
AS „Rēzeknes siltumtīkli” 
Vienotais reģistrācijas numurs 40003215480, juridiskā adrese: Rīgas ielā 1, Rēzekne, LV-4601, 

tel.+371 64625133, e-pasts: info@rezeknessiltumtikli.lv  

 

 

Rēzeknē, 2020.gada 9.septembrī 

APSTIPRINU 
AS “Rēzeknes siltumtīkli”  

valdes locekļis 

09.09.2020. A.Mežals 

Cenu aptaujas  

“Jauna traktora (teleskopiskā iekrāvēja) iegāde un/vai noma 

cietā kurināmā (šķeldas) transportēšanai un kraušanai”  
NOLIKUMS 

dalībai cenu aptaujā  

  

AS “Rēzeknes siltumtīkli” veic cenu aptauju “Jauna traktora (teleskopiskā 

iekrāvēja) iegāde un/vai noma cietā kurināmā (šķeldas) transportēšanai un kraušanai” 

(turpmāk – Cenu aptauja). 

  

1. Vispārēja informācija:  

 

Pasūtītāja nosaukums AS “Rēzeknes siltumtīkli” 

Juridiskā adrese Rīgas iela 1, Rēzekne, LV-4601 

Reģistrācijas numurs 40003215480 

E-pasts info@rezeknessiltumtikli.lv   

Interneta mājas lapa www.rezeknessiltumtikli.lv   

Kontaktpersona  Ražošanas direktors Ģirts Bodžs, mob. tālrunis 28398824 

Piedāvājuma iesniegšanas 

termiņš un veids 

Līdz 2020.gada 21.septembrim plkst.10.00, nosūtot 

piedāvājumu elektroniski uz e-pastu vai iesniedzot papīra 

formātā 

Piedāvājuma izvēles 

kritērijs 

Piedāvājums ar viszemāko cenu (bez PVN), kas atbilst 

visiem cenu aptaujā izvirzītiem nosacījumiem un tehniskai 

specifikācijai 
 

2.Cenu aptaujas priekšmets: 

2.1. AS “Rēzeknes siltumtīkli” izsludina cenu aptauju jauna traktora (teleskopiskā 

iekrāvēja) iegādei un/vai nomai cietā kurināmā (šķeldas) transportēšanai un kraušanai saskaņā 

ar 2.pielikumā norādītās tehniskās specifikācijas prasībām. 

2.2. Pasūtītājs patur izvēles tiesības attiecībā uz traktora iegādi vai nomas tiesību 

izmantošanu, atkarībā no tā, kuru no variantiem Pasūtītājs atzīs par ekonomiski visizdevīgāko. 

2.3. Pretendentam ir tiesības iesniegt kopumā vienu Piedāvājumu dalībai cenu aptaujā. 

Tomēr Pretendentam iesniedzot piedāvājumu, ir tiesības izvēlēties, kuru no pakalpojuma veidiem 

tas ir ieinteresēts sniegt Pasūtītājam – traktora pārdošanas un/vai nomas pakalpojumu. Ja 

pretendents ir spējīgs sniegt abu pakalpojumu – traktora pārdošanas un nomas - nodrošināšanu, 

tas finanšu piedāvājumā norāda cenas abiem pakalpojumiem. 

2.4. Pasūtītājs preces apmaksu veic no sava budžeta.  

 

3. Līguma darbības un izpildes termiņš: 

mailto:info@rezeknessiltumtikli.lv
mailto:info@rezeknessiltumtikli.lv
http://www.rezeknessiltumtikli.lv/


3.1. Līguma darbības termiņš: no 15.11.2020. uz 5 (pieciem) gadiem. 

3.2. Saistību izpilde saskaņā ar noslēgto līgumu līdz saistību izpildes beigām, paredzot preces 

garantiju. 
 

4. Cenu piedāvājuma iesniegšanas laiks un vieta  

4.1. Cenu piedāvājumi iesniedzami līdz 2020.gada 21.septembra plkst. 10.00, nosūtot 

uz e-pastu: info@rezeknessiltumtikli.lv, parakstot dokumentus ar drošu elektronisku parakstu 

vai iesniedzot personīgi AS “Rēzeknes siltumtīkli” birojā, Rīgas ielā 1, Rēzeknē, vai atsūtot pa 

pastu vai kurjera starpniecību. 

4.2. Sūtījumiem jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa beigām. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc minētā termiņa, netiks izskatīti un tiks atdoti 

atpakaļ iesniedzējam neatvērti. 

4.3. Ja piedāvājums tiek iesniegtu personīgi vai ar pasta un kurjera starpniecību, tam jābūt 

aizlīmētā aploksnē, uz kuras norādīts Pasūtītājs, Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, 

adrese un atzīme: “Piedāvājums cenu aptaujai “Jauna traktora (teleskopiskā iekrāvēja) iegāde 

un/vai noma cietā kurināmā (šķeldas) transportēšanai un kraušanai”, neatvērt līdz 21.09.2020. 

pulksten 10.00.” 
 

5. Nosacījumi dalībai cenu aptaujā 

5.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā 

ārvalstīs. 

5.2. Preces (traktora) pārdevēja tirdzniecības vieta ir reģistrēta mehānisko 

transportlīdzekļu mazumtirdzniecībai atbilstoši pretendenta reģistrācijas valsts normatīvo aktu 

prasībām, ja tādas attiecināmas. 

5.3. Pretendents spēj nodrošināt pārdodamās vai nomātās tehnikas (traktora) garantijas 

apkalpošanu. 
 

6. Iesniedzamie dokumenti: 
6.1. Pretendenta Pieteikums (1.pielikums) dalībai cenu aptaujā, kuru paraksta 

paraksttiesīgā persona vai pilnvarotā persona, pievienojot attiecīgu pilnvaru. 

6.2. Pretendents iesniedz Tehnisko un Finanšu piedāvājumu, atbilstoši cenu aptaujai 

pievienotajam 3.pielikumam, kur: 

6.2.1. norāda traktora pārdošanas un/vai nomas cenu euro (EUR), 

6.2.2.pretendents iesniedz tehnisko piedāvājumu, kurā iekļauti konkrētie piedāvātie 

nosacījumi. Kopā ar Tehnisko piedāvājumu pretendents iesniedz ražotāja tehnisko 

dokumentāciju, kurā Pasūtītājs var pārliecināties par Tehniskajā piedāvājumā norādīto 

raksturlielumu, tai skaitā vides rādītāju, atbilstību Tehniskās specifikācijas prasībām. 

6.4. Pretendents iesniedz traktora pirkšanas – pārdošanas vai traktora nomas uz 5 

(pieciem) gadiem līguma projektu. 

6.5. Apliecinājumu par pretendenta spēju nodrošināt traktora garantijas apkalpošanu. 

Gadījumā, ja pretendenta nodrošināto traktora garantijas apkalpošanu plānots veikt pie 

pretendenta sadarbības partnera, pretendents iesniedz sadarbību apliecinošu dokumentu. 

6.6. Piedāvājuma pieteikumu, tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo Word formātā 

un paraksta ar drošu elektronisko parakstu Pretendenta paraksttiesīgā persona vai pilnvarota 

persona (tad tiek pievienota pilnvaras kopija). Pārējie pieprasītie dokumenti var tikt atsūtīti PDF 

formātā. 

 

7. Piedāvājuma derīguma termiņš  

Piedāvājumam jābūt spēkā līdz traktora pirkšanas – pārdošanas vai nomas līguma 

noslēgšanai, bet ne mazāk kā  45 dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. 
 

8. Piedāvājuma izvēles kritērijs – saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, izvērtējot 

traktora tehnisko komplektāciju, garantiju un tehniskās apkopes piedāvājumu un pārējos cenu 

aptaujas nosacījumus.  
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9. Pakalpojuma līguma noslēgšana  

 9.1.  Pasūtītājs ar uzvarējušo Pretendentu, pamatojoties uz iesniegto piedāvājumu un 

Pretendenta kvalifikācijas apliecinājumu, saskaņā ar cenu aptaujas uzaicinājuma nosacījumiem, 

noslēgs pirkšanas – pārdošanas vai nomas līgumu. 

9.2. Paziņojums par uzvarētāju tiks publicēts Pasūtītāja mājas lapā 

www.rezeknessiltumtikli.lv  pēc lēmuma pieņemšanas. 

9.3. Ja izraudzītais Cenu aptaujas uzvarētājs atsakās slēgt līgumu ar Pasūtītāju, Pasūtītājs 

izvēlas nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu.  

9.4. Pasūtītājs patur tiesības pārtraukt Cenu aptauju jebkurā stadijā līdz piegādes līguma 

noslēgšanai. 

 

 

 

 

  

http://www.ilukste.lv/


Nolikuma  

“Jauna traktora (teleskopiskā iekrāvēja) iegāde un/vai noma cietā 

 kurināmā (šķeldas) transportēšanai un kraušanai” 1.pielikums 
 

 

 

PRETENDENTA PIETEIKUMS 

 
Pretendenta 

nosaukums:_________________________________________________________________ 

 

 

Reģistrācijas datums: ___.___._______.  Reģistrācijas numurs:____________________________ 

 

Juridiskā adrese: _________________________________________________________________ 

 

Pasta adrese: ____________________________________________________________________ 

 

Mājas lapa:__________________________________________________________________________ 

 

E-pasts:______________________Tālruņa numurs:_____________________________________ 

Kontaktpersonas vārds, uzvārds: ____________________________________________________ 

 

Kontaktpersonas tālruņa numurs:__________________ E-pasts:____________________________ 

 

Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds un amats:____________________________________ 

 

Iesniedzam savu piedāvājumu cenu aptaujā “Jauna traktora (teleskopiskā iekrāvēja) 

iegāde un/vai noma cietā kurināmā (šķeldas) transportēšanai un kraušanai”, un apliecinām, 

ka: 

1. piedāvājumā sniegtā informācija ir patiesa; 

2. iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā pasūtītāja noteiktajā termiņā 

parakstīsim traktora pirkšanas - pārdošanas vai nomas līgumu. 

 

 
  

 

 

 

 

     

 (Pilnvarotās personas amata 

nosaukums) 

(Personiskais paraksts) (Paraksta atšifrējums) 

   

2020.gada 

____._______________  

 

 

 

Ja piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona, tad jāiesniedz oficiāls dokuments latviešu valodā, 

kas apliecina, ka persona ir pilnvarota pārstāvēt uzņēmumu. 

 

 

 

 

 



Nolikuma  

“Jauna traktora (teleskopiskā iekrāvēja) iegāde un/vai noma cietā 

 kurināmā (šķeldas) transportēšanai un kraušanai” 2.pielikums 

 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

Prasības, kas attiecas uz cenu aptaujas priekšmetu – jauna traktora (teleskopiskā iekrāvēja) 

iegādei un/vai nomai 

 

Minimālās prasības jaunam traktoram (teleskopiskajam iekrāvējam): 

Nr.

p.k

. 

Tehniskie rādītāji Prasības 

 Marka, modelis  

1. Dzinējs Dīzeļdzinējs 

2. Dzinēja jauda (ne mazāk kā) 80kW 

3. Cilindru skaits 4 cilindri 

4. Riteņu piedziņa  4WD četru riteņu piedziņa, trīs štūrēšanas veidi:  

1. tikai priekšējie riteņi; 

2. visi četri riteņi; 

3. priekšējie un aizmugurējie riteņi griežas paralēli 

- “krabis” – manevrētspējas nodrošināšanai 

ierobežotā teritorijā) 

5. Reverss Jābūt 

6. 3 strēles funkciju vienlaivīga veikšana Jābūt 

7. Maksimālā celtspēja ne mazāka par ne mazāka par 4000kg 

8. Celtspēja maksimālā augstumā ne mazāka par 2500kg 

9. Celtspēja pie maksimālas izlieces ne mazāka par 1500kg 

10. Maksimālais celšanas augstums ne mazāks par 6,5m 

11. Maksimālā izliece ne mazāka kā 3,5m 

12. Hidrauliskā strēle vēlams 2 sekciju 

13. Strēles amortizācija Jābūt 

14. Maksimālais ātrums ne mazāks kā Uz priekšu 30km/h 

Uz aizmuguri 15km/h 

15. Hidrosūkņa ražība ne mazāka kā 140l/min 

16. Kabīnes amortizācija vēlams 

17. Riepas ar paaugstinātu berzes noturību Jābūt 

18. 360° redzamība vismaz priekšējā, aizmugurējā un jumta loga 

tīrītājs 

19. Priekšējā stikla aizsargrežģis Jābūt 

20. Kabīnes apsildes sistēma Jābūt 

21. Gaisa kondicionieris Jābūt 

22. Palešu dakšas ar uzkabi Jābūt 

23. Šķeldas pārkraušanas kauss (ātri 

maināms) 

Vismaz 3000l (ar maināmu nazi) 

24. Dzeltenā bākuguns Jābūt 

25. Avārijas zīme Jābūt 

26. Ugunsdzēšamais aparāts Jābūt 

27. Serviss 24h laikā  Jānodrošina 

28. Garantijas laiks ne mazāks kā  60 mēneši vai 3000m/h 

29. Garantijas apkalpošana un serviss Tehniskās apkopes intervāli ne biežāk kā ik pēc 

500 motorstundām 



30. Apmācība (gan teorija, gan reālā darbā) 

(vismaz 4 operatoriem) 

Jānodrošina 

31. Ekspluatācijas un darba drošības 

instrukcijas - valsts valodā 

Jābūt 

32. Rezerves daļu katalogs Jābūt 

33. Iespēja nodrošināt ar maiņas auto 

ilglaicīgu garantijas remonta darbu 

gadījumā 

Vēlams 

 

Papildus nosacījumi: 

 Traktoram jāatbilst ES standartiem un jābūt CE sertifikātam/atbilstības deklarācijai. 

 Tehniskajam piedāvājumam pretendents ir tiesīgs pievienot aprakstus, fotogrāfijas vai 

citus vizuālos materiālus par traktora īpašībām, ārējo un iekšējo izskatu. 

 Ja piedāvātā iekārta atšķirsies (nespēs nodrošināt kādu no izvirzītajām prasībām), norādiet, 

kura prasība konkrētajai iekārtai/modelim netiks izpildīta). 

 

 

 

 

 

  



Nolikuma  

“Jauna traktora (teleskopiskā iekrāvēja) iegāde un/vai noma cietā 

 kurināmā (šķeldas) transportēšanai un kraušanai” 3.pielikums 

 

TEHNISKAIS un FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
 

Traktors (teleskopiskais iekrāvējs): ______________________________________ (norādīt 

piedāvātā traktora nosaukumu un modeli) 

 

Nr.p.k. Tehniskie rādītāji Prasības Pretendenta piedāvājums 

 Marka, modelis, izlaiduma 

gads 

  

1. Dzinējs Dīzeļdzinējs  

2. Dzinēja jauda (ne mazāk kā) 80kW  

3. Cilindru skaits 4 cilindri  

4. Riteņu piedziņa  4WD četru riteņu 

piedziņa, trīs štūrēšanas 

veidi:  

1. tikai priekšējie riteņi; 

2. visi četri riteņi; 

3. priekšējie un 

aizmugurējie riteņi 

griežas paralēli - 

“krabis” – 

manevrētspējas 

nodrošināšanai 

ierobežotā teritorijā) 

 

5. Reverss Jābūt  

6. 3 strēles funkciju vienlaivīga 

veikšana 

Jābūt  

7. Maksimālā celtspēja ne 

mazāka par 

ne mazāka par 4000kg  

8. Celtspēja maksimālā 

augstumā 

ne mazāka par 2500kg  

9. Celtspēja pie maksimālas 

izlieces 

ne mazāka par 1500kg  

10. Maksimālais celšanas 

augstums 

ne mazāks par 6,5m  

11. Maksimālā izliece ne mazāka kā 3,5m  

12. Hidrauliskā strēle vēlams 2 sekciju  

13. Strēles amortizācija Jābūt  

14. Maksimālais ātrums ne 

mazāks kā 

Uz priekšu 30km/h 

Uz aizmuguri 15km/h 

 

15. Hidrosūkņa ražība ne mazāka kā 140l/min  

16. Kabīnes amortizācija vēlams  

17. Riepas ar paaugstinātu 

berzes noturību 

Jābūt  

18. 360° redzamība vismaz priekšējā, 

aizmugurējā un jumta 

loga tīrītājs 

 

19. Priekšējā stikla aizsargrežģis Jābūt  

20. Kabīnes apsildes sistēma Jābūt  

21. Gaisa kondicionieris Jābūt  

22. Palešu dakšas ar uzkabi Jābūt  



23. Šķeldas pārkraušanas kauss 

(ātri maināms) 

Vismaz 3000l (ar 

maināmu nazi) 

 

24. Dzeltenā bākuguns Jābūt  

25. Avārijas zīme Jābūt  

26. Ugunsdzēšamais aparāts Jābūt  

27. Serviss 24h laikā  Jānodrošina  

28. Garantijas laiks ne mazāks 

kā 

36 mēneši vai 3000m/h  

29. Garantijas apkalpošana un 

serviss 

Tehniskās apkopes 

intervāli ne biežāk kā ik 

pēc 500 motorstundām 

 

30. Apmācība (gan teorija, gan 

reālā darbā) (vismaz 4 

operatoriem) 

Jānodrošina  

31. Ekspluatācijas un darba 

drošības instrukcijas - valsts 

valodā 

Jābūt  

32. Rezerves daļu katalogs Jābūt  

33. Iespēja nodrošināt ar maiņas 

auto ilglaicīgu garantijas 

remonta darbu gadījumā 

Vēlams  

34. Traktora darbmūža 

nobraukums jaunam 

traktoram 

Norādīt atbilstoši 

ražotāja datiem 

 

35. Traktora piegāde  līdz 15.11.2020.  

36. Ja pretendents piedāvā tikai 

traktora pārdošanas 

pakalpojumu, norādīt vai ir 

paredzēta tā līzinga/kredīta 

izmaksa. 

 

IR/NAV 

 

37. Vides rādītāji:   

 Oglekļa dioksīda (CO2) 

emisijas, g/km 

Norādīt atbilstoši 

ražotāja datiem 

 

 Slāpekļa oksīda (NOx) 

emisijas, g/km 

Norādīt atbilstoši 

ražotāja datiem 

 

 Cieto daļiņu (PM) emisijas, 

g/km 

Norādīt atbilstoši 

ražotāja datiem 

 

  

 
LĪGUMCENA (EUR) 

 

 

  PVN 21%  

  LĪGUMCENA KOPĀ 

AR PVN (EUR) 

 

TRAKTORA NOMAS IKMĒNEŠA MAKSĀJUMS (EUR) 

 vai traktora 1 nostrādātās motorstundas nomas cena (EUR) 

 

 

Apliecinām, ka Piedāvājumā norādītā preces cenas ietver visus nodokļus, nodevas, piegādes 

izdevumus un pirmspārdošanas sagatavošanu. 

 

Paraksttiesīgās personas paraksts:_______________________________ 

 

Vārds, Uzvārds:____________________________________________ 

 

Ieņemamais amats:___________________________________________ 

Datums:_______________ 


