
UZAICINĀJUMS  PRETENDENTIEM  

IESNIEGT PIEDĀVĀJUMUS 

 

Daugavpils pašvaldības iestāde “Latviešu kultūras centrs”, reģ. Nr. 90000077556,  aicina 

pretendentus iesniegt piedāvājumus autotransporta pakalpojumu sniegšanai akordeonistu 

braucienam uz Lančiano (Itālija).  

 Piedāvājumi iesniedzami Latviešu kultūras centrā (Rīgas iela 22a, Daugavpils) vai arī 

elektroniskā veidā: centrs@apollo.lv ;  

Kontaktpersonas: R.Osmane, mob.29192953, t.65422763 

Dokumentu iesniegšanas datums: līdz 2012.gada 18.septembrim plkst. 10:00. 

  

Pretendentam ir jāiesniedz sekojoši dokumenti: 

1. Pretendenta piedāvājums. 

2. Komersanta reģistrācijas apliecība. 

3. Izziņu, ko izsniegusi Latvijas vai ārvalsts kompetenta institūcija (ja Pretendents nav 

reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), kas apliecina, ka tam 

nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālas apdrošināšanas iemaksu parādu, kas 

kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus; šādu dokumentu (s) pieņem un atzīst, ja tas 

izdots ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas. 

4. Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegta  

izziņa, kas apliecina, ka Pretendents reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un Pretendentam 

nav pasludināts tā maksātnespējas process. 

5. Pretendenta derīga Eiropas Kopienas atļauja pasažieru pārvadājumiem (apliecināta 

kopija). 

6. Pasūtītāja pieredzes apliecinājums (tabulas veidā – brauciena nosaukums, pasūtītājs, 

pasūtītāja kontaktpersona, līguma summa, līguma izpildes laiks) par trijiem iepriekšējiem 

gadiem (vismaz divi līgumi) līdzīga pakalpojuma sniegšanā. Par līdzīga pakalpojuma 

sniegšanu tiek uzskatīti pasažieru pārvadājumi uz Eiropas Kopienas valstīm, kur 

pasažieru skaits nav mazāks par tehniskajā specifikācijā norādīto pasažieru skaitu 

un līguma cenas apmērs nav mazāks par Pretendenta piedāvāto līgumcenu šajā 

iepirkuma daļā.   
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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 

Iepirkuma priekšmeta apraksts. 

 

Pasūtītājs sniedz pakalpojumu „ Pasažieru pārvadājumu pakalpojumi” – akordeonistu orķestra 

brauciens uz starptautisko konkursu pilsētā Lančiano (Itālija). Orķestrim jābūt galapunktā    

2012. gada 25.septembrī no rīta un izbraukšana no Lančiano 2012.gada 29.septembra vakarā 

atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām. 

 

Tehniskā specifikācija atbilstoši iepirkuma priekšmetam. 

 

Nodrošināt akordeonistu orķestra braucienu ar pasažieru autobusu ne mazāk kā 50 sēdvietas uz 

starptautisko konkursu Lancčiano (Itālija). 

 

Brauciena maršruts un laiks. 

 

Daugavpils – Lančiano – Daugavpils 

 

Īpašie nosacījumi. 

 

Naktsmītnes atrodas 30 km no Lančiano pilsētas (4 naktis). 

 

Autobusā ir jābūt sekojošām labierīcībām: 

- karstais un aukstais ūdens; 

- ledusskapis; 

- tualete; 

- nodošināta roku mazgāšana; 

- tīrība salonā; 

- kondicionieris; 

- navigācija; 

- bagāžas nodalījumi. 

 

Izpildītājs uzņemas pilnu finansiālu un materiālu atbildību par orķestra dalībnieku izmitināšanu, 

barošanu un nogādāšanu pēc noteiktā maršruta noteiktajā laikā, ja autobuss tiek bojāts vai salūzt. 

 

Piedāvājuma cenā ir iekļaujami nepieciešamie ceļa nodokļi, stāvvietu izdevumi, transporta 

apdrošināšanas izdevumi, degvielas izdevumi, autovadītāju komandējuma un dienas naudas, utt. 

Brauciena laikā autovadītāju papildus prasības netiks ņemtas vērā. 

 

Samaksas kārtība. 

 

Pasūtītājs veic priekšapmaksu 30% apmērā no kopējās līgumsummas pēc līguma parakstīšanas 

ne vēlāk kā četras dienas pirms brauciena. 

 

Pārējās līgumsummas daļas samaksa tiek veikta 15 dienu laikā pēc brauciena izpildīšanas. 


