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I. VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA
1.1. Vispārīgā informācija par pasūtītāju
Cenu aptauju veic:

Nodibinājums “Latvijas Dabas fonds” (LDF)

Reģistrācijas numurs:
Juridiskā un fiziskā adrese:
Tālrunis:
E-pasts:
Projekta nosaukums:

40008019379
Vīlandes 3-7, Rīga, LV-1010
67830999
ldf@ldf.lv
LIFE16 NAT/LV/000262 “Zālāju atjaunošana un to
dažādas izmantošanas veicināšana”
C3
Jānis Andrušaitis

Projekta aktivitāte:
Kontaktpersona:

1.2. Cenu aptaujas priekšmeta apraksts un termiņi
1.2.1. Jauns vai lietots traktors ar frontālo pacēlāju LDF projekta LIFE16 NAT/LV/000262
“Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana” vajadzībām, saskaņā ar
Tehnisko specifikāciju (1. pielikums).
1.2.2. Pieejamais finansējums bez pievienotās vērtības nodokļa – 40909,00 EUR (četrdesmit
tūkstoši deviņi simti deviņi eiro, 00 centi).
1.2.3. Cenu aptaujas priekšmeta (traktora) piegādes vieta ir "Gailīši", Līgatnes pagasts, Līgatnes
novads.
1.2.4. Cenā jāiekļauj preces piegādes izmaksas līdz pasūtītāja norādītajai piegādes adresei.
1.2.5. Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.
1.2.6. Cenu aptaujas līguma plānotais izpildes termiņš ir 4 (četras) nedēļas no līguma
noslēgšanas dienas.
1.3. Cenu aptaujas nolikuma saņemšana un informācijas apmaiņas kārtība
1.3.1. Ar cenu aptaujas nolikumu var iepazīties Latvijas Dabas fonds mājaslapā internetā
www.ldf.lv, sadaļā “Jaunumi”.
1.3.2. Pretendenti var savlaicīgi rakstiski pieprasīt papildu informāciju un iesniegt jautājumus
par cenu aptaujas dokumentos iekļautajām prasībām. Pretendenta lūgumi pēc papildu
informācijas, un uzdotie jautājumi adresējami nolikuma 1.1 punktā noteiktai
kontaktpersonai, nosūtot rakstisku pieprasījumu, izmantojot elektronisko pasta adresi
(ldf@ldf.lv). Pēdējais informācijas sniegšanas termiņš - ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas
pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
1.3.3. Mutiski uzdoti jautājumi un Pasūtītāja sniegtās atbildes nav juridiski saistošas nevienai
no cenu aptaujā iesaistītajām pusēm.
1.3.4. Saziņa starp pasūtītāju (iepirkuma komisiju) un ieinteresētajiem piegādātājiem cenu
aptaujas ietvaros notiek rakstiski un latviešu valodā, kā arī visa informācija tiks ievietota
Latvijas Dabas fonda mājaslapā internetā – www.ldf.lv, sadaļā “Jaunumi”.
1.3.5. Pretendentu rakstiski iesniegtie jautājumi un iepirkuma komisijas atbildes uz tiem kļūst
saistošas visiem cenu aptaujas iespējamiem Pretendentiem ar to paziņošanas brīdi
Latvijas Dabas fonda mājaslapā internetā.
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1.4. Piedāvājuma noformēšana, iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums un kārtība
1.4.1. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 16.03.2018. plkst. 16:00, iesniedzot
tos personīgi LDF birojā, Vīlandes 3-7, Rīgā, vai atsūtot pa pastu līdz norādītajam
termiņam. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz iepriekš
minētajam termiņam. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc minētā termiņa, netiks izskatīti un tiks
atdoti atpakaļ iesniedzējam neatvērti.
1.4.2. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā aploksnē, uz kuras jānorāda:
 pasūtītāja nosaukums un adrese;
 pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese;
 atzīme ”Piedāvājums cenu aptaujai “Jauna vai lietota traktora piegāde
projekta LIFE16 NAT/LV/000262 “Zālāju atjaunošana un to dažādas
izmantošanas
veicināšana“
īstenošanas
vajadzībām”
(id.
Nr.
GrassLIFE/LDF/2018-04);
 Neatvērt līdz 16.03.2018. plkst. 16:00.
1.4.3. Pretendents piedāvājumu iesniedz 1 (vienā) oriģinālā eksemplārā.
1.4.4. Piedāvājums jāiesniedz datorrakstā uz sanumurētām lapām, caurauklots (ar diegu), ar
uzlīmi, uz uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam un datumam, uzlīmei jābūt apzīmogotai
(ja zīmogs ir) un Pretendenta pārstāvja parakstītai. Ja uz piedāvājuma lapām tiek izdarīti
labojumi, tie jāparaksta iepriekš minētajai personai.
1.4.5. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Nolikuma 1.4.1. punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja
īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.
1.4.6. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir slēgta.
1.5. Piedāvājuma derīguma termiņš
1.5.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir saistošs līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne
mazāk kā 60 (sešdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.
II. PRASĪBAS PRETENDENTIEM
2.1. Nosacījumi pretendenta dalībai cenu aptaujā
2.1.1. Pretendents ir reģistrēts komercreģistrā un Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā, vai
līdzvērtīgos reģistros ārvalstīs.
2.1.2. Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav
nodokļu parādu, tai skaitā sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, piedāvājumu
iesniegšanas pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu pirkuma līguma
tiesību piešķiršanu.
2.1.3. Pretendentam nav apturēta saimnieciskā darbība, tam nav pasludināts maksātnespējas
process, un tas neatrodas likvidācijas stadijā.
2.1.4. Pretendentam ir pieredze lauksaimniecības tehnikas pārdošanā un piegādē.
III. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
3.1. Pretendentu atlases dokumenti
3.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai cenu aptaujā atbilstoši šī dokumenta 2. pielikumam.
Pieteikumu paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona.
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3.1.2. Tehniskais un finanšu piedāvājums (Pielikums Nr.3) sagatavots saskaņā ar Tehniskajā
specifikācijā noteiktajām prasībām.
3.1.3. Pretendenta izziņa par pieredzi līdzīga (cena, modelis, tehniskie radītāji) pasūtījuma
veikšanā pēdējo trīs (2015, 2016, 2017) kalendāro gadu laikā.
3.1.4. Pretendenta reģistrācijas apliecības kopija, kas izdota Valsts tehniskās uzraudzības
aģentūrā, vai līdzvērtīgā komercdarbību reģistrējošā iestādē ārvalstīs (var iesniegt
oriģinālvalodā).
3.1.5. Nolikuma 2.1.2. un 2.1.3. punktā izvirzītās prasības Pasūtītājs pārbauda LR VID
Publiskojamo datu bāzē
3.1.6. Ja pretendents ir ārvalstīs reģistrēts uzņēmums, tad tam jāiesniedz attiecīgās ārvalsts
kompetentās institūcijas sagatavota izziņa angļu valodā, kas apliecina, ka: (i) pretendentam
nav pasludināts maksātnespējas process, tas neatrodas likvidācijas stadijā un tā
saimnieciskā darbība nav apturēta; (ii) pretendentam attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu
parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā
pārsniedz 150 EUR (viens simts piecdesmit eiro, 00 centi).
3.1.7. Ja pretendents piedāvā lietotu traktoru, tad tam jāiesniedz Valsts tehniskās uzraudzības
aģentūras izsniegtās valsts tehniskās apskates protokola kopiju par pēdējo izieto tehnisko
apskati.
3.1.8. Ja pretendents piedāvā jaunu traktoru, tad tam jāiesniedz ražotāja tehnisko dokumentācija,
kurā Pasūtītājs var pārliecināties par Tehniskajā piedāvājumā norādīto raksturlielumu
atbilstību Tehniskās specifikācijas prasībām.
3.1.9. Atbilstības sertifikāta kopiju, kas apliecina, ka tehnika ir sertificēta un atbilst ES
standartiem.
3.1.10. Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras izsniegts dokuments, kas apliecina, ka traktors ir
reģistrēts VTUA.
3.1.11. Pilnvara vai tās kopija attiecīgajai personai pārstāvēt pretendenta intereses, ja
piedāvājumu paraksta persona, kam nav normatīvajos aktos noteiktā kārtībā reģistrētas
pārstāvības tiesības (piedāvājumu paraksta, tam pilnvarota persona).
IV. PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJI
4.1. Piedāvājumu izvēles kritērijs ir saimnieciski izdevīgākais piedāvājums.
4.2. Piedāvājumi, kas būs dārgāki par šī nolikuma 1.2.2. punktā norādīto summu, tiks izslēgti no
vērtēšanas procedūras.
4.3. Piedāvājumus vērtē pēc punktu metodes, par labāko piedāvājumu piešķirot lielāko punktu
skaitu, kas noteikts konkrētam izvēles kritērijam. Maksimālais punktu skaits ir 100 punkti.
4.4. Komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ņemot vērā šajā sadaļā norādītos
kritērijus, to skaitliskās vērtības un pamatojoties uz šajā sadaļā norādīto vērtēšanas metodes
aprakstu.
4.5. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriji:
Nr. p/k
1.

Vērtējamais kritērijs
Traktora cena EUR bez PVN

Punktu skaits
10

2.

Traktora nobraukums

80

3.

Maksimālais traktora ātrums

10
4

Kopā

100

4.6. Pretendents, kurš piedāvā viszemāko piedāvājuma cenu vienam traktoram bez PVN,
saņem visaugstāko vērtējumu 10 punkti. Piešķiramos punktus aprēķina, izmantojot šādu
formulu: (Cx/Cy) x P, kur Cx – lētākā piedāvājuma cena, Cy – vērtējamā piedāvājuma cena
un P – Nolikumā noteiktais maksimālais punktu skaits cenai.
4.7. Transporta nobraukums. Augstāko vērtējumu (80 punkti) saņem pretendents, kura
piedāvātajam traktoram ir viszemākais nobraukums. Piešķiramos punktus aprēķina, izmantojot
šādu formulu: (Cx/Cy) x P, kur Cx – zemākais nobraukums, Cy – vērtējamā traktora
nobraukums un P – Nolikumā noteiktais maksimālais punktu skaits traktora nobraukumam.
4.8. Maksimālais transporta ātrums. Augstāko vērtējumu (10 punkti) saņem pretendents, kura
piedāvātajam traktoram ir vislielākais iespējamais maksimālais ātrums. Piešķiramos punktus
aprēķina, izmantojot šādu formulu: (Cx/Cy) x P, kur Cx – vērtējamais maksimālais ātrums,
Cy – augstāko piedāvāto traktora maksimālo ātrumu un P – Nolikumā noteiktais
maksimālais punktu skaits maksimālajam traktora ātrumam.
4.9. Katrs konkursa komisijas loceklis sastāda savas atsevišķas (individuālas) saimnieciski
izdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas tabulas katra pretendenta piedāvājuma novērtēšanai,
atbilstoši augstāk norādītajiem kritērijiem.
4.10. Komisijas locekļu individuālie vērtējumi tiek apkopoti kopsavilkuma (kopējā vērtēšanas)
tabulā saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanai, atbilstoši augstāk norādītajiem
kritērijiem.
4.11. Ja pirms tam, kad iepirkuma komisija pieņems lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas
tiesību piešķiršanu pretendentam, konstatēs ka vismaz divu pretendentu piedāvājumu
novērtējums ir vienāds, piedāvājumu izvelē izšķirošais kritērijs būs piedāvājumā norādītais
traktora nobraukums, atbilstoši kuram iepirkuma komisija izvēlēsies piedāvājumu.
4.12. Gadījumā, ja iepirkumam tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbildīs
Nolikuma prasībām un paredzētajiem finanšu līdzekļiem, Pretendents, kas iesniedzis šo
piedāvājumu, var tikt atzīts par iepirkuma uzvarētāju.
V. IEPIRKUMA LĪGUMS
5.1. Pasūtītājs par iepirkumu slēgs pakalpojuma līgumu ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties
uz pretendenta iesniegto piedāvājumu un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem.
VI. PIELIKUMI
Pielikums Nr. 1 – Tehniskā specifikācija;
Pielikums Nr. 2 – Pretendenta pieteikuma veidne dalībai cenu aptaujā;
Pielikums Nr. 3 – Tehniskā un finanšu piedāvājuma veidnes;
Pielikums Nr.4 – Pretendenta izziņa par pieredzi līdzīga pasūtījuma veikšanā
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Identifikācijas Nr. GrassLIFE/LDF/2018-04
Pielikums Nr. 1
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Jauna vai lietota traktora piegāde projekta LIFE16 NAT/LV/000262
“Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana” ietvaros
(iepirkuma identifikācijas Nr. GrassLIFE/LDF/2018-04)

Iepirkuma priekšmets: Jauns vai lietots traktors ar frontālo pacēlāju.
Piegādes vieta: "Gailīši", Līgatnes pagasts, Līgatnes novads.
Piegādes laiks: 4 (četras) nedēļas no līguma noslēgšanas dienas.
Pasūtītāja noteiktās
tehniskās prasības

Lietots traktors ar frontālo pacēlāju
Dzinējs
Maksimālā jauda (ECE R120)
Maksimālais griezes moments (ECE
R120)
Cilindru skaits
Darba tilpums
Gaisa padeves sistēma
Gaisa priekšdzesēšana (interkūlers)
Atgāzu emisijas klase
Gaitas iekārta
Tips
Piedziņas veids

kW

77-105

Nm

Vismaz 350

Rindā izvietoti
ccm
Tips

Vismaz 3
3600...6000
Ar turbopūti
Jā
Vismaz III B

Tips

Dubļu sargi visiem riteņiem
Priekšējā tilta amortizācija
Diferenciāļa bloķēšana aizmugurējam
tiltam
Bremžu iekārta
Tips (traktoram)

Jā
Hidrauliskas, slapjo disku
Gaisa (vēlams gaisa un
hidrauliskās)

Piekabes bremzes (izvadi)
Stūres iekārta
Tips
Stūres rata augstuma regulēšana
Transmisija
Maksimālais transporta ātrums
Pārnesumu skaits uz priekšu
Pārnesumu skaits atpakaļgaitā
Hidrosistēma
Spiediens
Sūkņa ražīgums
Izvadu skaits aizmugurē

Riteņu
4X4 ar elektro-hidraulisku
priekšējā tilta ieslēgšanu
Jā
vēlama

Ar hidraulisko pastiprinātāju
Jā
km/h

Vismaz 39
Vismaz 12
Vismaz 12

bar
l/min

Vismaz 190
Vismaz 60
Vismaz 3
6

Uzkares/sakabes sistēma
Aizmugurējā uzkares sistēma
Jā
Priekšējā uzkares sistēma
Vēlama
Celtspēja aizmugurējai uzkarei uz sviru
kg
Vismaz 4000
galiem
Celtspēja priekšējai uzkarei uz sviru
kg
Vēlams ne mazāk kā 1800
galiem
Sakabes āķis
Tips
Jā
Jūgvārpstas
Priekšā
vēlams
Aizmugurē
Jā
Apgriezieni aizmugurējai
Vismaz 540/540E
Vadība
Elektro-hidrauliska
Kabīne
Amortizācija
vēlama
Kondicionieris
Jā
Regulējams sēdeklis ar roku balstiem un
Jā
pneimatisko amortizāciju
Radio/CD
Jā
Regulējami atpakaļskata spoguļi katrā
Jā
pusē
Logu tīrītāji priekšējam un aizmugurējam
Jā
stiklam
Atverams aizmugurējais logs
Jā
Riepas
Priekšā
Vismaz 9,5 (250/85) R 24
Aizmugurē
Vismaz 14,9 (380/85) R30
Apgaismojums
CSDD atbilstošs
Jā
Frontālais iekrāvējs
Celtspēja
kg
vismaz 1500
Celšanas augstums
m
vismaz 2,8
Sakabe
Tips
"Ātrā" Euro tipa sakabe
Peldošā funkcija
Jā
Papildu prasības
Traktoram jābūt reģistrētam VTUA
Jā
Traktoram jābūt ar derīgu TA (lietota
traktora gadījumā TA jābūt derīgai
Jā
vismaz vienu mēnesi pēc iepirkuma
līguma noslēgšanas)
Lietota traktora gadījumā tam ir jābūt
servisa vēsturei no dīlera, kur veikts
Jā
serviss
Lietota traktora gadījumā, maksimālais
3000
nostrādāto motorstundu skaits
Divi atslēgu komplekti
Jā
Servisa grāmatiņa
Jā
Papildu nosacījumi
Tehnikai jāatbilst ES standartiem un ir jābūt attiecīgi sertificētai.
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Identifikācijas Nr. GrassLIFE/LDF/2018-04
Pielikums Nr. 2
PIETEIKUMS DALĪBAI CENU APTAUJĀ
Jauna vai lietota traktora piegāde projekta LIFE16 NAT/LV/000262
“Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana” ietvaros
(iepirkuma identifikācijas Nr. GrassLIFE/LDF/2018-04)

Iepazinies ar cenu aptaujas “Jauna vai lietota traktora piegāde projekta LIFE16 NAT/LV/000262
“Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana” ietvaros” (Id. Nr.
GrassLIFE/LDF/2018-04) prasībām un, pieņemot visus tās noteikumus, es, šī pieteikuma beigās
parakstījies, apstiprinu, ka piekrītu cenu aptaujas noteikumiem, un piedāvāju _____(lietotu
traktoru ar frontālo pacēlāju/jaunu traktoru ar frontālo pacēlāju)_______________ saskaņā ar
cenu aptaujas tehnisko specifikāciju.
Pretendenta nosaukums
Vienotais reģistrācijas numurs
Juridiskā adrese
Biroja adrese
Kontaktpersona
Tālruņa numurs
E-pasta adrese
Apliecinu, ka, izpildot cenu aptaujas nolikumā minēto, tiks ievēroti Pasūtītāja pārstāvju
norādījumi.
Apliecinu, ka iepirkuma izpildes apstākļi un apjoms ir skaidri, un, ka to var realizēt, nepārkāpjot
normatīvo aktu prasības un publiskos ierobežojumus, atbilstoši tehniskai specifikācijai.
Ar šo mēs uzņemamies pilnu atbildību par iesniegto piedāvājumu, tajā ietverto informāciju,
noformējumu, atbilstību iepirkuma Nolikuma prasībām. Visas iesniegtās dokumentu kopijas
atbilst oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir patiesi.
Piedāvājums dalībai iepirkumā sastāv no ______ lpp.
Vārds, Uzvārds
Ieņemamais amats

_____________________________________
_____________________________________

Paraksts
Datums

___________________
___________________

VAI
Pilnvarotā persona: Ja paraksta pilnvarotā persona, tad jāiesniedz oficiāls dokuments latviešu
valodā, kas apliecina, ka persona ir pilnvarota pārstāvēt uzņēmumu.
____________________________________________________
(amats, paraksts, vārds, uzvārds)
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Identifikācijas Nr. GrassLIFE/LDF/2018-04
Pielikums Nr.3
TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Jauna vai lietota traktora piegāde projekta LIFE16 NAT/LV/000262
“Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana” ietvaros
(iepirkuma identifikācijas Nr. GrassLIFE/LDF/2018-04)

Pasūtītāja noteiktās
tehniskās prasības
Jauns
Lietots

Lietots traktors ar
frontālo pacēlāju

Piedāvātais modelis
Dzinējs
Maksimālā jauda (ECE
kW
R120)
Maksimālais griezes
Nm
moments (ECE R120)
Rindā
Cilindru skaits
izvietoti
Darba tilpums
ccm
Gaisa padeves sistēma
Tips
Gaisa priekšdzesēšana
(interkūlers)
Atgāzu emisijas klase
Gaitas iekārta
Tips
Piedziņas veids

Tips

Dubļu sargi visiem riteņiem
Priekšējā tilta amortizācija
Diferenciāļa bloķēšana
aizmugurējam tiltam
Bremžu iekārta

Pretendenta piedāvājums

77-105
Vismaz 350
Vismaz 3
3600...6000
Ar turbopūti
Jā
Vismaz III B
Riteņu
4X4 ar elektrohidraulisku
priekšējā tilta
ieslēgšanu
Jā
vēlama
Jā
Hidrauliskas, slapjo
disku
Gaisa (vēlams
gaisa un
hidrauliskās)

Tips (traktoram)
Piekabes bremzes (izvadi)
Stūres iekārta

Ar hidraulisko
pastiprinātāju

Tips
Stūres rata augstuma
regulēšana
Transmisija
Maksimālais transporta
ātrums

Jā

km/h

Vismaz 39
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Pārnesumu skaits uz priekšu
Pārnesumu skaits
atpakaļgaitā
Hidrosistēma
Spiediens
Sūkņa ražīgums
Izvadu skaits aizmugurē
Uzkares/sakabes sistēma
Aizmugurējā uzkares
sistēma
Priekšējā uzkares sistēma
Celtspēja aizmugurējai
uzkarei uz sviru galiem
Celtspēja priekšējai uzkarei
uz sviru galiem
Sakabes āķis
Jūgvārpstas
Priekšā
Aizmugurē
Apgriezieni aizmugurējai
Vadība
Kabīne
Amortizācija
Kondicionieris
Regulējams sēdeklis ar roku
balstiem un pneimatisko
amortizāciju
Radio/CD
Regulējami atpakaļskata
spoguļi katrā pusē
Logu tīrītāji priekšējam un
aizmugurējam stiklam
Atverams aizmugurējais
logs
Riepas

Vismaz 12
Vismaz 12
bar
l/min

Jā
Vēlama
kg
kg
Tips

Vismaz 4000
Vēlams ne mazāk
kā 1800
Jā
vēlams
Jā
Vismaz 540/540E
Elektro-hidrauliska
vēlama
Jā
Jā
Jā
Jā
Jā
Jā
Vismaz 9,5
(250/85) R 24
Vismaz 14,9
(380/85) R30

Priekšā
Aizmugurē
Apgaismojums
CSDD atbilstošs
Frontālais iekrāvējs
Celtspēja
Celšanas augstums

kg
m

Sakabe

Tips

Peldošā funkcija
Papildu prasības
Traktoram jābūt reģistrētam

Vismaz 190
Vismaz 60
Vismaz 3

Jā
vismaz 1500
vismaz 2,8
"Ātrā" Euro tipa
sakabe
Jā
Jā
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VTUA
Traktoram jābūt ar derīgu
TA (lietota traktora
gadījumā TA jābūt derīgai
Jā
vismaz vienu mēnesi pēc
iepirkuma līguma
noslēgšanas)
Lietota traktora gadījumā
tam ir jābūt servisa vēsturei
Jā
no dīlera, kur veikts serviss
Lietota traktora gadījumā,
maksimālais nostrādāto
3000
motorstundu skaits
Divi atslēgu komplekti
Jā
Servisa grāmatiņa
Jā
Papildu nosacījumi
Tehnikai jāatbilst ES standartiem un ir jābūt attiecīgi
sertificētai.
Līgumcena (EUR)
PVN 21% (EUR)
Līgumcena kopā ar PVN (EUR)

Piedāvājumā iekļauta preces cena ieskaitot visus nodokļus, nodevas, piegādes izdevumus un
pirmspārdošanas sagatavošanu.
Paraksttiesīgās personas paraksts: _____________________
Vārds, uzvārds: ____________________________________
Ieņemamais amats: _________________________________

Datums: ____________
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Identifikācijas Nr. GrassLIFE/LDF/2018-04
Pielikums Nr.4

PRETENDENTA IZZIŅA PAR PIEREDZI LĪDZĪGA PASŪTĪJUMA VEIKŠANĀ
Jauna vai lietota traktora piegāde projekta LIFE16 NAT/LV/000262
“Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana” ietvaros
(iepirkuma identifikācijas Nr. GrassLIFE/LDF/2018-04)
Nr.

Pircēja
nosaukums
Adrese

Kontaktpersona
Vārds, uzvārds
Tālrunis

Piegādātā tehnika

Summa bez
PVN
PVN

Piegādes
datums

Paraksttiesīgās personas paraksts: _____________________
Vārds, uzvārds: ____________________________________
Ieņemamais amats: _________________________________

Datums: ____________
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