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Atklāts konkurss "Lietota autobusa iegāde Līksnas pagasta pārvaldes vajadzībārn"
Iepirkuma identifikācijas Nr. Līksna 2015/1

IEPIRKUMA LīGUMS

Daugavpils novadā Līksnas pagastā 2015. gada 6. martā

Līksnas pagasta pārvalde, reģistrācijas numurs 90000078763, juridiskā adrese: Daugavas
iela 8, Līksna, Līksnas, pagasts, Daugavpils novads, LV -5456 (turpmāk -Pircējs), kura vārdā
saskaņā ar Daugavpils novada domes Līksnas pagasta pārvaldes Nolikumu rīkojas Līksnas
pagasta pārvaldes vadītāja Biruta Ozoliņa, no vienas puses, un

SIA "Arden Trade" reģistrācijas Nr. 41503058506, juridiskā adrese: Saules iela
10-10, Daugavpils, LV 5401 (turpmāk - Pārdevējs), direktora Nikolaja Fjodorova personā, kurš
rīkojas saskaņā ar SIA "ARDEN TRADE" 23.02.2015. Pilnvaru Nr. 6-02/2015, no otras puses,

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šī līguma tekstā saukti par .Līdzējiern'', pamatojoties
uz Līksnas pagasta pārvaldes rīkotā atklātā konkursa "Lietota autobusa iegāde Līksnas
pagasta pārvaldes vajadzībām", iepirkuma identifikācijas Nr. Līksna 201511, rezultātiem un
/pretendenta/ iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk - Līgums):

1. LīGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Saskaņā ar Līguma noteikumiem, tehnisko specifikāciju (Līguma l.pielikums), tehnisko

piedāvājumu (Līguma 2.pielikums) un finanšu piedāvājumu (Līguma 3.pielikums) Pārdevējs
pārdod un piegādā, bet Pircējs pieņem un apmaksā vienu autobusu: marka - Neop/an,
modelis - 3313, (turpmāk - Prece).

1.2. Preci Pārdevējs piegādā 1 mēneša laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas adresē:
Daugavas iela Līksna, Līksnas pagasts Daugavpils novads. Līguma summā ir iekļautas
visas izmaksas, kas saistītas ar Līguma izpildi.

2. LīGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTīBA

2.1.Līguma summa, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN) ir EUR 74000,00
(septiņdesmit četri tūkstoši euro 00 centi). Pievienotās vērtības nodokļa (21%) summa ir EUR
15540,00 (piecpadsmit tūkstoši pieci simti četrdesmit euro 00 centi).

Līguma summa ar pievienotās vērtības nodokli (21%) ir EUR 89540,00 (astoņdesmit deviņi
tūkstoši pieci simti četrdesmit euro 00 centi).

2.2. Samaksa par Preci tiek veikta ar pēcmaksu:
1.2.1. 30% ( trīsdesmit procenti) tiek samaksāti pēc līguma noslēgšanas 10 (desmit) darba

dienu laikā.
1.2.2. pēc konkrētās Preces saņemšanas un pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanas

tiek samaksāti atlikušie 70% (septiņdesmit procenti) no preces cenas.

2.3.Pircējs samaksā Līguma 2.2.2.apakšpunktā noteikto 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc rēķina
saņemšanas no Pārdevēja.

2A.Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pircējs veicis pārskaitījumu uz Pārdevēja
norādīto bankas kontu.



3. PRECES PIEGĀDE, NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA
3.1. Pārdevējs piegādā Preci Pircēja norādītajā adresē saskaņā ar Līguma 1.2.punktu.
3.2. Pārdevējs nodod un Pircējs pieņem Preci, parakstot nodošanas - pieņemšanas aktu (turpmāk

- Akts). Vienlaicīgi ar Preces nodošanu, Pārdevējs iesniedz ar normatīvajos aktos noteiktajā
kartībā veikto reģistrāciju saistītos dokumentus un sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku
civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanas polisi.

3.3. Pirms akta parakstīšanas Pircējs pārbauda Preces atbilstību Līguma noteikumiem un paraksta
Aktu vai atdod to Pārdevējam neparakstītu, rakstveidā norādot tā neparakstīšanas iemeslus.
Pirms minētās pārbaudes veikšanas par Akta iesniegšanas faktu Pircējam Puses uz tā izdara
attiecīgu atzīmi. Atteikumā parakstīt Aktu Pircējs norāda konstatētās nepilnības.

3.4. Pārdevējs novērš nepilnības par saviem līdzekļiem Pušu noteiktajā termiņā. Ja Puses nespēj
panākt vienošanos par konstatēto nepilnību novēršanas termiņu, Pārdevēja pienākums ir
novērst konstatētās nepilnības 10 (desmit) darba dienu laikā no atteikuma parakstīt Aktu
saņernšanas dienas.

3.5. Pircējs neparakstītu Aktu ar atteikumu, kurā ir norādīti Akta neparakstīšanas iemesli, nosūta
Pārdevējam 3 (triju) darba dienu laikā no Akta saņemšanas dienas; ja minētajā 3 (triju) darba
dienu termiņā Pircējs nav parakstījis Aktu, kā arī nav nosūtījis Pārdevējam neparakstītu Aktu
un atteikumu to parakstīt, uzskatāms, ka Prece ir pieņemta 5.(piektajā) darba dienā no Akta
iesniegšanas Pircējam.

3.6. Ja Puses nevar vienoties par Preces atbilstību līguma noteikumiem, proti, Pusēm ir
domstarpības, sakarā ar Pircēja izvirzītajām pretenzijām par Preces neatbilstību, tās pieaicina
neatkarīgu ekspertu atzinuma sniegšanai. Par pieaicināmo ekspertu atzinuma sniegšanai
Puses vienojas ar nosacījumu, ka pieaicinātais neatkarīgais eksperts būs vispāratzīts
lietpratējs (speciālists) jomā, par kuru Pusēm ir radušās domstarpības. Ar ekspertu
pieaicināšanu saistītos izdevumus sedz tā Puse, uz kuras viedokļa nepamatotību domstarpību
gadījumā norāda eksperta atzinums.

3.7. Risks par Preces saglabāšanu pāriet uz Pircēju no akta parakstīšanas brīža vai 5.(piektajā)
darba dienā no akta iesniegšanas Pircējam, ja Līguma 3.5.punktā noteiktajā termiņā Pircējs
nav parakstījis aktu, kā arī nav nosūtījis Pārdevējam neparakstītu Aktu un atteikumu parakstīt
to.

3.8. Pircējam nav tiesību lietot Preci līdz tās pieņemšanai šajā līgumā noteiktajā kārtībā.

4. PUŠU TIESīBAS UN PIENĀKUMI
4.1.Pircēja tiesības:

4.1.1. pārbaudīt Preces atbilstību visām tehniskajā specifikācijā noteiktajām
prasībām;
4.1.2. pārbaudīt Preces dokumentāciju;

4.1.3. pirms Preces pieņemšanas, ja Precei konstatētas nepilnības, sastādīt aktu, kurā norādīt
konstatētās nepilnības un termiņu to novēršanai;

4.1.4. pieņemot Preci, pieaicināt neatkarīgus ekspertus;
4.1.5. nepieņemt Preci, ja tā neatbilst Līguma noteikumiem;
4.1.6. pieprasīt informāciju par Līguma izpildes gaitu.

4.2. Pircēja pienākumi:
4.2.1. pieņemt Preci, ja tā piegādāta saskaņā ar Līguma noteikumiem;
4.2.2. veikt maksājumus Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos;

4.3. Pārdevēja tiesības lr saņemt samaksu par Preci, kas ir piegādāta saskaņā ar Līguma
noteikumiem.
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'ļ.4. Pārdevēja pienākumi:
4.4.1. sagatavot un organizēt Preces nodošanu Pircējam dalībai ceļu satiksmē;
4.4.2. samaksāt normatīvajos aktos noteiktos nodokļus un nodevas par Preci;
4.4.3. veikt Preces reģistrāciju Ceļu satiksmes drošības direkcijā (turpmāk - CSDD) uz

Līksnas pagasta pārvaldes vārda un segt ar to saistītās izmaksas;
4.4.4. veikt Preces tehnisko apskati CSDD un segt ar to saistītās izmaksas;
4.4.5. sniegt Pircējam patiesu un pilnīgu informāciju par Preces kvalitāti, drošumu un

tehniskās ekspluatācijas noteikumiem;
4.4.6. nomainot apakšuzņēmēju vai Iīguma izpildē iesaistot jaunu apakšuzņēmēju, Publisko

iepirkumu likuma 68.pantā noteiktos gadījumos un noteiktā kārtībā lūgt rakstveida
piekrišanu Pircējam;

4.4.7. pēc Pircēja pieprasījuma vai pēc savas iniciatīvas sniegt informāciju par Līguma izpildes
gaitu.

4.4.8. Nodrošināt iespēju Pircējam veikt tehniskās apkopes un remontu ne tālāk kā 50 km
attālumā no Līksnas pagasta pārvaldes.
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5. PUŠU ATBILDīBA
5.1. Ja Pārdevējs nepiegādā Preci Līguma 1.2.punktā norādītajā termiņā, tas maksā Pircējam

Iīgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no Līguma summas bez PVN par
katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas bez PVN.

5.2. Ja Pārdevējs Iīguma 3.4.punktā noteiktajā termiņā nenovērš konstatētās nepilnības, tas maksā
Pircējam Iīgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no nekvalitatīvās Preces
cenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas bez PVN.

5.3. Ja Pārdevējs vienpusējā kārtā atkāpjas no Līguma vai Pircējs Līgumā vai Civillikumā
noteiktajā kārtībā atkāpjas no Līguma Pārdevēja vainas dēļ:

5.3.1. Pārdevējs maksā Pircējam Iīgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no
nepiegādātās Preces vērtības;

5.3.2. sedz zaudējumus, kas radušies Pircējam sakarā ar Līguma izbeigšanu.
5.4. Par šī Līguma 2.1.punktā noteiktā maksājuma nokavējumu Pircējs maksā Pārdēvējam

Iīgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) no Līguma summas bez PVN par katru
nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas bez PVN.

5.5. Līguma 5.1., 5.2. un 5.4.punktos paredzētā Iīgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma
saistību izpildes.

6. PRECES KVALIT ĀTE

Kvalitatīva Prece šī Līguma izpratnē ir Prece, kas atbilst Līguma noteikumiem, tajā skaitā
tehniskajai specifikācijai, Preces ražotāja standartiem un normatīvajos aktos noteiktām
prasībām attiecībā uz Preces kvalitāti.

7. NEPĀRVARAMA VARA
7.1. Ja kāda no Pusēm nepilda savas Līguma saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ, tā ir

atbrīvojama no atbildības par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi.
7.2. Par nepārvaramas varas apstākļiem atzīstami jebkādi no attiecīgās Puses gribas neatkarīgi

apstākļi Ga tā ir rīkojusies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis iespējams izpildīt vai
pienācīgi izpildīt Līguma saistības, un ja šos apstākļus nebija iespējams paredzēt, kā arī
novērst. Par nepārvaramas varas apstākļiern šī Līguma izpratnē netiek atzītas jebkāda veida
ekonomiskās vai finanšu grūtības, vai arī globālo vai lokālo ekonomikas procesu ietekme.

7.3. Par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos tai Pusei, kas uz tādiem atsaucas, ir jāziņo otrai
Pusei rakstiski ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā no šo apstākļu iestāšanās vai uzsākšanās, bet



dokumenti vai citi apliecinājumi, kas nepārprotami norāda uz nepārvaramas varas
apstākļiern, iesniedzami otrai Pusei ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no rakstiskā
paziņojuma nosūtīšanas vai nodošanas.

7A. Ja Puse, kas vēlāk atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nav ievērojusi iepriekšminēto
paziņojumu un pierādījumu iesniegšanas kārtību, tās apgalvojumi par nepārvaramas varas
apstākļu ietekmi nav uzskatāmi attaisnojošiem.

8. LīGUMA DARBīBAS TERMIŅŠ UN TĀ IZBEIGŠANA
8.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
8.2. Pircējam ir tiesības vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma, paziņojot par to Pārdevējam, ja:

8.2.1. ir stājies spēkā tiesas spriedums par Pārdevēja atzīšanu par maksātnespējīgu;
8.2.2. Pārdevējs nav novērsis trūkumus Līguma 3.4.punktā noteiktajā kārtībā;
8.2.3.Pārdevējs kavē Līguma saistību izpildi vairāk par 30 (trīsdesmit) darba dienām.

8.3.Līguma 8.2.punktā noteiktajos gadījumos Līgums uzskatāms par izbeigtu 7.(septītajā) dienā
pēc Pircēja paziņojuma par atkāpšanos no Līguma izsūtīšanas ierakstītajā sūtījumā. Šajā
gadījumā Pārdevējs maksā Līgumā paredzēto līgumsodu un atlīdzina visus radušos
zaudējumus.

8.-ļ, Līguma 8.2.punktā paredzētās tiesības Pircējs ir tiesīgs izmantot līdz brīdim, kad parakstīts
nodošanas - pieņemšanas akts, vai saskaņā ar Līguma noteikumiem uzskatāms, ka Prece ir
pieņemta.

8.5.Līgums var tikt izbeigts Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties.

9. CITI NOTEIKUMI
9.1. Visas pretenzijas un strīdi, kas var rasties Līguma izpildes laikā, tiek risināti vispirms

pārrunu ceļā, pēc iespējas abpusēji vienojoties. Strīda neatrisināšanas gadījumā tas tiek
nodots izšķiršanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

9.2. Līguma nosacījumi var tikt grozīti Pusēm savstarpēji vienojoties, ievērojot Publisko
iepirkumu likuma 67.1 panta noteikumus, rakstiski noformējot Līguma grozījumus,
labojumus vai papildinājumus. Tie pievienojami Līgumam kā pielikumi un kļūst par
Līguma neatņemamu sastāvdaļu,

9.3. Gadījumos, kas nav paredzēti Līgumā, Puses rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.

9.4. Ja kādai no Pusēm tiek mainīti Līgumā norādītie rekvizīti, t.sk. tālruņa, faksa numuri, e-
pasta adreses, adreses u.c., tā nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse
nepilda šīs prasības, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot
šajā Līgumā esošo informāciju par otru Pusi.

9.5. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai
izbeigšanai. Ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, Līgums paliek spēkā un tā
noteikumi ir saistoši Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem. Puses brīdina viena otru par
šādu apstākļu iestāšanos vienu mēnesi iepriekš.

9.6. Korespondence, kas saistīta ar Līguma izpildi, ir iesniedzama rakstiski latviešu valodā šajā
līgumā norādītajā Pircēja adresē: Daugavas iela 8, Līksna, Līksnas pagasts, Daugavpils
novads, un Pārdevēja adresē: Saules ielā 10-10, Daugavpils

9.7. Kontaktpersona no Pircēja puses - Biruta Ozoliņa, pārvaldes vadītāja, tālrunis 65475564;
26590341 e-pasts: parvalde@liksna.lv

9.8. Kontaktpersona no Pārdevēja puses - Nikolajs Fjodorovs, tālrunis: 29256184; e-pasts:
arden-trade@inbox.lv .

9.9. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 5 (piecām) lapām 2 (divos) eksemplāros, pa vienam
eksemplāram katrai Pusei. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

9.10. Līgumam tiek pievienoti šādi pielikumi -kopā uz 8 (astoņām) lapām:

mailto:parvalde@liksna.lv
mailto:arden-trade@inbox.lv


Lpielikums - Tehniskā specifikācija uz 3 (trīs) lapām;
2.?ielikums - Tehniskais piedāvājums uz 4 (četrām) lapām;
~.pielikums - Finanšu piedāvājums uz 1 (vienas) lapas.

10. PUŠU REKVIZīTI UN PARAKSTI

Pasūtītājs:
Līksnas pagasta pārvalde

I

ReģSr. 90000078763
I ?\~ reģistrācijas Nr. LV90000078763
~Adrese: Daugava: iela 8, Līksna, Līksnas

I ~ pagasts Daugavpils novads
I ~:alstskase
Kods:TRELL V22
Konts: LV53TREL980359044681 0

Izpildītājs:
SlA .Arden Trade"
Reģ. Nr. 41503058506
Juridiskā adrese: Saules iela 10-10,
Daugavpils, LV 5401
A/S "Swedbank"
Kods HABAL V22
Bankas konts LV75HABA0551 032702896

N. Fjodorovs

l



Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «Arden Trade»
Saules iela 10-10, Daugavpils, LV - 5401, e-mail-arden-trade@inbox.lv

Reg. Nr. LV 41503058506, A/S .Swedbank"
Bankas kods HABALV22, Bankas konts LV75HABA0551 032702896

, TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
'l,_

At:klats konkurss "Lietota autobusa iegāde LIksnas pagasta pārvaldes vajadzībām"
Iepirkuma identlflkācljas Nr. LIksna 2015/1

I r
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Kopējās prasrbas:
Piegādātājs nodrošina autobusa sertifikāciju CSDD.
Piegādātājs reģistrē autobusu CSDD, kā īpašnieku norādot Liksnas pagastapārvaldi
Autobusam jābūt pilnībā aprīkotam, lai atbilstoši normatīvo aktu prasībām nodrošinātu
autobusa dalību ceļu satiksmē.

1: ;;

I ~,--.'
"" -~.~-

iXr Tehniskās speciūkācijas minlmālās prasības
~ •L II Transporta līdzekļa

marka, modelis
- 7ransporta līdzekļa Lietots-

statuss
_- īransporte līdzekļa Ne vecāks par 2006. gadu

izlaiduma gads
i Transporta līdzekļa Ne vairāk kā 400000 km~.

Inobraukums km
:' Transporta līdzekļa Bez mehāniskiem bojājumiem, ar Latvijā izietu tehnisko apskati,

stāvoklis kuras derīguma termiņš ir ne mazāks kā 5 mēneši

-r Transporta līdzekļa M3 klaseI:!.
klase

I 1. Motora tilpums Līdz 12000 cnr'

! 8 Transporta līdzekļa Ne vairāk kā 11 m
garums, m

I ;;; Transporta līdzekļa Ne augstāks kā 3,5 m
augstums, m

I ~":'~Durvju skaits Divas pasažieru durvis

I
E- Vietu skaits Sēdvietas ne mazāk kā 36 un ne vairāk kā 44 (neieskaitot

I autovadītāju)
I Vēlamas stāvvietas
, ::~ Virsbūve Pasažieru, vienstāvu
I ~3~ Virsbūve ; Bezkoroziias pazīmēm
I ~.!.:Riepas' Ar nodilumu ne lielāku par 30%

:5.
1

Dzinējs Dīzeļdzinējs
16.1 Dzinēja izvietojums Aizmugurē
1.1.1 Q"'.m.r.ic••!~ "'~tQt;,~ '\~~ ~~~~ "))~"':::.~\ "\'\)~ \

-
~~ ~""'-"'r ":~~:mes\'Ne mazāk kā 40D 1 -,

mailto:e-mail-arden-trade@inbox.lv
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J tilpums
t 19. Jauda, kw līdz 240
l 20. Motora parametri: Ne zemāki ka atbilstoši EURO 3 standartam
r n. Pamesurnkarba Mehaniska
J 21., Piedziņa Pakaļējā
I 23. Vadība Kreisās puses

1
1• Vadība tahogrāfs 2 vadītājiem sertificēts un pārbaudīts-~.

f 25. Ātruma ierobežotājierīce 100 km

i ~6. Stūres iekārta aprīkota Stūres pastiprinātājs
I ar•
I ..,.- Bremzes Bremžu antibloķēšanas sistēma (ABS)

zs. Bremzes Motora bremze un/ vai retarders- ..•. Krasa Nav noteikta
3(tObligatais apnkojums un Medicīniskās aptieciņas - 2 gab.
f7'!SIoas Ugunsdzešamais aparāts (nostiprināts) - 2 gab.

Piespiedu apstāšanās - avārijas zīme
Rezerves ritenis ar disku

j
Elektriski regulējami un apsildāmi sāna skata spoguli
Radio + CD
Dubultie sānu logi

I Radiatora apsilde salona
Autonomā apsildes sistēma
Regulējams stūres rats
Regulējams vadītāja sēdeklis
Priekšejie miglas lukturi

Piegadatam autobusam jaatbilst un jabut attiecīgi sertificetai
saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 1494 "Mopēdu, mehānisko
transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības
novērtēšanas noteikumi".
Tehniskajam piedavājumam pievieno:
1. vismaz 5 fotogrāfijas kopā, kurās ir redzama piedāvātā prece
(gan no ārpuses, gan salons).
2.tehnisko apkopju grāmatiņas ar ierakstiem par veiktajām
apkopēm.
3.pēdējās veiktās tehniskās apskates protokolu kopijas.

I Janodrošina piegādātā autobusa tehniskās apkopes iespējas un
remonta serviss ne tālāk, kā 50 km attālumā no Līksnas pagasta
pārvaldes;
Pretendentam janodrošina autobusa reģistracija CSDD uz
Pasūtītāja vārda par saviem līdzekļiem

I
Pretendentam jānodrošina piegāde Pasūtītājam 30 darba dienu
laikā no līguma noslēgšanas dienas

-



Vienlaicīgi ar autobusu piegadi piegadātājs iesniedz pasūtītājam
transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto
apdrošināšanas polisi (OCT A) uz 1 (vienu) gadu, polisē kā
īpašnieku norādot Līksnas pagasta pārvaldi, kas jāiekļauj
piegādes izmaksās.
Autobusa garantijas termiņš 3 (tns) meneši. Garantijas laikā
Piegādātājs veic remontu, nomaina nekvalitatīvās detaļas uz sava

j rēķina.
:::. -'--~ousa stavoklis Transportlīdzeklis ir laba tehniska un vizuala stavokh
i- ~=:;;:_~bridi

Transportlīdzeklim nav uzlīmju noņemšanas radīti defekti
Transportlīdzeklim nav automašīnu riteņu disku vai riepu
deformācija, bojājumi

I Nav bijuši virsbuves defekti
Transportlīdzeklim nav neatbilstošs riteņu disku vai riepu
modelis

I Transportlīdzekļa stiklojuma nav plaisas un caurumi, citi
I bojājumi vai to novēršanas pēdas
I Transportlīdzekļa lukturos nav plaisas un caurumi

Transportlīdzekļa salonā nav traipi, caurumi, plīsumi
Transportlīdzeklim nav skrūvju caurumi, kas radušies, noņemot
papildaprīkojumu



"~-=- Tehniskās specifikācijas Pretendenta piedāvājumsr.k. minimālās prasības

i
,...

1ransporta līdzekļa marka, Neoplan 3313--.
zcodelis-. I ransporta līdzekļa statuss Lietots Lietots_.

- . uransporta līdzekļa Ne vecāks par 2006. gadu ~006 gads

l'
n-::-;"'~i~a gads

~ urezspona līdzekļa Ne vairāk kā 400 000 km 350000 km_
:::::.J2?"·kums km

I
k\tbilst.;;, ürzasporta līdzekļa Bez mehāniskiem boj ājumiem, ar

s;l,,"fi:li, Latvijā izietu tehnisko apskati, kuras
derīguma termiņš ir ne mazāks kā 5
mēneši._

l.tL~7::\J~ Iīdzekļa klase M3 klase M3 klase
-

~)rr :--l'::!! iilp!ITIlS Līdz 12000 cm3 11946 cm3

s, :'~1..t'""ffi 1īdzekļa Ne vairāk kā 11 m 1.060 m
_ '_W

- :-=-ņ7..:! līdzekļa Ne augstāks kā 3,5 m 3500 m_,

,. -~ ..!::
!

- ::Jt~":_'-!~.".-- Divas pasažieru durvis Atbilst_. -"-,,-~~
"'~~ st: ~:~ Sēdvietas ne vairāk kā 40 Sēdvietas 36(neieskaitot

(neieskaitot autovadītāju) autovadītāju)
Stāvvietas ne mazāk kā 10

- ~'~'---;-! Pasažieru, vienstāvu V\tbilst._.
'.

~tbilst- P'~ ~~_--;_!' Bez korozijas pazīmēm
,

Atbilst- .:!--"!_..;5 Ar nodilumu ne lielāku par 30%
,

Atbilst-. ~- Dīzeļdzinēj s_. --'-~~
i t· ~!f..z: ;ni=~~y__', Aizmugurē Atbilst
r _.e,o;-.-,.!'~~r~ Ne lielāks par 30 1/ 100km Atbilst,

I , :::!._'"=:?::-~i\~~5 ),"e mazāk kā 4001, -, - :-".,.-~~. līdz 240 184kW.,
'1\ I'T._~. F...!..!.z:rr;;~: ),"e zemāki kā atbilstoši EURO 3 Atbilst_

standartam
~ :.::~~~-~ Mehāniskā k\tbilst
~ I~--.-.. Pakaļējā V\tbilst- ---........_

1
I
1

I

!
j

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «Arden Trade»
Saules iela 10-1 0, Daugavpils, LV - 5401, e-mail -arden-trade@inbox.lv

Reg. Nr. LV 41503058506, A/S .Swecbank"
Bankas kods HABALV22, Bankas konts LV75HABA0551 032702896

3.pielikums
Nolikumam, lO Nr.Līksna 201511

Atklāts konkurss "Lietota autobusa iegāde Līksnas pagasta pārvaldes
vajadzībām" Iepirkuma identifikācijas Nr. Līksna 2015/1

TEHNISKAIS
PIEDĀ VĀJUMS

Daugavpilī

mailto:-arden-trade@inbox.lv


~ Vadība Kreisās puses Atbilst,,~ Vadība tahogrāfs 2 vadītājiem senificēts un Atbilst
, I

pārbaudīts

rs. Ātruma ierobežotājierīce 100 km Atbilst
ts, Stūres iekārta aprīkota ar Stūres pastiprinātājs ~tbilst,- Bremzes Bremžu antibloķēšanas sistēma ~tbilstr -

i (ABS)
rs • Bremzes Motora bremze un/ vai retarders ~tbilstr~o Krāsa Nav noteikta silver
f_l[[::~~'ajS aprīkojums un Medicīniskās aptieciņas - 2 gab. atbilst
~~"!~;;; Ugunsdzēšamais aparāts V\tbilst

(nostiprināts) - 2 gab.
Piespiedu apstāšanās - avārijas zīme Atbilst
Rezerves ritenis ar disku Atbilst
Elektriski regulējami un apsildāmi Atbilst
sāna skata spoguli
Radio + CD Atbilst
Dubu1tie sānu logi Atbilst
Radiatora apsilde salonā ~tbilst
Autonomā apsildes sistēma V\tbilst
Regulējams stūres rats V\tbilst
Regulējams vadītāja sēdeklis V\tbilst
Priekšējie miglas lukturi !Atbilst

Piegādātam autobusam jāatbilst un Tiks nodrošināts

I
jābūt attiecīgi sertificētai saskaņā ar
MK noteikumiem Nr. 1494
"Mopēdu, mehānisko
transportlīdzekļu, to piekabju un
sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas
noteikumi" .

Tehniskajam Tiks nodrošināts
piedāvājumam pievieno:

1. vismaz 5 fotogrāfijas
- -

I
I

I

I
1
I
I

1

2. kopa, kuras Ir redzama
piedāvātā prece (gan
no ārpuses, gan
salons).

2.tehnisko apkopju
grāmatiņas ar ierakstiem par



"
veiktajām apkopēm.
3.pēdēj ās veiktās tehniskās
apskates

protokolu kopijas.
Jānodrošina piegādātā
autobusa tehniskās apkopes
iespējas un remonta serviss
ne tālāk, kā 50 km attālumā no
Līksnas pagasta pārvaldes;

Pretendentam jānodrošina
autobusa reģistrācija CSDD

uz Pasūtītāja
vārda par saviem līdzekļiem
Pretendentam j ānodrošina

piegāde Pasūtītājam 30 darba
dienu laikā no līguma

noslēgšanas dienas
Vienlaicīgi ar autobusu
piegādi piegādātāj s iesniedz
pasūtītāj am transportlīdzekļu
īpašnieku civiltiesiskās
atbildības obligāto
apdrošināšanas polisi (OCTA)
uz 1 (vienu) gadu, polisē kā
īpašnieku norādot Līksnas
pagasta pārvaldi, kas jāiekļauj
piegādes izmaksās.

Autobusa garantijas termiņš 3
(trīs) mēneši. Garantijas laikā
Piegādātājs veic remontu,
nomaina nekvalitatīvās detaļas
uz sava rēķina.

Tiks nodrošināts

Tiks nodrošināts

Tiks nodrošinats

Tiks nodrošināts

Tiks nodrošināts

I:.A~obusa stavoklis piegades Transportlīdzēklis ir labā Tiks nodrošināts
bridī tehniskā un vizuālā stāvoklī

Transportlīdzeklim nav uzlīmju Tiks nodrošināts
noņemšanas radīti defekti
Transportlīdzeklim nav Tiks nodrošināts

automašīnu riteņu disku vai
riepu deforrnācija, bojājumi
Nav bijuši virsbūves defekti Tiks nodrošināts

Transportlīdzeklim nav Tiks nodrošināts
neatbilstošs riteņu disku vai

riepu modelis
Transportlīdzekļa stiklojumā nav Tiks nodrošināts
plaisas un caurumi, citi bojājumi

vai to novēršanas pēdas



I
1

I

I
j

IL

Transportlīdzekļa lukturos nav Tiks nodrošināts
plaisas un caurumi

Transportlīdzekļa salonā nav Tiks nodrošināts
traipi, caurumi, plīsumi

Transporthdzeklim nav skrūvj u Tiks nodrošinats
caurumi, kas radušies, noņemot

papildaprīkojumu



1:; r
I

S-_biednoa ar ierobežotu atbHdibu «Arden Trade»

4.pielikums
Nolikumam, ID Nr.Līksna 201511

IT\"A ...."\"ŠU PIEDĀVĀJUMS

;.:.E;'~ī~ konkurss "Lietota autobusa iegāde Līksnas pagasta pārvaldes vajadzībām"
Iepirkuma identifikācijas Nr. Līksna 2015/1

~denta nosaukums

--ŗ! ••••••••~kļa Cena bez
PVN PVN Cena kopā arPVN summa_",,,'...-

(EUR)
likme (%)

(EUR) PVN (EUR)
.-

74000.00 21 15540.00 89540.00' .z: ~ _3!. :;:::~

--
--.:...::::-~: ':.~ ietvertas visas izmaksas un nodokli, kas saistīti ar autobusa obligātā
.r==----::-----:_.:::::.__;.,:_"UšināŠanu,autobusa piegādi un reģistrāciju uz pasūtītāja vārda.

~ •. ::I:l\ā.rds. amats Direktors Nikolajs Fjodorovs

()., _O~

~ ••cs=, zīmoga
~e-dnms

Dzmms

. ~.'

\~
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