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1.
2.

Iepirkuma identifikācijas numurs – Cenu aptauja SOP CA 2014/05.
Iepirkuma mērķis.
Noteikt izdevīgāko automašīnu atbilstoši izvirzītajiem kritērijiem, un to piegādātāju.

3.
Informācija par iepirkuma organizētāju.
Nosaukums- Salacgrīvas ostas pārvalde, Nod.maks.reģ.Nr.90000462446,
Salacgrīvas ostas pārvalde ir juridiska persona.
Galvenie normatīvie dokumenti, kas reglamentē Salacgrīvas ostas pārvaldes darbību :
 LR “Likums par ostām”
 Salacgrīvas ostas pārvaldes nolikums.
Ostas pārvaldes augstākā lēmējinstitūcija ir ostas valde, bet izpildinstitūciju vada ostas
pārvaldnieks.
Adrese: Juridiskā: Rīgas iela 2, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV-4033
Biroja: Pērnavas iela 3, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV-4033
Tālr: 64071111
Fax: 64071110
Mājas lapa www.salacgrivaport.lv
e-pasts: port@salacgrivaport.lv
4.

Personas, kuras pilnvarotas sniegt informāciju par iepirkumu.

4.1. Skaidrojumus par iepirkuma procedūras jautājumiem sniegs:
Pārvaldnieks Ivo Īstenais mob.tālr. Nr. 29262429, tālr.Nr.64071111, Fax.Nr.64071110, epasts
port@salacgrivaport.lv
5.

Prasības Pretendenta kvalifikācijai un iesniedzamie kvalifikāciju apliecinošie dokumenti.

5.1. Kvalifikācijas pārbaude ir obligāta visiem pretendentiem. Dokumenti un materiāli kvalifikācijas
pārbaudei iesniedzami kopā ar piedāvājumu.
5.2. Pretendentam jāiesniedz sekojoši kvalifikāciju apliecinoši dokumenti:
5.2.1. Komersanta reģistrācijas apliecības kopija;
5.2.2. Mehānisko transporta līdzekļu tirdzniecības licences kopija;
5.2.3. Automašīnu ražotāja vai izplatītāja izsniegtā izziņa, vai līguma kopiju par to, ka pretendentam
ir autorizētas tiesības pārdot ražotāja produkciju un uzņemties garantijas saistības;
5.2.4. Piedāvātās automašīnas fotoattēli gan no ārpuses, gan no iekšpuses (reklāmas materiāls);
6.

Ziņas par paredzamā līguma priekšmetu.

6.1. Iepirkuma priekšmets ir viena jauna mikroautobusa (specifikācija dota pielikumā Nr.1.) piegāde.
7.

Tehniskās prasības piedāvājumam.

7.1. Automašīnas tehniskā specifikācija ir aprakstīta pielikumā Nr.1, pretendents aizpilda pielikumu
ailīti “PIEDĀDVĀJUMS”, atzīmējot ar „X”, un pievieno to piedāvājumam.
7.2. Piedāvātai automašīnai ir jābūt jaunai – ražotai 2014.gadā.
7.3. Automašīnas servisa iespēja vismaz 3 autorizētā servisos Latvijā.
7.4. Automašīnas piegāde Rīgas pilsētā ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc līguma noslēgšanas;
7.5. Pretendenta piedāvājuma izpildē, kas saistīts ar pakalpojumu sniegšanu tehnisko apkopju un
remontu nodrošināšanu (t.sk. garantijas remontdarbu), jānorāda visi iesaistītie servisa centri,
juridiskās un faktiskās adreses, tālruņi.
7.6. Piedāvājumam jāpievieno informācija:

Cenu aptauja
“Par jauna mikroautobusa iegādi”
Nr.SOP CA 2014/05 NOLIKUMS

7.6.1. par piedāvātās automašīnas tehniskiem parametriem, kā arī visa aprīkojuma aprakstu, kas
tiek piedāvāts papildus noteiktajām prasībām šī nolikuma pielikumā Nr.1.
8.

Finanšu piedāvājums.

8.1.
8.1.1.
8.1.2.
8.1.3.

8.2.
9.

Finanšu piedāvājumam (Pielikums Nr.2) jāsatur sekojoša informācija:
Pretendenta nosaukums;
piedāvātas automašīnas marka un modelis;
tehniskajā specifikācijā norādītajam prasībām atbilstoša automobiļa cena, kāda pircējam būs
jāsamaksā pārdevējam, iekļaujot tajā visus nodokļus un izmaksas, kas saistītas ar automobiļa
piegādi Rīgā, reģistrāciju CSDD, pirmspārdošanas sagatavošanu, visa uzstādītā aprīkojuma
cenu un tā uzstādīšanas izmaksas, lai nodrošinātu automobiļa pilnīgu gatavību lietošanai.
Piedāvājumā norādītajai cenai jābūt izteiktai eiro, t.sk ar PVN 21%;

Piedāvājuma noformējums.

Piedāvājumi tiks pieņemti tikai tad, ja tie atbildīs sekojošām prasībām:
9.1.
Piedāvājumi iesniedzami vienā oriģināla eksemplārā.
9.2.
Visi piedāvājuma dokumenti iesniedzami iesietā veidā. Visām piedāvājuma lapām ir jābūt
numurētām un jāatbilst satura rādītājam, titullapā jānorāda sekojoša informācija:
a) saņēmēja adrese (norādīta šī nolikuma punktā 9.1.1.);
b) pretendenta nosaukums un adrese;
c) sekojoša atzīme:
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9.3.
Piedāvājumi jāsastāda latviešu valodā.
9.4.
Piedāvājuma saturs - piedāvājumam pilnībā jāatbilst šajā nolikumā ietvertajām prasībām un
tā sastāvā iesniedzami:
9.4.1. piedāvājuma satura rādītājs;
9.4.2. Pretendenta parakstīts finanšu piedāvājums atbilstoši pielikumam Nr.2, ar kuru tiek
apliecināta gatavība piedāvāt automašīnu saskaņā ar visiem šī nolikuma noteikumiem;
9.4.3. Pretendenta parakstītu tehnisko specifikāciju atbilstoši pielikumam Nr.1;
9.4.4. Kvalifikāciju apliecinoši dokumenti saskaņā ar šī nolikuma 5.punktu;
9.4.5. Nolikumā punktā Nr.7.6.1. minētā informācija, ja tāda ir.
10.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš, vieta un kārtība.

10.1. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta.
10.1.1. Piedāvājumi iesniedzami līdz 2014.gada 6.oktobra plkst. 10:00 sekojošā adresē:
Salacgrīvas ostas pārvalde, Pērnavas iela 3, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV-4033.
Uzziņas pa tālr.: 29262429; Fax: 64071110; e-pasts: port@salacgrivaport.lv
10.2.
Piedāvājumu iesniegšanas kārtība.
10.2.1. Piedāvājumi var tikt iesūtīti ar ierakstītu vēstuli, ar kurjerpastu vai nogādāti personiski.
10.2.2. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām piedāvājumus nepieņem.
10.3.
Piedāvājumu atvēršana.
10.3.1. Piedāvājumu atvēršana notiks 2014.gada 6.oktobrī plkst. 10:00. Salacgrīvas ostas pārvaldē,
Pērnavas iela 3, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV-4033.
11.

Piedāvājuma derīguma termiņš.

11.1. Piedāvājums pretendentam ir saistošs 60 dienu laikā, skaitot no šī nolikuma punktā 10.1.1.
minētā datuma.
12.

Piedāvājuma izvēles kritērijs.

12.1. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu.
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13.

Piedāvājuma vērtēšana.

13.1. Pretendentu piedāvājumu salīdzināšanas un vērtēšanas pamatkritērijs ir automašīnas, kas
atbilst nolikumā minētajām prasībām un tehniskajām specifikācijām, zemākā cena.
13.2. Pretendentu pienākums ir rūpīgi iepazīties ar šajā nolikumā sniegtajiem norādījumiem un
noteikumiem. Nespēja norādītajos termiņos piestādīt visu nepieciešamo informāciju un
dokumentus, vai piedāvājumu iesniegšana, kas pilnībā neatbilst šeit izklāstītajām prasībām,
nozīmē pretendenta piedāvājuma noraidīšanu.
13.3. Pasūtītājs, ņemot vērā vērtēšanas rezultātus, pieņem lēmumu slēgt Līgumu par iepirkuma
priekšmetu ar Pretendentu, kas, saskaņā ar Nolikuma 12.1. punkta noteikumiem, piedāvājis
viszemāko cenas piedāvājumu, vai izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Trīs
darba dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums slēgt Līgumu par iepirkuma priekšmetu vai
izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, Pasūtītājs ievieto savā mājas lapā
www.salacgrivaport.lv atbilstošu paziņojumu par pieņemto lēmumu. Pasūtītāji neuzņemas
nekādas saistības pret Pretendentiem sakarā ar kāda vai visu piedāvājumu noraidīšanu vai
iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu Pretendentu.
14. Pielikumi.
Pielikums Nr.1.: Automašīnas tehniskā specifikācija.
Pielikums Nr.2.: Finanšu piedāvājuma forma.
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Pielikums Nr.1.: Automašīnas tehniskā specifikācija.
NOSACĪJUMI
Piegādājamo
automobiļu skaits
Automobiļu klase
Ražošanas gads
Nobraukums
Degvielas veids
Dzinēja darba tilpums
Jauda, kW uz 1/min
Izmešu standarts
Pārnesumkārba
TA:
Piedziņa
Durvju skaits
Sēdvietu skaits
Automobiļa augstums ne
mazāks kā cm
Automobiļa platums (ar
spoguļiem) ne mazāks kā
cm
Automobiļa garums ne
mazāks kā cm
Auto pilna masa
Kravnesība
Riteņu bremžu
mehānismu darba
virsmas pr./aizm.
Riteņu disku izmēri
Izgatavotāja un/ vai
dīlera garantija ne
mazāk kā
Virsbūves garantija

Minimālais aprīkojums
un prasības:

PRASĪBAS
1
Mikroautobuss
2014.gads
Jauna automašīna
Dīzeļdegviela
Ne mazāks kā 2,0 l
No 90 kW
EURO 5
6 pakāpju manuālā.
Ne vecāka par 1 mēnesi
Pilnpiedziņa vai priekšējā piedziņa
5
8+1
2000
2200
5300
ne vairāk kā 3500 kg
No 900 kg
Diski / diski
15’ vai 16’ ar dekoratīvām disku
uzlikām
3 gadi vai nobraukums 100000 km
atkarībā no tā kurš nosacījums
iestājas pirmais
12 gadu garantija pret virsbūves
izrūsēšanu no iekšpuses uz āru, kas
stājas spēkā ar transportlīdzekļa
pirmās reģistrācijas datuma.
ABS, EBD, ESP;
elektriski vadāmi priekšējie logi;
kondicionieris;
otrās un trešās sēdvietu rindas gaisa
kondicionēšanas sistēma;
pilna izmēra rezerves ritenis;
stūres augstuma un dziļuma
regulētājs;
stūres pastiprinātājs;
pretaizdzīšanas signalizācija ar

Piedāvājums
(atzīmējams ar x vai - )
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salona apsardzi, autonomo skaņas
signālu un centrālo atslēgu ar
tālvadību, elektroniskais
imobilaizeris;
vadītāja un pasažiera sēdekļu
regulēšana;
viegli tonēti logi;
regulējamas aizmugurējo sēdekļu
atzveltnes;
krāsa – saskaņot ar pasūtītāju;
parkošanas sensori priekšā un
aizmugurē;
salona apgaismojums;
salonā gumijas paklājiņi;
sēdekļu apdare no nodilumizturīga
auduma;
dubļusargi priekšā un aizmugurē;
drošības komplekts (ugunsdzēšamais
aparāts, trīsstūris, aptieciņa,
atstarojošā veste);
bīdamās aizmugurējās sānu durvis
labajā un kreisajā pusē;
900 uz augšu veramas aizmugurējās
durvis;
borta dators;
avārijas bremzēšanas signāllukturi;
autovadītāja un priekšējā pasažiera
gaisa drošības spilvens;
sānu gaisa drošības spilveni;
Minimālais aprīkojums
un prasības:

aizkarveida drošības spilveni;
3 punktu drošības jostas ar inerces
spoli (visām sēdvietām);
kruīza kontrole;
radio CD, USB; Bluetooth telefona
brīvroku sistēma;
aizmugurējā loga tīrītājs;
bīdāmi, atverami otrās rindas, labās
un kreisās puses durvju logi;
elektriski vadāmi un apsildāmi sānu
spoguļi;
elektriski apsildāms priekšējais un
aizmugurējais stikls;
priekšējie miglas lukturi.

Cenu aptauja
“Par jauna mikroautobusa iegādi”
Nr.SOP CA 2014/05 NOLIKUMS

Reģistrācija CSDD
(apliecība, nr.zīmes,
tehniskā apskate,
(Pasūtītājs norādīts kā
a/m turētājs))
Autorizēta servisa
iespējas Latvijā (vismaz
3 uzņēmuma nosaukums
un adrese)
Piegādes termiņš

Rīgā

Latvijā
1 mēneša laikā no līguma noslēgšanas.

Pilnvarotā persona: _____________________________________________________ _______________
(amats, paraksts, vārds, uzvārds)
Datums _______________
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Pielikums Nr.2.: Finanšu piedāvājuma forma.
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Kam:

Salacgrīvas ostas pārvaldei

Pretendents: _____________________________________________________________________________
Adrese: __________________________________________________________________________________
Datums:

_______„ ___________________________________________________________________

Pretendents piedāvā iegādāties automašīnu saskaņā ar iepirkuma SOP CA 2014/05 tehniskajā
specifikācijā un nolikumā izvirzītājām prasībām par piedāvājuma cenu:
Nr.
1.

Automašīnas marka, modelis

Cena cipariem (EUR)

Automašīna saskaņā ar tehnisko specifikāciju –
pielikums Nr.1
______________________________________________________
PVN 21%
Kopā

Piedāvājuma cena vārdiem
Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī to, ka šis piedāvājums
paredz tādu derīguma termiņu, kāds ir noteikts iepirkuma SOP CA 2014/05 nolikumā.
Mēs apliecinām, ka likumā noteiktajā kārtībā nav konstatēti pretendenta profesionālās darbības
pārkāpumi, pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā, nav pasludināts par maksātnespējīgu,
neatrodas likvidācijas stadijā, kā arī tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, kā arī tai nav
nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi vairāk kā 150 EUR apmērā
Latvijā vai ārvalstī, kur pretendents reģistrēts.
Mēs piekrītam visām iepirkuma SOP CA 2014/05 nolikumā izvirzītajām prasībām.

Pilnvarotā persona: _____________________________________________________ _______________
(amats, paraksts, vārds, uzvārds)

