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Plānotā iepirkuma priekšmets

Autobusa
pakalpojumi
Rēzeknes
administrācijas vajadzībām

Iepirkuma identifikācijas numurs

RNP 2011/21

Iepirkums

Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta prasībām

Paredzamā līgumcena

Līdz 6000 Ls (bez PVN)

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

2011. gada 29.aprīlis plkst.10-00

Vērtēšanas kritēriji

Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums:
1. piedāvātā cena (bez pievienotās vērtības nodokļa);
2. pasažieru pārvadājumiem piemēroto transportlīdzekļu atbilstība
labākajiem rādītājiem;
3. viena kilometra izcenojums (bez pievienotās vērtības nodokļa).

Piedāvājumu iesniegšanas veids

Piedāvājumi var tikt iesniegti personīgi vai nosūtīti pa pastu slēgtā
aploksnē ar norādi “Iepirkums Nr. RNP 2011/21 “Autobusa
pakalpojumi Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas
vajadzībām”. Piedāvājumā jāietver:
1. Pretendenta pieteikums, kuru paraksta ar paraksta tiesībām
apveltīta vai pilnvarota persona. Pieteikumā norāda pretendenta
nosaukumu un rekvizītus.
2. Komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas
iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija.
3. Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta piektajā daļā paredzētais
apliecinājums.
4. Licence pasažieru pārvadājumu veikšanai un licences kartiņas
kopija.
5. Transportlīdzekļu saraksts atbilstoši tehniskajai specifikācijai.
6. Finanšu piedāvājums, kurā tiek norādīta kopējā summa (bez PVN)
un atsevišķi PVN apmērs un summa, kā arī kopējā summa, ieskaitot
PVN.

novada

pašvaldības

7. Apliecinājums par pakalpojuma drošības un kvalitātes
garantiju.
8. Tehniskās rezerves nodrošinājuma apliecinājums, kurā
atrunāts, kādā veidā tiek nodrošināts rezerves autobuss, ja ir tāda
nepieciešamība.
9. Pārvadājumu veikšanai paredzēto transportlīdzekļu vadītāju
saraksts, norādot profesionālo kvalifikāciju (kategoriju) un darba
stāžu pasažieru pārvadājumos.
Piedāvājuma iesniegšanas vieta

Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne,
LV-4601, 17.kabinets (pieņemamā telpa).

Paredzamais līguma darbības laiks

Līdz 2012. gada 30.aprīlim

Būtiskie līguma nosacījumi

Maksa par katru atsevišķu pakalpojumu tiek veikta ar bezskaidras
naudas pārskaitījumu 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc rēķina
saņemšanas.

Kontaktpersona

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Larisa Vinogradova
tel. 64607171, e-pasts: larisa.vinogradova@rdc.lv
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Tehniskā specifikācija
Nr.
p.
k.

Ietilpība

Marka

Kategorija

1.

24

norāda
pretendents

M2
M3

2.

50

norāda
pretendents

M3

Klase

(saskaņā ar
Ministru
kabineta
22.12.2009.
not.
Nr.1494)

A;B
I; II;
III
I; II;
III

(norāda
pretendents)

Degvielas
patēriņš
(litros)
uz 100 km

1 (viena)
kilometra
izcenojums
(bez PVN)

1-2-3-4-5

līdz 16 l

norāda
pretendents

1-2-3-4-5

līdz 32 l

norāda
pretendents

Emisijas
klase

