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1.

2.

Pasūtītājs

Iepirkuma
metode un
informācijas
apmaiĦas
kārtība

Apes novada dome, reă. Nr. 90000035872,
Juridiskā adrese: Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337
Telefons/fakss: 64307220; e-pasts: administracija@ape.lv; mājas lapa:
www.apesnovads.lv
Kontaktpersona: Inese Muceniece, telef. 64381693; mob. 26419848;
Fakss - 64381158
e-pasts : inese.muceniece@ape.lv
Iepirkumu finansē Apes novada dome
Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā.
(Publisks piegādes vai pakalpojumu līgums, kura paredzamā līgumcena ir
vienāda ar 4000 euro vai lielāka, bet mazāka par 42 000 euro.)
Iepirkumu komisija nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma
procedūras dokumentiem ar iespēju apskatīt un lejupielādēt Interneta mājas lapā
http://www.apesnovads.lv sadaĜā - Publiskie iepirkumi.
Nolikumu var saĦemt elektroniski pa e-pastu vai elektroniskā datu nesēja CD
formātā bez maksas, papīra formātā pie iepirkuma speciālistes Ineses Mucenieces
„Nolejās”, Gaujienas ciemā, Gaujienas pagastā, Apes novadā - darba dienās
iepriekš piesakoties pa telefonu -26419848 vai e-pastu: inese.muceniece@ape.lv

Transporta pakalpojumi pasažieru pārvadāšanai Apes novada pašvaldībai
3.

Iepirkuma
priekšmets

(Identifikācijas Nr. Apes ND 2016/12)
CVP kods- 60172000-4
Iepirkums paredz:

Transporta pakalpojumi pasažieru pārvadāšanas pakalpojuma sniegšanu
(pielikums Nr. 1)




4.

Darbības vieta

5.

Piedāvājuma
derīguma
termiĦš

iepirkuma priekšmets ir sadalīts daĜās;
par katru iepirkuma daĜu ir jāiesniedz piedāvājums saskaĦā ar pielikumu Nr.3;
pretendents var iesniegt piedāvājumus par vienu vai vairākām daĜām;
vienā piedāvājumā nedrīkst būt vairāki finanšu – tehnisko piedāvājumu
varianti.

Transporta pakalpojumi pasažieru pārvadāšanai –Latvija, Lietuva, Igaunija,
Pleskavas apgabals Krievijā
5.1. Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam, t.i., saistošam
iesniedzējam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 30 (trīsdesmit)
dienas, skaitot no iepirkuma nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas
termiĦa.
5.2. Ja objektīvu iemeslu dēĜ iepirkuma līgumu nevar noslēgt noteiktajā termiĦā,
Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiĦa pagarināšanu. Ja
Pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiĦu, par to rakstiski
paziĦo Pasūtītājam.

6.

7.

Piedāvājuma
iesniegšanas
vieta, datums,
laiks, kārtība

Apes novada dome
Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337
līdz 2016.gada 29. augustam plkst. 14. 00 piedāvājumu iesniedzot personīgi vai
sūtot pa pastu uz norādīto adresi.

Prasības
pretendentam

7.1. Pretendents ir fiziska vai juridiska persona, vai šādu personu apvienība
jebkurā to kombinācijā (personu apvienība ir vienots subjekts, neatkarīgi no tā,
vai personu apvienība ir sabiedrība Civillikuma izpratnē vai pilnsabiedrība
Komerclikuma izpratnē) , kas attiecīgi tirgū piedāvā sniegt pakalpojumus. Ir
reăistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām un tiesīgs veikt komercdarbību.
7.2. Ja Pretendents ir personu apvienība, tās dalībnieki slēdz savstarpēju līgumu,
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ietverot informāciju par personu, kas pārstāv apvienību iepirkuma procesā un par
katra dalībnieka līdzdalības apjomu iepirkuma līguma izpildē.
7.3. Uz Pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2.panta piektajā daĜā
minētie izslēgšanas nosacījumi:
1) Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reăistrēts vai kurā atrodas tā
pastāvīgā dzīves vieta, nav nodokĜu parādu ,t.sk. valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.
2) Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process (izĦemot gadījumu,
kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cita līdzīga veida
pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu
un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tās saimnieciskā
darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts.
7.4. Pretendents ir reăistrēts Komercreăistrā vai līdzvērtīgā komercdarbības
reăistrā ārvalstīs atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.
7.5. Pretendents nodrošina pasūtītājam iespēju norēėināties pēcapmaksā ar
bezskaidras naudas norēėinu (ar pārskaitījumu);
7.6. Pretendentam jābūt reăistrētam atbilstoši valsts normatīvo aktu prasībām
pakalpojumu sniegšanai, ko apliecina Pretendenta iesniegtie dokumenti- licence
pasažieru pārvadājumiem;
7.7. Autobusa vadītāja pieredze pasažieru pārvadāšanā vismaz 5 (pieci) gadi
(ietverts pielikumā Nr.2)
7.8. Pretendenta uzĦēmumam ir licence pasažieru komercpārvadājumiem ar
autobusiem Latvijas teritorijā un licence starptautiskajiem pasažieru
komercpārvadājumiem ar autobusiem, kā arī licences vai kartītes katram
autotransporta līdzeklim, kas tiks izmantots komercpārvadājumu veikšanai
7.9. Autobusam, ar kuru nodrošinās līguma izpildi, jābūt Pretendenta īpašumā vai
valdījumā, vai savstarpēji slēgtam līgumam (t.sk. nodomu protokolam) par
transporta nomu/nodošanu valdījumā no cita uzĦēmuma tehniski labā stāvoklī.
7.10.Ja līguma izpildes laikā autobuss ir salūzis, Pretendentam jānodrošina
pakalpojums ar citu nolikumā noteiktu atbilstošu autobusu neatkarīgi, vai tas ir
vai nav pretendenta īpašumā, tas tiek nomāts vai slēgts apakšuzĦēmēja
pakalpojuma līgums par noslēgto līguma cenu.
7.11. Piedāvājumam jāatbilst šī nolikuma Tehniskajai specifikācijai
(pielikums Nr. 1)
8.

Prasības
piedāvājuma
noformēšanai un
iesniegšanai

Katrs pretendents vai pretendentu grupa var iesniegt tikai vienu piedāvājuma
variantu par vienu vai vairākām daĜām.
8.1. Piedāvājuma noformējuma prasības:
Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājuma dokumentiem jābūt sastādītiem latviešu
valodā– viens oriăināls ar norādi piedāvājuma pirmās lapas labajā augšējā stūrī –
„ORIĂINĀLS „ un papildus atsevišėi finanšu piedāvājuma kopija ar norādi
labajā augšējā stūrī „KOPIJA”
Piedāvājumam jābūt apliecinātam, ievērojot LR normatīvo aktu prasības.
Visas piedāvājuma daĜas un pieteikums dalībai iepirkumā ir jānoformē atbilstoši
LR normatīvo aktu prasībām, lapām jābūt caurauklotām, dokumentiem jābūt
sanumurētiem un numerācijai jāatbilst pievienotajam satura rādītājam.
Piedāvājums jāievieto slēgtā aizzīmogotā aploksnē.
Uz aploksnes/iepakojuma jānorāda:
1. Transporta pakalpojumi pasažieru pārvadāšanai Apes novada
pašvaldībai (Identifikācijas Nr. Apes ND 2016/12)
2. Pretendenta nosaukums, juridiskā adresei, kontaktpersona.
3. Neatvērt līdz 2016.gada 29. augustam plkst. 14. 00

3

Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un
iesniegšanu Pasūtītājam.
8.2. Piedāvājuma sagatavošana un noformēšana:
Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments piedāvājumā un/vai
citi piedāvājumā iekĜautie informācijas materiāli ir svešvalodā, tam jāpievieno
Pretendenta apstiprināts tulkojums latviešu valodā.
Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem
pārpratumiem. Vārdiem un skaitĜiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem.
Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar
vārdiem un skaitĜiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.
Piedāvājumam jāatbilst Tehniskajai specifikācijai (Pielikums Nr. 1)
8.3. Piedāvājumu paraksta Pretendenta likumiskā persona vai Pretendenta
pilnvarotais pārstāvis.
9.

Iesniedzamā
informācija

9.1. Piedāvājuma forma - Pielikums Nr.2, kas ietver Apliecinājumu, kurā
Pretendents (ja Pretendents ir juridiska persona) norāda, ka attiecībā uz to
nepastāv Publisko iepirkumu likuma 8.2.panta piektajā daĜā minētie izslēgšanas
nosacījumi
9. 2. Ja Pretendents reăistrēts ārzemes, tam jāiesniedz Reăistrācijas apliecības vai
komersanta reăistrācijas apliecības apliecinātu kopiju (juridiskām personām un
individuālajam komersantam) vai izziĦu, ko izsniedzis LR UzĦēmumu reăistra
līdzvērtīga iestāde citā valstī, kur Pretendents reăistrēts, un kas apliecina, ka
Pretendents ir reăistrēts likumā noteiktajā kārtībā (ja Pretendents ir juridiska
persona).
9.3. Ārvalstī reăistrētam Pretendentam, pēc Pasūtītājs pieprasījuma jāiesniedz
attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziĦas, kas apliecina, ka uz
Pretendentu neattiecas šī nolikuma 9.1.punktā minētie gadījumi (izziĦa derīga, kas
izdota ne vēlāk kā 1 mēnesi no iesniegšanas brīža),
9. 4. Pilnvara, ja piedāvājumu paraksta pilnvarota persona.
9. 5. Finanšu piedāvājums - (Pielikums Nr. 3)
Pretendents finanšu piedāvājuma cenā iekĜauj jebkuras izmaksas, kas saistītas ar
tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām, kas nodrošina savlaicīgu un
kvalitatīvu darbu izpildi. Izmaksas norādāmas bez PVN ar precizitāti 2 (divas)
zīmes aiz komata. Piedāvājumā norādītās cenas paliek nemainīgas visā līguma
izpildes laikā.
9.6. Ja Pretendents piesaista apakšuzĦēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu
vērtība ir vismaz 20% no kopējās iepirkuma līguma vērtības, vai piesaista
apakšuzĦēmējus, lai kvalificētos instrukcijā izvirzītajām prasībām Pretendentam,
tad informāciju par šādiem apakšuzĦēmējiem iekĜauj Nolikuma 4. pielikumā.
ApakšuzĦēmēji aizpilda pielikumu 5.
9.7. Ja Pretendents ir personu apvienība, iesniedz savstarpēju līgumu, ietverot
informāciju par personu, kas pārstāv apvienību iepirkuma procesā un par katra
dalībnieka līdzdalības apjomu iepirkuma līguma izpildē.
9.8. Ja Pasūtītājam pieejamās datu bāzēs nebūs iespējams iegūt nepieciešamo
informāciju par Pretendentu, tad Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Pretendentam,
kuram būtu piešėiramas līguma slēgšanas tiesības, desmit darbadienu laikā
iesniegt izziĦas, atĜaujas vai apliecības (oriăināli vai to apliecinātas kopijas).
9. 9. Licenču kopijas, kas apliecina Pretendenta tiesības veikt pasažieru
komercpārvadājumus Latvijas teritorijā un starptautiskos pasažieru
komercpārvadājumus;
9.10.Licenču kartīšu kopijas autotransportam, ar ko tiks nodrošināti pasažieru
komercpārvadājumi ar autobusiem Latvijas teritorijā;
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9.11. Informācija par tām tehnikas vienībām, ar ko pretendents piedāvā nodrošināt
pakalpojumu sniegšanu (Pielikums Nr. 6), kā arī tehnikas vienību tehniskās pases
(kopijas)
9.13. Pretendentam ir tiesības:
9.13.1. pievienot piedāvājumam jebkurus citus papildus dokumentus, kurus
uzskata par svarīgiem, lai apliecinātu savas tiesības un profesionālās spējas veikt
piegādes, noformējot tos atsevišėi „Papildus dokumenti”;

Piedāvājuma
10. cena

9.13.2. Ja Pretendents uzskata, ka kāda no piedāvājumā sniegtajām informācijām
ir konfidenciāla, saskaĦā ar Publiskā iepirkuma likuma 12. panta 2. punktu un
Informācijas atklātības likumu, piedāvājuma pieteikuma formā /Pielikums Nr. 2/
jāieraksta šāda informācija.
Cenā jāietver visi nodokĜi, nodevas, algas un citus maksājumus, kas ir saistoši
Pretendentam, izĦemot 21% PVN.
Līguma summa fiksēta uz visu līgumā paredzēto izpildes laiku un nevar tik
mainīta līguma darbības laikā izĦemot gadījumu, ja būtiski mainās (pazeminās vai
paaugstinās) degvielas cenas tirgū vai valsts pārvaldes institūcijas ievieš papildus
nodokĜus, kas pakalpojuma izmaksas būtiski (par desmit vai vairāk procentiem)
sadārdzina vai palētina. Cenas var tikt izmainītas, tikai Pusēm savstarpēji
vienojoties.

11. Piedāvājuma
vērtēšana un
izvēles kritēriji

Piedāvājumu vērtēšanu iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.
Komisija vērtē:
11.1.Komisija pārbaudīs PIL 82 panta 5. daĜas prasībām visus Pretendentus
dienā, kad paziĦojums par plānoto līgumu publicēts IUB mājas lapā. Atkarībā no
pārbaudē iegūtajiem rezultātiem iepirkumu komisija rīkosies saskaĦā ar Publisko
iepirkuma likuma 8.2 panta 8. daĜas noteikumiem.
Attiecībā uz Pretendentu, kuram tiks piešėirtas līguma slēgšanas tiesības, komisija
to pārbaudīs arī dienā, kad tiks pieĦemts lēmums par līguma slēgšanas tiesībām.
11. 2. Piedāvājumu noformējuma un iesniegto dokumentu atbilstību nolikuma
prasībām;
Piedāvājumu noformējuma un iesniegto dokumentu atbilstību Nolikuma
prasībām. Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām un
noformējuma neatbilstība ir tik būtiska (Piedāvājums nav ievietots aizlīmētā
iepakojumā; Neaizlīmēts iepakojums; Iepakojums nav noformēts atbilstoši Nolikuma 8.
punktam un tā rezultātā tas atvērts pirms noteiktā laika; Saplēsts iepakojums tādā mērā,
ka var piekĜūt tā saturam; Ir redzams, ka iepakojums ir bijis atvērts un aizlīmēts atkārtoti)

ka varētu ietekmēt iepirkuma rezultātu, komisija piedāvājumu tālāk neizskata.
11. 3. Komisija pārbauda, vai Pretendents ir iesniedzis visus Nolikumā pieprasītos
dokumentus. Ja kāds no Nolikumā prasītajiem dokumentiem nav iesniegts vai
Pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju, komisija turpmāk tā piedāvājumu
neizskata.
11. 4. Finanšu piedāvājumu.
11. 5. Piedāvājuma vērtēšana un izvēles kritēriji
11. 5.1. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums, kurš atbilst šī Nolikuma
un normatīvo aktu prasībām un ir saimnieciski izdevīgākais
piedāvājums.
11.5.2. Iepirkuma komisija izvēlas vienu piedāvājumu katrā iepirkuma daĜā.
11.5.3. Piedāvājums tiks noteikts pēc sekojošiem izvēles kritērijiem un to
skaitliskām vērtībām (maksimālais iespējamais kopējais punktu
skaits100):
- Cena par autobusa nomu (EUR / 1 km) (A) - 40 punkti;
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- Cena par autobusa nomu (stāvēšana) (EUR/ 1 stunda) (B) – 40 punkti
- Pretendenta izmaksas no autobusa stāvvietas līdz maršruta sākumpunktam un
no maršruta beigu punkta līdz stāvvietai)(C) – 20 punkti
11. 5.4. Vērtēšanas principi un aprēėina formulas:
11.5.4.1. Katra pretendenta piedāvāto cenu par autobusa nomu (EUR/1km, kur
ietilpst šofera alga, degvielas izmaksas, amortizācijas izdevumi, peĜĦa un visi
pārējie ar pakalpojuma sniegšanu saistītie izdevumi) vērtē pēc formulas
A=40 x ZA/PA, kur
A – cenas par autobusa nomu (EUR/1 km) novērtējums punktos,
ZA - zemākā piedāvātā cena par autobusa nomu (EUR/1 km).
PA - pretendenta piedāvātā cena par autobusa nomu (EUR/1 km)
11.5.4.2.Katra pretendenta piedāvāto cenu par autobusa nomu (stāvēšana)
(EUR/1stundā, kur ietilpst šofera alga, amortizācijas izdevumi, peĜĦa un visi
pārējie ar pakalpojuma sniegšanu saistītie izdevumi) vērtē pēc formulas
B=40 x ZB/PB, kur
B– cenas par autobusa nomu (stāvēšana) novērtējums punktos,
ZB– zemākā piedāvātā cena par autobusa nomu (stāvēšana)
(EUR/1stunda)
PB - pretendenta piedāvātā cena par autobusa nomu (stāvēšana)
(EUR/1stunda)
11.5.4.3. Pretendenta izmaksas (EUR, kur ietilpst šofera alga, degvielas
izmaksas, amortizācijas izdevumi, peĜĦa un visi pārējie ar pakalpojuma sniegšanu
saistītie izdevumi) no autobusa stāvvietas līdz maršruta sākumpunktam un no
maršruta beigu punkta līdz stāvvietai. (Maršruta sākuma un beigu punkti ir
Gaujienas, Trapenes, Vidagas ciemi un Apes pilsēta)

C= 20 x ZC/PC, kur
C – Pretendenta izmaksas no autobusa stāvvietas līdz maršruta sākumpunktam un
no maršruta beigu punkta līdz stāvvietai (novērtējums punktos),
ZC– mazākais piedāvātās izmaksas (EUR)
PC – pretendenta piedāvātais izmaksas (EUR)
11. 5.5. Kopējā piedāvājuma novērtējuma punktus (K) aprēėina pēc šādas
formulas
K = A+B+C
11.5.6. Komisija par iepirkuma uzvarētāju atzīst Pretendentu, kura
piedāvājums ir saimnieciski izdevīgākais.
11. 6. Attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešėiramas līguma slēgšanas
tiesības, komisija pārbaudīs, vai uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8²
panta 5. punktā definētie izslēgšanas nosacījumi .
11.6.1. Ārzemēs reăistrētam Pretendentam pēc Pasūtītājs pieprasījuma
jāiesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziĦas, kas
apliecina, ka uz Pretendentu Publisko iepirkumu likuma 8² panta 5.
punktā minētie gadījumi. IzziĦa derīga ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc tās
izsniegšanas dienas.
Ja noteiktajā termiĦā apliecinājums nav iesniegts, pretendents tiek izslēgts no
turpmākas dalības iepirkumā.
11.7. Komisija pārliecināsies, vai Pasūtītāja budžetā ir paredzēti pietiekami
līdzekĜi izvēlētā Pretendenta piedāvājuma apmaksai. Ja līguma slēgšanas tiesību
ieguvušā Pretendenta finanšu piedāvājuma summa pārsniedz Pasūtītāja budžetā
paredzētos līdzekĜus, komisija par to informē novada domes vadību un tiek
pieĦemts lēmums pārtraukt vai nepārtraukt iepirkumu.
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12.1.Pieprasīt, lai Pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas
nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei,
12. Iepirkumu
piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un
komisijas tiesības
salīdzināšanai.
un pienākumi
12.2.Lemt par piedāvājuma noformējuma atbilstību Nolikuma minētajām
prasībām.
12.3.Pieaicināt ekspertu piedāvājumu vērtēšanā.
12.4.Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.
12.5.Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Nolikumu.
12.6.Nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu
attieksmi pret tiem.
12.7.Noraidīt piedāvājumu, ja tiek konstatēts, ka iesniegts nolikuma prasībām
neatbilstošs piedāvājums vai ir sniegta nepilnīga vai nepatiesa informācija.
12.8.Vērtēt Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaĦā ar normatīvajiem
aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieĦemt lēmumu par
iepirkuma pārtraukšanu.
12.9.Noraidīt piedāvājumu, ja tiek konstatēts, ka iesniegts Nolikuma prasībām
neatbilstošs piedāvājums vai ir sniegta nepilnīga vai nepatiesa informācija.
12.10.Citas normatīvajos aktos noteiktas tiesības un pienākumi
13. Pretendenta
tiesības un
pienākumi

13.1.Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saĦemts.
13.2.Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiĦa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto
piedāvājumu, attiecīgi noformējot ar norādi „Grozījumi”.
13.3.Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām un LR normatīvo aktu
prasībām.
13.4.Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu
informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, Pretendentu
atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.
13.5.Pieprasīt papildu informāciju par Nolikumu.
13.6.Pārsūdzēt iepirkumu komisijas lēmumu Administratīvā procesa likumā
noteiktajā kārtībā
13.7.Citas normatīvajos aktos noteiktas tiesības un pienākumi

14. Līguma slēgšana

15. Pielikumi

Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto Pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz
Pretendenta piedāvājumu un saskaĦā ar Nolikuma noteikumiem.
Iepirkuma līgums tiek slēgts Ħemto vērā piedāvājumā norādīto cenu.
Līguma darbības termiĦš- līdz 2017. gada 31. decembrim
Pielikums Nr. 1 – Tehniskā specifikācija
Pielikums Nr. 2 - Piedāvājuma forma.
Pielikums Nr. 3 - Pretendenta finanšu piedāvājums
Pielikums Nr. 4 – Informācija par apakšuzĦēmējiem
Pielikums Nr. 5 – ApakšuzĦēmēju apliecinājumi
Pielikums Nr. 6 – Piedāvāto autobusu saraksts
Pielikums Nr. 7 – Līguma projekts
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Pielikums Nr.1
Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2016/12
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
1. Iepirkums paredz pasažieru transporta (ar šoferi) pakalpojumu saĦemšanu Apes novada domes
un tās iestāžu/struktūrvienību vajadzībām.
2. Transportu paredzēts izmantot pārvadājumiem galvenokārt Latvijas Republikas teritorijā.
Neliela pakalpojuma daĜa ir arī pārvadājumi Eiropas Savienības teritorijā un uz Pleskavas
apgabalu Krievijā.
3. Pakalpojumam izvirzītās prasības, tai skaitā veselības drošības, vides, ergonomiskās
u.c. prasības, kā arī piemērojamie kvalitātes standarti:
3.1) piedāvātajiem transporta līdzekĜiem ir jābūt derīgai tehniskajai apskatei un tiem jābūt
normatīvajos aktos noteiktā tehniskā kārtībā;
3.2) autotransporta līdzekĜiem jābūt komfortabliem, pasažieru krēsliem jābūt ar galvas paliktĦiem,
trokšĦa līmenis transporta līdzeklī nedrīkst pārsniegt ražotāja tehniskajos parametros noteikto
normu; klimata kontrole vai kondicionēšanas sistēma, kas nodrošina vienmērīgu temperatūru
+20º C visā autotransportā vēlama visos piedāvātajos autobusos, bet obligāta autobusos sākot
ar autobusiem virs 20 pasažieru sēdvietu skaita.
3.3) jāatbilst pasažieru pārvadāšanai noteiktajām normatīvo aktu prasībām;
3.4) Ħemot vērā maršrutu, transporta līdzekĜiem jābūt apdrošinātiem un aprīkotiem tā, lai Latvijā
un ārzemēs varētu piedalīties ceĜu satiksmē;
3.5) piedāvātajos transporta līdzekĜos ir jābūt iespējai pārvadāt pasažieru personīgās mantas,
svētku tērpus, instrumentus, sporta inventāru u.tml. Autobusam ir jābūt mantu novietošanai
izmantojamam bagāžas nodalījumam. Ja bagāžas nodalījums nav izmantojams vai tā vispār
nav, pretendents pakalpojuma sniegšanu ir tiesīgs nodrošināt ar autobusu, kam ir vismaz par 3
sēdvietām (autobusos līdz 25 sēdvietām) un 5 sēdvietām (autobusos virs 25 sēdvietām) vairāk,
vienlaikus nepalielinot pakalpojuma cenu;
3.6) Izpildītājam ir jānodrošina sniegto pakalpojumu precīza uzskaite;
3.7) ja transporta pakalpojuma sniegšanas laikā transporta līdzeklim ir gadījušās tehniska rakstura
problēmas, Izpildītājs tās atrisina patstāvīgi, vai arī jānodrošina pakalpojuma sniegšanu ar
citu tehniskā kārtībā esošu transporta līdzekli, lai savlaicīgi un kvalitatīvi sniegtu transporta
pakalpojumu nolīgtajā maršrutā;
3.8) ja transporta pakalpojums nav noticis pilnā apmērā un pasažieri nav nokĜuvuši uz pasākumu,
tad Pasūtītājs rēėinu neapmaksā un Izpildītājs sedz nodarītos zaudējumus;
3.10) Pārvadājumiem ārpus Latvijas teritorijas Izpildītājam jānodrošina, lai brauciena laikā netiktu
pārkāptas darba un atpūtas laika regulējuma prasības.
4. Pakalpojuma sniegšanas apraksts.
4.1) Pēc pasūtītāja pieprasījuma jāveic pasažieru pārvadājumi pa Latvijas teritoriju un ārzemēm.
4.2) Maršrutu mērėis - skolēnu mācību olimpiādes, koncerti, skates, sacensības, ekskursijas u.c.
4.3) Pasūtītājs transporta pieprasījumu un informāciju par maršrutu (izbraukšanas un atgriešanās laiks,
izbraukšanas vieta un galamērėis, kopējais pasažieru skaits un citi apstākĜi) nodod ne vēlāk kā 3 (trīs)
darba dienas pirms brauciena.
4.4) Vienā maršrutā paredzams brauciens gan autobusa stāvēšana. Paredzami gari maršruti un
īsi maršruti. Maršruta sākumpunktu un galapunktu nosaka pasūtītājs.
4.5) Ir nepieciešami šādi autobusu veidi pakalpojumam:
 Pārvadājumu pakalpojumi no Gaujienas ciema ar mikroautobusu 15-19 pasažieriem; ar
autobusu ne mazāk kā 32 pasažieriem; ar autobusu ne mazāk kā 50 pasažieriem;
 Pārvadājumu pakalpojumi no Apes pilsētas ar mikroautobusu 15-19 pasažieriem; ar
autobusu ne mazāk kā 32 pasažieriem; ar autobusu ne mazāk kā 50 pasažieriem;
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 Pārvadājumu pakalpojumi no Trapenes ciema ar mikroautobusu 15-19 pasažieriem; ar
autobusu ne mazāk kā 32 pasažieriem; ar autobusu ne mazāk kā 50 pasažieriem;
 Pārvadājumu pakalpojumi no Vidagas ciema Virešu pagastā ar autobusu ne mazāk kā 32
pasažieriem;
5. Pretendentam ir tiesības piedāvāt autobusus ar citu sēdvietu skaitu, kas būtiski neatšėiras no
Tehniskās specifikācijas 4.5. punktā noteiktā.
Pielikums Nr.2
Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2016/12

PRETENDENTA PIETEIKUMS IEPIRKUMAM
Transporta pakalpojumi pasažieru pārvadāšanai Apes novada pašvaldībai
Informācija par pretendentu1
Pretendenta nosaukums
(vai vārds, uzvārds):
Reăistrācijas numurs
(vai personas kods):
Juridiskā adrese:
Biroja adrese:
Tālrunis:
E-pasta adrese:
Vispārējā interneta adrese:

Fakss:

Finanšu rekvizīti
Bankas nosaukums:
Bankas kods:
Konta numurs:

Informācija par pretendenta kontaktpersonu
Vārds, uzvārds:
IeĦemamais amats:
Tālrunis:
E-pasta adrese:

Fakss:

Ar šo mēs apliecinām, ka esam iepazinušies un atzīstam par pareizu iepirkuma Nolikumu, piekrītam
piedalīties iepirkumā un garantējam prasību izpildi. Iepirkuma Nolikums un tā pielikumi ir skaidri un
saprotami, iebildumu un pretenziju nav. Mēs saprotam, ka Jūs varat pieĦemt vai noraidīt jebkuru
piedāvājumu, kā arī anulēt iepirkuma rezultātus un noraidīt visus piedāvājumus jebkurā brīdī līdz
līguma slēgšanai.
Mēs apliecinām , ka
•

Uz Pretendentu neattiecas Publisko iepirkuma likuma 8.2 panta 5. punkta izslēgšanas
nosacījumi;

•

Pretendents ir reăistrēts atbilstoši LR likumdošanai;

•

Ir Licence, kas apliecina tiesības veikt pasažieru pārvadājumus;

•

Ir Licences kartiĦas autotransportam, ar ko tiks nodrošināti autopārvadājumi;

1

Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, šie lauki jāaizpilda par katru personu apvienības dalībnieku
atsevišėi, kā arī papildus jānorāda, kura persona pārstāv personu apvienību šajā iepirkumā.

9

•

Pakalpojuma sniegšanā tiks nodrošināti autobusu vadītāji ar atbilstošu autovadītāja
kategoriju un tiem būs derīgi medicīniskās komisijas slēdzieni;

•

Autobusa vadītāja pieredze pasažieru pārvadāšanā ne mazāk kā 5 (pieci) gadi

•

Pretendents ir:
a) juridiska persona un reăistrēts atbilstoši LR likumdošanai
b) fiziska persona, kura apĦemas līguma tiesību iegūšanas brīdī
reăistrēties kā saimnieciskās darbības veicējs
/vajadzīgo atzīmēt ar „jā”/

•

Pretendents ir iepazinies ar iepirkuma Nolikumu un piekrīt visiem iepirkuma tā
noteikumiem;

•

Pretendents atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību 30 (trīsdesmit) kalendāra dienas no
Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiĦa, bet gadījumā, ja tiek atzīts par
uzvarētāju – līdz iepirkuma līguma noslēgšanai;

•

Pretendenta finanšu piedāvājumā ir paredzēti visi pakalpojuma sniegšanas riski, kas saistīti
ar cenu izmaiĦām un citiem neparedzētiem apstākĜiem, kā arī visas administratīvās un citas
izmaksas, kas nodrošina pakalpojuma sniegšanu saskaĦā ar tehnisko specifikāciju.

•

Summa ietver visas izmaksas un ir adekvāta, lai veiktu pakalpojumu atbilstoši Latvijas
Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

•

Visa piedāvājumā sniegtā informācija ir patiesa;

•

Pretendents, parakstot šo pieteikumu, apliecina savu dalību un iesniedz savu piedāvājumu
iepirkumam Transporta pakalpojumi pasažieru pārvadāšanai Apes novada
pašvaldībai
Pretendents vai tā pārstāvis
Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums
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Pielikums Nr.3
Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2016/12

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA

1. daĜa – Transporta pakalpojums pasažieru pārvadāšanai no Gaujienas ciema

Pretendenta
piedāvājums

Prasības Tehniskajā
specifikācijā

Sēdvietu skaits
autobusā

Pretendenta piedāvātā
cena
par autobusa nomu
EUR / 1 km (bez PVN)

Pretendenta
piedāvātā
cena par autobusa
nomu
(stāvēšana)
EUR / stundā (bez
PVN)

(ietilpst šofera alga,
degvielas
izmaksas, amortizācijas
izdevumi, peĜĦa un visi
pārējie
ar pakalpojuma sniegšanu
saistītie izdevumi)

(ietilpst šofera alga,
amortizācijas
izdevumi, peĜĦa un visi
pārējie
ar pakalpojuma
sniegšanu
saistītie izdevumi)

Pretendenta
izmaksas no
autobusa stāvvietas
līdz Gaujienas
ciemam un atpakaĜ
EUR (bez PVN)
(ietilpst šofera alga,
degvielas
izmaksas, amortizācijas
izdevumi, peĜĦa un visi
pārējie
ar pakalpojuma
sniegšanu
saistītie izdevumi)

15-19
Autobusā ir / nav funkcionējoša klimata kontrole / kondicionēšanas sistēma (vajadzīgo pasvītrot)*

* - norādei informatīvs raksturs
Pretendents vai tā pārstāvis
Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums

2. daĜa – Transporta pakalpojums pasažieru pārvadāšanai no Gaujienas ciema

Pretendenta
piedāvājums

Prasības Tehniskajā
specifikācijā

Sēdvietu skaits
autobusā

Pretendenta piedāvātā
cena
par autobusa nomu
EUR / 1 km (bez PVN)

Pretendenta
piedāvātā
cena par autobusa
nomu
(stāvēšana)
EUR / stundā (bez
PVN)

(ietilpst šofera alga,
degvielas
izmaksas, amortizācijas
izdevumi, peĜĦa un visi
pārējie
ar pakalpojuma sniegšanu
saistītie izdevumi)

(ietilpst šofera alga,
amortizācijas
izdevumi, peĜĦa un visi
pārējie
ar pakalpojuma
sniegšanu
saistītie izdevumi)

Pretendenta
izmaksas no
autobusa stāvvietas
līdz Gaujienas
ciemam un atpakaĜ
EUR (bez PVN)
(ietilpst šofera alga,
degvielas
izmaksas, amortizācijas
izdevumi, peĜĦa un visi
pārējie
ar pakalpojuma
sniegšanu
saistītie izdevumi)

Ne mazāk
kā 32
Autobusā ir / nav funkcionējoša klimata kontrole / kondicionēšanas sistēma (vajadzīgo pasvītrot)

* - pasūtītāja obligāta prasība Tehniskās specifikācijas 3.2.punktā
Pretendents vai tā pārstāvis
Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums
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*

3. daĜa – Transporta pakalpojums pasažieru pārvadāšanai no Gaujienas ciema

Pretendenta
piedāvājums

Prasības Tehniskajā
specifikācijā

Sēdvietu skaits
autobusā

Pretendenta piedāvātā
cena
par autobusa nomu
EUR / 1 km (bez PVN)
(ietilpst šofera alga,
degvielas
izmaksas, amortizācijas
izdevumi, peĜĦa un visi
pārējie
ar pakalpojuma sniegšanu
saistītie izdevumi)

Pretendenta
piedāvātā
cena par autobusa
nomu
(stāvēšana)
EUR / stundā (bez
PVN)
(ietilpst šofera alga,
amortizācijas
izdevumi, peĜĦa un visi
pārējie
ar pakalpojuma
sniegšanu
saistītie izdevumi)

Pretendenta
izmaksas no
autobusa stāvvietas
līdz Gaujienas
ciemam un atpakaĜ
EUR (bez PVN)
(ietilpst šofera alga,
degvielas
izmaksas, amortizācijas
izdevumi, peĜĦa un visi
pārējie
ar pakalpojuma
sniegšanu
saistītie izdevumi)

Ne mazāk
kā 50
pasažieriem
Autobusā ir / nav funkcionējoša klimata kontrole / kondicionēšanas sistēma (vajadzīgo pasvītrot) *

* - pasūtītāja obligāta prasība Tehniskās specifikācijas 3.2.punktā
Pretendents vai tā pārstāvis
Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums

4. daĜa – Transporta pakalpojums pasažieru pārvadāšanai no Apes pilsētas

Pretendenta
piedāvājums

Prasības Tehniskajā
specifikācijā

Sēdvietu skaits
autobusā

Pretendenta piedāvātā
cena
par autobusa nomu
EUR / 1 km (bez PVN)
(ietilpst šofera alga,
degvielas
izmaksas, amortizācijas
izdevumi, peĜĦa un visi
pārējie
ar pakalpojuma sniegšanu
saistītie izdevumi)

Pretendenta
piedāvātā
cena par autobusa
nomu
(stāvēšana)
EUR / stundā (bez
PVN)
(ietilpst šofera alga,
amortizācijas
izdevumi, peĜĦa un visi
pārējie
ar pakalpojuma
sniegšanu
saistītie izdevumi)

Pretendenta
izmaksas no
autobusa stāvvietas
līdz Apes pilsētai un
atpakaĜ
EUR (bez PVN)
(ietilpst šofera alga,
degvielas
izmaksas, amortizācijas
izdevumi, peĜĦa un visi
pārējie
ar pakalpojuma
sniegšanu
saistītie izdevumi)

15-19
pasažieri
Autobusā ir / nav funkcionējoša klimata kontrole / kondicionēšanas sistēma (vajadzīgo pasvītrot) *

* - norādei informatīvs raksturs
Pretendents vai tā pārstāvis
Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums
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5. daĜa – Transporta pakalpojums pasažieru pārvadāšanai no Apes pilsētas

Pretendenta
piedāvājums

Prasības Tehniskajā
specifikācijā

Sēdvietu skaits
autobusā

Pretendenta piedāvātā
cena
par autobusa nomu
EUR / 1 km (bez PVN)
(ietilpst šofera alga,
degvielas
izmaksas, amortizācijas
izdevumi, peĜĦa un visi
pārējie
ar pakalpojuma sniegšanu
saistītie izdevumi)

Pretendenta
piedāvātā
cena par autobusa
nomu
(stāvēšana)
EUR / stundā (bez
PVN)
(ietilpst šofera alga,
amortizācijas
izdevumi, peĜĦa un visi
pārējie
ar pakalpojuma
sniegšanu
saistītie izdevumi)

Pretendenta
izmaksas no
autobusa stāvvietas
līdz Apes pilsētai un
atpakaĜ
EUR (bez PVN)
(ietilpst šofera alga,
degvielas
izmaksas, amortizācijas
izdevumi, peĜĦa un visi
pārējie
ar pakalpojuma
sniegšanu
saistītie izdevumi)

ne mazāk
kā 32
pasažieriem
Autobusā ir / nav funkcionējoša klimata kontrole / kondicionēšanas sistēma (vajadzīgo pasvītrot)

*

* - pasūtītāja obligāta prasība Tehniskās specifikācijas 3.2.punktā
Pretendents vai tā pārstāvis
Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums

6. daĜa – Transporta pakalpojums pasažieru pārvadāšanai no Apes pilsētas

Pretendenta
piedāvājums

Prasības Tehniskajā
specifikācijā

Autobuss
(sēdvietu skaits)

Pretendenta piedāvātā
cena
par autobusa nomu
EUR / 1 km (bez PVN)
(ietilpst šofera alga,
degvielas
izmaksas, amortizācijas
izdevumi, peĜĦa un visi
pārējie
ar pakalpojuma sniegšanu
saistītie izdevumi)

Pretendenta
piedāvātā
cena par autobusa
nomu
(stāvēšana)
EUR / stundā (bez
PVN)
(ietilpst šofera alga,
amortizācijas
izdevumi, peĜĦa un visi
pārējie
ar pakalpojuma
sniegšanu
saistītie izdevumi)

Pretendenta
izmaksas no
autobusa stāvvietas
līdz Apes pilsētai un
atpakaĜ
EUR (bez PVN)
(ietilpst šofera alga,
degvielas
izmaksas, amortizācijas
izdevumi, peĜĦa un visi
pārējie
ar pakalpojuma
sniegšanu
saistītie izdevumi)

ne mazāk
kā 50
pasažieriem
Autobusā ir / nav funkcionējoša klimata kontrole / kondicionēšanas sistēma (vajadzīgo pasvītrot)

* - pasūtītāja obligāta prasība Tehniskās specifikācijas 3.2.punktā
Pretendents vai tā pārstāvis
Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums
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*

7. daĜa – Transporta pakalpojums pasažieru pārvadāšanai no Vidagas ciema Virešu pagastā

Pretendenta
piedāvājums

Prasības Tehniskajā
specifikācijā

Sēdvietu skaits
autobusā

Pretendenta piedāvātā
cena
par autobusa nomu
EUR / 1 km (bez PVN)
(ietilpst šofera alga,
degvielas
izmaksas, amortizācijas
izdevumi, peĜĦa un visi
pārējie
ar pakalpojuma sniegšanu
saistītie izdevumi)

Pretendenta
piedāvātā
cena par autobusa
nomu
(stāvēšana)
EUR / stundā (bez
PVN)
(ietilpst šofera alga,
amortizācijas
izdevumi, peĜĦa un visi
pārējie
ar pakalpojuma
sniegšanu
saistītie izdevumi)

Pretendenta
izmaksas no
autobusa stāvvietas
līdz Vidagas ciemam
un atpakaĜ
EUR (bez PVN)
(ietilpst šofera alga,
degvielas
izmaksas, amortizācijas
izdevumi, peĜĦa un visi
pārējie
ar pakalpojuma
sniegšanu
saistītie izdevumi)

ne mazāk
kā 32
pasažieriem
Autobusā ir / nav funkcionējoša klimata kontrole / kondicionēšanas sistēma (vajadzīgo pasvītrot) *

* - pasūtītāja obligāta prasība Tehniskās specifikācijas 3.2.punktā
Pretendents vai tā pārstāvis
Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums

8. daĜa – Transporta pakalpojums pasažieru pārvadāšanai no Trapenes ciema

Pretendenta
piedāvājums

Prasības Tehniskajā
specifikācijā

Sēdvietu skaits
autobusā

Pretendenta piedāvātā
cena
par autobusa nomu
EUR / 1 km (bez PVN)
(ietilpst šofera alga,
degvielas
izmaksas, amortizācijas
izdevumi, peĜĦa un visi
pārējie
ar pakalpojuma sniegšanu
saistītie izdevumi)

Pretendenta
piedāvātā
cena par autobusa
nomu
(stāvēšana)
EUR / stundā (bez
PVN)
(ietilpst šofera alga,
amortizācijas
izdevumi, peĜĦa un visi
pārējie
ar pakalpojuma
sniegšanu
saistītie izdevumi)

Pretendenta
izmaksas no
autobusa stāvvietas
līdz Trapenes
ciemam un atpakaĜ
EUR (bez PVN)
(ietilpst šofera alga,
degvielas
izmaksas, amortizācijas
izdevumi, peĜĦa un visi
pārējie
ar pakalpojuma
sniegšanu
saistītie izdevumi)

15-19
pasažieriem
Autobusā ir / nav funkcionējoša klimata kontrole / kondicionēšanas sistēma (vajadzīgo pasvītrot) *

* - norādei informatīvs raksturs
Pretendents vai tā pārstāvis
Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums
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9. daĜa – Transporta pakalpojums pasažieru pārvadāšanai no Trapenes ciema

Pretendenta
piedāvājums

Prasības Tehniskajā
specifikācijā

Sēdvietu skaits
autobusā

Pretendenta piedāvātā
cena
par autobusa nomu
EUR / 1 km (bez PVN)
(ietilpst šofera alga,
degvielas
izmaksas, amortizācijas
izdevumi, peĜĦa un visi
pārējie
ar pakalpojuma sniegšanu
saistītie izdevumi)

Pretendenta
piedāvātā
cena par autobusa
nomu
(stāvēšana)
EUR / stundā (bez
PVN)
(ietilpst šofera alga,
amortizācijas
izdevumi, peĜĦa un visi
pārējie
ar pakalpojuma
sniegšanu
saistītie izdevumi)

Pretendenta
izmaksas no
autobusa stāvvietas
līdz Trapenes
ciemam un atpakaĜ
EUR (bez PVN)
(ietilpst šofera alga,
degvielas
izmaksas, amortizācijas
izdevumi, peĜĦa un visi
pārējie
ar pakalpojuma
sniegšanu
saistītie izdevumi)

Ne mazāk kā
32
pasažieriem
Autobusā ir / nav funkcionējoša klimata kontrole / kondicionēšanas sistēma (vajadzīgo pasvītrot) *

* - pasūtītāja obligāta prasība Tehniskās specifikācijas 3.2.punktā
Pretendents vai tā pārstāvis
Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums

10. daĜa – Transporta pakalpojums pasažieru pārvadāšanai no Trapenes ciema

Pretendenta
piedāvājums

Prasības Tehniskajā
specifikācijā

Sēdvietu skaits
autobusā

Pretendenta piedāvātā
cena
par autobusa nomu
EUR / 1 km (bez PVN)
(ietilpst šofera alga,
degvielas
izmaksas, amortizācijas
izdevumi, peĜĦa un visi
pārējie
ar pakalpojuma sniegšanu
saistītie izdevumi)

Pretendenta
piedāvātā
cena par autobusa
nomu
(stāvēšana)
EUR / stundā (bez
PVN)
(ietilpst šofera alga,
amortizācijas
izdevumi, peĜĦa un visi
pārējie
ar pakalpojuma
sniegšanu
saistītie izdevumi)

Pretendenta
izmaksas no
autobusa stāvvietas
līdz Trapenes
ciemam un atpakaĜ
EUR (bez PVN)
(ietilpst šofera alga,
degvielas
izmaksas, amortizācijas
izdevumi, peĜĦa un visi
pārējie
ar pakalpojuma
sniegšanu
saistītie izdevumi)

Ne mazāk
kā 50
pasažieriem
Autobusā ir / nav funkcionējoša klimata kontrole / kondicionēšanas sistēma (vajadzīgo pasvītrot)

* - pasūtītāja obligāta prasība Tehniskās specifikācijas 3.2.punktā
Pretendents vai tā pārstāvis
Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums
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*

Pielikums Nr.4
Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2016/12
INFORMĀCIJA
PAR PRETENDENTA APAKŠUZĥĒMEJU(IEM)
Iesniedz, ja Pretendents līguma izpildei ir plānojis piesaistīt apakšuzĦēmējus. Ja Pretendents informāciju
neiesniedz, Pasūtītājs uzskata, ka apakšuzĦēmēji netiek piesaistīti.

Nr.
p. k.

Nosaukums

Adrese,
telefons,
kontaktpersona

Pakalpojuma daĜas
apjoms no kopējā
apjoma (%)

ApakšuzĦēmēja(-u)
paredzēto pakalpojuma
daĜu apraksts

1.
……
…….
var pievienot rindas tabulā

Pretendents vai tā pārstāvis
Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums

Pielikums Nr.5
Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2016/12
APAKŠUZĥĒMĒJA APĥEMŠANĀS
( Iesniedz, ja Pretendents līguma izpildei ir plānojis piesaistīt apakšuzĦēmējus. Ja Pretendents informāciju
neiesniedz, Pasūtītājs uzskata, ka apakšuzĦēmēji netiek piesaistīti.)

Ar šo mēs ____________________________ (uzĦēmuma nosaukums, reă.Nr.) apĦemamies kā
apakšuzĦēmējs strādāt pie līguma „Transporta pakalpojumi pasažieru pārvadāšanai Apes
novada pašvaldībai”
” izpildes <Pretendenta nosaukums> piedāvājumā gadījumā, ja šim Pretendentam tiks piešėirtas
tiesības slēgt Līgumu, veicot ___________________________________________ (minēt
konkrētos apakšuzĦēmējam veicamos darbus un to apjomus (% un summa, EUR bez PVN).
Ar šo apliecinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma dokumentāciju un Līguma nosacījumiem.
Iesniedz, ja Pretendents līguma izpildei ir plānojis piesaistīt apakšuzĦēmējus. Ja Pretendents informāciju
neiesniedz, Pasūtītājs uzskata, ka apakšuzĦēmēji netiek piesaistīti.

ApakšuzĦēmēja
Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums
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Pielikums Nr.6
Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2016/12
PIEDĀVĀTO AUTOBUSU SARAKSTS
Piedāvāto autobusu tehniskā specifikācija

Marka, modelis,

Izlaiduma gads

Sēdvietu skaits

bagāžas
nodalījums

citi parametri

(ir/nav)

var pievienot rindas tabulā

Pielikumā:
Autobusu Tehniskās pases (kopijas):
Pretendents vai tā pārstāvis
Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums

Pielikums Nr.7
Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2016/12
PROJEKTS
Līgums par pasažieru pārvadājumiem
Nr._____
Apē

2016.gada __._____________

Apes novada dome, reăistrācijas Nr.90000035872, Stacijas ielā 2, Apē , Apes novads, LV-4337,
tās izpilddirektora Viestura DANDENA personā, kas darbojas pamatojoties uz likumu „Par
pašvaldībām” un domes Nolikumu, turpmāk līguma tekstā, turpmāk saukts - Pasūtītājs, no vienas
puses, ………….., reă.Nr. ………..; adrese: ……….., turpmāk saukts – „Izpildītājs”, tās
…………personā, kurš rīkojas uz …….. pamata, no otras puses, turpmāk katrs atsevišėi saukts Puse, bet abi kopā - Puses, pamatojoties uz Apes novada domes rīkotā iepirkuma “Transporta
pakalpojumi pasažieru pārvadāšanai Apes novada pašvaldībai” (identifikācijas Nr. APES ND
2016/12) rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, bez maldības, viltus un spaidiem,
noslēdz šo līgumu par pasažieru pārvadājumiem, turpmāk tekstā – “Līgums”, par sekojošo:
1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apĦemas sniegt pasažieru pārvadājumu pakalpojumus
Latvijas teritorijā un ārzemēs.
1.2. Izpildītājam jānodrošina pasažieru pārvadājumu pakalpojumi ar autobusiem, saskaĦā ar
iesniegto piedāvājumu iepirkuma ………………… daĜās atbilstoši Līguma
1. pielikumam (Izpildītāja piedāvājums iepirkumam).
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1.3. Izpildītājs apliecina, ka viĦam ir normatīvajos aktos noteiktas tiesības un spēkā esošas
licences veikt pasažieru komercpārvadājumus Latvijas teritorijā un starptautiskos
pasažieru komercpārvadājumus.
2. Pušu saistības
2.1. Izpildītājs apĦemas:
2.1.1. SaskaĦotajos laikos nodrošināt Pasūtītāju ar autobusu un īstenot pasažieru
pārvadājumus pēc saskaĦotā maršruta atbilstoši šī Līguma, tā pielikumu un
normatīvo aktu prasībām.
2.1.2. UzĦemas visu atbildību par Līguma 1.1. punktā uzdotajiem pasažieru pārvadājumu
pakalpojumiem, t.sk., par Pasūtītājam, Pasūtītāja darbiniekiem un pasažieriem
nodarītajiem kaitējumiem un zaudējumiem.
2.1.3. Pasūtījuma kvalitatīvai izpildei norīkot kvalificētu autobusa vadītāju, kuram piemīt
augsta klientu apkalpošanas kultūra, normatīvajos aktos noteiktā kvalifikācija un
vismaz 5 gadu darba pieredze pasažieru pārvadājumos.
2.1.4. Nodrošināt un apmaksāt autobusa remontu un tehniskās apkopes izdevumus
gadījumos, ja tie nav radušies Pasūtītāja vainas dēĜ.
2.1.5. Organizēt un apmaksāt transportu Pasūtītāja pārvietošanai, ja transporta līdzekĜa
tālākā kustība Izpildītāja vainas dēĜ vai autobusa bojājumu dēĜ sasakĦotajā maršrutā
nav iespējama.
2.1.6. Nodrošināt iespēju pārvadāt pasažieru personīgās mantas, svētku tērpus,
instrumentus, sporta inventāru u.tml. Autobusam ir jābūt mantu novietošanai
izmantojamam bagāžas nodalījumam. Ja bagāžas nodalījums nav izmantojams vai
tā vispār nav, izpildītājs pakalpojuma sniegšanu nodrošina ar autobusu, kam ir
vismaz par 3 sēdvietām (autobusos līdz 25 sēdvietām) un 5 sēdvietām (autobusos
virs 25 sēdvietām) vairāk, vienlaikus nepalielinot pakalpojuma cenu;
2.1.7. nodrošināt komfortablus autobusus, kuros krēsliem ir galvas paliktĦi, trokšĦa
līmenis transporta līdzeklī nepārsniedz ražotāja tehniskajos parametros noteikto
normu;
2.1.8. autobusos virs 20 pasažieru sēdvietu skaita nodrošināt klimata kontroli vai
kondicionēšanas sistēmu, kas nodrošina vienmērīgu temperatūru +20º C visā
autotransportā ;
2.2. Pasūtītājs apĦemas:
2.2.1. Samaksāt Izpildītājam par saĦemtajiem pasažieru pārvadājumu pakalpojumiem
saskaĦā ar Līguma 1. pielikumu (Izpildītāja piedāvājums iepirkumam) un izrakstīto
rēėinu.
2.2.2. Atlīdzināt zaudējumus, kuri Izpildītājam radušies Pasūtītāja vainas, saistību
nepildīšanas vai nepienācīgas pildīšanas dēĜ.
2.2.3. Pasūtītājs transporta pieprasījumu un informāciju par maršrutu (izbraukšanas un
atgriešanās laiks, izbraukšanas vieta un galamērėis, kopējais pasažieru skaits un
citi apstākĜi) nodod ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms brauciena.
3. Pakalpojuma izpilde un norēėinu kārtība
3.1. Līguma cena saskaĦā ar šī Līguma 1. pielikuma (Izpildītāja piedāvājums iepirkumam
3.pielikums- Finanšu piedāvājums).
3.2. Izpildītājam jānodrošina pakalpojuma sniegšana 3 darbdienu laikā no pasūtītāja
pieprasījuma saĦemšanas brīža.
3.3. Visi norēėini šī Līguma ietvaros notiek ar pēcapmaksu reizi mēnesī saskaĦā ar Izpildītāja
piestādīto rēėinu. Norēėini jāveic Izpildītāja bankas kontā 14 (četrpadsmit) kalendāro
dienu laikā pēc rēėina saĦemšanas.
3.4. Gadījumā, ja Pasūtītājs kavē rēėina apmaksas termiĦus, Pasūtītājs maksā Izpildītājam
nokavējuma procentus 0,1% (nulle komats viens procenti) par katru nokavējuma dienu, bet
ne vairāk kā 20% no kavējuma maksājamās summas.
3.5. Gadījumā, ja Izpildītājs pārkāpj Līgumā un tā pielikumos noteikto pasažieru pārvadājumu
kārtību un noteikumus, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu Ls 100,00 (viens simts
euro) par katru pārkāpuma konstatēto gadījumu.
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4. Līguma darbības termiĦš
4.1. Līguma darbības termiĦš tiek noteikts no 2016.gada ___.___līdz 2017. gada 31.decembrim.
4.2. Puses ir tiesīgas vienpusējā kārtā pārtraukt šo Līgumu, otru Pusi rakstveidā brīdinot vismaz
1 (vienu) mēnesi iepriekš.
4.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to rakstiski brīdinot Izpildītāju, ja
Izpildītājs Līguma darbības termiĦā atkārtoti ir pārkāpis Līgumā un tā pielikumos noteikto
pasažieru pārvadājumu kārtību un noteikumus.
5.Citi noteikumi
5.1. Visas Pasūtītāja un Izpildītāja savstarpējās attiecības, kas nav noteiktas šajā Līgumā, regulē
Latvijas Republikas normatīvie akti. Jebkurš strīds starp Pusēm tiek risināts pārrunu ceĜā,
bet ja tas nav iespējams, tad tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā
kārtībā.
5.2. Līgums var tikt grozīts un papildināts. Grozījumi un papildinājumi stājas spēkā pēc to
noformēšanas rakstiski un abpusējas parakstīšanas un tiek uzskatīti par šī Līguma
neatĦemamu sastāvdaĜu.
5.3. Līgums latviešu valodā, parakstīts 2 eksemplāros, katram Pusei pa vienam eksemplāram.
Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
5.4. Līgumam uz tā noslēgšanas dienu ir pievienoti šādi pielikumi:
1.pielikums – Izpildītāja piedāvājums iepirkumam (kopija)
6. Pušu rekvizīti un paraksti
Pasūtītājs:
Apes novada dome
Reă. Nr.90000035872
Adrese: Stacijas iela 2, Ape,
Apes novads, LV-4337
Tālr: 64307220, fax 64307220
AS SWEDBANK
Kods HABALV22
Konta Nr.LV21HABA0551025833552

Izpildītājs:

________________Viesturs Dandens
Līguma parakstīšanas datums____________
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