
APSTIPRINĀTS 

Iepirkumu komisijas 

2016. gada 1. augustā sēdē 

protokols Nr. 1-7.11/13. 

 
 

Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta  

 

Iepirkuma 

„ Jaunas kompaktās daudzfunkciju automašīnas iegāde” 

Nolikums 

 

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 nodaļas vadītājs Ivo Spila, tālrunis 29252427, e-pasts: 

ivo.spila@turaida-muzejs.lv. 

 
2. Iepirkuma priekšmets un informācijas apmaiņas kārtība 

2.1. Jaunas kompaktās daudzfunkciju automašīnas iegāde Turaidas muzejrezervāta vajadzībām 

atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām (2.pielikums). 

2.2. CPV kods: 34131000-4 

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

var iepazīties Turaidas muzejrezervāta mājaslapas 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 

 3 (mēneši) no līguma noslēgšanas dienas. 

 

4. Iepirkuma identifikācijas numurs 

TMR 2016/6 

 

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

5.1. Iesniegšanas laiks – līdz 2016. gada 15. augustam, 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 no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.35, vai, nosūtot piedāvājumu, pa pastu uz šajā 

punktā minēto adresi. 

5.3. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam nolikuma 5.2. punktā norādītajā adresē līdz 5.1.punktā 
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noteiktajam termiņam, un par to pilnu atbildību uzņemas pretendents. 

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 2016. gada 15. augustā plkst.13.00. 

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

 
6. Prasības pretendentiem un nosacījumi to dalībai iepirkuma procedūrā  

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

priekšmetam atbilstošu uzņēmējdarbību un iesniegusi piedāvājumu veikt jaunas kompaktās 

daudzfunkciju automašīnas 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 82. panta piektajā daļā noteiktie 

pretendentu izslēgšanas nosacījumi. 

6.3. Pretendentam uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir vismaz 3 gadu darbības pieredzei iepirkuma 

priekšmetam atbilstošā uzņēmējdarbībā. 

6.4. Pretendenta vidējais finanšu apgrozījums pēdējo 3 (trīs) gadu laikā 2 (divas) reizes pārsniedz 

piedāvāto līgumcenu. Ja pretendents ir dibināts vēlāk – tad finanšu apgrozījumam jāatbilst 

iepriekš minētajai prasībai attiecīgi īsākā laikā.  

6.5. Pretendentam ir iepirkuma priekšmetam atbilstoša tehniskā bāze garantijas un tehniskās 

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.  

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) parakstīts 

pieteikums par gatavību piedalīties iepirkumā un izpildīt Nolikumā noteiktās prasības. 
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8.7.2. Pretendentu atlases dokumenti: 

8.7.2.1. Informāciju par pretendentu, kurš ir reģistrēts LV Komercreģistrā, Iepirkuma 

komisija pārbauda Uzņēmumu reģistra mājaslapā, ja pretendents nav iesniedzis 

komersanta reģistrācijas apliecības kopiju (atbilstoši nolikuma 6.1.p. prasībai); 

8.7.2.2. Apliecinājums par Pretendenta iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā iegūto pieredzi 

iepirkuma tehniskajā specifikācijā minētās daudzfunkciju automašīnas piegādē 

un tehniskās apkopes sniegšanā (atbilstoši nolikuma 6.3. un 6.5.p. prasībai); 

8.7.2.3. Pretendenta vadītāja (personas ar pārstāvības tiesībām uzņēmumā) un galvenā 

grāmatveža parakstīts apliecinājums par pretendenta kopējo finanšu apgrozījumu 

pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (atbilstoši nolikuma 6.4. p. prasībai). 

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 8.7.5. 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 ir ar zemāko cenu. 

9.2. Pretendents ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu. Ja iepirkumu 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, ir attiecināmi PIL 8.2 panta piektās daļas minētie nosacījumi dienā, kad paziņojums 

par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, un dienā, kad pieņemts 

lēmums par iespējamu Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, iepirkumu komisija 

informāciju iegūst publiskajās datu bāzēs. 

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

pretendentu un nosaka termiņu – 10 dienas apliecinājuma iesniegšanai, par to, ka 9.4. p. 

minētajos termiņos pretendentam nav bijis nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Pretendents kā 

apliecinājumu pasūtītājam iesniedz apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta EDS par 

to, ka pretendentam nebija nodokļu parādu. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav 

iesniegts, Pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkumā.    

9.6. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, Pretendents tiek izslēgts no dalības 

iepirkumā un iepirkumu komisija atzīst nākamo pretendentu, kurš atbilst visām Nolikuma 

prasībām un kura iesniegtais piedāvājums ir ar nākamo zemāko cenu, vai pārtrauc iepirkumu, 

neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

9.7. Gadījumā, ja iepirkumā tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbildīs nolikuma un 

tehnisko specifikāciju prasībām, Pretendents, kurš iesniedzis šo piedāvājumu, var tikt atzīts par 

iepirkuma uzvarētāju.  



 4 

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

iesniegto piedāvājumu. Iepirkuma līgums jāparaksta 5 (piecu) darbdienu laikā no Pasūtītāja 

nosūtītā (arī uz elektroniskā pasta adresi) uzaicinājuma parakstīt Iepirkuma līgumu izsūtīšanas 

dienas. Ja norādītajā termiņā pretendents neparaksta Iepirkuma līgumu, tas tiek uzskatīts par 

atteikumu slēgt Iepirkuma līgumu. 

9.11. Ja uzvarētājs Iepirkumā atsakās slēgt Iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Pasūtītājs var pieņemt 

lēmumu slēgt Iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums atbilst Iepirkuma 

noteikumu prasībām un ir nākamais piedāvājums ar zemāko cenu. 

9.12. Iepirkuma rezultāti tiek publicēti Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, Pasūtītāja mājaslapā 

un paziņoti visiem piedāvājumu iesniedzējiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 

10. Iepirkuma komisijas pienākumi un tiesības 

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 

iepirkumu 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. TMR2016/6 

 

 

PIETEIKUMS DALĪBAI (veidne 
 

Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta  

iepirkumā 

„ Jaunas kompaktās daudzfunkciju automašīnas iegāde” 

 

(iepirkuma identifikācijas Nr. TMR2016/6) 

 

 

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 “Jaunas kompaktās daudzfunkciju automašīnas iegāde”; 

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 minētās tehnikas 

tirdzniecību, garantijas remontus un apkopes. 

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

 

 

 

 

2016. 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. TMR2016/6  

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
 

Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta  

Iepirkumam „ Jaunas kompaktās daudzfunkciju automašīnas iegāde” 

identifikācijas numurs TMR 2016/6 

 

 

 MINIMĀLĀS PRASĪBAS 

Kompaktā daudzfunkciju automašīna  

Skaits 1 (viena) 

Izlaiduma gads JAUNA ( 2016.g.) 

 

Piedāvātā automašīna: 

 

1. Automašīnas klase:  Mc Kompaktā daudzfunkciju 

2.  Dzinējs:  

2.1. degviela dīzelis ar šķidruma dzesēšanas sistēmu 

2.2. cilindru skaits –  ne mazāk kā 4 

2.3. darba tilpums –  no 1950 cm3 līdz 2000 cm3 

2.4. dzinēja jauda –  no 50 kW līdz 55 kW 

2.5. atgāzu norma  EURO 6 

2.6. CO2 izmešu daudzums, g/km  ne vairāk kā 120 g/km 

2.7. degvielas patēriņš kombinētajā režīmā  - ne vairāk kā 5.7 litri/ 100 km 

3. Pārnesumu kārba Mehāniskā, 5 pārnesumi uz priekšu 

4. Transmisija:  

4.1. Piedziņas sistēma Priekšpiedziņas sistēma 

4.2. dzenošo tiltu skaits -  1 (viens) 

5. Bremžu sistēma ABS ar elektronisko bremzēšanas spēka sadali 

6.  Stūres iekārta stūres pastiprinātājs 

7. Virsbūve  

7.1. krāsa:  sarkana 

7.2. virsbūves tips kravas furgons ar 5 sēdvietām, otrā sēdekļu 

rinda viegli un ātri transformējama un 

izņemama 

7.3. kategorija N1 

7.4. durvju skaits 4, priekšā divas viru durvis, slīdošas durvis 

otrajā rindā labajā pusē, aizmugurē divviru 

durvis ar apsildāmiem logiem un apskalošanu 

7.5. sēdvietu skaits  5 

7.6. logi elektriski atverami logi priekšā 

7.7. sānu spoguļi elektriski regulējami un apsildāmi sānu spoguļi 

7.8. kondicionieris kondicionieris 

7.9. multimediju iekārta rūpnīcas radio sistēma ar 2 skaļruņu instalāciju 

7.10. atslēga centrālā atslēga 
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7.11. sānu un galvas drošības spilveni  sānu un galvas drošības spilvenu sistēma 

priekšā sēdošajiem 

7.12. drošības gaisa spilveni  drošības gaisa spilveni vadītajam un 

blakussēdētājam 

7.13. pretaizdzīšanas sistēma  pretaizdzīšanas drošības sistēma ar imobilaizeri 

8. Riepas  

8.1. riepu izmērs  ne lielāks kā R15 

9. Gabarītizmēri  

9.1. svars ( pilna masa)  ne vairāk kā 2250 kg 

9.2. garums  no 4400 mm 

9.3. platums  no 1700 mm 

9.4. riteņu garenbāze  no 2600 mm līdz 2800 mm 

9.5. kravas ietilpība ar nolocītu 2. sēdekļu 

rindu  

ne mazāk kā 3 m3 

10. Papildaprīkojums   

10.1.  Reģistrācija CSDD, tehniskā apskate 

10.2.  Sakabes āķis 

10.3.  Salona paklāju komplekts (gumijas) 

10.4.  Drošības komplekts (aptieciņa, ugunsdzēšamais 

aparāts, trīsstūris, veste) 

11. Garantija:  Rūpnīcas, ne mazāk kā 48 mēneši vai 100 000 

km 

12. Piegādes termiņš:  Maksimālais – 3 mēneši no līguma 

parakstīšanas dienas 

13. Piegādātājs nodrošina: Automašīnas piegādi, sagatavošanu un 

nodošanu pasūtītājam 
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3.pielikums 
iepirkuma nolikumam ID Nr. TMR2016/6 

 

 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
 

Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta  

Iepirkumam „ Jaunas kompaktās daudzfunkciju automašīnas iegāde” 

 

identifikācijas numurs TMR 2016/6 
 

Pretendenta nosaukums:______________________________________________________, 

 

Prece Vienību skaits 
Līgumcena EUR 

 ( bez PVN) 

Līgumcena 

EUR 

(ar PVN) 

 1 gab.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016. 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. TMR2016/6  

 

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 
 

Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta  

Iepirkumam „ Jaunas kompaktās daudzfunkciju automašīnas iegāde” 
identifikācijas numurs TMR 2016/6 

 

Pieprasītie tehniskie parametri Pretendenta piedāvājums – norādīt 

precīzus tehniskos datus 

Piedāvātā automašīna:  

1.Automašīnas klase: Mc Kompaktā daudzfunkciju  

2.  Dzinējs:  

2.1.dīzelis ar šķidruma dzesēšanas sistēmu  

2.2. cilindru skaits – ne mazāk kā 4   

2.3. darba tilpums – no 1950 cm3 līdz 2000 cm3  

2.4. dzinēja jauda – no 50 kW līdz 55 kW  

2.5. atgāzu norma EURO 6  

2.6. CO2 izmešu daudzums, g/km ne vairāk kā 120 

g/km 

 

2.7. degvielas patēriņš kombinētajā režīmā - ne vairāk 

kā 5.7 litri/ 100 km 

 

3. Pārnesumu kārba  

3.2. Mehāniskā, 5 pārnesumi uz priekšu  

4. Transmisija:  

4.2. Priekšpiedziņas sistēma  

4.3. dzenošo tiltu skaits - 1  

5. Bremžu sistēma  

5.2. ABS ar elektronisko bremzēšanas spēka sadali  

6.  Stūres iekārta  

6.2. stūres pastiprinātājs   

7. Virsbūve  

7.2. Virsbūves krāsa: sarkana  

7.3. virsbūves tips – kravas furgons ar 5 sēdvietām, otrā 

sēdekļu rinda viegli un ātri transformējama un 

izņemama 

 

7.4. N1 kategorija  

7.5. durvju skaits – 4, priekšā divas viru durvis, 

slīdošas durvis otrajā rindā labajā pusē, aizmugurē 

divviru durvis ar apsildāmiem logiem un 

apskalošanu 

 

7.6.  sēdvietu skaits – 5  

7.7.  elektriski atverami logi priekšā  

7.8.  el. regulējami un apsildāmi sānu spoguļi  

7.9.  kondicionieris  

7.10. rūpnīcas radio sistēma ar 2 skaļruņu instalāciju  

7.11. centrālā atslēga  

7.12. sānu un galvas drošības spilvenu sistēma  
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priekšā sēdošajiem 

7.13. drošības gaisa spilveni vadītajam un 

blakussēdētājam 

 

7.14. pretaizdzīšanas drošības sistēma ar imobilaizeri  

8. Riepas  

8.2. riepu izmērs ne lielāks kā R15  

9. Gabarītizmēri  

9.2. svars ( pilna masa) ne vairāk kā 2250 kg  

9.3. garums no 4400 mm  

9.4. platums no 1700 mm  

9.5. riteņu garenbāze no 2600 mm līdz 2800 mm  

9.6. kravas ietilpība ar nolocītu 2. sēdekļu rindu ne 

mazāk kā 3 m3 

 

10. Papildaprīkojums   

10.2. Reģistrācija CSDD, tehniskā apskate  

10.3. Sakabes āķis  

10.4. Salona paklāju komplekts (gumijas)  

10.5. Drošības komplekts (aptieciņa, ugunsdzēšamais 

aparāts, trīsstūris, veste) 

 

11. Garantija: Rūpnīcas, ne mazāk kā 48 mēneši vai 

100 000 km 

 

12. Piegādes termiņš: Maksimālais – 3 mēneši no līguma 

parakstīšanas dienas 

 

13. Piegādātājs nodrošina automašīnas piegādi, 

sagatavošanu un nodošanu pasūtītājam 

 

 

 

2016. gada ___._____________ 

 

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

tā atšifrējums) 


