2. pielikums
Iepirkuma procedūras nolikumam
„Jauna mikroautobusa iegāde Vaboles pagasta pārvaldes vajadzībām”
Identifikācijas Nr. Vaboles pag.pārv. 2016/7

Tehniskā specifikācija
iepirkumam id. Nr.

„Jauna mikroautobusa iegāde Vaboles pagasta pārvaldes vajadzībām”
1.

Vispārējās prasības:
1.1. Pretendentam jānodrošina mikroautobusa reģistrācija CSDD uz Pasūtītāja vārda.
1.2. Piegādes brīdī mikroautobusa degvielas tvertnē ir jābūt vismaz 10 l degvielas apjomam, kā
arī transporta līdzeklim jābūt pilnībā aprīkotam, lai atbilstoši normatīvo aktu prasībām
nodrošinātu dalību ceļu satiksmē.
1.3. Pretendentam jānodrošina Pasūtītājam iespēja Latvijas teritorijā apskatīt un izmēģināt
mikroautobusu pirms līguma slēgšanas.
1.4. Pretendentam jāveic mikroautobusa OCTA un KASKO apdrošināšana uz Pasūtītāja vārda.

2.

Mikroautobusam jāatbilst sekojošiem tehniskās specifikācijas nosacījumiem:

Kritērijs
Virsbūves tips
Izlaiduma gads
Sēdvietu skaits
Pilna masa
Durvju skaits

Prasības
Pasažieru mikroautobuss
ne agrāk kā 2017.gadā
8+1 (3-3-3) braukšanas virzienā. Sēdekļi otrajā un trešajā rindā
viegli izņemami un sēdekļu atzveltnes saliekamas braukšanas
virzienā.
no 3000 kg līdz 3100 kg
4
(t.sk. sānu slīddurvis pasažieru salona labajā pusē),
aizmugurējās durvis atveramas uz augšu.
ne vairāk kā 100 km
ne mazāk kā 1900 cm3,
dīzeļdegviela
ne mazāk kā 150

Nobraukums
Motora darba tilpums
degvielas veids
Motora jauda (ZS)
Degvielas patēriņs l/100km
Ražotāja noteikts degvielas patēriņš ne vairāk 6,5 litri
kombinētajā ciklā
Degvielas tvertne (l)
ne mazāk kā 70
CO2 izmeši g/km
ne vairāk kā 170
Emisijas klase
ne zemāka par EURO 6
Pārnesumu kārbas tips,
manuāla
pārnesumu skaits
6 (neskaitot aizmugures)
piedziņa
priekšējā
Virsbūves krāsa
Vientoņa (metāliska), krāsojuma toni saskaņojot ar pasūtītāju
Virsbūve
ne garāka kā 5400 mm,
Mikroautobusa augstums
Ne augstāka kā 2000 mm
Dienas braukšanas gaismas
Automātiski ieslēdzamas iedarbinot motoru
Pasažieru salons un kravas telpa:
garums (no vadītāja sēdekļu rindas ne mazāk kā 2900 mm
aizmugures līdz aizmugures durvīm)

augstums
Pasažieru/kravas telpas apdare
Riteņu diski
Riepas

ne mazāk kā 1300 mm
Sienu un griestu tapsējums
skaņas/siltuma izolāciju
Tērauda, ne mazāki kā R16
2 komplekti (vasaras un ziemas)

ar

mīkstu

materiālu

un

Klīrenss (nenoslogotam mikroautobusam) ne mazāk kā 200 mm
Minimālās prasības aprīkojumam
Priekšējie drošības gaisa spilveni
Pretbloķēšanas sistēma ABS
Automātiskā pretbuksēšanas sistēma ASR
Elektroniskā stabilitātes programma ESP
stūres pastiprinātājs
augstumā un dziļumā regulējama stūres kolonna
elektriski regulējami un apsildāmi sānu atpakaļskata spoguļi
elektriski vadāmi pacēlāji priekšējiem sānu logiem
apsildāms aizmugurējais stikls, logu tīrītāju slotiņas ar mazgāšanas

iekārtu.

Ražotāja tonēti sānu loģi pasažieru salonam
centrālā atslēga ar tālvadību (2 komplekti)
elektroniskais imobilaizeris
pretaizdzīšanas signalizācija ar pretaizvilkšanas funkciju
gaisa kondicionētājs vadītāja kabīnē un pasažieru salonā
pasažieru salona apsilde atsevišķi regulējama no vadītāja kabīnes
augstumā regulējams un apsildāms vadītāja sēdeklis ar elkoņa
balstu un muguras balstiem
Priekšējie un aizmugurējie dubļu sargi
Papildus dzinēja aizsargs
Fiksēta sakabes ierīce
Gumijots grīdas segums vadītāja un pasažieru nodalījumā
sēdekļu apdare no auduma ar tumšu toni
Rūpnīcas uzstādīts radio ar USB un SD karšu ligzdām un
Bluetooth savienojumu
stāvvietā novietošanās sensori aizmugurē
Pasažieru sēdekļu galvas balsti
pilna izmēra rezerves ritenis, domkrats, instrumentu komplekts
gumijas paklāju komplekts vadītāja kabīnē
aptieciņa, ugunsdzēšamais aparāts, avārijas trīsstūris, veste
lietošanas instrukcija un servisa grāmatiņa latviešu valodā

Tehnisko apkopju veikšanas vieta

Garantija
Apdrošināšana

Piegādes termiņš
Piegādes adrese
Aprīkojums

Tehniskas apkopes un garantijas remonta veikšanas iespēja
ražotāja atzītā un sertificētā tehniskās apkopes (servisa) centrā ne
tālāk par 30 km no pasūtītāja juridiskās adreses.
ne mazāk kā 4 vietās Latvijā
Ne mazāk kā 4 gadi un ne mazāk kā 100000km nobraukuma
Virsbūves garantija pret caurrūsēšanu ne mazāk kā 10 gadi
KASKO un OCTA apdrošināšanas polises uz 1 gadu.
Polises darbības teritorija: Latvija
Apdrošinājuma pašrisks par pirmo pieteikto apdrošināšanas
gadījumu 0 %.
100 (simts) dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža
„Saieta nams”, Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils novads
Piegādes brīdī mikroautobusa degvielas tvertnē ir jābūt vismaz
10 l degvielas apjomam, kā arī transporta līdzeklim jābūt pilnībā
aprīkotam, lai atbilstoši normatīvo aktu prasībām nodrošinātu

Reģistrācija CSDD

dalību ceļu satiksmē.
Piedāvātajam mikroautobusam jābūt reģistrētam Latvijas
Republikā uz Daugavpils novada pašvaldības Vaboles pagasta
pārvaldes vārda ar derīgu tehniskās apskates uzlīmi

3. pielikums
Iepirkuma procedūras nolikumam
„Jauna mikroautobusa iegāde Vaboles pagasta pārvaldes vajadzībām”
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Tehniskā piedāvājuma forma
Tehniskās specifikācijas prasības
Virsbūves tips
Izlaiduma gads
Sēdvietu skaits

Pilna masa
Durvju skaits

Pasažieru mikroautobuss
ne agrāk kā 2017.gadā
8+1 (3-3-3) braukšanas virzienā.
Sēdekļi otrajā un trešajā rindā viegli
izņemami un sēdekļu atzveltnes
saliekamas braukšanas virzienā.
no 3000 kg līdz 3100 kg
4 (t.sk. sānu slīddurvis pasažieru
salona labajā pusē), aizmugurējās
durvis atveramas uz augšu.
ne vairāk kā 100 km
ne mazāk kā 1900 cm3,
dīzeļdegviela
ne mazāk kā 150

Nobraukums
Motora darba tilpums
degvielas veids
Motora jauda (ZS)
Degvielas patēriņs l/100km
Ražotāja noteikts degvielas ne vairāk 6,5 litri
patēriņš kombinētajā ciklā
Degvielas tvertne (l)
ne mazāk kā 70
CO2 izmeši g/km
ne vairāk kā 170
Emisijas klase
ne zemāka par EURO 6
Pārnesumu kārbas tips,
manuāla
pārnesumu skaits
6 (neskaitot aizmugures)
piedziņa
priekšējā
Virsbūves krāsa
Vientoņa (metāliska), krāsojuma toni
saskaņojot ar pasūtītāju
Virsbūve
ne garāka kā 5400 mm,

Mikroautobusa augstums
Ne augstāka kā 2000 mm
Dienas braukšanas gaismas Automātiski ieslēdzamas iedarbinot
motoru
Pasažieru salons un kravas
telpa:
ne mazāk kā 2900 mm
garums (no vadītāja sēdekļu
rindas aizmugures līdz aizmugures ne mazāk kā 1300 mm
durvīm)

augstums
Pasažieru/kravas
telpas Sienu un griestu tapsējums ar mīkstu
apdare
materiālu un skaņas/siltuma izolāciju
Riteņu diski
Tērauda, ne mazāki kā R16
Riepas
2 komplekti (vasaras un ziemas)
Klīrenss
(nenoslogotam ne mazāk kā 200 mm
mikroautobusam)

Minimālās
aprīkojumam

prasības Priekšējie drošības gaisa spilveni
Pretbloķēšanas sistēma ABS
Automātiskā pretbuksēšanas sistēma
ASR

Pretendenta piedāvājums
Jānorāda mikroautobusa marka, modelis

Elektroniskā stabilitātes programma
ESP
stūres pastiprinātājs
augstumā un dziļumā regulējama
stūres kolonna
elektriski regulējami un apsildāmi
sānu atpakaļskata spoguļi
elektriski
vadāmi
pacēlāji
priekšējiem sānu logiem
apsildāms aizmugurējais stikls, logu
tīrītāju slotiņas ar mazgāšanas
iekārtu.
Ražotāja tonēti sānu loģi pasažieru
salonam
centrālā atslēga ar tālvadību (2
komplekti)
elektroniskais imobilaizeris
pretaizdzīšanas
signalizācija
ar
pretaizvilkšanas funkciju
gaisa kondicionētājs vadītāja kabīnē
un pasažieru salonā
pasažieru salona apsilde atsevišķi
regulējama no vadītāja kabīnes
augstumā regulējams un apsildāms
vadītāja sēdeklis ar elkoņa balstu un
muguras balstiem
Priekšējie un aizmugurējie dubļu
sargi
Papildus dzinēja aizsargs
Fiksēta sakabes ierīce
Gumijots grīdas segums vadītāja un
pasažieru nodalījumā
sēdekļu apdare no auduma ar tumšu
toni
Rūpnīcas uzstādīts radio ar USB un
SD karšu ligzdām un Bluetooth
savienojumu
stāvvietā
novietošanās
sensori
aizmugurē
Pasažieru sēdekļu galvas balsti
pilna izmēra rezerves ritenis,
domkrats, instrumentu komplekts
gumijas paklāju komplekts vadītāja
kabīnē
aptieciņa, ugunsdzēšamais aparāts,
avārijas trīsstūris, veste
lietošanas instrukcija un servisa
grāmatiņa latviešu valodā
Tehnisko apkopju veikšanas Tehniskas

apkopes

un

garantijas

vieta

Garantija

Apdrošināšana

Piegādes termiņš
Piegādes adrese
Aprīkojums

Reģistrācija CSDD

remonta veikšanas iespēja ražotāja
atzītā un sertificētā tehniskās apkopes
(servisa) centrā ne tālāk par 30 km no
pasūtītāja juridiskās adreses.
ne mazāk kā 4 vietās Latvijā
Ne mazāk kā 4 gadi un ne mazāk kā
100000km nobraukuma
Virsbūves garantija pret caurrūsēšanu
ne mazāk kā 10 gadi
KASKO un OCTA apdrošināšanas
polises uz 1 gadu.
Polises
darbības
teritorija:
Latvija
Apdrošinājuma pašrisks par
pirmo pieteikto apdrošināšanas
gadījumu 0 %.
100 (simts) dienu laikā no līguma
noslēgšanas brīža
„Saieta nams”, Vabole, Vaboles
pagasts, Daugavpils novads
Piegādes brīdī mikroautobusa
degvielas tvertnē ir jābūt vismaz 10 l
degvielas apjomam, kā arī transporta
līdzeklim jābūt pilnībā aprīkotam, lai
atbilstoši normatīvo aktu prasībām
nodrošinātu dalību ceļu satiksmē.
Piedāvātajam mikroautobusam jābūt
reģistrētam Latvijas Republikā uz
Daugavpils
novada
pašvaldības
Vaboles pagasta pārvaldes vārda ar
derīgu tehniskās apskates uzlīmi

Vārds, uzvārds,
amats
Paraksts
Datums

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Vaboles pagasta pārvaldes Iepirkumu komisijas 02.01.2017. lēmumu
prot. Nr. 1

