Apvidus automašīnas piegāde operatīvajā līzingā
Dundagas novada pašvaldības vajadzībām
(iepirkuma identifikācijas Nr. DND 2012/01)
Informācija par pasūtītāju:
Nosaukums
Reģistrācijas numurs
Adrese

Dundagas novada dome
90009115209
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas novads,
LV - 3270
Saimnieciskā dienesta vadītājs Andris
Kojro
26563742

Kontaktpersona
Kontakttālrunis

1. Tehniskā specifikācija apvidus automašīnas piegādei operatīvajā līzingā
Dundagas novada pašvaldības vajadzībām
Pozīcija

Prasība

Pretendenta piedāvājums

1

2

3

Marka, modelis
Skaits (gab.)

1 (viens) gab.

Izlaiduma gads

Jauna

Kategorija

Apvidus automobilis, klīrenss ne mazāks par 21 cm

Krāsa

Metālika

Motora jauda
Dzinēja darba tilpums
Degvielas veids
Degvielas patēriņš
kombinētajā ciklā
Pārnesuma kārba,
Piedziņas veids
Pretaizdzīšanas ierīce
Drošības aprīkojums

Ne mazāka par 105 Zs
Ne lielāks par 1.5 litri
Dīzeļdegviela
Ne lielāks kā 5,5 l/100km
(pēc ražotāja datiem)
Manuālā
4*4 piedziņa ar sabloķēšanas un atslēgšanas iespēju
Dzinēja imobilaizers
Vadītāja un pasažiera drošības spilveni; visu sēdvietu
galvas balsti;
ABS bremzes (iekļaujot stabilitātes sistēmu)
Sēdvietas
Dalīta, nolokāma aizm. sēdekļa atzveltne
Riepas
Vieglmetāla diski
Rezerves ritenis
Pilna izmēra rezerves ritenis un domkrats
Logu pacēlāji, spoguļi Elektriski regulējami priekšējo durvju stikli;
Elektriski regulējami un apsildāmi ārējie atpakaļskata
spoguļi
Automašīnas pilna
Ne lielāka kā 1900 kg
masa
Minimālā garantija
Ne mazāk kā 3 gadi vai 100.000 km no 1.reģistrācijas
dienas
Papildus aprīkojums
Stūres pastiprinātājs,
Tahometrs,
Kondicionieris;
Adas apdares stūre un ātruma pārslēga uzgalis;
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Rūpnīcas radio sistēma ar CD un skaļruņi;
Tonēti aizmugures logi;
Priekšējie miglas lukturi;
Centrālā atslēga ar tālvadības pulti;
Vadītāja sēdekļa augstuma regulēšana;
Gumijas paklāju komplekts salonam un bagāžas
nodalījumam;
Jumta reliņi;
Sakabes āķis;
Tumša auduma sēdekļu apdare;

Salona aprīkojums
Cits

Automašīnas reģistrācija CSDD (apliecība, nr. zīmes,
tehniskā apskate);
Cenā iekļauti visi nodokļi, nodevas, piegādes
izdevumi, pirmspārdošanas sagatavošana;
Automašīnas piegāde – 30 dienu laikā
Paredzamais nobraukums 3 gados 75 000 km;
Pirmā iemaksa (avanss) – 10%;
Līguma valūta – LVL (lati);
Mainīgā procentu likme visam nomas (līzinga)
periodam;

Operatīvā līzinga
(nomas) nosacījumi
(Jāpievieno finanšu
piedāvājums saskaņā
ar Formu 1)

2. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS1 (Forma 1) apvidus automašīnas piegādei
operatīvajā līzingā Dundagas novada pašvaldības vajadzībām (identifikācijas
Nr. DND2012/01)
/Operatīvā līzinga (nomas) devēja nosaukums./

Auto marka
/ modelis

Pirmā iemaksa
LVL bez PVN

Cena 1
mēnesim LVL
bez PVN

Cena 3 gadiem
LVL bez PVN

Cena 3
gadiem LVL
ar PVN

Maksa par paredzamā
nobraukuma pārsniegumu
LVL/km

Pretendents
Reģ.Nr.
Vārds, uzvārds
Amats
1

Sagatavojams uz pretendenta veidlapas

2

Paraksts
Datums
3.
4.
5.
6.
7.

Apvidus automašīnas piegādes vieta: Latvijas Republika
Paredzamais piegādes termiņš: 30 dienas pēc līguma noslēgšanas.
Piedāvājuma derīguma termiņš: 30 dienas.
Cenas vērtēšanas rādītāji: Zemākā cena.
Prasības piedāvājuma noformējumam: Piedāvājums jāsagatavo datorrakstā.
Piedāvājumā norādāma piegādātāja adrese un reģistrācijas numurs. Piedāvājums
jāsagatavo uz uzņēmēja veidlapas, datēts, parakstīts un apzīmogots. Piedāvājumam
jābūt latviešu valodā, cena jānorāda latos bez PVN, atsevišķi norāda cenu ar PVN.
8. Citas prasības pretendentam:
Reģistrācija atbilstoši Latvijas valsts normatīvo aktu prasībām apliecības kopija
Pretendenta apliecinājums, kurā norāda, ka attiecībā uz to nepastāv šādi nosacījumi:
1) pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā
tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka
iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā
saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes
paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;
2) tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav
reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā
valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100
latus.
* Pretendentam, kuram piešķirs līguma slēgšanas tiesības, izziņa, ko izsniegusi Latvijas un
ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā
pastāvīgā dzīvesvieta), kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās
apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. Termiņš
dokumenta iesniegšanai 10 darbdienas, un šo dokumentu pieņem un atzīst, ja tas izdots ne
agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas.
Piedāvājums jāiesniedz Pils ielā 5-1, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā līdz
2012.gada 13.februārim plkst. 13.00
Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pasūtītājs pārbauda saņemto
piedāvājumu atbilstību tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.
Pasūtītājs atzīst par atbilstošiem tikai tos piedāvājumus, kuri iesniegti un sagatavoti
atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.
Pasūtītājs no atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu.
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