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Uzaicinājums
piedalīties tirgus izpētē
“Bezskaidras naudas norēķinu termināļi autobusos”
1. Pasūtītājs: SIA “DOBELES AUTOBUSU PARKS”
2. Pasūtītāja rekvizīti:
Uzvaras iela 12a, Dobele, Dobeles novads, LV – 3701, Latvija
Reģ. Nr. 45103001156
Kontaktpersona par iepirkuma priekšmetu – Inita Tērauda, mob.tālr. +371 26596220, e-pasts:
autobusi@dobele.lv
Tirgus izpētes ID – DAP 2020/1/TI
3. Tirgus izpētes priekšmets, līguma izpildes laiks, vieta:
3.1. Tirgus izpētes priekšmets bezskaidras naudas norēķinu termināļi autobusos, saskaņā ar noteikto
prasību specifikāciju (1.pielikums).
3.2. Līguma izpildes laiks: 2021. gada 1. janvāris uz 12 (divpadsmit) mēnešiem ar iespēju pagarināt uz 6
(sešiem) mēnešiem.
4. Piedāvājuma iesniegšanas kārtība un termiņš:
4.1. Ieinteresētais piegādātājs piedāvājumus var iesniegt personīgi SIA “DOBELES AUTOBUSU
PARKS” lietvedības daļā – Dobelē, Uzvaras ielā 12a, LV-3701, darba dienās no plkst. 8:00 līdz 12:00
un no plkst. 13:00 līdz 17:00 vai iesūtot tos e-pastā: autobusuparks@dobele.lv , bet ne vēlāk kā līdz
2020. gada 21. decembrim plkst.16:00.
5. Nosacījumi dalībai tirgus izpētē:
5.1. Ieinteresētais pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
5.2. Pretendentam jāiesniedz vispārīgu informāciju par uzņēmumu (iepriekšējo pieredzi).
5.3. Iekārtu piegādi jānodrošina SIA “DOBELES AUTOBUSU PARKS” teritorijā, Uzvaras ielā 12A,
Dobelē.
6. Piedāvājuma noformējums:
6.1. Piedāvājums jāiesniedz 1 eksemplārā.
6.2. Piedāvājuma dokumentiem jābūt latviešu valodā. Ārvalstu institūciju izdotie apliecinājumu
dokumenti drīkst būt svešvalodā ar pievienotu tulkojumu, apstiprinātu saskaņā ar normatīvajiem
aktiem, latviešu valodā.
6.3. Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Ieinteresēto piegādātāju, vai arī ir pilnvarota
pārstāvēt Ieinteresēto piegādātāju šajā tirgus izpētē.
7. Iesniedzamie dokumenti:
7.1. Ieinteresētā piegādātāja pieteikums dalībai tirgus izpētē un finanšu piedāvājums, kas sagatavots
atbilstoši nolikumam pievienotajai veidnei (2.pielikums).
7.2. Tehniskais piedāvājums ir jāsagatavo atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (1.pielikums). Tehniskajā
piedāvājumā jānorāda precīzi parametri un apraksts, nedrīkst rakstīt tikai atbilst/neatbilst un nedrīkst
lietot vārdus „ne mazāk”, „ne lielāks”, „vismaz” , „ne vairāk”, „vai ekvivalents”.
8. Finanšu piedāvājums:
8.1. Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda eiro (EUR), bez pievienotās vērtības nodokļa.
8.2. Līguma izpildes laikā piedāvājumā noteiktā cena paliek nemainīga un nav pakļauta izmaiņām.
8.3. Visām izmaksām, kas saistītas ar tirgus izpētes priekšmetu, jābūt iekļautām veiktajos aprēķinos.
Papildus izmaksas, kas nav iekļautas un norādītas finanšu piedāvājumā, netiks ņemtas vērā, noslēdzot
iepirkuma līgumu.
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1.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Tirgus izpēte par “Bezskaidras naudas norēķinu termināļiem autobusos”

Nosaukums

Bezskaidras naudas
norēķinu terminālis

Prasības

Skaits

Atsevišķi stāvoši uz baterijām
Iekārtu ir jāapkalpo Word Line

25 iekārtu noma

Prognozētais gada vidējais apgrozījums caur termināliem 150 000.00 EUR.
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Vienas vienības
nomas cena
mēnesī,
EUR bez PVN

2.pielikums

PIETEIKUMS DALĪBAI UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Tirgus izpēte par “Bezskaidras naudas norēķinu termināļiem autobusos”
Ieinteresētā pretendenta pilns nosaukums
Reģistrācijas. Nr.
Juridiskā adrese
Biroja adrese
Ieinteresētā piegādātāja kontaktpersona
(vārds, uzvārds, amats)
Tālrunis
E-pasts
Saskaņā ar tirgus izpētes nosacījumiem, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:
1. <Pretendents> piekrīt noteiktajiem nosacījumiem, tai skaitā tehniskajai specifikācijai, un garantē prasību
izpildi. Noteikumi ir skaidri un saprotami.
2. < Pretendents > apņemas veikt Pakalpojumu par piedāvāto cenu:

Nosaukums

Daudzums

Bezskaidras naudas norēķinu terminālis

Vienas vienības nomas cena
mēnesī,
EUR bez PVN
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Finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma izpildi. Tās ir izmaksas,
kas saistītas ar speciālistu darba apmaksu, darba izpildei nepieciešamo līgumu slēgšanu, komandējumiem,
nodokļiem un nodevām, kā arī nepieciešamo atļauju saņemšanu no trešajām personām, transporta
pakalpojumiem, uzturēšanas izdevumi, materiālu izmaksas u.c. maksājumi, kas nepieciešami pakalpojuma
pilnīgai un kvalitatīvai izpildei, ieskaitot visus apkalpošanas izdevumus. Atsevišķi norādīt izmaksas, kas nav
iekļautas nomas maksā, ja tādas ir.
Pretendenta apliecinājums
Mēs apliecinām:
-

mūsu sniegtās ziņas ir patiesas;

-

uzaicinājuma nosacījumus esam pilnībā izpratuši un apņemamies ievērot prasības, kā arī apliecinām
apņemšanos sniegt pakalpojumu saskaņā ar noteiktajām prasībām;

-

ka esam pilnībā iepazinušies ar tirgus izpētes apjomu un tehnisko specifikāciju un mūsu piedāvājuma
cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvāto pakalpojumu izpildi, kā arī Latvijā un
ārvalstīs maksājamie nodokļi un nodevas.
Paraksts *: ___________________________________
Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis
Vārds, uzvārds: _________________________________
Amats: ________________________________________

*

Pretendenta piedāvājumu iepirkumam ir jāparaksta pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai personai
(šādā gadījumā pretendenta piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvara).
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