SIA “JELGAVAS AUTOBUSU PARKS ”Atklātā konkursa
„44 lietotu autobusu ar zemo grīdu pilna servisa noma” nolikums

1. Vispārīgā informācija
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs
JAP 2017/1
1.2. Pasūtītājs
SIA „JELAGAVAS AUTOBUSU PARKS”
vienotais reģistrācijas Nr. 40003152664
juridiskā adrese: Meiju ceļš 62, Jelgava, LV-3007, Latvija
e-pasts: jap@jap.lv
tālruņa Nr.: +371 63022513
faksa Nr.: +371 63045848
konta Nr.: LV48HABA0551002588859
a/s „Swedbank”, Jelgavas filiāle, kods HABA LV22
1.3. Iepirkuma priekšmets
44 lietotu autobusu, kas ir Pretendenta īpašumā vai valdījumā, ar zemo grīdu pilna
servisa noma, kas ietver sevī autobusu nomu, tehniskās apkopes, normāla nolietojuma
remontdarbus (visi nepieciešamie remontdarbi, kuru cēlonis ir autobusa vai tā daļu
nolietojums un (vai) defekti autobusa pareizas ekspluatācijas laikā), rezerves daļu un
normatīvajos aktos par ceļu satiksmi noteikto autobusa riepu nodrošinājums, to
uzglabāšanas un maiņas izmaksas, autobusa iznomātāja palīdzība uz ceļa, datu
nolasīšana un uzturēšana – turpmāk tekstā Pilna servisa noma.
1.4. Informatīvais paziņojums
Informatīvais paziņojums par līgumu - sabiedriskie pakalpojumi publicēts Eiropas
Savienības Oficiālajā Vēstnesī un Iepirkumu uzraudzības biroja interneta mājas lapā
www.iub.gov.lv.
1.5. Līguma izpildes vieta
Latvijas Republika
1.6. Līguma izpildes laiks
Līguma izpilde uzsākama no 2017.gada 25.novembra, piegāžu grafiks pielikumā
(pielikums Nr.1), un turpināma 45 (četrdesmit piecu) mēnešu periodā līdz 2021. gada
31.augustam.
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1.7. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība
1.7.1. Piedāvājumu iesniegšana
Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2017.gada 25.septembra, plkst.
10:00, adresē Meiju ceļš 62, Jelgava, iesniedzot tos personīgi vai atsūtot tos pa pastu.
Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstāk minētajam
termiņam.
Pieteikumi, kas tiks iesniegti pēc augstāk norādītā termiņa, neatvērti tiks atgriezti
atpakaļ tā iesniedzējam.
1.7.2. Piedāvājumu atvēršana
Termiņā (nolikuma 1.7.1.punkts) iesniegtie piedāvājumi tiks atvērti 2017.gada
25.septembrī, plkst. 10:00, SIA „Jelgavas autobusu parks” Meiju ceļā 62, Jelgavā,
valdes locekļa kabinetā (Nr.3).
Piedāvājumu atvēršanā ir tiesīgi piedalīties visi pretendenti vai to pilnvarotie pārstāvji.
Ja piedāvājuma atvēršanā piedalās pretendenta pilnvarota persona, tas apliecināms ar
attiecīgu rakstveida pilnvaru, kas iesniedzama pirms piedāvājumu atvēršanas.
1.8. Piedāvājuma derīguma termiņš
1.8.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i., saistošs iesniedzējam 120 (simts
divdesmit) dienas, skaitot no piedāvājuma atvēršanas dienas (nolikuma 1.7.1.punkts).
1.8.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ līgumu nav iespējams noslēgt šī nolikuma 1.6. punktā
noteiktajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs lūgt pretendentu pagarināt piedāvājuma derīguma
termiņu. Šādā gadījumā pretendentam savs lēmums Pasūtītājam jāpaziņo rakstiskā
veidā.
1.9. Piedāvājuma noformēšana
1.9.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, uz kuras norāda:
- Pasūtītāja nosaukumu un adresi;
- Pretendenta nosaukumu un adresi;
- Atzīmi „Piedāvājums 44 lietotu autobusu ar zemo grīdu pilna servisa noma”;
- identifikācijas Nr. JAP 2017/1;
- atzīmi „Neatvērt līdz 2017.gada 25.septembrim, plkst. 10:00”
1.9.2. Piedāvājums sastāv no 3 (trīs) daļām:
- pretendenta atlases dokumenti;
- tehniskais piedāvājums;
- finanšu piedāvājums;
Visas piedāvājuma daļas iesniedzamas 2 (divos) eksemplāros – viens oriģināls un viena
kopija. Uz piedāvājumu daļu oriģināliem un to kopijām attiecīgi norāda „ORIĢINĀLS”
un „KOPIJA”.
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1.9.3. Katras piedāvājuma daļas dokumentiem jābūt sanumurētiem un cauršūtiem tā, lai
tos nav iespējams atdalīt. Katrai daļai ir pievienojams tās satura rādītājs. Piedāvājuma
daļām jābūt parakstītām (paraksttiesīgās personas personisks paraksts un tā atšifrējums).
1.9.4. Uz katras piedāvājuma daļas norādāms tās nosaukums – attiecīgi: „Pretendenta
atlases dokumenti”, „Tehniskais piedāvājums” un „Finanšu piedāvājums”.
1.9.5. Piedāvājuma dokumenti jāsagatavo atbilstoši LR Ministru kabineta noteikumiem
Nr. 916 „ Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.
1.9.6. Piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz latviešu valodā.
1.9.7. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas un/vai dokumentu tulkojumus, tiem
jābūt apliecinātiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Gadījumā, ja pretendents,
iesniedzot piedāvājumu, nebūs ievērojis šajā punktā noteiktās prasības, Pasūtītājs
attiecīgos dokumentus nevērtēs un uzskatīs par neiesniegtiem.
1.9.8. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot nolikuma 1.7.1. punktā noteikto gadījumu, ir
Pasūtītāja īpašums un netiek atgriezts atpakaļ pretendentiem.
2. Informācija par iepirkuma priekšmetu
2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts
2.1.1. 44 lietotu autobusu ar zemo grīdu pilna servisa noma.
CPV kods:
Pamata iepirkuma priekšmets: CPV kods: 34121100-2
2.1.2. Viens Pretendents nevar iesniegt vairākus piedāvājuma variantus.
3. Prasības pretendentiem
3.1. Nosacījumi pretendenta dalībai konkursā
3.1.1. Piedāvājuma iesniegšanas brīdī Pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu,
neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai
nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu.
3.1.2. Pretendentam nav nodokļu un/vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu
parādi Latvijā vai citā valstī, kur tas reģistrēts.
3.1.3. Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos
gadījumos.
3.2. Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un
tehniskajām un profesionālajām spējām
3.2.1. Pretendenta gada finanšu vidējais apgrozījums pēdējo trīs gadu laikā vismaz 2
reizes pārsniedz piedāvāto līgumcenu.
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3.2.2. Pretendents var nodrošināt autobusu apkopju, remonta servisu Jelgavas pilsētas
teritorijā.
3.2.3. Pretendentam ir jābūt autorizētam servisa pakalpojuma sniedzējam iznomāto
transportlīdzekļu markai. Pretendents nevar izmanto servisa pakalpojuma sniegšanā
apakšuzņēmējus.
4. Iesniedzamie dokumenti
4.1. Pretendenta atlases dokumenti
4.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai konkursā (pielikums Nr. 2).
Pieteikumu paraksta Pretendenta paraksttiesīgā persona vai pilnvarota persona.
Pieteikumā norāda Pretendenta nosaukumu un rekvizītus.
4.1.2. Ārvalstīs reģistrētam Pretendentam: reģistrācijas apliecības kopija un izziņa par
pretendenta amatpersonu pārstāvības tiesībām.
4.1.3. Ārvalstīs reģistrētam Pretendentam: LR Uzņēmumu reģistra, LR Komercreģistram
līdzvērtīgas reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdota izziņa, ka pretendents nav pasludināts
par maksātnespējīgu un neatrodas likvidācijas stadijā, tā darbība nav apturēta vai
pārtraukta vai uzsākta tiesvedība šajā sakarā.
4.1.4. Ārvalstīs reģistrētam Pretendentam: izziņa no nodokļu administrācijas iestādes
citā valstī, kur Pretendents reģistrēts, un kas apliecina, ka Pretendentam nav nodokļu vai
valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu un esamību pievienotās vērtības
nodokļa apliekamo personu reģistrā.
4.1.5. Pretendenta apliecinājums par iespēju konkrētā uzņēmuma iepirkuma procedūras
uzvaras gadījumā nodrošināt servisa pakalpojumu Jelgavā.
4.1.6. Apliecinājums par autorizētu servisa pakalpojuma sniegšanu Pretendenta
iznomātajam transportlīdzeklim.
4.2. Tehniskais piedāvājums
Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.3)
noteiktajām prasībām.
Iepirkumu komisija veic tehniskā piedāvājuma pārbaudi, izvērtējot tā atbilstību
nolikuma pielikumā Nr.3 “Tehniskā specifikācija” norādītajām prasībām. Ja pretendenta
tehniskais piedāvājums neatbilst nolikumā noteiktajām prasībām, Iepirkuma komisija
tālāk šo piedāvājumu neizskata.
4.3. Finanšu piedāvājums
4.3.1. Finanšu piedāvājumā norāda kopējo nomas maksu visā nomas periodā. Finanšu
piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikumam pievienotajai finanšu piedāvājuma formai
(pielikums Nr.4).
4.3.2. Finanšu piedāvājumā cenu norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa.
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5. Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritēriji
5.1. Piedāvājuma izvēles kritēriji
5.1.1. Iepirkuma komisija izskatīs tos piedāvājumus, kuru iesniedzēji būs iesnieguši
prasībām atbilstošu pieteikumu, tehnisko un finanšu piedāvājumu.
5.1.2. Vērtējot finanšu piedāvājumu iepirkuma komisija ņems vērā tā kopējo cenu bez
pievienotās vērtības nodokļa, un izvēlēsies piedāvājumu ar zemāko nomas (pilna
servisa) maksu visā nomas periodā.
6. Nomas līgums
6.1. Pasūtītājs, ar iepirkuma procedūras rezultātā par uzvarētāju atzīto pretendentu slēgs
nomas līgumus (pielikums Nr.5) 1. pielikumā norādītajā grafikā un pa autobusu grupām,
pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem.
7. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi
7.1. Iepirkuma komisijas tiesības
7.1.1. Pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas
nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu
atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.
7.1.2. Lemt par piedāvājuma noformējuma atbilstību Nolikuma 1.9.punktā minētajām
prasībām.
7.1.3. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas pretendentu
finanšu piedāvājumos.
7.1.4. Pieaicināt ekspertu piedāvājumu noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē,
piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā.
7.1.5. Izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu, ja izraudzītais pretendents
atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju.
7.1.6. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar normatīvajiem
aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par konkursa
izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

7.2. Konkursa komisijas pienākumi
7.2.1. Nodrošināt konkursa procedūras norisi un dokumentēšanu.
7.2.2. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi
pret tiem.
7.2.3. Pēc ieinteresēto personu rakstiska pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā sniegt informāciju par Nolikumu.
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7.2.4 Pārbaudīt
Komercreģistrā.

pretendenta

reģistrācijas

faktu

Latvijas

Uzņēmumu

reģistra

8. Pretendenta tiesības un pienākumi
8.1.Pretendenta tiesības
8.1.1. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts.
8.1.2. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto
piedāvājumu.
8.1.3. Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.
8.1.4. Iesniegt sūdzību par pasūtītāja darbību attiecībā uz atklātā konkursa likumību (līdz
iepirkuma līguma noslēgšanai).
8.2.Pretendenta pienākumi
8.2.1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām.
8.2.2. Sniegt patiesu informāciju.
8.2.3. Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju,
kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei,
piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.
8.2.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.
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1. pielikums

44 lietotu pilsētas autobusu ar zemo grīdu piegāžu grafiks
Nr.
p.k.

Nomas uzsākšanas datums

Nomas beigu
datums

Nomas
periods
(mēneši)

Autobusu skaits

1.

25.11.2017.

31.11.2019.

24

5

2.

25.08.2018.

31.08.2021.

36

5

3.

15.09.2018.

31.08.2021.

36

5

4.*

15.06.2019.

31.12.2020.

19

4

5.

25.07.2019.

31.08.2021.

25

5

6.

15.09.2019.

31.08.2021.

24

2

7.

25.09.2019.

31.08.2021.

23

1

8.

25.01.2020.

31.08.2021.

19

3

9.*

15.08.2020.

31.12.2020.

5

3

10.*

25.08.2020.

31.12.2020.

4

2

11.

25.08.2020.

31.08.2021.

12

1

12.

15.10.2020.

31.08.2021.

11

3

13.

25.11.2020.

31.08.2021.

9

1

14.

25.01.2021.

31.08.2021.

7

4

* Starppilsētas autobusi.
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2. pielikums
Pieteikums
par piedalīšanos atklātā konkursā
“44 lietotu autobusu ar zemo grīdu pilna servisa noma”
Uzņēmums ____________________________________, reģ. Nr.________________
(nosaukums)
Nodokļu maksātāja vienots
numurs________________________________________________________________
Uzņēmuma bankas rekvizīti
______________________________________________________________________
tā ______________________________________________________ personā, personas
(vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds)
kods_______________________________ ar šī pieteikuma iesniegšanu:
 piesakās piedalīties “SIA “Jelgavas autobusu parks” atklātā konkursā par „44
lietotu autobusu ar zemo grīdu pilna servisa noma”.
 apņemas ievērot atklātā konkursa Nolikuma prasības;
 apņemas iepirkuma līguma slēgšanas piešķiršanas gadījumā pildīt konkursa
Nolikumā minētos līguma nosacījumus;
 atzīt sava konkursa pieteikuma piedāvājuma spēkā esamību līdz iepirkuma
komisijas lēmuma pieņemšanai, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju - līdz
attiecīgā līguma noslēgšanai;
 apliecina, ka visas sniegtas ziņas ir patiesas.
_________________________________
(paraksts)
z. v.
Uzņēmuma adrese:
___________________________________________________________________
Tālruņa un Fax numuri:
___________________________________________________________________
E-pasts:
___________________________________________________________________

9

SIA “JELGAVAS AUTOBUSU PARKS ”Atklātā konkursa
„44 lietotu autobusu ar zemo grīdu pilna servisa noma” nolikums

3. pielikums

Tehniskā specifikācija*
Atbilstība
Piegādājamās
preces
nosaukums
Vienību skaits
Tehniskās
prasības

Tehniskās
apkopes un
remonts
Prasības, kas
raksturo
preces izskatu
(izmēri,
durvju skaits,
krāsa u.c.)

1. Lietoti viena ražotāja vienas markas
un modeļa M3 kategorijas I un II
klases autobusi ar zemo grīdu;
2. Nobraukums ne vairāk kā 500 000
km.
44 autobusi
1. Autobuss ar zemo grīdu;
2. Automātiskā pārnesumkārba VOITH;
3. Aprīkots pasažieriem ar īpašām
vajadzībām;
4. Pielāgots pilsētas un starppilsētu
maršrutu apkalpošanai;
5. Elektroniskais maršrutu tablo,
programmējams latviešu valodā un
programmnodrošinājums;
6. Ekoloģiskajām prasībām atbilstošs
dīzeļmotors ne zemāk kā EURO5;
7. Starppilsētu autobusiem
kondicionieris.
8. Degvielas patēriņš:
Pilsētas autobusiem ne vairāk kā
27 l/100km
Starppilsētu autobusiem ne vairāk kā
23 l/100km
1. Tehniskais serviss Jelgavā;
2. Minimālais nobraukums mēnesī:
Pilsētas autobusiem: 5200 km
Starppilsētu autobusiem: 5700 km
1. 10,00 -12,50 metri;
2. Kopējais vietu skaits 70-90;
3. Durvju izvietojums 1-2-0 vai 2-2-0
(papildus pievienot tehnisko
rasējumu vai attēlu);
4. Krāsa - balta, dzeltena.

*Papildus tehniskajai specifikācijai pievienot transportlīdzekļu reģistrācijas apliecību
apliecinātas kopijas eksemplārus.

10

SIA “JELGAVAS AUTOBUSU PARKS ”Atklātā konkursa
„44 lietotu autobusu ar zemo grīdu pilna servisa noma” nolikums

4. pielikums

Finanšu piedāvājums
Nomas
uzsākšanas
datums

Nomas
beigu
datums

Nomas
periods
(mēneši)

Līgumā
paredzēto
autobusu
skaits

Nomas
maksa par
vienu
autobusu
mēnesī
***

Nomas
maksa
EUR/km
****

Nomas maksa
par visiem
autobusiem,
kas uzrādīti
ailē D visā
nomas periodā

A

B

C

D

E

F

G=C x D x E

1.*

25.11.2017.

31.11.2019.

24

5

2.*

25.08.2018.

31.08.2021.

36

5

3.*

15.09.2018.

31.08.2021.

36

5

4.**

15.06.2019.

31.12.2020.

19

4

5.*

25.07.2019.

31.08.2021.

25

5

6.*

15.09.2019.

31.08.2021.

24

2

7.*

25.09.2019.

31.08.2021.

23

1

8.*

25.01.2020.

31.08.2021.

7

3

9.**

15.08.2020.

31.12.2020.

5

3

10.**

25.08.2020.

31.12.2020.

4

2

11.*

25.08.2020.

31.08.2021.

12

1

12.*

15.10.2020.

31.08.2021.

11

3

13.*

25.11.2020.

31.08.2021.

9

1

14.*

25.01.2021.

31.08.2021.

7

4

Nr.
p.k.

Kopējā vērtējamā ( pilna servisa) nomas maksa euro (EUR) (bez
PVN) visā nomas periodā 44 autobusiem
Kopējā vērtējamā ( pilna servisa) nomas maksa euro (EUR) (ar
PVN) visā nomas periodā 44 autobusiem
* Pilsētas autobusi (minimālais nobraukums mēnesī 5200 km (H));
** Starppilsētas autobusi (minimālais nobraukums mēnesī 5700 km (H));
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*** Pilna servisa noma, kas ietver sevī autobusu nomu, tehniskās apkopes, normāla
nolietojuma remontdarbus (visi nepieciešamie remontdarbi, kuru cēlonis ir autobusa vai
tā daļu nolietojums un (vai) defekti autobusa pareizas ekspluatācijas laikā), rezerves daļu
un normatīvajos aktos par ceļu satiksmi noteikto autobusa riepu nodrošinājums, to
uzglabāšanas un maiņas izmaksas, autobusa iznomātāja palīdzība uz ceļa, datu
nolasīšana un uzturēšana, E=F x H.
**** Pretendenta piedāvātā viena autobusa nomas maksa par kilometru, EUR/km
(nomas maksa ietver sevī autobusu nomu, tehniskās apkopes, normāla nolietojuma
remontdarbus (visi nepieciešamie remontdarbi, kuru cēlonis ir autobusa vai tā daļu
nolietojums un (vai) defekti autobusa pareizas ekspluatācijas laikā), rezerves daļu un
normatīvajos aktos par ceļu satiksmi noteikto autobusa riepu nodrošinājums, to
uzglabāšanas un maiņas izmaksas, autobusa iznomātāja palīdzība uz ceļa, datu
nolasīšana un uzturēšana).
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5.pielikums
Līguma projekts

AUTOBUSU NOMAS LĪGUMS1 Nr. ________
Jelgavā

2017. gada ___________

" ________________________ " (jurid. pers. nosaukums), turpmāk saukta - Iznomātājs,
tās ______________________
(amats, vārds, uzvārds) personā, kurš rīkojas uz
Statūtu pamata no vienas puses, un Nomnieks , SIA ”Jelgavas autobusu parks” tās
valdes locekļa Ginta Burka personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata no otras puses, abi
kopā un katrs atsevišķi turpmāk līguma tekstā saukti Līdzēji/ Līdzējs, pamatojieties uz
Atklātu konkursu par ”44 lietotu autobusu ar zemo grīdu pilna servisa noma”
rezultātiem, SIA” Jelgavas autobusu parks” un „Uzņēmēja nosaukums” iesniegto
piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu, turpmāk saukts - Līgums:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Iznomātājs nodod un Nomnieks pret atlīdzību pieņem pilna servisa nomā (turpmāk
Noma) šādus autobusus (turpmāk tekstā - Autobusi) saskaņā ar atklātu konkursu
(identifikācijas Nr. JAP 2017/1) „44 lietotu autobusu ar zemo grīdu pilna servisa
noma” nolikuma noteikumiem :
Nr.p.k.

Marka, modelis

1.

Autobuss Nr.1

2.

Autobuss Nr.2

3.

Autobuss Nr.3

4.

Autobuss Nr.4

5.

Autobuss Nr.5

Izlaiduma gads

Šasijas Nr.

1.2. Nomā nodošanas brīdī, Autobusi atrodas tehniskā kārtībā un tehniskā stāvoklī, kāds
ir zināms Nomniekam. Autobusiem veikta pirmspārdošanas sagatavošana, veikta
sertifikācija, reģistrācija CSDD, saņemta valsts tehniskās apskates uzlīme.
Autobusu pieņemšanas- nodošanas akta paraugs pievienots šī Līguma pielikumā
Nr.1
1.3. Autobusi tiek nodoti nomā ar mērķi veikt regulāros pasažieru pārvadājumus.

Pielikums ir pievienots kandidātu atlases nolikumam informatīvos nolūkos, lai kandidāti iepazītos ar
pasūtītāja prasībām iepirkuma priekšmetam. Līgums tiks slēgts tikai pēc Atklātā konkursa rezultātu
paziņošanas.
1
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2. AUTOBUSU PIEŅEMŠANA UN NODOŠANA
2.1. Iznomātājs nodod Autobusus Nomniekam SIA ”Jelgavas autobusu parks”
teritorijā, Meiju ceļš 62, Jelgava, LV-3007, rakstiskā veidā apstiprinot Autobusu
nodošanu no Iznomātāja puses un pieņemšanu no Nomnieka puses ar pieņemšanas nodošanas aktu (pielikums Nr.1), kas tiek pievienots šim Līgumam kā pielikums un
kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.
2.2. _________ No Iznomātāja puses pieņemšanas - nodošanas aktu ir tiesīga parakstīt
__________________ (amats, vārds uzvārds). No Iznomātāja puses pieņemšanas nodošanas aktu ir tiesīgs parakstīt ____________________(amats, vārds uzvārds).
2.3. Līguma termiņa beigās Nomnieks nodod Autobusus Iznomātājam, SIA ”Jelgavas
autobusu parks” teritorijā, Meiju ceļš 62, Jelgava, LV-3007, rakstiskā veidā
apstiprinot Autobusu nodošanu no Nomnieka puses un pieņemšanu no Iznomātāja
puses ar pieņemšanas nodošanas aktu. Pieņemšanas-nodošanas akts tiek pievienots
šim Līgumam kā pielikums un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.
2.4. Gadījumā, ja Iznomātājs, pieņemot no Nomnieka atpakaļ Autobusus, konstatē, ka
Autobusiem ir nodarīti mehāniski virsbūves bojājumi un atklāti tehniski defekti, kas
nebija, nododot Autobusus nomā Nomniekam, Līdzēji sastāda Autobusu (Defektu)
aktu. Defektus novērš un defektu novēršanas izmaksas sedz Nomnieks.
2.5. Defekti, kas tiek konstatēti pēc Autobusu nodošanas no Nomnieka puses un
pieņemšanas no Iznomātāja puses rakstiska akta abpusējas parakstīšanas, nav
saistoši Nomniekam.
2.6. Autobusi tiek nodoti pilnā komplektācijā ar autobusa tehnisko dokumentāciju.
2.7. Iznomātājs nododot Autobusus veic Nomnieka autovadītāju apmācību.
3. NOMNIEKA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
3.1. Nomnieks izmanto tam nomas valdījumā nodoto autobusu pēc tā tiešā pielietojuma
un nodrošina tā saglabāšanu.
3.2. Nomnieks līguma darbības periodā veic Autobusu OCTA un KASKO
apdrošināšanu.
3.3. Saudzīgi izturas pret Autobusiem, ievēro tehniskās ekspluatācijas noteikumus,
izmanto Autobusu tikai saskaņā ar tā lietošanas uzdevumiem un tehniskajām
iespējām, ievēro drošības tehnikas noteikumus un ugunsdrošības normas, kā arī par
saviem līdzekļiem gādāt, lai tiktu izpildītas citas prasības, kas saistītas ar Autobusu
uzturēšanu labā tehniskā stāvoklī, tajā skaitā ekspluatācijas un nolietošanās
izdevumus.
3.4. Nodrošina, ka Autobusu vadītāja pienākumus veic darbinieks ar attiecīgu
profesionālo kvalifikāciju un pieredzi.
3.5. Ja ir noticis ceļu satiksmes negadījums, Nomnieks rīkojas atbilstoši noslēgtajiem
OCTA un KASKO līgumiem, vai gadījumos, kad nav fiksēts ceļu satiksmes
negadījums taču Autobusam ir nodarīti virsbūves vai citu komplektējošo elementu
bojājumi autobusa vadītāja vainas vai ceļa apstākļu un/vai šķēršļu dēļ un nav
saistāmi ar Autobusa normālas ekspluatācijas pielietojumu, apmaksu par bojājumu
novēršanu veic atsevišķi Iznomātājam, neiekļaujot to nomas maksā.
3.6. Ja Nomnieks neveic samaksu Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā, Nomnieks
maksā Iznomātājam līgumsodu 0,2 % apmērā no nesamaksātā maksājuma par katru
nokavēto maksājuma kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10 % no savlaicīgi
nesamaksātās summas.
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4. IZNOMĀTĀJA PIENĀKUMI
4.1. Iznomātājs nodod nomā tehniskā kārtībā esošus Autobusus.
4.2. Iznomātājs ir tiesīgs pārbaudīt, kā Nomnieks izmanto un uztur Autobusus.
4.3. Iznomātājs garantē, ka Autobusi atrodas tā īpašumā vai tiesiskā valdījumā, ir
reģistrēti CSDD, kā arī nav apgrūtināti ar jebkādām citām Nomniekam nezināmām
saistībām.
5. GARANTIJAS
5.1. Veiktajiem remontdarbiem Iznomātājs dod kvalitātes garantiju (turpmāk tekstā
Garantija) 12 mēneši. Garantijas laikā veiktajiem remontdarbiem Garantijas beigu
datums sakrīt ar sākotnējā remonta Garantijas termiņa beigu datumu.
5.2. Garantijas laiks stājas spēkā no dienas, kad Nomnieks ir pieņēmis Autobusu no
Iznomātāja pēc veiktajiem remontdarbiem un parakstījis remontdarbu pieņemšanas
dokumentus.
5.3. Garantija ir spēkā uz Iznomātāja veiktajiem remontdarbiem un piegādātajām
rezerves daļām, izņemot šī Līguma 5.7. minētos gadījumos.
5.4. Garantija nav spēkā, ja Nomnieks Garantijas termiņa laikā ir mēģinājis konstatētos
defektus novērst paša spēkiem vai piesaistot trešās personas, kā arī, ja remontdarbu
veikšanai Nomnieks ir pieprasījis Iznomātāju izmantot Nomnieka piegādātās
rezerves daļas.
5.5. Garantija nav spēkā, ja Nomnieks Autobusa remontdarbu veikšanai pieprasa
Iznomātājam izmantot neoriģinālās rezerves daļas.
5.6. Rezerves daļām, kuras remontdarbu veikšanai izmantojis Iznomātājs, tas nodrošina
ražotāja vai izplatītāja sniegtās garantijas.
5.7. Garantija neietver defektus, kas radušies dabiskā nodiluma rezultātā, vai tādēļ, ka
Nomnieks remontdarbu veikšanas laikā ir atteicies no konkrētu rezerves daļu
nomaiņas vai remontdarbu veikšanas, uz kuru nepieciešamību ir norādījis
Iznomātājs, vai tādēļ, ka Nomnieks nav ievērojis Autobusa ekspluatācijas
noteikumus.
5.8. Garantijas termiņa laikā, Iznomātājs uz sava rēķina novērš defektus, kas radušies
nekvalitatīvu remontdarbu rezultātā, bet, ja tas nav iespējams, atlīdzina Nomniekam
radušos tiešos zaudējumus.
5.9. Strīda gadījumā Līdzēji pieaicina neatkarīgu ekspertu slēdziena veikšanai.
5.10. Reklamācijas – pretenzijas ir jāiesniedz rakstiskā veidā 6 mēnešu laikā no
remonta beigu datuma.
6. NOMAS UN CITI MAKSĀJUMI
6.1. Par Autobusu izmantošanu Nomnieks maksā Iznomātājam Nomas maksu saskaņā ar
pielikumu Nr.2 .
6.2. Iznomātājs rēķinu par kārtējo mēnesi izraksta un piestāda Nomniekam līdz nākamā
mēneša 5 datumam.
6.3. Nomas maksu, kas noteikta šī Līguma 6.1. punktā Nomnieks samaksā Iznomātājam
ar pārskaitījumu, pamatojoties uz Iznomātāja sagatavoto un iesniegto rēķinu 20
(divdesmit) darba dienu laikā no Iznomātāja piestādītā rēķina saņemšanas dienas.
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6.4. Maksājums tiek uzskatīts par veiktu brīdī, kad Nomnieks ir veicis maksājumu no
sava konta.
6.5. Katra kalendārā gada beigās vai Nomas līguma beigās Līdzēji veic nomas maksas
pārrēķinu visiem Līgumā iekļautajiem Autobusiem kopā, atbilstoši faktiskajam
nobraukumam, vadoties no finanšu piedāvājuma viena km izmaksām (F).
6.6. Visus ar papildus komplektāciju vai pārbūvi saistītos izdevumus, kā arī izmaksas,
lai atgrieztu Autobusu sākotnējā stāvoklī nomas perioda beigās, sedz Nomnieks.
7. LĪGUMA TERMIŅŠ
7.1. Līgums stājas spēkā no 2017.gada __._____________ un ir noslēgts līdz 20__.gada
___________.
7.2. Šis Līgums var tikt izbeigts ātrāk ar Puses vienpusēju paziņojumu, rakstiski brīdinot
otru Pusi par nodomu lauzt šo Līgumu, ne mazāk kā 3 (trīs) mēnešus iepriekš.
8. NEPĀRVARAMA VARA
8.1. Līdzēji ir atbrīvoti no atbildības par Līgumā noteikto pienākumu pilnīgu vai daļēju
neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvarama, ārkārtēja gadījuma dēļ
(nepārvarama vara, force majeure), ko attiecīgais Līdzējs nevarēja paredzēt un
novērst. Par nepārvaramu varu uzskatāms karš, dabas katastrofa, vispārējs streiks.
8.2. Līdzējam, kurš atsaucas uz nepārvaramu varu, par to jāpaziņo rakstiskā veidā otram
Līdzējam, tiklīdz šāda paziņošana kļuvusi attiecīgajam Līdzējam iespējama, bet ne
vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā. Ja šāds paziņojums nav nosūtīts, paziņojumu
nenosūtījušais Līdzējs atbild otram Līdzējam par visiem zaudējumiem, kuri pēdējam
radušies.
8.3. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 45 (četrdesmit pieci) dienām,
katram no Līdzējiem ir tiesības vienpusēji atkāpties un pārtraukt Līgumu. Šajā
gadījumā neviens no Līdzējiem nav atbildīgs par zaudējumiem, kuri radušies otram
Līdzējam laika posmā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās.
9. PAPILDUS NOTEIKUMI
9.1. Visi strīdi un domstarpības starp Līguma Līdzējiem, kas var rasties Līguma
izpildes gaitā, tiek risinātas sarunu ceļā. Pretējā gadījumā strīdi tiek izskatīti
Latvijas Republikas tiesā, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā.
9.2. Visiem paziņojumiem sakarā ar Līgumu un visiem pielikumiem, grozījumiem un
papildinājumiem Līguma tekstā jābūt noformētiem rakstiskā veidā, tie kļūst par
Līguma neatņemamu sastāvdaļu, pēc tam, kad tos abpusēji parakstījuši Līdzēji.
9.3. Līgums sagatavots 2 (divos) identiskos eksemplāros, no tiem vienu saņem
Iznomātājs, otru -Nomnieks. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
9.4. Iznomātājs
par atbildīgo personu Līguma izpildes laikā nozīmē
__________________________________________________________________
(atbildīgas personas vārds, uzvārds), tālrunis (tālruņa nr.), fakss (faksa nr.), e-pasts
(e-pasta adrese)
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9.5. Nomnieks par atbildīgo personu Līguma izpildes laika nozīme
__________________________________________________________________
(atbildīgas personas vārds, uzvārds), tālrunis (tālruņa nr.), fakss (faksa nr.), e-pasts
(e-pasta adrese).
Pielikumi:
1)
2)

Transportlīdzekļa pieņemšanas — nodošanas akts;
Nomas maksas maksājumu grafiks.

10. LĪGUMSLĒDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
IZNOMĀTĀJS:

NOMNIEKS:
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1. pielikums Līgumam
Transportlīdzekļa pieņemšanas — nodošanas akts
Jelgavā

2017. gada _______

Pamatojoties uz 2017. gada _____________ noslēgto Autobusu nomas līgumu
Nr.__________, Iznomātājs nodod un Nomnieks pieņem tehniskā kārtībā esošu
Autobusu:
Valsts numurs:________________________________________________________
Pirmais reģistrācijas datums:_____________________________________________
Šasijas numurs:_______________________________________________________
Nobraukums: ________________________________________________________km
Komplektācija:
- __________________________________
- __________________________________
- __________________________________
- __________________________________
- __________________________________
Dokumenti:
- transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība;
- Piezīnes:______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Šis akts ir sastādīts divos eksemplāros, pa vienam katrai no līgumslēdzēju pusēm, un ir
2017. gada ___________ noslēgtā transportlīdzekļa nomas līguma Nr. _____
neatņemama sastāvdaļa
IZNOMĀTĀJS:

NOMNIEKS:
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2. pielikums Līgumam
Nomas maksas maksājumu grafiks
Nomnieks: _______________________
Autobuss: ________________________
Nomas
Maksājuma
maksājuma
veids
datums

Nomas periods
No

Līdz

Nomas
maksa bez
PVN,
EUR

PVN,
EUR

Nomas
maksa ar
PVN,
EUR
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