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I. VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA 
 

1.1. Vispārīgā informācija par pasūtītāju  
 

Cenu aptauju veic: Nodibinājums “Latvijas Dabas fonds” (LDF) 
Reģistrācijas numurs: 40008019379 
Juridiskā un fiziskā adrese: Blaumaņa iela 32-8, Rīga, LV-1011 
Tālrunis: 67830999 
E-pasts: ldf@ldf.lv 
Projekta nosaukums: 101073829-LIFE21-NAT-LV-GrassLIFE2 “ES nozīmes 

prioritāro zālāju biotopu atjaunošana un apsaimniekošana” 
Projekta aktivitāte: T2.2. 
Kontaktpersona: Jānis Andrušaitis 

1.2. Cenu aptaujas priekšmeta apraksts un termiņi 
1.2.1. Lietots pikaps LDF projekta Nr. 101073829-LIFE21-NAT-LV-GrassLIFE2 “ES nozīmes 

prioritāro zālāju biotopu atjaunošana un apsaimniekošana” vajadzībām, saskaņā ar 
Tehnisko specifikāciju (1. pielikums). 

1.2.2. Pieejamais finansējums bez pievienotās vērtības nodokļa – 22’300 EUR (divdesmit divi 
tūkstoši trīs simti eiro, 00 centi). 

1.2.3. Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu. 
1.2.4. Cenu aptaujas līguma plānotais izpildes termiņš ir 10 dienas no līguma noslēgšanas dienas. 

1.3. Cenu aptaujas nolikuma saņemšana un informācijas apmaiņas kārtība 
1.3.1. Ar cenu aptaujas nolikumu var iepazīties Latvijas Dabas fonds mājaslapā internetā 

www.ldf.lv, sadaļā “Jaunumi”. 
1.3.2. Pretendenti var savlaicīgi rakstiski pieprasīt papildu informāciju un iesniegt jautājumus 

par cenu aptaujas dokumentos iekļautajām prasībām. Pretendenta lūgumi pēc papildu 
informācijas, un uzdotie jautājumi adresējami nolikuma 1.1 punktā noteiktai 
kontaktpersonai, nosūtot rakstisku pieprasījumu, izmantojot elektronisko pasta adresi 
(ldf@ldf.lv). Pēdējais informācijas sniegšanas termiņš - ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas 
pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

1.3.3.  Mutiski uzdoti jautājumi un Pasūtītāja sniegtās atbildes nav juridiski saistošas nevienai 
no cenu aptaujā iesaistītajām pusēm. 

1.3.4. Saziņa starp pasūtītāju (iepirkuma komisiju) un ieinteresētajiem piegādātājiem cenu 
aptaujas ietvaros notiek rakstiski un latviešu valodā, kā arī visa informācija tiks ievietota 
Latvijas Dabas fonda mājaslapā internetā – www.ldf.lv, sadaļā “Jaunumi”. 

1.3.5. Pretendentu rakstiski iesniegtie jautājumi un iepirkuma komisijas atbildes uz tiem kļūst 
saistošas visiem cenu aptaujas iespējamiem Pretendentiem ar to paziņošanas brīdi 
Latvijas Dabas fonda mājaslapā internetā. 

1.4. Piedāvājuma noformēšana, iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums un kārtība 
1.4.1. Ieinteresētās juridiskās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2023. gada 6. februārim 

ieskaitot. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc minētā termiņa, netiks izskatīti un tiks atdoti 
atpakaļ iesniedzējam neatvērti. 

1.4.2. Piedāvājumus klātienē vai ar Latvijas Pasta starpniecību iesniegt nav iespējams. 

mailto:ldf@ldf.lv
http://www.ldf.lv/
http://www.ldf.lv/
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1.4.3. Piedāvājumus var iesniegt tikai elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu 
elektronisko parakstu, tos sūtot uz e-pastu ldf@ldf.lv. Dokumentiem ir jābūt saņemtiem 
līdz 2023. gada 6. februāra plkst. 17.00. Piedāvājums, kas iesniegts elektroniska 
dokumenta veidā, skaitās iesniegts un saņemts, ja uz iesniedzēja norādīto e-pastu atnāk 
apstiprinoša vēstule no Latvijas Dabas fonda par piedāvājuma saņemšanu. Piedāvājuma 
atvēršana un elektroniskā paraksta identitātes un derīguma pārbaude tiks veikta tikai pēc 
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

1.4.4. Piedāvājumam ir jāatbilst sekojošam noformējumam: 
• Tam jābūt izstrādātam atbilstoši Elektronisko dokumentu likumā un 28.06.2005. 

Ministru kabineta noteikumos Nr.473 „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, 
noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, 
kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai 
starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktajām prasībām. 

• Visi iepirkuma dokumenti ir jāapvieno vienā iesniedzamā dokumentā – piedāvājumā. 
Piedāvājumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātam ar 
laika zīmogu pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājums ir jāparaksta 
personai, kurai publiskos reģistros ir reģistrētas tiesības pārstāvēt iesniedzēju vai 
pilnvarotai personai, šādā gadījumā pievienojot pilnvarojumu apliecinošu dokumenta 
oriģinālu vai apliecinātu kopiju. Pilnvarotā perona nedrīkst pārstāvēt vairāk par vienu 
pretendentu. 

• Piedāvājuma dokumentiem ir jābūt skaidri salasāmiem, bez iestarpinājumiem, 
izdzēsumiem vai labojumiem. 

• Piedāvājums jāsagatavo datorrakstā latviešu valodā, dokumentus svešvalodās 
jāiesniedz kopā ar tulkojumu latviešu valodā. Tulkojuma pareizību pretendents 
apstiprina ar savu parakstu. Pretendents normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir atbildīgs 
par tulkojuma pareizību un atbilstību oriģinālam. 

• Piedāvājums iesniedzams e-pastā, kur: 
• Tematā (Subject) ir jānorāda “Piedāvājums cenu aptaujai ID. Nr. 6.43-2/GL2-

2023-01” 
• E-pasta tekstā (message) ir jānorāda pretendenta nosaukums, reģistrācijas 

numurs un adrese, kā arī atzīme “Piedāvājums cenu aptaujai “Lietota pikapa 
iegāde projekta Nr. 101073829-LIFE21-NAT-LV-GrassLIFE2 “ES nozīmes 
prioritāro zālāju biotopu atjaunošana un apsaimniekošana” ietvaros”. Neatvērt 
līdz 2023. gada 7. februāra plkst. 10:00. 

1.4.5. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir slēgta. 
1.4.6. Piedāvājumi, kuri nebūs noformēti atbilstoši cenu aptaujas nolikuma prasībām, netiks 

izskatīti un vērtēti; 
1.4.7. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot nolikuma 1.4.1.punktā noteikto gadījumu par iesniegšanu 

pēc termiņa, ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem. 

1.5. Piedāvājuma derīguma termiņš 
1.5.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir saistošs līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne 

mazāk kā 60 (sešdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. 
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II. PRASĪBAS PRETENDENTIEM 
 

2.1. Nosacījumi pretendenta dalībai cenu aptaujā 
2.1.1. Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā. 
2.1.2. Pretendentam nav konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, 

kad pieņemts lēmums par iespējamu pakalpojuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, 
pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, 
nav nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas 
kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 EUR (simtu piecdesmit eiro, 00 centi). 

2.1.3. Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad 
maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts 
pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts. 

2.1.4. Pretendents nav ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība. 
2.1.5. Automobiļu pārdevēja tirdzniecības vieta ir reģistrēta mehānisko transportlīdzekļu 

mazumtirdzniecībai atbilstoši pretendenta reģistrācijas valsts normatīvo aktu prasībām, ja 
tādas attiecināmas. 

 
III. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 

 

3.1. Pretendentu atlases dokumenti 
3.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai cenu aptaujā atbilstoši šī dokumenta 2. pielikumam. 

Pieteikumu paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona. 
3.1.2. Tehniskais un finanšu piedāvājums (Pielikums Nr.3) sagatavots saskaņā ar Tehniskajā 

specifikācijā noteiktajām prasībām. 
3.1.3. Automobiļu pārdevēja tirdzniecības vietas reģistrācijas karte mehānisko transportlīdzekļu 

mazumtirdzniecībai kopija vai ekvivalents dokuments atbilstoši ārvalstī reģistrēta 
pretendenta mītnes zemes normatīvo aktu prasībām. 

3.1.4. Transportlīdzekļa garantijas un tehniskās apkopes grāmatas kopija. 
3.1.5. Transportlīdzekļa diagnostikas pārskats. 
3.1.6. Nolikuma 2.1.1. punktā izvirzītās prasības Pasūtītājs pārbauda Latvijas Republikas 

Komercreģistrā, Uzņēmumu reģistra datu bāzē. Pretendents, kas ir reģistrēts ārvalstīs, 
iesniedz komersanta reģistrācijas apliecības kopiju vai līdzvērtīgas iestādes izdotu 
dokumentu, kas ir atbilstošs attiecīgās valsts normatīviem aktiem.  

3.1.7. Nolikuma 2.1.2. un 2.1.3. punktā izvirzītās prasības Pasūtītājs pārbauda LR VID 
Publiskojamo datu bāzē. 

3.1.8. Ja pretendents ir ārvalstīs reģistrēts uzņēmums, tad tam jāiesniedz attiecīgās ārvalsts 
kompetentās institūcijas sagatavota izziņa angļu valodā, kas apliecina, ka: (i) pretendentam 
nav pasludināts maksātnespējas process, tas neatrodas likvidācijas stadijā un tā 
saimnieciskā darbība nav apturēta; (ii) pretendentam attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu 
parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā 
pārsniedz 150 EUR (viens simts piecdesmit eiro, 00 centi). 

3.1.9. Pilnvara vai tās kopija attiecīgajai personai pārstāvēt pretendenta intereses, ja piedāvājumu 
paraksta persona, kam nav normatīvajos aktos noteiktā kārtībā reģistrētas pārstāvības 
tiesības (piedāvājumu paraksta, tam pilnvarota persona). 
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IV. PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJI 
 

4.1. Piedāvājumu izvēles kritērijs ir saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. Komisija izvēlas 
saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ņemot vērā šajā sadaļā norādītos kritērijus, to 
skaitliskās vērtības un pamatojoties uz šajā sadaļā norādīto vērtēšanas metodes aprakstu. 

4.2. Piedāvājumus vērtē pēc punktu metodes, par labāko piedāvājumu piešķirot lielāko punktu 
skaitu, kas noteikts konkrētam izvēles kritērijam. Maksimālais punktu skaits ir 100 punkti. 

4.3. Par saimnieciski visizdevīgāko iepirkuma komisija atzīs tā pretendenta piedāvājumu, kas 
būs ieguvis lielāko punktu skaitu saskaņā ar iepirkuma nolikumā noteiktajiem piedāvājumu 
vērtēšanas kritērijiem. 

4.4. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriji: 

Nr. p/k Vērtējamais kritērijs Punktu skaits 
1. Transportlīdzekļa cena EUR bez PVN 40 

2. Pārskatāma transportlīdzekļa tehnisko apkopju 
vēsture 

25 

3. Transportlīdzekļa diagnostikas izdruka 35 

 Kopā 100 

4.5. Pretendentam, kura finanšu piedāvājumā norādīta zemākā cena euro bez PVN, dotajā 
kritērijā tiek piešķirts maksimālais punktu skaits – 40 punkti. Pārējiem piešķiramos punktus 
aprēķina, izmantojot šādu formulu: (Cx/Cy) x P, kur Cx – lētākā piedāvājuma cena, Cy – 
vērtējamā piedāvājuma cena un P – Nolikumā noteiktais maksimālais punktu skaits cenai. 

4.6. Transporta līdzekļa tehnisko apkopju vēsture tiek vērtēta atbilstoši iesniegtajai informācijai. 
Augstāko vērtējumu (25 punkti) saņem pretendents, no kura iesniegtās transportlīdzekļa 
garantijas un tehniskās apkopes grāmatas ir iegūstama informācija par automobilim, 
atbilstoši ražotāja noteiktajiem apkopju intervāliem, veiktajām apkopēm no tā ekspluatācijas 
sākuma. Pārējiem piedāvājumiem tiek piešķirts proporcionāls punktu skaits. 

4.7. Transportlīdzekļa diagnostikas rezultāts tiek vērtēts atbilstoši iesniegtajam pārskatam. 
Visaugstāko punktu skaitu (35 punkti) iegūst pretendents, kura iesniegtajā pārskatā ir 
konstatēti vismazāk nopietnu defektu. Pārējiem piedāvājumiem tiek piešķirts proporcionāls 
punktu skaits. 

4.8. Katrs konkursa komisijas loceklis sastāda savas atsevišķas (individuālas) saimnieciski 
izdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas tabulas katra pretendenta piedāvājuma novērtēšanai, 
atbilstoši augstāk norādītajiem kritērijiem.  

4.9. Komisijas locekļu individuālie vērtējumi tiek apkopoti kopsavilkuma (kopējā vērtēšanas) 
tabulā saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanai, atbilstoši augstāk norādītajiem 
kritērijiem. 

4.10. Ja komisija, pirms pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu, konstatē, ka vairāku 
Pretendentu piedāvājumi ir ar vienādu punktu skaitu, komisija līguma slēgšanas tiesības 
piešķir tam Pretendentam, kura finanšu piedāvājumā norādītais piegādes laiks ir ātrāks. 

4.11. Ja komisija, pirms pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu, konstatē, ka 
Pretendentu piedāvājumi ir ar vienādu piegādes laiku, komisija līguma slēgšanas tiesības 
piešķir tam Pretendentam, kura piedāvājumam ir zemākās darbmūža izmaksas 



 
 

6 
 
 

4.12. Gadījumā, ja iepirkumam tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbildīs 
Nolikuma prasībām un paredzētajiem finanšu līdzekļiem, Pretendents, kas iesniedzis šo 
piedāvājumu, var tikt atzīts par iepirkuma uzvarētāju. 

V. IEPIRKUMA LĪGUMS 
 

5.1. Pasūtītājs par iepirkumu slēgs pirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz 
pretendenta iesniegto piedāvājumu un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem.  

VI. PIELIKUMI 
 

Pielikums Nr. 1 – Tehniskā specifikācija. 
Pielikums Nr. 2 – Pretendenta pieteikuma veidne dalībai cenu aptaujā. 
Pielikums Nr. 3 – Tehniskā un finanšu piedāvājuma veidne. 
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Identifikācijas Nr. 6.43-2/GL2-2023-01 
Pielikums Nr. 1 

 
 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

Lietota pikapa iegāde projekta  
Nr. 101073829-LIFE21-NAT-LV-GrassLIFE2 

“ES nozīmes prioritāro zālāju biotopu atjaunošana un apsaimniekošana” ietvaros 
(Id. Nr. 6.43-2/GL2-2023-01) 

Parametri Pasūtītāja izvirzītās prasības 

Skaits (gab.) 1 (viens) gab. 

Izlaiduma gads Ne vecāka par 2017. gadu 

Nobraukums Ne lielāks kā 170000 km 

Automašīnas klase k-U pikaps (Automobiļa klase pēc Latvijas 
pilnvaroto auto tirgotāju asociācijas 
klasifikatora) 

Dzinējs dīzelis ar šķidruma dzesēšanas sistēmu 
Cilindru skaits ne mazāk kā 4 
Darba tilpums no 2500 cm3 līdz 3500 cm3 
Dzinēja jauda ne mazāka par 200 Zs 
Atgāzu norma  vismaz EURO 5 
Degvielas patēriņš kombinētajā 
režīmā 

ne vairāk kā 8,7 litri/ 100 km (pēc ražotāja 
datiem) 

Vilktspēja  ne mazāka kā 3500 kg 
Pārnesumu kārba automātiska 
Transmisija  
Dzenošo tiltu skaits 2 
Bremžu sistēma ABS ar elektronisko bremzēšanas spēka sadali 
Stūres iekārta ar stūres pastiprinātāju 
Virsbūve  
Virsbūves tips pikaps ar dubulto kabīni un kravas kasti 
Virsbūves kategorija  N1 kategorija 
Durvju skaits 4 
Sēdvietu skaits 5 
Vējstikls apsildāms 
Logu atvēršanas mehānisms  elektriski regulējami priekšējo durvju stiklu 

pacēlāji 
Dubļusargi  priekšā un aizmugurē 
Kondicionieris jābūt 
Elektroniski regulējami un 
apsildāmi sānu spoguļi 

jābūt 

Multifunkciju stūre jābūt 
Miglas lukturi jābūt 
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Sānu aizsargsliekšņi jābūt 
Drošības gaisa spilveni jābūt 
Centrālā atslēga jābūt 
Riepas  
Riepu izmērs  R17 vai lielākas 
Gabarītizmēri  
Svars (pilna masa)  ne vairāk kā 3300 kg 
Papildaprīkojums   
Sakabes āķis jābūt 
Kravas kastes ar cieto plastmasas 
ieklāju. 

jābūt 

Kartera aizsargs jābūt 
Salona paklāju komplekts gumijas 
Pilna izmēra rezerves ritenis    jābūt 
Vieglmetāla diski  jābūt 
Atpakaļskata kamera jābūt 
Autonoma apsilde jābūt 
Drošības komplekts (aptieciņa, 
ugunsdzēšamais aparāts, trīsstūris, 
veste) 

jābūt 

Cits  
Transportlīdzekļa garantijas un 
tehniskās apkopes grāmata 

jābūt 

Pilna diagnostikas izdruka jābūt 
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Identifikācijas Nr. 6.43-2/GL2-2023-01 
Pielikums Nr. 2 

 
 

PIETEIKUMS DALĪBAI CENU APTAUJĀ 

Lietota pikapa iegāde projekta  
Nr. 101073829-LIFE21-NAT-LV-GrassLIFE2 

“ES nozīmes prioritāro zālāju biotopu atjaunošana un apsaimniekošana” ietvaros 
(Id. Nr. 6.43-2/GL2-2023-01) 

 

Iepazinies ar cenu aptaujas “Lietota pikapa piegāde projekta Nr. 101073829-LIFE21-NAT-LV-
GrassLIFE2 “Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana” (Id. Nr. 6.43-2/GL2-
2023-01) prasībām un, pieņemot visus tās noteikumus, es, šī pieteikuma beigās parakstījies, 
apstiprinu, ka piekrītu cenu aptaujas noteikumiem, un piedāvāju _____(auto modeļa 
nosaukums)____ saskaņā ar cenu aptaujas tehnisko specifikāciju. 

Pretendenta nosaukums  
Vienotais reģistrācijas numurs  
Juridiskā adrese  
Vārds Uzvārds, personas kods 
amatpersonai, kurai ir pārstāvības 
tiesības  

 

Biroja adrese  
Kontaktpersona  
Tālruņa numurs  
E-pasta adrese  

 
Apliecinu, ka, izpildot cenu aptaujas nolikumā minēto, tiks ievēroti Pasūtītāja pārstāvju 
norādījumi. 

Apliecinu, ka iepirkuma izpildes apstākļi un apjoms ir skaidri, un, ka to var realizēt, nepārkāpjot 
normatīvo aktu prasības un publiskos ierobežojumus, atbilstoši tehniskai specifikācijai. 

Ar šo mēs uzņemamies pilnu atbildību par iesniegto piedāvājumu, tajā ietverto informāciju, 
noformējumu, atbilstību iepirkuma Nolikuma prasībām. Visas iesniegtās dokumentu kopijas 
atbilst oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir patiesi. 

 

Vārds, uzvārds:  

Ieņemamais amats:  
 
Ja paraksta pilnvarotā persona, tad jāiesniedz oficiāls dokuments latviešu valodā, kas apliecina, 
ka persona ir pilnvarota pārstāvēt uzņēmumu! 
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Identifikācijas Nr. 6.43-2/GL2-2023-01 
Pielikums Nr.3 

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

Lietota pikapa iegāde projekta  
Nr. 101073829-LIFE21-NAT-LV-GrassLIFE2 

“ES nozīmes prioritāro zālāju biotopu atjaunošana un apsaimniekošana” ietvaros 
(Id. Nr. 6.43-2/GL2-2023-01) 

 

Parametri Pasūtītāja izvirzītās 
prasības 

Pretendenta piedāvājums 
(jānorāda konkrēti rādītāji atbilstoši 

tehnikas ražotāja sniegtai informācijai) 
Piedāvātais modelis:  

VIN numurs:  

Skaits (gab.) 1 (viens) gab.  

Izlaiduma gads Ne vecāka par 2017. 
gadu 

 

Nobraukums Ne lielāks par 170000 
km 

 

Automašīnas klase k-U pikaps 
(Automobiļa klase pēc 
Latvijas pilnvaroto 
auto tirgotāju 
asociācijas 
klasifikatora) 

 

Dzinējs dīzelis ar šķidruma 
dzesēšanas sistēmu 

 

Cilindru skaits ne mazāk kā 4  
Darba tilpums no 2500 cm3 līdz 

3500 cm3 
 

Dzinēja jauda ne mazāka par 200 Zs  
Atgāzu norma  vismaz EURO 5  
Degvielas patēriņš 
kombinētajā režīmā 

ne vairāk kā 8,7 litri/ 
100 km (pēc ražotāja 
datiem) 

 

Vilktspēja  ne mazāka kā 3500 kg  
Pārnesumu kārba automātiska  
Transmisija   
Dzenošo tiltu skaits 2  
Bremžu sistēma ABS ar elektronisko 

bremzēšanas spēka 
sadali 

 

Stūres iekārta ar stūres pastiprinātāju  
Virsbūve   
Virsbūves tips pikaps ar dubulto 

kabīni un kravas kasti 
 

Virsbūves kategorija  N1 kategorija  
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Durvju skaits 4  
Sēdvietu skaits 5  
Vējstikls apsildāms  
Logu atvēršanas mehānisms  elektriski regulējami 

priekšējo durvju stiklu 
pacēlāji 

 

Dubļusargi  priekšā un aizmugurē  
Kondicionieris jābūt  
Elektroniski regulējami un 
apsildāmi sānu spoguļi 

jābūt  

Multifunkciju stūre jābūt  
Miglas lukturi jābūt  
Sānu aizsargsliekšņi jābūt  
Drošības gaisa spilveni jābūt  
Centrālā atslēga jābūt  
Riepas   
Riepu izmērs  R17 vai lielākas  
Gabarītizmēri   
Svars (pilna masa)  ne vairāk kā 3300 kg  
Papildaprīkojums    
Sakabes āķis jābūt  
Kravas kastes ar cieto 
plastmasas ieklāju. 

jābūt  

Kartera aizsargs jābūt  
Salona paklāju komplekts gumijas  
Pilna izmēra rezerves ritenis 
   

jābūt  

Vieglmetāla diski  jābūt  
Atpakaļskata kamera jābūt  
Autonoma apsilde jābūt  
Drošības komplekts 
(aptieciņa, ugunsdzēšamais 
aparāts, trīsstūris, veste) 

jābūt  

Cits   
Transportlīdzekļa garantijas 
un tehniskās apkopes 
grāmata 

jābūt  

Pilna diagnostikas izdruka jābūt  

Līgumcena (EUR)  

PVN 21% (EUR)  

Līgumcena kopā ar PVN (EUR)  

 
Apliecinu, ka Piedāvājumā norādīta preces cena ieskaitot visus nodokļus, nodevas, piegādes 
izdevumus un pirmspārdošanas sagatavošanu. 
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Vārds, uzvārds:  

Ieņemamais amats:  
 
Ja paraksta pilnvarotā persona, tad jāiesniedz oficiāls dokuments latviešu valodā, kas apliecina, 
ka persona ir pilnvarota pārstāvēt uzņēmumu! 
 


