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Rīgā, 2019. gada 22. maijā

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIEDĀVĀJUMU DALĪBAI KONKURSĀ
Iepirkums Nr. 221-5-19

Uzaicinām Jūs kā vienu no iespējamajiem pretendentiem iesniegt piedāvājumu VAS
„Latvijas Loto” automašīnu apkopju un remontdarbu pakalpojumu iepirkumā.
Ja Jūsu sabiedrībai ir interese piedalīties iepriekš minētajā konkursā, aicinām Jūs iesniegt
pieteikumu, ievērojot šajā uzaicinājumā un tā pielikumos noteiktās VAS “Latvijas Loto”
prasības.
Noformētu pieteikumu, ievērojot konkursa nolikumā un tā pielikumos noteiktās VAS
„Latvijas Loto” prasības, lūdzam iesniegt līdz 2019. gada 14. jūnija plkst. 12:00, nosūtot
pieteikumu elektroniski uz e-pastu: andris.petersons@latloto.lv
Šis uzaicinājums un tam pievienotie pielikumi, kopā uz 10 lappusēm, veido pilnu
iesniedzamajam pieteikumam izvirzīto prasību saturu un, sagatavojot pieteikumu, ir apskatāmi to
kopsakarībā.
Uzaicinājuma vēstulei ir pievienoti 4 (četri) pielikumi, kas ir tās neatņemamas sastāvdaļas:
1.
2.
3.
4.

Pielikums
Pielikums
Pielikums
Pielikums

Darba uzdevums un prasības pretendentiem
Pieteikuma vēstule
Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums, 1. daļa
Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums, 2. daļa

Atbildīgais par konkursa norisi
VAS „Latvijas Loto”
Saimniecības daļas vadītājs
Andris Pētersons
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1. Pielikums

DARBA UZDEVUMS UN PRASĪBAS PRETENDENTIEM
1.

Vispārīgā informācija

1.1. VAS „Latvijas Loto” nav Pasūtītājs LR 2016. gada 15. decembra likuma „Publisko
iepirkumu likums” 1.panta 19. punkta izpratnē, jo darbībai ir komerciāls raksturs un līdz
ar to tā atbilst tikai vienam no 19. punktā izvirzītajiem kritērijiem (piemērošanai
nepieciešama atbilstība abiem likuma 19. punktā izvirzītajiem kritērijiem);
1.2. VAS „Latvijas Loto” veic preču iegādi saskaņā ar komercuzņēmumā apstiprināto
Iepirkumu politiku un procedūrām.
2.

Konkursa priekšmets

2.1. Iepirkuma konkursa priekšmets ir p l ā n o t o u n n e p i e c i e š a m o V A S “ L a t v i j a s
L o t o ” a u t o m a š ī n u r e m o n t d a r b u p a k a l p o j u m i , (turpmāk tekstā arī
Pakalpojums), saskaņā ar VAS “Latvijas Loto” noteiktajām prasībām (skat. 3. n 4.
pielikumu) un atbilstoši LR normatīvajiem aktiem;
2.2. Konkursa priekšmets ir dalīts divās daļās:
2.2.1. Apkope un remonts automašīnām ar spēkā esošu ražotāja garantiju (Prasības 3.
pielikumā);
2.2.2. Apkope un remonts automašīnām bez ražotāja garantijas (Prasības 4.
pielikumā).
2.3. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu daļu atsevišķi vai par abām daļām kopā.
2.4. Kopējā paredzamā līguma vai līgumu summa ir līdz EUR 50 000.
3.

Līguma izpildes vieta

3.1. Līguma izpildes vieta: Latvijas Republika;
4.

Konkursa norise

4.1. Konkurss tiek organizēts vienā posmā:
4.1.1. Piedāvājumu saņemšana un vērtēšana.
5.

Pieteikumu iesniegšanas kārtība

5.1. Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 14. jūnijs, plkst.12:00;
5.2. Pieteikums
jāiesniedz
elektroniskā
andris.petersons@latloto.lv
6.

formātā,

nosūtot

to

uz

e-pastu:

Kontaktpersona

6.1. Kontaktpersona: VAS „Latvijas Loto” Tehniskās lietvedības pārzinis Jānis Sinelis,
e-pasts: janis.sinelis@latloto.lv.
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7.

Prasības pretendentiem

7.1. Pretendenta komercdarbība ir reģistrēta Latvijas Republikā normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā;
7.2. Pretendents nav nonācis grūtībās ar maksājumu saistību izpildi, pret to nav ierosināta
maksātnespējas lieta, nav pasludināts tā maksātnespējas process un/vai uzsākta bankrota
procedūra, nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, un/vai netiek konstatēti
apstākļi (nepastāv draudi) par tā likvidāciju līdz līgumsaistību izpildes paredzamajam
beigu termiņam;
7.3. Pretendentam Latvijas Republikā vai valstī, kurā tas reģistrēts, nav nodokļu parādu, tajā
skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu.
7.4. Pretendenta neatbilstība vienai vai vairākām prasībām ir pietiekošs iemesls, lai
Pasūtītājs izslēgtu pretendentu no tālākas piedāvājuma izskatīšanas procedūras.

7.5. PRETENDENTAM JĀIESNIEDZ ŠĀDI DOKUMENTI:
7.5.1. Pretendenta aizpildīta un parakstīta Pieteikuma vēstule (skat. 2. pielikums);

7.5.2. Pretendenta – juridiskās personas Komersanta reģistrācijas apliecības kopija vai
izdruka no interneta, kas norāda Komersanta reģistrācijas datus;
7.5.3. Pretendenta sagatavots un parakstīts piedāvājums atbilstoši Tehniskās specifikācijas
un finanšu piedāvājuma prasībām:
7.5.3.1.Par iepirkuma pirmo daļu pielikums Nr. 3;
7.5.3.2.Par iepirkuma otro daļu pielikums Nr. 4.
8. Piedāvājuma izvēles un piedāvājumu vērtēšanas kritēriji un skaitliskās vērtības.
8.1. Piedāvājumus izvērtēs VAS „Latvijas Loto” izveidota komisija 3 cilvēku sastāvā;
8.2. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums;
8.3. Saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu komisija noteiks piemērojot šādus kritērijus:
Kritērija
apzīmējums
C
T
D

Kritērija nosaukums
Finanšu piedāvājuma novērtējums
Atbilstības novērtējums Tehniskās
specifikācijas prasībām
Atbilstība vides aizsardzības
pasākumiem
Kopā:

Vērtējuma
kritērijs
20
60
20
100

8.4. Punkti par kritēriju D tiks piešķirti šādā kārtībā:
8.4.1. 1. daļā 10 punkti par atbilstību 17. prasībai un 10 punkti par atbilstību 18.
prasībai;
8.4.2. 2. daļā 10 punkti par atbilstību 16. prasībai un 10 punkti par atbilstību 17.
prasībai.
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8.5. Piedāvājuma atbilstība izvirzītajām Tehniskās specifikācijas prasībām tiks noteikta
iepirkuma komisijas locekļiem vērtējot pretendentu piedāvājumus un piešķirot punktus
šādā kārtībā:
Neatbilstība prasībai – 0 punkti
Daļēja atbilstība prasībai – 5 punkti
Atbilstība prasībai – 10 punkti
8.5.1. 1. daļā tiks vērtēti Tehniskās specifikācijas punkti Nr. 3, 6, 9, 12, 14 un 16;
8.5.2. 2. daļā tiks vērtēti Tehniskās specifikācijas punkti Nr. 2, 5, 8, 11, 13 un 15;
8.5.3. Piedāvājumiem ir jāatbilst visām pārējām prasībām.
8.6. Punktu skaits par Finanšu piedāvājumu tiek salīdzināts ar citiem iesniegtajiem
piedāvājumiem. To aprēķina pēc formulas:
Iegūtais punktu skaits = 15y/x, kur
15 – maksimālais punktu skaits
y – viszemākā piedāvātā cena
x – vērtējamā piedāvājuma cena
Punktu skaits par rezerves daļu atlaidi tiek aprēķinās pēc formulas:
Iegūtais punktu skaits = 5a/p, kur
5 – maksimālais punktu skaits
a – piedāvātā atlaide %
p – lielākā piedāvātā atlaide %
8.7. Pretendenta punktu skaits par Finanšu piedāvājumu 1. daļā ir vidējā punktu vērtība
starp visām pozīcijām.
8.8. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu iepirkuma komisija atzīs piedāvājumu,
kurš būs ieguvis lielāku kopējo punktu skaitu par vērtēšanas kritērijiem kopā;
8.9. Ja vairāku pretendentu iegūtais punktu skaits ir vienāds, tad iepirkuma komisija par
uzvarētāju atzīst pretendentu, kurš par atbilstību Tehniskajām prasībām (P kritērijs) ir
saņēmis visaugstāko novērtējumu.
9. Piedāvājuma izvēles rezultātu paziņošana un līguma slēgšana.
9.1.Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas Pretendentam, kurš ir iesniedzis saimnieciski
visizdevīgāko piedāvājumu;
9.2. Piedāvājumu izvērtēšanas rezultāti un līguma slēgšanas kārtība tiks paziņota
elektroniski uz izvēlētā Pretendenta norādīto e-pasta adresi;
9.3.Ja izvēlētais Pretendents atsakās slēgt līgumu, komisija var pieņemt lēmumu slēgt
līgumu ar pretendentu, kurš piedāvājis otru saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai
pieņemt lēmumu par iepirkuma procesa pārtraukšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
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2. Pielikums
PIETEIKUMA VĒSTULE
VAS „Latvijas Loto” automašīnu apkopes un remontdarbi

(datums)

Informācija par pretendentu
Nosaukums
Reģistrācijas numurs
Juridiskā adrese
Pasta adrese
Tālrunis
Fakss
E-pasta adrese
Interneta mājas lapas adrese

Finanšu rekvizīti
Bankas nosaukums
Bankas kods
Konta numurs

Informācija par pretendenta kontaktpersonu
Vārds, Uzvārds
Ieņemamais amats
Tālrunis
E-pasta adrese
Ar šo mēs apliecinām savu interesi piedalīties augstāk norādītajā konkursā. Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar
pieteikumu iesniegšanas uzaicinājuma saturu un piekrītam visiem tajā minētajiem nosacījumiem, tie ir skaidri un
saprotami, iebildumu un pretenziju nav.
Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

Amats

Paraksts

Vārds, Uzvārds
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3. Pielikums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS, 1. DAĻA
VAS „Latvijas Loto” automašīnu apkopes un remontdarbi
N.p.k.
1
2
3
4

5

6
7
8

9

10

11

12

13

14

Tehniskās specifikācijas kritērijs
Izpildītājs nodrošina automašīnu Nissan Qashqai plānotās
apkopes un remontdarbus
Izpildītāja veikto apkopju un remontdarbu rezultātā
automašīna nezaudē rūpnīcas ražotāja garantiju
Izpildītājs pieņem automašīnu servisā trīs dienu laikā no
remonta vai apkopes pieteikšanas
Automašīnu neplānotajiem remontdarbiem izpildītājs pirms
darbu uzsākšanas rakstiskā veidā saskaņo remontdarbu tāmi ar
Pasūtītāja pārstāvi
Izpildītājs uzsāk remontdarbus vienas dienas laikā no tāmes
saskaņošanas. Izpildītājs uzsāk plānotās apkopes vienas dienas
laikā no automašīnas saņemšanas servisā
Ja automašīnu remontdarbi vai apkope no darbu uzsākšanas
aizņems vairāk kā 3 dienas, izpildītājs nodrošina līdzvērtīgu
maiņas auto Pasūtītāja darbinieku darba pienākumu veikšanai
Izpildītājs nekavējoties informē Pasūtītāju par jebkādām
izmaiņām tāmē un veicamajos darbos
Izpildītājs nodrošina Pasūtītāja automašīnu glabāšanu
remontdarbu laikā norobežotā vai apsargātā teritorija
Izpildītājs nodrošina automašīnu remontdarbu un apkopju
apmaksas laiku, kas nav mazāks par 10 darba dienām pēc
automašīnas remontdarbu un apkopju pabeigšanas
(pavadzīmes vai pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas)
Izpildītājs nodrošina automašīnu apkopes un remontdarbu
veikšanu saskaņā ar izgatavotājrūpnīcas prasībām un
remontdarbu stundu kataloga
Izpildītājs nodrošina apkopju un remontdarbu veikšanai
izmantot oriģinālās rezerves daļas vai, vienojoties ar Pasūtītāja
pārstāvi, izmantot līdzvērtīgas citu ražotāju rezerves daļas
Automašīnu apkopēs un remontdarbos Izpildītājs izmanto
jaunas oriģinālās vai jaunas un atbilstošas kvalitātes rezerves
daļas, kuru cena bez Izpildītāja atlaides (ja tāda ir) ir vienāda
vai zemāka par attiecīgās rezerves daļas ražotāja oficiālā
pārstāvja piedāvātajām cenām
Izpildītājs nodrošina veco (nomainīto) rezerves daļu
uzrādīšanu Pasūtītāja pārstāvim
Izpildītājs nodrošina šādus automašīnu remontdarbu
pakalpojumus:
• Riepu montāža un balansēšana
• Virsbūves daļu remonts
• Lukturu remonts, pārbaude un regulēšana
• Dzinēja atgāzu pārbaude
• Ritošās daļas diagnostika un remonts
• Bremžu sistēmas remonts
• Ritošās daļas savirzes un sagāzuma regulēšana
• Eļļu maiņa
• Degvielas un salona filtru maiņa

Pretendenta piedāvājums

Pretendents norāda maiņas
automašīnas pieejamību un
nosacījumus

Pretendents norāda apmaksas
termiņu

Pretendents norāda, kādus
remontdarbus piedāvā
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•
•
•

15
16

17

18

Dzinēja un transmisijas remonts
Elektroiekārtu diagnostika un remonts
U.c. remontdarbus automašīnu uzturēšanai darba
kārtībā
Garantija veiktajiem remontdarbiem un uzstādītajām detaļām
pie normālas automašīnas ekspluatācijas vismaz 6 mēneši
Izpildītājam ir vismaz viens remontdarbu serviss ne vairāk kā
15 km attālumā no Meistaru ielas 19, Rīgā, LV-1050
Izpildītājs nodrošina remontdarbu rezultātā radušos
nevajadzīgo materiālu, izlieto eļļu, nolietoto rezerves daļu,
riepu un akumulatoru pārstrādi vai likvidāciju dabai draudzīgā
veidā
Izpildītājs ir veicis preventīvos pasākumus nelaimes gadījumu
novēršanai servisā un nodrošina servisa darbiniekiem
individuālos un kolektīvos darba drošības aizsardzības
līdzekļus

Pozīcija

Intervāls

Tehniskā apkope Nissan
Qashqai 1.3, benzīns

30 000 km vai 12 mēneši

Tehniskā apkope Nissan
Qashqai 1.2, benzīns
Tehniskā apkope Nissan
Qashqai 1.5 dīzelis
Tehniskā apkope Nissan
X-Trail 1.6 benzīns

Pretendents norāda servisa vai
servisu adreses

Cena EUR bez
PVN

PVN,
EUR

Cena,
EUR

…...%

-

-

120 000 km vai 4 gadi
20 000 km vai 12 mēneši
80 000 km vai 4 gadi
30 000 km vai 12 mēneši
150 000 km vai 5 gadi
20 000 km vai 12 mēneši

100 000 km vai 5 gadi
Riepu (līdz 17") montāža un balansēšana (4 riepas)
Servisa normstundas likme citiem remontiem
Atlaide (%) rezerves daļām no servisa kataloga
cenām saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 12.
punktu

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

Amats

Paraksts

Vārds, Uzvārds
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4. Pielikums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS, 2. DAĻA
VAS „Latvijas Loto” automašīnu apkopes un remontdarbi
N.p.k.

1

2
3

Tehniskās specifikācijas kritērijs
Izpildītājs nodrošina automašīnu apkopes un remontdarbus
šādām automašīnām:
• Volkswagen Tiguan
• Nissan Juke
• Nissan X-trail
• Nissan Qashqi
• Škoda Octavia Combi
• Opel Corsa-E
• Opel Astra
• Chrysler Town&Country
• Honda HR-V
• Opel Mokka
Izpildītājs pieņem automašīnu servisā trīs dienu laikā no
remonta vai apkopes pieteikšanas
Automašīnu remontdarbiem izpildītājs pirms darbu
uzsākšanas rakstiskā veidā saskaņo remontdarbu tāmi ar
Pasūtītāja pārstāvi

4

Izpildītājs uzsāk remontdarbus vienas dienas laikā no tāmes
saskaņošanas

5

Ja automašīnu remontdarbi vai apkope no darbu uzsākšanas
aizņems vairāk kā 3 dienas, izpildītājs nodrošina līdzvērtīgu
maiņas auto Pasūtītāja darbinieku darba pienākumu
veikšanai

6

Izpildītājs nekavējoties informē Pasūtītāju par jebkādām
izmaiņām tāmē un veicamajos darbos

7

8

9

10

11

Pretendenta piedāvājums

Izpildītājs nodrošina Pasūtītāja automašīnu glabāšanu
remontdarbu laikā norobežotā vai apsargātā teritorija
Izpildītājs nodrošina automašīnu remontdarbu un apkopju
apmaksas laiku, kas nav mazāks par 10 darba dienām pēc
automašīnas remontdarbu un apkopju pabeigšanas
(pavadzīmes vai pieņemšanas-nodošanas akta
parakstīšanas)

Pretendents norāda apmaksas termiņu

Izpildītājs nodrošina automašīnu apkopes un remontdarbu
veikšanu saskaņā ar izgatavotājrūpnīcas prasībām un
remontdarbu stundu kataloga
Izpildītājs nodrošina apkopju un remontdarbu veikšanai
izmantot oriģinālās rezerves daļas vai, vienojoties ar
Pasūtītāja pārstāvi, izmantot līdzvērtīgas citu ražotāju
rezerves daļas
Automašīnu apkopēs un remontdarbos Izpildītājs izmanto
jaunas oriģinālās vai jaunas un atbilstošas kvalitātes
rezerves daļas, kuru cena bez Izpildītāja atlaides (ja tāda ir)
ir vienāda vai zemāka par attiecīgās rezerves daļas ražotāja
oficiālā pārstāvja piedāvātajām cenām
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12

13

14
15

16

17

Izpildītājs nodrošina veco (nomainīto) rezerves daļu
uzrādīšanu Pasūtītāja pārstāvim
Izpildītājs nodrošina šādus automašīnu remontdarbu
pakalpojumus:
• Riepu montāža un balansēšana
• Virsbūves daļu remonts
• Lukturu remonts, pārbaude un regulēšana
• Dzinēja atgāzu pārbaude
• Ritošās daļas diagnostika un remonts
• Bremžu sistēmas remonts
• Ritošās daļas savirzes un sagāzuma regulēšana
• Eļļu maiņa
• Degvielas un salona filtru maiņa
• Dzinēja un transmisijas remonts
• Elektroiekārtu diagnostika un remonts
• U.c. remontdarbus automašīnu uzturēšanai darba
kārtībā
Garantija veiktajiem remontdarbiem un uzstādītajām
detaļām pie normālas automašīnas ekspluatācijas vismaz 6
mēneši

Pretendents norāda, kādus
remontdarbus piedāvā

Izpildītājam ir vismaz viens remontdarbu serviss ne vairāk
kā 15 km attālumā no Meistaru ielas 19, Rīgā, LV-1050

Pretendents norāda servisa vai servisu
adreses

Izpildītājs nodrošina remontdarbu rezultātā radušos
nevajadzīgo materiālu, izlieto eļļu, nolietoto rezerves daļu,
riepu un akumulatoru pārstrādi vai likvidāciju dabai
draudzīgā veidā
Izpildītājs ir veicis preventīvos pasākumus nelaimes
gadījumu novēršanai servisā un nodrošina servisa
darbiniekiem individuālos un kolektīvos darba drošības
aizsardzības līdzekļus

Pozīcija
Servisa normstundas likme

Cena EUR bez PVN

Atlaide (%) rezerves daļām no servisa kataloga
cenām saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 12. punktu

PVN, EUR

Cena, EUR

…...%

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

Amats

Paraksts

Vārds, Uzvārds
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