Prasības transportlīdzekļu iepirkumam

Prasība/kritērijs

Kā pasūtītājam pārbaudīt/pretendentam (t.sk. ārvalstu)
to pierādīt/apliecināt

Skaidrojums

Atbilstība profesionālās darbības veikšanai:
1. Pretendentam ir automobiļu ražotāja
vai izplatītāja (pārstāvja) izsniegts
apliecinājums, ka tam ir tiesības pārdot
piedāvājumā norādīto automobili un
uzņemties
garantijas
saistības,
nodrošināt
garantijas
servisa
apkalpošanu Latvijā. Gadījumā, ja
Pretendenta nodrošināto automobiļa
garantijas apkalpošanu un tehnisko
apkopi plānots veikt pie Pretendenta
sadarbības partnera, kas nav norādīts
automobiļa ražotāja vai oficiālā pārstāvja
izdotajā
dokumentā,
Pretendents
iesniedz
sadarbību
apliecinošu
dokumentu kopijas.

Transportlīdzekļu piegādes un garantijas servisa
nodrošinājums noteikts līgumā un paredzētas soda
sankcijas par līguma neizpildi.
Latvijā reģistrētam pretendentam ir spēkā
esoša Tirdzniecības vietas reģistrācija, par tiesībām tirgot
…(norāda konkrētu kategoriju) kategorijas
transportlīdzekļus. Pasūtītājs informāciju pārbaudīs:
https://e.csdd.lv/autoveikali/

Prasības saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim (piemēri):
1. Pretendentam ir pozitīvs pašu kapitāls Latvijā reģistrētam komersantam attiecīgā finanšu gada
pēc pēdējā noslēgtā finanšu gada pārskata kopija jāiesniedz tikai pēc komisijas pieprasījuma.
pārskata datiem.
Lai ārvalstu komersants apliecinātu atbilstību izvirzītajai
prasībai, pretendents piedāvājumā norāda pašu kapitālu un
iesniedz gada pārskatu par pēdējo noslēgto finanšu
gadu.
2. Pretendenta īstermiņa likviditātes Latvijā reģistrētam komersantam attiecīgā finanšu gada
koeficients pēc pēdējā noslēgtā finanšu pārskata kopija jāiesniedz tikai pēc komisijas pieprasījuma.
gada ir vismaz 1 (bilances rindas Lai ārvalstu komersants apliecinātu atbilstību izvirzītajai
„Apgrozāmie līdzekļi kopā” dalījums ar prasībai, pretendents piedāvājumā norāda likviditātes
bilances rindu „Īstermiņa
koeficientu un iesniedz gada pārskatu par pēdējo noslēgto
kreditori kopā”).
finanšu gadu.
3. Pretendenta vidējais gada finanšu Latvijā reģistrētam komersantam attiecīgā finanšu gada
apgrozījums ne vairāk kā trīs iepriekšējo pārskata kopija jāiesniedz tikai pēc komisijas pieprasījuma.
finanšu gadu laikā ir vismaz xxxxxx Lai ārvalstu komersants apliecinātu atbilstību izvirzītajai
euro.
prasībai, pretendents piedāvājumā iesniedz gada pārskatu par
pēdējo noslēgto finanšu gadu.
Jānosaka, kā piegādātāju apvienībai
jāizpilda
prasība,
piemēram:
Ja Pretendents, kurš savu darbību uzsācis nesen, un pārskata
piedāvājumu
iesniedz
piegādātāju gads vēl nav noslēdzies, iesniedz zvērināta revidenta
apvienība, šī prasība attiecināma uz apstiprinātu operatīvo bilanci un peļņas – zaudējumu
piegādātāju
apvienības
dalībnieku aprēķinu.
kopīgo vidējo gada finanšu apgrozījumu.
Ja pretendents reģistrēts mazāk, kā trīs
gadus iepriekš, atbilstību pierāda par
faktiski nostrādāto laiku.
Prasības tehniskajām un profesionālajām spējām:
1.Prasība
pretendenta
pieredzei
transportlīdzekļu tirdzniecībā
iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā

Pasūtītājam būtu pēc iespējas jāsamazina risks, kas saistīts ar
nekvalitatīvu piegādi, un viens no veidiem, kā to izdarīt, ir
iespēja pārliecināties par pretendenta iepriekšējo sadarbību
ar citu pasūtītāju. Pieredzes prasība nosaka samērīgi un
atbilstoši paredzamā iepirkuma līguma apjomam

Citas nozares specifikai atbilstošas prasības vai noteikumi, par ko iespējams vienoties:
1.
Pretendenta
piedāvātajiem Latvijas Republikas VAS Ceļu satiksmes drošības direkcijas
Automobiļu
tipiem
ir
veikta izdota izziņas kopija, kur papildus norādīta transportlīdzekļa
transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma kategorija. Jāiesniedz ražotāja izdotu atbilstības sertifikātus
procedūra Latvijā.
(Certificate of Conformity) par automobiļa bāzes modeli.
Gadījumā, ja pretendenta piedāvātajam automobilim ir
veikta komplektācija rūpnīcā, kas nav ražotāja rūpnīca,
pretendents iesniedz rūpnīcas, kas veikusi automobiļa bāzes

Izpildītajam atbilstoši
līgumam jābūt tiesīgam
pārdot piedāvājumā
norādītos
transportlīdzekļus un visu
transportlīdzekļu garantijas
laiku nodrošināt garantijas
servisu.
Ministru
kabineta
18.12.2007.noteikumi
Nr.876
“Transportlīdzekļu un to
numurēto
agregātu
tirdzniecības noteikumi

modeļa papildu aprīkošanu, izdotu atbilstības sertifikātu
(Certificate of Conformity). Ja automobilis uz piedāvājuma
iesniegšanas laiku Latvijā vēl nav tirdzniecībā, bet tā
tirdzniecība
tiek
plānota,
pretendents
iesniedz
apliecinājumu, ka automobiļa tipa atbilstības novērtēšana
tiks veikta līdz piegādes brīdim un pievieno pieejamo
tehnisko informāciju par piedāvāto modeli, lai pasūtītājs var
gūt pārliecību par automobiļa atbilstību tehniskās
specifikācijas
prasībām;
2. Pretendents ir spējīgs veikt piedāvātā Ja Pasūtītājam jāpamato, kāpēc tiek noteikts tieši konkrētais
automobiļa garantijas apkalpošanu vai attālums. Tāpat nolikumā pasūtītājam ir jānosaka, kā
arī tam ir noslēgta vienošanās ar citu konkrēto attālumu aprēķinās.
komersantu par piedāvātā automobiļa
garantijas apkalpošanu administratīvajā
teritorijā vai ne tālāk kā xxx km no
pasūtītāja atrašanās vietas.

Transportlīdzekļa noma/ līzings

Prasība/kritērijs

Kā pasūtītājam
pārbaudīt/pretendentam (t.sk.
ārvalstu) to pierādīt/apliecināt

Skaidrojums

Atbilstība profesionālās darbības veikšanai:
1. Pretendentam automobiļu ražotāja vai ražotāja
oficiālā pārstāvja izsniegta izziņa, līgums, apliecinājums
vai cits dokuments, kas apliecina, ka Pretendentam ir
tiesības iznomāt piedāvāto automobiļu produkciju un
veikt automobiļu apkopi, remontu un garantijas remontu
Latvijas teritorijā nomas laikā, atbilstoši ražotāja
standartiem
2.Automobiļu ražotāja vai ražotāja oficiālā pārstāvja
izsniegta izziņa, līgums, apliecinājums vai cits
dokuments, kurā norādītas servisu adreses Latvijas
teritorijā, kur Pasūtītājs var veikt piedāvāto automobiļu
apkopi, remontu un garantijas remontu garantijas
periodā, atbilstoši ražotāja standartiem. Gadījumā, ja
Pretendenta
nodrošināto automobiļa
garantijas
apkalpošanu un tehnisko apkopi plānots veikt pie
Pretendenta sadarbības partnera, kas nav norādīts
automobiļa ražotāja vai oficiālā pārstāvja izdotajā
dokumentā, Pretendents iesniedz sadarbību apliecinošu
dokumentu kopijas

Transportlīdzekļu nomas nosacījumi un
garantijas servisa nodrošinājums noteikts
līgumā un paredzētas soda sankcijas par
līguma neizpildi.

Prasības saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim (piemēri):
1. Pretendentam ir pozitīvs pašu kapitāls pēc pēdējā
noslēgtā finanšu gada pārskata datiem.

2. Pretendenta īstermiņa likviditātes koeficients pēc
pēdējā noslēgtā finanšu gada ir vismaz 1 (bilances
rindas „Apgrozāmie līdzekļi kopā” dalījums ar
bilances rindu „Īstermiņa
kreditori kopā”).

3. Pretendenta vidējais gada finanšu apgrozījums ne
vairāk kā trīs iepriekšējo finanšu gadu laikā ir vismaz
xxxxxx euro.
Jānosaka, kā piegādātāju apvienībai jāizpilda prasība,
piemēram: Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju
apvienība, šī prasība attiecināma uz piegādātāju
apvienības dalībnieku kopīgo vidējo gada finanšu
apgrozījumu.
Ja pretendents reģistrēts mazāk, kā trīs gadus iepriekš,
atbilstību pierāda par faktiski nostrādāto laiku.

Prasības tehniskajām un profesionālajām spējām:
1.Prasība pretendenta pieredzei transportlīdzekļu
nomas pakalpojumu sniegšanai iepriekšējo 3 (trīs)
gadu laikā –

Latvijā
reģistrētam
komersantam
attiecīgā finanšu gada pārskata kopija
jāiesniedz
tikai
pēc
komisijas
pieprasījuma.
Lai ārvalstu komersants apliecinātu
atbilstību izvirzītajai prasībai, pretendents
piedāvājumā norāda pašu kapitālu un
iesniedz gada pārskatu par pēdējo
noslēgto finanšu
gadu.
Latvijā
reģistrētam
komersantam
attiecīgā finanšu gada pārskata kopija
jāiesniedz
tikai
pēc
komisijas
pieprasījuma.
Lai ārvalstu komersants apliecinātu
atbilstību izvirzītajai prasībai, pretendents
piedāvājumā
norāda
likviditātes
koeficientu un iesniedz gada pārskatu par
pēdējo noslēgto finanšu gadu.
Latvijā
reģistrētam
komersantam
attiecīgā finanšu gada pārskata kopija
jāiesniedz
tikai
pēc
komisijas
pieprasījuma.
Lai ārvalstu komersants apliecinātu
atbilstību izvirzītajai prasībai, pretendents
piedāvājumā iesniedz gada pārskatu par
pēdējo noslēgto finanšu gadu.
Pretendents, kurš savu darbību uzsācis
nesen, un pārskata gads vēl nav
noslēdzies, iesniedz zvērināta revidenta
apstiprinātu operatīvo bilanci un peļņas –
zaudējumu aprēķinu.
Vienlaikus pasūtītājam būtu pēc iespējas
jāsamazina risks, kas saistīts ar
nekvalitatīvu piegādi, viens no veidiem kā

Izpildītajam
visu
līguma
darbības laiku jābūt tiesīgam
iznomāt
piedāvājumā
norādītos transportlīdzekļus un
nodrošināt garantijas servisu
līguma izpildes laikā.

1. Pretendenta piedāvātajiem Automobiļu tipiem ir
veikta transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma procedūra
Latvijā.

to izdarīt ir iespēja pārliecināties par
pretendenta iepriekšējo sadarbību ar citu
pasūtītāju
Latvijas Republikas VAS Ceļu satiksmes
drošības direkcijas izdota izziņas kopija,
kur papildus norādīta transportlīdzekļa
kategorija. Jāiesniedz ražotāja izdotu
atbilstības sertifikātus (Certificate of
Conformity) par automobiļa bāzes
modeli. Gadījumā, ja pretendenta
piedāvātajam automobilim ir veikta
komplektācija rūpnīcā, kas nav ražotāja
rūpnīca, pretendents iesniedz rūpnīcas,
kas veikusi automobiļa bāzes modeļa
papildu aprīkošanu, izdotu atbilstības
sertifikātu (Certificate of Conformity). Ja
automobilis uz piedāvājuma iesniegšanas
laiku Latvijā vēl nav tirdzniecībā, bet tā
tirdzniecība tiek plānota, pretendents
iesniedz apliecinājumu, ka automobiļa
tipa atbilstības novērtēšana tiks veikta
līdz piegādes brīdim un pievieno
pieejamo tehnisko informāciju par
piedāvāto modeli, lai pasūtītājs var gūt
pārliecību par automobiļa atbilstību
tehniskās specifikācijas
prasībām;

Citas nozares specifikai atbilstošas prasības vai noteikumi, par ko iespējams vienoties
2. Pretendents ir spējīgs veikt piedāvātā automobiļa
garantijas apkalpošanu vai arī tam ir noslēgta
vienošanās ar citu komersantu par piedāvātā
automobiļa garantijas apkalpošanu administratīvajā
teritorijā vai ne tālāk kā xxx km no
pasūtītāja atrašanās vietas.
3. Pretendents būs iznomāto automobiļu īpašnieks
vai arī tam piederēs iznomāto automobiļu lietošanas
tiesības
visā nomas
termiņā.

Ja Pasūtītājam jāpamato, kāpēc tiek
noteikts tieši konkrētais attālums. Tāpat
nolikumā pasūtītājam ir jānosaka, kā
konkrēto attālumu aprēķinās.

Ja pretendents ir automobiļu tiesiskais
lietotājs,
nevis
īpašnieks,
tad
pretendentam ir
jāiesniedz informācija (līgumi, pušu
savstarpējie apliecinājumi, vienošanās,
u.c.), kas apliecina, ka pretendents būs
spējīgs pildīt savas saistības attiecībā uz
līguma priekšmetu visā līguma darbības
laikā, t.i., pretendentam
piederēs
iznomāto automobiļu lietošanas
tiesības visā nomas termiņā

