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A. ATKLĀTA KONKURSA VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

1.  Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs  

Akciju sabiedrība "Latvenergo", 

Adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230 

Vien. reģ. Nr. 40003032949 

AS "SEB banka", Kods UNLALV2X001 

Konta Nr. LV24UNLA0001000221208 

 

organizē iepirkuma procedūru - atklātu konkursu "Saimnieciskā nodrošinājuma transporta atjaunošana 

" saskaņā ar šo atklāta konkursa nolikumu (turpmāk tekstā - "Nolikums"), nodrošinot Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēja finanšu līdzekļu efektīvu izmantošanu, iepirkuma procedūras atklātumu, 

Piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem. 

 

2. Iepirkuma procedūra 

2.1.Iepirkuma procedūra tiek organizēta saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums". 

2.2. Iepirkuma procedūrā piedalīties un kā Pretendents iesniegt piedāvājumu saskaņā ar Nolikuma 

prasībām drīkst jebkurš ieinteresētais piegādātājs (turpmāk tekstā - "Pretendents"). 

2.3."Paziņojums par līgumu" par šo iepirkuma procedūru publicēts Latvijas Republikas Iepirkumu 

uzraudzības biroja mājas lapā: www.iub.gov.lv ar numuru: LE 2021/4 CPV kods 34100000-8 

Mehāniskie transportlīdzekļi. 

3. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja kontaktpersona 

AS "Latvenergo" Iepirkumu un loģistikas funkcijas Iepirkumu daļas projektu vadītāja Ieva Arāja, tālr.: 

+371 67728062; e-pasts: ieva.araja@latvenergo.lv. Iepirkuma procedūras laikā saziņa par nolikumu 

un/vai iepirkuma priekšmetu Nolikuma 6.punktā noteiktajā kārtībā pieļaujama tikai ar Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēja kontaktpersonu. 

4. Atklāta konkursa priekšmets un apjoms 

4.1. Atklāta konkursa priekšmets ir saimniecisko transportlīdzekļu (turpmāk tekstā 

"Transportlīdzekļi") piegāde AS "Latvenergo" vajadzībām. Atklāta konkursa priekšmets ir 

sadalīts 5 (piecās) pasūtījuma Daļās:  

• 1.Daļa "Vieglie transportlīdzekļi pasažieru un to bagāžas pārvadāšanai ar paaugstinātu 

pārgājamību, 4x4 un automātisku pārnesumkārbu";  

• 2.Daļa "Vieglie transportlīdzekļi pasažieru un to bagāžas pārvadāšanai ar paaugstinātu 

pārgājamību, 4x2 un automātisku pārnesumkārbu"; 

• 3.Daļa "Vieglie transportlīdzekļi pasažieru un to bagāžas pārvadāšanai ar paaugstinātu 

pārgājamību, 4x4 un manuālu pārnesumkārbu"; 

• 4.Daļa "Vieglie transportlīdzekļi pasažieru un to bagāžas pārvadāšanai, 4x2 un 

automātisku pārnesumkārbu, 100% elektriski"; 

• 5.Daļa "Transportlīdzekļi cilvēku un nelielu kravu pārvadāšanai ar slēgtu virsbūvi, 4x2 un 

automātisku pārnesumkārbu, 100% elektriski". 

4.2. Transportlīdzekļu piegāde ietver nolikumā norādīto Transportlīdzekļu iegādi un piegādi līdz 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajai vietai. 

4.3. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu, vairākām vai visām Daļām. 

4.4. Pretendents piedāvā pilnu Transportlīdzekļu apjomu Daļā(-s), kurā(-s) Pretendents iesniedz 

Piedāvājumu. 

4.5. Prognozētais iegādes apjoms pa Daļām norādīts Pielikumā Nr.2. Konkrēts pasūtījuma apjoms un 

prognozēto apjomu pilna iegāde netiek garantēta, informācija par apjomiem ir tikai informatīva. 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var samazināt iegādes apjomu un Pretendentam jāgarantē 

piegādes pasūtītajā apjomā par piedāvājumā norādītajām cenām un nosacījumiem. 

4.6. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs izvēlēties jebkuru Pretendenta piedāvājuma 

pozīciju/pozīcijas, jebkuru apjomu un slēgt vispārīgo vienošanos ar vienu vai vairākiem 

Pretendentiem.  

4.7. Katram Pretendentam ir tiesības iesniegt vienu vai vairākus alternatīvus piedāvājumus ar 

dažādiem motoru un/vai degvielas veidiem.  

mailto:ieva.araja@latvenergo.lv
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5. Vispārīgās vienošanās izpildes vieta un termiņš 

5.1. Vispārīgās vienošanās  izpildes vieta – Latvijas Republika. 

5.2. Vispārīgās vienošanās darbības termiņš – līdz pilnīgai Vispārīgās vienošanās saistību izpildei. 

Transportlīdzekļu iegāde notiek uz atsevišķu pasūtījumu pamata, kas tiks veikti noslēgto 

Vispārīgo vienošanos ietvaros. Prognozētais pasūtījumu veikšanas termiņš – no 2021.gada 

1.jūlija līdz 2021.gada 31.decembrim (ieskaitot). Pretendentam ir jānodrošina atrunāto un 

pieprasīto Transportlīdzekļu piegādi par cenām, piegādes laikiem un citiem nosacījumiem, kas 

atrunāti noslēgtajā Vispārīgajā vienošanās 

5.3. Transportlīdzekļu piegādes termiņš tiek noteikts nedēļās no pasūtījuma izdarīšanas dienas. 

Piegāde tiek veikta saskaņā ar Pretendenta piedāvājumā noteikto piegādes termiņu. 

5.4. Paredzamā Transportlīdzekļu piegādes vieta – TEC-2, Acone, Salaspils novads. 

6. Dalības nosacījumi un informācijas apmaiņa 

6.1. Piedalīšanās atklātajā konkursā un vispārīgās vienošanās saistību nodibināšana ir balstīta uz 

vienlīdzīgiem noteikumiem fiziskajām un juridiskajām personām, kas izveidotas un rīkojas 

saskaņā ar to izcelsmes valsts normatīvajiem aktiem.  

6.2. Dalība atklātajā konkursā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme un, iesniedzot savu piedāvājumu, 

Pretendents apliecina, ka pilnībā pieņem sev par saistošiem un apņemas pildīt šajā Nolikumā 

ietvertos nosacījumus un noteikumus. Jebkura Pretendenta piedāvātā norma, kas ir pretrunā ar 

Nolikumu, netiks akceptēta un ir par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai. 

6.3. Informāciju par iepirkumu (Nolikumu, skaidrojumus, grozījumus un citus dokumentus) 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs publicē Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu 

apakšsistēmā (https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/55038). 

6.4. Visi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iepirkuma procedūras laikā sniegtie Nolikuma 

skaidrojumi, grozījumi un papildinājumi ir Nolikuma neatņemamā sastāvdaļa. 

6.5. Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu 

apakšsistēmā publicētajai informācijai par attiecīgo iepirkuma procedūru. 

6.6. Rakstisku skaidrojumu pieprasījumu par Nolikumu ieinteresētais piegādātājs var nosūtīt 3.punktā 

norādītai kontaktpersonai vai iesniegt Elektroniskā iepirkumu sistēmā.  

6.7. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs uz laikā iesniegtiem jautājumiem atbildēs rakstiski latviešu 

valodā, atbildes tiks izsūtītas elektroniski jautājumu uzdevējam un vienlaikus publicētas 

tīmekļvietnē, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu. 

Atbildes tiks sniegtas 5 darba dienu laikā no jautājumu saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā 6 

(sešas) kalendārās dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas beigu termiņa. 

6.8. Informācijas apmaiņa, kas attiecas uz šo iepirkuma procedūru, starp Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēju un Pretendentiem notiek, sūtot to uz Nolikumā vai piedāvājumos norādīto kontakta e–

pasta adresi. Konkrēto informācijas nosūtīšanas veidu izvēlas tās nosūtītājs. 

6.9. Pretendentam ir pienākums apstiprināt visas ar šo iepirkuma procedūru saistītās informācijas 

saņemšanu no Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja, nosūtot apstiprinājuma e–pastu uz Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēja nolikumā norādīto kontakta e–pasta adresi. 

6.10. Ja Pretendents neapstiprina Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja informācijas saņemšanu, par 

pierādījumu informācijas nosūtīšanai kalpo Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja attiecīgā e–pasta 

izdruka par informācijas nosūtīšanu. 

6.11. Pretendentam ir jāsedz visas piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas, un 

Pasūtītājs nekādā ziņā nav atbildīgs un neuzņemas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no 

piedāvājumu izvērtēšanas norises un rezultāta. 

6.12. Ja Pretendents ir īpaši šim pasūtījumam izveidota piegādātāju apvienība, piedāvājumam ir jābūt 

vienotam, kurā tiek nodrošināts (iespējamais) vienots līgums. Katrai piegādātāju apvienības 

attiecīgajai (kurai ir saistību dokumentu paraksta tiesības) personai ir jāparaksta piedāvājuma 

vēstule. Šajā gadījumā piedāvājums kopumā ir saistošs visām šīm piegādātāju apvienības 

personām kopīgi (solidāri) un katrai atsevišķi. Piegādātāju apvienības sastāvs vai struktūra nevar 

tikt mainīta laikā no piedāvājuma iesniegšanas, līdz sekojošās, iespējamās vispārīgās vienošanās 

noslēgšanai. 

6.13. Piegādātāju apvienības piedāvājumu var parakstīt tās pārstāvis tikai tad, ja viņš attiecīgi ir 

saņēmis rakstisku pilnvarojumu no pārējiem piegādātāju apvienības dalībniekiem, un ja 

piedāvājumam ir pievienots pilnvarojuma līgums (vai pilnvara). Katram šādam piegādātāju 

apvienības dalībniekam ir jāiesniedz dokumenti, kas minēti Nolikuma 12.punktā, kas pierāda 

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/..........
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katra no viņiem tiesīgumu piedalīties atklātā konkursā tā, it kā katrs no viņiem atsevišķi būtu 

Pretendents. 

6.14. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs neizvirza prasību par noteiktu šādas apvienības juridisko 

statusu, lai tā kā Pretendents iesniegtu pieteikumu par piedalīšanos iepirkumā. Tomēr gadījumā, 

ja attiecībā uz šo apvienību tiks pieņemts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, 

apvienībai būs jāreģistrējas kā juridiskai personai. 

7. Valoda 

7.1. Atklāta konkursa Nolikums sagatavots latviešu valodā. 

7.2. Piedāvājumam jābūt sagatavotam un iesniegtam latviešu valodā. Piedāvājums var būt arī citā 

valodā, bet tam jābūt pievienotam tulkojumam latviešu valodā ar noteikumu, ka interpretējot 

piedāvājumu, attiecīgais tulkojuma teksts ir prioritārs. 

 

B. PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANA UN IESNIEGŠANA  

8. Piedāvājuma noformēšana 

8.1. Pretendents sagatavo un iesniedz piedāvājumu saskaņā ar šī Nolikuma un skaidrojumu prasībām, kā 

arī ņemot vērā Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus. 

8.2. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā, 

ievērojot šādas Pretendenta izvēles iespējas: 

8.2.1. izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, 

aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā ievietotās formas; 

8.2.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus Elektronisko iepirkumu 

sistēmas e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas PDF 

formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo 

formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem). 

8.3. Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka: 

8.3.1. Piedāvājuma veidlapa jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar 

Microsoft Office 2010 (vai vēlākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā; 

8.3.2. piedāvājumu paraksta Pretendentu pārstāvēt tiesīgā persona, pievienojot pārstāvību apliecinošu 

dokumentu (piemēram, pilnvaru); 

8.3.3. dokumentus Pretendents pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs iesniegt elektroniskā formā, gan 

parakstot ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu, gan parakstot ar drošu 

elektronisko parakstu. 

8.4. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Elektronisko iepirkumu sistēmas e-

konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, 

tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. 

9. Piedāvājuma derīguma termiņš 

9.1. Pretendenta piedāvājuma derīguma termiņš ir ne mazāks kā 180 (viens simts astoņdesmit) dienas 

pēc piedāvājumu iesniegšanas beigu datuma. Piedāvājumi ar mazāku derīguma termiņu tiks atzīti kā 

neatbilstoši un tiks noraidīti.  

9.2. Pretendentam viņa piedāvājums ir saistošs visu piedāvājuma derīguma termiņu. 

9.3. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var lūgt Pretendentam pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu 

uz noteiktu laiku.  

10. Piedāvājuma saturs  

Pretendentam piedāvājumā jāiekļauj šādi dokumenti norādītajā secībā: 

10.1. Piedāvājuma vēstule, kas sagatavota un aizpildīta atbilstoši Pielikumā Nr.1 pievienotajai formai, kuru 

paraksta persona ar tiesībām pārstāvēt Pretendentu vai tās pilnvarots pārstāvis. Ja Piedāvājuma vēstuli 

paraksta pilnvarota persona, jāpievieno dokuments, kas apliecina attiecīgās personas pilnvarojumu 

parakstīt piedāvājumu. 

10.2. Piedāvājuma nodrošinājums saskaņā ar Nolikuma 11.punktu. 

10.3. Pretendentu kvalifikāciju apliecinošie dokumenti saskaņā ar Nolikuma 12.punktu. 

10.4. Tehniskais piedāvājums saskaņā ar Nolikuma 13.punktu. 

10.5. Finanšu piedāvājums saskaņā ar Nolikuma 14.punktu. 

10.6. Informācija par apakšuzņēmējiem - ja Pretendents paredzējis pasūtījuma izpildei piesaistīt 

apakšuzņēmēju(-us), Pretendentam jāiesniedz: 
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10.6.1. Visu apakšuzņēmēju saraksts saskaņā ar Pielikuma Nr.1 tabulu. Sarakstam jāpievieno 

Pretendenta un apakšuzņēmēju parakstīti vienošanās protokoli (ar katru apakšuzņēmēju), kurā ir 

uzskaitīti apakšuzņēmējam paredzētie darbi un kurā apakšuzņēmējs uzņemas šos darbus veikt 

saskaņā ar piedāvājumu. Vienošanās protokolos, jābūt apliecinājumam, ka apakšuzņēmējs būs 

pieejams visā līguma izpildes laikā.  

10.6.2. Par apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās 

līguma vērtības, jāiesniedz visi Nolikuma 12.1.2. - 12.1.6. punktā norādītie dokumenti. 

11. Piedāvājuma nodrošinājums 

11.1. Pretendentam jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums par katru Daļu, kurā tiek iesniegts piedāvājums, 

šādā apmērā:  

11.1.1. 1.Daļā – 9 000,00 EUR (deviņi tūkstoši euro un 00 centi); 

11.1.2. 2.Daļā – 9 000,00 EUR (deviņi tūkstoši euro un 00 centi); 

11.1.3. 3.Daļā – 14 000,00 EUR (četrpadsmit tūkstoši euro un 00 centi); 

11.1.4. 4.Daļā – 5 000,00 EUR (pieci tūkstoši euro un 00 centi); 

11.1.5. 5.Daļā – 3 000,00 EUR (trīs tūkstoši euro un 00 centi).  

Iesniedzot piedāvājumu par vairākām Daļām, augstāk norādītais piedāvājuma nodrošinājuma apmērs 

attiecīgi jāsummē. 

11.2. Piedāvājuma nodrošinājums jāiesniedz vienā no formām: 

11.2.1. kā kredītiestādes beznosacījumu piedāvājuma nodrošinājuma garantijas oriģināls vai ar drošu 

elektronisko parakstu kredītiestādes parakstīts e-dokuments, kuru uz Pretendenta vārda izsniegusi 

Latvijas Republikā vai ārvalstīs reģistrētā kredītiestāde. Kredītiestādes garantijas saturam jāatbilst 

Pielikumā Nr.6 pievienotajai formai. Kredītiestādes garantijai jābūt izdotai un reģistrētai saskaņā ar 

kredītiestādes darbību regulējošo normatīvo aktu prasībām. 

11.2.2. kā abpusēji parakstītas apdrošināšanas polises oriģināls vai ar drošu elektronisko parakstu 

parakstīts e-dokuments, kuru izsniegusi Latvijas Republikā vai ārvalstīs reģistrēta apdrošināšanas 

sabiedrība. Polisē jābūt norādītam, ka Pasūtītājs ir apdrošinātais. Tikai apdrošināšanas sabiedrības un 

Pretendenta abpusēji parakstītā polise tiks uzskatīta par apdrošināšanas līguma noslēgšanas fakta 

apliecinājumu Apdrošināšanas līguma likuma 19.panta izpratnē, kas ļauj Pasūtītājam kā 

apdrošinātajam pārliecināties, ka apdrošināšanas līguma slēdzēji ir abpusēji vienojušies par 

apdrošināšanas nosacījumiem. Polisei jāpievieno apdrošināšanas noteikumi un apdrošināšanas 

sabiedrības izsniegtā garantijas vēstule, kuras saturs atbilst Pielikumā Nr.6. noteiktajai formai. Lai 

apliecinātu, ka Pretendents ir veicis apdrošināšanas prēmijas maksājumu apdrošināšanas polisē 

noteiktajā apjomā un termiņā, Pretendentam jāiesniedz kredītiestādes apliecināts maksājuma 

uzdevums, kas apliecina, ka Pretendents ir veicis apdrošināšanas prēmijas maksājumu apdrošināšanas 

polisē noteiktajā apjomā un termiņā 

11.2.3. kā maksājuma uzdevums, kas apliecina, ka piedāvājuma nodrošinājuma summas maksājums 

ir veikts uz Nolikuma 1. punktā norādītā Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja kontu. Maksājuma 

uzdevumā jābūt norādītam maksājuma mērķim: Piedāvājuma nodrošinājums Konkursam 

"Saimnieciskā nodrošinājuma transporta atjaunošana" (ID. Nr. IPR-65658). 

11.3. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā īsākajā no šādiem termiņiem: 

11.3.1. iepirkuma procedūras dokumentos minētā piedāvājuma derīguma termiņā, kas noteikts, skaitot 

no piedāvājumu atvēršanas dienas, vai jebkurā piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumā, kuru 

sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam rakstveidā paziņojis Pretendents un galvotājs; 

11.3.2. līdz dienai, kad pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pirms 

iepirkuma līguma noslēgšanas iesniedz līguma nodrošinājumu; 

11.3.3. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai; 

11.3.4. attiecībā uz pretendentu, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, 

līdz dienai, kad tas pēc līguma noslēgšanas iesniedz līguma nodrošinājumu. 

11.4. Piedāvājuma nodrošinājums tiks atgriezts, iestājoties īsākajam no šādiem termiņiem: 

11.4.1. pēc piedāvājuma derīguma termiņa beigām; 

11.4.2. pēc dienas, kad noslēgts līgums ar par uzvarētāju atzīto Pretendentu; 

11.4.3. par uzvarētāju atzītajam Pretendentam – pēc līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanas. 

11.5. Piedāvājuma nodrošinājums tiek ieturēts, ja: 

11.5.1. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, tā derīguma termiņa laikā; 

11.5.2. Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, nav 

parakstījis līgumu piedāvājuma derīguma termiņā; 
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11.5.3. Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, nav 

iesniedzis iepirkuma procedūras dokumentos paredzēto līguma izpildes nodrošinājumu Nolikumā 

noteiktajā termiņā. 

11.6. Piedāvājuma nodrošinājums naudas pārskaitījuma formā tiek atmaksāts Pretendenta kontā, 

kredītiestādes garantijas oriģināls tiek atdots pēc Pretendenta rakstiska pieprasījuma. 

11.7. Ja Pretendentam nav iespējams piedāvājumam pievienot piedāvājuma nodrošinājumu ar 

drošu elektronisko parakstu, Piedāvājuma nodrošinājuma oriģināldokuments jāiesniedz personīgi 

AS "Latvenergo", administratīvajā ēkā Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā, LV-1230, Latvijā, pastā 

kontrolē (ieeja pa kāpnēm no Mednieku ielas, uz durvīm norāde Iepirkumu piedāvājumu, dokumentu, 

korespondences iesniegšana) vai jānosūta pa pastu uz Nolikuma 1. punktā norādīto Pasūtītāja adresi 

līdz Nolikuma 13.1. punktā minētajam termiņam. 

12. Pretendentu atlases prasības un kvalifikāciju apliecinošie dokumenti 

12.1. Pretendentam ir jāatbilst šādām atlases prasībām: 

Nr.p.k. Pretendentu atlases prasība Iesniedzamie dokumenti 

12.1.1.  Pretendents ir reģistrēts attiecīgās 

(reģistrācijas) valsts likumā noteiktajā kārtībā; 

Ja Pretendents ir reģistrēts vai tā 

pastāvīgā dzīvesvieta ir ārpus Latvijas, 

noteiktā kārtībā apliecinātas reģistrācijas 

dokumentu kopijas, ko izdevušas 

Pretendenta reģistrācijas valsts 

kompetentas iestādes. 

12.1.2.  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, nav atzīta par vainīgu vai tai 

nav piemērots piespiedu ietekmēšanas 

līdzeklis par jebkuru no šādiem noziedzīgiem 

nodarījumiem: 

a) noziedzīgas organizācijas izveidošana, 

vadīšana, iesaistīšanās tajā vai tās sastāvā 

ietilpstošā organizētā grupā vai citā 

noziedzīgā formējumā vai piedalīšanās šādas 

organizācijas izdarītajos noziedzīgajos 

nodarījumos, 

b) kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa 

piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, 

neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos, 

neatļauta labumu pieņemšana, komerciāla 

uzpirkšana, labuma prettiesiska pieprasīšana, 

pieņemšana vai došana, tirgošanās ar ietekmi, 

c) krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi 

iegūtu līdzekļu legalizēšana, 

d) terorisms, terorisma finansēšana, teroristu 

grupas izveide vai organizēšana, ceļošana 

terorisma nolūkā, terorisma attaisnošana, 

aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai 

personas vervēšana vai apmācīšana terora 

aktu veikšanai, 

e) cilvēku tirdzniecība, 

f) izvairīšanās no nodokļu vai tiem 

pielīdzināto maksājumu nomaksas. 

Izslēgšanas nosacījums netiek piemērots, ja 

no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un 

nepārsūdzams tiesas spriedums, prokurora 

"Piedāvājuma vēstule" (Nolikuma 

Pielikums Nr.1), kurā iekļauts attiecīgais 

apliecinājums. 



 

8 

 

priekšraksts par sodu vai citas kompetentas 

institūcijas pieņemtais lēmums, līdz 

piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 3 

(trīs) gadi. 

12.1.3.  Pretendentam piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts 

lēmums par iespējamu iepirkuma līguma 

slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai 

valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā 

pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādi (tai 

skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 

iemaksu parādi), kas kopsummā kādā no 

valstīm pārsniedz 150 euro. 

Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi 

dzīvojošiem pretendentiem Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzējs ņem vērā informāciju, 

kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā 

informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu 

dienesta publiskās nodokļu parādnieku 

datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa 

administrēšanas sistēmas pēdējās datu 

aktualizācijas datumā; 

Piedāvājuma vēstule - "Sarunu 

piedāvājums", kurā iekļauts attiecīgais 

apliecinājums un, ja Pretendents nav 

reģistrēts Latvijas Republikas 

Uzņēmumu reģistrā, jāiesniedz 

informācija saskaņā ar Sarunu nolikuma 

12.6.1., 12.7.-12.8.punktu.  

 

12.1.4.  Nav pasludināts pretendenta maksātnespējas 

process, apturēta pretendenta saimnieciskā 

darbība vai pretendents tiek likvidēts; 

Piedāvājuma vēstule - "Sarunu 

piedāvājums", kurā iekļauts attiecīgais 

apliecinājums un, ja Pretendents nav 

reģistrēts Latvijas Republikas 

Uzņēmumu reģistrā, jāiesniedz 

informācija saskaņā ar Sarunu nolikuma 

12.6., 12.7. un 12.8.punktu.  

12.1.5.  Pretendents ar tādu kompetentās institūcijas 

lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies 

spēkā un kļuvis neapstrīdams un 

nepārsūdzams, nav 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. 

Izslēgšanas nosacījums netiek piemērots, ja 

no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un 

nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas 

kompetentās institūcijas pieņemtais lēmums, 

līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir 

pagājuši 12 (divpadsmit) mēneši; 

Piedāvājuma vēstule - "Sarunu 

piedāvājums", kurā iekļauts attiecīgais 

apliecinājums. 

 

12.1.6.  Pretendents ar kompetentās institūcijas 

lēmumu, prokurora priekšrakstu par sodu vai 

tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis 

neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par 

vainīgu un sodīts par pārkāpumu, kas izpaužas 

kā: 

a) vienas vai vairāku personu nodarbināšana, 

ja tām nav nepieciešamās darba atļaujas vai 

tās nav tiesīgas uzturēties Eiropas Savienības 

dalībvalstī. Izslēgšanas nosacījums netiek 

piemērots, ja no dienas, kad kļuvis 

Piedāvājuma vēstule - "Sarunu 

piedāvājums", kurā iekļauts attiecīgais 

apliecinājums un, ja Pretendents nav 

reģistrēts Latvijas Republikas 

Uzņēmumu reģistrā, jāiesniedz 

informācija saskaņā ar Sarunu nolikuma 

12.6., 12.7. un 12.8.punktu.  
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neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas 

spriedums, prokurora priekšraksts par sodu 

vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais 

lēmums, līdz piedāvājuma iesniegšanas 

dienai ir pagājuši 3 (trīs) gadi; 

b) 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. 

Izslēgšanas nosacījums netiek piemērots, ja 

no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un 

nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas 

kompetentās institūcijas pieņemtais lēmums, 

līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir 

pagājuši 12 (divpadsmit) mēneši. 

12.1.7.  Pretendentam, kurš ir Latvijas nerezidents, 

līguma piešķiršanas gadījumā jābūt 

reģistrētam kā nodokļu maksātājam atbilstoši 

spēkā esošai Latvijas likumdošanai.  

Pretendentiem, kuri ir Latvijas 

nerezidenti, apliecinājums, ka līguma 

piešķiršanas gadījumā tas Līguma 

izpildes nodrošināšanai atbilstoši spēkā 

esošai likumdošanai, 28 dienu laikā pēc 

līguma parakstīšanas reģistrēsies kā 

nodokļu maksātājs. 

12.1.8.  Pretendentam ir tiesības veikt piedāvāto 

Transportlīdzekļu tirdzniecību un garantijas 

uzturēšanu Latvijas Republikā. 

Apliecinājums par tiesībām veikt 

piedāvāto Transportlīdzekļu tirdzniecību 

un garantijas uzturēšanu Latvijas 

Republikā (izraksts no līguma ar 

Transportlīdzekļu ražotāju vai tā 

reģionālo pārstāvi, ražotāja vai tā 

reģionālā pārstāvja apliecinājums). 
 

12.2. Uz personālsabiedrības biedru (ja pretendents ir personālsabiedrība) ir attiecināmas 12.1.1.-

12.1.6. punktos minētās atlases (kvalifikācijas) prasības. 

12.3. Uz Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 

procenti no kopējās līguma vērtības, ir attiecināmas 12.1.1., 12.1.3.-12.1.6. punktos minētās 

atlases (kvalifikācijas) prasības. 

12.4. Uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā 

kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, ir attiecināmas 12.1.1.-12.1.6. punktos 

minētās atlases (kvalifikācijas) prasības. 

12.5. Informāciju par Nolikuma 12.1. punktā noteiktām atlases (kvalifikācijas) prasībām Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzējs pārbaudīs publiski pieejamās datu bāzēs vai reģistros (izņemot, ja 

Pretendents ir reģistrēts ārpus Latvijas). 

12.6. Ja Pretendents nav reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, tam ir jāiesniedz izziņas, 

kas izdotas ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms iesniegšanas dienas un sastādītas saskaņā ar 

Pretendenta reģistrācijas valsts normatīvajiem aktiem par to, ka: 

12.6.1. tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 

parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR; 

12.6.2. nav pasludināts tā maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā 

darbība, tas neatrodas likvidācijas stadijā, nav uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu; 

12.6.3. tas nav atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā: 

a) vienas vai vairāku personu nodarbināšana, ja tām nav nepieciešamās darba atļaujas vai tās nav 

tiesīgas uzturēties Eiropas Savienības dalībvalstī; 

b) 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. 

12.7. Ja Pretendents 12.6.punktā norādītās izziņas nevar iesniegt kopā ar piedāvājumu, tās var iesūtīt 

Nolikuma 2.punktā norādītājai Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja kontaktpersonai pēc 

piedāvājuma iesniegšanas. Ja pieprasīto informāciju ir iespējams saņemt angļu valodā attiecīgās 
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valsts publiski pieejamās datu bāzēs (bez informācijas ieguvēja atsevišķas reģistrācijas vai 

identifikācijas), Pretendents var piedāvājumā norādīt attiecīgās datu bāzes saiti un nepievienot 

piedāvājumam pieprasīto dokumentu. 

12.8. Ja tādi dokumenti, ar kuriem ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs Pretendents var apliecināt, 

ka uz to neattiecas Nolikuma 12.1.punktā noteiktie gadījumi, netiek izdoti vai ar šiem 

dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz šo Pretendentu neattiecas Nolikuma 12.1.punktā 

noteiktie gadījumi, minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās 

valsts normatīvie akti neparedz, - ar paša pretendenta vai Nolikuma 12.2., 12.3. vai 12.4.punktos 

minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam 

notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai tās reģistrācijas (pastāvīgās 

dzīvesvietas) valstī. 

12.9. Ja Pretendenta vai 12.2., 12.3. vai 12.4.punktā minētās personas maksātnespējas procesā tiek 

piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā 

bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs, 

izvērtējot iespējamos ekonomiskos riskus, lemt par attiecīgā Pretendenta neizslēgšanu no 

iepirkuma procedūras. 

12.10. Ja Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam radīsies šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas 

autentiskumu, tas pieprasīs, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu 

dokumenta kopiju. 

12.11. Kā sākotnējo pierādījumu, lai apliecinātu atbilstību Nolikuma 12.punkta prasībām, Pretendents 

ir tiesīgs iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (turpmāk – EVIPD) (EVIPD 

veidlapu paraugus nosaka Eiropas Komisijas 2016.gada 5.janvāra Īstenošanas regula 2016/7, ar 

ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam). Ja 

Pretendents izvēlējies iesniegt EVIPD, lai apliecinātu, ka tas atbilst iepirkuma procedūras 

dokumentos noteiktajām Pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru 

personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst 

iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura 

sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju 

apvienība iesniedz atsevišķu EVIPD par katru tās dalībnieku. EVIPD veidlapu Pretendents var 

aizpildīt, izmantojot Eiropas Komisijas tīmekļvietnē izveidoto rīku 

https://ec.europa.eu/tools/espd, un pievienot to pieteikumam. 

13. Tehniskais piedāvājums 

Tehniskais piedāvājums apliecina, ka piedāvātās Preces atbilst Ceļu satiksmes likuma un ar likumu saistīto 

normatīvo aktu, kā arī Nolikumā norādītajām tehniskām prasībām. Atbilstības apliecināšanai tiek iesniegti 

sekojoši dokumenti:  

13.1. Aizpildītas piedāvāto Transportlīdzekļu tehnisko prasību tabulas Pielikumā Nr.3 norādītajā formā. 

13.1.1. visām tehnisko prasību kolonnas "Jānorāda lielums vai atbilstība prasībai" ailēm jābūt 

aizpildītām;  

13.1.2. ar aizpildīto informāciju jāapliecina Transportlīdzekļu atbilstība nolikumā izvirzītajām 

prasībām un standartiem; 

13.1.3. ievadīto datu atbilstība jāpierāda ar dokumentiem, tai skaitā jāiesniedz: 

13.1.3.1. izgatavotājrūpnīcas izsniegta piedāvāto Transportlīdzekļu tipa apstiprinājuma 

sertifikāta (EC CERTIFICATE OF CONFORMITY, turpmāk – COC) kopijas; 

13.1.3.2. dokumenta kopija Eiropas Komisijas tipa apstiprinājumam attiecībā uz 

transportlīdzekļa masu un gabarītiem, ar iekļautiem parametriem atbilstoši 

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas Nr. 2007/46/EK I pielikuma, 2.4.2.6. 

punktam (attiecas tikai uz Transportlīdzekļiem, kas atbilst N1G kategorijai); 

13.1.3.3. piedāvāto Transportlīdzekļu ražotāja rūpnīcas izstrādāts materiāls ar uzrādītiem 

pārējiem tehniskajiem datiem, kuri nav ietverti 13.1.3.1. un 13.1.3.2. punktu 

materiālos; 

13.1.4. ja tabula būs aizpildīta nepilnīgi, trūkstošā informācija var tikt uzskatīta kā 

Transportlīdzekļa neatbilstība attiecīgajā parametrā, kā rezultātā Pretendenta tehniskais piedāvājums 

var tikt uzskatīts par neatbilstošu; 

13.1.5. ja Pretendenta norādītā informācija kaut vienā no Daļas specifikācijām nebūs atbilstoša 

norādītajām prasībām, piedāvājums attiecīgajā Daļā tiks uzskatīts par tehniski neatbilstošu. 

13.2. Pretendentam ir jāiesniedz piedāvāto Transportlīdzekļu ražotāja rūpnīcas vai tās reģionālā pārstāvja 

(importiera) apstiprināti sekojoši materiāli: 

https://ec.europa.eu/tools/espd
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13.2.1. rūpnīcas nodrošinātais pamata garantijas termiņš (mēnešos vai kilometros); 

13.2.2. rūpnīcas pamata garantijas un pagarinātās garantijas noteikumi; 

13.2.3. servisu nosaukumi un atrašanās adreses, kuri ir pilnvaroti veikt garantijas remontus rūpnīcas 

noteiktajā garantijas termiņā Latvijas Republikas teritorijā. 

13.3. Citi dokumenti un materiāli pēc Pretendenta ieskatiem, saskaņā ar konkursa nolikumā pieprasīto. 

14. Finanšu piedāvājums 

14.1. Pretendentam piedāvājumā jāiekļauj finanšu piedāvājums (Pielikums Nr.4) un plānoto tehnisko 

apkopju izmaksas katram Transportlīdzeklim (Pielikums Nr.5). 

14.2. Pretendentiem jāuzrāda piedāvāto Transportlīdzekļu, apkopju un rezerves daļu cenas euro bez PVN. 

Piedāvātās apkopju un rezerves daļu cenas ir nemainīgas visā Transportlīdzekļu garantijas darbības 

laikā. 

14.3. Visiem izdevumiem, nodokļiem (izņemot PVN) un nodevām, kas jāmaksā par Transportlīdzekļiem, ir 

jābūt iekļautiem cenā, un par to nomaksāšanu ir atbildīgs Pretendents. 

14.4. Visas izmaksas, saistītas ar Transportlīdzekļu sagatavošanu nodošanai, piegādi, reģistrāciju un citām 

papildus izmaksām, sedz Pretendents un tām jābūt ietvertām Pielikumā Nr.4 uzrādītajās cenās. 

14.5. Apmaksas noteikumi: 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc pasūtījuma izpildes, ko apstiprina 

attiecīgi parakstīti Preču nodošanas-pieņemšanas akts un rēķins. 

14.6. Pretendenta iesniegtās cenas tam ir saistošas un galīgas. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam nav 

tiesību prasīt Pretendentam samazināt iesniegtās cenas. 

15. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un termiņš 

15.1 Pretendentam piedāvājums jāiesniedz Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā 

(www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/55038) līdz Elektronisko iepirkumu 

sistēmas e-konkursu apakšsistēmā norādītajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam. 

Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks 

atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.  

15.2. Ja no sistēmas uzturētāja (Valsts reģionālās attīstības aģentūra) būs saņemts paziņojums par 

traucējumiem elektroniskās informācijas sistēmas darbībā, kuru dēļ nav iespējams iesniegt pieteikumus, 

pieteikumu iesniegšanas termiņš tiks pagarināts un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pircēja profilā 

publicēs informāciju par pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu. Ja no sistēmas uzturētāja būs 

saņemts paziņojums par traucējumiem elektroniskās informācijas sistēmas darbībā, kuru dēļ nav 

iespējams nodrošināt pieteikumu drošību, iepirkuma procedūra tiks pārtraukta. 

 

C. PIEDĀVĀJUMU ATVĒRŠANA UN IZVĒRTĒŠANA   

16. Piedāvājumu atvēršanas kārtība  

Iesniegtie piedāvājumi tiks atvērti Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā uzreiz 

pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot 

līdzi tiešsaistes režīmā Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā. 

17. Piedāvājumu atbilstības pārbaude 

17.1. Piedāvājumu atbilstības pārbaude tiks veikta, lai noteiktu, vai piedāvājums ir atbilstošs 

Nolikuma prasībām.  

17.2. Iesniegtajai piedāvājuma vēstulei jāatbilst Nolikuma 10.1. punkta prasībām. 

17.3. Iesniegtajam piedāvājuma nodrošinājumam jāatbilst Nolikuma 11. punkta prasībām. 

17.4. Pretendentu kvalifikācijas (atlases prasību) atbilstība Nolikuma 12.punkta prasībām tiks 

vērtēta, pamatojoties uz Pretendenta iesniegtajiem dokumentiem.  

17.5. Pretendentu tehniskā atbilstība tiks vērtēta, pamatojoties uz dokumentiem saskaņā ar Nolikuma 

13. punkta prasībām. 

17.6. Lai nodrošinātu visu piedāvājumu izvērtēšanu, salīdzināšanu un pārbaudi, Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzējam ir tiesības pieprasīt Pretendentiem noteiktā termiņā: 

17.6.1. iesniegt skaidrojumus un precizējumus par iesniegtajiem dokumentiem; 

17.6.2. klātienē prezentēt iesniegto piedāvājumu ar mērķi sniegt Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzējam papildus informāciju un/vai skaidrojumus (Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir 

arī tiesības šaubu gadījumā ierasties pie Pretendenta un klātienē pārliecināties par Pretendenta 

sniegtās informācijas patiesumu). Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs protokolēs Prezentācijas 

laikā Pretendenta sniegto papildus informāciju un iegūtā informācija tiks ņemta vērā, vērtējot 

Pretendenta piedāvājumu. 

http://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/..........
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17.7. Ja Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam rodas šaubas par iesniegto dokumentu kopiju 

autentiskumu, tas var pieprasīt, lai Pretendents uzrāda dokumentu oriģinālus vai iesniedz 

apliecinātu dokumenta kopiju, t.sk. Transportlīdzekļu ražotāja rūpnīcas vai tās reģionālā 

pārstāvja (importiera) apliecinātas tehnisko dokumentu (Nolikuma 13.punkts) kopijas. 

17.8. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārbaudīt Pretendenta iesniegto informāciju un 

tehnisko specifikāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs, pie ekspertiem un 

citos publiski pieejamos avotos, t.sk. pie iepriekšējiem pasūtītājiem. Gadījumos, kad 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir ieguvis informāciju šādā veidā, attiecīgais Pretendents ir 

tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai. 

17.9. Piedāvājums tiks atzīts par neatbilstošu, ja: 

17.9.1. Piedāvājums nav parakstīts atbilstoši Nolikuma nosacījumiem; 

17.9.2. Nav pievienots atbilstošs piedāvājuma nodrošinājums saskaņā ar Nolikuma 

11.punkta prasībām; 

17.9.3. Pretendents nav sniedzis pilnībā visu 12.punktā prasīto informāciju tā kvalifikācijas 

novērtēšanai, sniegtā informācija nav patiesa vai nav atbilstoša Nolikuma 12.punktā 

noteiktajām atlases prasībām; 

17.9.4. Pretendents nav sniedzis pilnībā visu 13.punktā prasīto informāciju tā tehniskās 

atbilstības novērtēšanai, sniegtā informācija nav patiesa vai nav atbilstoša 13.punktā 

norādītajām prasībām; 

17.9.5. Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja 

amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar 

Pretendentu (Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 30. panta pirmās vai otrās 

daļas izpratnē) vai ir ieinteresēts kāda Pretendenta izvēlē, un Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzējam nav iespējams novērst šo situāciju ar Pretendentu mazāk ierobežojošiem 

pasākumiem; 

17.9.6. Pretendentam ir konkurenci ierobežojošas priekšrocības iepirkuma procedūrā, jo tas 

ir bijis iesaistīts vai ar to saistīta juridiskā persona ir bijusi iesaistīta iepirkuma procedūras 

sagatavošanā, 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; 

17.9.7. Pretendents nav pildījis noslēgtu līgumu un tādēļ izmantotas līgumā paredzētās 

tiesības vienpusēji atkāpties no līguma vai ir izdarījis smagu profesionālās darbības 

pārkāpumu, un tas ir atzīts ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas 

stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams. Pretendentu neizslēdz no dalības 

Iepirkuma procedūrā, ja no dienas, kad lauzts līgums vai stājies spēkā lēmums vai tiesas 

spriedums līdz Piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.  

Profesionālās darbības pārkāpumi, par kuriem paredzēta Pretendentu izslēgšana, saskaņā ar 

Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumiem Nr.109 "Noteikumi par profesionālās 

darbības pārkāpumiem" (pielikums Nr.9). 

17.9.8. Pretendents nav iesniedzis speciālu licenci vai darbinieka sertifikātu noteiktu preču 

pārdošanai, pakalpojumu sniegšanai vai būvdarbu veikšanai, ja šādi sertifikāti vai licences 

nepieciešamas saskaņā ar normatīvajiem aktiem. 

17.10. Lai izvērtētu nepamatoti lētu piedāvājumu, tajā skaitā, lai ierobežotu negodīgu konkurenci 

starp Pretendentiem, Pretendentiem var tikt prasīts detalizēts paskaidrojums par būtiskiem 

piedāvājuma nosacījumiem. Detalizētais paskaidrojums īpaši var attiekties uz: 

17.10.1. būvdarbu metodēm, ražošanas procesu vai sniedzamo pakalpojumu izmaksām; 

17.10.2. izraudzītajiem tehniskajiem risinājumiem un īpaši izdevīgajiem būvdarbu 

veikšanas, preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas apstākļiem, kas ir pieejami 

Pretendentam; 

17.10.3. piedāvāto būvdarbu, preču vai pakalpojumu īpašībām un oriģinalitāti; 

17.10.4. darba aizsardzības noteikumu un darba apstākļu atbilstību darba vietai, kur tiek 

veikti būvdarbi, piegādātas preces vai sniegti pakalpojumi; 

17.10.5. Pretendenta iespējām saņemt komercdarbības atbalstu. 

17.11. Ja, izvērtējot iepriekš minētos faktorus, iepirkuma komisija konstatē, ka iesniegtais 

piedāvājums ir nepamatoti lēts, piedāvājums tiks noraidīts.  
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17.12. Ja Pretendents, ir iesniedzis Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo 

pierādījumu atbilstībai Pretendentu atlases prasībām, kas noteiktas paziņojumā par līgumu 

vai iepirkuma procedūras dokumentos, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pirms lēmuma 

pieņemšanas par Pretendentu atlases rezultātiem pieprasa iesniegt dokumentus, kas apliecina 

Pretendenta atbilstību Pretendentu atlases prasībām. 

17.13. Pozitīvs atzinums par Pretendenta kvalifikācijas un piedāvājuma tehnisko atbilstību ir 

priekšnoteikums Pretendentu finanšu piedāvājuma izvērtēšanai. Negatīva atzinuma gadījumā 

Pretendenta piedāvājums tiks noraidīts.  

18. Piedāvājumu izvērtēšana un izvēle  

18.1. Piedāvājumu izvērtēšana pēc Nolikumā noteiktā piedāvājumu izvēles kritērija tiks veikta tikai 

tiem piedāvājumiem, kuri ir atzīti par atbilstošiem un nav noraidīti.  

18.2. Piedāvājumi, kuri ir atzīti par atbilstošiem, tiks pārbaudīti, vai tajos nav aritmētisku kļūdu. Ja 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs konstatēs aritmētiskās kļūdas, tas šīs kļūdas izlabos un par 

kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu informēs Pretendentu. Vērtējot finanšu 

piedāvājumu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ņems vērā labojumus. 

18.3. Piedāvājumu izvēles kritērijs - saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums. 

18.4. Piedāvājumu izvērtēšana notiks pēc šādiem kritērijiem katrā pozīcijā, katram kritērijam 

(Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iepirkumu procedūru komisijas darba rezultātā) piešķirot 

attiecīgu punktu skaitu (punktu īpatsvars), kurus izvērtēšanas noslēgumā summēs katrā no 

Daļām: 

18.5. Maksimālo punktu skaita sadalījums pēc kritērijiem: 

Kritērija nosaukums: 

Piešķiramie 

punkti –  

1., 2., 3. Daļās: 

Piešķiramie 

punkti –  

4., 5. Daļās: 

1. Piedāvātā Transportlīdzekļa cenas vērtējums max 50 max 50 

2. Piedāvātā Transportlīdzekļa dzīves cikla pieskaitāmo 

izmaksu vērtējums 7 gadu periodā, līdz 200 000 km 

nobraukumam 

max 15 max 15 

3. Piedāvātā Transportlīdzekļa darbmūža ekspluatācijas 

izmaksas saistībā ar piesārņotāju emisijām līdz 200 000 km 

nobraukumam 

max 5 - 

4. Tehnisko parametru kopējais vērtējums, tai skaitā: max 10 max 15 

Par motora jaudu max 2 max 2 

Par motora maksimālo griezes momentu max 2 max 2 

Par garenbāzi max 2 max 2 

Par klīrensu max 2 - 

Par bagāžas telpas ietilpību max 2 max 2 

Par ar vienu uzlādi nobraucamo attālumu - max 5 

Par Maiņstrāvas (AC) uzlādes jaudu - max 2 

5. Piedāvātā Transportlīdzekļa komplektācijas vērtējums max 4 max 4 

6. Piedāvātā Transportlīdzekļa EURO NCAP drošības testu 

vērtējums 
max 4 max 4 

7. Autorizēto servisu tīkla pārklājuma vērtējums par vietu 

skaitu, kurās tiek nodrošināti Transportlīdzekļu rūpnīcas vai 

reģionālā pārstāvja sertificēti garantijas servisa pakalpojumi 

Latvijas teritorijā 

max 4 max 4 

8. Transportlīdzekļa garantijas termiņa vērtējums max 4 max 4 

9. Transportlīdzekļa piegādes termiņa vērtējums max 4 max 4 

Kopā: max 100 max 100 
 

18.6. Daļās sākotnējais izvērtējums pēc norādītajiem kritērijiem tiek veikts katrai Transportlīdzekļa 

specifikācijai atsevišķi. 

18.7. Vērtējumam punktu izteiksmē par kritēriju "Piedāvātā Transportlīdzekļa cena" maksimālais 

piešķiramais punktu skaits ir 50 punkti, kas tiks aprēķināts pēc formulas: 
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Punktu skaits = 50 x 

Zemākā cena starp Pretendentu piedāvātajiem 

Transportlīdzekļiem Daļā 

Pretendenta piedāvātā  

Transportlīdzekļa cena 

 

18.8. Vērtējumam punktu izteiksmē par kritēriju "Piedāvātā Transportlīdzekļa dzīves cikla 

pieskaitāmo izmaksu vērtējums 7 gadu periodā, līdz 200 000 km nobraukumam (DCPI)" 

maksimālais piešķiramais punktu skaits ir 15 punkti, kas tiks aprēķināts pēc formulas: 

 

Punktu skaits = 15 x 

Zemākās DCPI starp Pretendentu piedāvātajiem 

Transportlīdzekļiem Daļā 

Pretendenta piedāvātā  

Transportlīdzekļa DCPI 

 

Transportlīdzekļa DCPI = A+B+C+D+E, kur: 

 

A – Pretendenta piedāvātā Transportlīdzekļa Ekspluatācijas nodokļa izmaksas 7 (septiņu) 

gadu periodā (aprēķina saskaņā ar likumu "Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa 

un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļu likums"); 

B – Pretendenta piedāvātā Transportlīdzekļa Uzņēmumu vieglā transportlīdzekļa nodokļa 

izmaksas 7 (septiņu) gadu periodā (aprēķina saskaņā ar likumu "Transportlīdzekļa 

ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļu likums"); 

C – Pretendenta piedāvātā Transportlīdzekļa Degvielas izmaksas līdz 200 000 km 

nobraukumam. Aprēķinam tiks izmantoti Transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma 

sertifikātā norādītie lielumi par degvielas un/vai elektroenerģijas patēriņu kombinētā 

ciklā, atbilstoši WLTP mērīšanas metodoloģijai. Aprēķinā tiks pieņemtas degvielas 

cenas, kādas tiks publicētas piedāvājuma iesniegšanas datumā plkst. 10:00 piegādātāju: 

CIRCLE K, NESTE, VIADA un VIRŠI-A mājaslapās – E95 markas benzīna zemāko cenu 

summa izdalīta ar 4 (bez Pievienotās Vērtības Nodokļa); un Dīzeļdegvielas zemāko cenu 

summa izdalīta ar 4 (bez Pievienotās Vērtības Nodokļa).  

D – Pretendenta piedāvātā Transportlīdzekļa Elektroenerģijas izmaksas līdz 200 000 km 

nobraukumam. Aprēķinam tiks izmantoti Transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma 

sertifikātā norādītie lielumi par elektroenerģijas patēriņu, atbilstoši Regulai (EU) 

2017/1151. Aprēķinā tiks pieņemta elektroenerģijas cena, kāda tiks publicēta 

piedāvājuma iesniegšanas datumā plkst. 10:00 viedtālruņu aplikācijā ELEKTRUM 

LATVIJA (https://apps.apple.com/lv/app/elektrum-latvija/id1063297874, 

https://play.google.com/store/apps/details?id=lv.latvenergo.elektrum,), sadaļā: 

Elektroauto uzlāde pieslēguma veidam Type2 uzlādes adresē: Pulkveža brieža ielā 12, 

Rīgā.  

E – Pretendenta piedāvātā Transportlīdzekļa Tehnisko apkopju izmaksas līdz 200 000 km 

nobraukumam, balstoties uz Pretendenta  uzrādītajām cenām apkopju plānā (Pielikums 

Nr.5).  

 

18.8. Vērtējumam punktu izteiksmē par kritēriju "Piedāvātā Transportlīdzekļa darbmūža 

ekspluatācijas izmaksas saistībā ar piesārņotāju emisijām līdz 200 000 km nobraukumam 

(∑SEG)" (attiecas uz 1., 2. un 3. Daļām) maksimālais piešķiramais punktu skaits ir 5 

punkti, kas tiks aprēķināts pēc formulas: 

 

Punktu skaits = 5 x 

Zemākās ∑SEG starp Pretendentu piedāvātajiem 

Transportlīdzekļiem Daļā 

Pretendenta piedāvātā  

Transportlīdzekļa ∑SEG 

 

 

∑SEG – tiks aprēķinātas, izmantojot Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) mājas lapā 

(https://info.iub.gov.lv/lv/kalkulators) pieejamo Transportlīdzekļa darba mūža 

ekspluatācijas izmaksu aprēķina kalkulatoru, pamatojoties uz Pretendenta iesniegtajā 

http://likumi.lv/doc.php?id=223536
http://likumi.lv/doc.php?id=223536
http://likumi.lv/doc.php?id=223536
http://likumi.lv/doc.php?id=223536
https://apps.apple.com/lv/app/elektrum-latvija/id1063297874
https://play.google.com/store/apps/details?id=lv.latvenergo.elektrum
https://info.iub.gov.lv/lv/kalkulators
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transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma sertifikātā uzrādītajiem datiem par izplūdes gāzu 

emisijām kombinētajā ciklā, t.sk. par Oglekļa dioksīda (CO2), Slāpekļa oksīdu (NOx), 

Metānu nesaturošo ogļūdeņražu (NMHC), Cieto daļiņu (PM) emisiju apjoma izmaksām. 

Aprēķinā tiks pielietota IUB definētā vērtība par Oglekļa dioksīda (CO2) emisiju 

izmaksām – 0,03998 EUR uz kilogramu. 

 
 

18.9. Vērtējumam punktu izteiksmē par kritēriju "Tehniskie parametri" maksimālais piešķiramais 

punktu skaits ir 10 punkti (1., 2. un 3. Daļām) vai 15 punkti (4. un 5. Daļām), kas tiks 

aprēķināts, summējot atsevišķu tehnisko parametru vērtējumus pēc formulas: 

 

Tehnisko parametru kopējais vērtējums = F+G+H+I+J+K+L, kur: 

 

F – Punkti par Motora jaudu (MJ) tiks piešķirti proporcionāli starp Pretendentu piedāvāto 

transportlīdzekļu Max. lielumu un Pielikumā Nr.3 noteikto Min. lielumu attiecīgajā Daļā 

(Max. MJ lielumam – 2 punkti, Min. MJ lielumam – 0 punkti) un tiks aprēķināti pēc 

formulas: 

 

F =
2

𝑀𝑎𝑥. 𝑀𝐽 − 𝑀𝑖𝑛. 𝑀𝐽
𝑥 (𝑃𝑖𝑒𝑑ā𝑣ā𝑡ā 𝑀𝐽 − 𝑀𝑖𝑛. 𝑀𝐽) 

 

G – Punkti par Motora maksimālo griezes momentu (MGM) tiks piešķirti proporcionāli 

starp Pretendentu piedāvāto transportlīdzekļu Max. lielumu un Pielikumā Nr.3 noteikto 

Min. lielumu attiecīgajā Daļā (Max. MGM lielumam – 2 punkti, Min. MGM lielumam – 

0 punkti) un tiks aprēķināti pēc formulas: 

 

G =
2

𝑀𝑎𝑥. 𝑀𝐺𝑀 − 𝑀𝑖𝑛. 𝑀𝐺𝑀
𝑥 (𝑃𝑖𝑒𝑑ā𝑣ā𝑡𝑎𝑖𝑠 𝑀𝐺𝑀 − 𝑀𝑖𝑛. 𝑀𝐺𝑀) 

 

H – Punkti par Garenbāzi (GB) tiks piešķirti proporcionāli starp Pretendentu piedāvāto 

transportlīdzekļu Max. lielumu un Pielikumā Nr.3 noteikto Min. lielumu attiecīgajā Daļā 

(Max. BG lielumam – 2 punkti, Min. GB lielumam – 0 punkti) un tiks aprēķināti pēc 

formulas: 

 

H =
2

𝑀𝑎𝑥. 𝐺𝐵 − 𝑀𝑖𝑛. 𝐺𝐵
𝑥 (𝑃𝑖𝑒𝑑ā𝑣ā𝑡ā 𝐺𝐵 − 𝑀𝑖𝑛. 𝐺𝐵) 

 

I – Punkti par Klīrensu (KL) (attiecas uz 1., 2. un 3. Daļām) tiks piešķirti proporcionāli 

starp Pretendentu piedāvāto transportlīdzekļu Max. lielumu un Pielikumā Nr.3 noteikto 

Min. lielumu attiecīgajā Daļā (Max. KL lielumam – 2 punkti, Min. KL lielumam – 0 

punkti) un tiks aprēķināti pēc formulas: 

 

I =
2

𝑀𝑎𝑥. 𝐾𝐿 − 𝑀𝑖𝑛. 𝐾𝐿
𝑥 (𝑃𝑖𝑒𝑑ā𝑣ā𝑡𝑎𝑖𝑠 𝐾𝐿 − 𝑀𝑖𝑛. 𝐾𝐿) 

 

J – Punkti par Bagāžas telpas ietilpību (BTI) tiks piešķirti par lielumu ar nolocītiem 

aizmugures sēdekļiem (ar izmantojamām divām priekšējām sēdvietām) proporcionāli starp 

Pretendentu piedāvāto transportlīdzekļu Max. lielumu un Min. lielumu attiecīgajā Daļā 

(Max. BTI lielumam – 2 punkti, Min. BTI lielumam – 0 punkti) un tiks aprēķināti pēc 

formulas: 

 

J =
2

𝑀𝑎𝑥. 𝐵𝑇𝐼 − 𝑀𝑖𝑛. 𝐵𝑇𝐼
𝑥 (𝑃𝑖𝑒𝑑ā𝑣ā𝑡ā 𝐵𝑇𝐼 − 𝑀𝑖𝑛. 𝐵𝑇𝐼) 

 

K – Punkti par Ar vienu uzlādi nobraucamo attālumu (NA) (attiecas uz 4. un 5. Daļām) 

tiks piešķirti proporcionāli pret Pretendentu piedāvāto transportlīdzekļu Max. lielumu 

attiecīgajā Daļā (Max. NA lielumam – 5 punkti, Piedāvātajam NA lielumam – 

proporcionāli) un tiks aprēķināti pēc formulas: 



 

16 

 

 

𝑲 = 𝟓 𝑥 
𝑃𝑖𝑒𝑑ā𝑣ā𝑡𝑎𝑖𝑠 𝑁𝐴

𝑀𝑎𝑥. 𝑁𝐴
 

 

L – Punkti par Maiņstrāvas (AC) uzlādes jaudu (UJ) (attiecas uz 4. un 5. Daļām) tiks 

piešķirti proporcionāli pret Pretendentu piedāvāto transportlīdzekļu Max. lielumu 

attiecīgajā Daļā (Max. UJ lielumam – 2 punkti, Piedāvātajam UJ lielumam – proporcionāli) 

un tiks aprēķināti pēc formulas: 

 

𝑳 = 𝟐 𝑥 
𝑃𝑖𝑒𝑑ā𝑣ā𝑡ā 𝑈𝐽

𝑀𝑎𝑥. 𝑈𝐽
 

 

18.10. Vērtējumam punktu izteiksmē par kritēriju "Piedāvātā Transportlīdzekļa komplektācija" 

maksimālais piešķiramais punktu skaits ir 4 punkti. Par katru Pielikumā Nr.3 piedāvāto 

aprīkojuma pozīciju ar atzīmi "Tiek vērtēts" tiks piešķirts norādītais punktu skaits. 

Piešķirtie punkti par piedāvātām aprīkojuma pozīcijām tiks summēti. 

 

18.11. Vērtējumam punktu izteiksmē par kritēriju "Piedāvātā Transportlīdzekļa EURO NCAP 

drošības testu vērtējums" maksimālais piešķiramais punktu skaits ir 4 punkti. Par 

vērtējuma bāzi tiks izmantoti organizācijas EURO NCAP mājaslapā 

(https://www.euroncap.com/en) publicētie jaunākie dati par piedāvātā Transportlīdzekļa 

modeļa drošības testu vērtējumu procentuālā (%) izteiksmē četrās testu kategorijās. 

Aprēķinātie punkti par drošības testu vērtējumu katrā kategorijā tiks aprēķināti pēc 

formulas un tiks summēti: 

 

Piešķiramie punkti EURO NCAP = 

𝑷𝒊𝒆𝒂𝒖𝒈𝒖š𝒐 𝒑𝒂𝒔𝒂ž𝒊𝒆𝒓𝒖 𝒂𝒊𝒛𝒔𝒂𝒓𝒅𝒛ī𝒃𝒂𝒔 𝒗ē𝒓𝒕ē𝒋𝒖𝒎𝒔 (%) 𝑥 1 + 

𝑩ē𝒓𝒏𝒖 𝒑𝒂𝒔𝒂ž𝒊𝒆𝒓𝒖 𝒂𝒊𝒛𝒔𝒂𝒓𝒅𝒛ī𝒃𝒂𝒔 𝒗ē𝒓𝒕ē𝒋𝒖𝒎𝒔 (%)𝑥 1 + 

𝑵𝒆𝒂𝒊𝒛𝒔𝒂𝒓𝒈ā𝒕𝒐 𝒔𝒂𝒕𝒊𝒌𝒔𝒎𝒆𝒔 𝒅𝒂𝒍ī𝒃𝒏𝒊𝒆𝒌𝒖 𝒂𝒊𝒛𝒔𝒂𝒓𝒅𝒛ī𝒃𝒂𝒔 𝒗ē𝒓𝒕ē𝒋𝒖𝒎𝒔 (%)𝑥 1 + 

𝑫𝒓𝒐šī𝒃𝒂𝒔 𝒑𝒂𝒍ī𝒈𝒔𝒊𝒔𝒕ē𝒎𝒖 𝒗ē𝒓𝒕ē𝒋𝒖𝒎𝒔 (%) 𝑥 1 

 

18.12. Vērtējumam punktu izteiksmē par kritēriju "Autorizēto servisu tīkla pārklājums" 

maksimālais piešķiramais punktu skaits ir 4 punkti. Par katru Latvijas Republikas pilsētu 

(izņemot Rīgu) tiks piešķirti 0,5 punkti. Rīgas pilsētā piedāvāto Transportlīdzekļu markas 

autorizētam servisam ir jābūt, un tam ir jāatrodas pilsētas robežās vai līdz 10 km attālumā(*) 

no pilsētas administratīvās robežas. Pārējās pilsētās punkti tiks piešķirti pie nosacījuma, ja 

Daugavpils, Jēkabpils, Jelgavas, Jūrmalas, Liepājas, Rēzeknes, Valmieras, Ventspils 

pilsētās atrodas autorizēts serviss, un tas ir izvietots pilsētā vai ne vairāk kā 30 km 

attālumā(*) no pilsētas administratīvās robežas (* attālums līdz servisam tiks mērīts SIA 

"Jāņa Sēta" publiski pieejamā karšu pārlūkā http://www.balticmaps.eu/ kā īsākais 

autoceļa maršruts no pilsētas administratīvās robežas līdz servisa adresei). Piešķiramais 

punktu skaits tiks aprēķināts, summējot punktus par Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja 

definētajās vietās (saskaņā ar tehnisko specifikāciju pielikumā Nr.3) izvietotajiem 

autorizētiem servisiem, kuros, saskaņā ar piedāvāto Transportlīdzekļu rūpnīcas vai 

reģionālā pārstāvja (importiera) apstiprināto informāciju, var veikt garantijas remontus 

(turpmāk tekstā "Serviss").  

 

18.13. Vērtējumam punktu izteiksmē par kritēriju "Standarta garantijas nosacījumi" (SGN) 

maksimālais piešķiramais punktu skaits ir 4 punkti. Punkti tiks aprēķināti proporcionāli – 

Piedāvātais garantijas termiņš (GT) gados – pret 7 gadu lietderīgo ekspluatācijas termiņu; 

Piedāvātais garantijas nobraukums (GN) km – pret 200 000 km nobraukumu, un tiks 

aprēķināti pēc formulas: 

𝑺𝑮𝑵 = 𝟐 𝑥
𝑃𝑖𝑒𝑑ā𝑣ā𝑡𝑎𝑖𝑠 𝐺𝑇

7
+ 𝟐 𝑥

𝑃𝑖𝑒𝑑ā𝑣ā𝑡𝑎𝑖𝑠 𝐺𝑁

200 000
 

 

* Ja Pretendents piedāvā standarta garantiju kilometros bez nobraukuma 

ierobežojuma, vērtēšanā tiks iekļauts 200 000 km nobraukums.  

https://www.euroncap.com/en
http://www.balticmaps.eu/
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18.14. Vērtējumam punktu izteiksmē par kritēriju "Piegādes termiņš" (PT) maksimālais 

piešķiramais punktu skaits ir 4 punkti, kas tiks piešķirti sekojoši: 

4 punkti – ja PT noteikts līdz 8 nedēļām (ieskaitot); 

3 punkti – ja PT noteikts no 9 līdz 12 nedēļām (ieskaitot); 

2 punkti – ja PT noteikts no 13 līdz 16 nedēļām (ieskaitot); 

1 punkts – ja PT noteikts no 17 līdz 20 nedēļām (ieskaitot); 

0 punkti – ja PT noteikts ilgāks par 20 nedēļām. 

18.15. Iegūtie punkti par visiem kritērijiem tiks summēti katrā Daļā. Par saimnieciski 

visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts piedāvājums ar lielāko punktu skaitu katrā Daļā.  

18.16. Vērtēšanā punktu skaits tiks noapaļots līdz 2 (diviem) cipariem aiz komata. 
 

18.17. Piedāvājumu izvērtējuma veikšanā var tikt pieaicināti eksperti. 

18.18. Ja Pretendents, kas nav reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, līdz lēmuma 

pieņemšanas brīdim neiesniedza nolikuma 12.1.3., 12.1.4. un 12.1.6. punktos pieprasīto 

informāciju, tā viņam pēc Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja pieprasījuma jāiesniedz 5 (piecu) 

darba dienu laikā Sarunu nolikuma 12.6. vai 12.8. punktā norādītajā veidā. 

18.19. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma 

slēgšanas tiesības, pārbaudīs, vai attiecībā uz šo Pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, 

patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu vai personu, kura ir pilnvarota 

pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tā valdes 

vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja 

Pretendents ir personālsabiedrība, nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai 

būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai 

Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas (tai skaitā sankcijas 

attiecībā uz proliferācijas finansēšanu). Ja attiecībā uz minēto Pretendentu vai kādu no 

minētajām personām noteiktās starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un 

kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma 

organizācijas dalībvalsts sankcijas (tai skaitā sankcijas attiecībā uz proliferācijas finansēšanu) 

kavēs līguma izpildi, pretendents tiks izslēgts no dalības līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 

procedūrā. 

18.20. Attiecībā uz ārvalstīs reģistrētiem Pretendentiem, gadījumā, ja tiem iepirkuma procedūras 

rezultātā varētu tikt piešķirtas līguma slēgšanas tiesības (pirmie 2 (divi) piedāvājumi, kas pie 

Piedāvājumu iesniegšanas iegūst vislielāko saimnieciskā izdevīguma novērtējumu), 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs Piedāvājumu izvērtēšanas laikā var pieprasīt iesniegt 

informāciju, kas nepieciešama šo Pretendentu atbilstības izvērtēšanai saskaņā ar Nolikuma 

18.17. punkta nosacījumiem. Informācijas pieprasījums nevar tikt uzskatīts par apliecinājumu, 

ka ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums. 

19. Lēmuma pieņemšana 

19.1. Vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības tiks piešķirtas saimnieciski visizdevīgākā 

piedāvājuma iesniedzējam katrā Daļā. 

19.2. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs izbeigt iepirkuma procedūru, neradot nekādas 

saistības attiecībā pret Pretendentiem, kuru intereses šādi tikušas skartas, ja nav iesniegti 

piedāvājumi vai ja iesniegtie piedāvājumi neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. 

19.3. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru (vai 

Daļu), ja tam ir objektīvs pamatojums, neradot nekādas saistības attiecībā pret Pretendentiem, 

kuru intereses šādi tikušas skartas. 

20. Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem 

20.1. Ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma procedūras 

rezultātiem Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs vienlaikus informēs visus Pretendentus par 

pieņemto lēmumu attiecībā uz vispārīgās vienošanās slēgšanu. 

20.2. Ja iepirkuma procedūra tiek izbeigta vai pārtraukta, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc 

lēmuma pieņemšanas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs par to vienlaikus informēs visus 

Pretendentus. 

21. Vispārīgās vienošanās parakstīšana 

21.1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs un Pretendents, kuram iepirkuma procedūras rezultātā ir 

piešķirtas Vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības, slēgs Vispārīgo vienošanos atbilstoši 
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Vispārīgās vienošanās projektam (Nolikuma Pielikums Nr.7). Atkāpšanās no Vispārīgās 

vienošanās projekta (Nolikuma Pielikums Nr.7) (Vispārīgajā vienošanās neiekļaujot projektā 

paredzētos noteikumus vai iekļaujot atšķirīgus noteikumus) nav pieļaujama/netiks akceptēta no 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja puses. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt vispārīgo 

vienošanos, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir tiesības pieņemt lēmumu slēgt vispārīgo 

vienošanos ar nākamo, augstāko punktu skaitu ieguvušo Pretendentu vai pārtraukt iepirkuma 

procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt vispārīgo vienošanos 

ar nākamo Pretendentu, kurš ieguvis augstāko punktu skaitu, bet tas atsakās vispārīgo 

vienošanos slēgt, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pieņems lēmumu pārtraukt iepirkuma 

procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

21.2. Pretendentam, kurš atzīts par iepirkuma procedūras uzvarētāju, 10 (desmit) kalendāro dienu 

laikā pēc vispārīgās vienošanās noslēgšanas ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju jāiesniedz tā 

saistību izpildes nodrošinājums. Saistību izpildes nodrošinājumu Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzējs būs tiesīgs izmantot, lai kompensētu Pretendenta saistību neizpildes rezultātā 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam nodarītos zaudējumus vai lai ieturētu līgumsodu. Saistību 

izpildes nodrošinājumam ir jābūt Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam pieņemamas  

kredītiestādes garantijas formā vai apdrošināšanas polises, kas paredz nodrošinājuma 

izsniedzēja pienākumu beznosacījuma kārtībā un pēc Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja pirmā 

pieprasījuma samaksāt Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam tā pieprasītās summas 

nodrošinājuma apmērā, formā, (Nolikuma Pielikums Nr.8), saistību izpildes nodrošinājums var 

būt arī naudas summas iemaksa Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja bankas kontā šajā punktā 

norādītajā nodrošinājuma apmērā. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs neatzīs kredītiestādes 

garantiju vai apdrošināšanas polisi, ja tā rīcībā būs informācija par nodrošinājuma izsniedzēja 

maksātnespēju. Saistību izpildes nodrošinājuma summa tiek noteikta: 

21.2.1. Pretendentam, kurš tiks atzīts par uzvarētāju 1.Daļā – 44 000,00 EUR (četrdesmit četri 

tūkstoši euro, 00 centi) apmērā; 

21.2.2. Pretendentam, kurš tiks atzīts par uzvarētāju 2.Daļā – 45 000,00 EUR (četrdesmit pieci  

tūkstoši euro, 00 centi) apmērā; 

21.2.3. Pretendentam, kurš tiks atzīts par uzvarētāju 3.Daļā – 70 000,00 EUR (septiņdesmit 

tūkstoši euro, 00 centi) apmērā; 

21.2.4. Pretendentam, kurš tiks atzīts par uzvarētāju 4.Daļā – 24 000,00 EUR (divdesmit četri  

tūkstoši euro, 00 centi) apmērā; 

21.2.5. Pretendentam, kurš tiks atzīts par uzvarētāju 5.Daļā – 12 000,00 EUR (divpadsmit 

tūkstoši euro, 00 centi) apmērā. 

21.3. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc dienas, kad Vispārīgā vienošanās stājusies spēkā, Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzējs noslēgtās Vispārīgās vienošanās pamattekstu (ievērojot personas datu 

aizsardzības prasības un konfidencialitātes nosacījumus) publicēs savā pircēja profilā. 

Vispārīgās vienošanās teksts būs publiski pieejams visā Vispārīgās vienošanās darbības laikā, 

bet ne mazāk kā 36 mēnešus pēc Vispārīgās vienošanās spēkā stāšanās dienas. 

22. Konfidencialitāte 

22.1.Ja Pretendents savā piedāvājumā ir iekļāvis informāciju, kuras publiskošana varētu kaitēt tā 

komerciālajām interesēm un kuru Pretendents uzskata par komercnoslēpumu, tas Pretendentam 

nepārprotami jānorāda piedāvājumā. Kā komercnoslēpums nevar tikt norādīta informācija, 

kuras publiskošana Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir obligāta saskaņā ar normatīvo aktu 

vai Nolikuma prasībām. 

22.2. Pretendentam ir pienākums saņemtos konkursa materiālus izmantot tikai piedāvājuma izstrādei 

un nenodot trešajām personām. 

23. Fizisko personu datu apstrāde 

23.1. Iepirkuma procedūras ietvaros Pretendenta iesniegto fizisko personu datu pārzinis ir AS 

"Latvenergo", reģ.Nr.40003032949. 

23.2. Pretendents, kā no savas puses iepirkuma procedūras procesā un iepirkuma līguma izpildē 

iesaistīto personu, ka arī Pieteikumā vai Piedāvājumā norādīto personu (t.sk. apakšuzņēmēju 

un iepriekšējo pasūtītāju kontaktpersonu) personas datu pārzinis, ir atbildīgs par attiecīgu 

personas datu subjektu datu apstrādes tiesiskā pamata nodrošināšanu. AS "Latvenergo" 

(turpmāk – Pārzinis) veic Pretendenta iesniegto fizisko personu datu apstrādi, lai izpildītu uz 

Pārzini attiecināmus juridiskus pienākumus un ievērotu Pārziņa leģitīmās intereses. 

23.3. Piedalīšanās klātienes tikšanās: 
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23.3.1. Pretendenta dalībai Pasūtītāja organizētajās tikšanās/sapulcēs norādīto Pretendenta 

pārstāvju personas datu apstrādes mērķis – nodrošināt Pretendenta pārstāvju iekļūšanu Pārziņa 

telpās, piedalīšanos tikšanās/sapulcēs un iepazīties ar esošo situāciju un dokumentāciju, kas 

saistīta ar iepirkuma priekšmetu, t.sk. pakalpojuma prasībām. 

23.3.2. Pārziņa leģitīmo interešu īstenošanai, tajā skaitā noziedzīgo nodarījumu novēršanai, 

Pārzinis glabā Pretendenta dalībai tikšanās/sapulcē norādītus personas datus atbilstoši 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā noteiktajam iepirkumu procedūras 

dokumentu glabāšanas termiņam. 

23.4. Piedāvājumu vērtēšana: 

23.4.1. Pretendenta Piedāvājumā norādīto Pretendenta pilnvaroto personu datu apstrādes 

mērķis – izvērtēt iesniegtā Piedāvājuma tiesiskumu. 

23.4.2. Pretendenta Piedāvājumā norādīto Pretendenta kontaktpersonu datu apstrādes mērķis 

– nodrošināt informācijas apriti. Piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju un iepriekšējo 

Pretendenta pasūtītāju kontaktpersonu datu apstrādes mērķis – pārliecināties par Pretendenta 

atbilstību Nolikuma prasībām. 

23.4.3. Pārzinis glabā Pretendenta Piedāvājumā norādītus fizisko personu datus atbilstoši 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā noteiktajam iepirkumu procedūras 

dokumentu glabāšanas termiņam, izņemot fizisko personu datus, kuri norādīti uzvarējušā 

Pretendenta Piedāvājumā un kas kļūst par noslēgtā iepirkuma līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

Uzvarējušā Pretendenta Piedāvājums tiek glabāts kopā ar iepirkuma līgumu visā iepirkuma 

līguma darbības laikā, ka arī iepirkuma līguma uzglabāšanas laikā, kas nepārsniedz Arhīvu 

likumā noteikto uz laiku glabājamo dokumentu maksimālo glabāšanas termiņu. 

23.5. Iepirkuma līguma izpilde: 

23.5.1. Pārzinis apstrādā uzvarējušā Pretendenta Piedāvājumā norādītus fizisko personu 

datus ar mērķi nodrošināt iepirkuma procedūras rezultātā noslēgtā līguma un Nolikuma 

nosacījumu izpildi, ievērot Pārziņa leģitīmās intereses. 

23.5.2. Pārzinis glabā fizisko personu datus, kuri norādīti uzvarējušā Pretendenta Piedāvājumā 

un kas kļūst par noslēgtā iepirkuma līguma neatņemamu sastāvdaļu, visā iepirkuma līguma 

darbības laikā, ieskaitot iepirkuma līgumā noteikto garantijas termiņu, ka arī iepirkuma līguma 

uzglabāšanas laikā, kas nepārsniedz Arhīvu likumā noteikto uz laiku glabājamo dokumentu 

maksimālo glabāšanas termiņu. 
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D. PIELIKUMI 

Pielikums Nr.1: Piedāvājuma vēstule  

Akciju sabiedrībai "Latvenergo"  

Pulkveža Brieža ielā 12,  

Rīga LV -1230, Latvija 

2021.gada "__". ________ 

Piedāvājuma vēstule atklātam konkursam  

"Saimnieciskā nodrošinājuma transporta atjaunošana" 

 (ID.Nr.IPR-65658) 

 

Iepazinušies ar atklāta konkursa "Saimnieciskā nodrošinājuma transporta atjaunošana" (ID.Nr.IPR-

65658) dokumentiem un tā grozījumiem, papildinājumiem un pielikumiem, kuru saņemšana ar šo ir 

apliecināta, mēs, apakšā parakstījušies un būdami attiecīgi pilnvaroti Pretendenta 

________________________ vārdā, piedāvājam veikt _________________________________ 

piegādi pēc Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikumiem, kā to paredz Nolikumam pievienotās 

vispārīgās vienošanās noteikumi un atklāta konkursa  prasības, par cenām, kas norādītas mūsu finanšu 

piedāvājumā. 

 

Nr. Daļas nosaukums Viena transportlīdzekļa cena, 

EUR bez PVN 

1. Vieglie transportlīdzekļi pasažieru un to bagāžas 

pārvadāšanai ar paaugstinātu pārgājamību, 4x4 un 

automātisku pārnesumkārbu 

  

2. Vieglie transportlīdzekļi pasažieru un to bagāžas 

pārvadāšanai ar paaugstinātu pārgājamību, 4x2 un 

automātisku pārnesumkārbu 

  

3. Vieglie transportlīdzekļi pasažieru un to bagāžas 

pārvadāšanai ar paaugstinātu pārgājamību, 4x4 un manuālu 

pārnesumkārbu 

  

4. Vieglie transportlīdzekļi pasažieru un to bagāžas 

pārvadāšanai, 4x2 un automātisku pārnesumkārbu, 100% 

elektriski 

  

5. Transportlīdzekļi cilvēku un nelielu kravu pārvadāšanai ar 

slēgtu virsbūvi, 4x2 un automātisku pārnesumkārbu, 100% 

elektriski 

  

 
Ar šo mēs apliecinām, ka: 

- mūsu piedāvājums ir spēkā 180 (viens simts astoņdesmit) dienas sākot no piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa beigu datuma, tas mums būs saistošs un var tikt apstiprināts jebkurā brīdī līdz noteiktā perioda 

beigām; 

- mums ir nepieciešamās profesionālās, tehniskās un organizatoriskās spējas, personāls, finanšu 

resursi, iekārtas un cita fiziska infrastruktūra un resursi, kas nepieciešama potenciālā līguma saistību 

izpildei; 

- mūsu piedāvājumā iekļautā informācija un dokumenti ir pilnīgi un patiesi; 

- esam iepazinušies ar visiem Nolikuma dokumentiem. Mums ir pilnībā saprotami nosacījumi un 

prasības un esam gatavi slēgt līgumu, ievērojot Konkursa noteikumus; 

- mēs, kā 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 (trīs gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai), neesam atzīti 

par vainīgu vai mums nav piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis par jebkuru no sekojošiem 

nodarījumiem: 

- noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā vai tās sastāvā ietilpstošā 

organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā vai piedalīšanās šādas organizācijas 

izdarītajos noziedzīgajos nodarījumos, 
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- 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, teroristu grupas izveide vai organizēšana, ceļošana 

terorisma nolūkā, terorisma attaisnošana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai 

personas vervēšana vai apmācīšana terora aktu veikšanai, 

- cilvēku tirdzniecība, 

- izvairīšanās no nodokļu vai tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas; 

- mums, kā uzņēmumam, nav pasludināts maksātnespējas process, apturēta saimnieciskā darbība vai 

mēs netiekam likvidēti; 

- mums kā Pretendentam nav konstatēti nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas 

obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 EUR.  

- mēs saprotam, ka Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pārbaudīs informāciju pieejamajās publiskajās 

datu bāzēs par parādu neesamību uz Piedāvājuma iesniegšanas dienu un uz dienu, kad tiks pieņemts 

lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un šādā pārbaudē konstatētie 

parādi būs par iemeslu Piedāvājuma noraidīšanai; 

- mēs, kā Pretendents, ar tādu kompetentās institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā 

un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams (12 mēnešu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai), 

neesam atzīti 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 mūs ir atbrīvojusi no naudas soda vai samazinājusi 

naudas sodu; 

- mēs, kā Pretendents, ar kompetentās institūcijas lēmumu, prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas 

spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams (a) 3 gadu laikā līdz 

piedāvājuma iesniegšanas dienai; (b) 12 mēnešu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai), neesam 

atzīti par vainīgu un sodīti pārkāpumā, kas izpaužas kā: 

a) vienas vai vairāku personu nodarbināšanā, ja tām nav nepieciešamās darba atļaujas vai tās 

nav tiesīgas uzturēties Eiropas Savienības dalībvalstī, 

b) 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; 

- attiecībā uz mums, kā Pretendentu, mūsu valdes vai padomes locekļiem, patieso labuma guvēju, 

pārstāvēttiesīgām personām vai prokūristiem vai personām, kuras ir pilnvarotas pārstāvēt mūs 

darbībās, kas saistītas ar filiāli, nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas 

finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma 

organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras ietekmē Sarunās noteiktā līguma izpildi; 

-  iepirkuma procedūras ietvaros iesniegtajā piedāvājuma cenā un cenā līguma izpildes laikā ir un būs 

iekļautas visas iespējamās izmaksas, kas saistītas ar pasūtījumu izpildi un mēs saprotam, ka 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs neakceptēs nekādas papildus izmaksas; 

- apņemamies neveikt krāpnieciskas un koruptīvas darbības iepirkumu procesā, ievērot konkurenci 

regulējošo normatīvo aktu prasības, neiesaistīties konkurenci ierobežojošos darījumos un nepieļaut 

interešu konflikta situācijas savstarpējā sadarbībā; 

- saskaņā ar mums pieejamo informāciju iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts nav 

saistīts ar mums (Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 30. panta pirmās vai otrās 

daļas izpratnē) un nav ieinteresēts kāda konkrēta pretendenta izvēlē; 

- mums nav konkurenci ierobežojošas priekšrocības iepirkuma procedūrā, neesam iesaistīti un ar 

mums saistīta juridiskā persona nav bijusi iesaistīta iepirkuma procedūras sagatavošanā. 

- Piedāvājuma daļas, kurās norādītā informācija ir uzskatāma par Pretendenta komercnoslēpumu 

Komerclikuma 19.panta pirmās daļas izpratnē un nav atklājama trešajām personām saskaņā ar 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 19.panta 2.daļas prasībām: 

_________________________ (jāieraksta konkrēto daļu nosaukumi)1. 

 
1 Informācija, kuru Pretendents nebūs norādījis kā komercnoslēpumu, līguma noslēgšanas gadījumā var būt 

publiski pieejama Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja profilā, ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 

iepirkumu likuma 65.panta 10.daļu. 
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Informācija, kuru Pretendents nebūs norādījis kā komercnoslēpumu, līguma noslēgšanas gadījumā būs 

publiski pieejama Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja pircēja profilā, ievērojot Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 65.panta 10.daļu. 

 

 

Informācija par Pretendentu: 

nosaukums, reģ. Nr.: __________________________________________ 

e–pasts: ____________________________________________________ 

tālrunis: ____________________________________________________ 

adrese: _____________________________________________________ 

kontaktpersona iepirkuma priekšmeta jautājumā (vārds, uzvārds, e–pasts, tālrunis): 

____________________________________________________________ 

Vai uzņēmums ir mazais vai vidējais uzņēmums:2____________________ 

 

Iespējamās Vienošanās izpildei tiks piesaistīti šādi apakšuzņēmēji (sadarbības partneri): 

Apakšuzņēmēja 

nosaukums 

Kontaktpersona  

(vārds, uzvārds, amats), adrese, 

telefona Nr., e-pasts 

Apakšuzņēmēja 

darbu saraksts 

Apakšuzņēmēja 

darbu apjoms % no 

kopējā apjoma 

    

    

 

 

 

 

 

Paraksta tiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds:  

 

______________________________________________________ 

 

 

 

Pilnvarotās personas paraksts:  _____________________________ 

  

 
2 Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai 

gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;  

Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un 

kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus 

euro. 
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Pielikums Nr.2: Aptuvenais Transportlīdzekļu iegādes apjoms 

 

 

Tabula Nr.1 – Aptuvenais plānotais Transportlīdzekļu iegādes apjoms 

 

Daļa Specifikācijas nosaukums 
Aptuvenais iegādes 

apjoms, gab.* 

1.Daļa  

Vieglie transportlīdzekļi pasažieru un to bagāžas 

pārvadāšanai ar paaugstinātu pārgājamību, 4x4 un 

automātisku pārnesumkārbu 

45 

2.Daļa  

Vieglie transportlīdzekļi pasažieru un to bagāžas 

pārvadāšanai ar paaugstinātu pārgājamību, 4x2 un 

automātisku pārnesumkārbu 

86 

3.Daļa 

Vieglie transportlīdzekļi pasažieru un to bagāžas 

pārvadāšanai ar paaugstinātu pārgājamību, 4x4 un manuālu 

pārnesumkārbu 

103 

4.Daļa 

Vieglie transportlīdzekļi pasažieru un to bagāžas 

pārvadāšanai, 4x2 un automātisku pārnesumkārbu, 100% 

elektriski 

18 

5.Daļa 

Transportlīdzekļi cilvēku un nelielu kravu pārvadāšanai ar 

slēgtu virsbūvi, 4x2 un automātisku pārnesumkārbu, 100% 

elektriski 

12 

* Iegādes apjoms ir indikatīvs, var tikt precizēts un netiek garantēts 
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Pielikums Nr.3: Tehniskās prasības 

Tabula Nr.1 – 1. Daļas Tehniskās prasības. 

 

Nr.p.k. Parametru nosaukums: 

1.daļa "Vieglie transportlīdzekļi 

pasažieru un to bagāžas 

pārvadāšanai ar paaugstinātu 

pārgājamību, 4x4 un automātisku 

pārnesumkārbu" 

Pretendenta 

piedāvājums 

 Piedāvājuma cenā jāiekļauj sekojoši 

tehniskie parametri 

Obligātā prasība: 

Šīs nodaļas parametriem ar pazīmi 

(*) jāsakrīt ar piedāvātā 

transportlīdzekļa 

izgatavotājrūpnīcas tipa 

apstiprinājuma sertifikātā (EC 

CERTIFICATE OF 

CONFORMITY, turpmāk - COC) 

norādītajiem 

Jānorāda 

lielums vai 

atbilstība 

prasībai 

1 
Transportlīdzekļa marka, modelis, versija, 

aprīkojuma līmeņa nosaukums 

Nav noteikts, piedāvājumā ir 

jāuzrāda  
  

2 

Transportlīdzekļa klase atbilstoši biedrības 

Auto Asociācija klasifikatoram 

(http://www.autoasociacija.lv/lv/automasinu-

klasifikators) 

J – Apvidus   

3 Transportlīdzekļa kategorija M1 vai M1G*   

4 Durvju skaits un veids 

5* 

Aizmugurējām sānu durvīm jābūt 

veramām (nedrīkst būt slīddurvis) 

  

5 Sēdvietu skaits (gab.) un izpildījums 

5*  

Aizmugures sēdekļiem un/vai 

atzveltnēm jābūt transformējamiem 

vai nolokāmiem 

  

6 
Bagāžas telpas ietilpība,  

(tiek vērtēts, Max. 2 punkti) 

Ne mazāk kā 450 litri ar paceltiem 

aizmugures sēdekļiem, atbilstoši 

rezerves riteņa komplektācijai. 

Jānorāda Min. ietilpība 

(kvalifikācijas prasība), kā arī Max. 

ietilpība ar nolocītiem aizmugures 

sēdekļiem (tiek vērtēts), ar 

izmantojamām divām 

priekšējām sēdvietām.  

  

7 

Virsbūves garums starp priekšējo un 

aizmugurējo atdurstieņiem (bamperiem) 

(mm) 

Ne mazāk kā 4 400*   

8 
Garenbāze (mm) 

(tiek vērtēts, Max. 2 punkti) 
Ne mazāk kā 2 600*   

9 
Braukšanas kārtībā esoša transportlīdzekļa 

masa (kg) 

Nav noteikts, piedāvājumā ir 

jāuzrāda dati no COC* 
  

10 
Tehniski pieļaujamā maksimālā pilnā masa 

(kg) 

Nav noteikts, piedāvājumā ir 

jāuzrāda dati no COC* 
  

11 Maksimālā celtspēja (kg) 
Nav noteikts, piedāvājumā ir 

jāuzrāda dati no COC* 
  

12 Vilktspēja piekabei ar bremzēm (kg) 
Nav noteikts, piedāvājumā ir 

jāuzrāda dati no COC* 
  

13 Degvielas un/vai Motora veids 

Benzīns vai Hibrīdelektrisks* 

(nedrīkst būt pārbūvēts), 

piedāvājumā ir jāiekļauj vismaz 

viens variants vai vairāki alternatīvi 

varianti 

  

14 Iekšdedzes motora tilpums (litri) 
Nav noteikts, piedāvājumā ir 

jāuzrāda* 
  

http://www.autoasociacija.lv/lv/automasinu-klasifikators
http://www.autoasociacija.lv/lv/automasinu-klasifikators
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Nr.p.k. Parametru nosaukums: 

1.daļa "Vieglie transportlīdzekļi 

pasažieru un to bagāžas 

pārvadāšanai ar paaugstinātu 

pārgājamību, 4x4 un automātisku 

pārnesumkārbu" 

Pretendenta 

piedāvājums 

15 
Motora(-u) jauda (kW) 

(tiek vērtēts, Max. 2 punkti) 

Ne mazāk kā 110* 

(Hibrīda versijai jānorāda 

summārais lielums visiem 

motoriem) 

  

16 

Motora(-u) maksimālais griezes moments 

(Nm) 

(tiek vērtēts, Max. 2 punkti) 

Ne mazāk kā 180* 

(Hibrīda versijai jānorāda 

summārais lielums visiem 

motoriem) 

  

17 Pārnesumkārbas veids Automātiskā   

18 Velkošo tiltu skaits, piedziņas veids 2* (Pilnpiedziņa)   

19 
Braukšanas režīmi 

(tiek vērtēts, Max. +0,4 punkti) 

Vismaz automātiska pilnpiedziņa. 

Tiek piešķirti papildus punkti, ja 

tiek piedāvāts:  

Ar ekonomiskas braukšanas režīmu 

(+0,1 punkts); 

Ar apstākļiem (piemēram, smilts, 

sniegs, dubļi u.tml.) pielāgotiem 

braukšanas režīmiem (+0,1 punkts); 

Ar palīgsistēmu braukšanai no 

kalna (+0,1 punkts); 

Ar centrālā diferenciāļa bloķēšanu 

(+0,1 punkts) 

  

20 

Minimālais klīrenss zem tiltiem (mm) 

nenoslogotam transportlīdzeklim 

(tiek vērtēts, Max. 2 punkti) 

Ne mazāk kā 170 mm (ieskaitot), 

jānorāda zemākā vērtība zem 

tiltiem. Jānorāda publiski pieejama 

ražotāja interneta resursa adreses 

saite 

  

21 
Degvielas patēriņš (l/100 km)  

(tiek vērtēts pilna dzīves cikla izmaksās) 

Jānorāda COC sertifikātā norādītais 

mērījums kombinētā ciklā atbilstoši 

WLTP metodikai* 

  

22 
Elektroenerģijas patēriņš (kWh/100km) 

(tiek vērtēts pilna dzīves cikla izmaksās) 

Jānorāda COC sertifikātā norādītais 

patēriņš kombinētā ciklā atbilstoši 

WLTP metodikai* (ja tiek 

piedāvāta no elektrotīkla 

uzlādējama Hibrīdelektriska 

versija) 

  

23 
Tikai elektriskās piedziņas režīmā ar vienu 

uzlādi nobraucamais attālums (km) 

Nav noteikts. Jānorāda no 

elektrotīkla uzlādējamu 

Hibrīdelektrisku transportlīdzekļu 

gadījumā (ja tiek piedāvāts) 

  

24 
Augstsprieguma akumulatoru uzlādes 

ligzdas standarts 

Nav noteikts. Jānorāda no 

elektrotīkla uzlādējamu 

Hibrīdelektrisku transportlīdzekļu 

gadījumā (ja tiek piedāvāts) 

  

25 Līdzstrāvas (DC) uzlādes jauda 

Nav noteikts. Jānorāda no 

elektrotīkla uzlādējamu 

Hibrīdelektrisku transportlīdzekļu 

gadījumā (ja tiek piedāvāts) 

  

26 Maiņstrāvas (AC) uzlādes jauda 

Nav noteikts. Jānorāda no 

elektrotīkla uzlādējamu 

Hibrīdelektrisku transportlīdzekļu 

gadījumā (ja tiek piedāvāts) 

  

  

Piedāvājuma cenā jāiekļauj sekojošas 

prasības atbilstoši Ministru kabineta 

noteikumiem Nr. 353, Prasības zaļajam 

publiskajam iepirkumam un to piemērošanas 

kārtība 

Obligātā prasība: 

Jānorāda 

lielums vai 

atbilstība 

prasībai 

27 Atbilstība emisiju klasei Ne mazāk kā Euro 6   
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Nr.p.k. Parametru nosaukums: 

1.daļa "Vieglie transportlīdzekļi 

pasažieru un to bagāžas 

pārvadāšanai ar paaugstinātu 

pārgājamību, 4x4 un automātisku 

pārnesumkārbu" 

Pretendenta 

piedāvājums 

28 

Oglekļa dioksīda (CO₂) emisiju apjoms 

(g/km) 

(tiek vērtēts, Max. 5 punkti) 

Jāpiedāvā versija ar zemāko 

pieejamo rādījumu. Jānorāda COC 

sertifikātā norādītais mērījums 

kombinētā ciklā atbilstoši WLTP 

metodikai* 

  

29 
Atbalsta sistēma transportlīdzekļa 

energoefektīvai vadīšanai 

Piedāvātajam transportlīdzeklim  

informācija/norādījumi par 

ekoloģisku braukšanu, kas atbilst 

transportlīdzeklim. Attiecībā uz 

transportlīdzekļiem ar iekšdedzes 

motoru jāietver norādes par agrīnu 

pārnesumu pārslēgšanu. 

Hibrīdtransportlīdzekļu gadījumā 

jāietver informācija par 

reģeneratīvās bremzēšanas 

izmantošanu ar mērķi taupīt 

enerģiju. No elektrotīkla 

uzlādējamu Hibrīdelektrisku 

transportlīdzekļu un tādu 

elektrotransportlīdzekļu gadījumā, 

kas aprīkoti ar attāluma 

palielinātājiem, jāietver konkrētas 

norādes par to, kā maksimāli 

palielināt to kilometru skaitu, kuri 

nobraukti, izmantojot elektrību. 

  

30 
Motora apstādināšanas – iedarbināšanas 

sistēma  

Piedāvātajam transportlīdzeklim ar 

iekšdedzes motoru vai 

hibrīdtransportlīdzeklim  jābūt 

aprīkotam ar motora apstādināšanas 

– iedarbināšanas sistēmu (Start / 

Stop) 

  

31 Riepu spiediena kontroles sistēma 
Rūpnīcā uzstādīta riepu spiediena 

kontroles sistēma 
  

  
Piedāvājuma cenā jāiekļauj sekojoši 

eksterjera un interjera parametri 
Obligātā prasība: 

Jānorāda 

lielums vai 

atbilstība 

prasībai 

32 Otrās pasažieru rindas telpas iekšējā apdare 

Ar sienu, grīdas un griestu iekšējo 

dekoratīvo apdari, uz grīdas jābūt 

gumijas vannītēm ar malu 

augstumu vismaz 20 mm 

  

33 
Bagāžas/kravas nodalījuma izpildījums un 

apdare 

Ar sānu stiklojumu, ar sienu, 

grīdas, griestu un durvju iekšējo 

dekoratīvo apdari, uz grīdas jābūt 

mazgājamam, neslīdošam grīdas 

segumam, kravas telpas logu 

apakšējā līmenī jābūt 

necaurredzamam kravas 

nodalījuma pārsegam 

  

34 Transportlīdzekļa ārējais krāsojums 
Sudraba vai gaiši pelēkie toņi 

(rūpnīcas oriģinālais krāsojums) 
  

35 Visu sēdekļu apdare Tumšā tonī   

  
Piedāvājuma cenā jāiekļauj sekojošs 

drošības aprīkojums 
Obligātā prasība: 

Jānorāda 

lielums vai 

atbilstība 

prasībai 
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Nr.p.k. Parametru nosaukums: 

1.daļa "Vieglie transportlīdzekļi 

pasažieru un to bagāžas 

pārvadāšanai ar paaugstinātu 

pārgājamību, 4x4 un automātisku 

pārnesumkārbu" 

Pretendenta 

piedāvājums 

36 
Priekšējie gaismas lukturi 

(tiek vērtēts, Max. +0,4 punkti) 

Vismaz gāzizlādes (Ksenona) vai 

LED tuvās un tālās gaismas lukturi. 

Tiek piešķirti papildus punkti, ja 

tiek piedāvāts:  

Ar automātisku tuvo gaismu 

ieslēgšanu (+0,1 punkts);  

Ar automātisku tuvo/tālo gaismu 

pārslēgšanu (+0,1 punkts);  

Ar stūres pagrieziena jūtīgu 

tuvās/tālās gaismas stara 

regulēšanu (+0,1 punkts);  

Ar matricu LED tuvās un/vai tālās 

gaismas lukturiem un inteliģentu 

gaismas staru izkliedes regulēšanu 

(+0,1 punkts) 

  

37 
Ātruma uzturēšanas sistēma 

(tiek vērtēts, Max. +0,2 punkti) 

Vismaz pastāvīga ātruma 

uzturēšanas sistēma. Tiek piešķirti 

papildus punkti, ja tiek piedāvāts:  

Ar adaptīvu pastāvīga ātruma 

uzturēšanas sistēmu ar distances 

regulēšanu līdz priekšā braucošam 

transportlīdzeklim (+0,2 punkti). 

  

38 
Ārkārtas bremzēšanas sistēma 

(tiek vērtēts, Max. +0,2 punkti) 

Vismaz pasīvā sistēma ar 

brīdinājumu vadītājam par šķēršļa 

tuvošanos. Tiek piešķirti papildus 

punkti, ja tiek piedāvāts:  

Aktīvā sistēma ar automātisku 

bremzēšanu (+0,2 punkti) 

  

39 

Sistēma transportlīdzekļa noturēšanai 

braukšanas joslā 

(tiek vērtēts, Max. +0,3 punkti) 

Vismaz pasīvā sistēma ar vadītāja 

brīdinājumu par joslas līnijas 

šķērsošanu. Tiek piešķirti papildus 

punkti, ja tiek piedāvāts:  

Aktīvā sistēma ar automātisku 

piestūrēšanu (+0,1 punkts); vai 

Aktīvā sistēma ar automātisku 

sastrēgumu režīmu (+0,3 punkts) 

  

40 Gaitas kontroles sistēmas 

Bremžu anti bloķēšanas sistēma un 

elektroniska gaitas stabilitātes 

kontroles sistēma ar integrētu 

pretbuksēšanas un vilkmes kontroli  

(ar iespēju tās deaktivizēt) 

  

41 Gaisa drošības spilveni 
Vismaz priekšējie un sānu drošības 

spilveni 
  

42 Sēdekļu galvas balsti 
Galvas balsti vadītājam un visiem 

pasažieriem 
  

43 Pretaizdzīšanas sistēma 

Pretaizdzīšanas sistēma ar 

tālvadību integrēta aizdedzes 

atslēgu korpusā un motora 

bloķēšanas imobilaizers 

  

44 

Drošības testu rezultāti (%), atbilstoši EURO 

NCAP (https://www.euroncap.com/en) 
metodoloģijai un transportlīdzekļa 

segmentam  

(tiek vērtēts, Max. 4 punkti) 

Jāuzrāda testu rezultāti:  

Pieaugušo pasažieru aizsardzības 

vērtējums (%) (max. 1 punkts); 

Bērnu pasažieru aizsardzības 

vērtējums (%) (max. 1 punkts); 

Gājēju aizsardzības vērtējums (%) 

(max. 1 punkts); 

Drošības palīgsistēmu vērtējums 

(%) (max. 1 punkts) 

  

https://www.euroncap.com/en
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Nr.p.k. Parametru nosaukums: 

1.daļa "Vieglie transportlīdzekļi 

pasažieru un to bagāžas 

pārvadāšanai ar paaugstinātu 

pārgājamību, 4x4 un automātisku 

pārnesumkārbu" 

Pretendenta 

piedāvājums 

  
Piedāvājuma cenā jāiekļauj sekojošs 

komforta aprīkojums 
Obligātā prasība: 

Jānorāda 

lielums vai 

atbilstība 

prasībai 

45 Dienas braukšanas gaismas 
Transportlīdzekļa ražotāja rūpnīcas 

automātiski dienas gaitas lukturi 
  

46 Centrālā atslēga 

2 (divas) identiskas aizdedzes 

atslēgas ar centrālās atslēgas 

tālvadību integrētu aizdedzes 

atslēgu korpusā 

  

47 
Klimata kontroles sistēma 

(tiek vērtēts, Max. +0,2 punkti) 

Vismaz automātiska klimata 

kontroles sistēma. Tiek piešķirti 

papildus punkti, ja tiek piedāvāts:  

Divu zonu automātiska klimata 

kontroles sistēma (+0,2 punkti) 

  

48 

Palīgsistēma transportlīdzekļa novietošanai 

stāvvietā  

(tiek vērtēts, Max. +0,4 punkti) 

Vismaz transportlīdzekļa ražotāja 

rūpnīcā uzstādīta palīgsistēma 

priekšā un aizmugurē. Tiek 

piešķirti papildus punkti, ja tiek 

piedāvāts:  

Ar atpakaļskata kameru (+0,2 

punkti); 

Ar automātisku novietošanas 

palīgsistēmu, vismaz paralēli vai 

perpendikulāri (+0.2 punkts) 

  

49 Stūres regulēšanas iespējas 
Stūres regulēšana augstumā un 

attālumā 
  

50 Priekšējo lukturu stara augstuma regulēšana Automātiska   

51 
Mērinstrumentu paneļa apgaismojuma 

spilgtuma regulēšana 
Jābūt   

52 Audio sistēma 

Transportlīdzekļa ražotāja rūpnīcā 

uzstādīta audio sistēma ar radio 

antenu un skaļruņiem 

  

53 Tālruņa brīvroku sistēma 

Transportlīdzekļa ražotāja rūpnīcas 

sistēma ar bezkontakta (Bluetooth) 

savienojumu 

  

54 
Sēdekļu regulēšana 

(tiek vērtēts, Max. +0,3 punkti) 

Vismaz abu priekšējo sēdekļu 

regulēšana arī augstumā. Tiek 

piešķirti papildus punkti, ja tiek 

piedāvāts:  

Vadītāja sēdekļa elektriska 

regulēšana visos virzienos (+0,1 

punkts); vai 

Vadītāja sēdekļa elektriska 

regulēšana visos virzienos ar 

stāvokļa atmiņu (+0,2 punkti); un 

Priekšējā blakussēdētāja sēdekļa 

elektriska regulēšana (+0,1 punkts) 

  

55 
Aizmugures sēdekļu funkcionalitāte 

(tiek vērtēts, max. 0,3 punkti) 

Vismaz ar nolokāmu atzveltni bez 

regulēšanas iespējām. Tiek piešķirti 

papildus punkti, ja tiek piedāvāts:  

Ar dalīti nolokāmu atzveltni (+0,1 

punkts); 

Ar atzveltņu leņķa regulēšanu (+0,1 

punkts); 

Ar sēdekļu pozīcijas regulēšanu 

garenvirzienā (+0,1 punkts) 
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Nr.p.k. Parametru nosaukums: 

1.daļa "Vieglie transportlīdzekļi 

pasažieru un to bagāžas 

pārvadāšanai ar paaugstinātu 

pārgājamību, 4x4 un automātisku 

pārnesumkārbu" 

Pretendenta 

piedāvājums 

56 
Ārējie atpakaļskata spoguļi 

(tiek vērtēts, Max. +0,3 punkti) 

Vismaz elektriski regulējami, 

apsildāmi un elektriski nolokāmi. 

Tiek piešķirti papildus punkti, ja 

tiek piedāvāts:  

Ar automātisku aptumšošanu (+0,3 

punkti) 

  

57 
Iekšējais atpakaļskata spogulis 

(tiek vērtēts, Max. +0,2 punkti) 

Nav noteikts. Tiek piešķirti 

papildus punkti, ja tiek piedāvāts:  

Ar automātisku aptumšošanu (+0,2 

punkti) 

  

58 
Logu tīrītāji 

(tiek vērtēts, Max. +0,1 punkts) 

Nav noteikts. Tiek piešķirti 

papildus punkti, ja tiek piedāvāts:  

Ar lietus sensoru (+0,1 punkts) 

  

59 
Sānu durvju stiklu pacēlāji 

(tiek vērtēts, Max. +0,2 punkti) 

Vismaz elektriski vadāmi visām 4 

durvīm (rūpnīcā uzstādīti). Tiek 

piešķirti papildus punkti, ja tiek 

piedāvāts:  

Ar automātisku funkciju vadītāja 

logam (+0,1 punkts); vai 

Ar automātisku funkciju vadītāja 

un pasažieru logam(-iem) (+0,2 

punkti); 

  

60 
Sēdekļu apsilde 

(tiek vērtēts, Max. +0,2 punkti) 

Vismaz abu priekšējo sēdekļu 

apsilde. Tiek piešķirti papildus 

punkti, ja tiek piedāvāts:  

Ar aizmugures sēdekļu apsildi 

(+0,2 punkti). 

  

  
Piedāvājuma cenā jāiekļauj sekojošs 

papildaprīkojums 
Obligātā prasība: 

Jānorāda 

lielums vai 

atbilstība 

prasībai 

61 Gaitas akumulatora uzlādes kabeļi 

Tikai elektriskai un uzlādējama 

hibrīda versijai - kabelis ar uzlādes 

bloku uzlādei no sadzīves tipa 

220V rozetes un kabelis uzlādei no 

Type2 ar 3-fāzu pieslēgumu 

  

62 Motora telpas apakšējās daļas aizsardzība 

Motora telpas visas apakšējās daļas 

un kartera metālisks aizsargs pret 

mehāniskiem bojājumiem 

(akmeņiem u.tml.) 

  

63 Riteņu diski 

Transportlīdzekļa ražotāja rūpnīcā 

izgatavoti, no vieglmetāla 

sakausējuma materiāla 

  

64 Riteņu dubļu sargi 
Uz priekšējo un aizmugurējo riteņu 

arkām 
  

65 
Rezerves ritenis 

(tiek vērtēts, Max. +0,4 punkti) 

Vismaz riepu remonta komplekts 

(kompresors un hermetizējošās 

putas). Tiek piešķirti papildus 

punkti, ja tiek piedāvāts:  

Šaurais rezerves ritenis, 

nostiprināts zem bagāžas 

nodalījuma grīdas (+0,2 punkti); 

vai 

Rezerves ritenis ar līdzvērtīgu 

disku un riepu, nostiprināts zem 

bagāžas nodalījuma grīdas (+0.4 

punkti). Rezerves ritenis jāpiedāvā 

ar nomaiņas komplektu (domkrats, 

riteņu atslēga) 
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Nr.p.k. Parametru nosaukums: 

1.daļa "Vieglie transportlīdzekļi 

pasažieru un to bagāžas 

pārvadāšanai ar paaugstinātu 

pārgājamību, 4x4 un automātisku 

pārnesumkārbu" 

Pretendenta 

piedāvājums 

66 
Grīdas apdare vadītāja un visu pasažieru 

telpā 

Gumijas vannītes. Ja 

transportlīdzeklim ir paredzēti 

oriģinālie stiprinājumi grīdas 

paklāju nostiprināšanai, gumijas 

vannītēm ir jābūt nostiprinātām 

  

67 

Riepas 

Piedāvājumā jānorāda riepu marka, modelis 

un parametri atbilstoši Eiropas Parlamenta 

un Padomes regulai Nr. 1222/2009. 

Ievērojot  sekojošas prasības: 

Riepu ražotājiem jābūt "ETRMA" 

(Eiropas riepu un gumijas ražotāju 

asociācija) biedriem. Riepu 

izgatavošanas datums nedrīkst būt 

vecāks par 1 gadu no piegādes 

brīža. Norādīt uzstādīto riepu 

izmēru. 

  

68 

Ugunsdzēsības aparāts, brīdinājuma 

trijstūris, pirmās palīdzības piederumu 

komplekts 

Atbilstoši MK noteikumu Nr.295 

"Noteikumi par transportlīdzekļu 

valsts tehnisko apskati un tehnisko 

kontroli uz ceļiem" 1. pielikuma 

7.2., 7.4., 7.5.punktiem 

  

69 Gaismu atstarojošā veste 
Piedāvājuma cenā jābūt iekļautai 

gaismu atstarojošai vestei 
  

70 Uzņēmuma logo uzlīmēšanas izmaksas 

Piedāvājuma cenā jābūt iekļautām 

pakalpojuma izmaksām 3 (triju) 

uzlīmju ar max. izmēru 200x500 

mm uzlīmēšanai 

  

71 Pirmreizējās reģistrācijas izmaksas 

Piedāvājuma cenā jābūt iekļautām 

izmaksām, kas saistītas ar 

pirmreizējo reģistrāciju VAS "Ceļu 

satiksmes drošības direkcija" 

  

72 
Degviela tvertnē (vai gaitas akumulatora 

uzlādes līmenis) 

Degvielai jābūt iepildītai tik daudz, 

lai nedeg degvielas līmeņa 

kontroles lampa Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēja piegādes 

adresē 

  

  
Piedāvājuma cenā jāiekļauj sekojoši 

Garantijas nosacījumi 
Obligātā prasība: 

Jānorāda 

lielums vai 

atbilstība 

prasībai 

73 

Standarta garantijas nosacījumi ar atzīmi 

rūpnīcas sistēmā  

(tiek vērtēts, Max. 4 punkti) 

Ne mazāk kā 5 gadi vai  

līdz 100 000 km nobraukumam. Ja 

tiek piedāvāts cenā iekļauts ilgāks 

garantijas termiņš, tiek piešķirti 

papildus punkti. 

  

74 
Garantijas nosacījumi augstsprieguma 

baterijai 

Ne mazāk kā 8 gadi vai līdz 160 

000 km nobraukumam 
  

75 Garantijas termiņš virsbūves caurrūsēšanai 
Nav noteikts, piedāvājumā ir 

jānorāda gadi 
  

76 

Garantijas remontu nodrošinājums Rīgas 

pilsētā, vai līdz 10 km attālumā no pilsētas 

administratīvās robežas un Latvijas 

Republikas pilsētās (Daugavpils, Jēkabpils, 

Jelgava, Jūrmala, Liepāja, Rēzekne, 

Valmiera, Ventspils), vai līdz 30 km 

attālumā no pilsētas administratīvās robežas 

(tiek vērtēts, Max. 4 punkti) 

Piedāvājumam jāpievieno 

Transportlīdzekļu ražotāja vai tā 

reģionālā pārstāvja (importiera) 

apstiprinājums par pilnvarotiem 

garantijas servisa pakalpojumu 

sniedzējiem un to atrašanās vietām, 

kuri nodrošina rūpnīcas garantijas 

remontus un nosacījums.  
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Tabula Nr.2 – 2. Daļas Tehniskās prasības. 

 

Nr.p.k. Parametru nosaukums: 

2.daļa "Vieglie transportlīdzekļi 

pasažieru un to bagāžas 

pārvadāšanai ar paaugstinātu 

pārgājamību, 4x2 un automātisku 

pārnesumkārbu" 

Pretendenta 

piedāvājums 

  
Piedāvājuma cenā jāiekļauj sekojoši 

tehniskie parametri 

Obligātā prasība: 

Šīs nodaļas parametriem ar pazīmi 

(*) jāsakrīt ar piedāvātā 

transportlīdzekļa 

izgatavotājrūpnīcas tipa 

apstiprinājuma sertifikātā (EC 

CERTIFICATE OF 

CONFORMITY, turpmāk - COC) 

norādītajiem 

Jānorāda 

lielums vai 

atbilstība 

prasībai 

1 
Transportlīdzekļa marka, modelis, versija, 

aprīkojuma līmeņa nosaukums 

Nav noteikts, piedāvājumā ir 

jāuzrāda  
  

2 

Transportlīdzekļa klase atbilstoši biedrības 

Auto Asociācija klasifikatoram 

(http://www.autoasociacija.lv/lv/automasinu-

klasifikators) 

J – Apvidus   

3 Transportlīdzekļa kategorija M1*   

4 Durvju skaits un veids 

5* 

Aizmugurējām sānu durvīm jābūt 

veramām (nedrīkst būt slīddurvis) 

  

5 Sēdvietu skaits (gab.) un izpildījums 

5*  

Aizmugures sēdekļiem un/vai 

atzveltnēm jābūt 

transformējamiem vai nolokāmiem 

  

6 
Bagāžas telpas ietilpība, (tiek vērtēts, Max. 2 

punkti)  

Ne mazāk kā 350 litri ar paceltiem 

aizmugures sēdekļiem, atbilstoši 

rezerves riteņa komplektācijai. 

Jānorāda Min. ietilpība 

(kvalifikācijas prasība), kā arī 

Max. ietilpība ar nolocītiem 

aizmugures sēdekļiem (tiek 

vērtēts), ar izmantojamām divām 

priekšējām sēdvietām. 

  

7 

Virsbūves garums starp priekšējo un 

aizmugurējo atdurstieņiem (bamperiem) 

(mm) 

Ne mazāk kā 4 100*   

8 
Garenbāze (mm) 

(tiek vērtēts, Max. 2 punkti) 
Ne mazāk kā 2 500*   

9 
Braukšanas kārtībā esoša transportlīdzekļa 

masa (kg) 

Nav noteikts, piedāvājumā ir 

jāuzrāda dati no COC* 
  

10 
Tehniski pieļaujamā maksimālā pilnā masa 

(kg) 

Nav noteikts, piedāvājumā ir 

jāuzrāda dati no COC* 
  

11 Maksimālā celtspēja (kg) 
Nav noteikts, piedāvājumā ir 

jāuzrāda dati no COC* 
  

12 Vilktspēja piekabei ar bremzēm (kg) 
Nav noteikts, piedāvājumā ir 

jāuzrāda dati no COC* 
  

13 Degvielas un/vai Motora veids 

Benzīns vai Hibrīdelektrisks* 

(nedrīkst būt pārbūvēts), 

piedāvājumā ir jāiekļauj vismaz 

viens variants vai vairāki 

alternatīvi varianti 

  

14 Iekšdedzes motora tilpums (litri) 
Nav noteikts, piedāvājumā ir 

jāuzrāda* 
  

15 
Motora(-u) jauda (kW) 

(tiek vērtēts, Max. 2 punkti) 

Ne mazāk kā 80* 

(Hibrīda versijai jānorāda 

summārais lielums visiem 

motoriem) 

  

http://www.autoasociacija.lv/lv/automasinu-klasifikators
http://www.autoasociacija.lv/lv/automasinu-klasifikators
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Nr.p.k. Parametru nosaukums: 

2.daļa "Vieglie transportlīdzekļi 

pasažieru un to bagāžas 

pārvadāšanai ar paaugstinātu 

pārgājamību, 4x2 un automātisku 

pārnesumkārbu" 

Pretendenta 

piedāvājums 

16 

Motora(-u) maksimālais griezes moments 

(Nm) 

(tiek vērtēts, Max. 2 punkti) 

Ne mazāk kā 160* 

(Hibrīda versijai jānorāda 

summārais lielums visiem 

motoriem) 

  

17 Pārnesumkārbas veids Automātiskā   

18 Velkošo tiltu skaits, piedziņas veids 1* (Vienas ass piedziņa)   

19 
Braukšanas režīmi 

(tiek vērtēts, Max. +0,4 punkti) 

Nav noteikts, piedāvājumā 

jāuzrāda.  

 Tiek piešķirti papildus punkti, ja 

tiek piedāvāts:  

Ar ekonomiskas braukšanas 

režīmu (+0,1 punkts); 

Ar apstākļiem (piemēram, smilts, 

sniegs, dubļi u.tml.) pielāgotiem 

režīmiem (+0,2 punkti); 

Ar palīgsistēmu braukšanai no 

kalna (+0,1 punkts) 

  

20 

Minimālais klīrenss zem tiltiem (mm) 

nenoslogotam transportlīdzeklim 

(tiek vērtēts, Max. 2 punkti) 

Ne mazāk kā 150 mm (ieskaitot), 

jānorāda zemākā vērtība zem 

tiltiem.  Jānorāda publiski 

pieejama ražotāja interneta resursa 

adreses saite 

  

21 
Degvielas patēriņš (l/100 km)  

(tiek vērtēts pilna dzīves cikla izmaksās) 

Jānorāda COC sertifikātā 

norādītais mērījums kombinētā 

ciklā atbilstoši WLTP metodikai* 

  

22 
Elektroenerģijas patēriņš (kWh/100km) 

(tiek vērtēts pilna dzīves cikla izmaksās) 

Jānorāda COC sertifikātā 

norādītais patēriņš kombinētā ciklā 

atbilstoši WLTP metodikai* (ja 

tiek piedāvāta no elektrotīkla 

uzlādējama Hibrīdelektriska 

versija) 

  

23 
Tikai elektriskās piedziņas režīmā ar vienu 

uzlādi nobraucamais attālums (km) 

Nav noteikts. Jānorāda no 

elektrotīkla uzlādējamu 

Hibrīdelektrisku transportlīdzekļu 

gadījumā (ja tiek piedāvāts) 

  

24 
Augstsprieguma akumulatoru uzlādes 

ligzdas standarts 

Nav noteikts. Jānorāda no 

elektrotīkla uzlādējamu 

Hibrīdelektrisku transportlīdzekļu 

gadījumā (ja tiek piedāvāts) 

  

25 Līdzstrāvas (DC) uzlādes jauda 

Nav noteikts. Jānorāda no 

elektrotīkla uzlādējamu 

Hibrīdelektrisku transportlīdzekļu 

gadījumā (ja tiek piedāvāts) 

  

26 Maiņstrāvas (AC) uzlādes jauda 

Nav noteikts. Jānorāda no 

elektrotīkla uzlādējamu 

Hibrīdelektrisku transportlīdzekļu 

gadījumā (ja tiek piedāvāts) 

  

  

Piedāvājuma cenā jāiekļauj sekojošas 

prasības atbilstoši Ministru kabineta 

noteikumiem Nr. 353, Prasības zaļajam 

publiskajam iepirkumam un to piemērošanas 

kārtība 

Obligātā prasība: 

Jānorāda 

lielums vai 

atbilstība 

prasībai 

27 Atbilstība emisiju klasei Ne mazāk kā Euro 6   

28 

Oglekļa dioksīda (CO₂) emisiju apjoms 

(g/km) 

(tiek vērtēts, Max. 5 punkti) 

Jāpiedāvā versija ar zemāko 

pieejamo rādījumu. Jānorāda COC 

sertifikātā norādītais mērījums 

kombinētā ciklā atbilstoši WLTP 

metodikai* 
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Nr.p.k. Parametru nosaukums: 

2.daļa "Vieglie transportlīdzekļi 

pasažieru un to bagāžas 

pārvadāšanai ar paaugstinātu 

pārgājamību, 4x2 un automātisku 

pārnesumkārbu" 

Pretendenta 

piedāvājums 

29 
Atbalsta sistēma transportlīdzekļa 

energoefektīvai vadīšanai 

Piedāvātajam transportlīdzeklim  

informācija/norādījumi par 

ekoloģisku braukšanu, kas atbilst 

transportlīdzeklim. Attiecībā uz 

transportlīdzekļiem ar iekšdedzes 

motoru jāietver norādes par agrīnu 

pārnesumu pārslēgšanu. 

Hibrīdtransportlīdzekļu gadījumā 

jāietver informācija par 

reģeneratīvās bremzēšanas 

izmantošanu ar mērķi taupīt 

enerģiju. No elektrotīkla 

uzlādējamu Hibrīdelektrisku 

transportlīdzekļu un tādu 

elektrotransportlīdzekļu gadījumā, 

kas aprīkoti ar attāluma 

palielinātājiem, jāietver konkrētas 

norādes par to, kā maksimāli 

palielināt to kilometru skaitu, kuri 

nobraukti, izmantojot elektrību. 

  

30 
Motora apstādināšanas – iedarbināšanas 

sistēma  

Piedāvātajam transportlīdzeklim ar 

iekšdedzes motoru vai 

hibrīdtransportlīdzeklim  jābūt 

aprīkotam ar motora 

apstādināšanas – iedarbināšanas 

sistēmu (Start / Stop) 

  

31 Riepu spiediena kontroles sistēma 
Rūpnīcā uzstādīta riepu spiediena 

kontroles sistēma 
  

  
Piedāvājuma cenā jāiekļauj sekojoši 

eksterjera un interjera parametri 
Obligātā prasība: 

Jānorāda 

lielums vai 

atbilstība 

prasībai 

32 Otrās pasažieru rindas telpas iekšējā apdare 

Ar sienu, grīdas un griestu iekšējo 

dekoratīvo apdari, uz grīdas jābūt 

gumijas vannītēm ar malu 

augstumu vismaz 20 mm 

  

33 
Bagāžas/kravas nodalījuma izpildījums un 

apdare 

Ar sānu stiklojumu, ar sienu, 

grīdas, griestu un durvju iekšējo 

dekoratīvo apdari, uz grīdas jābūt 

mazgājamam, neslīdošam grīdas 

segumam, kravas telpas logu 

apakšējā līmenī jābūt 

necaurredzamam kravas 

nodalījuma pārsegam 

  

34 Transportlīdzekļa ārējais krāsojums 
Balts (rūpnīcas oriģinālais 

krāsojums) 
  

35 Visu sēdekļu apdare Tumšā tonī   

  
Piedāvājuma cenā jāiekļauj sekojošs drošības 

aprīkojums 
Obligātā prasība: 

Jānorāda 

lielums vai 

atbilstība 

prasībai 
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Nr.p.k. Parametru nosaukums: 

2.daļa "Vieglie transportlīdzekļi 

pasažieru un to bagāžas 

pārvadāšanai ar paaugstinātu 

pārgājamību, 4x2 un automātisku 

pārnesumkārbu" 

Pretendenta 

piedāvājums 

36 
Priekšējie gaismas lukturi 

(tiek vērtēts, Max. +0,4 punkti) 

Nav noteikts. Tiek piešķirti 

papildus punkti, ja tiek piedāvāts: 

Ar miglas lukturiem (+0,1 punkts);  

Ar gāzizlādes (Ksenona) vai LED 

lukturiem (+0,1 punkts);  

Ar automātisku tuvo gaismu 

ieslēgšanu (+0,1 punkts);  

Ar automātisku tuvo/tālo gaismu 

pārslēgšanu (+0,1 punkts). 

  

37 
Ātruma uzturēšanas sistēma 

(tiek vērtēts, Max. +0,2 punkti) 

Vismaz pastāvīga ātruma 

uzturēšanas sistēma. Tiek piešķirti 

papildus punkti, ja tiek piedāvāts:  

Ar adaptīvu pastāvīga ātruma 

uzturēšanas sistēmu ar distances 

regulēšanu līdz priekšā braucošam 

transportlīdzeklim (+0,2 punkti). 

  

38 
Ārkārtas bremzēšanas sistēma 

(tiek vērtēts, Max. +0,2 punkti) 

Nav noteikts. Tiek piešķirti 

papildus punkti, ja tiek piedāvāts: 

Pasīvā sistēma ar brīdinājumu 

vadītājam par šķēršļa tuvošanos 

(+0,1 punkts); vai 

Aktīvā sistēma ar automātisku 

bremzēšanu (+0,2 punkti) 

  

39 

Sistēma transportlīdzekļa noturēšanai 

braukšanas joslā 

(tiek vērtēts, Max. +0,3 punkti) 

Nav noteikts. Tiek piešķirti 

papildus punkti, ja tiek piedāvāts: 

Pasīvā sistēma ar vadītāja 

brīdinājumu par joslas līnijas 

šķērsošanu (+0,1 punkts); vai 

Aktīvā sistēma ar automātisku 

piestūrēšanu (+0,2 punkti); vai 

Aktīvā sistēma ar automātisku 

sastrēgumu režīmu (+0,3 punkti) 

  

40 Gaitas kontroles sistēmas 

Bremžu anti bloķēšanas sistēma un 

elektroniska gaitas stabilitātes 

kontroles sistēma ar integrētu 

pretbuksēšanas un vilkmes kontroli  

(ar iespēju tās deaktivizēt) 

  

41 Gaisa drošības spilveni 
Vismaz priekšējie un sānu drošības 

spilveni 
  

42 Sēdekļu galvas balsti 
Galvas balsti vadītājam un visiem 

pasažieriem 
  

43 Pretaizdzīšanas sistēma 

Pretaizdzīšanas sistēma ar 

tālvadību integrēta aizdedzes 

atslēgu korpusā un motora 

bloķēšanas imobilaizers 

  

44 

Drošības testu rezultāti (%), atbilstoši EURO 

NCAP (https://www.euroncap.com/en) 
metodoloģijai un transportlīdzekļa 

segmentam  

(tiek vērtēts, Max. 4 punkti) 

Jāuzrāda testu rezultāti:  

Pieaugušo pasažieru aizsardzības 

vērtējums (%) (max. 1 punkts); 

Bērnu pasažieru aizsardzības 

vērtējums (%) (max. 1 punkts); 

Gājēju aizsardzības vērtējums (%) 

(max. 1 punkts); 

Drošības palīgsistēmu vērtējums 

(%) (max. 1 punkts) 

  

  
Piedāvājuma cenā jāiekļauj sekojošs 

komforta aprīkojums 
Obligātā prasība: 

Jānorāda 

lielums vai 

atbilstība 

prasībai 

https://www.euroncap.com/en
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Nr.p.k. Parametru nosaukums: 

2.daļa "Vieglie transportlīdzekļi 

pasažieru un to bagāžas 

pārvadāšanai ar paaugstinātu 

pārgājamību, 4x2 un automātisku 

pārnesumkārbu" 

Pretendenta 

piedāvājums 

45 Dienas braukšanas gaismas 
Transportlīdzekļa ražotāja rūpnīcas 

automātiski dienas gaitas lukturi 
  

46 Centrālā atslēga 

2 (divas) identiskas aizdedzes 

atslēgas ar centrālās atslēgas 

tālvadību integrētu aizdedzes 

atslēgu korpusā 

  

47 
Klimata kontroles sistēma 

(tiek vērtēts, Max. +0,2 punkti) 

Vismaz gaisa kondicionētājs. Tiek 

piešķirti papildus punkti, ja tiek 

piedāvāts:  

Automātiska klimata kontroles 

sistēma (+0,1 punkts); vai 

Divu zonu automātiska klimata 

kontroles sistēma (+0,2 punkti) 

  

48 

Palīgsistēma transportlīdzekļa novietošanai 

stāvvietā  

(tiek vērtēts, Max. +0,4 punkti) 

Nav noteikts. Tiek piešķirti 

papildus punkti, ja tiek piedāvāts: 

Transportlīdzekļa ražotāja rūpnīcā 

uzstādīta palīgsistēma aizmugurē 

(+0,1 punkts),  priekšā (+0,1 

punkts); 

Ar atpakaļskata kameru (+0,1 

punkts); 

Ar automātisku novietošanas 

palīgsistēmu, vismaz paralēli vai 

perpendikulāri (+0,1 punkts) 

  

49 Stūres regulēšanas iespējas 
Stūres regulēšana vismaz 

augstumā 
  

50 Priekšējo lukturu stara augstuma regulēšana Vismaz manuāla no salona   

51 
Mērinstrumentu paneļa apgaismojuma 

spilgtuma regulēšana 
Jābūt   

52 Audio sistēma 

Transportlīdzekļa ražotāja rūpnīcā 

uzstādīta audio sistēma ar radio 

antenu un skaļruņiem 

  

53 Tālruņa brīvroku sistēma 

Transportlīdzekļa ražotāja rūpnīcas 

sistēma ar bezkontakta (Bluetooth) 

savienojumu 

  

54 
Sēdekļu regulēšana 

(tiek vērtēts, Max. +0,3 punkti) 

Vismaz vadītāja sēdekļa 

regulēšana arī augstumā. Tiek 

piešķirti papildus punkti, ja tiek 

piedāvāts:  

Abu priekšējo sēdekļu regulēšana 

arī augstumā (+0,1 punkts); un 

Vadītāja sēdekļa elektriska 

regulēšana visos virzienos (+0,2 

punkti) 

  

55 
Aizmugures sēdekļu funkcionalitāte 

(tiek vērtēts, max. 0,3 punkti) 

Vismaz ar nolokāmu atzveltni bez 

regulēšanas iespējām. Tiek 

piešķirti papildus punkti, ja tiek 

piedāvāts:  

Ar dalīti nolokāmu atzveltni (+0,1 

punkts); 

Ar atzveltņu leņķa regulēšanu 

(+0,1 punkts); 

Ar sēdekļu pozīcijas regulēšanu 

garenvirzienā (+0,1 punkts) 
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Nr.p.k. Parametru nosaukums: 

2.daļa "Vieglie transportlīdzekļi 

pasažieru un to bagāžas 

pārvadāšanai ar paaugstinātu 

pārgājamību, 4x2 un automātisku 

pārnesumkārbu" 

Pretendenta 

piedāvājums 

56 
Ārējie atpakaļskata spoguļi 

(tiek vērtēts, Max. +0,3 punkti) 

Vismaz elektriski regulējami un 

apsildāmi. Tiek piešķirti papildus 

punkti, ja tiek piedāvāts: 

 Elektriski nolokāmi (+0,1 punkts);   

Ar automātisku aptumšošanu (+0,2 

punkti) 

  

57 
Iekšējais atpakaļskata spogulis 

(tiek vērtēts, Max. +0,2 punkti) 

Nav noteikts. Tiek piešķirti 

papildus punkti, ja tiek piedāvāts:  

Ar automātisku aptumšošanu (+0,2 

punkti) 

  

58 
Logu tīrītāji 

(tiek vērtēts, Max. +0,1 punkts) 

Nav noteikts. Tiek piešķirti 

papildus punkti, ja tiek piedāvāts:  

Ar lietus sensoru (+0,1 punkts) 

  

59 
Sānu durvju stiklu pacēlāji 

(tiek vērtēts, max 0,2 punkti) 

Vismaz elektriski vadāmi visām 4 

durvīm (rūpnīcā uzstādīti). Tiek 

piešķirti papildus punkti, ja tiek 

piedāvāts:  

Ar automātisku funkciju vadītāja 

logam (+0,1 punkts); vai 

Ar automātisku funkciju vadītāja 

un pasažieru logam(-iem) (+0,2 

punkti); 

  

60 
Sēdekļu apsilde 

(tiek vērtēts, Max. +0,2 punkti) 

Vismaz abu priekšējo sēdekļu 

apsilde. Tiek piešķirti papildus 

punkti, ja tiek piedāvāts:  

Ar aizmugures sēdekļu apsildi 

(+0,2 punkti). 

  

  
Piedāvājuma cenā jāiekļauj sekojošs 

papildaprīkojums 
Obligātā prasība: 

Jānorāda 

lielums vai 

atbilstība 

prasībai 

61 Gaitas akumulatora uzlādes kabeļi 

Tikai elektriskai un uzlādējama 

hibrīda versijai - kabelis ar uzlādes 

bloku uzlādei no sadzīves tipa 

220V rozetes un kabelis uzlādei no 

Type2 ar 3-fāzu pieslēgumu 

  

62 Motora telpas apakšējās daļas aizsardzība 

Motora telpas visas apakšējās 

daļas un kartera metālisks aizsargs 

pret mehāniskiem bojājumiem 

(akmeņiem u.tml.) 

  

63 Riteņu diski 

Transportlīdzekļa ražotāja rūpnīcā 

izgatavoti, no vieglmetāla 

sakausējuma materiāla 

  

64 Riteņu dubļu sargi 
Uz priekšējo un aizmugurējo 

riteņu arkām 
  

65 
Rezerves ritenis 

(tiek vērtēts, Max. +0,4 punkti) 

Vismaz riepu remonta komplekts 

(kompresors un hermetizējošās 

putas). Tiek piešķirti papildus 

punkti, ja tiek piedāvāts:  

Šaurais rezerves ritenis, 

nostiprināts zem bagāžas 

nodalījuma grīdas (+0,2 punkti); 

vai 

Rezerves ritenis ar līdzvērtīgu 

disku un riepu, nostiprināts zem 

bagāžas nodalījuma grīdas (+0.4 

punkti). Rezerves ritenis jāpiedāvā 

ar nomaiņas komplektu (domkrats, 

riteņu atslēga) 
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Nr.p.k. Parametru nosaukums: 

2.daļa "Vieglie transportlīdzekļi 

pasažieru un to bagāžas 

pārvadāšanai ar paaugstinātu 

pārgājamību, 4x2 un automātisku 

pārnesumkārbu" 

Pretendenta 

piedāvājums 

66 
Grīdas apdare vadītāja un visu pasažieru 

telpā 

Gumijas vannītes. Ja 

transportlīdzeklim ir paredzēti 

oriģinālie stiprinājumi grīdas 

paklāju nostiprināšanai, gumijas 

vannītēm ir jābūt nostiprinātām 

  

67 

Riepas 

Piedāvājumā jānorāda riepu marka, modelis 

un parametri atbilstoši Eiropas Parlamenta 

un Padomes regulai Nr. 1222/2009. 

Ievērojot  sekojošas prasības: 

Riepu ražotājiem jābūt "ETRMA" 

(Eiropas riepu un gumijas ražotāju 

asociācija) biedriem. Riepu 

izgatavošanas datums nedrīkst būt 

vecāks par 1 gadu no piegādes 

brīža. Norādīt uzstādīto riepu 

izmēru. 

  

68 

Ugunsdzēsības aparāts, brīdinājuma 

trijstūris, pirmās palīdzības piederumu 

komplekts 

Atbilstoši MK noteikumu Nr.295 

"Noteikumi par transportlīdzekļu 

valsts tehnisko apskati un tehnisko 

kontroli uz ceļiem" 1. pielikuma 

7.2., 7.4., 7.5.punktiem 

  

69 Gaismu atstarojošā veste 
Piedāvājuma cenā jābūt iekļautai 

gaismu atstarojošai vestei 
  

70 Uzņēmuma logo uzlīmēšanas izmaksas 

Piedāvājuma cenā jābūt iekļautām 

pakalpojuma izmaksām 3 (triju) 

uzlīmju ar max. izmēru 200x500 

mm uzlīmēšanai 

  

71 Pirmreizējās reģistrācijas izmaksas 

Piedāvājuma cenā jābūt iekļautām 

izmaksām, kas saistītas ar 

pirmreizējo reģistrāciju VAS 

"Ceļu satiksmes drošības 

direkcija" 

  

72 
Degviela tvertnē (vai gaitas akumulatora 

uzlādes līmenis) 

Degvielai jābūt iepildītai tik daudz, 

lai nedeg degvielas līmeņa 

kontroles lampa Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēja piegādes 

adresē 

  

  
Piedāvājuma cenā jāiekļauj sekojoši 

Garantijas nosacījumi 
Obligātā prasība: 

Jānorāda 

lielums vai 

atbilstība 

prasībai 

73 

Standarta garantijas nosacījumi ar atzīmi 

rūpnīcas sistēmā  

(tiek vērtēts, Max. 4 punkti) 

Ne mazāk kā 5 gadi vai  

līdz 100 000 km nobraukumam. Ja 

tiek piedāvāts cenā iekļauts ilgāks 

garantijas termiņš, tiek piešķirti 

papildus punkti. 

  

74 
Garantijas nosacījumi augstsprieguma 

baterijai 

Ne mazāk kā 8 gadi vai līdz 160 

000 km nobraukumam 
  

75 Garantijas termiņš virsbūves caurrūsēšanai 
Nav noteikts, piedāvājumā ir 

jānorāda gadi 
  

76 

Garantijas remontu nodrošinājums Rīgas 

pilsētā, vai līdz 10 km attālumā no pilsētas 

administratīvās robežas un Latvijas 

Republikas pilsētās (Daugavpils, Jēkabpils, 

Jelgava, Jūrmala, Liepāja, Rēzekne, 

Valmiera, Ventspils), vai līdz 30 km 

attālumā no pilsētas administratīvās robežas 

(tiek vērtēts, Max. 4 punkti) 

Piedāvājumam jāpievieno 

Transportlīdzekļu ražotāja vai tā 

reģionālā pārstāvja (importiera) 

apstiprinājums par pilnvarotiem 

garantijas servisa pakalpojumu 

sniedzējiem un to atrašanās 

vietām, kuri nodrošina rūpnīcas 

garantijas remontus un nosacījums.  
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Tabula Nr.3 – 3. Daļas Tehniskās prasības. 

 

Nr.p.k. Parametru nosaukums: 

3.daļa "Vieglie transportlīdzekļi 

pasažieru un to bagāžas pārvadāšanai 

ar paaugstinātu pārgājamību, 4x4 un 

manuālu pārnesumkārbu" 

Pretendenta 

piedāvājums 

  
Piedāvājuma cenā jāiekļauj sekojoši tehniskie 

parametri 

Obligātā prasība: 

Šīs nodaļas parametriem ar pazīmi (*) 

jāsakrīt ar piedāvātā transportlīdzekļa 

izgatavotājrūpnīcas tipa 

apstiprinājuma sertifikātā (EC 

CERTIFICATE OF CONFORMITY, 

turpmāk - COC) norādītajiem 

Jānorāda 

lielums vai 

atbilstība 

prasībai 

1 
Transportlīdzekļa marka, modelis, versija, 

aprīkojuma līmeņa nosaukums 
Nav noteikts, piedāvājumā ir jāuzrāda    

2 

Transportlīdzekļa klase atbilstoši biedrības 

Auto Asociācija klasifikatoram 

(http://www.autoasociacija.lv/lv/automasinu-

klasifikators) 

J - Apvidus   

3 Transportlīdzekļa kategorija M1 vai M1G vai N1 vai N1G*   

4 Durvju skaits un veids 

5* 

Aizmugurējām sānu durvīm jābūt 

veramām (nedrīkst būt slīddurvis) 

  

5 Sēdvietu skaits (gab.) un izpildījums 

5*  

Aizmugures sēdekļiem un/vai 

atzveltnēm jābūt transformējamiem 

vai nolokāmiem 

  

6 
Bagāžas telpas ietilpība, (tiek vērtēts, Max. 2 

punkti)  

Ne mazāk kā 350 litri ar paceltiem 

aizmugures sēdekļiem, atbilstoši 

rezerves riteņa komplektācijai. 

Jānorāda Min. ietilpība (kvalifikācijas 

prasība), kā arī Max. ietilpība ar 

nolocītiem aizmugures sēdekļiem 

(tiek vērtēts), ar izmantojamām divām 

priekšējām sēdvietām. 

  

7 
Virsbūves garums starp priekšējo un 

aizmugurējo atdurstieņiem (bamperiem) (mm) 
Ne mazāk kā 4 100*   

8 
Garenbāze (mm) 

(tiek vērtēts, Max. 2 punkti) 
Ne mazāk kā 2 500*   

9 
Braukšanas kārtībā esoša transportlīdzekļa 

masa (kg) 

Nav noteikts, piedāvājumā ir jāuzrāda 

dati no COC* 
  

10 
Tehniski pieļaujamā maksimālā pilnā masa 

(kg) 

Nav noteikts, piedāvājumā ir jāuzrāda 

dati no COC* 
  

11 Maksimālā celtspēja (kg) 
Nav noteikts, piedāvājumā ir jāuzrāda 

dati no COC* 
  

12 Vilktspēja piekabei ar bremzēm (kg) 
Nav noteikts, piedāvājumā ir jāuzrāda 

dati no COC* 
  

13 Degvielas un/vai Motora veids 

Dīzeļdegviela, Benzīns vai 

Hibrīdelektrisks* (nedrīkst būt 

pārbūvēts), piedāvājumā ir jāiekļauj 

vismaz viens variants vai vairāki 

alternatīvi varianti 

  

14 Iekšdedzes motora tilpums (litri) 
Nav noteikts, piedāvājumā ir 

jāuzrāda* 
  

15 
Motora(-u) jauda (kW) 

(tiek vērtēts, Max. 2 punkti) 

Ne mazāk kā 80* 

(Hibrīda versijai jānorāda summārais 

lielums visiem motoriem) 

  

16 

Motora(-u) maksimālais griezes moments 

(Nm) 

(tiek vērtēts, Max. 2 punkti) 

Ne mazāk kā 160* 

(Hibrīda versijai jānorāda summārais 

lielums visiem motoriem) 

  

17 Pārnesumkārbas veids Manuālā   

18 Velkošo tiltu skaits, piedziņas veids 2* (Pilnpiedziņa)   

http://www.autoasociacija.lv/lv/automasinu-klasifikators
http://www.autoasociacija.lv/lv/automasinu-klasifikators
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Nr.p.k. Parametru nosaukums: 

3.daļa "Vieglie transportlīdzekļi 

pasažieru un to bagāžas pārvadāšanai 

ar paaugstinātu pārgājamību, 4x4 un 

manuālu pārnesumkārbu" 

Pretendenta 

piedāvājums 

19 
Braukšanas režīmi 

(tiek vērtēts, Max. +0,4 punkti) 

Vismaz automātiska pilnpiedziņa. 

Tiek piešķirti papildus punkti, ja tiek 

piedāvāts:  

Ar ekonomiskas braukšanas režīmu 

(+0,1 punkts); 

Ar apstākļiem (piemēram, smilts, 

sniegs, dubļi u.tml.) pielāgotiem 

braukšanas režīmiem (+0,1 punkts); 

Ar palīgsistēmu braukšanai no kalna 

(+0,1 punkts); 

Ar centrālā diferenciāļa bloķēšanu 

(+0,1 punkts) 

  

20 

Minimālais klīrenss zem tiltiem (mm) 

nenoslogotam transportlīdzeklim 

(tiek vērtēts, Max. 2 punkti) 

Ne mazāk kā 150 mm (ieskaitot), 

jānorāda zemākā vērtība zem tiltiem.  

Jānorāda publiski pieejama ražotāja 

interneta resursa adreses saite 

  

21 
Degvielas patēriņš (l/100 km)  

(tiek vērtēts pilna dzīves cikla izmaksās) 

Jānorāda COC sertifikātā norādītais 

mērījums kombinētā ciklā atbilstoši 

WLTP metodikai* 

  

22 
Elektroenerģijas patēriņš (kWh/100km) 

(tiek vērtēts pilna dzīves cikla izmaksās) 

Jānorāda COC sertifikātā norādītais 

patēriņš kombinētā ciklā atbilstoši 

WLTP metodikai* (ja tiek piedāvāta 

no elektrotīkla uzlādējama 

Hibrīdelektriska versija) 

  

23 
Tikai elektriskās piedziņas režīmā ar vienu 

uzlādi nobraucamais attālums (km) 

Nav noteikts. Jānorāda no elektrotīkla 

uzlādējamu Hibrīdelektrisku 

transportlīdzekļu gadījumā (ja tiek 

piedāvāts) 

  

24 
Augstsprieguma akumulatoru uzlādes ligzdas 

standarts 

Nav noteikts. Jānorāda no elektrotīkla 

uzlādējamu Hibrīdelektrisku 

transportlīdzekļu gadījumā (ja tiek 

piedāvāts) 

  

25 Līdzstrāvas (DC) uzlādes jauda 

Nav noteikts. Jānorāda no elektrotīkla 

uzlādējamu Hibrīdelektrisku 

transportlīdzekļu gadījumā (ja tiek 

piedāvāts) 

  

26 Maiņstrāvas (AC) uzlādes jauda 

Nav noteikts. Jānorāda no elektrotīkla 

uzlādējamu Hibrīdelektrisku 

transportlīdzekļu gadījumā (ja tiek 

piedāvāts) 

  

  

Piedāvājuma cenā jāiekļauj sekojošas prasības 

atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 

353, Prasības zaļajam publiskajam 

iepirkumam un to piemērošanas kārtība 

Obligātā prasība: 

Jānorāda 

lielums vai 

atbilstība 

prasībai 

27 Atbilstība emisiju klasei Ne mazāk kā Euro 6   

28 
Oglekļa dioksīda (CO₂) emisiju apjoms (g/km) 

(tiek vērtēts, Max. 5 punkti) 

Jāpiedāvā versija ar zemāko pieejamo 

rādījumu. Jānorāda COC sertifikātā 

norādītais mērījums kombinētā ciklā 

atbilstoši WLTP metodikai* 
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Nr.p.k. Parametru nosaukums: 

3.daļa "Vieglie transportlīdzekļi 

pasažieru un to bagāžas pārvadāšanai 

ar paaugstinātu pārgājamību, 4x4 un 

manuālu pārnesumkārbu" 

Pretendenta 

piedāvājums 

29 
Atbalsta sistēma transportlīdzekļa 

energoefektīvai vadīšanai 

Piedāvātajam transportlīdzeklim  

informācija/norādījumi par ekoloģisku 

braukšanu, kas atbilst 

transportlīdzeklim. Attiecībā uz 

transportlīdzekļiem ar iekšdedzes 

motoru jāietver norādes par agrīnu 

pārnesumu pārslēgšanu. 

Hibrīdtransportlīdzekļu gadījumā 

jāietver informācija par reģeneratīvās 

bremzēšanas izmantošanu ar mērķi 

taupīt enerģiju. No elektrotīkla 

uzlādējamu Hibrīdelektrisku 

transportlīdzekļu un tādu 

elektrotransportlīdzekļu gadījumā, kas 

aprīkoti ar attāluma palielinātājiem, 

jāietver konkrētas norādes par to, kā 

maksimāli palielināt to kilometru 

skaitu, kuri nobraukti, izmantojot 

elektrību. 

  

30 
Motora apstādināšanas – iedarbināšanas 

sistēma  

Piedāvātajam transportlīdzeklim ar 

iekšdedzes motoru vai 

hibrīdtransportlīdzeklim  jābūt 

aprīkotam ar motora apstādināšanas – 

iedarbināšanas sistēmu (Start / Stop) 

  

31 Riepu spiediena kontroles sistēma 
Rūpnīcā uzstādīta riepu spiediena 

kontroles sistēma 
  

  
Piedāvājuma cenā jāiekļauj sekojoši eksterjera 

un interjera parametri 
Obligātā prasība: 

Jānorāda 

lielums vai 

atbilstība 

prasībai 

32 Otrās pasažieru rindas telpas iekšējā apdare 

Ar sienu, grīdas un griestu iekšējo 

dekoratīvo apdari, uz grīdas jābūt 

gumijas vannītēm ar malu augstumu 

vismaz 20 mm 

  

33 
Bagāžas/kravas nodalījuma izpildījums un 

apdare 

Ar sānu stiklojumu, ar sienu, grīdas, 

griestu un durvju iekšējo dekoratīvo 

apdari, uz grīdas jābūt mazgājamam, 

neslīdošam grīdas segumam, kravas 

telpas logu apakšējā līmenī jābūt 

necaurredzamam kravas nodalījuma 

pārsegam 

  

34 Transportlīdzekļa ārējais krāsojums Balts (rūpnīcas oriģinālais krāsojums)   

35 Visu sēdekļu apdare Tumšā tonī   

  
Piedāvājuma cenā jāiekļauj sekojošs drošības 

aprīkojums 
Obligātā prasība: 

Jānorāda 

lielums vai 

atbilstība 

prasībai 

36 
Priekšējie gaismas lukturi 

(tiek vērtēts, Max. +0,4 punkti) 

Nav noteikts. Tiek piešķirti papildus 

punkti, ja tiek piedāvāts: 

Ar miglas lukturiem (+0,1 punkts);  

Ar gāzizlādes (Ksenona) vai LED 

lukturiem (+0,1 punkts);  

Ar automātisku tuvo gaismu 

ieslēgšanu (+0,1 punkts);  

Ar automātisku tuvo/tālo gaismu 

pārslēgšanu (+0,1 punkts).  
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Nr.p.k. Parametru nosaukums: 

3.daļa "Vieglie transportlīdzekļi 

pasažieru un to bagāžas pārvadāšanai 

ar paaugstinātu pārgājamību, 4x4 un 

manuālu pārnesumkārbu" 

Pretendenta 

piedāvājums 

37 
Ātruma uzturēšanas sistēma 

(tiek vērtēts, Max. +0,2 punkti) 

Vismaz pastāvīga ātruma uzturēšanas 

sistēma. Tiek piešķirti papildus 

punkti, ja tiek piedāvāts:  

Ar adaptīvu pastāvīga ātruma 

uzturēšanas sistēmu ar distances 

regulēšanu līdz priekšā braucošam 

transportlīdzeklim (+0,2 punkti). 

  

38 
Ārkārtas bremzēšanas sistēma 

(tiek vērtēts, Max. +0,2 punkti) 

Nav noteikts. Tiek piešķirti papildus 

punkti, ja tiek piedāvāts: 

Pasīvā sistēma ar brīdinājumu 

vadītājam par šķēršļa tuvošanos (+0,1 

punkts); vai 

Aktīvā sistēma ar automātisku 

bremzēšanu (+0,2 punkti) 

  

39 

Sistēma transportlīdzekļa noturēšanai 

braukšanas joslā 

(tiek vērtēts, Max. +0,3 punkti) 

Nav noteikts. Tiek piešķirti papildus 

punkti, ja tiek piedāvāts: 

Pasīvā sistēma ar vadītāja brīdinājumu 

par joslas līnijas šķērsošanu (+0,1 

punkts); vai 

Aktīvā sistēma ar automātisku 

piestūrēšanu (+0,2 punkti); vai 

Aktīvā sistēma ar automātisku 

sastrēgumu režīmu (+0,3 punkti) 

  

40 Gaitas kontroles sistēmas 

Bremžu anti bloķēšanas sistēma un 

elektroniska gaitas stabilitātes 

kontroles sistēma ar integrētu 

pretbuksēšanas un vilkmes kontroli  

(ar iespēju tās deaktivizēt) 

  

41 Gaisa drošības spilveni 
Vismaz priekšējie un sānu drošības 

spilveni 
  

42 Sēdekļu galvas balsti 
Galvas balsti vadītājam un visiem 

pasažieriem 
  

43 Pretaizdzīšanas sistēma 

Pretaizdzīšanas sistēma ar tālvadību 

integrēta aizdedzes atslēgu korpusā un 

motora bloķēšanas imobilaizers 

  

44 

Drošības testu rezultāti (%), atbilstoši EURO 

NCAP (https://www.euroncap.com/en) 
metodoloģijai un transportlīdzekļa segmentam 

(tiek vērtēts, Max. 4 punkti) 

Jāuzrāda testu rezultāti:  

Pieaugušo pasažieru aizsardzības 

vērtējums (%) (max. 1 punkts); 

Bērnu pasažieru aizsardzības 

vērtējums (%) (max. 1 punkts); 

Gājēju aizsardzības vērtējums (%) 

(max. 1 punkts); 

Drošības palīgsistēmu vērtējums (%) 

(max. 1 punkts) 

  

  
Piedāvājuma cenā jāiekļauj sekojošs komforta 

aprīkojums 
Obligātā prasība: 

Jānorāda 

lielums vai 

atbilstība 

prasībai 

45 Dienas braukšanas gaismas 
Transportlīdzekļa ražotāja rūpnīcas 

automātiski dienas gaitas lukturi 
  

46 Centrālā atslēga 

2 (divas) identiskas aizdedzes atslēgas 

ar centrālās atslēgas tālvadību 

integrētu aizdedzes atslēgu korpusā 

  

https://www.euroncap.com/en
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Nr.p.k. Parametru nosaukums: 

3.daļa "Vieglie transportlīdzekļi 

pasažieru un to bagāžas pārvadāšanai 

ar paaugstinātu pārgājamību, 4x4 un 

manuālu pārnesumkārbu" 

Pretendenta 

piedāvājums 

47 
Klimata kontroles sistēma 

(tiek vērtēts, Max. +0,2 punkti) 

Vismaz gaisa kondicionētājs. Tiek 

piešķirti papildus punkti, ja tiek 

piedāvāts:  

Automātiska klimata kontroles 

sistēma (+0,1 punkts); vai 

Divu zonu automātiska klimata 

kontroles sistēma (+0,2 punkti) 

  

48 

Palīgsistēma transportlīdzekļa novietošanai 

stāvvietā  

(tiek vērtēts, Max. +0,4 punkti) 

Nav noteikts. Tiek piešķirti papildus 

punkti, ja tiek piedāvāts: 

Transportlīdzekļa ražotāja rūpnīcā 

uzstādīta palīgsistēma aizmugurē 

(+0,1 punkts),  priekšā (+0,1 punkts); 

Ar atpakaļskata kameru (+0,1 punkts); 

Ar automātisku novietošanas 

palīgsistēmu, vismaz paralēli vai 

perpendikulāri (+0,1 punkts) 

  

49 Stūres regulēšanas iespējas Stūres regulēšana vismaz augstumā   

50 Priekšējo lukturu stara augstuma regulēšana Vismaz manuāla no salona   

51 
Mērinstrumentu paneļa apgaismojuma 

spilgtuma regulēšana 
Jābūt   

52 Audio sistēma 

Transportlīdzekļa ražotāja rūpnīcā 

uzstādīta audio sistēma ar radio 

antenu un skaļruņiem 

  

53 Tālruņa brīvroku sistēma 

Transportlīdzekļa ražotāja rūpnīcas 

sistēma ar bezkontakta (Bluetooth) 

savienojumu 

  

54 
Sēdekļu regulēšana 

(tiek vērtēts, Max. +0,3 punkti) 

Vismaz vadītāja sēdekļa regulēšana 

arī augstumā. Tiek piešķirti papildus 

punkti, ja tiek piedāvāts:  

Abu priekšējo sēdekļu regulēšana arī 

augstumā (+0,1 punkts); un 

Vadītāja sēdekļa elektriska regulēšana 

visos virzienos (+0,2 punkti) 

  

55 
Aizmugures sēdekļu funkcionalitāte 

(tiek vērtēts, max. 0,3 punkti) 

Vismaz ar nolokāmu atzveltni bez 

regulēšanas iespējām. Tiek piešķirti 

papildus punkti, ja tiek piedāvāts:  

Ar dalīti nolokāmu atzveltni (+0,1 

punkts); 

Ar atzveltņu leņķa regulēšanu (+0,1 

punkts); 

Ar sēdekļu pozīcijas regulēšanu 

garenvirzienā (+0,1 punkts) 

  

56 
Ārējie atpakaļskata spoguļi 

(tiek vērtēts, Max. +0,3 punkti) 

Vismaz elektriski regulējami un 

apsildāmi. Tiek piešķirti papildus 

punkti, ja tiek piedāvāts: 

 Elektriski nolokāmi (+0,1 punkts);   

Ar automātisku aptumšošanu (+0,2 

punkti) 

  

57 
Iekšējais atpakaļskata spogulis 

(tiek vērtēts, Max. +0,2 punkti) 

Nav noteikts. Tiek piešķirti papildus 

punkti, ja tiek piedāvāts:  

Ar automātisku aptumšošanu (+0,2 

punkti) 

  

58 
Logu tīrītāji 

(tiek vērtēts, Max. +0,1 punkts) 

Nav noteikts. Tiek piešķirti papildus 

punkti, ja tiek piedāvāts:  

Ar lietus sensoru (+0,1 punkts) 
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Nr.p.k. Parametru nosaukums: 

3.daļa "Vieglie transportlīdzekļi 

pasažieru un to bagāžas pārvadāšanai 

ar paaugstinātu pārgājamību, 4x4 un 

manuālu pārnesumkārbu" 

Pretendenta 

piedāvājums 

59 
Sānu durvju stiklu pacēlāji 

(tiek vērtēts, max 0,2 punkti) 

Vismaz elektriski vadāmi visām 4 

durvīm (rūpnīcā uzstādīti). Tiek 

piešķirti papildus punkti, ja tiek 

piedāvāts:  

Ar automātisku funkciju vadītāja 

logam (+0,1 punkts); vai 

Ar automātisku funkciju vadītāja un 

pasažieru logam(-iem) (+0,2 punkti); 

  

60 
Sēdekļu apsilde 

(tiek vērtēts, Max. +0,2 punkti) 

Vismaz abu priekšējo sēdekļu apsilde. 

Tiek piešķirti papildus punkti, ja tiek 

piedāvāts:  

Ar aizmugures sēdekļu apsildi (+0,2 

punkti). 

  

  
Piedāvājuma cenā jāiekļauj sekojošs 

papildaprīkojums 
Obligātā prasība: 

Jānorāda 

lielums vai 

atbilstība 

prasībai 

61 Gaitas akumulatora uzlādes kabeļi 

Tikai elektriskai un uzlādējama 

hibrīda versijai - kabelis ar uzlādes 

bloku uzlādei no sadzīves tipa 220V 

rozetes un kabelis uzlādei no Type2 ar 

3-fāzu pieslēgumu 

  

62 Motora telpas apakšējās daļas aizsardzība 

Motora telpas visas apakšējās daļas un 

kartera metālisks aizsargs pret 

mehāniskiem bojājumiem (akmeņiem 

u.tml.) 

  

63 Riteņu diski 

Transportlīdzekļa ražotāja rūpnīcā 

izgatavoti, no vieglmetāla 

sakausējuma materiāla vai tērauda 

  

64 Riteņu dubļu sargi 
Uz priekšējo un aizmugurējo riteņu 

arkām 
  

65 
Rezerves ritenis 

(tiek vērtēts, Max. +0,4 punkti) 

Vismaz riepu remonta komplekts 

(kompresors un hermetizējošās putas). 

Tiek piešķirti papildus punkti, ja tiek 

piedāvāts:  

Šaurais rezerves ritenis, nostiprināts 

zem bagāžas nodalījuma grīdas (+0,2 

punkti); vai 

Rezerves ritenis ar līdzvērtīgu disku 

un riepu, nostiprināts zem bagāžas 

nodalījuma grīdas (+0.4 punkti). 

Rezerves ritenis jāpiedāvā ar 

nomaiņas komplektu (domkrats, 

riteņu atslēga) 

  

66 Grīdas apdare vadītāja un visu pasažieru telpā 

Gumijas vannītes. Ja 

transportlīdzeklim ir paredzēti 

oriģinālie stiprinājumi grīdas paklāju 

nostiprināšanai, gumijas vannītēm ir 

jābūt nostiprinātām 

  

67 

Riepas 

Piedāvājumā jānorāda riepu marka, modelis un 

parametri atbilstoši Eiropas Parlamenta un 

Padomes regulai Nr. 1222/2009. 

Ievērojot  sekojošas prasības: 

Riepu ražotājiem jābūt "ETRMA" 

(Eiropas riepu un gumijas ražotāju 

asociācija) biedriem. Riepu 

izgatavošanas datums nedrīkst būt 

vecāks par 1 gadu no piegādes brīža. 

Norādīt uzstādīto riepu izmēru. 
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Nr.p.k. Parametru nosaukums: 

3.daļa "Vieglie transportlīdzekļi 

pasažieru un to bagāžas pārvadāšanai 

ar paaugstinātu pārgājamību, 4x4 un 

manuālu pārnesumkārbu" 

Pretendenta 

piedāvājums 

68 
Ugunsdzēsības aparāts, brīdinājuma trijstūris, 

pirmās palīdzības piederumu komplekts 

Atbilstoši MK noteikumu Nr.295 

"Noteikumi par transportlīdzekļu 

valsts tehnisko apskati un tehnisko 

kontroli uz ceļiem" 1. pielikuma 7.2., 

7.4., 7.5.punktiem 

  

69 Gaismu atstarojošā veste 
Piedāvājuma cenā jābūt iekļautai 

gaismu atstarojošai vestei 
  

70 Uzņēmuma logo uzlīmēšanas izmaksas 

Piedāvājuma cenā jābūt iekļautām 

pakalpojuma izmaksām 3 (triju) 

uzlīmju ar max. izmēru 200x500 mm 

uzlīmēšanai 

  

71 Pirmreizējās reģistrācijas izmaksas 

Piedāvājuma cenā jābūt iekļautām 

izmaksām, kas saistītas ar pirmreizējo 

reģistrāciju VAS "Ceļu satiksmes 

drošības direkcija" 

  

72 
Degviela tvertnē (vai gaitas akumulatora 

uzlādes līmenis) 

Degvielai jābūt iepildītai tik daudz, lai 

nedeg degvielas līmeņa kontroles 

lampa Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēja piegādes adresē 

  

  
Piedāvājuma cenā jāiekļauj sekojoši Garantijas 

nosacījumi 
Obligātā prasība: 

Jānorāda 

lielums vai 

atbilstība 

prasībai 

73 

Standarta garantijas nosacījumi ar atzīmi 

rūpnīcas sistēmā  

(tiek vērtēts, Max. 4 punkti) 

Ne mazāk kā 5 gadi vai  

līdz 100 000 km nobraukumam. Ja 

tiek piedāvāts cenā iekļauts ilgāks 

garantijas termiņš, tiek piešķirti 

papildus punkti. 

  

74 Garantijas nosacījumi augstsprieguma baterijai 
Ne mazāk kā 8 gadi vai līdz 160 000 

km nobraukumam 
  

75 Garantijas termiņš virsbūves caurrūsēšanai 
Nav noteikts, piedāvājumā ir jānorāda 

gadi 
  

76 

Garantijas remontu nodrošinājums Rīgas 

pilsētā, vai līdz 10 km attālumā no pilsētas 

administratīvās robežas un Latvijas Republikas 

pilsētās (Daugavpils, Jēkabpils, Jelgava, 

Jūrmala, Liepāja, Rēzekne, Valmiera, 

Ventspils), vai līdz 30 km attālumā no pilsētas 

administratīvās robežas  

(tiek vērtēts, Max. 4 punkti) 

Piedāvājumam jāpievieno 

Transportlīdzekļu ražotāja vai tā 

reģionālā pārstāvja (importiera) 

apstiprinājums par pilnvarotiem 

garantijas servisa pakalpojumu 

sniedzējiem un to atrašanās vietām, 

kuri nodrošina rūpnīcas garantijas 

remontus un nosacījums.  
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Tabula Nr.4 – 4. Daļas Tehniskās prasības. 

 

Nr.p.k. Parametru nosaukums: 

4.daļa "Vieglie transportlīdzekļi 

pasažieru un to bagāžas 

pārvadāšanai, 4x2 un automātisku 

pārnesumkārbu, 100% elektriski" 

Pretendenta 

piedāvājums 

  
Piedāvājuma cenā jāiekļauj sekojoši 

tehniskie parametri 

Obligātā prasība: 

Šīs nodaļas parametriem ar pazīmi 

(*) jāsakrīt ar piedāvātā 

transportlīdzekļa 

izgatavotājrūpnīcas tipa 

apstiprinājuma sertifikātā (EC 

CERTIFICATE OF 

CONFORMITY, turpmāk - COC) 

norādītajiem 

Jānorāda 

lielums vai 

atbilstība 

prasībai 

1 
Transportlīdzekļa marka, modelis, versija, 

aprīkojuma līmeņa nosaukums 

Nav noteikts, piedāvājumā ir 

jāuzrāda  
  

2 

Transportlīdzekļa klase atbilstoši biedrības 

Auto Asociācija klasifikatoram 

(http://www.autoasociacija.lv/lv/auto

masinu-klasifikators) 

C - Kompaktā vai J - Apvidus vai 

M - Daudzfunkciju 
  

3 Transportlīdzekļa kategorija M1*   

4 Durvju skaits un veids 5*   

5 Sēdvietu skaits (gab.) un izpildījums 

5*  

Aizmugures sēdekļiem un/vai 

atzveltnēm jābūt transformējamiem 

vai nolokāmiem 

  

6 
Bagāžas telpas ietilpība, (tiek vērtēts, Max. 2 

punkti)  

Ne mazāk kā 350 litri ar paceltiem 

aizmugures sēdekļiem, atbilstoši 

rezerves riteņa komplektācijai. 

Jānorāda Min. ietilpība 

(kvalifikācijas prasība), kā arī Max. 

ietilpība ar nolocītiem aizmugures 

sēdekļiem (tiek vērtēts), ar 

izmantojamām divām priekšējām 

sēdvietām. 

  

7 

Virsbūves garums starp priekšējo un 

aizmugurējo atdurstieņiem (bamperiem) 

(mm) 

Ne mazāk kā 4 100*   

8 
Garenbāze (mm) 

(tiek vērtēts, Max. 2 punkti) 
Ne mazāk kā 2 500*   

9 
Braukšanas kārtībā esoša transportlīdzekļa 

masa (kg) 

Nav noteikts, piedāvājumā ir 

jāuzrāda dati no COC* 
  

10 
Tehniski pieļaujamā maksimālā pilnā masa 

(kg) 

Nav noteikts, piedāvājumā ir 

jāuzrāda dati no COC* 
  

11 Maksimālā celtspēja (kg) 
Nav noteikts, piedāvājumā ir 

jāuzrāda dati no COC* 
  

12 Vilktspēja piekabei ar bremzēm (kg) 
Nav noteikts, piedāvājumā ir 

jāuzrāda dati no COC* 
  

13 Degvielas un/vai Motora veids Elektrība*   

14 
Motora(-u) jauda (kW) 

(tiek vērtēts, Max. 2 punkti) 

Nav noteikts, piedāvājumā ir 

jāuzrāda* 
  

15 

Motora(-u) maksimālais griezes moments 

(Nm) 

(tiek vērtēts, Max. 2 punkti) 

Ne mazāk kā 160*   

16 Pārnesumkārbas veids Automātiskā   

17 Velkošo tiltu skaits, piedziņas veids 1* (Vienas ass piedziņa)   

http://www.autoasociacija.lv/lv/automasinu-klasifikators
http://www.autoasociacija.lv/lv/automasinu-klasifikators
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Nr.p.k. Parametru nosaukums: 

4.daļa "Vieglie transportlīdzekļi 

pasažieru un to bagāžas 

pārvadāšanai, 4x2 un automātisku 

pārnesumkārbu, 100% elektriski" 

Pretendenta 

piedāvājums 

18 
Braukšanas režīmi 

(tiek vērtēts, Max. +0,4 punkti) 

Nav noteikts, piedāvājumā 

jāuzrāda.  

Tiek piešķirti papildus punkti, ja 

tiek piedāvāts:  

Ar ekonomiskas braukšanas režīmu 

(+0,2 punkti); 

Ar bremžu reģenerācijas līmeņa 

regulēšanu (+0,2 punkti). 

  

19 
Elektroenerģijas patēriņš (kWh/100km) 

(tiek vērtēts pilna dzīves cikla izmaksās)  

Jānorāda COC sertifikātā norādītais 

patēriņš kombinētā braukšanas 

ciklā* 

  

20 

Tikai elektriskās piedziņas režīmā ar vienu 

uzlādi nobraucamais attālums (km) 

(tiek vērtēts, Max. 5 punkti) 

Ne mazāk kā 300 km kombinētā 

braukšanas ciklā. Jānorāda COC 

sertifikātā norādītais mērījums 

"Electric range"* 

  

21 
Augstsprieguma akumulatoru uzlādes 

ligzdas standarts 
Nav noteikts, piedāvājumā jāuzrāda   

22 
Augstsprieguma akumulatoru ietilpība 

(kWh) 
Nav noteikts, piedāvājumā jāuzrāda   

23 Līdzstrāvas (DC) uzlādes jauda Nav noteikts, piedāvājumā jāuzrāda   

24 Maiņstrāvas (AC) uzlādes jauda Nav noteikts, piedāvājumā jāuzrāda   

25 Augstsprieguma baterijas dzesēšanas sistēma Nav noteikts, piedāvājumā jāuzrāda   

  

Piedāvājuma cenā jāiekļauj sekojošas 

prasības atbilstoši Ministru kabineta 

noteikumiem Nr. 353, Prasības zaļajam 

publiskajam iepirkumam un to piemērošanas 

kārtība 

Obligātā prasība: 

Jānorāda 

lielums vai 

atbilstība 

prasībai 

26 Atbilstība emisiju klasei Ne mazāk kā Euro 6   

27 
Atbalsta sistēma transportlīdzekļa 

energoefektīvai vadīšanai 

Piedāvātajam transportlīdzeklim  

informācija/norādījumi par 

ekoloģisku braukšanu, kas atbilst 

transportlīdzeklim. Jāietver 

informācija par reģeneratīvās 

bremzēšanas izmantošanu ar mērķi 

taupīt enerģiju. No elektrotīkla 

uzlādējamu Hibrīdelektrisku 

transportlīdzekļu un tādu 

elektrotransportlīdzekļu gadījumā, 

kas aprīkoti ar attāluma 

palielinātājiem, jāietver konkrētas 

norādes par to, kā maksimāli 

palielināt to kilometru skaitu, kuri 

nobraukti, izmantojot elektrību. 

  

28 Riepu spiediena kontroles sistēma 
Rūpnīcā uzstādīta riepu spiediena 

kontroles sistēma 
  

  
Piedāvājuma cenā jāiekļauj sekojoši 

eksterjera un interjera parametri 
Obligātā prasība: 

Jānorāda 

lielums vai 

atbilstība 

prasībai 

29 Otrās pasažieru rindas telpas iekšējā apdare 

Ar sienu, grīdas un griestu iekšējo 

dekoratīvo apdari, uz grīdas jābūt 

gumijas vannītēm ar malu 

augstumu vismaz 20 mm 
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Nr.p.k. Parametru nosaukums: 

4.daļa "Vieglie transportlīdzekļi 

pasažieru un to bagāžas 

pārvadāšanai, 4x2 un automātisku 

pārnesumkārbu, 100% elektriski" 

Pretendenta 

piedāvājums 

30 
Bagāžas/kravas nodalījuma izpildījums un 

apdare 

Ar sānu stiklojumu, ar sienu, grīdas, 

griestu un durvju iekšējo dekoratīvo 

apdari, uz grīdas jābūt 

mazgājamam, neslīdošam grīdas 

segumam, kravas telpas logu 

apakšējā līmenī jābūt 

necaurredzamam kravas nodalījuma 

pārsegam 

  

31 Transportlīdzekļa ārējais krāsojums 
Balts (rūpnīcas oriģinālais 

krāsojums) 
  

32 Visu sēdekļu apdare Tumšā tonī   

  
Piedāvājuma cenā jāiekļauj sekojošs drošības 

aprīkojums 
Obligātā prasība: 

Jānorāda 

lielums vai 

atbilstība 

prasībai 

33 
Priekšējie gaismas lukturi 

(tiek vērtēts, Max. +0,4 punkti) 

Nav noteikts. Tiek piešķirti 

papildus punkti, ja tiek piedāvāts: 

Ar miglas lukturiem (+0,1 punkts);  

Ar gāzizlādes (Ksenona) vai LED 

lukturiem (+0,1 punkts);  

Ar automātisku tuvo gaismu 

ieslēgšanu (+0,1 punkts);  

Ar automātisku tuvo/tālo gaismu 

pārslēgšanu (+0,1 punkts).  

  

34 
Ātruma uzturēšanas sistēma 

(tiek vērtēts, Max. +0,2 punkti) 

Vismaz pastāvīga ātruma 

uzturēšanas sistēma. Tiek piešķirti 

papildus punkti, ja tiek piedāvāts:  

Ar adaptīvu pastāvīga ātruma 

uzturēšanas sistēmu ar distances 

regulēšanu līdz priekšā braucošam 

transportlīdzeklim (+0,2 punkti). 

  

35 
Ārkārtas bremzēšanas sistēma 

(tiek vērtēts, Max. +0,2 punkti) 

Nav noteikts. Tiek piešķirti 

papildus punkti, ja tiek piedāvāts: 

Pasīvā sistēma ar brīdinājumu 

vadītājam par šķēršļa tuvošanos 

(+0,1 punkts); vai 

Aktīvā sistēma ar automātisku 

bremzēšanu (+0,2 punkti) 

  

36 

Sistēma transportlīdzekļa noturēšanai 

braukšanas joslā 

(tiek vērtēts, Max. +0,3 punkti) 

Nav noteikts. Tiek piešķirti 

papildus punkti, ja tiek piedāvāts: 

Pasīvā sistēma ar vadītāja 

brīdinājumu par joslas līnijas 

šķērsošanu (+0,1 punkts); vai 

Aktīvā sistēma ar automātisku 

piestūrēšanu (+0,2 punkti); vai 

Aktīvā sistēma ar automātisku 

sastrēgumu režīmu (+0,3 punkti) 

  

37 Gaitas kontroles sistēmas 

Bremžu anti bloķēšanas sistēma un 

elektroniska gaitas stabilitātes 

kontroles sistēma ar integrētu 

pretbuksēšanas un vilkmes kontroli 

  

38 Gaisa drošības spilveni 
Vismaz priekšējie un sānu drošības 

spilveni 
  

39 Sēdekļu galvas balsti 
Galvas balsti vadītājam un visiem 

pasažieriem 
  

40 Pretaizdzīšanas sistēma 

Pretaizdzīšanas sistēma ar tālvadību 

integrēta aizdedzes atslēgu korpusā 

un motora bloķēšanas imobilaizers 

  



 

48 

 

Nr.p.k. Parametru nosaukums: 

4.daļa "Vieglie transportlīdzekļi 

pasažieru un to bagāžas 

pārvadāšanai, 4x2 un automātisku 

pārnesumkārbu, 100% elektriski" 

Pretendenta 

piedāvājums 

41 

Drošības testu rezultāti (%), atbilstoši EURO 

NCAP (https://www.euroncap.com/en) 
metodoloģijai un transportlīdzekļa 

segmentam 

(tiek vērtēts, Max. 4 punkti) 

Jāuzrāda testu rezultāti:  

Pieaugušo pasažieru aizsardzības 

vērtējums (%) (max. 1 punkts); 

Bērnu pasažieru aizsardzības 

vērtējums (%) (max. 1 punkts); 

Gājēju aizsardzības vērtējums (%) 

(max. 1 punkts); 

Drošības palīgsistēmu vērtējums 

(%) (max. 1 punkts) 

  

  
Piedāvājuma cenā jāiekļauj sekojošs 

komforta aprīkojums 
Obligātā prasība: 

Jānorāda 

lielums vai 

atbilstība 

prasībai 

42 Dienas braukšanas gaismas 
Transportlīdzekļa ražotāja rūpnīcas 

automātiski dienas gaitas lukturi 
  

43 Centrālā atslēga 

2 (divas) identiskas aizdedzes 

atslēgas ar centrālās atslēgas 

tālvadību integrētu aizdedzes 

atslēgu korpusā 

  

44 
Klimata kontroles sistēma 

(tiek vērtēts, Max. +0,2 punkti) 

Vismaz gaisa kondicionētājs. Tiek 

piešķirti papildus punkti, ja tiek 

piedāvāts:  

Automātiska klimata kontroles 

sistēma (+0,1 punkts); 

Salona apsilde ar siltuma sūkni 

(+0,1 punkts) 

  

45 

Palīgsistēma transportlīdzekļa novietošanai 

stāvvietā  

(tiek vērtēts, Max. +0,4 punkti) 

Nav noteikts. Tiek piešķirti 

papildus punkti, ja tiek piedāvāts: 

Transportlīdzekļa ražotāja rūpnīcā 

uzstādīta palīgsistēma aizmugurē 

(+0,1 punkts),  priekšā (+0,1 

punkts); 

Ar atpakaļskata kameru (+0,1 

punkts); 

Ar automātisku novietošanas 

palīgsistēmu, vismaz paralēli vai 

perpendikulāri (+0,1 punkts) 

  

46 Stūres regulēšanas iespējas 
Stūres regulēšana augstumā un 

attālumā 
  

47 Priekšējo lukturu stara augstuma regulēšana Automātiska   

48 
Mērinstrumentu paneļa apgaismojuma 

spilgtuma regulēšana 
Jābūt   

49 Audio sistēma 

Transportlīdzekļa ražotāja rūpnīcā 

uzstādīta audio sistēma ar radio 

antenu un skaļruņiem 

  

50 Tālruņa brīvroku sistēma 

Transportlīdzekļa ražotāja rūpnīcas 

sistēma ar bezkontakta (Bluetooth) 

savienojumu 

  

51 
Sēdekļu regulēšana 

(tiek vērtēts, Max. +0,3 punkti) 

Vismaz vadītāja sēdekļa regulēšana 

arī augstumā. Tiek piešķirti 

papildus punkti, ja tiek piedāvāts:  

Abu priekšējo sēdekļu regulēšana 

arī augstumā (+0,1 punkts); un 

Vadītāja sēdekļa elektriska 

regulēšana visos virzienos (+0,2 

punkti) 

  

https://www.euroncap.com/en
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Nr.p.k. Parametru nosaukums: 

4.daļa "Vieglie transportlīdzekļi 

pasažieru un to bagāžas 

pārvadāšanai, 4x2 un automātisku 

pārnesumkārbu, 100% elektriski" 

Pretendenta 

piedāvājums 

52 
Aizmugures sēdekļu funkcionalitāte 

(tiek vērtēts, max. 0,3 punkti) 

Vismaz ar nolokāmu atzveltni bez 

regulēšanas iespējām. Tiek piešķirti 

papildus punkti, ja tiek piedāvāts:  

Ar dalīti nolokāmu atzveltni (+0,1 

punkts); 

Ar atzveltņu leņķa regulēšanu (+0,1 

punkts); 

Ar sēdekļu pozīcijas regulēšanu 

garenvirzienā (+0,1 punkts) 

  

53 
Ārējie atpakaļskata spoguļi 

(tiek vērtēts, Max. +0,3 punkti) 

Vismaz elektriski regulējami un 

apsildāmi. Tiek piešķirti papildus 

punkti, ja tiek piedāvāts: 

 Elektriski nolokāmi (+0,1 punkts);   

Ar automātisku aptumšošanu (+0,2 

punkti) 

  

54 
Iekšējais atpakaļskata spogulis 

(tiek vērtēts, Max. +0,2 punkti) 

Nav noteikts. Tiek piešķirti 

papildus punkti, ja tiek piedāvāts:  

Ar automātisku aptumšošanu (+0,2 

punkti) 

  

55 
Logu tīrītāji 

(tiek vērtēts, Max. +0,1 punkts) 

Nav noteikts. Tiek piešķirti 

papildus punkti, ja tiek piedāvāts:  

Ar lietus sensoru (+0,1 punkts) 

  

56 
Sānu durvju stiklu pacēlāji 

(tiek vērtēts, Max. +0,2 punkti) 

Vismaz elektriski vadāmi visām 4 

durvīm (rūpnīcā uzstādīti). Tiek 

piešķirti papildus punkti, ja tiek 

piedāvāts:  

Ar automātisku funkciju vadītāja 

logam (+0,1 punkts); vai 

Ar automātisku funkciju vadītāja un 

pasažieru logam(-iem) (+0,2 

punkti); 

  

57 
Sēdekļu apsilde 

(tiek vērtēts, Max. +0,2 punkti) 

Vismaz abu priekšējo sēdekļu 

apsilde. Tiek piešķirti papildus 

punkti, ja tiek piedāvāts:  

Ar aizmugures sēdekļu apsildi 

(+0,2 punkti). 

  

  
Piedāvājuma cenā jāiekļauj sekojošs 

papildaprīkojums 
Obligātā prasība: 

Jānorāda 

lielums vai 

atbilstība 

prasībai 

58 Gaitas akumulatora uzlādes kabeļi 

Kabelis ar uzlādes bloku uzlādei no 

sadzīves tipa 220V rozetes un 

kabelis uzlādei no Type2 ar 3-fāzu 

pieslēgumu 

  

59 Motora telpas apakšējās daļas aizsardzība 

Motora telpas visas apakšējās daļas 

un kartera metālisks aizsargs pret 

mehāniskiem bojājumiem 

(akmeņiem u.tml.) 

  

60 Riteņu diski 

Transportlīdzekļa ražotāja rūpnīcā 

izgatavoti, no vieglmetāla 

sakausējuma materiāla 

  

61 Riteņu dubļu sargi 
Uz priekšējo un aizmugurējo riteņu 

arkām 
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Nr.p.k. Parametru nosaukums: 

4.daļa "Vieglie transportlīdzekļi 

pasažieru un to bagāžas 

pārvadāšanai, 4x2 un automātisku 

pārnesumkārbu, 100% elektriski" 

Pretendenta 

piedāvājums 

62 
Rezerves ritenis 

(tiek vērtēts, Max. +0,4 punkti) 

Vismaz riepu remonta komplekts 

(kompresors un hermetizējošās 

putas). Tiek piešķirti papildus 

punkti, ja tiek piedāvāts:  

Šaurais rezerves ritenis, nostiprināts 

zem bagāžas nodalījuma grīdas 

(+0,2 punkti); vai 

Rezerves ritenis ar līdzvērtīgu disku 

un riepu, nostiprināts zem bagāžas 

nodalījuma grīdas (+0.4 punkti). 

Rezerves ritenis jāpiedāvā ar 

nomaiņas komplektu (domkrats, 

riteņu atslēga) 

  

63 
Grīdas apdare vadītāja un visu pasažieru 

telpā 

Gumijas vannītes. Ja 

transportlīdzeklim ir paredzēti 

oriģinālie stiprinājumi grīdas 

paklāju nostiprināšanai, gumijas 

vannītēm ir jābūt nostiprinātām 

  

64 

Riepas 

Piedāvājumā jānorāda riepu marka, modelis 

un parametri atbilstoši Eiropas Parlamenta 

un Padomes regulai Nr. 1222/2009. 

Ievērojot  sekojošas prasības: 

Riepu ražotājiem jābūt "ETRMA" 

(Eiropas riepu un gumijas ražotāju 

asociācija) biedriem. Riepu 

izgatavošanas datums nedrīkst būt 

vecāks par 1 gadu no piegādes 

brīža. Norādīt uzstādīto riepu 

izmēru. 

  

65 

Ugunsdzēsības aparāts, brīdinājuma 

trijstūris, pirmās palīdzības piederumu 

komplekts 

Atbilstoši MK noteikumu Nr.295 

"Noteikumi par transportlīdzekļu 

valsts tehnisko apskati un tehnisko 

kontroli uz ceļiem" 1. pielikuma 

7.2., 7.4., 7.5.punktiem 

  

66 Gaismu atstarojošā veste 
Piedāvājuma cenā jābūt iekļautai 

gaismu atstarojošai vestei 
  

67 Uzņēmuma logo uzlīmēšanas izmaksas 

Piedāvājuma cenā jābūt iekļautām 

pakalpojuma izmaksām 3 (triju) 

uzlīmju ar max. izmēru 200x500 

mm uzlīmēšanai 

  

68 Pirmreizējās reģistrācijas izmaksas 

Piedāvājuma cenā jābūt iekļautām 

izmaksām, kas saistītas ar 

pirmreizējo reģistrāciju VAS "Ceļu 

satiksmes drošības direkcija" 

  

69 
Degviela tvertnē (vai gaitas akumulatora 

uzlādes līmenis) 

Degvielai jābūt iepildītai tik daudz, 

lai nedeg degvielas līmeņa 

kontroles lampa Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēja piegādes 

adresē 

  

  
Piedāvājuma cenā jāiekļauj sekojoši 

Garantijas nosacījumi 
Obligātā prasība: 

Jānorāda 

lielums vai 

atbilstība 

prasībai 

70 

Standarta garantijas nosacījumi ar atzīmi 

rūpnīcas sistēmā  

(tiek vērtēts, Max. 4 punkti) 

Ne mazāk kā 5 gadi vai  

līdz 100 000 km nobraukumam. Ja 

tiek piedāvāts cenā iekļauts ilgāks 

garantijas termiņš, tiek piešķirti 

papildus punkti. 
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Nr.p.k. Parametru nosaukums: 

4.daļa "Vieglie transportlīdzekļi 

pasažieru un to bagāžas 

pārvadāšanai, 4x2 un automātisku 

pārnesumkārbu, 100% elektriski" 

Pretendenta 

piedāvājums 

71 
Garantijas nosacījumi augstsprieguma 

baterijai 

Ne mazāk kā 8 gadi vai līdz 160 

000 km nobraukumam . Jānorāda 

baterijas degradācijas ietekmē 

rūpnīcas garantētā minimālā 

ietilpība % garantijas termiņa 

beigās 

  

72 Garantijas termiņš virsbūves caurrūsēšanai 
Nav noteikts, piedāvājumā ir 

jānorāda gadi 
  

73 

Garantijas remontu nodrošinājums Rīgas 

pilsētā, vai līdz 10 km attālumā no pilsētas 

administratīvās robežas un Latvijas 

Republikas pilsētās (Daugavpils, Jēkabpils, 

Jelgava, Jūrmala, Liepāja, Rēzekne, 

Valmiera, Ventspils), vai līdz 30 km 

attālumā no pilsētas administratīvās robežas 

(tiek vērtēts, Max. 4 punkti) 

Piedāvājumam jāpievieno 

Transportlīdzekļu ražotāja vai tā 

reģionālā pārstāvja (importiera) 

apstiprinājums par pilnvarotiem 

garantijas servisa pakalpojumu 

sniedzējiem un to atrašanās vietām, 

kuri nodrošina rūpnīcas garantijas 

remontus un nosacījums.  
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Tabula Nr.5 – 5. Daļas Tehniskās prasības. 

 

Nr.p.k. Parametru nosaukums: 

5.daļa "Transportlīdzekļi 

cilvēku un nelielu kravu 

pārvadāšanai ar slēgtu 

virsbūvi, 4x2 un automātisku 

pārnesumkārbu, 100% 

elektriski" 

Pretendenta 

piedāvājums 

  
Piedāvājuma cenā jāiekļauj sekojoši tehniskie 

parametri 

Obligātā prasība: 

Šīs nodaļas parametriem ar 

pazīmi (*) jāsakrīt ar 

piedāvātā transportlīdzekļa 

izgatavotājrūpnīcas tipa 

apstiprinājuma sertifikātā 

(EC CERTIFICATE OF 

CONFORMITY, turpmāk - 

COC) norādītajiem 

Jānorāda 

lielums vai 

atbilstība 

prasībai 

1 
Transportlīdzekļa marka, modelis, versija, 

aprīkojuma līmeņa nosaukums 

Nav noteikts, piedāvājumā ir 

jāuzrāda  
  

2 

Transportlīdzekļa klase atbilstoši biedrības Auto 

Asociācija klasifikatoram 

(http://www.autoasociacija.lv/lv/automasinu-

klasifikators) 

M - Daudzfunkciju vai k-F 

Furgons 
  

3 Transportlīdzekļa kategorija M1 vai N1*   

4 Durvju skaits un veids 

6* 

Aizmugurējām sānu durvīm 

jābūt slīddurvīm abās pusēs 

ar stiklojumu, aizmugures 

durvis divviru ar stiklu(-

iem), stiklu apsildi un stiklu 

tīrītāju(-iem) 

  

5 Sēdvietu skaits (gab.) un izpildījums 

5*  

Aizmugures sēdekļiem 

un/vai atzveltnēm jābūt 

transformējamiem vai 

nolokāmiem 

  

6 
Bagāžas telpas ietilpība,  

(tiek vērtēts, Max. 2 punkti)  

Ne mazāk kā 2900 litri ar 

nolocītiem aizmugures 

sēdekļiem, ar izmantojamām 

divām priekšējām sēdvietām 

  

7 
Virsbūves garums starp priekšējo un aizmugurējo 

atdurstieņiem (bamperiem) (mm) 

Nav noteikts, piedāvājumā ir 

jāuzrāda  
  

8 
Garenbāze (mm) 

(tiek vērtēts, Max. 2 punkti) 
Ne mazāk kā 2 600*   

9 Braukšanas kārtībā esoša transportlīdzekļa masa (kg) 
Nav noteikts, piedāvājumā ir 

jāuzrāda dati no COC* 
  

10 Tehniski pieļaujamā maksimālā pilnā masa (kg) 
Nav noteikts, piedāvājumā ir 

jāuzrāda dati no COC* 
  

11 Maksimālā celtspēja (kg) 
Nav noteikts, piedāvājumā ir 

jāuzrāda dati no COC* 
  

12 Vilktspēja piekabei ar bremzēm (kg) 
Nav noteikts, piedāvājumā ir 

jāuzrāda dati no COC* 
  

13 Degvielas un/vai Motora veids Elektrība*   

14 
Motora(-u) jauda (kW) 

(tiek vērtēts, Max. 2 punkti) 

Nav noteikts, piedāvājumā ir 

jāuzrāda* 
  

15 
Motora(-u) maksimālais griezes moments (Nm) 

(tiek vērtēts, Max. 2 punkti) 
Ne mazāk kā 180*   

16 Pārnesumkārbas veids Automātiskā   

17 Velkošo tiltu skaits, piedziņas veids 1* (Vienas ass piedziņa)   

http://www.autoasociacija.lv/lv/automasinu-klasifikators
http://www.autoasociacija.lv/lv/automasinu-klasifikators
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Nr.p.k. Parametru nosaukums: 

5.daļa "Transportlīdzekļi 

cilvēku un nelielu kravu 

pārvadāšanai ar slēgtu 

virsbūvi, 4x2 un automātisku 

pārnesumkārbu, 100% 

elektriski" 

Pretendenta 

piedāvājums 

18 
Braukšanas režīmi 

(tiek vērtēts, Max. +0,4 punkti) 

Nav noteikts, piedāvājumā 

jāuzrāda.  

Tiek piešķirti papildus 

punkti, ja tiek piedāvāts:  

Ar ekonomiskas braukšanas 

režīmu (+0,2 punkti); 

Ar bremžu reģenerācijas 

līmeņa regulēšanu (+0,2 

punkti). 

  

19 
Elektroenerģijas patēriņš (kWh/100km) 

(tiek vērtēts pilna dzīves cikla izmaksās)  

Jānorāda COC sertifikātā 

norādītais patēriņš 

kombinētā braukšanas ciklā* 

  

20 

Tikai elektriskās piedziņas režīmā ar vienu uzlādi 

nobraucamais attālums (km) 

(tiek vērtēts, Max. 5 punkti) 

Ne mazāk kā 200 km 

kombinētā braukšanas ciklā. 

Jānorāda COC sertifikātā 

norādītais mērījums 

"Electric range"* 

  

21 
Augstsprieguma akumulatoru uzlādes ligzdas 

standarts 

Nav noteikts, piedāvājumā 

jāuzrāda 
  

22 Augstsprieguma akumulatoru ietilpība (kWh) 
Nav noteikts, piedāvājumā 

jāuzrāda 
  

23 Līdzstrāvas (DC) uzlādes jauda 
Nav noteikts, piedāvājumā 

jāuzrāda 
  

24 Maiņstrāvas (AC) uzlādes jauda 
Nav noteikts, piedāvājumā 

jāuzrāda 
  

25 Augstsprieguma baterijas dzesēšanas sistēma 
Nav noteikts, piedāvājumā 

jāuzrāda 
  

  

Piedāvājuma cenā jāiekļauj sekojošas prasības 

atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 353,  

Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to 

piemērošanas kārtība 

Obligātā prasība: 

Jānorāda 

lielums vai 

atbilstība 

prasībai 

26 Atbilstība emisiju klasei Ne mazāk kā Euro 6   

27 
Atbalsta sistēma transportlīdzekļa energoefektīvai 

vadīšanai 

Piedāvātajam 

transportlīdzeklim  

informācija/norādījumi par 

ekoloģisku braukšanu, kas 

atbilst transportlīdzeklim. 

Jāietver informācija par 

reģeneratīvās bremzēšanas 

izmantošanu ar mērķi taupīt 

enerģiju. No elektrotīkla 

uzlādējamu Hibrīdelektrisku 

transportlīdzekļu un tādu 

elektrotransportlīdzekļu 

gadījumā, kas aprīkoti ar 

attāluma palielinātājiem, 

jāietver konkrētas norādes 

par to, kā maksimāli 

palielināt to kilometru 

skaitu, kuri nobraukti, 

izmantojot elektrību. 

  

28 Riepu spiediena kontroles sistēma 
Rūpnīcā uzstādīta riepu 

spiediena kontroles sistēma 
  

  
Piedāvājuma cenā jāiekļauj sekojoši eksterjera un 

interjera parametri 
Obligātā prasība: 

Jānorāda 

lielums vai 

atbilstība 

prasībai 
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Nr.p.k. Parametru nosaukums: 

5.daļa "Transportlīdzekļi 

cilvēku un nelielu kravu 

pārvadāšanai ar slēgtu 

virsbūvi, 4x2 un automātisku 

pārnesumkārbu, 100% 

elektriski" 

Pretendenta 

piedāvājums 

29 Otrās pasažieru rindas telpas iekšējā apdare 

Ar sienu, grīdas un griestu 

iekšējo dekoratīvo apdari, uz 

grīdas jābūt gumijas 

vannītēm ar malu augstumu 

vismaz 20 mm 

  

30 Bagāžas/kravas nodalījuma izpildījums un apdare 

Ar sānu stiklojumu, ar sienu, 

grīdas, griestu un durvju 

iekšējo dekoratīvo apdari, uz 

grīdas jābūt mazgājamam, 

neslīdošam grīdas segumam, 

kravas telpas logu apakšējā 

līmenī jābūt 

necaurredzamam kravas 

nodalījuma pārsegam 

  

31 Transportlīdzekļa ārējais krāsojums 
Balts (rūpnīcas oriģinālais 

krāsojums) 
  

32 Visu sēdekļu apdare Tumšā tonī   

  
Piedāvājuma cenā jāiekļauj sekojošs drošības 

aprīkojums 
Obligātā prasība: 

Jānorāda 

lielums vai 

atbilstība 

prasībai 

33 
Priekšējie gaismas lukturi 

(tiek vērtēts, Max. +0,4 punkti) 

Nav noteikts. Tiek piešķirti 

papildus punkti, ja tiek 

piedāvāts: 

Ar miglas lukturiem (+0,1 

punkts);  

Ar gāzizlādes (Ksenona) vai 

LED lukturiem (+0,1 

punkts);  

Ar automātisku tuvo gaismu 

ieslēgšanu (+0,1 punkts);  

Ar automātisku tuvo/tālo 

gaismu pārslēgšanu (+0,1 

punkts).  

  

34 
Ātruma uzturēšanas sistēma 

(tiek vērtēts, Max. +0,2 punkti) 

Vismaz pastāvīga ātruma 

uzturēšanas sistēma. Tiek 

piešķirti papildus punkti, ja 

tiek piedāvāts:  

Ar adaptīvu pastāvīga 

ātruma uzturēšanas sistēmu 

ar distances regulēšanu līdz 

priekšā braucošam 

transportlīdzeklim (+0,2 

punkti). 

  

35 
Ārkārtas bremzēšanas sistēma 

(tiek vērtēts, Max. +0,2 punkti) 

Nav noteikts. Tiek piešķirti 

papildus punkti, ja tiek 

piedāvāts: 

Pasīvā sistēma ar 

brīdinājumu vadītājam par 

šķēršļa tuvošanos (+0,1 

punkts); vai 

Aktīvā sistēma ar 

automātisku bremzēšanu 

(+0,2 punkti) 
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Nr.p.k. Parametru nosaukums: 

5.daļa "Transportlīdzekļi 

cilvēku un nelielu kravu 

pārvadāšanai ar slēgtu 

virsbūvi, 4x2 un automātisku 

pārnesumkārbu, 100% 

elektriski" 

Pretendenta 

piedāvājums 

36 

Sistēma transportlīdzekļa noturēšanai braukšanas 

joslā 

(tiek vērtēts, Max. +0,3 punkti) 

Nav noteikts. Tiek piešķirti 

papildus punkti, ja tiek 

piedāvāts: 

Pasīvā sistēma ar vadītāja 

brīdinājumu par joslas līnijas 

šķērsošanu (+0,1 punkts); 

vai 

Aktīvā sistēma ar 

automātisku piestūrēšanu 

(+0,2 punkti); vai 

Aktīvā sistēma ar 

automātisku sastrēgumu 

režīmu (+0,3 punkti) 

  

37 Gaitas kontroles sistēmas 

Bremžu anti bloķēšanas 

sistēma un elektroniska 

gaitas stabilitātes kontroles 

sistēma ar integrētu 

pretbuksēšanas un vilkmes 

kontroli 

  

38 Gaisa drošības spilveni 
Vismaz priekšējie un sānu 

drošības spilveni 
  

39 Sēdekļu galvas balsti 
Galvas balsti vadītājam un 

visiem pasažieriem 
  

40 Pretaizdzīšanas sistēma 

Pretaizdzīšanas sistēma ar 

tālvadību integrēta aizdedzes 

atslēgu korpusā un motora 

bloķēšanas imobilaizers 

  

41 

Drošības testu rezultāti (%), atbilstoši EURO NCAP 

(https://www.euroncap.com/en) metodoloģijai un 

transportlīdzekļa segmentam 

(tiek vērtēts, Max. 4 punkti) 

Jāuzrāda testu rezultāti:  

Pieaugušo pasažieru 

aizsardzības vērtējums (%) 

(max. 1 punkts); 

Bērnu pasažieru aizsardzības 

vērtējums (%) (max. 1 

punkts); 

Gājēju aizsardzības 

vērtējums (%) (max. 1 

punkts); 

Drošības palīgsistēmu 

vērtējums (%) (max. 1 

punkts) 

  

  
Piedāvājuma cenā jāiekļauj sekojošs komforta 

aprīkojums 
Obligātā prasība: 

Jānorāda 

lielums vai 

atbilstība 

prasībai 

42 Dienas braukšanas gaismas 

Transportlīdzekļa ražotāja 

rūpnīcas automātiski dienas 

gaitas lukturi 

  

43 Centrālā atslēga 

2 (divas) identiskas 

aizdedzes atslēgas ar 

centrālās atslēgas tālvadību 

integrētu aizdedzes atslēgu 

korpusā 

  

https://www.euroncap.com/en
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Nr.p.k. Parametru nosaukums: 

5.daļa "Transportlīdzekļi 

cilvēku un nelielu kravu 

pārvadāšanai ar slēgtu 

virsbūvi, 4x2 un automātisku 

pārnesumkārbu, 100% 

elektriski" 

Pretendenta 

piedāvājums 

44 
Klimata kontroles sistēma 

(tiek vērtēts, Max. +0,2 punkti) 

Vismaz gaisa 

kondicionētājs. Tiek 

piešķirti papildus punkti, ja 

tiek piedāvāts:  

Automātiska klimata 

kontroles sistēma (+0,1 

punkts); 

Salona apsilde ar siltuma 

sūkni (+0,1 punkts) 

  

45 
Palīgsistēma transportlīdzekļa novietošanai stāvvietā  

(tiek vērtēts, Max. +0,4 punkti) 

Nav noteikts. Tiek piešķirti 

papildus punkti, ja tiek 

piedāvāts: 

Transportlīdzekļa ražotāja 

rūpnīcā uzstādīta 

palīgsistēma aizmugurē 

(+0,1 punkts),  priekšā (+0,1 

punkts); 

Ar atpakaļskata kameru 

(+0,1 punkts); 

Ar automātisku novietošanas 

palīgsistēmu, vismaz paralēli 

vai perpendikulāri (+0,1 

punkts) 

  

46 Stūres regulēšanas iespējas 
Stūres regulēšana vismaz 

augstumā 
  

47 Priekšējo lukturu stara augstuma regulēšana Vismaz manuāla no salona   

48 
Mērinstrumentu paneļa apgaismojuma spilgtuma 

regulēšana 
Jābūt   

49 Audio sistēma 

Transportlīdzekļa ražotāja 

rūpnīcā uzstādīta audio 

sistēma ar radio antenu un 

skaļruņiem 

  

50 Tālruņa brīvroku sistēma 

Transportlīdzekļa ražotāja 

rūpnīcas sistēma ar 

bezkontakta (Bluetooth) 

savienojumu 

  

51 
Sēdekļu regulēšana 

(tiek vērtēts, Max. +0,3 punkti) 

Vismaz vadītāja sēdekļa 

regulēšana arī augstumā. 

Tiek piešķirti papildus 

punkti, ja tiek piedāvāts:  

Abu priekšējo sēdekļu 

regulēšana arī augstumā 

(+0,1 punkts); un 

Vadītāja sēdekļa elektriska 

regulēšana visos virzienos 

(+0,2 punkti) 

  

52 
Aizmugures sēdekļu funkcionalitāte 

(tiek vērtēts, max. 0,3 punkti) 

Vismaz ar nolokāmu 

atzveltni bez regulēšanas 

iespējām. Tiek piešķirti 

papildus punkti, ja tiek 

piedāvāts:  

Ar dalīti nolokāmu atzveltni 

(+0,1 punkts); 

Ar atzveltņu leņķa 

regulēšanu (+0,1 punkts); 

Ar sēdekļu pozīcijas 

regulēšanu garenvirzienā 

(+0,1 punkts) 
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Nr.p.k. Parametru nosaukums: 

5.daļa "Transportlīdzekļi 

cilvēku un nelielu kravu 

pārvadāšanai ar slēgtu 

virsbūvi, 4x2 un automātisku 

pārnesumkārbu, 100% 

elektriski" 

Pretendenta 

piedāvājums 

53 
Ārējie atpakaļskata spoguļi 

(tiek vērtēts, Max. +0,3 punkti) 

Vismaz elektriski regulējami 

un apsildāmi. Tiek piešķirti 

papildus punkti, ja tiek 

piedāvāts: 

 Elektriski nolokāmi (+0,1 

punkts);   

Ar automātisku aptumšošanu 

(+0,2 punkti) 

  

54 
Iekšējais atpakaļskata spogulis 

(tiek vērtēts, Max. +0,2 punkti) 

Nav noteikts. Tiek piešķirti 

papildus punkti, ja tiek 

piedāvāts:  

Ar automātisku aptumšošanu 

(+0,2 punkti) 

  

55 
Logu tīrītāji 

(tiek vērtēts, Max. +0,1 punkts) 

Nav noteikts. Tiek piešķirti 

papildus punkti, ja tiek 

piedāvāts:  

Ar lietus sensoru (+0,1 

punkts) 

  

56 
Sānu durvju stiklu pacēlāji 

(tiek vērtēts, Max. +0,2 punkti) 

Vismaz elektriski vadāmi 

visām 4 durvīm (rūpnīcā 

uzstādīti). Tiek piešķirti 

papildus punkti, ja tiek 

piedāvāts:  

Ar automātisku funkciju 

vadītāja logam (+0,1 

punkts); vai 

Ar automātisku funkciju 

vadītāja un pasažieru 

logam(-iem) (+0,2 punkti); 

  

57 
Sēdekļu apsilde 

(tiek vērtēts, Max. +0,2 punkti) 

Vismaz abu priekšējo 

sēdekļu apsilde. Tiek 

piešķirti papildus punkti, ja 

tiek piedāvāts:  

Ar aizmugures sēdekļu 

apsildi (+0,2 punkti). 

  

  
Piedāvājuma cenā jāiekļauj sekojošs 

papildaprīkojums 
Obligātā prasība: 

Jānorāda 

lielums vai 

atbilstība 

prasībai 

58 Gaitas akumulatora uzlādes kabeļi 

Kabelis ar uzlādes bloku 

uzlādei no sadzīves tipa 

220V rozetes un kabelis 

uzlādei no Type2 ar 3-fāzu 

pieslēgumu 

  

59 Motora telpas apakšējās daļas aizsardzība 

Motora telpas visas 

apakšējās daļas un kartera 

metālisks aizsargs pret 

mehāniskiem bojājumiem 

(akmeņiem u.tml.) 

  

60 Riteņu diski 

Transportlīdzekļa ražotāja 

rūpnīcā izgatavoti, no 

vieglmetāla sakausējuma 

materiāla vai tērauda 

  

61 Riteņu dubļu sargi 
Uz priekšējo un aizmugurējo 

riteņu arkām 
  



 

58 

 

Nr.p.k. Parametru nosaukums: 

5.daļa "Transportlīdzekļi 

cilvēku un nelielu kravu 

pārvadāšanai ar slēgtu 

virsbūvi, 4x2 un automātisku 

pārnesumkārbu, 100% 

elektriski" 

Pretendenta 

piedāvājums 

62 
Rezerves ritenis 

(tiek vērtēts, Max. +0,4 punkti) 

Vismaz riepu remonta 

komplekts (kompresors un 

hermetizējošās putas). Tiek 

piešķirti papildus punkti, ja 

tiek piedāvāts:  

Šaurais rezerves ritenis, 

nostiprināts zem bagāžas 

nodalījuma grīdas (+0,2 

punkti); vai 

Rezerves ritenis ar 

līdzvērtīgu disku un riepu, 

nostiprināts zem bagāžas 

nodalījuma grīdas (+0.4 

punkti). Rezerves ritenis 

jāpiedāvā ar nomaiņas 

komplektu (domkrats, riteņu 

atslēga) 

  

63 Grīdas apdare vadītāja un visu pasažieru telpā 

Gumijas vannītes. Ja 

transportlīdzeklim ir 

paredzēti oriģinālie 

stiprinājumi grīdas paklāju 

nostiprināšanai, gumijas 

vannītēm ir jābūt 

nostiprinātām 

  

64 

Riepas 

Piedāvājumā jānorāda riepu marka, modelis un 

parametri atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 

regulai Nr. 1222/2009. 

Ievērojot  sekojošas 

prasības: 

Riepu ražotājiem jābūt 

"ETRMA" (Eiropas riepu un 

gumijas ražotāju asociācija) 

biedriem. Riepu 

izgatavošanas datums 

nedrīkst būt vecāks par 1 

gadu no piegādes brīža. 

Norādīt uzstādīto riepu 

izmēru. 

  

65 
Ugunsdzēsības aparāts, brīdinājuma trijstūris, pirmās 

palīdzības piederumu komplekts 

Atbilstoši MK noteikumu 

Nr.295 "Noteikumi par 

transportlīdzekļu valsts 

tehnisko apskati un tehnisko 

kontroli uz ceļiem" 1. 

pielikuma 7.2., 7.4., 

7.5.punktiem 

  

66 Gaismu atstarojošā veste 

Piedāvājuma cenā jābūt 

iekļautai gaismu atstarojošai 

vestei 

  

67 Uzņēmuma logo uzlīmēšanas izmaksas 

Piedāvājuma cenā jābūt 

iekļautām pakalpojuma 

izmaksām 3 (triju) uzlīmju 

ar max. izmēru 200x500 mm 

uzlīmēšanai 

  

68 Pirmreizējās reģistrācijas izmaksas 

Piedāvājuma cenā jābūt 

iekļautām izmaksām, kas 

saistītas ar pirmreizējo 

reģistrāciju VAS "Ceļu 

satiksmes drošības direkcija" 
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Nr.p.k. Parametru nosaukums: 

5.daļa "Transportlīdzekļi 

cilvēku un nelielu kravu 

pārvadāšanai ar slēgtu 

virsbūvi, 4x2 un automātisku 

pārnesumkārbu, 100% 

elektriski" 

Pretendenta 

piedāvājums 

69 
Degviela tvertnē (vai gaitas akumulatora uzlādes 

līmenis) 

Degvielai jābūt iepildītai tik 

daudz, lai nedeg degvielas 

līmeņa kontroles lampa 

Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēja piegādes adresē 

  

  
Piedāvājuma cenā jāiekļauj sekojoši Garantijas 

nosacījumi 
Obligātā prasība: 

Jānorāda 

lielums vai 

atbilstība 

prasībai 

70 

Standarta garantijas nosacījumi ar atzīmi rūpnīcas 

sistēmā  

(tiek vērtēts, Max. 4 punkti) 

Ne mazāk kā 5 gadi vai  

līdz 100 000 km 

nobraukumam. Ja tiek 

piedāvāts cenā iekļauts 

ilgāks garantijas termiņš, 

tiek piešķirti papildus 

punkti. 

  

71 Garantijas nosacījumi augstsprieguma baterijai 

Ne mazāk kā 8 gadi vai līdz 

160 000 km nobraukumam . 
Jānorāda baterijas 

degradācijas ietekmē 

rūpnīcas garantētā minimālā 

ietilpība % garantijas 

termiņa beigās 

  

72 Garantijas termiņš virsbūves caurrūsēšanai 
Nav noteikts, piedāvājumā ir 

jānorāda gadi 
  

73 

Garantijas remontu nodrošinājums Rīgas pilsētā, vai 

līdz 10 km attālumā no pilsētas administratīvās 

robežas un Latvijas Republikas pilsētās (Daugavpils, 

Jēkabpils, Jelgava, Jūrmala, Liepāja, Rēzekne, 

Valmiera, Ventspils), vai līdz 30 km attālumā no 

pilsētas administratīvās robežas (tiek vērtēts, Max. 4 

punkti) 

Piedāvājumam jāpievieno 

Transportlīdzekļu ražotāja 

vai tā reģionālā pārstāvja 

(importiera) apstiprinājums 

par pilnvarotiem garantijas 

servisa pakalpojumu 

sniedzējiem un to atrašanās 

vietām, kuri nodrošina 

rūpnīcas garantijas remontus 

un nosacījums.  
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Pielikums Nr.4: Finanšu piedāvājums 

 

Tabula Nr.1 – Transportlīdzekļu finanšu piedāvājums 

 

Daļa 
Specifikācijas 

nosaukums 

Transportlīdzekļa 

marka, modelis 

Transportlīdzekļa 

tipa 

apstiprinājuma 

Nr. 

Piegādes 

termiņš, 

nedēļas 

Viena 

Transportlīdzekļa 

cena, EUR bez 

PVN 

1.Daļa 

"Vieglie 

transportlīdzekļi 

pasažieru un to 

bagāžas pārvadāšanai 

ar paaugstinātu 

pārgājamību, 4x4 un 

automātisku 

pārnesumkārbu" 

    

2.Daļa "Vieglie 

transportlīdzekļi 

pasažieru un to 

bagāžas pārvadāšanai 

ar paaugstinātu 

pārgājamību, 4x2 un 

automātisku 

pārnesumkārbu" 

    

3.Daļa "Vieglie 

transportlīdzekļi 

pasažieru un to 

bagāžas pārvadāšanai 

ar paaugstinātu 

pārgājamību, 4x4 un 

manuālu 

pārnesumkārbu" 

    

4.Daļa "Vieglie 

transportlīdzekļi 

pasažieru un to 

bagāžas pārvadāšanai, 

4x2 un automātisku 

pārnesumkārbu, 100% 

elektriski" 

    

5.Daļa "Transportlīdzekļi 

cilvēku un nelielu 

kravu pārvadāšanai ar 

slēgtu virsbūvi, 4x2 un 

automātisku 

pārnesumkārbu, 100% 

elektriski" 
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Tabula Nr.2 – Transportlīdzekļu finanšu piedāvājums papildaprīkojumam 

 

Daļa Specifikācijas nosaukums Papildaprīkojums 

Vienas vienības 

cena, EUR bez 

PVN 

1.Daļa 

"Vieglie transportlīdzekļi pasažieru un to bagāžas 

pārvadāšanai ar paaugstinātu pārgājamību, 4x4 

un automātisku pārnesumkārbu" 

Sakabes ierīce ar 7 kontaktu 

spraudni, ar uzstādīšanu 
 

2.Daļa 

"Vieglie transportlīdzekļi pasažieru un to bagāžas 

pārvadāšanai ar paaugstinātu pārgājamību, 4x2 

un automātisku pārnesumkārbu" 

Sakabes ierīce ar 7 kontaktu 

spraudni, ar uzstādīšanu 
 

3.Daļa 

"Vieglie transportlīdzekļi pasažieru un to bagāžas 

pārvadāšanai ar paaugstinātu pārgājamību, 4x4 

un manuālu pārnesumkārbu" 

Sakabes ierīce ar 7 kontaktu 

spraudni, ar uzstādīšanu 
 

4.Daļa 

"Vieglie transportlīdzekļi pasažieru un to bagāžas 

pārvadāšanai, 4x2 un automātisku 

pārnesumkārbu, 100% elektriski" 

Sakabes ierīce ar 7 kontaktu 

spraudni, ar uzstādīšanu 
 

5.Daļa 

"Transportlīdzekļi cilvēku un nelielu kravu 

pārvadāšanai ar slēgtu virsbūvi, 4x2 un 

automātisku pārnesumkārbu, 100% elektriski" 

Sakabes ierīce ar 7 kontaktu 

spraudni, ar uzstādīšanu 
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Pielikums Nr.5: Tehnisko apkopju plāns 

 

Pretendentam ir jāiesniedz piedāvāto Transportlīdzekļu ražotāja rūpnīcas vai tās reģionālā 

pārstāvja (importiera) apstiprināts plānoto pārbaužu un tehnisko apkopju plāns, kurā ir norādīti 

tehnisko apkopju intervāli (km un/vai mēneši), apkopju materiāli un to cenas, apkopju 

palīgmateriāli un to cenas, maināmās rezerves daļas un to cenas, apkopju vai detaļu maiņas 

ilgums darba stundās, darba stundas izmaksas un kopsummas katrā apkopes reizē un visā 

nobraukuma intervālā 7 gadu periodā līdz 200 000 km. Visas cenas jānorāda bez PVN. 

Tabula Nr.1 – 1.Daļas Transportlīdzekļu Marka, Modelis tehnisko apkopju 

izmaksas 7 gadu periodā līdz 200 000 km nobraukumam 

 

Jāiesniedz brīvā formā par katru piedāvāto modeli. Pretendentam jāgarantē piedāvātās 

regulāro tehnisko apkopju izmaksas pie attiecīgā nobraukuma visā garantijas periodā pie 

nosacījuma, ja darbi tiek pieteikti Pretendenta servisā. Tehnisko apkopju izmaksu pieaugums 

nākamajos gados nedrīkst pārsniegt 5%, salīdzinājumā pret iepriekšējo gadu. Ja gada inflācija 

ir lielāka par 5%, izmaksu pieaugums var būt atbilstošs inflācijas likmei. 

 

Tabula Nr.2 – 2.Daļas Transportlīdzekļu Marka, Modelis tehnisko apkopju 

izmaksas 7 gadu periodā līdz 200 000 km nobraukumam 

 

Jāiesniedz brīvā formā par katru piedāvāto modeli. Pretendentam jāgarantē piedāvātās 

regulāro tehnisko apkopju izmaksas pie attiecīgā nobraukuma visā garantijas periodā pie 

nosacījuma, ja darbi tiek pieteikti Pretendenta servisā. Tehnisko apkopju izmaksu pieaugums 

nākamajos gados nedrīkst pārsniegt 5%, salīdzinājumā pret iepriekšējo gadu. Ja gada inflācija 

ir lielāka par 5%, izmaksu pieaugums var būt atbilstošs inflācijas likmei. 

 

 

Tabula Nr.3 – 3.Daļas Transportlīdzekļu Marka, Modelis tehnisko apkopju 

izmaksas 7 gadu periodā līdz 200 000 km nobraukumam 

 

Jāiesniedz brīvā formā par katru piedāvāto modeli. Pretendentam jāgarantē piedāvātās 

regulāro tehnisko apkopju izmaksas pie attiecīgā nobraukuma visā garantijas periodā pie 

nosacījuma, ja darbi tiek pieteikti Pretendenta servisā. Tehnisko apkopju izmaksu pieaugums 

nākamajos gados nedrīkst pārsniegt 5%, salīdzinājumā pret iepriekšējo gadu. Ja gada inflācija 

ir lielāka par 5%, izmaksu pieaugums var būt atbilstošs inflācijas likmei. 

 

Tabula Nr.4 – 4.Daļas Transportlīdzekļu Marka, Modelis tehnisko apkopju 

izmaksas 7 gadu periodā līdz 200 000 km nobraukumam 

 

Jāiesniedz brīvā formā par katru piedāvāto modeli. Pretendentam jāgarantē piedāvātās 

regulāro tehnisko apkopju izmaksas pie attiecīgā nobraukuma visā garantijas periodā pie 

nosacījuma, ja darbi tiek pieteikti Pretendenta servisā. Tehnisko apkopju izmaksu pieaugums 

nākamajos gados nedrīkst pārsniegt 5%, salīdzinājumā pret iepriekšējo gadu. Ja gada inflācija 

ir lielāka par 5%, izmaksu pieaugums var būt atbilstošs inflācijas likmei. 
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Tabula Nr.5 – 5.Daļas Transportlīdzekļu Marka, Modelis tehnisko apkopju 

izmaksas 7 gadu periodā līdz 200 000 km nobraukumam 

 

Jāiesniedz brīvā formā par katru piedāvāto modeli. Pretendentam jāgarantē piedāvātās 

regulāro tehnisko apkopju izmaksas pie attiecīgā nobraukuma visā garantijas periodā pie 

nosacījuma, ja darbi tiek pieteikti Pretendenta servisā. Tehnisko apkopju izmaksu pieaugums 

nākamajos gados nedrīkst pārsniegt 5%, salīdzinājumā pret iepriekšējo gadu. Ja gada inflācija 

ir lielāka par 5%, izmaksu pieaugums var būt atbilstošs inflācijas likmei. 
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Pielikums Nr.6: Piedāvājuma nodrošinājuma forma 

 

Piedāvājuma nodrošinājuma forma 

 

______, 20__. gada ___. _______  Akciju sabiedrībai "Latvenergo", 

      Pulkveža Brieža ielā 12,  

      Rīgā, LV – 1230, Latvija, 

      Reģ.Nr. 40003032949 

 

Piedāvājuma nodrošinājuma garantija Nr. _____ 

 

Mēs – _______________ (vienotais reģistrācijas numurs: _______________; juridiskā adrese: 

_______________) (turpmāk – Kredītiestāde) – esam informēti par to, ka mūsu klients – 

_______________ (vienotais reģistrācijas numurs: _______________; juridiskā adrese: 

_______________) (turpmāk – Pretendents) – iesniedzis savu piedāvājumu Jūsu – _______________ 

(vienotais reģistrācijas numurs (nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs): _______________; juridiskā 

adrese (adrese): _______________) (turpmāk – Pasūtītājs) – rīkotajā iepirkumā "_______________" 

(iepirkuma identifikācijas numurs: _____) (turpmāk arī – Iepirkums). Saskaņā ar attiecīgā iepirkuma 

procedūras dokumentiem Pretendentam jāiesniedz Pasūtītājam sava piedāvājuma nodrošinājums.  

Ņemot vērā iepriekš minēto, ar šo Kredītiestāde neatsaucami uzņemas pienākumu samaksāt Pasūtītājam 

jebkuru tā pieprasīto naudas summu, nepārsniedzot [valūta] _______________ (_______________), 

gadījumā, ja, ievērojot šajā garantijā noteiktās prasības, Kredītiestādei ir iesniegts atbilstošs Pasūtītāja 

parakstīts dokuments (turpmāk – Pieprasījums), ar kuru Pasūtītājs pieprasa Kredītiestādei veikt 

maksājumu uz šīs garantijas pamata un kurā norādīts, ka attiecībā uz Iepirkumu ir iestājies vismaz viens 

no šādiem nosacījumiem (norādot konkrēto nosacījumu, kas iestājies): 

 

1. Pretendents atsaucis savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā šī garantija;  

2. Pretendents, kura piedāvājums tika izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, Pasūtītāja 

noteiktajā termiņā nav iesniedzis Pasūtītājam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā 

paredzēto līguma nodrošinājumu;  

3. Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta 

iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos Pasūtītāja noteiktajā termiņā.  

 

Pieprasījums iesniedzams papīra dokumenta formā vai elektroniski. Elektroniski iesniegšana veicama 

autentificēta ziņojuma veidā, izmantojot SWIFT. Identifikācijas nolūkā Pieprasījuma parakstītāju 

paraksti uz Pieprasījuma apliecināmi notariāli vai arī Pieprasījums iesniedzams ar Pasūtītāju 

apkalpojošās kredītiestādes starpniecību, kura apliecina Pieprasījuma parakstītāju identitāti un tiesības 

parakstīt Pieprasījumu Pasūtītāja vārdā. 

 

Šī garantija ir spēkā līdz _______. gada ___. _______________ (turpmāk – Beigu datums). 

Kredītiestādei jāsaņem Pieprasījums ne vēlāk kā Beigu datumā Kredītiestādē (adrese: 

_______________) vai – gadījumā, ja Pieprasījuma iesniegšana tiek veikta elektroniski, – 

_______________ (Kredītiestādes SWIFT adrese).  

 

Šī garantija zaudēs spēku pirms garantijā noteiktā termiņa beigām, ja Pasūtītājs rakstveidā atbrīvos 

Kredītiestādi no tās saistībām saskaņā ar šo garantiju. 

 

Šī garantija ir pakļauta Vienotajiem pieprasījuma garantiju noteikumiem (the Uniform Rules for 

Demand Guarantees) (2010. gada redakcija, Starptautiskās Tirdzniecības palātas publikācija Nr. 758). 

Šai garantijai un ar to saistītajām tiesiskajām attiecībām, ciktāl attiecīgos jautājumus neregulē minētie 

Vienotie pieprasījuma garantiju noteikumi, piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Jebkurš 

strīds, kas rodas starp Kredītiestādi un Pasūtītāju saistībā ar šo garantiju, izšķirams Latvijas Republikas 

tiesā. 

 

[parakstītāja amata nosaukums] [ personiskais paraksts] [parakstītāja vārds un uzvārds]  
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Piedāvājuma nodrošinājums 

(Pielikums apdrošināšanas polisei Nr. _____) 

 

 

______, 20__. gada ___. _______  Akciju sabiedrībai "Latvenergo", 

      Pulkveža Brieža ielā 12,  

      Rīgā, LV – 1230, Latvija, 

      Reģ.Nr. 40003032949 

 

 

 

Pasūtījums: "__________________" (iepirkumu procedūras nosaukums)  

 

_________________________ (Pretendenta nosaukums), reģistrēta _____________ (valsts 

nosaukums) Uzņēmumu reģistrā ar Nr.________________, adrese: ________________ (turpmāk 

– Pretendents) 20___.gada ___._________ ir iesniedzis savu piedāvājumu augstākminētā 

Pasūtījuma izpildei. 

Ar šo mēs, _______________ (Apdrošinātāja nosaukums), reģistrēta _____________ (valsts 

nosaukums) Uzņēmumu reģistrā ar Nr._________, adrese: _________________ (turpmāk – 

Apdrošināšanas sabiedrība) apliecinām, ka mums ir saistības pret akciju sabiedrību "Latvenergo" 

(turpmāk – Pasūtītājs) par summu __________ EUR (______________ euro un ___ centi), no 

kuras ir jāizdara maksājumi augstākminētā Pasūtītāja labā. 

 

Apzīmogots ar augstākminētās Apdrošināšanas sabiedrības oficiālo zīmogu 20___.gada 

___._______. 

 

Šo saistību nosacījumi ir sekojoši: 

Pretendents zaudē piedāvājuma nodrošinājumu, ja Pretendents: 

1.  Atsauc savu piedāvājumu pēc piedāvājumu atvēršanas piedāvājuma derīguma termiņa laikā; 

2.  Ir atzīts par iepirkuma procedūras uzvarētāju un noteiktajā laika periodā: 

2.1. neparaksta vispārīgo vienošanās vai 

2.2. neiesniedz prasīto vienošanos saistību  izpildes nodrošinājumu. 

 

Mēs apņemamies samaksāt minēto summu pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma, neprasot Pasūtītājam 

pamatot savu prasību, ar nosacījumu, ka Pasūtītājs norāda, ka viņa pieprasījums attiecas uz viena 

vai vairāku augstākminēto nosacījumu spēkā stāšanos. 

 

Šī garantija ir spēkā no 20___.gada ___.______ līdz 20___.gada __._____. Prasības sakarā ar šo 

garantiju netiks apmierinātas, ja tās netiks iesniegtas Apdrošināšanas sabiedrībai līdz 201_.gada 

___. ___________, ieskaitot. 

 

Apdrošināšanas polises vai apdrošināšanas līguma nosacījumi neietekmē šīs garantijas saistības.  

 

 

Apdrošināšanas sabiedrības darbinieku paraksti _______________________ 

Apdrošināšanas sabiedrības zīmogs 
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Pielikums Nr.7: Vispārīgās vienošanās projekts 

 

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS 

(dokuments pievienots atsevišķā pdf failā)  
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Pielikums Nr.8: Saistību izpildes nodrošinājuma forma 

Līguma saistību izpildes garantija 

 

Mēs – _______________ (vienotais reģistrācijas numurs: _______________; juridiskā adrese: 

_______________) (turpmāk – Kredītiestāde) – esam informēti par to, ka _______. gada ___. 

_______________ starp mūsu klientu – _______________ (vienotais reģistrācijas numurs: 

_______________; juridiskā adrese: _______________) (turpmāk – Uzņēmējs) – un Jums – 

_______________ (vienotais reģistrācijas numurs (nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs): 

_______________; juridiskā adrese (adrese): _______________) (turpmāk – Pasūtītājs) – ir noslēgts 

Līgums Nr. _____ par _______________ (turpmāk – Līgums). Saskaņā ar Līguma noteikumiem 

Uzņēmējam jāiesniedz Pasūtītājam Līguma saistību izpildes garantija.  

Ņemot vērā iepriekš minēto, ar šo Kredītiestāde neatsaucami uzņemas pienākumu pēc Pasūtītāja pirmā 

pieprasījuma samaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto naudas summu, nepārsniedzot [valūta] 

_______________ (_______________),ja, ievērojot šajā garantijā noteiktās prasības, Kredītiestādei ir 

iesniegts atbilstošs Pasūtītāja parakstīts dokuments (turpmāk – Pieprasījums), ar kuru Pasūtītājs 

pieprasa Kredītiestādei veikt maksājumu uz šīs garantijas pamata un kurā ietverts Pasūtītāja 

apgalvojums, ka Uzņēmējs nav izpildījis savas saistības saskaņā ar Līgumu, neprasot Pasūtītājam 

pamatot savu prasību. 

 

 

 

 

Pieprasījums iesniedzams papīra dokumenta formā vai elektroniski. Elektroniski iesniegšana veicama 

autentificēta ziņojuma veidā, izmantojot SWIFT. Identifikācijas nolūkā Pieprasījuma parakstītāju 

paraksti uz Pieprasījuma apliecināmi notariāli vai arī Pieprasījums iesniedzams ar Pasūtītāju 

apkalpojošās kredītiestādes starpniecību, kura apliecina Pieprasījuma parakstītāju identitāti un tiesības 

parakstīt Pieprasījumu Pasūtītāja vārdā. 

 

Šī garantija ir spēkā līdz _______. gada ___. _______________ (turpmāk – Beigu datums). 

Kredītiestādei jāsaņem Pieprasījums ne vēlāk kā Beigu datumā Kredītiestādē (adrese: 

_______________) vai – gadījumā, ja Pieprasījuma iesniegšana tiek veikta elektroniski, – 

_______________ (Kredītiestādes SWIFT adrese).  

 

Šī garantija zaudēs spēku pirms garantijā noteiktā termiņa beigām, ja Pasūtītājs rakstveidā atbrīvos 

Kredītiestādi no tās saistībām saskaņā ar šo garantiju. 

 

Šī garantija ir pakļauta Vienotajiem pieprasījuma garantiju noteikumiem (the Uniform Rules for 

Demand Guarantees) (2010. gada redakcija, Starptautiskās Tirdzniecības palātas publikācija Nr. 758). 

Šai garantijai un ar to saistītajām tiesiskajām attiecībām, ciktāl attiecīgos jautājumus neregulē minētie 

Vienotie pieprasījuma garantiju noteikumi, piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Jebkurš 

strīds, kas rodas starp Kredītiestādi un Pasūtītāju saistībā ar šo garantiju, izšķirams Latvijas Republikas 

tiesā. 

 

[parakstītāja amata nosaukums] [ personiskais paraksts] [parakstītāja vārds un uzvārds] 
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Pielikums Nr.9: Profesionālās darbības pārkāpumi, par kuriem paredzēta Pretendentu 

izslēgšana, saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumiem Nr.109 

"Noteikumi par profesionālās darbības pārkāpumiem" 

 

1. tabula 

Noziedzīgs nodarījums 
Atbilstošais Krimināllikuma pant

s 

Zemes, mežu un ūdeņu piesārņošana un piegružošana 102. pants 

Pasākumu neveikšana dabas vides piesārņojuma likvidēšanai 105. pants 

Datu slēpšana par dabas vides piesārņojumu 106. pants 

Negodīga konkurence, maldinoša reklāma un negodīga 

komercprakse 

211. pants 

Grāmatvedības un statistiskās informācijas noteikumu pārkāpšana 217. pants 

Darba samaksas noteikumu pārkāpšana 217.1 pants 

Būvniecības noteikumu pārkāpšana 239. panta otrā, trešā vai ceturtā 

daļa 

2. tabula 

Pārkāpums Atbilstošais tiesiskais regulējums 

Darba aizsardzības pakalpojumu 

sniegšana, pārkāpjot darba aizsardzību 

regulējošos normatīvajos aktos 

kompetentiem speciālistiem un 

kompetentām institūcijām noteiktās 

prasības 

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 41.6 pants 

Darba aizsardzības likuma 38. pants vai 39. panta pirmā vai 

otrā daļa 

Epidemioloģiskās drošības prasību 

pārkāpšana 

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 42. pants 

Epidemioloģiskās drošības likuma 37.5 pants 

Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 50. panta 

pirmā daļa 

Darījumu veikšana, ja Valsts ieņēmumu 

dienests ir apturējis nodokļu maksātāja 

saimniecisko darbību 

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 156.7 pants 

Likuma "Par nodokļiem un nodevām" 138. pants 

Darba samaksas noteikumu pārkāpšana Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 159.10 pants 

Likuma "Par nodokļiem un nodevām" 137. pants 

Komercdarbība bez reģistrēšanas vai 

bez speciālās atļaujas (licences), izziņas 

vai atļaujas un komercdarbības 

veikšana, pārkāpjot speciālajā atļaujā 

(licencē), izziņā vai atļaujā minētos 

nosacījumus 

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.2 pants 

Būvniecības likuma 30. pants 

Likuma "Par akcīzes nodokli" 35. panta piektā daļa 

Autopārvadājumu likuma 53. panta sestā daļa vai 55. panta 

septītā daļa 

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 43. panta sestā daļa 

Ķīmisko vielu likuma 19. panta piektā daļa, 20. panta 

septītā daļa, 21. panta otrā daļa vai 23. panta trešā daļa 

Pieļaujamā bīstamo vielu daudzuma 

pārsniegšana precēs 

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.10 pants 

Ķīmisko vielu likuma 19. panta sestā vai septītā 

daļa, 20. panta astotā daļa, 21. panta pirmā daļa 

vai 23. panta piektā vai sestā daļa 

Viltotu preču pārdošana Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.14 pants 

Dizainparaugu likuma 53. pants 

https://likumi.lv/ta/id/88966-kriminallikums
https://likumi.lv/ta/id/289088#p102
https://likumi.lv/ta/id/289088#p105
https://likumi.lv/ta/id/289088#p106
https://likumi.lv/ta/id/289088#p211
https://likumi.lv/ta/id/289088#p217
https://likumi.lv/ta/id/289088#p239
https://likumi.lv/ta/id/89648-latvijas-administrativo-parkapumu-kodekss
https://likumi.lv/ta/id/89648-latvijas-administrativo-parkapumu-kodekss#p41.6
https://likumi.lv/ta/id/26020-darba-aizsardzibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/26020-darba-aizsardzibas-likums#p38
https://likumi.lv/ta/id/26020-darba-aizsardzibas-likums#p39
https://likumi.lv/ta/id/89648-latvijas-administrativo-parkapumu-kodekss
https://likumi.lv/ta/id/89648-latvijas-administrativo-parkapumu-kodekss#p42
https://likumi.lv/ta/id/52951-epidemiologiskas-drosibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/52951-epidemiologiskas-drosibas-likums#p37.5
https://likumi.lv/ta/id/315278-covid-19-infekcijas-izplatibas-parvaldibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/315278-covid-19-infekcijas-izplatibas-parvaldibas-likums#p50
https://likumi.lv/ta/id/89648-latvijas-administrativo-parkapumu-kodekss
https://likumi.lv/ta/id/89648-latvijas-administrativo-parkapumu-kodekss#p156.7
https://likumi.lv/ta/id/33946-par-nodokliem-un-nodevam
https://likumi.lv/ta/id/33946-par-nodokliem-un-nodevam#p138
https://likumi.lv/ta/id/89648-latvijas-administrativo-parkapumu-kodekss
https://likumi.lv/ta/id/89648-latvijas-administrativo-parkapumu-kodekss#p159.10
https://likumi.lv/ta/id/33946-par-nodokliem-un-nodevam
https://likumi.lv/ta/id/33946-par-nodokliem-un-nodevam#p137
https://likumi.lv/ta/id/89648-latvijas-administrativo-parkapumu-kodekss
https://likumi.lv/ta/id/89648-latvijas-administrativo-parkapumu-kodekss#p166.2
https://likumi.lv/ta/id/258572-buvniecibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/258572-buvniecibas-likums#p30
https://likumi.lv/ta/id/64863-par-akcizes-nodokli
https://likumi.lv/ta/id/64863-par-akcizes-nodokli#p35
https://likumi.lv/ta/id/36720-autoparvadajumu-likums
https://likumi.lv/ta/id/36720-autoparvadajumu-likums#p53
https://likumi.lv/ta/id/36720-autoparvadajumu-likums#p55
https://likumi.lv/ta/id/14012-atkritumu-apsaimniekosanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/14012-atkritumu-apsaimniekosanas-likums#p43
https://likumi.lv/ta/id/14012-atkritumu-apsaimniekosanas-likums#p19
https://likumi.lv/ta/id/14012-atkritumu-apsaimniekosanas-likums#p20
https://likumi.lv/ta/id/14012-atkritumu-apsaimniekosanas-likums#p21
https://likumi.lv/ta/id/14012-atkritumu-apsaimniekosanas-likums#p23
https://likumi.lv/ta/id/89648-latvijas-administrativo-parkapumu-kodekss
https://likumi.lv/ta/id/89648-latvijas-administrativo-parkapumu-kodekss#p166.10
https://likumi.lv/ta/id/89648-latvijas-administrativo-parkapumu-kodekss#p19
https://likumi.lv/ta/id/89648-latvijas-administrativo-parkapumu-kodekss#p20
https://likumi.lv/ta/id/89648-latvijas-administrativo-parkapumu-kodekss#p21
https://likumi.lv/ta/id/89648-latvijas-administrativo-parkapumu-kodekss#p23
https://likumi.lv/ta/id/89648-latvijas-administrativo-parkapumu-kodekss
https://likumi.lv/ta/id/89648-latvijas-administrativo-parkapumu-kodekss#p166.14
https://likumi.lv/ta/id/96620-dizainparaugu-likums
https://likumi.lv/ta/id/96620-dizainparaugu-likums#p53
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Preču zīmes, citas atšķirības zīmes un 

dizainparauga nelikumīga izmantošana 

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.17 pants 

Dizainparaugu likuma 53. pants 

Preču zīmju likuma 91. panta pirmā, otrā vai trešā daļa 

Stratēģiskas nozīmes preču aprites 

noteikumu pārkāpšana 

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 179.1 pants 

Stratēģiskas nozīmes preču aprites likuma 20. panta pirmā 

vai otrā daļa 

Muitas režīmu izpildes noteikumu 

pārkāpšana 

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 201.10 pants 

Muitas likuma 29. panta pirmā, otrā, devītā, vienpadsmitā, 

divpadsmitā vai piecpadsmitā daļa 

Stratēģiskas nozīmes preču aprites likuma 20. panta trešā, 

ceturtā vai piektā daļa 

Kontrabanda Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 201.12 pants 

Muitas likuma 29. panta trīspadsmitā daļa 

Nepatiesu informāciju saturošu 

dokumentu iesniegšana muitas iestādei 

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 201.13 pants 

Muitas likuma 29. panta trešā daļa 

Preču deklarēšana ar neīstu nosaukumu 

vai neatbilstošu kodu 

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 201.14 pants 

Muitas likuma 29. panta trešā daļa 

Neatļautas darbības ar muitošanai 

pakļautajām precēm un citām vērtībām 

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 201.15 pants 

Muitas likuma 29. panta piektā, sestā, septītā, astotā, 

desmitā, trīspadsmitā vai četrpadsmitā daļa 
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