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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 
 

 
1. Iepirkuma identifikācijas numurs 

LNP2012/14 

2. Pasūtītājs 
Lubānas novada pašvaldība 
Reă.Nr. 90000054159  
Juridiskā adrese: Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, LV-4830.  
Tālrunis: 64894941.  
Fakss: 64894171. 
Kontaktpersonas –  

• Lubānas novada pašvaldības izpilddirektors Ivars Bodžs, telefons 26465144.  
 
3. Pretendents 

Pretendents ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reăistrēta persona, kas iesniegusi 
piedāvājumu veikt pakalpojumu saskaĦā ar šajā nolikumā norādītajām Pasūtītāja 
prasībām.    
   
  
  

 
4. Iepirkuma priekšmets/tehniskā specifikācija 

4.1. Pasūtītāja norādītajās telpās izveidot mācību klasi Lubānas vidusskolā, aprīkojot to 
atbilstoši Ministru kabineta 13.04.2010. noteikumu Nr.358 „Noteikumi par 
transportlīdzekĜu vadītāju apmācību un transportlīdzekĜu vadītāju apmācības 
programmām” (turpmāk tekstā – MK noteikumi Nr. 358) prasībām un šajos 
noteikumos noteiktajā kārtībā organizēt CeĜu satiksmes drošības direkcijas (turpmāk 
tekstā – CSDD) pārbaudi šajās klasēs ar mērėi saĦemt mācību karti, kas dod tiesības 
veikt B kategorijas autovadītāju apmācību.  

4.2.Sagatavot Lubānas vidusskolas skolēnus (līdz 30 jaunieši) B kategorijas vadītāja 
apliecības saĦemšanai, tai skaitā veicot šādus uzdevumus: 

4.2.1. teorētiskā apmācība B kategorijai latviešu valodā, (kursa apjoms atbilstoši MK 
noteikumiem Nr.358 – 55 akadēmiskās stundas), organizējot apmācības grupās no 
plkst. 16.00 darba dienās un divas reizes nedēĜā, kas ietver arī grupas reăistrāciju 
CSDD, apmācības kartes skolēniem, konsultācijas, izdales materiālus un teorētisko 
ieskaiti. Skolēnu skaits vienā grupā nepārsniedz 15 skolēnus;  

4.2.2. individuālas praktiskās braukšanas nodarbības ar autoskolas mācību 
transportlīdzekĜiem (minimālais akadēmisko stundu skaits atbilstoši MK 
noteikumiem Nr.358 – 14 akadēmiskas stundas). Nodarbības sākas un noslēdzas 
Krasta ielā 6, Lubānā (Lubānas vidusskola autostāvvieta);  

4.3. prasības mācību transportlīdzekĜiem – mehāniskā pārnesumu kārba. 
4.4. līguma izpildes laiks – 12 mēneši no līguma noslēgšanas dienas. Plānotais 

pakalpojuma uzsākšanas datums – 2013. gada 21. janvāris.  
4.5. CPV kods – 80400000 – 8 (24.kategorija). 
4.6. Piedāvājums iesniedzams tikai par visu iepirkuma priekšmetu.  
4.7. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. 

 
4.8.Speciālie nosacījumi: iepirkumā uzvarējušam pretendentam, ar kuru tiks noslēgts 

iepirkuma līgums, būs jānodrošina skolēniem papildus individuālas praktiskās 
braukšanas nodarbības par cenu, kāda norādīta piedāvājumā. 
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5. Līguma izpildes laiks un vieta 
5.1. Līguma izpildes vieta – Lubānas vidusskola, Krasta iela 6, Lubāna.  
5.2. Līguma darbības laiks – no 2013. gada 21. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim. 

 
6. Iespējas iepazīties ar nolikumu  

Pretendents var iepazīties ar nolikumu Pasūtītāja mājas lapā www.lubana.lv. Jautājumu 
vai nolikuma grozījumu gadījumā norādītajā adresē iepirkuma komisijas pilnvarotā 
persona ievietos papildu informāciju. 

 
7. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība 
7.1. Piedāvājumi jāiesniedz Pasūtītāja pārstāvim ne vēlāk kā līdz 2013. gada 07. janvāra 

plkst. 14:00. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un adrese: Lubānas novada pašvaldība, 
Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, LV-4830. 

         Pasūtītājs neorganizē atklātu piedāvājumu atvēršanas sanāksmi. 
7.2. Pretendents iesniedz piedāvājumu personīgi vai, atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt 

nogādātam 7.1.punktā norādītajā adresē un termiĦā. Piedāvājumi pēc 7.1.punktā 
noteiktā termiĦa netiks pieĦemti. Pa pastu saĦemtie piedāvājumi pēc 7.1.punktā 
noteiktā termiĦa neatvērti tiks nosūtīti atpakaĜ iesniedzējam.  

7.3. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. 
 

8. Piedāvājuma derīguma termiĦš  
Piedāvājumam ir jābūt spēkā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai vai paziĦojumam par 
iepirkuma procedūras izbeigšanu bez rezultāta, bet ne ilgāk kā 120 darba dienas. 
Uzvarētāja piedāvājums ir spēkā visu līguma darbības laiku. 

 
 

II. PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMU UN 
IESNIEGŠANU 

9. Prasības piedāvājuma noformējumam 

9.1. Piedāvājums jāievieto slēgtā iepakojumā tā, lai tajā iekĜautā informācija nebūtu redzama 
un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. 

9.2. Uz iepakojuma jānorāda: 

9.2.1.Pieteikums iepirkumam Id. Nr. LNP2012/14 „Autoskolas pakalpojumu 
nodrošināšana Lubānas vidusskolā 2013. gadā.” Neatvērt līdz 2013. gada 07. 
janvāra plkst.14.00; 

9.2.2. Pretendenta nosaukums un juridiskā adrese, tālruĦa numurs(i) un faksa numurs, e-
pasta adrese. 

10. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un 
iesniegšanu Pasūtītājam. 

11.  Piedāvājuma sagatavošana: 

11.1. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments vai citi piedāvājumā 
iekĜautie informācijas materiāli ir svešvalodā, tam jāpievieno Pretendenta vadītāja vai 
pilnvarotā pārstāvja apstiprināts tulkojums latviešu valodā;  

11.2. Piedāvājumam jābūt: 

11.2.1. iesniegtajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem 
pārpratumiem. Vārdiem un skaitĜiem jābūt bez iestarpinājumiem, labojumiem vai 
dzēsumiem; 
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11.2.2. cauršūtam tā, lai nebūtu iespējams nomainīt lapas, uz pēdējās lapas aizmugures 
cauršūšanai izmantojamo auklu jānostiprina ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts 
cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina Pretendenta vadītājs vai tā 
pilnvarotais pārstāvis; 

11.2.3. secīgi numurētām lapām; 
11.2.4. pievienotam satura rādītājam. 

12. Pretendents iesniedz vienu piedāvājuma oriăinālu un vienu kopiju papīra formātā.  

13. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un Pretendentiem atpakaĜ netiek atdoti, 
izĦemot nolikuma 7.2.punktā minēto gadījumu.  

14. Piedāvājums sastāv no šādām daĜām: 

14.1. Pretendenta pieteikuma un atlases dokumentiem; 

14.2. tehniskā piedāvājuma; 

14.3. finanšu piedāvājuma. 

15. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiĦa beigām Pretendents nevar savu piedāvājumu 
grozīt. Pirms nolikuma 7.1.punktā noteiktā piedāvājuma iesniegšanas termiĦa beigām 
Pretendents ir tiesīgs atsaukt iesniegto piedāvājumu, rakstveidā par to paziĦojot 
Pasūtītājam. Piedāvājuma atsaukšana nav grozāma, un tā izbeidz turpmāku Pretendenta 
līdzdalību šajā iepirkumā. 

16. Pirms nolikuma 7.1.punktā noteiktā piedāvājuma iesniegšanas termiĦa beigām 
Pretendents ir tiesīgs grozīt iesniegto piedāvājumu. PaziĦojums par grozījumiem 
piedāvājumā sagatavojams, noformējams un iesniedzams tāpat kā piedāvājums 
(atbilstoši nolikuma prasībām) un uz tā ir jābūt norādei, ka tie ir sākotnējā piedāvājuma 
grozījumi. 

 
 III. NOSACĪJUMI PRETENDENTA DALĪBAI UN 

PRETENDENTA ATLASES DOKUMENTI  

17. Nosacījumi Pretendenta dalībai 

17.1. Pretendentam ir izsniegta CSDD apmācību karte, kas Ĝauj veikt mācību kartē norādītās 
autovadītāju kategorijas apmācības; 

17.2. Pretendents nodrošina, ka neformālās izglītības programma ir Pretendenta apstiprināta;  

17.3. Pretendentam jānodrošina atbilstoša neformālās izglītības programmas īstenošanai 
nepieciešamā mūsdienīga stacionārā materiāli tehniskā bāze; 

17.4. Pretendents nodrošina, ka apmācības procesā tiek izmantoti moderni materiāli tehniskie 
uzskates līdzekĜi – projektori, audio un video materiāli, aktuālas datorprogrammas un 
datortehnika;  

17.5. Pretendents nodrošina apmācības vides atbilstību normatīvajām prasībām; 

17.6. Pretendents nodrošina apmācības īstenošanai nepieciešamo izdales un mācību materiālu 
pieejamību atbilstoši izglītības programmas mācību vielas sadales tematiskajam 
plānam; 

17.7. Pretendentam ir trīs gadu pieredze autoskolas pakalpojumu sniegšanā, ko apliecina 
nolikuma 19.1.punktā norādītais dokuments; 

17.8. Pretendents var nodrošināt pasniedzēju ar atbilstošu vismaz speciālo izglītību un 
profesionālo pieredzi iepriekšējo trīs gadu laikā autoskolas pasniedzēja darbībā; 

17.9. Pretendentam ir autoskolas pakalpojumu sniegšanai nepieciešamais aprīkojums vai  
reāla iespēja to iegādāties darbu uzsākot; 
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18. Uz Pretendentu nav attiecināmi šādi nosacījumi:  

18.1. ir pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta 
Pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu vai tiek 
konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiĦam Pretendents būs likvidēts; 

18.2. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reăistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā 
dzīvesvieta (ja tas nav reăistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir nodokĜu 
parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā 
katrā valstī pārsniedz 100 latus; 

19. Iesniedzamie atlases dokumenti: 

19.1. CSDD izsniegta apmācību karte, kura Ĝauj veikt mācību kartē noradītās autovadītāju 
kategorijas apmācību, kura arī apliecina autoskolas darbību); 

19.2. Pieteikums un apliecinājums par piedalīšanos iepirkumā (1.pielikums); 

19.3. Informācija par sniegtajiem autoskolas  pakalpojumiem pēdējos trīs gados, uzrādot 
pakalpojuma saĦēmēju, sniedzot pakalpojuma raksturojumu, tā apjomu, sniegšanas 
termiĦu (pielikums Nr.3); 

19.4 Speciālistu saraksts (pielikums Nr.4);  

19.5.Pretendenta piedāvātā pasniedzēja un praktisko nodarbību vadītāja izglītības dokumentu 
un profesionālās kompetences sertifikātu kopijas, CV, kas apliecina pretendenta 
atbilstību nolikuma 17.8.punkta prasībām; 

19.6. Pretendenta apliecinājums, ka ir nepieciešamais aprīkojums autoskolas pakalpojumu 
sniegšanai vai reāla iespēja to iegādāties darbu uzsākot; 

19.7. Pretendenta apliecinājums, ka pēdējā gada laikā CSDD nav konstatējusi pārkāpumus 
autoskolas apmācības procesā; 

19.8. Pretendenta apliecinājums, ka papildus individuālās praktiskās braukšanas nodarbības 
tiks organizētas par finanšu piedāvājumā norādīto cenu. 

 
IV. TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS  

20. Iesniedzamie dokumenti: 

20.1. Pakalpojuma sniegšanā izmantojamo transportlīdzekĜu saraksts, kurā jānorāda 
transportlīdzekĜa marka, skaits, izgatavošanas gads, pārnesumu kārbas veids. 

20.2. Nolikuma 20.1.punktā norādīto transportlīdzekĜu sertifikāti par atbilstību auto 
apmācībām. 

20.3. Darba organizācijas apraksts, kurā jāapraksta, kā līguma slēgšanas gadījumā tiks 
sniegts pakalpojums Pasūtītājam, lai sniegtu kvalitatīvu autoskolas pakalpojumu 
Lubānas vidusskolas audzēkĦiem (10.-12.klases) atbilstoši pasūtītāja prasībām. 

20.4. Pretendents ir atbildīgs par sniegto ziĦu patiesumu. Ja iepirkuma komisija, pārbaudot 
tehniskajā piedāvājumā sniegto informāciju, noskaidro, ka tā neatbilst norādītajām 
prasībām, Pretendents no līdzdalības iepirkumā tiek izslēgts. 

 
 
 

V. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
 

21. Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidlapai (2.pielikums). 
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22. Finanšu piedāvājumā cena jānorāda latos (LVL) bez PVN ar divām zīmēm aiz komata. 
23. Cenā jāiekĜauj visus ar pakalpojuma sniegšanu saistītos izdevumus, t.sk., administratīvās 

izmaksas (piemēram, transporta izdevumus, visa veida sakaru izmaksas u.c.). Papildu 
izmaksas līguma darbības laikā netiks pieĜautas. 

 
VI. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA 

 
24. Tiks salīdzināti un vērtēti tikai tie piedāvājumi, kas iesniegti šajā nolikumā paredzētajā 

kārtībā un termiĦā.  
25. Piedāvājumu vērtēšana notiks šādā kārtībā: 
25.1. iepirkuma komisija vērtēs Pretendenta piedāvājuma noformējuma atbilstību nolikuma 

prasībām. Ja iepirkuma komisija vērtēšanas procesā konstatēs tādu piedāvājuma 
neatbilstību nolikuma prasībām, kura var ietekmēt turpmāko lēmumu pieĦemšanu 
attiecībā uz Pretendentu (piem. neparakstīts piedāvājums vai tā daĜa, trūkst dokumentu, 
dokumenti nav atbilstoši iesieti un to lapas ir iespējams atdalīt u.c.), komisija var 
pieĦemt lēmumu par piedāvājuma tālāku nevērtēšanu;  

25.2. Pretendentu atlase: 

25.2.1.Komisija vērtēs vai pretendents atbilst nolikuma III sadaĜā noteiktajiem 
kvalifikācijas kritērijiem un iesniedzis visus nolikuma 19.punktā pieprasītos 
dokumentus;  

25.2.2. Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā vai iepirkuma daĜā 
un piedāvājums tālāk netiek vērtēts ja nav iesniegts kāds no nolikumā 
norādītajiem dokumentiem vai to saturs neatbilst nolikuma prasībām.  

 
25.3. Iepirkuma komisija vērtēs Pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstību nolikuma 

prasībām. 
26. Ja iepirkuma komisija vērtēšanas procesā konstatēs Pretendenta vai tehniskā piedāvājuma 

neatbilstību nolikuma prasībām jebkurā no vērtēšanas posmiem, Pretendents vai 
piedāvājums no līdzdalības iepirkumā vai tās daĜā tiks izslēgts. 

27. Līguma slēgšanas tiesības tiks piešėirtas Pretendentam, kas atbilst nolikuma prasībām un 
kura piedāvājums būs ar viszemāko cenu.  

28. Ja nav pieteicies neviens pretendents, komisija pieĦem lēmumu izsludināt iepirkumu par 
nenotikušu. 

 
 
 
 

 VII. PIELIKUMI 
 

35. Šim nolikumam ir pievienoti šādi pielikumi, kas ir tā neatĦemamas sastāvdaĜas: 

1.pielikums – Pieteikums un apliecinājums par piedalīšanos iepirkumā; 
2.pielikums – Finanšu piedāvājums; 
3.pielikums –Informācija par pretendenta pieredzi un sniegtajiem autoskolas pakalpojumiem 

(galvenie objekti); 
4.nolikums – Speciālistu saraksts. 
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Pielikums Nr.1 

 

Pieteikums un apliecinājums par piedalīšanos iepirkumā 

Id. Nr. LNP2012/14 Autoskolas pakalpojumi Lubānas vidusskolas skolēniem 
 2013. gadā” 

  
__________________________________________________________________________ 

Pretendenta nosaukums, reg.Nr. 
 

__________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________ 
Pretendenta adrese, tālruĦa/faksa numuri, kontaktpersona,  

 
__________________________________________________________________________

_ 
Pretendenta bankas rekvizīti 

 
Kontaktpersona     ___________________________________________________________ 

Pretendenta vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds 

Ar šī pieteikuma iesniegšanu: 

1) piesakās piedalīties iepirkumā LNP2012/14 „Autoskolas pakalpojumi Lubānas 
vidusskolas skolēniem 2013. gadā”; 
2) garantē, ka visas sniegtās ziĦas ir patiesas”; 
3) apliecina, ka uz viĦu neattiecas neviens no Publisko iepirkumu likuma 8¹. panta 5.daĜā 
minētie izslēgšanas nosacījumi, un nav šajā likuma pantā apstākĜu, kuru varētu būt par 
pamatu izslēgšanai no dalības iepirkumā. 

Visā līguma darbības pretendents: 
- nodrošinās aprīkotu klasi atbilstoši LR spēkā esošiem normatīviem aktiem visā 

līguma darbības laikā, 
- organizēs iepirkumā noteikto pakalpojumu nodrošināšanu atbilstoši iepirkuma 

priekšmetam, 
- nodrošinās pakalpojumu par cenām, kas iesniegtas iepirkumā un saskaĦā ar līguma 

nosacījumiem. 
 
 _____________________                      ____________ 
Pretendenta vārds, uzvārds                        paraksts 

 

z.v. 
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Pielikums Nr.2 

 
Finanšu piedāvājums 

 
 
Pretendents _______________________________________________________________ 

Nosaukums, reă.Nr. 
 

piedāvā nodrošināt autoskolas pakalpojumus, ierīkojot atbilstošu mācību klasi Lubānas 
vidusskolā 2013 gadā atbilstoši iepirkuma Nr. LNP2012/14 „Autoskolas pakalpojumi 
Lubānas vidusskolas skolēniem 2013. gadā” nolikuma noteikumiem par šādu cenu: 
 

 
Kopējā cena vienam skolniekam par autoskolas 
pakalpojumu, t.sk. 
    - 55 akadēmiskās stundas teorijā,  
    - 14 akadēmiskās stundas braukšanā 
     

 
__________ Ls bez PVN 
__________ Ls bez PVN 
__________ Ls bez PVN 

 ___________ 21% PVN 
KOPĀ: ___________ ar 21% PVN 

 
 

ar līguma kopējo summu līdz Ls  …. ( …..  00 santīmi bez PVN). 
 
 

 
 
 

______________________          ________________ 
Pretendenta vārds, uzvārds                   paraksts 

 

z.v. 
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Pielikums Nr.3 

 

Informācija par pretendenta pieredzi un sniegtajiem autoskolas  pakalpojumiem 
no 2009.gada (galvenie objekti) 

 

Nr.p.k. Pakalpojuma saĦēmējs, adrese Pakalpojuma 
raksturojums, 

apjoms?? 

Pakalpojuma 
sniegšanas termiĦš 

    

    

    

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Pielikums Nr.4 

 

Speciālistu saraksts  

autovadītāju apmācībai Lubānas vidusskolā 

 

Nr.p.k. Speciālists Izglītība, izglītību 
apliecinošā 
dokumenta 

numurs 

Darba pieredze 

    

    

    

 


