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Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta  
 

Iepirkuma 

„JAUNA DĀRZA TRAKTORA (PĻĀVĒJA) IEGĀDE” 

Nolikums 
Iepirkuma identifikācijas Nr. TMR 2014/4 

Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta noteiktajā kārtībā 

 

 

1. Pasūtītājs 

1.1. Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis-Turaidas muzejrezervāts (turpmāk – Turaidas 

muzejrezervāts), reģ.Nr.90000012776, adrese: Turaidas iela 10, Sigulda, Siguldas novads, LV-

2150.  

1.2. Kontaktpersona – Pieminekļu un kultūrvides daļas vadītājs Dainis Linmeijers, tālrunis 

27801028, e-pasts: dainis.linmeijers@gmail.com 

 
2. Iepirkuma priekšmets un iepirkuma procedūra 

2.1. Jauna dārza traktora (PĻĀVĒJA) iegāde Turaidas muzejrezervāta vajadzībām atbilstoši 

tehniskās specifikācijas prasībām (1.pielikums). 

2.2. CPV kods: 16311000-8 

2.3. Ar iepirkuma nolikumu un tā pielikumiem, kuri ir iepirkuma nolikuma neatņemama sastāvdaļa, 

var iepazīties Turaidas muzejrezervāta mājaslapā www.turaida-muzejs.lv sadaļā 

„Muzejrezervāts”/ „Iepirkumi”. 

2.4. Informācijas apmaiņa starp pasūtītāju un pretendentiem notiek rakstveidā: pa e-pastu, vai 

pastu, kas minēti nolikuma 1.1. un 1.2.punktā. 

2.5. Ja ieinteresētais pretendents laikus pieprasa papildu informāciju par iepirkuma dokumentos 

iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu, iepirkuma 

komisija to sniedz 3 (trīs) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Skaidrojumi par Nolikumā noteiktajām prasībām 

tiek sniegti rakstveidā uz rakstiski saņemta pieprasījuma pamata, nosūtīti pretendentam, kas 

uzdevis jautājumu, un vienlaikus publicēti pasūtītāja mājaslapā internetā http://www.turaida-

muzejs.lv sadaļā „Muzejrezervāts”/ „Iepirkumi”. 

 
3. Iepirkuma līguma izpildes laiks 

 2 (divas) nedēļas no līguma noslēgšanas dienas. 

 

4. Iepirkuma identifikācijas numurs 

TMR 2014/4 

 

5. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība 

5.1. Iesniegšanas laiks – līdz 2014. gada 3. decembrim, plkst. 12:00.  

5.2. Iesniegšanas vieta – Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis - Turaidas muzejrezervāts 

Turaidas iela 10, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, Pasūtītāja darba laikā: no pirmdienas 

līdz piektdienai 8.05 – 16.35, vai, nosūtot to pa pastu, uz šajā punktā minēto adresi. 

5.3. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam nolikuma 5.2. punktā norādītajā adresē līdz 5.1.punktā 

noteiktajam termiņam un par to pilnu atbildību uzņemas pretendents. 
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5.4. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, tiks neatvērts atdots vai nosūtīts atpakaļ 

pretendentam. 

5.5. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot nolikuma 5.4. punktā noteikto gadījumu, ir Pasūtītāja īpašums 

un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem. 

5.6. Saņemtos piedāvājumus, Pasūtītāja darbinieks reģistrē to iesniegšanas secībā. Iepirkuma 

komisija nodrošina, lai līdz piedāvājumu atvēršanai pretendentu saraksts netiktu izpausts. 

5.7. Piedāvājumi tiks atvērti Turaidas muzejrezervāta administrācijas telpās pēc piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa beigām 2014. gada 3.decembrī plkst.13.00. 

5.8. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā akceptē visus nolikumā ietvertos nosacījumus. 

 
6. Prasības pretendentiem un nosacījumi tā dalībai iepirkuma procedūrā  

6.1. Pretendents ir normatīvajos aktos noteiktā kārtībā reģistrēta persona, kas tirgū veic iepirkuma 

priekšmetam atbilstošu uzņēmējdarbību un iesniegusi piedāvājumu veikt jauna dārza 

traktora (pļāvēja) piegādi Turaidas muzejrezervāta vajadzībām saskaņā ar nolikumu un 

atbilstoši tehnisko specifikāciju prasībām (2.pielikums). Tehniskā specifikācija satur 

minimālās prasības uz iepirkuma priekšmetu. 

6.2. Attiecībā uz pretendentu nepastāv Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1. vai 

2.punktā noteiktie pretendentu izslēgšanas nosacījumi. 

6.3. Pretendentam uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir vismaz 2 gadu darbības pieredzei iepirkuma 

priekšmetam atbilstošā uzņēmējdarbībā. 

6.4. Pretendenta gada kopējais finanšu vidējais apgrozījums vai vidējais finanšu apgrozījums par 

pēdējiem 3 gadiem ir ne mazāks kā piedāvātā līgumcena. 

6.5. Pretendentam ir tehniskā bāze tehnisko garantiju un apkopes pakalpojumu sniegšanai. 
 

7. Piedāvājuma derīguma termiņš 

7.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk 

kā 30 dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, kas noteikts nolikuma 5.1.punktā. 

 
8. Piedāvājuma noformēšana  

8.1. Pretendenti sagatavo un iesniedz piedāvājumu saskaņā ar nolikumā izvirzītajām prasībām. 

Piedāvājums sastāv no pretendenta atlases dokumentiem, tehniskā un finanšu piedāvājuma. 

8.2. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, latviešu valodā. Vārdiem un 

skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem, labojumiem vai dzēsumiem. Ja kāds no piedāvājumā 

iekļautajiem dokumentiem ir svešvalodā, tad Pretendents pievieno apliecinātu šī dokumenta 

tulkojumu latviešu valodā. 

8.3. Piedāvājuma dokumentiem ir jābūt noformētiem atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma 

un Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumu Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas 

un noformēšanas kārtība" prasībām. Pretējā gadījumā iepirkuma komisijai ir tiesības uzskatīt, 

ka attiecīgais dokuments nav noformēts atbilstoši iepirkuma nolikumā noteiktajam. Gadījumā, 

ja Pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, tā jāapliecina atbilstoši šajā punktā minēto 

normatīvo aktu prasībām. 

8.4. Visiem piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem ir jābūt cauršūtiem, ar norādītu lappušu skaitu. 

8.5. Katrs Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu. Nav atļauts iesniegt 

piedāvājuma variantus. Gadījumā, ja pretendents pārkāps šo noteikumu, tad viņa iesniegtais 

piedāvājums netiks vērtēts.  

8.6. Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda: 

8.6.1. Pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese; 

8.6.2. Pretendenta nosaukums un juridiskā adrese; 

8.6.3. Iepirkuma identifikācijas numurs un iepirkuma priekšmets. 

8.7. Piedāvājumā ietilpst: 

8.7.1. Pretendenta pieteikums par piedalīšanos iepirkumā (1. pielikums): pretendentu pārstāvēt 

tiesīgās personas, tā pilnvarotās personas (pievienojot attiecīgu pilnvaru) vai personu 

grupas, parakstīts pieteikums par gatavību piedalīties iepirkuma procedūrā un izpildīt 

Nolikumā noteiktās prasības. 
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8.7.2. Pretendentu atlases dokumenti: 

8.7.2.1. kompetentas valsts institūcijas izsniegts dokuments (kopija), kas apliecina, ka 

pretendents (t.sk. arī apakšuzņēmēji, piegādātāju apvienības vai 

personālsabiedrības dalībnieki) ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā 

(dokuments nav jāiesniedz, ja pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas 

Uzņēmumu reģistra reģistros); 

8.7.2.2. Pretendenta rakstisks apliecinājums par pretendenta pieredzi traktoru, pļāvēju, 

dārza tehnikas tirdzniecībā un apliecinājums, ka pretendentam ir tehniskā bāze 

tehnisko garantiju un apkopes pakalpojumu sniegšanai pie Pasūtītāja. 

8.7.3. Tehniskais piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši nolikuma prasībām (4. pielikums). 

8.7.4. Finanšu piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši nolikuma prasībām (3. pielikums): 

8.7.4.1. Finanšu piedāvājumā jānorāda piedāvātā līgumcena EUR (eiro) bez pievienotās 

vērtības nodokļa, pievienotās vērtības nodokļa (PVN) summa un kopējā cena.  

8.7.4.2. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj visas izmaksas, kas ir saistītas ar Tehniskajā 

specifikācijā norādītā iepirkuma priekšmeta iegādi. 

8.7.5. Pilnvara, ja piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona, kas apliecina tās tiesības parakstīt 

piedāvājumu. 

8.8. Piedāvājumā ietilpstošos dokumentus paraksta persona, kurai ir paraksta tiesības vai tās 

pilnvarotā persona, kuras paraksta tiesības apliecina pilnvara (nolikuma 8.7.8. p.) 

8.9. Pretendentam pilnībā jāsedz visi izdevumi, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un 

iesniegšanu. Turaidas muzejrezervāts neuzņemas nekādu atbildību par šīm izmaksām 

neatkarīgi no šī iepirkuma rezultātiem. 

 
9. Piedāvājuma vērtēšanas un izvēles kritēriji un līguma slēgšana 

9.1. Iepirkumu komisija: 

9.1.1. pretendentu atlasei veic piedāvājumu atbilstības pārbaudi iepirkuma nolikuma prasībām. 

Neatbilstoši piedāvājumi no tālākas vērtēšanas tiks izslēgti; 

9.1.2. slēgtā sēdē, vērtējot piedāvājumus, kuri ir atzīti par atbilstošiem iepirkuma nolikuma 

prasībām, izvēlas piedāvājumu, kas atbilst tehniskajā specifikācijā norādītajiem 

tehniskajiem parametriem un kritērijiem un piedāvājums ir ar zemāko cenu. 

9.2. Pretendents ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu. Ja iepirkuma komisija, pārbaudot šīs ziņas, 

noskaidro, ka tās neatbilst patiesībai, pretendents no tālākās līdzdalības iepirkumā tiek izslēgts. 

9.3. Komisija piešķir tiesības slēgt iepirkuma līgumu pretendentam, kurš iesniedzis nolikuma 

noteikumiem un iepirkuma Tehniskajai specifikācijai atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko 

cenu eiro bez PVN.  

9.4. Lai pārliecinātos, vai uz izvēlēto pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma noslēgšanas 

tiesības, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1. vai 2.punktā noteiktie 

nosacījumi, iepirkuma komisija informāciju iegūst publiskajās datu bāzēs.  

9.5. Ja izvēlētajam pretendentam tiek konstatēti nodokļu parādi, iepirkumu komisija informē 

pretendentu un nosaka termiņu – 10 darbadienas konstatēto parādu nomaksai un parādu 

nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. 

9.6. Ja pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz apliecinājumu par nodokļu parādu nomaksu, 

iepirkumu komisija izvēlēto pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā un atzīst nākamo 

pretendentu, kurš atbilst visām Nolikuma prasībām un, kura iesniegtais piedāvājums ar nākamo 

zemāko cenu, vai pārtrauc iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

9.7. Gadījumā, ja iepirkuma procedūrai tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbildīs 

nolikuma un tehnisko specifikāciju prasībām, Pretendents, kas iesniedzis šo piedāvājumu, var 

tikt atzīts par iepirkuma procedūras uzvarētāju.  

9.10. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz pretendenta 

iesniegto piedāvājumu.  

9.11. Iepirkuma rezultāti tiek publicēti Iepirkumu uzraudzības māja lapā, Pasūtītāja mājaslapā un 

paziņoti visiem piedāvājumu iesniedzējiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 

10. Iepirkuma komisijas pienākumi un tiesības 
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10.1. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem. 

10.2. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai 

citos publiski pieejamos avotos, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti 

iepirkuma komisijai. 

10.3. Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta piedāvājumā, informējot par to pretendentu. 

10.4. Pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām. 

10.5. Pārtraukt vai izbeigt iepirkumu bez rezultāta, ja nav saņemts neviens piedāvājums, vai arī 

saņemtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma nolikumam un tehniskajai specifikācijai, kā arī citos 

gadījumos saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu. 

10.6. Veikt piedāvājumu vērtēšanu un pieņemt lēmumus saskaņā ar normatīvajos aktos un iepirkuma 

dokumentos noteikto kārtību.   

 
Pielikumā: 

1.pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā (veidne)  

2.pielikums – Tehniskā specifikācija  

3.pielikums - Finanšu piedāvājums (veidne)  

4.pielikums – Tehniskais piedāvājums (veidne) 

 

 

 

 

Iepirkumu komisijas  

priekšsēdētāja     Inta Mikanovska-Mikalovska 
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1.pielikums  
iepirkuma nolikumam ID Nr. TMR2014/4  

 

 

PIETEIKUMS DALĪBAI (veidne 
 

Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta  

iepirkumā 

„ Jauna dārza traktora (PĻĀVĒJA) iegāde” 

 

(iepirkuma identifikācijas Nr. TMR2014/4) 

 

 

Pretendents: 
Nosaukums     
reģ. Nr.   
juridiskā adrese   
faktiskā adrese (ja atšķiras)   
bankas rekvizīti   
telefons 
e-pasts  

 

persona, kura tiesīga pārstāvēt 

pretendentu:  
amats, vārds, uzvārds  

 

 

Ar šī pieteikuma iesniegšanu:  

 

1. piesakām piedalīties iepirkumā “Jauna dārza traktora (PĻĀVĒJA) piegāde”; 

2. apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma nolikumu, tajā skaitā tehnisko 

specifikāciju, un piekrītam visiem tajos minētajiem nosacījumiem, tie ir skaidri un 

saprotami, nav iebildumu un pretenziju pret tiem. 

3. apliecinām, ka ______________ (uzņēmuma nosaukums) ir tiesīgs veikt traktoru, pļāvēju, 

dārza tehnikas tirdzniecību, minētās tehnikas garantijas remontus un apkopes. 

4. apliecinām, ka visas sniegtās ziņas iepirkuma piedāvājumā ir patiesas. 

 

 

 

 

2014. gada ___._____________ 

 

_________________________________________________________________________ 
(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, 

tā atšifrējums) 
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2.pielikums 
iepirkuma nolikumam ID Nr. TMR2014/4  

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
 

Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta  

Iepirkumam „ Jauna dārza traktora (PĻĀVĒJA) iegāde” 

identifikācijas numurs TMR 2014/4 

 

Specifikācija: 

JAUNS DĀRZA TRAKTORS (PĻĀVĒJS)  MINIMĀLĀS PRASĪBAS 

Skaits 1 (viens) 

Izlaiduma gads JAUNS  

97/68/EC nominālā jauda ne mazāk kā 25 zs 

Jūgvārpstas jauda ne mazāk kā 18 zs 

        Nominālie motora apgriezieni, rpm 3200 +/- 300  

        Tips Dīzelis 

Izplūdes emisiju atbilstība IT4 / Stage IIIB 

    Cilindri ne mazāk kā 3 gab. 

 Motora tilpums litros ne mazāk kā 1.11 l 

    Eļļošana Piespiedu 

    Dzesēšanas sistēma Šķidruma 

    Dzinēja iedarbināšana  Ar atslēgu 

    Griezes moments pie nominālās jaudas, Nm ne mazāk kā 55 

    maksimālais griezes moments pie 1900 

apgr./min, Nm 
ne mazāk kā 63 

   Degvielas bākas tilpums, litros ne mazāk kā 20 litri 

Strāva   

    Tips 12 V 

    Ģenerators (12 volt, amp) ne mazāk kā 40 amp 

   Mērinstrumentu panelis Jābūt komplektācijā 

Degvielas sistēma   

    Tips Dīzelis 

    Degvielas patēriņš l/h pie 100% noslodzes Ne vairāk kā 6 litri 

    Degvielas patēriņš l/h pie 50% noslodzes ne vairāk kā 4 litri 

Transmisija   

    Tips Četru riteņu piedziņa 

Transmisija - hidrauliskā Hidrauliski automātiskā ar divu pedāļu vadību 
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Ātrumi Divas grupas (Hi un Low) 

    ātrums uz priekšu, km/h na mazāk kā 14 km/h 

    ātrums atpakaļgaitā, km/h ne mazāk kā 14 km/h 

    Bremzes Slapjās disku 

    Stūres pastiprinātājs Jābūt komplektācijā 

    Maksimāli pieļaujamā slodze uz asi   

        Priekšējo, kg ne mazāk kā 600 kg 

        Aizmugurējo, kg ne mazāk kā 700 kg 

Maksimālais velkamās piekabes svars kg ne mazāk kā 1300 kg 

    Kruīza kontrole jābūt komplektācijā 

    Diferenciāla bloķētājs jābūt komplektācijā 

Hidraulika   

    eļļas plūsma, L/min ne mazāk kā 24 l/min 

    Maksimālais sistēmas spiediens, bar ne mazāk kā 140 bāri 

Hidroizvadi aizmugurē vismaz viens pāris 

3 punktu uzkare   

    Kategorija pirmā kategorija 

    Celšanas spēks (610 mm aiz pievienošanas 

šarnīriem), kg 
ne mazāk kā 305 kg 

    Celšanas spēks pie pievienošanas šarnīriem, kg ne mazāk kā 520 kg 

Jūgvārpsta   

    Apgriezieni aizmugurē Ne vairāk kā 540 apgr./min 

    Apgriezieni vidū Ne vairāk kā 2100 apgr./min. 

    Vadība Neatkarīga vidū un aizmugurē 

    Sajūgs Daudzdisku slapjais 

    Bremzes Daudzdisku slapjais 

Izmēri   

Kopējais garums ar 3 punktu uzkari (mm) ne vairāk kā 2900 

Kopējais platums (mm) ne vairāk kā 1200 

Apgriešanās rādiuss (m) ne lielāks kā 2.3 

Augstums ar aizsargstieni (mm) ne vairāk kā 2300  

Pašmasa kg ne vairāk kā 750  

Pilna masa kg ne mazāk kā 1300  

Riepas   

        Priekšā 18X8.5-10 

        Aizmugurē 26X12-12 
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Protektors piemērots zālienam 

Pļaušanas mehānisms   

Pļaušanas platums ne mazāk kā 152 cm 

Nopļautās zāles izmešana  uz sāniem 

Naži 3 gab 

Pļāvēja vadība (pacelšana, nolaišana) hidrauliska 

Pļāvēja korpusa demontāža no traktora  bez instrumentiem 

Pļāvēja piedziņa no traktora ar jūgvārpstu 

Atbalsta riteņi 4 gab ar maināmu augstumu 

Frontālais iekrāvējs   

Motora pārsega aizsargs jābūt komplektācijā 

Celšanas spēks pie pievienošanas šarnīriem 

maksimālajā augstumā, kg 
ne mazāk kā 380 kg 

Celšanas (atraušanas no zemes) spēks pie 

pievienošanas šarnīriem, kg 
ne mazāk kā 800 kg. 

Maksimālais augstums ne mazāk kā 1800 mm 

pacelšanas ātrums no zemes līdz maksimālajam 

augstumam 
ne vairāk ka 4 sec. 

nolaišanas ātrums ne vairāk kā 3 sec. 

kausa platums ne mazāk kā 1350 mm 

Frontālā iekrāvēja pievienošana un noņemšana no 

traktora 
bez instrumentiem 

Garantijas, apkope, remonti  2 gadu garantija no pārdošanas brīža, 

nodrošinot rezerves daļas un servisu, ko veiks 

Pretendents; 

 Pretendentam jāapliecina piedāvātā 

traktora tehnisko apkopju un remontu (arī 

garantijas remontu) veikšana. 

 Remonta pakalpojumu sniegšana garantijas 

perioda laikā pie Pasūtītāja, jeb Pretendenta ar 

viņa transporta izdevumiem 24 stundu laikā 

pēc Pasūtītāja pieteikuma 

 Remonta pakalpojumu sniegšana pie 

Pasūtītāja, jeb Pretendenta ar viņa transportu 
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3.pielikums 
iepirkuma nolikumam ID Nr. TMR2014/4  

 

 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
 

Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta  

Iepirkumam „ Jauna dārza traktora (PĻĀVĒJA) iegāde” 

 

identifikācijas numurs TMR 2014/4 
 

Pretendenta nosaukums:______________________________________________________, 

 

Prece Vienību skaits 
Līgumcena EUR 

 ( bez PVN ) 

Līgumcena  

EUR 

(ar PVN) 

Jauna dārza traktora (pļāvēja) 

piegāde 
1 gab.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014. gada ___._____________ 

 

_________________________________________________________________________ 
(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, 

tā atšifrējums) 
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4.pielikums 
iepirkuma nolikumam ID Nr. TMR2014/4  

 

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 
 

Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta  

Iepirkumam „ Jauna dārza traktora (PĻĀVĒJA) iegāde” 
identifikācijas numurs TMR 2014/4 

 

Specifikācija Minimālās prasības Pretendenta 

piedāvājums 

Skaits 1 (viens)  

Izlaiduma gads JAUNS   

97/68/EC nominālā jauda ne mazāk kā 25 zs 
 

Jūgvārpstas jauda ne mazāk kā 18 zs 
 

        Nominālie motora apgriezieni, rpm 3200 +/- 300  
 

        Tips Dīzelis 
 

Izplūdes emisiju atbilstība IT4 / Stage IIIB 
 

    Cilindri ne mazāk kā 3 gab. 
 

 Motora tilpums litros ne mazāk kā 1.11 l 
 

    Eļļošana Piespiedu 
 

    Dzesēšanas sistēma Šķidruma 
 

    Dzinēja iedarbināšana  Ar atslēgu 
 

    Griezes moments pie nominālās jaudas, 

Nm 

ne mazāk kā 55 
 

    maksimālais griezes moments pie 1900 

apgr./min, Nm 

ne mazāk kā 63 
 

   Degvielas bākas tilpums, litros ne mazāk kā 20 litri 
 

Strāva   
 

    Tips 12 V 
 

    Ģenerators (12 volt, amp) ne mazāk kā 40 amp 
 

   Mērinstrumentu panelis Jābūt komplektācijā 
 

Degvielas sistēma   
 

    Tips Dīzelis 
 

    Degvielas patēriņš l/h pie 100% 

noslodzes 

Ne vairāk kā 6 litri 
 

    Degvielas patēriņš l/h pie 50% 

noslodzes 

ne vairāk kā 4 litri 
 

Transmisija   
 

    Tips Četru riteņu piedziņa 
 

Transmisija - hidrauliskā Hidrauliski automātiskā ar divu 
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pedāļu vadību 

Ātrumi Divas grupas (Hi un Low) 
 

    ātrums uz priekšu, km/h na mazāk kā 14 km/h 
 

    ātrums atpakaļgaitā, km/h ne mazāk kā 14 km/h 
 

    Bremzes Slapjās disku 
 

    Stūres pastiprinātājs Jābūt komplektācijā 
 

    Maksimāli pieļaujamā slodze uz asi   
 

        Priekšējo, kg ne mazāk kā 600 kg 
 

        Aizmugurējo, kg ne mazāk kā 700 kg 
 

Maksimālais velkamās piekabes svars kg ne mazāk kā 1300 kg 
 

    Kruīza kontrole jābūt komplektācijā 
 

    Diferenciāla bloķētājs jābūt komplektācijā 
 

Hidraulika   
 

    eļļas plūsma, L/min ne mazāk kā 24 l/min 
 

    Maksimālais sistēmas spiediens, bar ne mazāk kā 140 bāri 
 

Hidroizvadi aizmugurē vismaz viens pāris 
 

3 punktu uzkare   
 

    Kategorija pirmā kategorija 
 

    Celšanas spēks (610 mm aiz 

pievienošanas šarnīriem), kg 

ne mazāk kā 305 kg 
 

    Celšanas spēks pie pievienošanas 

šarnīriem, kg 

ne mazāk kā 520 kg 
 

Jūgvārpsta   
 

    Apgriezieni aizmugurē Ne vairāk kā 540 apgr./min 
 

    Apgriezieni vidū Ne vairāk kā 2100 apgr./min. 
 

    Vadība Neatkarīga vidū un aizmugurē 
 

    Sajūgs Daudzdisku slapjais 
 

    Bremzes Daudzdisku slapjais 
 

Izmēri   
 

Kopējais garums ar 3 punktu uzkari (mm) ne vairāk kā 2900 
 

Kopējais platums (mm) ne vairāk kā 1200 
 

Apgriešanās rādiuss (m) ne lielāks kā 2.3 
 

Augstums ar aizsargstieni (mm) ne vairāk kā 2300  
 

Pašmasa kg ne vairāk kā 750  
 

Pilna masa kg ne mazāk kā 1300  
 

Riepas   
 

        Priekšā 18X8.5-10 
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        Aizmugurē 26X12-12 
 

Protektors piemērots zālienam 
 

Pļaušanas mehānisms   
 

Pļaušanas platums ne mazāk kā 152 cm 
 

Nopļautās zāles izmešana  uz sāniem 
 

Naži 3 gab 
 

Pļāvēja vadība (pacelšana, nolaišana) hidrauliska 
 

Pļāvēja korpusa demontāža no traktora  bez instrumentiem 
 

Pļāvēja piedziņa no traktora ar jūgvārpstu 
 

Atbalsta riteņi 4 gab ar maināmu augstumu 
 

Frontālais iekrāvējs   
 

Motora pārsega aizsargs jābūt komplektācijā 
 

Celšanas spēks pie pievienošanas 

šarnīriem maksimālajā augstumā, kg 

ne mazāk kā 380 kg 
 

Celšanas (atraušanas no zemes) spēks pie 

pievienošanas šarnīriem, kg 

ne mazāk kā 800 kg. 
 

Maksimālais augstums ne mazāk kā 1800 mm 
 

pacelšanas ātrums no zemes līdz 

maksimālajam augstumam 

ne vairāk ka 4 sec. 
 

nolaišanas ātrums ne vairāk kā 3 sec. 
 

kausa platums ne mazāk kā 1350 mm 
 

Frontālā iekrāvēja pievienošana un 

noņemšana no traktora 

bez instrumentiem 
 

Garantijas, apkope, remonti  2 gadu garantija no pārdošanas 

brīža, nodrošinot rezerves daļas un 

servisu, ko veiks Pretendents; 

 Pretendentam jāapliecina 

piedāvātā traktora tehnisko 

apkopju un remontu (arī garantijas 

remontu) veikšana. 

 Remonta pakalpojumu sniegšana 

garantijas perioda laikā pie 

Pasūtītāja, jeb Pretendenta ar viņa 

transporta izdevumiem 24 stundu 

laikā pēc Pasūtītāja pieteikuma 

 Remonta pakalpojumu sniegšana 

pie Pasūtītāja, jeb Pretendenta ar 

viņa transportu 

 

 

 

2014. gada ___._____________ 

 

_________________________________________________________________________ 
(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, 

tā atšifrējums) 


