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1. Pasūtītājs un tā kontaktpersona
1.1. Pasūtītājs:  SIA „Dobeles enerģija”

Adrese: Edgara Francmaņa iela 6, Dobele, Dobeles novads, LV 3701
Reģistrācijas Nr. 45103002039
Tālruņa Nr. 63722437;  Fakss: 63721130
Iepirkumu veic ar  SIA „Dobeles enerģija”  valdes priekšsēdētāja 13.12.2018. rīkojumu Nr.
54-r  izveidota un apstiprināta iepirkumu komisija (turpmāk –Komisija).

1.2. Iepirkuma komisijas noteiktās kontaktpersonas: 
Kontaktpersona Kārlis Āboltiņš, kabolti@dobelesenergija.lv, 

29165123
Darba laiks Darba dienās 8:00-12:00 un 13:00-17:00
2. Iepirkuma priekšmets un apraksts

2.1. Katrs Pretendents drīkst piedāvāt maksimums divus iepirkuma variantus.
2.2. Iepirkuma priekšmets – trīs transportlīdzekļu   iegāde   saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 

prasībām (2. pielikums).
2.3. Piedāvājumu vērtēšanas kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums. 
2.4. Paredzamais līguma izpildes laiks 120 dienas no līguma parakstīšanas dienas.

3. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība
3.1. Piedāvājumi iepirkuma procedūrai iesniedzami līdz 2020.gada 11. februārim plkst.10.00.

SIA „Dobeles enerģija”  birojā .
3.2. Ieinteresētais Pretendents piedāvājumus var iesniegt sūtot pa pastu vai personīgi nododot

SIA „Dobeles enerģija” lietvedības daļā – Dobelē, E. Francmaņa ielā 6, LV-3701, darba
dienās no plkst. 8:00 līdz 12:00 un no plkst. 13:00 līdz 17:00. Ierodoties personīgi, līdzi
jāņem  personu  apliecinošs  dokuments.  Pasta  sūtījumam  jābūt  nogādātam  3.1.  punktā
noteiktajā vietā un termiņā.

3.3. Visa nolikumā noteiktā informācija Pretendentam jāiesniedz rakstiski atbilstoši nolikuma
pielikumos pievienotajās veidlapās dotajai formai un tekstam.

3.4. Visi  iesniedzamie  dokumenti  jānoformē  atbilstoši  Dokumentu  juridiskā  spēka  likuma
prasībām un Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas
un  noformēšanas  kārtība”  prasībām,  latviešu  valodā,  cauršūtiem  (caurauklotiem),
parakstītiem un apstiprinātiem ar pretendenta zīmogu. Teksta un tabulu daļa nedrīkst būt
cauršūta. Pretendents piedāvājumu iesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā iepakojumā, uz kuras
norāda:

3.5. Piedāvājuma grozījumi vai paziņojums par piedāvājuma atsaukšanu jāiesaiņo, jānoformē
un  jāiesniedz  tāpat  kā  piedāvājums,  attiecīgi  norādot  „Piedāvājuma  grozījumi” vai
„Piedāvājuma atsaukums”.

3.6. Svešvalodā  sagatavotiem  piedāvājuma  dokumentiem  jāpievieno  pretendenta  apliecināts
tulkojums latviešu valodā, norādot - „Tulkojums atbilst oriģinālam", apliecinātāja amatu,
vārdu, uzvārdu un datumu.

3.7. Piedāvājums  jāparaksta  personai,  kura  likumiski  pārstāv  Pretendentu,  vai  ir  pilnvarota
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pārstāvēt  Pretendentu  šajā  iepirkuma  procedūrā.  Pilnvara  noformējama  kā  atsevišķs
dokuments un pievienojams piedāvājumam.

3.8. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents savu piedāvājumu nevar grozīt.
3.9. Pasūtītājs  neatbild  par  tādu  piedāvājumu  priekšlaicīgu  atvēršanu,  kuri  nav  noformēti

atbilstoši nolikuma 3. punktā minētajām prasībām.
3.10.Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam, tas ir saistošam pretendentam, līdz

iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90 (deviņdesmit dienas) kalendārās dienas
skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.

4. Prasības Pretendentam:
4.1. Pretendentam jābūt  reģistrētam Latvijas  Republikas  komercreģistrā  vai  attiecīgās  valsts

likumdošanā paredzētajā kārtībā ārvalstīs. 
4.2. Pretendentam ir autorizētas tiesības pārdot iepirkumā piedāvātos transportlīdzekļus.
4.3. Jānodrošina vismaz minimālās prasības, kas minētas Tehniskajā specifikācijā.

5. Iesniedzamie dokumenti
5.1. Pretendentiem jāiesniedz šādi dokumenti:

5.1.1. Pieteikums iepirkumam (1.pielikums);
5.1.2. Tehnisko  specifikāciju (2.  pielikums)  sagatavo  un  paraksta  saskaņā  ar

noteiktajām prasībām; 
5.1.3. Finanšu piedāvājumam jāatbilst tehniskajai specifikācijai, un tas jāiesniedz

atbilstoši Pasūtītāja izstrādātajai formai (3. pielikums );
5.1.4. Transportlīdzekļa sīkāka informācija par tehniskajiem parametriem (latviešu

valodā);
5.1.5. Pretendentam jāiesniedz garantijas apraksts (rūpnīcas garantijas termiņi un

nosacījumi, Pretendenta garantijas nosacījumi).
6. Piedāvājuma vērtēšana un lēmuma pieņemšana

6.1. Piedāvājumu  atvēršana  ir  atklāta  un  notiks  2020.gada  11.februārī  plkst.  10.00.  SIA
„Dobeles enerģija” birojā.

6.2. Piedāvājumus  atver  to  iesniegšanas  secībā,  nosaucot  pretendentu,  piedāvājuma
iesniegšanas laiku un piedāvāto cenu. 

6.3. Pēc  piedāvājumu  atvēršanas,  iepirkuma  komisija  slēgtās  sēdēs  veic  piedāvājumu
izvērtēšanu.

6.4. Iepirkumu komisija   izvērtē   Pretendentu   piedāvājumus  un  lēmumus pieņem slēgtās
sēdēs,  pamatojoties  tikai  uz  oriģinālo  dokumentu,  oriģinālo  dokumentu  kopiju  un  citu
informāciju,  kas pieprasīta  un iesniegta līdz piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņam.
Nepieciešamības  gadījumos  komisija  ir  tiesīga  pretendentam  pieprasīt,  lai  Pretendents
precizē  informāciju   par  piedāvājumu,  ja  tas  nepieciešams  Pretendentu  atlasei  vai
piedāvājuma atbilstības pārbaudei un izvēlei.  

6.5. Pretendenta  piedāvājumu  neizskata,  ja  piedāvājums  nav  noformēts  atbilstoši  nolikuma
prasībām.

6.6. Tiesības  noslēgt  Līgumu  ar  pasūtītāju  tiks  piešķirtas  piedāvājumam,  kas  atbilst
Nolikuma un  Tehniskās  specifikācijas  obligātajām prasībām (tabula  Nr.1),  kā  arī
saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.

6.7. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriji un to skaitliskās vērtības:
Kritēriju 
numerācija

Vērtēšanas kritēriji Maksimāla
is punktu 
skaits

1. Kopējā automašīnu cena (bez PVN) 80
2. Tehniskie kritēriji 20

t.sk.
2.1. Garantija 2
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2.2. Motora jauda (zs) 3
2.3. Klimata kontrole 2
2.4. Priekšējie logu tīrītāji ar lietus sensoru 2
2.5. Audio sistēma ar Bluetooth 2
2.6. 12 V un/vai 230 V kontaktligzda 2
2.7. Autonomā apsilde ar distances vadību 2
2.8. Apsildāmas vadītāja un/vai pasažiera sēdvietas 3
2.9. Kruīza kontrole 2

6.7.1. Finansiālais kritērijs. Maksimālo punktu skaitu piešķir piedāvājumam ar viszemāko 
līgumcenu. Pārējiem piedāvājumiem punktu skaitu aprēķina pēc šādas formulas : 
Punktu skaits= (mazākā piedāvātā līgumcena/Pretendenta piedāvātā līgumcena) x 70   

6.7.2. Tehniskie kritēriji.  Tehniskie kritēriji  sastāv no kritēriju kopuma summas:
1) Kritērijs “garantijas laiks”: 

 mazāk par  trīs gadi vai 100000 km nobraukumu – 0 p un neatbilst Nolikuma obligātajām
prasībām.

 trīs gadi vai 100000 km nobraukums – 1 p.
 vairāk par trīs gadi vai 100000 km nobraukums – 2 p.

2) Kritērijs “motora jauda (zs)”:
 Mazāk par 100 (zs) – 0 p un neatbilst obligātajām Nolikuma obligātajām prasībām.
 100 zs (ieskaitot) līdz 110 zs (neieskaitot) – 2 p.
 110 zs un vairāk – 3 p.

3)  Kritērijs “Klimata kontrole”:
 nav aprīkota – 0 p.
 vienzonas klimata kontrole – 1 p.
 divzonu klimata kontrole – 2 p.

4) Kritērijs “Priekšējie logu tīrītāji ar lietus sensoru”:
 nav aprīkota – 0 p.
 ir aprīkota – 2 p.

5) Kritērijs “Audio sistēma ar Bluetooth”:
 nav aprīkota – 0 p.
 ir aprīkota – 2 p.

6) Kritērijs “12 V un/vai 230 V kontaktligzda”:
 nav aprīkota – 0 p.
 ir aprīkota ar 12 V vai 230 V  kontaktligzdu – 1 p.
 ir aprīkota ar 12 V un 230 V  kontaktligzdu – 1 p.

7) Kritērijs “Autonomā apsilde ar distances vadību”:
 nav aprīkota – 0 p.
 ir aprīkota – 2 p.

8) Kritērijs “Apsildāmas vadītāja un/vai pasažiera sēdvietas”:
 nav aprīkota– 0 p.
 Apsildāms vadītāja sēdeklis – 2 p.
 Apsildāmas vadītāja un pasažieru sēdvietas – 3 p.

9) Kritērijs “Kruīza kontrole”:
 nav aprīkota – 0 p.
 ir aprīkota – 2 p.

6.8. Vērtējot saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, iegūtos punktus noapaļo līdz divām zīmēm
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aiz komata.  Gadījumā, ja punktu skaits  ir  vienāds,  tad priekšroka tiek dota tam, kurš savu
piedāvājumu ir iesniedza pirmais.

6.9. Pasūtītājam  ir  tiesības  neizvēlēties  nevienu  no  Pretendentiem  un  noslēgt  Iepirkuma
procedūru bez uzvarētājiem.

6.10. Iepirkuma  komisija  5  (piecu)  darba  dienu  laikā  pēc  tam,  kad  pieņemts  lēmums  slēgt
iepirkuma  līgumu  vai  izbeigt  iepirkuma  procedūru  neizvēloties  nevienu  no  pretendentiem.
Nosūta normatīvajiem aktiem atbilstošu paziņojumu Pretendentiem.

7. Pielikumi:
1. Pieteikums;
2. Tehniskā specifikācija;
3. Finanšu piedāvājums;
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1.pielikums
„Transportlīdzekļu iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr. DE 2020/1

PIETEIKUMS
Es,  apakšā  parakstījies,  apliecinu,  ka_______________________________  (pretendenta
nosaukums) iesniedz piedāvājumu iepirkumā „TRANSPORTLĪDZEKĻU IEGĀDE” (Iepirkuma
identifikācijas  Nr.  DE  2020/1).  Apstiprinām,  ka  esam  iepazinušies  ar  iepirkuma  procedūras
Nolikumu un piekrītam visiem tajā minētajiem nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu
un pretenziju pret tiem nav.

1. Informācija par 
Pretendentu
Pretendenta nosaukums:

Reģistrācijas numurs:

PVN  maksātāja
reģistrācijas  numurs  un
datums:
Juridiskā adrese:

Pasta adrese:

Tālrunis:

Fakss:

Mājas lapas adrese:

2. Kontaktpersona
Vārds, uzvārds:

Amats:

Tālrunis:

E-pasts:

3. Finanšu rekvizīti
Bankas nosaukums:
Bankas kods:

Konta numurs:

Vārds, Uzvārds:

Amata nosaukums:

Paraksts:

Datums:

Z.v.
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2.pielikums
„Transportlīdzekļu iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr. DE 2020/11

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1. Tehniskā specifikācija sastāv no divām daļām: 
1.1. Obligātās prasības (tabula nr.1)
1.2. Papildus neobligātie parametri (tabula nr.2) – tiks vērtētas pēc Nolikuma 6.7. punktā

minētās kārtības.
Tabula Nr.1

Obligātās prasības
Tehniskā specifikācija Tehniskais piedāvājums

(aizpilda pretendents)
Piedāvātā transportlīdzekļa marka 
(ražotāja nosaukums) un modelis:

N.p.k. Parametrs Prasības Pretendenta piedāvājums
1. Transportlīdzekļu skaits,

gab.
3

2. Transportlīdzekļu
kategorija

N1 (vieglie komerciālie transportlīdzekļi)

3. Transportlīdzekļa
ražošanas gads

2020

4. Transportlīdzekļa
tehniskais stāvoklis

Jauns, iepriekš nereģistrēts un nelietots

5. Degvielas veids Dīzelis
6. Motora jauda Ne mazāk par 100 zs
7. Virsbūves tips Hečbeks
8. Sēdvietu skaits 1+2 (vadītājs un divi pasažieri)
9. Kravas telpa Aiz vadītāja, nodalīta  
10. Durvju skaits 2 + 2  (vadītāja un pasažieru pusē +

kravas telpas aizmugurējās un bīdāmās
durvis labajā pusē)

11. Riepu izmērs Ne mazāks kā R14
12. Pārnesumkārbas veids Mehāniskā
13.

Papildus aprīkojumā

Rezerves riepa
14. Auto lietošanas instrukcija latviešu

valodā
15. Piespiedu apstāšanās – avārijas zīme
16. Ugunsdzēšamais aparāts (nostiprināts)
17. Medicīniskā aptieciņa atbilstoši

normatīvo aktu prasībām
18. Atbilstošs instrumentu komplekts

rezerves riteņu nomaiņai
19. Elektroniska priekšējā vējstikla apsilde
20. Gaisa drošības spilvens “airbag” vadītājam un pasažierim
21. Stūres augstuma regulēšana
22. Virsbūves krāsa Balta 
23. Vadītāja sēdekļa regulēšana
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24. Gaisa kondicionieris
25. Centrālā durvju slēdzene ar distances vadību
26. Priekšējo logu elektriskie stiklu pacēlāji 
27. Elektriski vadāmi sānu skata spoguļi
28. Salona un kravas telpas apgaismojums
29. Radio un audio sistēma ar USB
30. Priekšējie un aizmugurējie dubļusargi
31. Melni gumijas paklājiņi vadītājam un pasažieriem
32. Sakabes āķis
33. Papildus pretkorozijas apstrāde
34. Transportlīdzekļu

reģistrēšana un
sagatavošana

Pretendents nodrošina piedāvāto
transportlīdzekļu reģistrāciju uz

pasūtītāja vārda Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā –
veic tā pirmreizējo reģistrāciju, saņem
transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību

un valsts reģistrācijas numura zīmi,
OCTA uz 12 mēnešiem (vienu gadu).

Pretendents nodrošina piedāvāto
transportlīdzekļu tehnisko apskati un

saņem tehniskās apskates uzlīmi.
35. Piegāde Piegādes termiņš – visu trīs

transportlīdzekļu piegāde ne ilgāk kā 120
dienas no līguma noslēgšanas dienas
Sagatavo auto braukšanai, papildus

nodrošinot bākā vismaz 20 l degvielas.
36. Garantija Ražotāja garantija – ne mazāk kā trīs gadi

vai 100 000 km nobraukums.
Tabula Nr.2

Papildus neobligātie parametri
Tehniskā specifikācija Tehniskais piedāvājums

(aizpilda pretendents)
1. Klimata kontrole 

2. Priekšējie logu tīrītāji ar lietus sensoru

3. Audio sistēma ar Bluetooth
4. 12 V un/vai 230 V kontaktligzda

5. Autonomā apsilde ar distances vadību

6. Apsildāms vadītāja un/vai pasažiera sēdvieta

7. Kruīza kontrole

Vārds, Uzvārds:

Amata nosaukums:

Paraksts:

Datums:

Z.v.
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3.pielikums
„Transportlīdzekļu iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr. DE 2020/1

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

<Vieta> <Datums>

1. Līgumcenā (bez PVN) tiek iekļautas visas ar iepirkuma priekšmetu saistītās izmaksas saskaņā ar
tehnisko specifikāciju un tehniskās specifikācijas piedāvājumu un to uzstādīšana – nodošana
lietotājam darba kārtībā, kā arī visi nodokļi (izņemot pievienotās vērtības nodokli) un nodevas,
ja tādas ir paredzētas, kā arī visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā
līguma darbības laikā.

2. Līgumcenu norāda ar 2 (divām) zīmēm aiz komata.

Pakalpojums Līgumcena bez PVN, EUR
Piedāvātā cena  vienam transportlīdzeklim pēc

tehniskās specifikācijas prasībām un
piedāvājuma

Kopā par visiem trīs transportlīdzekļiem:

Papildus izmaksas, kas nav iekļautas un norādītas finanšu piedāvājumā, netiks ņemtas vērā, 
noslēdzot iepirkuma līgumu.

Vārds, Uzvārds:

Amata nosaukums:

Paraksts:

Datums:

Z.v.
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