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Vispārīgā informācija 
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs APP 2013/4.                             
1.2. Pasūtītājs 

Audriņu pagasta pārvalde 
Pasūtītāja rekvizīti: 
adrese – Lidicas iela 17, Audriņi, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4611 
reģistrācijas Nr.90000014512 

 banka –  AS „SWEDBANK” 
 kods – NABALV22 
 konts Nr.LV35HABA0551025704678 
tālrunis +371 64628222 
fakss     +371 64628241 
e-pasta adrese: info@audrini.lv 

Iepirkumu organizē iepirkuma komisija, kas izveidota ar Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu 
pagasta pārvaldes vadītājas 2012.gada 24.janvāra rīkojumu Nr.1-5/10. 
1.2.1. Piedalīšanās iepirkumā ir pretendentu brīvas gribas izpausme. Pasūtītājs visiem 

pretendentiem rada vienādas iespējas sacensties, lai iegūtu tiesības slēgt iepirkuma 
līgumu. 

1.3. Iepirkuma metode 
1.3.1.   Iepirkums, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta nosacījumiem. 
1.3.2.  Iepirkuma instrukcija un tās pielikumi ir brīvi pieejami Audriņu pagasta pārvaldes 

mājaslapā internetā www.audrini.lv. Ar iepirkuma instrukciju un tās pielikumiem 
pretendenti var iepazīties arī Audriņu pagasta pārvaldē, Lidicas iela 17, Audriņi, Audriņu 
pagasts, Rēzeknes novads, LV-4611, pie lietvedes darbdienās no plkst.8.30  - 12.00 un no 
plkst.13.00 – 16.30. 

.4. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, laiks un kārtība 

.4.1. Piedāvājums jāiesniedz līdz 2013.gada 22.martam plkst.10-00 Audriņu pagasta pārvaldē, 
pēc adreses: Lidicas iela 17, Audriņi, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads,       LV-4611, 
lietvedes kabinetā.  

.4.2. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc šajā Instrukcijā 1.4.1.apakšpunktā noteiktā termiņa netiks 
izskatīti un neatvērti tiks nosūtīti atpakaļ. 

.5. Piedāvājuma derīguma termiņš 

.5.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i. saistošs iesniedzējam 30 (trīsdesmit) 
dienas, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas. 

.5.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt instrukcijas 1.5.1.punktā 
noteiktajā termiņā, pasūtītājs un pretendents var vienoties par piedāvājuma derīguma 
termiņa pagarināšanu. 

.6. Piedāvājumu noformēšana 
.6.1. Piedāvājuma dokumentiem ir jābūt ievietotiem slēgtā aizzīmogotā aploksnē, uz 
kuras ir jābūt norādītai Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta pārvaldes adresei un 
uzrakstiem: Piedāvājums iepirkumam „Traktora piekabes piegāde Rēzeknes novada 
pašvaldības Audriņu pagasta pārvaldei”  ID.Nr.APP2013/4  „Neatvērt līdz piedāvājumu 
termiņa iesniegšanas beigām”. Aploksnes otrā pusē jābūt Pretendenta nosaukumam un 
pasta adresei. 
.6.2. Piedāvājums jāsagatavo valsts valodā atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka 
likumam un MK noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas 
kārtība”. Piedāvājumi, kuri noformēti neatbilstoši minētajām prasībām, netiks vērtēti. 
.6.3.  Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nedrīkst grozīt savu 
Piedāvājumu. 
.6.4. Piedāvājuma dokumentu lapām jābūt numurētām un tā sākumā jābūt satura 
rādītājam. Piedāvājums jāiesniedz vienā eksemplārā. 
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1.7.    Piedāvājuma saturs: Piedāvājumam jāsatur sekojoši dokumenti: 

.7.1.  Pretendenta kvalifikācijas novērtēšanai: 

.7.1.1. Pretendenta reģistrācijas dokumenta kopija; 

.7.1.2.  Rakstisks apliecinājums, ka Pretendentam nav tādu apstākļu, kas minēti Publisko 

iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā (saskaņā ar paraugu 1. pielikumā); 

.7.1.3.  Izziņa, ko ne agrāk kā trīs mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas izdevis Valsts 

ieņēmumu dienests vai līdzvērtīga nodokļu administrācijas iestāde citā valstī, kur 

Pretendents reģistrēts, un, kura apliecina, ka Pretendentam nav nodokļu vai valsts 

sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu. Minēto izziņu Pasūtītājs pieprasīs 

iesniegt tikai tam Pretendentam (juridiskai personai), kuram atbilstoši citām paziņojumā 

par līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam 

piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. Termiņš 

minētā dokumenta iesniegšanai ir 10 (desmit) darbdienas pēc Pasūtītāja rakstveida 

pieprasījuma. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz iepriekšminēto 

dokumentu, Pasūtītājs to izslēgs no dalības iepirkumā. 

.7.2.  Tehniskā piedāvājuma izvērtēšanai: Piedāvātās piekabes apraksts ar to raksturojošiem 

parametriem (saskaņā ar tehnisko specifikāciju) un dažādos rakursos fotografētas ne 

mazāk kā trīs krāsainas piekabes fotogrāfijas. 

.7.3.  Finanšu piedāvājuma izvērtēšanai: 

Finanšu piedāvājuma vēstule (saskaņā ar paraugu 2.pielikumā). Finanšu piedāvājuma 

vēstulei jābūt sagatavotai atbilstoši paraugam, tajā norādītajai cenai jābūt izteiktai 

latos. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kuras jāapmaksā Pasūtītājam 

iepirkuma līguma ietvaros. Ja pretendents ir pievienotās vērtības nodokļa maksātājs, 

tad finanšu piedāvājuma vēstulē PVN summa ir jānorāda atsevišķi. 

.8. Piegādes pieņemšana: Iegādājamo piekabi jānodod ar pieņemšanas – nodošanas aktu. 

.9. Piedāvājuma derīguma termiņš: Piedāvājumam jābūt spēkā līdz līguma saistību izpildei. 

.10. Apmaksas nosacījumi par piegādi: Par piegādājamo piekabi Pasūtītājs samaksās 10  

(desmit) darba dienu laikā no piekabes pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas. 

Pēc vienošanās ar piegādātāju, iespējams avansa maksājums līdz 40% no līguma summas. 

1.11  Piedāvājumu vērtēšana un lēmumu pieņemšana: Komisija izvērtējot saņemtos 

piedāvājumus: 

.10.1. pārbaudīs Pretendentu piedāvājumu atbilstību Instrukcijā noteiktajām prasībām. Par 

atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām pretendentam 

izvirzītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti; 
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.10.2. pārbaudīs piedāvājumu atbilstību tehniskajām specifikācijām un pasūtītāja vajadzībām. 

Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti; 

.10.3. pasūtītājs nesedz Pretendentiem nekādus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājumu 

sagatavošanu un iesniegšanu iepirkuma komisijai; 

.10.4. iepirkuma komisija novērtēs un  salīdzinās tikai tos  Piedāvājumus (piekabes), kuri ir  

atzīti par atbilstošiem pēc būtības, saskaņā ar šo Instrukciju; 

.10.5. piedāvās Pasūtītājam piešķirt līgumu tam Pretendentam, kura  piedāvājums atzīts par 

atbilstošu pēc būtības iepirkuma dokumentiem, un kurš ir piedāvājis viszemāko cenu.  

1.12. Lēmuma paziņošana: Pasūtītājs lēmumu paziņos visiem Pretendentiem triju dienu laikā 

pēc lēmuma pieņemšanas. 

1.13. Komisija patur sev tiesības ievērojot Publisko iepirkumu likuma nosacījumus pieņemt vai 

noraidīt jebkuru Piedāvājumu, pārtraukt iepirkuma norisi un noraidīt Piedāvājumus jebkurā laikā 

pirms līguma piešķiršanas, neuzņemoties nekādu atbildību pret attiecīgo Pretendentu vai 

Pretendentiem.                                

  
 
 
 
 
  
Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja                                                                  T. Pavlova  
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1. pielikums  
 

Pieteikums dalībai iepirkumā 
„Traktora piekabes piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu 

pagasta pārvaldei” 

(identifikācijas Nr. APP 2013/4) 
 

Saskaņā ar iepirkuma instrukciju, es apakšā parakstījies apliecinu, ka: 
1. <pretendenta nosaukums> piekrīt instrukcijas nosacījumiem un garantē 

Pasūtītāja prasību izpildi, instrukcijas nosacījumi ir skaidri un saprotami; 
2. piedāvājumu veido šim pieteikumam pievienotie dokumenti; 
3. šis piedāvājums ir spēkā 60 (sešdesmit) dienas no piedāvājuma atvēršanas 

dienas; 
4. <pretendenta nosaukums> apņemas iepirkuma līguma noslēgšanas tiesības 

piešķiršanas gadījumā pildīt visus instrukcijā paredzētos nosacījumus. 
Pretendenta nosaukums: ______________________________________________ 

reģistrēts __________________________________________________________ 
(kur, kad, reģistrācijas Nr.) 

nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. ___________________________________________ 

juridiskā adrese: ____________________________________________________ 

biroja adrese: _______________________________________________________ 

bankas rekvizīti: ____________________________________________________ 

kontaktpersona: _____________________________________________________ 
(vārds, uzvārds, amats) 

 

telefons: __________ fakss: ____________  e-pasta adrese: _____________ 

Ar šo apliecinu sniegto ziņu patiesumu. 

Datums: 

<Uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaru) paraksts, tā 
atšifrējums, zīmogs>. 
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2. pielikums  
 
 
 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
 

Pasūtītājs Audriņu pagasta pārvalde, Lidicas iela 17, Audriņi, Audriņu 
pagasts, Rēzeknes novads, LV-4611 

Iepirkums Traktora piekabes piegāde Rēzeknes novada pašvaldības 
Audriņu pagasta pārvaldei 

 
Pretendenta nosaukums Rekvizīti 

 ___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

 
KONTAKTPERSONA 

Vārds, uzvārds, ieņemamais amats  
tālrunis /fakss  
e-pasta adrese  

PIEDĀVĀJUMS 

Saskaņā ar iepirkuma instrukciju, es apakšā parakstījies apliecinu, ka <pretendenta 
nosaukums> piekrīt instrukcijas nosacījumiem un garantē tajā noteikto prasību izpildi. 
Instrukcijas nosacījumi ir skaidri un saprotami. 
     Traktora piekabes piegādes piedāvājums atbilstoši instrukcijai par šādām cenām: 
 

Piekabes marka, modelis Piedāvājuma cena latos 
(bez PVN) 

Piedāvājuma cena latos 
(ar PVN) 

   

 
 
 
Šis piedāvājums ir spēkā _ (<dienu skaits vārdiem>) dienas no piedāvājuma atvēršanas brīža. 
2013.gada __. ____________          
______________ __________________________________ 
      (paraksts)                        (parakstītāja amats, vārds, uzvārds) 
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3. pielikums 
 
 
 

 
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

Iepirkumam „Traktora piekabes piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta 
pārvaldei” 

 
 
 
Piekabes tehniskais raksturojums 

Izlaiduma gads Pilnīgi jauna, nelietota 

Kravnesība   6 t  

Ietilpība  Ne mazāk kā 6 m3 
 

Asis  Divas asis ar balansieriem 

Borti  Atverami, bez paaugstinātiem bortiem  

Bremzes Vienas kontūras gaisa bremzes 

Pacelšana  Ar 1  cilindriem, uz trim pusēm 

Riepas Ne mazāk kā R 16 
 

Āķis  Grozāms  

Papildus aprīkojums Atbalsta ķepa, stāvbremze 

  
 
 
 
Pretendenta paraksttiesīgā amatpersona 

 

Vārds Uzvārds, amats   

 

Paraksts 

 

Datums 
 


