
Iepirkuma

„Lietotas kravas pasažieru automašīnas iegāde SIA „Salaspils veselības
centrs” vajadzībām” (identifikācijas Nr. SVC14/2 )

instrukcija pretendentiem

1. Pasūtītājs:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Salaspils veselības centrs”, reģ. Nr. 40003207873
Juridiskā un biroja adrese: Lauku iela 8, Salaspils, Salaspils novads, LV-2121
Tālrunis:  67800740,  fakss:  67947792,  e-pasta  adrese:  spmed@salaspilsvc.lv,  mājas  lapa:
http://www.salaspilsvc.lv.

2.  Kontaktpersona par iepirkumu: 
SIA  „Salaspils  veselības  centrs”  Andris  Bērziņš,  mobilais  tālrunis:  20011287,  e-pasts:
spmed@salaspilvc.lv 

3. Iepirkuma priekšmets:
3.1. Vienas  lietotas  kravas  pasažieru  automašīnas  ar  5  sēdvietām  un  kravas  nodalījumu

iegāde SIA „Salaspils  veselības centrs” vajadzībām saskaņā ar iepirkuma priekšmeta
tehnisko specifikāciju (instrukcijas 1. pielikumu). 

3.2. Automašīnas  piegādes  laiks  -  7  (septiņas)  dienas  no  iepirkuma  līguma  noslēgšanas
brīža.

3.3. Iepirkuma  priekšmets  nav  dalīts  daļās.  Instrukcijā  noteiktajā  kārtībā  pretendents  var
iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

4. Iepirkuma identifikācijas Nr.: SVC14/2

5. Iepirkuma līguma paredzamā līgumcena:
Paredzamā  līgumcena  –  līdz  11 000,00  EUR  (vienpadsmit  tūkstoši  euro un  00  centi)  ar
pievienotās vērtības nodokli.

6. Informācijas apmaiņa
Informācijas  apmaiņa  starp  Pretendentu  un  Pasūtītāju  notiek  rakstveidā.  Šī  informācija  tiek
ievietota arī SIA „Salaspils veselības centrs” mājas lapā http://www.salaspilsvc.lv. 

7. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība, piedāvājuma atvēršana:
7.1. Piedāvājumi jāiesniedz Pasūtītāja pārstāvim darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, bet ne

vēlāk kā līdz 2014.     gada   3.     oktobrim   plkst. 11.00.
7.2. Pretendents piedāvājumu iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu SIA „Salaspils veselības

centrs”  Lauku  iela  8,  Salaspils,  Salaspils  novads,  LV-2121.  Pasta  sūtījumam  jābūt
nogādātam  šajā  punktā  norādītajā  adresē  līdz  7.1. punktā  minētajam  piedāvājuma
iesniegšanas termiņam.

7.3. Pasūtītāja  pārstāvis  piedāvājumu  neatvērtu  atdod  vai  nosūta  tā  iesniedzējam,  ja
piedāvājums tiek  iesniegts  pēc 7.1. punktā norādītā  piedāvājuma iesniegšanas  termiņa
beigām vai tā noformējums neatbilst 8.1. un 8.2. punktā norādītajām prasībām.

7.4. Saņemot piedāvājumus, SIA „Salaspils veselības centrs” iepirkuma komisijas pilnvarotā
persona reģistrē tos iesniegšanas secībā.

7.5. Piedāvājumu atvēršana ir slēgta.

8. Piedāvājuma noformējuma prasības:
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8.1. Piedāvājums  jāiesniedz  slēgtā,  aizzīmogotā  aploksnē/  iepakojumā  tā,  lai  tajā  iekļautā
informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim.

8.2. Uz aploksnes/ iepakojuma jānorāda:
8.2.1. Pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;
8.2.2. Pretendenta nosaukums un juridiskā adrese;
8.2.3. Atzīme:  „SIA  „Salaspils  veselības  centrs”  iepirkums  „Lietotas  kravas  pasažieru

automašīnas iegāde SIA „Salaspils veselības centrs” vajadzībām”;
8.2.4. Iepirkuma identifikācijas Nr. SVC14/2.
8.2.5. Norāde „Neatvērt līdz 2014. gada 3. oktobra plkst. 11.00.”.
8.2.6. Piedāvājums jāiesniedz 1 (vienā) eksemplārā.
8.2.7. Pretendentam  piedāvājums  jāsagatavo  latviešu  valodā.  Svešvalodā  sagatavotiem

piedāvājuma  dokumentiem  jāpievieno  apliecināts  šo  dokumentu  tulkojums  latviešu
valodā. Piedāvājuma dokumentiem ir jābūt noformētiem atbilstoši Dokumentu juridiskā
spēka likumam.

8.2.8. Pretendents  apliecina  iesniegto  dokumentu  kopiju  pareizību  atbilstoši  Dokumentu
juridiskā spēka likuma prasībām. Ja Pasūtītājam rodas šaubas par iesniegtās dokumenta
kopijas  autentiskumu,  tas  pieprasa,  lai  Pretendents  uzrāda  dokumenta  oriģinālu  vai
iesniedz notariāli apliecinātu dokumenta kopiju. 

8.2.9. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem. Vārdiem un skaitļiem
jābūt  bez  iestarpinājumiem,  labojumiem  vai  dzēsumiem.  Ja  pastāvēs  jebkāda  veida
pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais
būs apzīmējums ar vārdiem.

8.2.10. Piedāvājums sastāv no 3 (trīs) daļām:
8.2.10.1. Pretendenta  atlases  dokumenti,  ieskaitot  pieteikumu  par  piedalīšanos

iepirkumā atbilstoši instrukcijas 2. pielikumā pievienotajai formai;
8.2.10.2. Tehniskais  piedāvājums atbilstoši  instrukcijas  1. pielikumā  norādītajām

minimālajām  prasībām,  kā  arī  iekļaujot  visus  pieprasītos  dokumentus  un
saistošo informāciju;

8.2.10.3. Finanšu  piedāvājums atbilstoši  instrukcijas  3. pielikumā  pievienotajai
formai.

8.2.11. Jāiesniedz piedāvātās automašīnas krāsaini 5 fotoattēli (priekšskats, abi sānskati, skats
no aizmugures, salons).

8.2.12. Pretendentam jāiesniedz apliecinājums par to, ka piegādātājs uzņemas piegādātās preces
garantiju (norādīt mēnešu skaitu, minimālais laiks 12 (divpadsmit) mēneši),  apņemas
nodrošināt un apmaksāt garantijas remontu saprātīgos termiņos.

8.2.13. Pēc pasūtītāja  pieprasījuma pretendentam jāiesniedz  iepriekšējo  apkopju un remontu
vēsture (servisa grāmatiņa vai autorizēta dīlera izdruka).

8.2.14. Piedāvājuma lapām jābūt sanumurētām, cauršūtām, un Piedāvājumam jābūt Pretendenta
pašrocīgi  parakstītam.  Cauršūto  dokumentu,  norādot  lapu  skaitu,  tā  otrā  pusē
Pretendents apliecina ar savu parakstu.

8.2.15. Pretendenta  piedāvājuma dokumentus  paraksta  Pretendentu  pārstāvēt  tiesīga  persona
(atbilstoši ierakstiem Komercreģistrā) vai Pretendenta pilnvarota persona un apliecina to
ar  uzņēmējsabiedrības  (komersanta)  zīmogu,  ja  valstī,  kur  Pretendents  reģistrēts,
normatīvie akti paredz lietot zīmogu. Gadījumā, ja piedāvājumu paraksta Pretendenta
pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvaras oriģināls. 

8.2.16. Pretendents  pirms  piedāvājumu  iesniegšanas  termiņa  beigām  var  grozīt  vai  atsaukt
iesniegto piedāvājumu.

8.2.17. Piedāvājumi, kas iesniegti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiek atdoti
atpakaļ Pretendentiem un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

9. Nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkumā
9.1.1. Uz Pretendentu  neattiecas  Publisko iepirkumu likuma  8.22 panta  piektajā  daļā  ietvertie

izslēgšanas nosacījumi.
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9.1.2. Pretendents nav iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai un ir
iesniedzis visus instrukcijā norādītos dokumentus un informāciju.

9.1.3. Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
9.1.4. Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos.

10. Pretendenta atlases dokumenti:
10.1. Pieteikums dalībai konkursā (atbilstoši instrukcijas 2 pielikumā norādītajai formai);
10.2. Pilnvara  (oriģināls  vai  apliecināta  kopija),  ja  jebkādus  piedāvājumā  iekļautos

dokumentus, kurus izdevis Pretendents, parakstījusi tā pilnvarotā persona.
10.3. Latvijā reģistrētiem komersantiem jāiesniedz Uzņēmuma reģistra reģistrācijas apliecības

kopija.
10.4. Piedāvājumā jāiekļauj rakstisks pieteikums, kas satur īsu informāciju par Pretendentu un

kuru paraksta uzņēmuma vadītājs vai uzņēmuma vadītāja pilnvarota persona. Pieteikumu
noformē atbilstoši instrukcijas 2. Pielikumam.

10.5. Piedāvājumā jāiekļauj tehniskais piedāvājumus, kurš ietver informāciju par Pretendenta
piedāvāto  automašīnu  atbilstoši  tehniskajai  specifikācijai  (1. pielikums).  Tehnisko
piedāvājumu noformē atbilstoši instrukcijas 1. pielikumam.

10.6. Piedāvājumā  jāiekļauj  finanšu  piedāvājumi,  kurš  sagatavots  atbilstoši  instrukcijas
3. pielikumam.

10.7. Pretendents apstiprina, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas par Pretendentu ir patiesas.

11. Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritēriji:
11.1. Pasūtītājs  veic  Pretendentu  atlasi,  kuras  laikā  noskaidro,  vai  katra  Pretendenta

kvalifikācija,  par  ko liecina  pretendenta  iesniegtajos  dokumentos  ietvertā  informācija,
atbilst  instrukcijā  izvirzītajām  prasībām.  Pretendentu,  kura  kvalifikācija  un  iesniegtie
dokumenti  neatbilst  instrukcijā  izvirzītajām  prasībām,  izslēdz  no  turpmākās  dalības
publiskajā iepirkumā.

11.2. Pasūtītājs  veic  piedāvājuma  atbilstības  pārbaudi  saskaņā  ar  instrukcijas  1.,  2.  un
3. pielikumu.  Ja  piedāvājums  neatbilst  prasībām,  Pretendentu  izslēdz  no  turpmākās
dalības publiskajā iepirkumā.

11.3. Pasūtītājs veic piedāvājumu izvērtēšanu un izvēlas to piedāvājumu, kas atbilst tehniskajai
specifikācijai un, kura piedāvājums ir ar viszemāko piedāvāto cenu, saskaņā ar Finanšu
piedāvājumā (instrukcijas pielikumā Nr. 3) norādīto informāciju.

11.4. Pasūtītājs vērtēšanas gaitā ir tiesīgs pieprasīt no Pretendentiem papildus informāciju par
viņu piedāvājumiem, ja tas nepieciešams piedāvājumu salīdzināšanai un novērtēšanai.

12. Iepirkuma līgumu slēgšana:
12.1. Pirms  lēmuma  pieņemšanas  par  iepirkuma  līguma  slēgšanas  tiesību  piešķiršanu

Pasūtītājs  publiskajās  datu bāzēs  pārliecinās,  vai  Pretendents,  kuram būtu piešķiramas
iepirkuma līguma slēgšanas tiesības nav izslēdzams kādā no sekojošiem gadījumiem:

12.1.1. Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad
maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu
kopums,  kas  vērsts  uz  parādnieka  iespējamā  bankrota  novēršanu  un
maksātspējas  atjaunošanu),  apturēta  vai  pārtraukta  tā  saimnieciskā  darbība,
uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

12.1.2. Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā
dzīvesvieta,  ir  nodokļu  parādi,  tajā  skaitā  valsts  sociālās  apdrošināšanas
obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro; 

12.1.3. gadījumā, ja Pasūtītājs konstatē, ka Pretendentam ir nodokļu parādi, tajā skaitā
valsts  sociālās  apdrošināšanas  obligāto  iemaksu  parādi,  kas  kopsummā
pārsniedz  150  euro,  Pretendentam  10  (desmit)  darba  dienu  laikā  pēc
informācijas  izsniegšanas  vai  nosūtīšanas  dienas  veic  konstatēto  parādu
nomaksu, kā arī Pasūtītājam iesniedz apliecinājumu par parādu nomaksu;
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12.1.4.  gadījumā, ja attiecīgais Pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz dokumentus,
Pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

12.2. Pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu attiecībā
uz  ārvalstī  reģistrētu  (ārvalstī  atrodas  pastāvīgā  dzīvesvieta)  Pretendentu  Pasūtītājs
pieprasa,  lai  tas  termiņā,  kas  nav  īsāks  par  10  (desmit)  darbdienām  pēc  dienas,  kad
pieprasījums izsniegts vai nosūtīts,  iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas
izziņu, kas apliecina, ka:

12.2.1. Pretendentam  nav  pasludināts  maksātnespējas  process,  tas  neatrodas
likvidācijas stadijā, un tā saimnieciskā darbība nav apturēta,

12.2.2. Pretendentam attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.

12.2.3. gadījumā, ja attiecīgais Pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz dokumentus,
Pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

12.3. Ja iepirkumā uzvarējušais  Pretendents  atsakās  slēgt  iepirkuma līgumus ar   Pasūtītāju,
Pasūtītājs var izvēlēties nākamo lētāko piedāvājumu. Ja arī nākamais Pretendents atsakās
slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītājs var pieņemt lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties
nevienu piedāvājumu.

12.4. Līdz  iepirkuma  līguma  noslēgšanai  Pasūtītājs  iepazīsies  ar  iegādājamās  automašīnas
tehnisko, vizuālo stāvokli un līgums tiks slēgts gadījumā, ja piedāvātā automašīna atbilst
iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām un piedāvājumā norādītajam. Piegādātājam
uz sava rēķina  ir  jānodrošina  iespēja  veikt  izmēģinājuma braucienu tehniskā  stāvokļa
novērtēšanai  un  automašīnas  tehniskā  stāvokļa  diagnostiku.  Ja  piedāvātā  automašīna
neatbilst  iepirkuma  dokumentos  noteiktajām  prasībām  un  piedāvājumā  norādītajam,
pasūtītājs norāda uz automašīnas trūkumiem un līgumu neslēdz vai pēc savas izvēles, ja
trūkumi ir saprātīgā termiņā novēršami, vienojas ar paredzamo Piegādātāju, kas Pasūtītāja
norādītos trūkumus novērš termiņā bez papildus samaksas, par ko savstarpēji vienojas.

12.5. Ja  izraudzītā  Pretendenta  piedāvātais  transporta  līdzeklis  neatbilst  pretendenta
piedāvājumā  norādītajam  vai  konstatētie  trūkumi  netiek  novērsti  līguma  slēgšanai
norādītā termiņā, iepirkumu līgums netiek slēgts. 

13.Instrukcijas pielikumi
1. pielikums - Tehniskā specifikācija/pielikums uz 2 (divām) lapām;
2. pielikums - Pretendenta pieteikuma forma uz 1 (vienas) lapas;
3. pielikums - Finanšu piedāvājuma forma uz 1 (vienas) lapas.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs                                                                    A. Jaunkalns
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1. pielikums
Iepirkumam „Lietotas kravas pasažieru automašīnas iegāde 

SIA „Salaspils veselības centrs” vajadzībām”
Id. nr. SVC14/2

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/PIEDĀVĀJUMS
iepirkumam ar identifikācijas Nr. SVC14/2

„Lietotas kravas pasažieru automašīnas iegāde SIA „Salaspils veselības centrs”
vajadzībām”

N.p.
k.

Parametri Tehniskās prasības
Pretendenta 
piedāvājums
Piedāvātā 
automašīna (marka, 
modelis)

1. Automobiļa izlaiduma gads Ne agrāk kā 2010.

2. Nobraukums (km)
Ne vairāk kā 120 000  ar pilnu 
servisa vēsturi

3. Automobiļa tips 

Kravas pasažieru automašīna ar 5 
(piecām) sēdvietām un kravas 
nodalījumu

4. Garums (cm) Ne garāka kā 4405 
5. Dzinēja darba tilpums (cm3) Līdz 1,9 litri/cm3

6. Degvielas veids Dīzelis 
7. Pārnesuma kārbas tips Manuālā
8. Garantijas termiņš Ne mazāk kā 12 mēneši

9.
Prasības un obligātais 
aprīkojums:  

Pretaizdzīšanas signalizācija 
(signalizācija ar pulti)
Cilpas automašīnas vilkšanas 
troses pievienošanai priekšpusē un
aizmugurē
Stūres iekārta ar pastiprinātāju
Bremžu pretbloķēšanas sistēma 
(ABS)
Priekšējie drošības spilveni 
vadītājam un pasažierim

Vismaz gaisa kondicionieris
Radio\CD audiosistēma
Centrālā atslēga ar pults vadību
Ārējie  atpakaļskata  spoguļi
regulējami
Vadītāja  sēdekļa  augstuma
regulēsana
Inerces drošības jostas sēdekļiem

Ugunsdzēšamais aparāts
Avārijas trīsstūris
Salona gumijas paklājiņi

Rezerves ritenis
5



Atbilstoša riteņu atslēga un 
domkrats
Ērti izņemami pasažieru krēsli, 
kravas telpas palielināšanai
Aizmugurējā stikla apsilde, 
mazgātājs, tīrītājs
Vējstikla tīrītāji ar intervālu releju

Vilkmes kontroles sistēma
Aizdedzes atslēgas 2 komplekti

Priekšējo lukturu korektors

10.
Virsbūves tehniskais un 
vizuālais stāvoklis

Automašīnas  virsbūvei  un salonā
nav un nav bijuši būtiski bojājumi
(t. sk. korozijas bojājumi)

11. Kopējais stāvoklis

Pilnībā  funkcionējoša,  labā
tehniskā  un  vizuālā  stāvoklī,
atbilst  ES normatīvo aktu un LR
CSDD prasībām

12. Tehniskā apskate

Uz nodošanas brīdi ne mazāk kā
11  (vienpadsmit)  mēneši  līdz
nākamajai  kārtējai  tehniskajai
pārbaudei.  Tehniskās  apskates
izdevumus  pretendents  iekļauj
piedāvājuma cenā.

*Pretendents norāda – parametrus vai atbilst/neatbilst. Ja pretendents norāda, ka neatbilst (netiek 
izpildītas minimālās prasības) – tas no piedāvājuma turpmākās vērtēšanas tiek izslēgts.

Datums:_______________                     Paraksts1: ___________________________

Vārds, uzvārds: __________________________

1 Pieteikumu paraksta Pretendentu pārstāvēt tiesīga persona vai pilnvarota persona (šādā gadījumā obligāti jāpievieno pilnvara).
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2. pielikums
Iepirkumam „Lietotas kravas pasažieru automašīnas iegāde 

SIA „Salaspils veselības centrs” vajadzībām”
Id. nr. SVC14/2

PIETEIKUMS
iepirkumam ar identifikācijas Nr. SVC14/2

„Lietotas kravas pasažieru automašīnas iegāde SIA „Salaspils veselības centrs” vajadzībām”

Pretendenta nosaukums:                                                                               
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.                                                          
Juridiskā adrese:                                                                                             
Biroja adrese:                                                                                                 
Bankas rekvizīti:                                                                                            
Kontaktpersona:                                                                                             
Tālrunis:                                                                                                           
Fakss:                                                                                                               
E-pasta adrese:                                                                                               
Pretendents apliecina, ka augstāk norādītais faksa numurs un elektroniskā pasta adrese tiks izmantoti sarakstes 
nodrošināšanai iepirkuma procedūras ietvaros.

ar šī pieteikuma iesniegšanu apliecinu, ka:
______________________  (pretendenta  nosaukums) piekrīt  iepirkuma  „Lietotas  kravas
pasažieru  automašīnas  iegāde  SIA „Salaspils  veselības  centrs”  vajadzībām”,  identifikācijas
Nr. SVC14/2

1. Instrukcijas prasībām un garantē Instrukcijas prasību izpildi.  Instrukcijas nosacījumi ir
skaidri un saprotami;

2. Pretendenta  piedāvājums  ir  sagatavots  atbilstoši  Instrukcijas  tehniskās  specifikācijas
prasībām;

3. Pretendents  apņemas  iepirkuma  līguma  slēgšanas  gadījumā  pildīt  visas  Instrukcijā
izvirzītās prasības;

4. Pretendents  piedāvā  piegādāt  preci  saskaņā  ar  instrukcijas  prasībām,  atbilstoši
Pretendenta  tehniskajam  un  finanšu  piedāvājumam,  un  ar  šo  apliecina,  ka  visas
piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas un ka attiecībā uz viņu, kā Pretendentu nepastāv
tādi  apstākļi,  kuri  liegtu  Pretendentam  piedalīties  iepirkuma  procedūrā  un  pildīt
iepirkuma tehniskajā specifikācijā norādītās prasības; 

5. Pretendents  apņemas  slēgt  iepirkuma  līgumu,  ja  Pasūtītājs  to  atzīs  par  uzvarētāju
Iepirkuma procedūrā.

Ar šo ____________________ (pretendenta nosaukums) uzņemas pilnu atbildību par dokumentā
ietverto informāciju un tās atbilstību Instrukcijas prasībām.

Datums:_______________                     Paraksts2: ___________________________
Vārds, uzvārds: __________________________

2 Pieteikumu paraksta Pretendentu pārstāvēt tiesīga persona vai pilnvarota persona (šādā gadījumā obligāti jāpievieno pilnvara).
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3. pielikums
Iepirkumam „Lietotas kravas pasažieru automašīnas iegāde 

SIA „Salaspils veselības centrs” vajadzībām”
Id. nr. SVC14/2

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
iepirkumam ar identifikācijas Nr. SVC14/2

„Lietotas kravas pasažieru automašīnas iegāde SIA „Salaspils veselības centrs” vajadzībām”

Nr.p.k. Iepirkuma priekšmets Automašīnas
cena EUR 

1. (ierakstīt automašīnas marku un modeli), saskaņā ar 
piedāvāto Tehnisko specifikāciju*

Kopā bez PVN

PVN 21 %

Kopā ar PVN

* - apliecinām,  ka  piedāvājuma  cenā  iekļauta  transportlīdzekļa  piegāde  SIA  „Salaspils
veselības centrs” Lauku ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā. 

1.1. Piekrītam,  ka  pirms  līguma  slēgšanas  Pasūtītājs  iepazīsies  ar  piegādājamās  automašīnas
tehnisko un vizuālo  stāvokli  un līgums tiks slēgts  gadījumā,  ja  piedāvātā  automašīna  būs
atbilstoša  iepirkuma  dokumentos  noteiktajām  prasībām  un  piedāvājumā  norādītajam.
Apņemamies  uz  sava  rēķina  nodrošināt  iespēju  veikt  izmēģinājuma  braucienu  tehniskā
stāvokļa novērtēšanai un automašīnas tehniskā stāvokļa diagnostiku.

1.2. Piekrītam automašīnu piegādes un iegādes apmaksas nosacījumiem saskaņā ar šī iepirkuma
instrukcijas 3.1. punktā noteikto kārtību.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

Datums:_______________                     Paraksts3: ___________________________

Vārds, uzvārds: __________________________

3 Pieteikumu paraksta Pretendentu pārstāvēt tiesīga persona vai pilnvarota persona (šādā gadījumā obligāti jāpievieno pilnvara).
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