uzvārds Jurijs Arhipovs 
Adrese: VAS „Latvijas Pasts”, Lidosta ‘’Rīga’’, Mārupes novads, LV-1000 
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Tālrunis: 67608432 
Fakss: 67608301 
E-pasts: jurijs.arhipovs@pasts.lv  

  
16.5. Līzinga devēja kontaktpersona: 

Vārds, uzvārds …………… 
Adrese: ………….. 
Tālrunis: ……….. 
E-pasts: ……….. 

 
16.6. Pārdevēja kontaktpersona: 

Vārds, uzvārds: …………….. 
Adrese: ………….. 
Tālrunis: …………….. 
E-pasts: …………..  

 
17. Līguma pielikumi 

17.1. Pielikums Nr.1 – A tipa automobiļa tehniskā specifikācija (tiks pievienots atbilstoši 
Konkursa uzvarētāja piedāvājumam) 

17.2. Pielikums Nr.2 – B tipa automobiļa tehniskā specifikācija (tiks pievienots atbilstoši 
Konkursa uzvarētāja piedāvājumam) 

17.3. Pielikums Nr.3 – Maksājumu grafiks (tiks pievienots atbilstoši Konkursa uzvarētāja 
piedāvājumam) 

17.4. Pielikums Nr.4 – Pieņemšanas – nodošanas akts 
17.5. Pielikums Nr.5 – Garantijas saistību apraksts (atbilstoši Konkursa nolikumam un 

Konkursa uzvarētāja piedāvājumam) 
17.6. Pielikums Nr.6 – Tehnisko apkopju grafiks (atbilstoši Konkursa nolikumam un 

Konkursa uzvarētāja piedāvājumam) 
 

18. Līgumslēdzēju pušu adreses un bankas rekvizīti 
18.1. Valsts akciju sabiedrība ‘’Latvijas Pasts’’ 

Vienotais reģistrācijas Nr.40003052790 
Ziemeļu iela 10, Lidosta „Rīga” Mārupes novads, LV-1000 
Tālr. 676083000, Faksa Nr. 67608301 
Banka: A/S Citadele banka 
Bankas kods: PARXLV22 
Norēķinu konts Nr.LV39PARX0000828130001 

 
18.2. ……………… 

 
18.3. ……………… 
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Pielikums Nr.4 
2018.gada ___.________________ 

Līgumam Nr.______________________ 
 
 

Automobiļa pieņemšanas – nodošanas akts  
nr._______________ 

 
 
Mārupes novadā,      2018.gada ___._____________ 
 
Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Pasts”, vienotais reģ.Nr.40003052790, Ziemeļu iela 10, Lidosta 
„Rīga”, Mārupes novads, LV-1000, kuru uz _____ pamata pārstāv ________, turpmāk tekstā – 
"Līzinga ņēmējs", no vienas puses, 

un 
________________, vienotais reģistrācijas Nr.__________, juridiskā adrese _________, kuru uz 
________ pamata pārstāv ____________, turpmāk tekstā – "Līzinga devējs", 
________________, vienotais reģistrācijas Nr._________, juridiskā adrese _________, kuru uz 
________ pamata pārstāv _________, turpmāk tekstā – "Pārdevējs", no otras puses,  
 
ņemot vērā, ka starp pusēm 2017.gada ___.________ noslēgts līgums Nr.____________, 
turpmāk teksta Līgums, 
 
puses paraksta šo pieņemšanas – nodošanas aktu attiecībā uz šādu automobili: 
 
Marka, modelis  
Šasijas (VIN) Nr.  
Reģistrācijas datums CSDD  
Nobraukums nodošanas brīdī, km  
Valsts reģistrācijas Nr.  
Reģistrācijas apliecības nr.  
Aizdedzes atslēgu skaits, gab.  
Signalizācijas pultis, gab.  
Piegādes datums  
Atpakaļ nodošanas datums  

Dokumentācijas saraksts Reģistrācijas apliecība, tehniskā dokumentācija, servisa 
grāmatiņa. 

Aprīkojums Saskaņā ar Līguma Tehnisko specifikāciju Nr.____ 
 

Puses paraksta Automobiļa pieņemšanas – nodošanas aktu, kas apstiprina Automobiļa 
pilnu komplektāciju. 

 
 
 
Līzinga devējs 

 
 
 
 

Līzinga ņēmējs 
 

Pārdevējs 
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7.pielikums 
 

Servisa līgums 
 
 
Mārupes novadā,       2018.gada ____.___________. 
 
Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Pasts”, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”, kuru uz statūtu un valdes 
pilnvarojuma pamata pārstāv _______, no vienas puses, 
un 
__________, turpmāk tekstā – „Izpildītājs”, tās _________ personā, kas darbojas uz _________ pamata, 
no otras puses, abas kopā sauktas „Puses”, katra atsevišķi „Puse”, 
pamatojoties uz atklātā konkursa „Jaunu kravas mikroautobusu noma, izmantojot operatīvo līzingu” 
(iepirkuma identifikācijas Nr.LP-2017/4) rezultātiem, 
bez viltus, maldības vai spaidiem, noslēdza šādu līgumu (turpmāk tekstā – „Līgums”): 
 

1. Līguma priekšmets 
1.1. Izpildītājs sniedz Pasūtītājam, pamatojoties uz 201__.gada ___.____________ starp Pasūtītāju, 

Izpildītāju un ______________ noslēgto Līgums par jaunu kravas mikroautobusu nomu, izmantojot 
operatīvo līzingu Nr.______________ (turpmāk tekstā – “Nomas līgums”), Pasūtītājam iznomāto 
automobiļu (turpmāk tekstā – „Automobilis”) tehnisko apkopju, garantijas un ārpusgarantijas remonta 
pakalpojumus, ietverot rezerves detaļu nomaiņu un izejmateriālu pielietošanu (turpmāk tekstā – 
„Pakalpojums”). 

1.2. Pakalpojums tiek sniegts šādos Izpildītāja tehniskā atbalsta punktos vai Izpildītāja sadarbības 
partnera tehniskā atbalsta punktos (turpmāk tekstā – „Serviss”): 

N. 
p.k. 

Pretendenta piedāvātais tehniskā atbalsta punkts 

Pilsēta Nosaukums Adrese 
Kontaktpersonas vārds, 

uzvārds, tālruņa 
numurs 

1. Daugavpils    
2. Liepāja    
3. Rīga    
4. Valmiera    
5. Ventspils    
...     

 
2. Pakalpojuma cena un norēķinu kārtība 

2.1. Atbilstoši Nomas līgumam visā Automobiļu nomas līguma periodā Izpildītājs nodrošina Automobiļu 
garantijas apkalpošanu atbilstoši Nomas līguma noteikumiem un nodrošina Automobiļu bezmaksas 
tehnisko apkopi atbilstoši Nomas līguma pielikumā pievienotajam Tehnisko apkopju sarakstam. 

2.2. Ārpusgarantijas un tehniskajās apkopēs neietilpstošo Pakalpojumu izmaksas (turpmāk tekstā – 
„Vienības cenas”): 

Servisa darba stundas (normstundas) cena (EUR bez PVN)  
Atlaide oriģinālajām rezerves daļām (procentos)  
Atlaide materiāliem (procentos)  

2.2.1. cenas attiecas uz visiem Izpildītāja tehniskā atbalsta punktiem (Līguma 1.2.punkts); 
2.2.2. atlaides tiek piemērotas konkrētā brīdī spēkā esošajai mazumtirdzniecības cenai; 
2.2.3. atlaide materiāliem attiecas uz visiem tehniskajiem šķidrumiem (eļļas, bremžu šķidrumi un 

tml.). 
2.3. Vienību cenas Līguma darbības laikā nevar tikt pasliktinātas. Gadījumā, ja Līguma darbības laikā 

Pakalpojumu darbu izmaksām tirgū ir tendence samazināties un Izpildītājs samazina pakalpojumu 
cenas citiem Servisa klientiem, arī Pasūtītājam ir tiesības prasīt Vienības cenu samazinājumu. 
Izmaiņas Vienības cenās tiek noformētas kā Līguma grozījumi. 

2.4. Pasūtītājs veic samaksu Izpildītājam tikai par pilnīgi, labā kvalitātē un termiņā, kā arī atbilstoši 
Līgumā noteiktajai kārtībai sniegtiem Pakalpojumiem. 

2.5. Puses vienojas, ka Izpildītāja noformēts rēķins vienlaicīgi kalpos kā Pakalpojuma nodošanas - 
pieņemšanas akts, kuru pēc Pakalpojuma sniegšanas Izpildītājs pret parakstu izsniedz Pasūtītāja 
pilnvarotai personai vai tās nozīmētai personai, nododot Automobili. 

2.6. Avansa maksājumi netiek paredzēti. Samaksa par Pakalpojumu tiks veikta ne vēlāk kā 
30  (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Pakalpojuma sniegšanas, pārskaitot rēķinā norādīto 
summu uz Izpildītāja rekvizītos norādīto bankas kontu. 
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2.7. Ja Pakalpojums nav sniegts pilnīgi vai labā kvalitātē, Pasūtītājs samaksu par Pakalpojumu neveic 
līdz Pakalpojums nav veikts pilnīgi un labā kvalitātē. Tādā gadījumā iepriekš izsniegtais rēķins 
uzskatāms par iesniegtu Pasūtītājam dienā, kad Pakalpojums veikts pilnīgi un labā kvalitātē. 

 
3. Pakalpojumu sniegšanas termiņš 

Pakalpojumi tiek sniegti visā Nomas līguma spēkā esamības termiņā. 
 

4. Pušu tiesības un pienākumi 
4.1. Izpildītājam ir pienākums Pakalpojumus veikt kvalitatīvi, saskaņā ar Automobiļu ražotāja noteiktajām 

tehnoloģijām un metodēm, tehniskās apkopes veikt apkopei paredzētajā izpildes laikā un saskaņā 
ar tehniskajās apkopēs veicamo darbu aprakstu, kā arī nodrošināt, lai Pakalpojumus veic kvalificēti 
speciālisti, kuri apmācīti darbam ar iekārtām, pārzina konkrētās markas Automobiļus, tās rezerves 
detaļas, iekārtas un tehnoloģiskās metodes. 

4.2. Sniedzot Pakalpojumu, Izpildītājs apņemas: 
4.2.1. sniegt Pakalpojumu tikai saskaņā ar apstiprinātu Pasūtītāja pilnvarotās personas vai tās 

nozīmētās personas rakstisku pieteikumu (turpmāk tekstā – „Pieteikums”), kas tiek iesniegts 
nododot Automobili Servisā Pakalpojuma sniegšanai; 

4.2.2. Pakalpojuma izpildes laikā atklātos defektus, bojājumus, kur nepieciešams veikt papildus 
darbus un, kas netika ietverti Pieteikumā, remontēt tikai pēc iepriekšējas saskaņošanas ar 
Pasūtītāju, ja Pakalpojuma izmaksas palielinās vairāk nekā par 70,00 EUR (septiņdesmit 
euro), neieskaitot PVN; 

4.2.3. izmantot tikai oriģinālas Automobiļu ražotāja standartiem atbilstošas rezerves detaļas; 
4.2.4. pirms Automobiļa pieņemšanas Pakalpojuma sniegšanai informēt Pasūtītāju un saskaņot ar 

to Pakalpojuma izpildes termiņu. Ja Pakalpojumu nevar veikt noteiktajā termiņā, Izpildītājam 
ir pienākums vismaz 1 (vienu) darba dienu pirms Pakalpojuma izpildes termiņa iestāšanās 
paziņot Pasūtītājam jauno izpildes termiņu un saskaņot to ar Pasūtītāju. Atkārtoti noteikto 
termiņu Izpildītājs pagarināt nav tiesīgs; 

4.2.5. nodrošināt Pakalpojuma uzsākšanu tajā pašā dienā, kad Automobilis nodots Servisā; 
4.2.6. neparedzētu un neatliekamu remontdarbu gadījumā pieņemt Automobili un veikt 

nepieciešamo Pakalpojumu ārpus kārtas; 
4.2.7. atkārtoti sniegt Pakalpojumu, ja tas nav sniegts pilnīgi vai labā kvalitātē, pamatojoties uz 

Pasūtītāja Pieteikumu, kas dotajā gadījumā uzskatāms par Pasūtītāja pretenzijas 
apstiprinājumu. Atkārtoti veicamo Pakalpojumu, Izpildītājs veic par saviem līdzekļiem un ar 
Pasūtītāju saskaņotos termiņos. 

4.3. Pasūtītāja tiesības un pienākumi: 
4.3.1. Pasūtītājam ir pienākums pirms Automobiļa nodošanas Servisā telefoniski saskaņot ar 

Izpildītāju Automobiļa nodošanas laiku, Pakalpojuma veidu (garantijas, ārpusgarantijas 
remontdarbi vai tehniskā apkope), veicamo darbu apjomu un Pakalpojuma izpildes laiku; 

4.3.2. Pasūtītāja pilnvarotās personas vai tās nozīmētās personas noformē rakstisku Pieteikumu, 
kurā norādīti iepriekšējā punktā saskaņotie dati un kurš tiek iesniegts Servisā Automobiļa 
nodošanas brīdī; 

4.3.3. Pasūtītājs personīgi nodrošina Automobiļa nogādāšanu Izpildītāja Servisā, ja minētais 
Automobilis ir tādā tehniskā kārtībā, lai ar to varētu pārvietoties. Nodot Automobili 
Pakalpojuma sniegšanai Izpildītājam un saņemt pēc Pakalpojumu sniegšanas ir tiesīga tikai 
Pasūtītāja pilnvarotā persona vai tās norādītā persona; 

4.3.4. Pasūtītāja pilnvarotā persona vai tās nozīmētā persona, pieņemot Pakalpojumu, paraksta 
Izpildītāja iesniegtos rēķina eksemplārus un nodod rēķinu Pasūtītājam apmaksai. Pilnvarotā 
persona vai tās nozīmētā persona ir tiesīga izteikt arī savas pretenzijas attiecībā uz 
Pakalpojuma kvalitāti un pilnīgu izpildi; 

4.3.5. Ja Pakalpojums nav sniegts pilnīgi vai labā kvalitātē, pretenziju Pasūtītājs var pieteikt 
jebkādā formā Izpildītājam ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pakalpojuma 
nodošanas. Nododot Automobili Servisā atkārtotai Pakalpojuma sniegšanai, Pasūtītājs 
iesniedz rakstisku Pieteikumu, kurā norādītas sniegtā Pakalpojuma nepilnības vai sliktā 
kvalitāte, kur Pieteikums uzskatāms par Pasūtītāja izvirzītās pretenzijas apstiprinājumu; 

4.3.6. Pasūtītājam ir pienākums Līgumā noteiktajā kārtībā veikt apmaksu par sniegtajiem 
Pakalpojumiem. 

 
5. Kvalitāte un garantija darbiem un rezerves daļām 

5.1. Pakalpojumiem – veiktajiem darbiem (garantijas, ārpusgarantijas remontdarbiem, tehniskās 
apkopes darbiem), pielietotajām rezerves detaļām un materiāliem jāatbilst ražotāja kvalitātes 
standartiem, tehniski normatīvai dokumentācijai, ražotāja noteiktajām tehnoloģijām un metodēm, 
pielietotajiem materiāliem un rezerves detaļām ir jābūt drošām lietošanā. 
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6. Pušu atbildība 
6.1. Par Līguma noteikumu neizpildi vai nepienācīgu izpildi Puses ir atbildīgas Līgumā un Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
6.2. Puses atbild viena otrai par visiem zaudējumiem, kas otrai Pusei nodarīti viņu ļaunprātības vai 

jebkādas neuzmanības dēļ. Izpildītājs ir atbildīgs arī par netiešiem zaudējumiem.  
6.3. Izpildītājs atbild par Automobiļa bojājumiem, bojāeju vai pazušanu, ko Pakalpojuma veikšanai 

nodotajai Pasūtītāja Automobilim izraisījuši Izpildītāja darbinieki un trešās personas.  
6.4. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Pakalpojumu līgumā noteiktajā termiņu, tas maksā Izpildītājam 

nokavējuma procentus 0,2% (nulle komats divi procenti) apmērā no parāda summas par katru 
nokavēto dienu.  

6.5. Ja Izpildītājs pieļauj Pakalpojuma izpildes kavējumu, tas maksā Pasūtītājam nokavējuma procentus 
0,2% (nulle komats divi procenti) apmērā no Pakalpojuma izmaksas par katru nokavēto dienu. 

6.6. Ja Izpildītājs vienas darba dienas laikā no Pasūtītāja pieteikuma saņemšanas nenodrošina 
Automobiļa pieņemšanu un Pakalpojuma sniegšanas uzsākšanu Tehniskā atbalsta punktā, kas ir 
noteikts Līguma 1.2.punktā, Izpildītājs maksā līgumsodu 200,00 EUR (divi simti euro) par katru reizi. 

6.7. Līgumsoda un nokavējumu procentu samaksa neatbrīvo no saistību izpildes un zaudējumu 
atlīdzības. Gadījumā, ja Izpildītājam ir pienākums maksāt līgumsodu vai/un nokavējuma procentus, 
Pasūtītājam ir tiesības vienpusējā kārtā līgumsoda apmērā samazināt Izpildītājam izmaksājamo 
atlīdzību, kas norādīta Izpildītāja rēķinā. 

 
7. Nepārvarama vara 

7.1. Puse tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda 
neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas vai ārkārtas apstākļu iestāšanās rezultātā, ko Puses, 
noslēdzot Līgumu, nevarēja paredzēt, un kuri nav atkarīgi no Pušu gribas, un kurus Pusēs nevar 
novērst saprātīgiem līdzekļiem. 

7.2. Pusei, kas nokļuvusi nepārvaramas varas vai ārkārtas apstākļos, bez kavēšanās jāinformē par to 
otra Puse rakstiski ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas vai ārkārtas 
apstākļu iestāšanās. 

7.3. Ja, nepārvaramas varas vai ārkārtas apstākļu dēļ, Līgums nedarbojas ilgāk par 1 (vienu) kalendāro 
mēnesi, katrai Pusei ir tiesības atteikties no līguma izpildes, par to rakstveidā paziņojot otrai Pusei 
vismaz 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas iepriekš. Šajā gadījumā neviena Puse nevar prasīt 
atlīdzināt zaudējumus, kas radušies Līguma pirmstermiņa izbeigšanas rezultātā. 

 
8. Strīdu izskatīšanas un normatīvo aktu piemērošanas kārtība 

8.1. Visus strīdus un domstarpības, kas ir radušās Pusēm Līguma izpildes gaitā, Puses risina pārrunu 
ceļā. Ja Puses nepanāk vienošanos pārrunu ceļā, strīdi tiek izskatīti Latvijas Republikas 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiesā. 

8.2. Visu Līgumā minēto saistību izpildi Puses veic saskaņā ar Līgumu un Latvijas Republikā spēkā 
esošajiem normatīvajiem aktiem. 

 
9. Līguma spēkā stāšanās, tā grozīšanas un pirmstermiņa izbeigšanas kārtība 

9.1. Līgums stājas spēkā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz brīdim, kamēr ir spēkā Nomas 
līgums. 

9.2. Jebkuri Līguma grozījumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas un stājas spēkā tikai tad, kad tie ir 
noformēti rakstiski un tos saskaņā ar Līgumu ir parakstījusi katra no Pusēm. 

9.3. Pusēm, abpusēji rakstveidā vienojoties, ir tiesības jebkurā brīdī izbeigt Līguma darbību pirms tā 
termiņa beigām. 

 
10. Ierobežotas pieejamības informācija 

10.1. Puses apņemas visā Pušu sadarbības laikā, kā arī pēc tam neizpaust trešajām personām ar Līguma 
izpildi iegūto, tās rīcībā esošo jebkādu tehnisko un finansiālo informāciju par otru Pusi. Visa šāda 
informācija tiek uzskatīta par ierobežotas pieejamības informāciju un nedrīkst tikt izpausta vai 
padarīta publiski pieejama bez Puses rakstiskas piekrišanas. 

10.2. Informācija netiek uzskatīta par ierobežotas pieejamības informāciju, ja tā kļuvusi publiski pieejama 
saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām (piemēram, iekļauta 
grāmatvedības sagatavotos publiska rakstura pārskatos un atskaitēs u.tml.). 

 
11. Citi noteikumi 

11.1. Līgumā noteikto pienākumu veikšanai, kas saistīta ar Pakalpojuma saņemšanu, Pasūtītājs ieceļ 
šādas pilnvarotās personas: 
 __________________, tel. __________ vai mob.tel. ______________, fakss ____________, 

e-pasts: _______________________; 
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 __________________, tel. __________ vai mob.tel. ______________, fakss ____________, 
e-pasts: _______________________. 

11.2 Pilnvarotās personas ir tiesīgas risināt jautājumus, kas saistīti ar Līguma izpildi, tajā skaitā parakstīt 
Pieteikumus, rēķinus, pretenzijas u.tml., kā arī savā vietā nozīmēt citas personas. 

11.3 Ja spēku zaudē viens vai vairāki Līguma noteikumi, pārējie Līguma noteikumi paliek spēkā, ciktāl 
tos satura ziņā neatceļ spēku zaudējošie Līguma noteikumi un tiek saglabāts Līguma mērķis. 

11.4 Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir 
izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm, un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai ietekmēt 
Līguma noteikumu tulkošanu. 

11.5 Visi paziņojumi, kas attiecas uz Līguma spēkā esamību un tā pirmstermiņa izbeigšanu, Pusēm tiek 
nosūtīti ar pasta starpniecību ierakstītā sūtījumā uz Līgumā norādītajām Pušu pasta adresēm vai 
izsniegti personīgi pret parakstu. Gadījumā, ja paziņojums nosūtīts ar pasta starpniecību, tas 
uzskatāms par saņemtu 3.(trešajā) dienā no tā nodošanas pastā, bet gadījumā, ja paziņojums 
nodots personīgi, tas uzskatāms par saņemtu nodošanas dienā. 

11.6 Gadījumā, ja mainās kāds no Pušu rekvizītiem, paziņojums par to iesniedzams nekavējoties otrai 
Pusei, pretējā gadījumā nepaziņojusī Puse nevar atsaukties uz saistību neizpildi, ko izraisījis 
nepaziņošanas fakts. 

11.7 Līgums sastādīts latviešu valodā 2 (divos) identiskos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, no 
kuriem viens līguma eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja. 
 

12. Pušu rekvizīti un paraksti: 
Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Pasts” 
Reģistrācijas numurs 40003052790 
Adrese: Ziemeļu iela 10, Lidosta “Rīga”, Mārupes 
novads, LV-1000 
 
 
 
 

_______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

_______________ 
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8.pielikums 
 
 

Lietoto transportlīdzekļu pirkuma piedāvājums 
 
 
Piedāvājam šādas cenas par Pasūtītāja lietotajiem transportlīdzekļiem: 

Nr.p.k. Marka, komercnosaukums 

Iz
pi

ld
īju

m
s 

Valsts 
reģistrācijas 

numurs Iz
la

id
um

a 
ga

ds
 Pretendenta 

piedāvātā 
atpirkuma cena 
(EUR bez PVN) 

1. RENAULT Master L1H1 EA 7236 2004  
2. RENAULT Master L1H1 FC 420 2004  
3. RENAULT Master L1H1 FC 422 2004  
4. RENAULT Master L1H1 FC 426 2004  
5. RENAULT Master L1H1 FH 1292 2004  
6. RENAULT Master L1H1 KZ 3289 2004  
7. RENAULT Master L1H1 FH 5975 2004  
8. RENAULT Master L3H2 FH 9170 2005  
9. RENAULT Master L1H1 FR 8868 2005  

10. RENAULT Trafic L2H1 FT 4899 2006  
11. RENAULT Trafic L2H1 FT 4902 2006  
12. RENAULT Master L1H1 FZ 3382 2006  
13. RENAULT Trafic L2H1 GH 5633 2007  
14. RENAULT Trafic L2H1 GH 5634 2007  
15. RENAULT Trafic L2H1 GH 5638 2007  
16. RENAULT Trafic L2H1 GH 5640 2007  
17. RENAULT Trafic L2H1 GJ 3015 2007  
18. RENAULT Trafic L2H1 GJ 3020 2007  
19. RENAULT Trafic L2H1 GJ 3032 2007  
20. RENAULT Trafic L2H1 GJ 3041 2007  
21. RENAULT Trafic L2H1 GJ 3046 2007  
22. RENAULT Master L3H2 GJ 4480 2007  
23. RENAULT Master L3H2 GJ 4482 2007  
24. RENAULT Master L3H2 GJ 4487 2007  
25. RENAULT Master L3H2 GJ 4920 2007  
26. RENAULT Master L3H2 GJ 9171 2007  
27. RENAULT Master L3H2 GK 1007 2007  
28. RENAULT Master L3H2 GK 1965 2007  
29. RENAULT Master L3H2 GK 1967 2007  
30. RENAULT Master L3H2 GK 1971 2007  
31. RENAULT Master L3H2 GK 1972 2007  
32. RENAULT Master L3H2 GK 1974 2007  
33. RENAULT Master L1H1 GK 5564 2007  
34. RENAULT Master L1H1 GK 5584 2007  
35. RENAULT Master L1H1 GK 5612 2007  
36. RENAULT Master L1H1 GK 5613 2007  
37. RENAULT Master L1H1 GK 5617 2007  
38. RENAULT Master L1H1 GK 8005 2007  
39. RENAULT Master L1H1 GK 8018 2007  
40. RENAULT Master L1H1 GK 8021 2007  
41. RENAULT Master L1H1 GK 8025 2007  
42. RENAULT Master L1H1 GK 8026 2007  
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43. RENAULT Master L1H1 GK 8028 2007  
44. RENAULT Master L1H1 GK 8030 2007  
45. RENAULT Master L1H1 GK 8033 2007  
46. RENAULT Master L1H1 GK 8987 2007  
47. RENAULT Master L1H1 GK 8990 2007  
48. RENAULT Master L1H1 GK 8992 2007  
49. RENAULT Master L1H1 GK 8997 2007  
50. RENAULT Master L1H1 GK 9003 2007  
51. RENAULT Master L1H1 GK 9010 2007  
52. RENAULT Master L1H1 GK 9306 2007  
53. RENAULT Master L1H1 GK 9307 2007  
54. RENAULT Master L1H1 GK 9327 2007  
55. RENAULT Master L1H1 GL 931 2007  
56. RENAULT Master L1H1 GL 948 2007  
57. RENAULT Master L1H1 HM 3528 2007  

KOPĀ:  
 
 
Pretendenta pilnvarotā persona:  
 
 

(amats, vārds, uzvārds, paraksts) 
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9.pielikums 
 

Lietoto transportlīdzekļu pirkuma līgums  
Nr._____________________________ 

 
 
Mārupes novadā,        2018.gada ___.___________. 
 
Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Pasts”, turpmāk tekstā – Pārdevējs, uz statūtu un Valdes pilnvarojuma 
pamata tās Valdes priekšsēdētāja ______________________personā, no vienas puses, un  
__________________, turpmāk tekstā – Pircējs, no otras puses, 
abi kopā vai katra atsevišķi saukta par “puses” vai “puse”,  
izsakot brīvu gribu, bez maldības vai spaidiem, noslēdza šādu pirkuma līgumu, turpmāk tekstā – Līgums: 
 
1. Pārdevējs pārdod Pircējam šādus automobiļus, turpmāk - Automobiļi: 

 

Nr.p.k. Marka, komercnosaukums 

Iz
pi

ld
īju

m
s 

Valsts 
reģistrācijas 

numurs Iz
la

id
um

a 
ga

ds
 Pretendenta 

piedāvātā 
atpirkuma cena 
(EUR bez PVN) 

1. RENAULT Master L1H1 EA 7236 2004  
2. RENAULT Master L1H1 FC 420 2004  
3. RENAULT Master L1H1 FC 422 2004  
4. RENAULT Master L1H1 FC 426 2004  
5. RENAULT Master L1H1 FH 1292 2004  
6. RENAULT Master L1H1 FH 1295 2004  
7. RENAULT Master L1H1 KZ 3289 2004  
8. RENAULT Master L3H2 FH 9170 2005  
9. RENAULT Master L1H1 FR 8868 2005  

10. RENAULT Trafic L2H1 FT 4899 2006  
11. RENAULT Trafic L2H1 FT 4902 2006  
12. RENAULT Master L1H1 FZ 3382 2006  
13. RENAULT Trafic L2H1 GH 5633 2007  
14. RENAULT Trafic L2H1 GH 5634 2007  
15. RENAULT Trafic L2H1 GH 5638 2007  
16. RENAULT Trafic L2H1 GH 5640 2007  
17. RENAULT Trafic L2H1 GJ 3015 2007  
18. RENAULT Trafic L2H1 GJ 3020 2007  
19. RENAULT Trafic L2H1 GJ 3032 2007  
20. RENAULT Trafic L2H1 GJ 3041 2007  
21. RENAULT Trafic L2H1 GJ 3046 2007  
22. RENAULT Master L3H2 GJ 4480 2007  
23. RENAULT Master L3H2 GJ 4482 2007  
24. RENAULT Master L3H2 GJ 4487 2007  
25. RENAULT Master L3H2 GJ 4920 2007  
26. RENAULT Master L3H2 GJ 9171 2007  
27. RENAULT Master L3H2 GK 1007 2007  
28. RENAULT Master L3H2 GK 1965 2007  
29. RENAULT Master L3H2 GK 1967 2007  
30. RENAULT Master L3H2 GK 1971 2007  
31. RENAULT Master L3H2 GK 1972 2007  
32. RENAULT Master L3H2 GK 1974 2007  
33. RENAULT Master L1H1 GK 5564 2007  
34. RENAULT Master L1H1 GK 5584 2007  
35. RENAULT Master L1H1 GK 5612 2007  



 
39 

 

36. RENAULT Master L1H1 GK 5613 2007  
37. RENAULT Master L1H1 GK 5617 2007  
38. RENAULT Master L1H1 GK 8005 2007  
39. RENAULT Master L1H1 GK 8018 2007  
40. RENAULT Master L1H1 GK 8021 2007  
41. RENAULT Master L1H1 GK 8025 2007  
42. RENAULT Master L1H1 GK 8026 2007  
43. RENAULT Master L1H1 GK 8028 2007  
44. RENAULT Master L1H1 GK 8030 2007  
45. RENAULT Master L1H1 GK 8033 2007  
46. RENAULT Master L1H1 GK 8987 2007  
47. RENAULT Master L1H1 GK 8990 2007  
48. RENAULT Master L1H1 GK 8992 2007  
49. RENAULT Master L1H1 GK 8997 2007  
50. RENAULT Master L1H1 GK 9003 2007  
51. RENAULT Master L1H1 GK 9010 2007  
52. RENAULT Master L1H1 GK 9306 2007  
53. RENAULT Master L1H1 GK 9307 2007  
54. RENAULT Master L1H1 GK 9327 2007  
55. RENAULT Master L1H1 GL 931 2007  
56. RENAULT Master L1H1 GL 948 2007  
57. RENAULT Master L1H1 HM 3528 2007  

2. Parakstot Līgumu, Pircējs apliecina, ka tam ir zināms automobiļu tehniskais stāvoklis un šajā sakarā 
netiks izvirzītas nekādas pretenzijas Pārdevējam arī nākotnē. 

3. Kopējā pirkuma maksa par visiem Automobiļiem, turpmāk – Pirkuma maksa, tiek samaksāta pilnā 
apmērā 10 (desmit) darba dienu laikā, pamatojoties uz Pārdevēja rēķinu. Ja Pirkuma maksa netiek 
samaksāta norādītajā termiņā, Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu 0,5 % apmērā no Pirkuma 
maksas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Pirkuma maksas.  

4. Automobilis pāriet Pircēja īpašumā ar brīdi, kad pilnībā samaksāta Pirkuma maksa un īpašuma 
tiesību pāreja no Pārdevēja uz Pircēju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēta Ceļu 
satiksmes drošības direkcijā.  

5. Pircējs sedz visus izdevumus par Automobiļu pārreģistrāciju Pircēja īpašumā. 
6. Automobilis tiek nodots Pircējam dienā, kad tas pārgājis Pircēja īpašumā. 
7. Automobilis tiek nodots, pamatojoties uz abpusēji parakstītu pieņemšanas – nodošanas aktu. 
8. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir 

nokārtojušas visas savas Līgumā noteiktās saistības. 
9. Visi pušu paziņojumi ir nosūtāmi uz Līguma rekvizītos norādītajām adresēm vai arī ar kurjeru. Ja 

vēstule netiek sūtīta ierakstītā veidā, uzskatāms, ka otra puse ir saņēmusi vēstuli 5.(piektajā) dienā 
pēc tās nodošanas pasta iestādei. 

10. Līguma grozījumi un papildinājumi ir jānoformē rakstveidā un abpusēji jāparaksta. Nekādas mutiskas 
vienošanās netiks uzskatītas par Līguma grozījumiem vai papildinājumiem. 

11. Visas domstarpības un strīdus, kas radušies Līguma izpildes gaitā, puses cenšas atrisināt sarunu 
ceļā. Strīdi un nesaskaņas, ko puses neatrisina sarunu ceļā, tiek izskatīti saskaņā ar Latvijas 
Republikas normatīvajiem aktiem. 

12. Visus pārējos jautājumus, kas nav atrunāti Līgumā, reglamentē atbilstošie Latvijas Republikas 
normatīvie akti. 

13. Līgums sastādīts valsts valodā, divos identiskos eksemplāros, ar vienādu juridisku spēku – katrai 
Pusei pa vienam eksemplāram. 

14. Pušu rekvizīti un paraksti: 
Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Pasts” 
Reģistrācijas numurs 40003052790 
Adrese: Ziemeļu iela 10, Lidosta “Rīga”, Mārupes 
novads, LV-1000 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 


