APSTIPRINĀTS
SIA „VTU VALMIERA”
Izsoles piedāvājumu izvērtēšanas komisijas
2020. gada 4. jūnijā sēdē,
protokols Nr.VTU IZ 9.-1.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„VTU VALMIERA”

IZSOLES
„Autobusa MB 0350 izsole”
NOLIKUMS

Kocēnu novada Kocēnu pagastā
2020. gads

1. Izsoles priekšmets
1.1. Autobuss MB 0350.
1.2. Izsoles sākuma cena – EUR 17 000.00 (PVN iekļauts cenā).
2. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un termiņš
2.1. Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu līdz 2020. gada 15. jūnijam
plkst. 16.00.
2.2. Piedāvājuma iesniegšana:
2.2.1. iesniegšanai personīgi: Kocēnu novadā Kocēnu pagastā Brandeļos, „Brandeļi”,
210. kabinetā darba dienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 16.00, pārtraukums no plkst.
11.30 līdz plkst. 12.30;
2.2.2. pasta adrese: „Brandeļi”, Brandeļi, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220.
2.3. Ja piedāvājumu iesniedz, nosūtot pa pastu, pārdevējam tas ir jāsaņem norādītajā
adresē līdz noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
2.4. Ja piedāvājumu iesniedz aploksnē, uz tās jānorāda:
2.4.1. pārdevēja nosaukums un adrese;
2.4.2. pretendenta nosaukums un adrese;
2.4.3. atzīme Piedāvājums “Autobusa MB 0350 izsole”.
2.4.4. pasta adrese: „Brandeļi”, Brandeļi, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220;
2.5. Piedāvājumam jābūt spēkā ne mazāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no
piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Izsoles uzvarētājam – līdz līguma noslēgšanas
brīdim.
2.6. Izsoles nolikuma grozījumi tiek publicēti Pārdevēja mājaslapā internetā www.vtuvalmiera.lv. Pretendenta pienākums ir pastāvīgi sekot mājaslapā www.vtu-valmiera.lv.
publicētajai informācijai par šo izsoli un iekļaut to savā piedāvājumā. Pārdevējs nav atbildīgs
par to, ja kāds pretendents nav iepazinies ar informāciju par šo izsoli.
3. Kontaktpersona
3.1. Par izsoles procedūras norisi - iepirkumu speciālists Igors Jefimovs, mob. tālrunis:
+371 29167956, e-pasts: info@vtu-valmiera.lv.
4. Piedāvājuma noformēšana
4.1. Piedāvājums ir jānoformē un jāiesniedz atbilstoši pievienotajai piedāvājuma formai
(pielikums Nr.1).
4.2. Pretendenta piedāvājumam jāpievieno pilnvara, ja piedāvājumu paraksta pretendenta
pilnvarotā persona (iesniedzams tās oriģināls vai kopija).
4.3. Dokumentu kopijas (arī elektroniski iesniegtās) jāapliecina notariāli vai 04.09.2018.
Ministru kabineta noteikumos Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”
noteiktā kārtībā.
4.4. Ja iesniedzamais dokuments ir svešvalodā, tam jāpievieno notariāli apliecināts
tulkojums latviešu valodā vai jāpievieno 22.08.2000. Latvijas Republikas Ministru kabineta
noteikumos Nr. 291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”
noteiktajā kārtībā apliecināts tulkojums latviešu valodā.
4.5.Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu
un visi normatīvos aktos paredzētie nodokļi.
4.6.Pretendentam nav tiesību pēc piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņa mainīt
piedāvājuma cenu.
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5. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana
5.1. Pārdevējs ir tiesīgs izslēgt pretendentu no turpmākās dalības izsolē, ja netiek izpildītas
nolikuma prasības.
5.2. Par izsoles uzvarētāju tiks atzīts pretendents, kas piedāvās visaugstāko cenu.
5.3. Vienādu cenu piedāvājumu gadījumā priekšroka tiks dota pretendentam, kurš pirmais
iesniedza piedāvājumu.
5.3. Pārdevējs rakstveidā ir tiesīgs pieprasīt no pretendenta detalizētu skaidrojumu par
būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem. Pretendentam ir pienākums sniegt skaidrojumu
pieprasījumā norādītajā termiņā. Ja skaidrojums netiek iesniegts noteiktajā termiņā,
Pārdevējam ir tiesības pretendentu izslēgt no turpmākas dalības izsolē.
5.4. Ar izsoles uzvarētāju tiks slēgts līgums atbilstoši nolikumam un pretendenta
piedāvājumam.
5.5. Pēc lēmuma pieņemšanas 5 (piecu) darba dienu laikā iepirkumu speciālists informēs
visus pretendentus par komisijas pieņemto lēmumu, nosūtot informāciju pa faksu, pa pastu
vai elektroniski.
6. Lēmums par izsoles izbeigšanu vai pārtraukšanu, piedāvājumu iesniegšanas
termiņa pagarināšanu
6.1. Pārdevējs jebkurā brīdī var pieņemt lēmumu par izsoles izbeigšanu vai pārtraukšanu,
neizvēloties nevienu piedāvājumu.
6.2. Pārdevējs jebkurā brīdī var pieņemt lēmumu par izsoles piedāvājumu iesniegšanas
termiņa pagarināšanu.
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Pielikums Nr.1
PIEDĀVĀJUMS
1. IESNIEDZA
Vārds, uzvārds /pretendenta
nosaukums

Personas dati/rekvizīti, adrese

2. KONTAKTPERSONA
Vārds, uzvārds
Tālr. / Fakss
e-pasta adrese
3. PIEDĀVĀJUMS
3.1 . Piedāvājums saskaņā ar nolikumu un tehnisko specifikāciju:
Autobusa marka, modelis,
reģistrācijas numurs, reģ. apl. Nr.

Izsoles sākuma cena
(EUR), ar PVN

MB 0350,reģ. Nr. HV890, reģ. apl.
Nr. AF1388735

17000.00

Piedāvājuma cena ar
PVN (EUR)

3.2. Apliecinām, ka nav tādu apstākļu, kuri mums liegtu piedalīties izsolē un izpildīt izsoles
dokumentos norādītās prasības.
3.3. Šis piedāvājums ir derīgs _____ kalendārās dienas, skaitot no piedāvājuma
iesniegšanas termiņa beigām (ne mazāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas).
3.4. Ja piedāvājums tiks pieņemts, apņemamies noslēgt līgumu _________ kalendāro dienu
laikā, skaitot no pārdevēja uzaicinājuma izteikšanas dienas (termiņš ne ilgāks kā 5 (piecas)
kalendārās dienas).
3.5. Apliecinām, ka piekrītam slēgt līgumu Pielikumā Nr.3 noteiktā redakcijā.
Vārds, uzvārds, amats

Paraksts*

z.v.

Datums
*Paraksta pretendenta paraksta tiesīgā persona vai pretendenta pilnvarotā persona
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Pielikums Nr.2
Papildus informācija
1.Informācija par transportlīdzekli:
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2. Garantija
2.1. Pārdevējs neuzņemas nekādas garantijas saistības par izsolāmo transportlīdzekli.
3. Citi nosacījumi
3.1. Apmaksas veids: priekšapmaksa 100% apmērā pirms transportlīdzekļa
pārreģistrācijas bezskaidras naudas norēķinu veidā saskaņā ar piedāvājumu un
izrakstīto rēķinu.
3.2. Transportlīdzekļa apskates vieta „Brandeļi”, Brandeļi, Kocēnu pagasts, Kocēnu
novads, SIA „VTU Valmiera” teritorija. Transportlīdzekļa apskate iespējama darba dienās
no plkst. 09:00 līdz 16:00, par laiku iepriekš vienojoties ar kontaktpersonu.
3.3. Izsolāmais transportlīdzeklis nav nevienam citam atsavināts, ieķīlāts, par to nav
strīds, un tam nav uzlikts liegums.
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Pielikums Nr.3.

Pirkuma līgums
Kocēnu novada Kocēnu pagastā

2020.gada ________

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „VTU VALMIERA”, vienotais reģistrācijas
Nr.40003004220, _________________personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, (turpmāk
– Pārdevējs), no vienas puses, un
__________________________vienotais reģistrācijas Nr._____________, (turpmāk
– Pircējs), kuras vārdā uz ___________ pamata rīkojas______________, no otras puses,
turpmāk tekstā abi līguma slēdzēji tiek saukti - Puses, katrs atsevišķi arī Puse,
noslēdz šāda satura līgumu (turpmāk – Līgums):
1. Līguma priekšmets
1.1. Pārdevējs pārdod, un Pircējs pērk autobusu MB 0350, valsts reģ. Nr. HV890,
identifikācijas NR. NMB61335813235603 (turpmāk – Autobuss).
1.2. Pārdevējs apliecina, ka tam ir tiesības brīvi atsavināt Autobusu, Autobuss nav
nevienam citam atsavināta, ieķīlāta vai citādi apgrūtināta ar lietu vai saistību tiesībām.
1.3. Pārdevējs apliecina, ka Autobuss ir tā īpašums, ko apliecina transportlīdzekļa
reģistrācijas apliecība Nr. AF1388735.
1.4. Šī Līguma parakstīšanas brīdī Pircējam ir zināms Autobusa tehniskais un vizuālais
stāvoklis, dabā ar to ir iepazinies un par to viņam nav nekādu pretenziju.
2. Samaksas noteikumi
2.1. Līguma summa par Līgumā noteikto Autobusu tiek noteikta EUR ___________
(_____________),
tajā
skaitā
PVN
___
%
EUR
______________
(___________________), (turpmāk – Līguma summa).
2.2. Līguma 2.1.punktā noteikto Līguma summu Pircējs samaksā Pārdevējam ne vēlāk
kā 10 (desmit) kalendāro dienu laikā, skaitot no Līguma spēkā stāšanās dienas, un vismaz
2 (divas) darba dienas pirms Autobusa nodošanas Pircējam saskaņā ar Pārdevēja izrakstītu
priekšapmaksas rēķinu.
2.3. Pircējs tam Līgumā noteiktos maksājumus Pārdevējam veic euro ar pārskaitījumu uz
Pārdevēja rēķinā norādīto bankas kontu.
2.4. Līgumā noteikts Pircēja maksājums ir uzskatāms par izpildītu dienā, kad maksājums
ir saņemts Pārdevēja Līgumā norādītajā bankas kontā.
3. Pušu tiesības un pienākumi
3.1. Pārdevējs apņemas:
3.1.1. nodot Pircējam Autobusu, tā atslēgas un dokumentāciju Pārdevēja norādītajā
adresē – „Brandeļi”, Brandeļi, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads.
3.2. Pārdevējs nav atbildīgs, ja pēc šī Līguma noslēgšanas Autobusam tiek konstatēti
jebkādi defekti (t.sk. apslēpti trūkumi).
3.3. Pircējs apņemas:
3.3.1. pieņemt no Pārdevēja Autobusu Līgumā noteiktajā kārtībā;
3.3.2. uz sava rēķina pārreģistrēt Autobusu Latvijas Republikas Ceļu satiksmes
drošības direkcijā (turpmāk - CSDD) uz sava vārda Autobusa nodošanas dienā
(pieņemšanas – nodošanas akta datums);
3.3.3. veikt Autobusa transportēšanu no Pārdevēja teritorijas ne vēlāk kā 20
(divdesmit) kalendāro dienu laikā, skaitot no Līguma summas samaksas dienas.
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4. Autobusa nodošanas un pieņemšanas kārtība
4.1. Autobusa nodošana un pieņemšana notiek Līgumā norādītajā vietā Pušu pilnvaroto
personu klātbūtnē, sastādot nodošanas – pieņemšanas aktu.
4.2. Pēc Autobusa pieņemšanas, Pircējam parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu,
Pircējs ir atbildīgs par visiem jebkāda veida pārkāpumiem un/vai zaudējumiem, kas var tikt
nodarīti trešajām personām, izmantojot Autobusu līdz tās pārreģistrēšanai CSDD uz Pircēja
vārda.
4.3. Ar Līguma spēkā stāšanās dienu Pircējs uzņemas visus riskus, kas saistīti ar
Autobusu, tajā skaitā visu risku par nejaušu gadījumu, ja sakarā ar to Autobuss iet bojā vai
bojājas.
5. Pušu mantiskā atbildība
5.1. Puses viena otrai ir mantiski atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī
zaudējumu radīšanu kādai no Pusēm saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem un
Līgumu.
5.2. Līgumā noteiktā Līguma summas samaksas termiņa kavējuma gadījumā Pircējs
maksā Pārdevējam līgumsodu 0,3% (nulle, komats, trīs procenti) apmērā no Līguma
2.1.punktā noteiktās Līguma summas par katru nokavēto dienu, taču kopumā ne vairāk kā
10% (desmit procenti) no Līguma summas, kas noteikta Līguma 2.1.punktā. Uz šī Līguma
punkta pamata aprēķinātais līgumsods ir jānomaksā 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no
dienas, kad Pircējs ir saņēmis no Pārdevēja rēķinu par šajā Līguma punktā noteikto
līgumsodu.
5.3. Līguma 3.3.2. un 3.3.3. punktā noteiktā termiņa kavējuma gadījumā Pircējs maksā
Pārdevējam līgumsodu EUR 10,00 (desmit euro, 00 centi) apmērā par katru nokavēto dienu.
5.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību izpildes.
6. Strīdu izšķiršanas kārtība
6.1. Strīdus un domstarpības par Līgumu un tā izpildi, kas Pusēm var rasties Līguma
darbības laikā, Puses risina pārrunu ceļā.
6.2. Ja strīdus un domstarpības nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, tad tie izšķirami tiesā,
Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
7. Līguma izbeigšanas kārtībā
7.1. Pircējam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstiski paziņojot par to Pārdevējam,
gadījumā, ja:
7.1.1. Jebkurā Līguma izpildes stadijā noskaidrojas, ka Pārdevējs nav spējīgs izpildīt
Līgumā noteiktās saistības kopumā vai kādā to daļā.
7.2. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu bez jebkādu zaudējumu
atlīdzināšanas Pircējam, rakstiski paziņojot par to Pircējam, gadījumā, ja:
7.2.1. Pircējs kavē Līgumā noteiktās Līguma summas pilnu samaksu vismaz 30
(trīsdesmit) kalendārās dienas;
7.2.2. Pircējs neievēro kādu no šī Līguma noteikumiem vai normatīvo aktu prasībām;
7.2.3. Jebkurā Līguma izpildes stadijā noskaidrojas, ka Pircējs nav spējīgs izpildīt
Līgumā noteiktās saistības kopumā vai kādā to daļā.
7.3. Rakstiski vienojoties, Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu kāda cita iemesla dēļ.
7.4. Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts kādas Puses vainas dēļ, kas izpaudusies kā Līguma
saistību nepildīšana vai nepienācīga pildīšana vai zaudējumu nodarīšana otrai Pusei, tad
Pusei, kura ir vainojama Līguma izbeigšanā, ir jāatlīdzina otrai Pusei tiešie zaudējumi,
izņemot negūto peļņu, kas tai rodas saistībā ar Līguma izbeigšanu.
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7.5. Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts Pircēja vainas dēļ, tad Pārdevējs ir tiesīgs prasīt
Pircējam maksāt papildus zaudējumiem arī līgumsodu 10% (desmit procents) apmērā no
Līguma 2.1.punktā noteiktās Līguma summas saskaņā ar Pārdevēja sagatavotu rēķinu.
Šajā Līguma punktā noteiktais līgumsods ir jānomaksā 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot
no dienas, kad Pircējs ir saņēmis šajā Līguma punktā noteikto Pārdevēja rēķinu, pārskaitot
to uz Pārdevēja šajā Līguma punktā noteiktajā rēķinā norādīto bankas norēķina kontu.
8. Citi noteikumi
8.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz brīdim, kad
Puses pilnībā ir izpildījušas tām Līgumā noteiktās saistības.
8.2. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā jānoformē rakstiski un jāparaksta Pusēm.
Šādas izmaiņas un papildinājumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma neatņemamu
sastāvdaļu.
8.3. Puses tām Līgumā noteiktās saistības un to izpildi nav tiesīgas nodot trešajām
personām bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.
8.4. Līgumā noteiktās saistības ir saistošas Pusēm. Līgumā noteiktās saistības pāriet uz
Pušu saistību pārņēmējiem un ir tiem saistošas.
8.5. Visus jautājumus, kas nav regulēti Līgumā, Puses risina atbilstoši spēkā esošajiem
Latvijas Republikas tiesību aktiem.
8.6. Pilnvarotais pārstāvis par Līguma izpildes jautājumiem no Pircēja Puses ir, tālrunis,
mobilais tālr., e-pasts.
8.7. Pilnvarotais pārstāvis par Līguma izpildes jautājumiem no Pārdevēja Puses ir tālrunis,
mobilais tālr., e-pasts.
8.8. Līgums sagatavots un parakstīts 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, katrs uz __()
lapām. Viens Līguma eksemplārs glabājas pie Pircēja, otrs pie Pārdevēja. Abiem Līguma
eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
Pārdevējs

9. Pušu rekvizīti un paraksti
Pircējs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“VTU VALMIERA”
Vienotais reģ. Nr.40003004220
“Brandeļi”, Brandeļos, Kocēnu pagastā,
Kocēnu novadā, LV-4220,
AS “SEB banka”
Kods UNLALV2X
Konta Nr.LV88UNLA0018000460814

_________________________
Līguma parakstīšanas datums:
2020. gada _____________________.

Līguma parakstīšanas datums:
2020. gada ________________________.
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