


  

 
2.3. Pakalpojums jāveic mācību dienās līguma izpildes gadā. 
2.4. Nepieciešamības gadījumā projekta vadītājs patur tiesības mainīt braucienu datumus. 
2.5. Autobusā sēdvietu skaitam jābūt ne mazāk kā 47 pasažieru sēdvietas. 
 
3. Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām 
3.1. Pretendentam ir autotransporta pasažieru Komercpārvadājumu licence pārvadājumu 

veikšanai Latvijas teritorijā un licences kartīte autotransporta līdzeklim. 
3.2. Iesniedzot piedāvājumu autobusu sēdvietu un pieļaujamo stāvvietu skaitam ir jābūt ne 

mazākam kā aptuvenajam pārvadājamo skaitam, kas norādīts tehniskajā specifikācijā. 
 
4. Piedāvājuma noformēšana un iesniegšana: 
4.1. Pretendentam jāiesniedz: 

4.1.1. Pieteikums dalībai cenu aptaujā (2.pielikums) 
4.1.2. Finanšu piedāvājums (3. pielikums) 
4.1.3. Autotransporta līdzekļa apraksts (4.pielikums) 

 
4.2. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2018. gada 16. aprīlim 

plkst.12:00, sūtot to ieskenētā veidā uz e-pastu anda.mikala@koknese.lv (var sūtīt arī pa 
pastu vai iesniegt personīgi Kokneses novada domē, Melioratoru ielā 1, Koknesē, 
11.kabinetā līdz iepriekšminētajam termiņam). 

4.3. Pasūtītājs nodrošina iesniegto piedāvājumu konfidencialitāti līdz iesniegšanas termiņa 
beigām.  

4.4. Piedāvājumam jāatbilst šajā instrukcijā un Tehniskajā specifikācijā noteiktajām 
prasībām; 

4.5. Piedāvājumā jānorāda piedāvātā cena euro. Cenā jāierēķina visi ar pakalpojuma 
sniegšanu saistītie izdevumi, t.sk. degvielas izmaksas, transportlidzekļa vadītāja 
atalgojums, nodokļi u.c.  

5. Līguma slēgšana un  apmaksas kārtība: 
5.1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto Pretendentu līgumu, pamatojoties uz Pretendenta 

piedāvājumu. 
5.2. Samaksu par pakalpojumu Pasūtītājs veic 10 (desmit) dienu laikā pēc nodošanas – 

pieņemšanas akta parakstīšanas par pilnīgu pakalpojuma izpildi un  atbilstoša rēķina 
saņemšanas.  

6. Iesniegto piedāvājumu vērtēšana: 
6.1. Līguma slēgšanai tiks izvēlēts piedāvājums ar zemāko cenu (tiks ņemta vērā kopējā 

finanšu piedāvājuma norādītā cena EUR ar PVN). 
6.2. Ja Pretendenta piedāvājums neatbilst šai instrukcijai un Tehniskajai specifikācijai, 

Pretendenta piedāvājums var tikt noraidīts.  



 

 

1.pielikums 
 
 

 
 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
“Autotransporta pakalpojumi mācību vizītēm Kokneses novada izglītības iestādēm” 

ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai“ Nr. 8.3.2.2/16/I/001 
ietvaros, KND/TI/2018/25 

 
1. Vispārējās prasības: 

1.1. Veikt pasažieru skolēnu pārvadājumus: 2018. gada maijā (4 reizes) 
1.2. Nepieciešamības gadījumā projekta koordinatori patur tiesības mainīt un precizēt 

braucienu datumus. 
1.3. Pretendents nes pilnu materiālo atbildību par trešajām personām nodarītajiem 

zaudējumiem. 
1.4. Jautājumos, kas nav noregulēti šajā tehniskajā specifikācijā vai nolikumā 

Pretendents sadarbojas ar Pasūtītāju. 
2. Skolēnu pārvadājumu maršruti: 

2.1. Maršruti: 
Maijs 
1. Bebru pamatskola – Lielvārde – Bebru pamatskola; 
2. Bebru pamatskola – Rīga– Bebru pamatskola; 
3. Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola – Lielvārde - Ilmāra Gaiša Kokneses 
vidusskola; 
4. Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola –  Rīga – Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola; 

 
3. Pakalpojums jāveic mācību dienās līguma izpildes gadā; 
4. Autobusā sēdvietu skaitam jābūt ne mazāk kā 47 pasažieru sēdvietas. 
5. Pretendenta īpašumā/valdījumā jābūt vismaz 1 autotransporta līdzeklim. 
6. Pakalpojumam izvirzītās prasības, tai skaitā veselības drošības, vides, ergonomiskās u.c. 
prasības, kā arī piemērojamie kvalitātes standarti: 

6.1. autotransporta līdzekļiem jābūt labā tehniskajā un vizuālajā kārtībā, kas atbilst 
Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem par tiesībām piedalīties ceļu satiksmē; 
6.2. autotransporta līdzekļiem jāatbilst attiecīgajiem pasažieru valsts un starptautiskos 
noteikumos noteiktajiem tehniskajiem standartiem un aprīkojuma prasībām;  
6.3. autotransporta līdzekļiem jābūt komfortabliem, ar klimata kontroli vai 
kondicionēšanas sistēmu, kas nodrošina vienmērīgu temperatūru ap +20º C visā 
autotransportā, pasažieru krēsliem jābūt ar galvas paliktņiem, trokšņa līmenis transporta 
līdzeklī nedrīkst pārsniegt pieļaujamo normu. 
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7. Pretendentam jānodrošina transporta līdzekļa vadītājs/i ar atbilstošas kategorijas derīgu 
autovadītāja apliecību, kuriem ir spēja un pieredze ilgstoši pildīt savus pienākumus bērnu 
klātbūtnē.  
8. Pakalpojuma sniegšanas laika grafiks: spēja nodrošināt autotransporta pakalpojumus pēc 
iepriekš saskaņota datuma, maršruta, laika un sēdvietu skaita daudzuma. 
9. Tehnisku vai citu neparedzētu apstākļu gadījumā pretendents nodrošina ar līdzvērtīgu 
transporta vai vadītāja nomaiņu: Latvijas teritorijā ne ilgāk kā 3 (trīs) stundu laikā.  
10. Iespējamie pakalpojumu maršruti no Bebru pamatskolas, Vecbebri, Bebru pagasts, 
Kokneses novads vai Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas, Parka ielā 27, Koknesē, Kokneses 
novadā līdz pasākuma norises vietām: Rīga, Lielvārde. 
11. Nosakot pakalpojuma cenu Izpildītājam jāņem vērā MK noteikumi Nr. 474 
„Transportlīdzekļu apkalpes locekļu darba laika organizēšanas, ievērošanas un uzskaites 
noteikumi”. 
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2.pielikums   

 

 
 

PIETEIKUMS DALĪBAI CENU APTAUJĀ 
Autotransporta pakalpojumi mācību vizītēm Kokneses novada izglītības iestādēm” 

ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai“ ,Nr. 8.3.2.2/16/I/001 
ietvaros, KND/TI/2018/25. 

 
   

sastādīšanas vieta  datums 
 
Informācija par pretendentu* 
 
Pretendenta 
nosaukums: 

 

Reģistrācijas numurs:  
Juridiskā adrese:  
Pasta adrese:  
Tālrunis:  Fakss:  
E-pasta adrese:  
 
Finanšu rekvizīti* 
 
Bankas nosaukums: 

 

Bankas kods:  
Konta numurs:  
 
Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu)* 
 
Vārds, uzvārds: 

 

Ieņemamais 
amats: 

 

Tālrunis:  Fakss:  
E-pasta adrese:  
 
Ar šo mēs apliecinām savu dalību cenu aptaujā „Autotransporta pakalpojumi mācību vizītēm 
Kokneses novada izglītības iestādēm”  
ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai“ ,Nr. 8.3.2.2/16/I/001 
ietvaros, KND/TI/2018/25. 
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Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar cenu aptaujas instrukciju un Tehnisko specifikāciju 
un piekrītam visiem tā noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju 
pret tiem nav. 

Mēs piedāvājam nodrošināt autotransporta pakalpojumus – saskaņā ar cenu aptaujas 
„Autotransporta pakalpojumi mācību vizītēm Kokneses novada izglītības iestādēm”  
ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai“ ,Nr. 8.3.2.2/16/I/001 
ietvaros, KND/TI/2018/25” instrukciju un tehniskās specifikācijas prasībām par summu:  
 

Autobusa marka/modelis  Sēdvietu skaits Izcenojums par kilometru (euro) bez PVN 
    

 
Apliecinām, ka:  

- piedāvājums ir spēkā līdz līguma noslēgšanai. 
- Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā piedāvājums ir spēkā visu līguma 

darbības laiku; 
- nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties iepirkumā un pildīt cenu aptaujas instrukcijā 

norādītās prasības;  
- darbu izpildes apstākļi un apjoms ir skaidrs un to var realizēt, nepārkāpjot normatīvo 

aktu prasības un publiskos ierobežojumus, atbilstoši instrukcijai un tehniskai 
specifikācijai; 

 
Ar šo apliecinām, ka visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam un visa 
piedāvājumā iesniegtā informācija ir patiesa. 
 

Pretendenta nosaukums:  

Pilnvarotās personas vārds, 
uzvārds* 

 

Pilnvarotās personas amats*:  

Pilnvarotās personas paraksts*:  

    
   



  

7 

 

  

 
3.pielikums 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
Autotransporta pakalpojumi mācību vizītēm Kokneses novada izglītības iestādēm” 

ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai“ ,Nr. 8.3.2.2/16/I/001 
ietvaros, KND/TI/2018/25. 

 
Ar šo, ________________________ (pretendenta nosaukums) piedāvā veikt skolēnu pārvadājumu 
nodrošinājumu, saskaņā ar Tehnisko piedāvājumu par šādu cenu: 
 

Nr Maršruta nosaukums  

Cena par 1 km 
EUR (bez PVN) 
 
 

Kopējā maršruta cena 
EUR 

bez PVN 
 

1. 
Bebru pamatskola  
– Lielvārde  
– Bebru pamatskola  

  

2. 
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola 
– Lielvārde  

– Ilmāra Gaiša Koknesesvidusskola 
  

3. 
Bebru pamatskola 
 – Rīga  
– Bebru pamatskola  

  

14. 
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola  
– Rīga  

– Ilmāra Gaiša Koknesesvidusskola 
  

PVN 21 %, 
EUR * 

 

Kopā bez PVN, 
EUR 

 

Kopā ar PVN, 
EUR*  

 

         
Apliecinu, ka cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma priekšmetu, tai skaitā, nodokļi un 
nodevas (izņemot PVN). 
 
_______   ____________________________        _______________        ________________ 
   (datums)                                    (amats)                                                                      (paraksts )                                   (paraksta atšifrējums) 

 
*Ja pakalpojuma sniedzējs ir PVN maksātājs 
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4.pielikums 
 

 
 

AUTOTRANSPORTA LĪDZEKĻU APRAKSTS 
“ Autotransporta pakalpojumi mācību vizītēm Kokneses novada izglītības iestādēm” 

ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai“ ,Nr. 8.3.2.2/16/I/001 
ietvaros, KND/TI/2018/25. 

 
 

Autobusa marka, 
Modelis, Valsts 

numurs 

1.reģistrācijas 
gads 

Transportlīdzekļa 
izlaiduma gads 

Sēdvietu 
skaits 

 

Atrodas 
īpašumā vai 
valdījumā 

Transports atbilst 
LR normatīvo aktu 

prasībām 

      

 
 

 
 


