
Tehniskā specifikācija 

 

Iepirkuma „TEHNIKAS IEGĀDE CEĻU UN IELU KOPŠANAI” 

identifikācijas Nr. CND 2016/4 

 

1. Vispārīgā informācija 

1.1. Pasūtītājs - Cesvaines novada dome, reģ. Nr.90000054727, Pils iela 1A, 

Cesvaine, LV4871. 

1.2. Kontaktpersona, kas ir tiesīga iepirkuma procedūras gaitā sniegt 

organizatorisku informāciju par procedūru: Uģis Fjodorovs – Cesvaines 

novada domes iepirkumu komisijas priekšsēdētājs, tālr.: 64852022, 

28382616, e-pasts: ugis.fjodorovs@cesvaine.lv. 

1.3. Iepirkuma priekšmeti: traktors, lāpsta, puspiekabe, ceļmalu pļaujamagregāts 

1.4. Pretendents var iesniegt piedāvājumus tikai par visu iepirkuma apjomu 

kopā.  

1.5. Izpildes laiks un vieta – 1 mēneša laikā pēc līguma noslēgšanas.   

1.6. Piedāvājuma noformēšana un iesniegšana - līdz 2016. gada 1. martam plkst. 

12:00. 

1.7. Pretendenta piedāvājums sastāv no pretendenta piedāvājuma (pielikums 

Nr.1). 

1.8. Piedāvājums noformējams valsts valodā atbilstoši normatīvo aktu un šī 

nolikuma prasībām. 

1.9. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aizzīmogotā aploksnē ar norādi ”Tehnikas 

iegāde ceļu un ielu kopšanai”, iepirkuma identifikācijas Nr. CND 2016/4, 

neatvērt līdz 2016. gada 1. martam plkst. 12:00. Aploksnes otrā pusē 

jānorāda Pretendenta nosaukums, adrese, tālruņi un kontaktpersona. 

1.10. Jebkurš piedāvājums, kas tiek saņemts pēc šī nolikuma 1.9. punktā noteiktā 

termiņa beigām vai nav noformēts atbilstoši šī nolikuma prasībām, 

neatvērtā veidā tiek atgriezts Pretendentam un netiek reģistrēts; 

1.11. Piedāvājuma dokumenti jāiesniedz 1 (vienā) eksemplārā latviešu valodā. 

1.12. Piedāvājuma derīguma termiņš - 30 (trīsdesmit) dienas no piedāvājuma 

atvēršanas dienas. 

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu 

2.1.  Iepirkuma priekšmeta apraksts: 

Iepirkuma „Tehnikas iegāde ceļu un ielu kopšanai” priekšmets ir šādas jaunas 

ceļu un ielu kopšanas tehnikas vienības: traktors, lāpsta, puspiekabe, ceļmalu 

pļaujamagregāts. 

Visi minētie agregāti ir savietojami ar iepirkuma tehniskajā specifikācijā 

norādīto traktoru. Piegādātājs nodrošina visas tehnikas apkopes un servisa 

pakalpojumus diennakts laikā un ne tālāk kā 100 km no Cesvaines pilsētas. 

2.2.  Piedāvājuma summā iekļaujamas visu iepirkuma priekšmetu piegādes 

izmaksas līdz Pils ielai 2, Cesvainē. 
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Traktora tehniskie dati: 

Riteņu formula 4х4 

Dzinējs 3 vai 4 cilindru dīzelis 

Jauda, z.s.  ne mazāk kā 35 z.s. 

Nominālie apgriezieni, apgr./min 2800 - 3200 

Elektroiekārta 12V, kvēlsvece katram cilindram 

Sajūgs viendisku sausais 

Ātrumkārba mehāniskā, ar ātrumu diapazoniem vismaz 16 / 8  

Ātrums uz priekšu/atpakaļ, km/st ne mazāk kā 25 / ne mazāk kā 13 

Jūgvārpsta neatkarīga I:II, 

apgr/min 
I -540; II -1000 

Jūgvārpsta sinhronā, I:II,apgr/min I -3,4; II -6,3 

 

Gabarītu izmēri, mm 

Garums 2800-3000 

Platums 1400-1600 

Augstums 2000-2200 

 

Šķērbāze, mm 

Priekšējie riteņi 1260, 1410 

Aizmugurējie riteņi 1250, 1400 

Klīrens zem aizmugurējā tilta, mm ne mazāk kā 320 

Pilna masa, kg 1650-1750 

 

Riepu izmēri 

Priekšējās riepas 7,5L-16 

Aizmugurējās riepas 12,4L-16 

 

Traktora komplektā ietilpst brīdinājuma zīme, ugunsdzēšamais aparāts, 

instrumentu komplekts, bākuguns.  

 

Lāpstas tehniskie dati:  

Vērstuves platums, m  ne mazāk kā 1,8 

Platums pie 30 grādu leņķa, m ne mazāk kā 1,6 

Vērstuves augstums, m  ne mazāk kā 0,7 

Hidrauliski paceļama  

Hidrauliski pagriežama  

Priekšējā uzkare  

 

Puspiekabes tehniskie dati: 

Celtspēja, t ne mazāk kā 3 

Kravas kastes ietilpība, m3 ne mazāk kā 2,5 

Gabarīta izmēri, mm GxPxA  4500 /1900/1700 

Kravas kastes iemēri, mm GxPxA 3000/1700/530 

Izkraušana  uz aizmuguri vai sāniem 

 



 

Ceļmalu pļaujamagregāta (pļāvēja - smalcinātāja) tehniskie dati: 

Nepieciešamā traktora jauda, zs 20-35 

Jūgvārpstas apgriezieni,min -1  540 

Darba platums, cm ne mazāk kā 130 

Transportēšanas platums, cm  ne vairāk kā 160 

Asmeņu skaits, gab. ne mazāk kā 21 

Pielietošanas pozīcijas līdz 900 uz augšu līdz 650 uz leju 

 

Garantija visai tehnikai ne mazāk kā 12 mēneši. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIELIKUMS Nr.1  

 

PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS  

Iepirkumam „Tehnikas iegāde ceļu un ielu kopšanai” 

identifikācijas Nr. CND  2016/4 

  

      2016.gada “___.”_________________ 

 

Godātā komisija, mēs, piedāvājumā parakstījušies, apstiprinām, ka saskaņā ar 

pievienoto specifikāciju (tehnikas apraksts atbilstoši iepirkuma tehniskajai 

specifikācijai), piedāvājam veikt iepirkuma „Tehnikas iegāde ceļu un ielu kopšanai 

CND 2016/4” izpildi, nodrošinot tehnikas piegādi Pils ielā 2, Cesvainē par šādu 

summu: 

_______________________________________________________EUR, bez PVN 

( summa cipariem un ar vārdiem); 

 

PVN 21%   ____________________________________________________ EUR 

(summa cipariem un ar vārdiem); 

 

PAVISAM KOPĀ _____________________________________________ EUR; 

(piedāvājuma summa cipariem ar vārdiem). 

     

1. Mēs apstiprinām, ka pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu. 

 

2. Mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 30 (trīsdesmit) dienas no 

piedāvājuma rezultātu paziņošanas un tas netiks mainīts visu piedāvājuma spēkā 

esamības laiku. 

 

3. Mēs piekrītam visiem iepirkuma tehniskajā specifikācijā minētajiem garantijas un 

tehniskās apkopes noteikumiem, kā arī esam gatavi sniegt papildus informāciju 

saistībā ar šo iepirkumu, ja tāda tiks pieprasīta. 

 

4. Mēs piekrītam, ka pasūtītājam ir tiesības veikt darbības, kas saistītas ar Publisko 

iepirkuma likumā ietverto prasību izpildi un šajā iepirkumā sniegtās informācijas 

patiesīguma noskaidrošanu. 

 



Pretendenta nosaukums: ______________________________________________ 

 

Reģistrēts: _________________________________________________________ 

 

ar Nr. ____________________________________________________________ 

 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.____________________________________ 

 

Juridiskā adrese: ____________________________________________________ 

 

Pasta adrese: _____________________________________________________ 

 

Kontaktpersona:___________________________________________________ 

          (vārds, uzvārds, amats) 

Telefons:______________________     E-pasts: _______________________ 

 

Banka: __________________________________________________________ 

 

Bankas kods: 

__________________________________________________________ 

 

Konta Nr: __________________________________________________________ 

 

Piedāvājumam pievienoti: 

Ar šo mēs uzņemamies pilnu atbildību par piedāvājumā iesniegtajiem dokumentiem, 

tajos ietverto informāciju, noformējumu.  

 

Paraksts ___________________________________________________________ 

 

Vārds, uzvārds ______________________________________________________ 

 

Ieņemamais amats ___________________________________________________ 

   z.v. 


