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1.Tehniskā specifikācija
Vispārīgs situācijas raksturojums, prasības iepirkuma priekšmetam: lai nodrošinātu
Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.4.2/16/I/057 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības
veicināšanai un slimību profilaksei Apes novadā” nosacījumu izpildi un nodrošinātu projekta ietvaros
paredzēto aktivitāšu īstenošanu, nepieciešams transporta pakalpojumu piedāvājuma nodrošinājums
pasažieru pārvadāšanai Latvijas Republikas teritorijā – izbraukšanas vieta no Apes pilsētas.
Finanšu piedāvājumā norādīt – piedāvāto cenu par autobusa nomu EUR / 1km (bez PVN);
piedāvāto cenu par stāvēšanu EUR / stundā (bez PVN).
1.1. Vispārīgās prasības
1.1.1.

1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

Piedāvājuma iesniegšana – Piedāvājumu iesniegt uz e-pasta adresi: indra.levane@ape.lv; vai
personīgi Indrai LEVANEI, vai pa pastu - Apes novada dome, Stacijas iela 2, Ape, Apes
novads, LV-4337.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – līdz 2018. gada 11.janvārim.
Paredzamais izpildes termiņš – no 2018.gada 15.janvāra līdz 2018. gada 28.februārim.
Piegādes adrese – Apes novada dome, Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337.
1.2. Iepirkuma priekšmeta nosaukums

Transporta pakalpojumi pasažieru pārvadājuma nodrošināšanai
Iepirkuma priekšmeta raksturojošie rādītāji:
Pasūtītāja prasības attiecībā uz pakalpojumu:
1.2.1. Piedāvātajam autotransporta līdzeklim ir jābūt derīgai tehniskajai apskatei un tam jābūt
normatīvajos aktos noteiktajā tehniskajā kārtībā, lai piedalītos ceļu satiksmē, jāatbilst
pasažieru pārvadāšanai noteiktajām normatīvo aktu prasībām.
1.2.2. Ne mazāk par 50 vietām.

1.2.3. Autotransporta līdzekļa nodrošināšana ar šoferi.
1.2.4. Izpildītājam jānodrošina sniegtā pakalpojuma nobraukto kilometru precīza uzskaite.
1.2.5. Pakalpojuma sniegšanas laikā izpildītājam jānodrošina savlaicīga nokļūšana uz
pasākuma vietu pasūtītāja noteiktajā laikā.
1.2.6. Piedāvātajam autotransporta līdzeklim jāatbilst normatīvajos aktos noteiktajām
tehniskajām, sanitārajām un ugunsdrošības prasībām.
.

2. Piedāvājuma sagatavošanas prasības

2.1. Finanšu piedāvājums iesniedzams brīvā formā.
2.2. Piedāvājumam jāatbilst Iepirkuma priekšmeta raksturojošiem rādītājiem.

3. Piedāvājuma izvērtēšana
3.1. Preču piegādātājs tiek noteikts pēc kritērija – zemākā cena.
3.2. Līguma slēgšana – Līgums tiks slēgts saskaņā ar Pretendentu iesniegtajiem
piedāvājumiem. Līgumcenas samaksas nosacījumi – saskaņā ar Pretendenta iesniegto Finanšu
piedāvājumu.
3.3. Izvērtēšanas rezultāti, iesniegtajiem piedāvājumiem, pretendentiem tiks izsūtīti uz
norādīto e-pastu, vai paziņoti telefoniski uz norādīto tālruni.
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