Apstiprināts
Valsts policijas
iepirkumu komisijas
2018.gada 09. maija sēdē

VALSTS POLICIJAS
IEPIRKUMA

"Par automašīnu mazgāšanu un salonu ķīmisko tīrīšanu Valsts policijas
vajadzībām" (uz vienu gadu)
(iepirkuma identifikācijas Nr. IeM VP 2018/29)

NOLIKUMS

Rīga, 2018

SATURS

I.

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA .................................................................................................... 3

1. Iepirkuma identifikācijas numurs, iepirkuma procedūra, pasūtītājs un tā rekvizīti ............................ 3
2. Pretendents .......................................................................................................................................... 3
3. Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms .......................................................................................... 4
4. Garantijas un kvalitātes prasības ......................................................................................................... 6
5. Informācijas iegūšana, apmaiņa un papildu informācijas sniegšana .................................................. 6
6. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība .................................................................. 7
II.

PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMA PRASĪBAS...................................................................... 7

III.

PRETENDENTU IZSLĒGŠANAS NOSACĪJUMI UN ATLASES PRASĪBAS ...................... 8

17. Pretendentu izslēgšanas nosacījumi .................................................................................................. 8
18. Pretendentu atlases (kvalifikācijas) prasības un atlasei iesniedzamie dokumenti ............................ 8
19. Prasības Tehniskajam piedāvājumam ............................................................................................... 9
20. Prasības Finanšu piedāvājumam ....................................................................................................... 9
IV.

PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA ................................................................................................ 9

V.

IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA ...................................................................................... 11

VI.

CITI NOTEIKUMI .................................................................................................................... 12

1.

pielikums .................................................................................................................................... 13

2.

pielikums .................................................................................................................................... 14

3.

pielikums .................................................................................................................................... 18

2

I.

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1. Iepirkuma identifikācijas numurs, iepirkuma procedūra, pasūtītājs un tā rekvizīti
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs: IeM VP 2018/29.
1.2. Iepirkuma procedūra – iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā (turpmāk –
iepirkums).
1.3. Pasūtītājs un tā rekvizīti: Valsts policija (turpmāk – Pasūtītājs). Reģ. Nr. 90000099040,
juridiskā adrese: Čiekurkalna 1.līnija 1, k-4, Rīga, LV-1026. Valsts kase, S.W.I.F.T. kods
TRELLV22, konts LV67TREL2140091031000, e-pasta adrese: kanc@vp.gov.lv.
1.4. Kontaktpersona, kura sniedz organizatoriska rakstura informāciju par iepirkumu, ir Valsts
policijas Galvenās administratīvās pārvaldes Nodrošinājuma pārvaldes Iepirkumu nodaļas
vecākā speciāliste Daiga Liepiņa, adrese: Čiekurkalna 1.līnija 1, k-4, Rīga, LV – 1026, 465.
kab., e-pasta adrese: daiga.liepina@vp.gov.lv, tālr. – 67829495.
1.5. Iepirkuma komisijas darbības pamatojums: ar Valsts policijas 2018. gada 25. janvāra
pavēli Nr. 402 “Par pastāvīgās Valsts policijas iepirkuma komisijas izveidošanu” apstiprinātā
iepirkumu komisija (turpmāk- Komisija).
1.6. Finansēšanas avots - Valsts budžeta līdzekļi.
2. Pretendents
2.1. Pretendents ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēta persona vai šādu personu
apvienība jebkurā to kombinācijā (turpmāk – Pretendents), kas iesniegusi piedāvājumu
nodrošināt pakalpojumus saskaņā ar iepirkuma "Par automašīnu mazgāšanu un salonu ķīmisko
tīrīšanu Valsts policijas vajadzībām" (uz vienu gadu), identifikācijas Nr. IeM VP 2018/29,
nolikumā (turpmāk – Nolikums) norādītajām Pasūtītāja prasībām.
2.2. Pretendentam pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs
neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.
2.3. Ja piedāvājumu iesniedz fizisko vai juridisko personu apvienība jebkurā to kombinācijā
(turpmāk – piegādātāju apvienība):
2.3.1. visi apvienības dalībnieki paraksta gan pieteikumu, gan Tehnisko un Finanšu
piedāvājumu. Gadījumā, ja pieteikumu, Tehnisko un Finanšu piedāvājumu paraksta viens
no apvienības dalībniekiem, piedāvājumam jāpievieno pārējo piegādātāju apvienības
dalībnieku pilnvaru oriģināli vai to apliecinātas kopijas;
2.3.2. piedāvājumā norāda personu, kura pārstāv piegādātāju apvienību iepirkumā, nodrošinot
informācijas apmaiņu ar Komisiju iepirkuma ietvaros;
2.3.3. piedāvājumā norāda katras personas uzņemtos pienākumus paredzamā līguma saistību
izpildē. Šo informāciju paraksta katrs piegādātāju apvienības dalībnieks;
2.3.4. iesniedz visu piegādātāju apvienības dalībnieku parakstītu saistību raksta (protokola,
vienošanās, cita dokumenta) kopiju, kas apliecina, ka, ja Pretendents tiks atzīts par
uzvarētāju, tiks izveidota komercsabiedrība vai noslēgts sadarbības līgums saskaņā ar
Nolikuma prasībām.
2.4. Pasūtītājs var izvirzīt atšķirīgus, samērīgus un objektīvi pamatotus nosacījumus piegādātāju
apvienībām attiecībā uz iepirkuma līguma izpildi. Pasūtītājs var prasīt, lai apvienība, attiecībā
uz kuru pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši
noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības
dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai
izpildei.
2.5. Ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība, tad, lai tā tiktu atzīta par Pretendentu iepirkumā,
ir jāiesniedz personālsabiedrības līguma kopija vai izraksts no līguma, vai cita dokumenta
(protokols, vienošanās) kopija, kas apliecina katra personālsabiedrības biedra kompetenci un
atbildības sadalījumu, ja tas nav ietverts personālsabiedrības līgumā vai tā izrakstā.
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3. Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms
3.1. Iepirkuma priekšmets ir automašīnu mazgāšana un salonu ķīmiskā tīrīšana Valsts policijas
vajadzībām atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (Nolikuma 2. pielikums).
3.2. Iepirkuma mērķis ir noteikt saimnieciski izdevīgāko pakalpojuma sniedzēju un noslēgt
iepirkuma līgumu.
3.3. Iepirkuma priekšmets sastāv no 53 (piecdesmit trīs) iepirkuma daļām:
1. daļa
Vieglo automašīnu, apvidus automašīnu un mikroautobusu, minivenu mazgāšana
Rīgas pilsētas teritorijā – Zemgales priekšpilsētā
2. daļa
Vieglo automašīnu, apvidus automašīnu un mikroautobusu, minivenu mazgāšana
Rīgas pilsētas teritorijā – Latgales priekšpilsētā
3. daļa
4. daļa
5. daļa
6. daļa
7. daļa
8. daļa
9. daļa
10. daļa
11. daļa
12. daļa
13. daļa
14.daļa
15. daļa
16. daļa
17. daļa
18. daļa
19. daļa
20. daļa
21. daļa
22. daļa

Vieglo automašīnu, apvidus automašīnu un mikroautobusu,
Rīgas pilsētas teritorijā – Vidzemes priekšpilsētā
Vieglo automašīnu, apvidus automašīnu un mikroautobusu,
Rīgas pilsētas teritorijā – Ziemeļu rajonā
Vieglo automašīnu, apvidus automašīnu un mikroautobusu,
Rīgas pilsētas teritorijā – Kurzemes rajonā
Vieglo automašīnu, apvidus automašīnu un mikroautobusu,
Rīgas pilsētas teritorijā – Centra rajonā
Vieglo automašīnu, apvidus automašīnu un mikroautobusu,
Jelgavas pilsētas teritorijā
Vieglo automašīnu, apvidus automašīnu un mikroautobusu,
Jēkabpils pilsētas teritorijā
Vieglo automašīnu, apvidus automašīnu un mikroautobusu,
Bauskas pilsētas teritorijā
Vieglo automašīnu, apvidus automašīnu un mikroautobusu,
Aizkraukles pilsētas teritorijā
Vieglo automašīnu, apvidus automašīnu un mikroautobusu,
Dobeles pilsētas teritorijā
Vieglo automašīnu, apvidus automašīnu un mikroautobusu,
Tukuma pilsētas teritorijā
Vieglo automašīnu, apvidus automašīnu un mikroautobusu,
Liepājas pilsētas teritorijā
Vieglo automašīnu, apvidus automašīnu un mikroautobusu,
Talsu pilsētas teritorijā
Vieglo automašīnu, apvidus automašīnu un mikroautobusu,
Kuldīgas pilsētas teritorijā
Vieglo automašīnu, apvidus automašīnu un mikroautobusu,
Ventspils pilsētas teritorijā
Vieglo automašīnu, apvidus automašīnu un mikroautobusu,
Saldus pilsētas teritorijā
Vieglo automašīnu, apvidus automašīnu un mikroautobusu,
Valmieras pilsētas teritorijā
Vieglo automašīnu, apvidus automašīnu un mikroautobusu,
Madonas pilsētas teritorijā
Vieglo automašīnu, apvidus automašīnu un mikroautobusu,
Cēsu pilsētas teritorijā
Vieglo automašīnu, apvidus automašīnu un mikroautobusu,
Valkas pilsētas teritorijā
Vieglo automašīnu, apvidus automašīnu un mikroautobusu,
Gulbenes pilsētas teritorijā
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minivenu mazgāšana
minivenu mazgāšana
minivenu mazgāšana
minivenu mazgāšana
minivenu mazgāšana
minivenu mazgāšana
minivenu mazgāšana
minivenu mazgāšana
minivenu mazgāšana
minivenu mazgāšana
minivenu mazgāšana
minivenu mazgāšana
minivenu mazgāšana
minivenu mazgāšana
minivenu mazgāšana
minivenu mazgāšana
minivenu mazgāšana
minivenu mazgāšana
minivenu mazgāšana
minivenu mazgāšana

23. daļa

39. daļa

Vieglo automašīnu, apvidus automašīnu un mikroautobusu, minivenu mazgāšana
Smiltenes pilsētas teritorijā
Vieglo automašīnu, apvidus automašīnu un mikroautobusu, minivenu mazgāšana
Alūksnes pilsētas teritorijā
Vieglo automašīnu, apvidus automašīnu un mikroautobusu, minivenu mazgāšana
Limbažu pilsētas teritorijā
Vieglo automašīnu, apvidus automašīnu un mikroautobusu, minivenu mazgāšana
Daugavpils pilsētas teritorijā
Vieglo automašīnu, apvidus automašīnu un mikroautobusu, minivenu mazgāšana
Rēzeknes pilsētas teritorijā
Vieglo automašīnu, apvidus automašīnu un mikroautobusu, minivenu mazgāšana
Balvu pilsētas teritorijā
Vieglo automašīnu, apvidus automašīnu un mikroautobusu, minivenu mazgāšana
Ludzas pilsētas teritorijā
Vieglo automašīnu, apvidus automašīnu un mikroautobusu, minivenu mazgāšana
Krāslavas pilsētas teritorijā
Vieglo automašīnu, apvidus automašīnu un mikroautobusu, minivenu mazgāšana
Līvānu pilsētas teritorijā
Vieglo automašīnu, apvidus automašīnu un mikroautobusu, minivenu mazgāšana
Preiļu pilsētas teritorijā
Vieglo automašīnu, apvidus automašīnu un mikroautobusu, minivenu mazgāšana
Saulkrastu pilsētas teritorijā
Vieglo automašīnu, apvidus automašīnu un mikroautobusu, minivenu mazgāšana
Ogres pilsētas teritorijā
Vieglo automašīnu, apvidus automašīnu un mikroautobusu, minivenu mazgāšana
Siguldas pilsētas teritorijā
Vieglo automašīnu, apvidus automašīnu un mikroautobusu, minivenu mazgāšana
Salaspils pilsētas teritorijā
Vieglo automašīnu, apvidus automašīnu un mikroautobusu, minivenu mazgāšana
Jūrmalas pilsētas teritorijā
Vieglo automašīnu, apvidus automašīnu un mikroautobusu, minivenu mazgāšana
Olaines pilsētas teritorijā
Autobusu un kravas automašīnu mazgāšana Jelgavas pilsētas teritorijā

40. daļa

Autobusu un kravas automašīnu mazgāšana Liepājas pilsētas teritorijā

41. daļa

Autobusu un kravas automašīnu mazgāšana Madonas pilsētas teritorijā

42. daļa

Autobusu un kravas automašīnu mazgāšana Daugavpils pilsētas teritorijā

43. daļa

Autobusu un kravas automašīnu mazgāšana Rīgas pilsētas teritorijā

44. daļa

Transportlīdzekļu ar 5 sēdvietām, ar 7-12 sēdvietām, ar 16-20 sēdvietām salonu
ķīmiskā tīrīšana Rīgas reģiona pārvaldes teritorijā

45. daļa

Transportlīdzekļu ar 5 sēdvietām, ar 7-12 sēdvietām, ar 16-20 sēdvietām salonu
ķīmiskā tīrīšana Kurzemes reģiona pārvaldes teritorijā

46. daļa

Transportlīdzekļu ar 5 sēdvietām, ar 7-12 sēdvietām, ar 16-20 sēdvietām salonu
ķīmiskā tīrīšana Latgales reģiona pārvaldes teritorijā

24. daļa
25. daļa
26. daļa
27. daļa
28. daļa
29. daļa
30. daļa
31. daļa
32. daļa
33. daļa
34. daļa
35. daļa
36. daļa
37. daļa
38. daļa
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47. daļa

Transportlīdzekļu ar 5 sēdvietām, ar 7-12 sēdvietām, ar 16-20 sēdvietām salonu
ķīmiskā tīrīšana Vidzemes reģiona pārvaldes teritorijā

48. daļa

Transportlīdzekļu ar 5 sēdvietām, ar 7-12 sēdvietām, ar 16-20 sēdvietām salonu
ķīmiskā tīrīšana Zemgales reģiona pārvaldes teritorijā

49. daļa

Transportlīdzekļu ar 20-48 sēdvietām salonu ķīmiskā tīrīšana Rīgas reģiona
pārvaldes teritorijā

50. daļa

Transportlīdzekļu ar 20-48 sēdvietām salonu ķīmiskā tīrīšana Kurzemes reģiona
pārvaldes teritorijā

51. daļa

Transportlīdzekļu ar 20-48 sēdvietām salonu ķīmiskā tīrīšana Latgales reģiona
pārvaldes teritorijā

52. daļa

Transportlīdzekļu ar 20-48 sēdvietām salonu ķīmiskā tīrīšana Vidzemes reģiona
pārvaldes teritorijā

53. daļa

Transportlīdzekļu ar 20-48 sēdvietām salonu ķīmiskā tīrīšana Zemgales reģiona
pārvaldes teritorijā

3.4. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu, vairākām vai visām iepirkuma daļām.
3.5. CPV kods: 50112300-6 (Automobiļu mazgāšanas un līdzīgi pakalpojumi).
3.6. Plānotā līguma summa: līdz EUR 41 999,98 (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti
deviņdesmit deviņi euro un 98 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN).
3.7. Līguma darbības termiņš: līdz kopējās līguma summas visās 53 (piecdesmit trīs) iepirkuma
daļās sasniegšanai, bet ne ilgāk kā uz 12 mēnešiem no iepirkuma līguma reģistrēšanas dienas
Pasūtītāja lietvedībā Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijā 1, k-4.
3.8. Samaksas noteikumi: 100% pēcapmaksa 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc attaisnojuma
dokumenta un Aktu saņemšanas Pasūtītāja grāmatvedībā Čiekurkalna 1. līnijā 1, k-4, Rīgā.
4. Garantijas un kvalitātes prasības
4.1. Pretendentam jāgarantē pakalpojumu sniegšana visā līguma darbības periodā atbilstoši
Nolikuma prasībām.
5. Informācijas iegūšana, apmaiņa un papildu informācijas sniegšana
5.1. Visi interesenti Nolikumu, kā arī papildu informāciju par iepirkumu var saņemt elektroniskā
veidā Valsts policijas tīmekļvietnē http://www.vp.gov.lv/?id=108&said=108&r=1.
5.2. Ieinteresētajiem Pretendentiem ir tiesības prasīt papildu informāciju par iepirkumu, tai skaitā,
prasīt paskaidrojumus par iepirkuma Nolikumu:
5.2.1. visi pieprasījumi nosūtāmi rakstiskā veidā uz Nolikuma 1.4. punktā norādīto adresi
vai e-pasta adresi. Pretendents pārliecinās par vēstules nosūtīšanu, zvanot Nolikumā
norādītajai kontaktpersonai;
5.2.2. visos pieprasījumos jāietver norāde: “Par iepirkuma "Par automašīnu mazgāšanu
un salonu ķīmisko tīrīšanu Valsts policijas vajadzībām " (uz vienu gadu)
(iepirkuma identifikācijas Nr. IeM VP 2018/29) Nolikumu”.
5.3. Ja ieinteresētais Pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma Nolikumā
iekļautajām prasībām, Pasūtītājs to sniedz 3 (triju) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 4 (četras)
dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Par jautājuma saņemšanas dienu
uzskata pa pastu saņemtās vēstules reģistrācijas datumu Valsts policijā. Pieprasījums, kas
nosūtīts elektroniski pēc iestādes darba laika, tiks uzskatīts par saņemtu nosūtīšanas dienā.
5.4. Ja Komisija no ieinteresētā Pretendenta ir saņēmusi rakstisku jautājumu par iepirkuma
Nolikumu, tā kopā ar uzdoto jautājumu (nenorādot tā iesniedzēju) publicē to Nolikuma
5.1.punktā norādītajā tīmekļvietnē.
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5.5. Tiek uzskatīts, ka ieinteresētais Pretendents ir saņēmis Nolikumu, informāciju par izmaiņām
Nolikumā un papildu informāciju ar brīdi, kad tā ir publicēta Nolikuma 5.1. punktā norādītajā
tīmekļvietnē.
6. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība
6.1. Piedāvājumu iesniegšana notiek līdz 2018. gada 09. maijam plkst. 11:00 Čiekurkalna 1. līnijā
1, k-4, Rīgā, 465. kabinetā, zvanot Nolikuma 1.4. punktā norādītajai kontaktpersonai vai
nosūtot pa pastu uz minēto adresi.
6.2. Pretendents iesniedz piedāvājumu personīgi vai atsūtot pa pastu. Nosūtot piedāvājumu pa
pastu, Pretendents uzņemas atbildību par piedāvājuma saņemšanu līdz Nolikuma 6.1. punktā
norādītajam termiņam Nolikumā norādītajā vietā. Piedāvājumi pēc Nolikumā norādītā
iesniegšanas termiņa netiks pieņemti.
6.3. Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus. Ja Pretendents iesniedz vairākus
piedāvājumu variantus, tie visi ir atzīstami par nederīgiem.
6.4. Iepirkumam iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ
Pretendentiem, izņemot gadījumus, kad Pretendents to atsauc pirms piedāvājuma iesniegšanas
termiņa beigām.
6.5. Pretendents jebkurā laikā līdz Nolikuma 6.1. punktā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas
termiņa beigām var atsaukt vai grozīt savu piedāvājumu. Paziņojums par izmaiņām
sagatavojams, marķējams un iesniedzams tāpat kā piedāvājuma oriģināls (atbilstoši Nolikuma
prasībām) un ar norādi, ka tie ir sākotnējā piedāvājuma grozījumi. Par piedāvājuma atsaukšanu
Pretendents rakstveidā paziņo Pasūtītājam. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un
tā izslēdz tālāku līdzdalību iepirkumā.

II.

PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMA PRASĪBAS

7. Pretendenti sagatavo un iesniedz piedāvājumu saskaņā ar Nolikumā izvirzītajām prasībām.
8. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā iepakojumā vai aploksnē, uz kuras jānorāda:
8.1. Pasūtītāja nosaukums un adrese;
8.2. Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un e-pasta adrese;
8.3. atzīme “Piedāvājums iepirkuma __. daļai "Par automašīnu mazgāšanu un salonu
ķīmisko tīrīšanu Valsts policijas vajadzībām'' (uz vienu gadu) (iepirkuma identifikācijas
Nr. IeM VP 2018/29)”. Neatvērt līdz 2018. gada 09. maijam plkst. 11:00”.
9. Piedāvājums sastāv no šādiem dokumentiem:
9.1. Pieteikums dalībai iepirkumā (1. pielikums);
9.2. Pilnvaras kopija (ja attiecināms);
9.3. Tehniskais piedāvājums (2. pielikums);
9.4. Finanšu piedāvājums (3. pielikums);
9.5. Pretendenta atlases (kvalifikācijas) dokumenti (Nolikuma 18. punkts);
9.6. Apliecinājumi, vienošanās vai citi dokumenti par sadarbību konkrētā līguma izpildē saskaņā
ar Nolikuma 2.3.4. un 2.5.apakšpunkta prasībām (ja attiecināms).
10. Pretendents piedāvājumu iesniedz drukātā un elektroniskā formā:
10.1. drukāta dokumenta veidā, datorsalikumā, latviešu valodā, aizlīmētā lielā aploksnē vai paketē
kas ir marķēta atbilstoši Nolikuma 8. punkta prasībām.
10.2. elektroniskās informācijas nesējā (CD disks vai USB) dokumentam jābūt noformētam gan
Microsoft Word, gan PDF formātā. Elektroniskās informācijas nesējam (CD disks vai USB)
jābūt iepakotam un uz iepakojuma jānorāda Pretendents un iepirkuma nosaukums.
11. Iesniedzot piedāvājumu drukātā formā (Nolikuma 10.1. apakšpunkts):
11.1. drukātā formā iesniegtajiem dokumentiem jābūt sakārtotiem vienkopus, ar numurētām
lapām, satura rādītāju un cauršūtiem ar auklu tādā veidā, kas nepieļauj to atdalīšanu – uz
pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamajai auklai jābūt nostiprinātai ar pārlīmētu
lapu, uz kuras norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un Pretendenta
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zīmoga/spiedoga nospiedumu (ja tāds ir paredzēts) apliecina Pretendenta pārstāvis.
Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību
apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots;
11.2. tehnisko informāciju, bukletus, brošūras un citus materiālus, kas paskaidro piedāvājumā
iesniegto informāciju, var iesniegt neiesietā veidā.
12. Piedāvājuma dokumenti jāsagatavo latviešu valodā. Ārvalstu publisko reģistru izsniegtie
apliecinājumu dokumenti, sertifikāti un citi ārvalstīs izsniegtie dokumenti var tikt iesniegti
svešvalodā ar pievienotu Pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. Par dokumentu
tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild Pretendents.
13. Pretendents noformē piedāvājuma dokumentu tulkojumus atbilstoši Ministru kabineta 2000. gada
22. augusta noteikumiem Nr. 291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”,
un visiem tam pievienotajiem dokumentiem ir jāatbilst Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra
noteikumiem Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.
14. Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem, lai izvairītos no jebkādām
šaubām un pārpratumiem, kas attiecas uz vārdiem un skaitļiem, un bez iestarpinājumiem,
izdzēsumiem vai matemātiskām kļūdām.
15. Piedāvājums jāparaksta Pretendenta pārstāvim, kuram ir pārstāvības tiesības vai tā pilnvarotai
personai, pievienojot pilnvaru Pretendenta atlases dokumentu piedāvājuma daļā. Pilnvarā precīzi
jānorāda pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību apjoms.
16. Informāciju, kas ir komercnoslēpums, atbilstoši Komerclikuma 19. pantam, vai kas uzskatāma par
konfidenciālu informāciju, Pretendents norāda savā piedāvājumā. Komercnoslēpums vai
konfidenciāla informācija nevar būt informācija, kas Publisko iepirkumu likumā ir noteikta par
vispārpieejamu informāciju.

III.

PRETENDENTU IZSLĒGŠANAS NOSACĪJUMI UN ATLASES PRASĪBAS

17. Pretendentu izslēgšanas nosacījumi
17.1. Komisija izslēdz Pretendentu no dalības iepirkumā, ja uz Pretendentu, kā arī uz Pretendenta
norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija
atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī
uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, attiecas Publisko
iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas 1., 2. un 3. punkta nosacījumi.
17.2. Pretendentu izslēgšanas nosacījumu pārbaudes laikā Komisija piemēro Publisko iepirkumu
likuma 9. panta devīto, desmito, vienpadsmito un divpadsmito daļu.
18. Pretendentu atlases (kvalifikācijas) prasības un atlasei iesniedzamie dokumenti
Dokuments, kas apliecina prasības
Punkts
Prasība
izpildi
Tehniskās un profesionālās spējas 1. – 43. daļai
Pretendentam ir spēkā esoša Valsts vides 1) Pretendents iesniedz spēkā esošu
dienesta “C” kategorijas piesārņojošas Valsts vides dienesta “C” kategorijas
darbības apliecinājums, kas izsniegts saskaņā piesārņojušās darbības apliecinājuma
ar Ministra kabineta 2010.gada 30.novembra apliecinātu kopiju.
18.1.
noteikumiem Nr.1082 “Kārtība, kādā
piesakāmas A, B un C kategorijas
piesārņojošas darbības un izsniedzamas
atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo
darbību veikšanai”.
Pretendentam jānorāda informācija par 1) informācija par to, kuru no iepirkuma
iepirkuma līguma izpildei piesaistītajiem līguma daļām Pretendents plāno nodot
18.2.
apakšuzņēmējiem.
apakšuzņēmējiem, kā arī visu paredzamo
Ar apakšuzņēmēju ir saprotama Pretendenta apakšuzņēmēju saraksts;
nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta
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persona,
kura
sniedz
iepirkuma līguma izpildei.

pakalpojumus 2) ja
Pretendents
piesaista
apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām tas
balstās,
lai
apliecinātu
savas
kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par
līgumu un iepirkuma dokumentos
noteiktajām prasībām, šo apakšuzņēmēju
apliecinājumi vai vienošanās par
sadarbību konkrētā līguma izpildē.

19. Prasības Tehniskajam piedāvājumam
19.1. Tehniskajā piedāvājumā Pretendentam ir jāsniedz informācija par sniegto pakalpojumu
(norādot tās atbilstību Tehniskajai specifikācijai), kas noformēta Nolikuma 2.pielikumā
noteiktajā formā.
19.2. Pretendents var iesniegt bukletus, prospektus, brošūras un citus materiālus papīra formātā, uz
CD vai USB, kas precizē tehnisko informāciju un sniedz vizuālo priekšstatu par piedāvāto
pakalpojumu.
19.3. Tehnisko piedāvājumu paraksta Pretendenta paraksta tiesīgas personas.
20. Prasības Finanšu piedāvājumam
20.1. Finanšu piedāvājums sagatavojams Nolikuma 3.pielikumā norādītajā formā, aizpildot visas
paredzētās ailes.
20.2. Finanšu piedāvājumā jānorāda piedāvāto pakalpojumu cena, jāiekļauj tajā visi Latvijas
Republikas normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma
nodrošināšanu, izņemot PVN.
20.3. Pretendents Finanšu piedāvājumā cenu norāda EUR bez PVN ar precizitāti 2 (divas) zīmes
aiz komata.
20.4. Pretendents nodrošina piedāvātās cenas nemainīgumu visā iepirkuma līguma izpildes laikā.
20.5. Finanšu piedāvājumu paraksta Pretendenta paraksta tiesīgas personas.

IV.

PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA

21. Piedāvājumu izvēles kritērijs (piedāvājumi katrā iepirkuma daļā tiek vērtēti atsevišķi):
21.1. Iepirkuma 1. – 38.daļai tiek noteikts saimnieciski visizdevīgākais piedāvājumu vērtēšanas
kritērijs, saskaņā ar Nolikuma 22.punktu.
21.2. Iepirkumu 39.- 53.daļai tiek noteikts saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka
viszemākā piedāvājuma kopējā cena.
22. Nosakot saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu iepirkuma 1. – 38.daļā, izmanto šādus vērtēšanas
kritērijus (iegūto punktu skaits tiek aprēķināts ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata):
40
Pretendenta piedāvātais Finanšu piedāvājums – Vieglā automašīna - A1 (EUR bez
PVN):
P1 = zemākais piedāvātais Finanšu piedāvājums (vieglā automašīna)/ Pretendenta
piedāvātais Finanšu piedāvājums (vieglā automašīna) x 40
Pretendenta piedāvātais Finanšu piedāvājums – Apvidus automašīna - A2 (EUR bez 30
PVN):
P2=zemākais piedāvātais Finanšu piedāvājums (apvidus automašīna)/ Pretendenta
piedāvātais Finanšu piedāvājums (apvidus automašīna) x 30
Pretendenta piedāvātais Finanšu piedāvājums – Mikroautobusi, miniveni – A3 (EUR 20
bez PVN):
P3=zemākais piedāvātais Finanšu piedāvājums (Mikroautobusi, miniveni)/ Pretendenta
piedāvātais Finanšu piedāvājums (Mikroautobusi, miniveni) x 20
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P4 Iespēja saņemt pakalpojumu bez rindas
No pasūtījuma pieteikšanas (telefoniski vai elektroniski) līdz izpildes brīdim
1h – 10 punkti;
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2h – 5 punkti
nav paredzēts – 0 punkti
100
Kopā (P1+P2+P3+P4):
22.1. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma aprēķināšanai kopējais punktu skaits (C) tiek
aprēķināts saskaņā ar šādu formulu:
C=P1+P2+P3+P4, kur:
C – punktu kopsumma
P – vērtējamā kritērija punktu skaits saskaņā ar vērtēšanas kritēriju tabulu
22.1.1. P1 - Piedāvājums, kurš nodrošina Nolikumā noteiktās prasības un kura piedāvājums par
vieglo automašīnu mazgāšanas pakalpojumu sniegšanu, saskaņā ar Finanšu piedāvājumu
ir ar viszemāko cenu, saņem 40 (četrdesmit) punktus.
22.1.2. P2 - Piedāvājums, kurš nodrošina Nolikumā noteiktās prasības un kura piedāvājums par
apvidus automašīnu mazgāšanas pakalpojumu sniegšanu, saskaņā ar Finanšu piedāvājumu
ir ar viszemāko cenu, saņem 30 (trīsdesmit) punktus.
22.1.3. P3 - Piedāvājums, kurš nodrošina Nolikumā noteiktās prasības un kura piedāvājums par
mikroautobusu, minivenu mazgāšanas pakalpojumu sniegšanu, saskaņā ar Finanšu
piedāvājumu ir ar viszemāko cenu, saņem 20 (divdesmit) punktus.
22.1.4. P4 – Pretendents piedāvā iespēju saņemt pakalpojumu bez rindas, veikt pakalpojuma
izpildi nekavējoties attiecīgi - 1h vai 2h laikā no pasūtījuma veikšanas brīža. Par iespēju
saņemt pakalpojumu bez rindas 1h laikā, Pretendents saņem 10 (desmit) punktus, 2h laikā
– 5 (piecus) punktus. Ja Pretendents nav uzrādījis pakalpojuma nodrošināšanu ārpus rindas
norādītās stundās, tad saņem 0 (nulle) punktu.
22.2. Katrs Komisijas loceklis Pretendentu piedāvājumus vērtē individuāli saskaņā ar Nolikumā
noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem, piešķir noteiktu punktu skaitu attiecīgajam kritērijam un
aizpilda individuālo vērtēšanas tabulu, apliecinot to ar savu parakstu.
22.3. Komisijas locekļu individuālos novērtējumus apkopo kopējā tabulā. Pretendenta iegūtais
punktu skaits tiek aprēķināts Komisijas locekļu individuālo novērtējumu summas dalot ar
Komisijas locekļu skaitu:
Cvid = C∑ / q, kur
Cvid – Pretendenta iegūto punktu skaits
C∑ – Komisijas locekļu individuālo piedāvājumu vērtējumu summa
q – Komisijas locekļu skaits
22.4. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu iepirkuma 1.-38. daļā tiek atzīts piedāvājums,
kas pēc individuālo vērtējumu apkopošanas ieguvis visaugstāko novērtējumu.
23. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudi, Pretendentu atlasi
(kvalifikācijas atbilstības pārbaudi), Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājuma
izvēli Komisija veic slēgtā sēdē. Komisija ir tiesīga Pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi
veikt tikai tam Pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, t.i.
Pretendentam, kura piedāvājums ir atzīts par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
24. Komisija atzinumu došanai ir tiesīga pieaicināt ekspertus ar padomdevēju tiesībām.
25. Piedāvājumu noformējuma pārbaude:
25.1. Komisija novērtē vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši Nolikuma II. nodaļā
norādītajām noformēšanas prasībām;
25.2. Komisija noraida Pretendenta piedāvājumu kā neatbilstošu noformējuma prasībām, ja nav
iesniegts kāds no Nolikuma 9. punktā norādītajiem iesniedzamajiem dokumentiem, ja
konstatētās neatbilstības ir būtiskas, apgrūtina piedāvājumu tālāku izskatīšanu vai rada
pamatotas bažas par iesniegto piedāvājuma dokumentu kā vienota kopuma saglabāšanu.
26. Finanšu piedāvājuma vērtēšana:
26.1. Komisija pārbauda, vai Finanšu piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas, un nepieciešamības
gadījumā labo tās. Par veikto labojumu Finanšu piedāvājumā Komisija informē Pretendentu,
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kura piedāvājumā ir labota aritmētiskā kļūda. Vērtējot Finanšu piedāvājumu, Pasūtītājs ņem
vērā veiktos labojumus;
26.2. Komisija vērtē vai Finanšu piedāvājums nav nepamatoti lēts. Konstatējot nepamatoti lēta
piedāvājuma pazīmes, Komisija veic pārbaudi nepamatoti lēta piedāvājuma identificēšanai.
Šādā gadījumā Komisija rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem
piedāvājuma nosacījumiem, ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteikto kārtību. Komisija
izvērtē Pretendenta sniegto skaidrojumu un pieņem lēmumu par piedāvājuma noraidīšanu vai
tālāku vērtēšanu.
27. Pretendentu atlase (kvalifikācijas atbilstības pārbaude):
27.1. Komisija atbilstoši savai kompetencei un, ņemot vērā iesniegtos Pretendentu atlases
(kvalifikācijas) dokumentus, novērtē, vai Pretendenti atbilst Nolikuma 18. punktā norādītajām
prasībām;
27.2. Ja Komisija konstatē, ka piedāvājumā ietvertā informācija vai dokuments ir neskaidrs vai
nepilnīgs, tā pieprasa, lai Pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina minēto
informāciju vai dokumentu vai iesniedz trūkstošo dokumentu, nosakot samērīgu iesniegšanas
termiņu.
28. Tehnisko piedāvājumu vērtēšana. Komisija atbilstoši savai kompetencei novērtē, vai Pretendentu
iesniegtie Tehniskie piedāvājumi atbilst Nolikuma 19. punktā un Tehniskajā specifikācijā
norādītajām prasībām.
29. Piedāvājuma izvēle:
29.1. No piedāvājumiem, kas atbilst visām prasībām, Komisija izvēlēsies saimnieciski
visizdevīgāko piedāvājumu.
29.2. Ja pirms tam, kad pieņems lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu,
konstatēs, ka vismaz divu Pretendentu piedāvājumi ir ar vienādām zemākajām piedāvājuma
cenām, Komisija izvēlās piedāvājumu, ko iesniedzis Pretendents, kas ir nacionālā līmeņa darba
devēju organizācijas biedrs un ir noslēdzis koplīgumu ar arodbiedrību, kas ir nacionālā līmeņa
arodbiedrības biedre (ja piedāvājumu iesniegusi personālsabiedrība vai personu apvienība,
koplīgumam jābūt noslēgtam ar katru personālsabiedrības biedru un katru personu apvienības
dalībnieku). Gadījumā, ja neviens no Pretendentiem nav nacionāla līmeņa darba devēju
organizācijas biedrs un nav noslēdzis koplīgumu ar arodbiedrību, kas ir nacionāla līmeņa
arodbiedrības biedre vai arī tādi ir abi Pretendenti, tad uzvarētājs tiks noteikts veicot izlozi
Pretendentu klātbūtnē. Par izlozes norisi (datumu un laiku), katrs izlozes dalībnieks tiks
informēts 3 (trīs) dienas iepriekš, nosūtot tam elektroniski vēstuli.
29.3. Komisija veic Pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilstības
Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā daļā noteikto Pretendentu izslēgšanas gadījumu
pārbaudi.
30. Komisija turpmāk piedāvājumu neizskata un attiecīgo Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības
iepirkumā, ja:
30.1. piedāvājumu izvērtēšanas laikā Pretendents savu piedāvājumu atsauc vai maina, vai
30.2. Pretendents nav iesniedzis pieprasīto informāciju, vai
30.3. piedāvājums neatbilst kādai iepirkuma Nolikumā noteiktajai prasībai, vai
30.4. piedāvājums tiek atzīts par nepamatoti lētu.

V.

IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA

31. 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi Pretendenti rakstiski tiks informēti par
pieņemto lēmumu.
32. Pasūtītājs, saskaņā ar Nolikuma 29.3.apakšpunktu, izmantojot Ministru kabineta noteikto
informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju, kas apliecina, ka uz
Pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā daļā noteiktie Pretendentu
izslēgšanas nosacījumi.
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33. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Komisija pieņem lēmumu
slēgt līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai
pārtraukt attiecīgo iepirkuma daļu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt
līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas
atsakās līgumu slēgt, Komisija pieņem lēmumu pārtraukt attiecīgo iepirkuma daļu, neizvēloties
nevienu piedāvājumu.
34. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo Pretendentu, kurš iesniedzis
saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, Komisija izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus
dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar
Pasūtītāju. Ja nepieciešams, Komisija ir tiesīga pieprasīt no nākamā Pretendenta apliecinājumu un,
ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji
izraudzīto Pretendentu. Ja nākamais Pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar
sākotnēji izraudzīto Pretendentu, Komisija pieņem lēmumu pārtraukt attiecīgo iepirkuma daļu,
neizvēloties nevienu piedāvājumu.

VI. CITI NOTEIKUMI
35. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no līguma noslēgšanas, ja līgumcenas samaksai nav pieejams
pietiekošs finansējums.
36. Citas saistības attiecībā uz iepirkuma norisi, kas nav atrunātas Nolikumā, nosakāmas saskaņā ar
Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
37. Nolikumam ir pievienoti 3 (trīs) pielikumi, kas uzskatāmi par Nolikuma neatņemamu sastāvdaļu:
37.1. 1. pielikums – Pieteikuma iepirkumam formas paraugs;
37.2. 2. pielikums – Tehniskā specifikācija/ Tehniskais piedāvājums;
37.3. 3. pielikums – Finanšu piedāvājuma formas paraugs.
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1.
pielikums
Iepirkuma "Par automašīnu mazgāšanu un salonu
ķīmisko tīrīšanu Valsts policijas vajadzībām" (uz vienu gadu)
(iepirkuma identifikācijas Nr. IeM VP 2018/29) nolikumam
PIETEIKUMS
iepirkumam
"Par automašīnu mazgāšanu un salonu ķīmisko tīrīšanu Valsts policijas vajadzībām" (uz vienu
gadu)
(iepirkuma identifikācijas Nr. IeM VP 2018/29)
Pretendents________________________________________________________________________
(Pretendenta nosaukums)
Reģ.nr. _________________________________________________________________________, tā
__________________________________________________________________________ personā
(vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats)
ar šī pieteikuma iesniegšanu:
1. piesakās piedalīties iepirkumā "Par automašīnu mazgāšanu un salonu ķīmisko tīrīšanu Valsts
policijas vajadzībām" (uz vienu gadu) (iepirkuma identifikācijas Nr. IeM VP 2018/29);
2. apliecina, ka ir iepazinies ar iepirkuma Nolikumu un apņemas ievērot visas tajā iekļautās prasības;
3. apstiprina, ka uz to neattiecas Publisko iepirkumu likumā 9. panta astotajā daļā noteiktie izslēgšanas
nosacījumi;
4. apņemas pasūtījuma piešķiršanas gadījumā izpildīt iepirkuma līguma nosacījumus;
5. garantē, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;
6. apliecina, ka piedāvājums izstrādāts neatkarīgi;
7. apliecina, ka Pretendents atbilst/neatbilst (vajadzīgo pasvītrot) mazais1 vai vidējais2 uzņēmums
statusam.
_________________
Paraksts
Z.V.

Pretendenta adrese (pasta korespondences nosūtīšanai):
_________________________________________________________________________________
Pretendenta adrese (juridiskā adrese, ja atšķiras):
_________________________________________________________________________________
Tālruņa (faksa) numuri:
_________________________________________________________________________________
Bankas rekvizīti (bankas konta numurs, bankas nosaukums, kods):
_________________________________________________________________________________
Kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats, tālruņa numurs, e-pasta adrese):
_________________________________________________________________________________

atbilstoši Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikumam par mikro, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (OV L124,
20.5.2003.) mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai
gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro
2
atbilstoši Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikumam par mikro, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (OV L124,
20.5.2003.) vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas
un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro
1
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2.
pielikums
Iepirkuma "Par automašīnu mazgāšanu un salonu ķīmisko
tīrīšanu Valsts policijas vajadzībām" (uz vienu gadu)
(iepirkuma identifikācijas Nr. IeM VP 2018/29) nolikumam

Tehniskā specifikācija/ Tehniskais piedāvājums iepirkuma 1.-53. daļai
Pretendents:_____________________________________________________________________________
(pretendenta nosaukums)
Daļas Nr. un nosaukums: _____________________

Nr.p.k.
1.1.
1.2.

Priekšmets
Pakalpojuma biežums
Kopējās prasības tehniskajai
specifikācijai

1.3.

1.4.
1.5.
1.6.

Pakalpojuma kvalitātes
trūkumu novēršanas kārtība
un termiņš

Prasības/ apraksts
1. Kopējās prasības iepirkuma 1.-53. daļai
Pēc nepieciešamības
Darbus veikt pilnā apjomā, atbilstoši un saskaņā ar Latvijas Republikas
darba drošības, ugunsdrošības, sanitāri tehniskajām, vides aizsardzības
normām, kā arī citiem normatīvajiem dokumentiem un noteikumiem.
Pakalpojuma sniedzējs nodrošina darbiniekus ar nepieciešamo inventāru un
materiāliem, iekļaujot piedāvājuma izmaksās visas izmaksas un tehnikas
ekspluatācijas izdevumus.
Pakalpojuma izpilde tiek nodrošināta Pretendenta telpās, ar izsniegtu
bezskaidras norēķinu identifikācijas karti (skaits tiks precizēts pirms līguma
slēgšanas).
Izpilde tiek nodrošināta pēc pieprasījuma iepriekš saskaņojot laikus ar
Pasūtītāju.

Pretendenta piedāvājums3

Nekavējoties pēc iebildumu saņemšanas.

Pretendentam jāaizpilda Tehniskais piedāvājums no Pretendenta vārda, piemērām: Pakalpojuma sniegšanā tiks izmantoti LR atļautie un
licencētie mazgāšanas līdzekļi, stingri ievērojot to lietošanas instrukcijas.
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1.7.

1.8.

2.1.

2.2.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.
2.3.7.
2.3.8.

Prasības materiāliem,
izstrādājumiem un
aprīkojumam

Pakalpojuma sniegšanā jāizmanto Latvijas Republikā atļautie un licencētie
mazgāšanas līdzekļi, stingri ievērojot to lietošanas instrukcijas.

Izpildītājs un tā darbinieki ievēro pilnu konfidencialitāti attiecībā uz
jebkuriem transportlīdzekļos esošiem dokumentiem un materiāliem jebkādā
formā, ar kuriem Izpildītāja darbiniekiem ir iespēja apzināti vai neapzināti
iepazīties pakalpojuma sniegšanas procesā. Izpildītājs apņemas nodrošināt
jebkādu ziņu neizpaušanu trešajām personām attiecībā uz informāciju, kuru
Īpašas prasības
iespējams iegūt pakalpojuma sniegšanas procesā.
Ja Izpildītājs, noteikto saistību izpildei ir pieaicinājis trešo personu,
Izpildītājs ir atbildīgs par tās darbību, bezdarbību un sekām. Izpildītājs
apņemas atlīdzināt Pasūtītājam materiālos zaudējumus, kas radušies tā
darbinieku vainas dēļ vai iekārtu izmantošanas rezultātā.
2. Prasības iepirkuma 1. – 43. daļai (Vieglo automašīnu, apvidus automašīnu, mikroautobusu, minivenu, autobusu un kravas
automašīnu4 mazgāšana)
Prasības transportlīdzekļa Vieglajām automašīnām, apvidus automašīnām un mikroautobusiem,
miniveniem jānodrošina manuāla (mazgāšanu veic Izpildītāja darbinieks)
mazgāšanai
mazgāšana.
Autobusu un kravas automašīnu mazgāšana veicama automātiskā
automazgātavā vai manuāli (mazgāšanu veic Izpildītāja darbinieks).
Pakalpojuma izpildes laiks
Ne vēlāk kā 1 (viena) darba diena no pieteikumu saņemšanas (elektroniski
vai telefoniski)
Virsbūves mazgāšana:
skalošana
riteņu disku mazgāšana
virsbūves apstrāde ar ķīmiskām vielām
putu uzklāšana
sliekšņu un durvju aiļu mazgāšana
pilnīgi sausa nožāvēšana
stiklu slaucīšana no ārpuses
gumijas auto paklājiņu mazgāšana

Valsts policijas autobusu un kravas transportlīdzekļu maksimālais izmēri: iepirkuma 39.-42. daļā - 12,5 m garums x 3,30 m augstums. Iepirkuma 43.daļā
- 12,5 m garums x 4,2 m augstums.
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2.4.

2.5.

3.
3.1.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.
3.2.8.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.

Automazgātavas izvietojums: Norādīt automazgātavas precīzu adresi
(atrašanās vieta, atbilstoši
attiecīgās daļas teritoriālam
sadalījumam par kuru
Pretendents iesniedz
piedāvājumu – 1 - 6. daļai
teritoriālo sadalījumu skatīt
http://www.vp.gov.lv/?id=156
sadaļā -Rīgas reģiona iestādes
- Rīgas pilsētas ielu
sadalījums pa iecirkņiem)
Iepirkuma 1-38. daļai: iespēja Norādīt iespēju saņemt pakalpojumu bez rindas (ja attiecināms):
saņemt pakalpojumu bez
Izpildes laiks sākot no pieteikuma saņemšanas brīža (gan elektroniski gan
rindas (ja attiecināms) – tiek telefoniski) līdz pakalpojuma izpildei:
piešķirti papildus punkti
1h
vērtēšanas kritērijos
vai 2h (norādīt atbilstošo)
(Nolikuma 22.punkts)
Prasības iepirkuma 44. – 48. daļai (Transportlīdzekļu ar 5 sēdvietām, ar 7-12 sēdvietām, ar 16-20 sēdvietām salonu ķīmiskā tīrīšana)
Pakalpojuma izpildes termiņš Ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas no pieteikumu saņemšanas (elektroniski
vai telefoniski)
Kompleksā salona ķīmiskā tīrīšana (transportlīdzeklim ar 5, 7-12, 16-20 sēdvietām):
sēdekļa tīrīšana
grīdas seguma ķīmiskā tīrīšana
durvju apdares ķīmiskā tīrīšana
griestu apdares ķīmiskā tīrīšana
bagāžas nodalījuma ķīmiskā tīrīšana
drošības jostas ķīmiskā tīrīšana
priekšējā paneļa tīrīšana
auduma auto paklājiņu ķīmiskā tīrīšana
Papildus prasības:
transportlīdzeklim ar 5 sēdvietām jānodrošina ādas sēdekļa tīrīšana
Transportlīdzekļiem ar 7-12, 16-20 sēdvietām jānodrošina transportlīdzekļa
sānu apdares ķīmiskā tīrīšana
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3.4.

4.1.
4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.
4.2.5.
4.2.6.
4.2.7.
4.2.8.
4.2.9.

4.3.

Automašīnas ķīmiskās
Norādīt ķīmiskās tīrīšanas salona precīzu adresi
tīrīšanas izvietojums:
(atrašanās vieta, atbilstoši
attiecīgās daļas teritoriālam
sadalījumam par kuru
pretendents iesniedz
piedāvājumu)
4. Prasības iepirkuma 49. – 53. daļai (Transportlīdzekļu ar 20-48 sēdvietām salonu ķīmiskā tīrīšana)
Pakalpojuma izpildes termiņš Ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas no pieteikumu saņemšanas (elektroniski
vai telefoniski)
Kompleksā salona ķīmiskā tīrīšana (transportlīdzeklim ar 20-48 sēdvietām):
sēdekļa tīrīšana
grīdas seguma ķīmiskā tīrīšana
durvju apdares ķīmiskā tīrīšana
griestu apdares ķīmiskā tīrīšana
bagāžas nodalījuma ķīmiskā tīrīšana
drošības jostas ķīmiskā tīrīšana
priekšējā paneļa tīrīšana
auduma auto paklājiņu ķīmiskā tīrīšana
transportlīdzekļa sānu apdares ķīmiskā tīrīšana
Automašīnas ķīmiskās
Norādīt ķīmiskās tīrīšanas salona precīzu adresi
tīrīšanas izvietojums:
(atrašanās vieta, atbilstoši
attiecīgās daļas teritoriālam
sadalījumam par kuru
pretendents iesniedz
piedāvājumu)

(paraksta atšifrējums)

(paraksts)
z.v.
2018. gada ___._________
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3.
pielikums
Iepirkuma "Par automašīnu mazgāšanu un
salonu ķīmisko tīrīšanu Valsts policijas vajadzībām" (uz vienu gadu)
(iepirkuma identifikācijas Nr. IeM VP 2018/29) nolikumam
Finanšu piedāvājums* iepirkuma _______________. daļai
(1.-38. daļai)
(Vieglo automašīnu, apvidus automašīnu un mikroautobusu, minivenu mazgāšana)
*Finanšu piedāvājums jāaizpilda katrai iepirkuma daļai atsevišķi
**Pretendenta piedāvātā pakalpojuma cenā iekļautas izmaksas par iespēju saņemt pakalpojumu
bez rindas (ja attiecināms)
Pretendents: _________________________________________________________________
Nr.
p.k.

1.

Pakalpojuma
nosaukums

Pakalpojuma cena vienam transportlīdzeklim, EUR (bez
PVN)**
Vieglā automašīna
Apvidus
Mikroautobuss,
automašīna
minivens
A1
A2
A3

Virsbūves
manuālā
mazgāšana
Kopā
(A1+A2+A3)
EUR bez PVN:

Piedāvājuma kopējā cena EUR (bez PVN):_________________________________________
(norādīt ar vārdiem)
paraksta atšifrējums

paraksts

2018. gada ___.___________
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Finanšu piedāvājums* iepirkuma ______________. daļai
(39. – 43. daļai)
(Autobusu un kravas automašīnu mazgāšana)
*Finanšu piedāvājums jāaizpilda katrai iepirkuma daļai atsevišķi
Pretendents: _________________________________________________________________
Nr.p.
k.

1.

Pakalpojuma nosaukums

Pakalpojuma cena vienam transportlīdzeklim,
EUR (bez PVN)
Autobuss
Kravas automašīna
B1
B2

Virsbūves mazgāšana
Kopā (B1+B2) EUR bez
PVN:

Piedāvājuma kopējā cena EUR (bez PVN):____________________________________
(norādīt ar vārdiem)
paraksta atšifrējums

paraksts

2018. gada ___.___________
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Finanšu piedāvājums* iepirkuma ______________. daļai
(44. – 48. daļai)
(Transportlīdzekļu salonu ķīmiskā tīrīšana)
*Finanšu piedāvājums jāaizpilda katrai iepirkuma daļai atsevišķi
Pretendents: _________________________________________________________________
Nr.p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Pakalpojuma cena vienam
transportlīdzeklim, EUR (bez PVN)

Transportlīdzekļu salonu
ķīmiskā tīrīšana

C1
Transportlīd
zeklis ar
5
vietām

1.
2.

Sēdekļa tīrīšana
Grīdas seguma ķīmiskā tīrīšana

3.

Durvju apdares ķīmiskā tīrīšana

4.

Griestu apdares ķīmiskā tīrīšana

5.
6.

Bagāžas nodalījuma ķīmiskā
tīrīšana
Drošības jostas ķīmiskā tīrīšana

7.
8.
9.

Priekšējā paneļa tīrīšana
Ādas sēdekļa tīrīšana
Sānu apdares ķīmiskā tīrīšana

C2
Transportl
īdzeklis ar
7-12
vietām

C3
Transportl
īdzeklis ar
16-20
vietām

X

X

X

Cena kopā par komplekso transportlīdzekļu
salonu ķīmisko tīrīšanu:
Kopā (C1+C2+C3) EUR bez
PVN:
Piedāvājuma kopējā cena EUR (bez PVN):____________________________________
(norādīt ar vārdiem)
paraksta atšifrējums

paraksts

2018. gada ___.___________
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Finanšu piedāvājums* iepirkuma ______________. daļai
(49. – 53. daļai)
(Transportlīdzekļu salonu ķīmiskā tīrīšana)
*Finanšu piedāvājums jāaizpilda katrai iepirkuma daļai atsevišķi
Pretendents: _________________________________________________________________
Nr.p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Pakalpojuma cena vienam
transportlīdzeklim, EUR (bez PVN)

Transportlīdzekļu salonu
ķīmiskā tīrīšana

Transportlīdzeklis ar 20-48 vietām

1.
2.

Sēdekļa tīrīšana
Grīdas seguma ķīmiskā tīrīšana

3.

Durvju apdares ķīmiskā tīrīšana

4.

Griestu apdares ķīmiskā tīrīšana

5.
6.

Bagāžas nodalījuma ķīmiskā
tīrīšana
Drošības jostas ķīmiskā tīrīšana

7.
9.

Priekšējā paneļa tīrīšana
Sānu apdares ķīmiskā tīrīšana
Kopā EUR bez PVN:

Piedāvājuma kopējā cena EUR (bez PVN):____________________________________
(norādīt ar vārdiem)
paraksta atšifrējums

paraksts

2018. gada ___.___________
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