
LĪGUMS  

 

RPA “Rīgas gaisma” piešķirtais līguma reģ. Nr. RG-18-66-lī 

SIA “Moller Auto Latvia” piešķirtais līguma reģ. Nr. ___________ 

 

Rīgā,                                               2018.gada 14.augustā 

 

Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas gaisma”, Brīvības ielā 145, Rīgā, LV-1012, tās direktora Jāņa 

Drulles personā, kurš rīkojas pamatojoties uz Rīgas domes 2010.gada 14.decembra nolikumu Nr.84, “Rīgas 

pašvaldības aģentūras “Rīgas gaisma” nolikums” un Rīgas domes priekšsēdētāja 2016.gada 8.novembra 

lēmumu Nr.4449 “Par Jāņa Drulles iecelšanu Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas gaisma” direktora amatā”, 

turpmāk tekstā - Pircējs no vienas puses un 

sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Moller Auto Latvia”, reģistrācijas Nr. 40003055104, 

K.Ulmaņa gatve 86, Rīga LV-1079, direktora Andra Griķa personā, kurš rīkojas uz pilnvaras pamata, 

turpmāk tekstā - Pārdevējs no otras puses, turpmāk tekstā abas kopā un katra atsevišķi sauktas Puses vai 

Puse, pamatojoties uz Rīgas pašvaldības aģentūru „Rīgas gaisma” rīkotā iepirkuma „Vienas jaunas vieglās 

pasažieru automašīnas piegādi”, (id.Nr. RG 2018/13/M), turpmāk tekstā – Iepirkums, rezultātiem, noslēdz 

sekojoša satura līgumu, turpmāk tekstā – Līgums: 

 

1. Līguma priekšmets un summa 

1.1.Pārdevējs pārdod un Pircējs pērk vienas jaunu vieglo pasažieru automašīnu (turpmāk tekstā – Prece) 

atbilstoši šī Līguma nosacījumiem un Iepirkumā iesniegtajam piedāvājumam: 
 

N.p.k. 

Nosaukums 

(marka, modelis) 

 

Mērvienība 

 

Daudzums 

Cena kopā bez 

PVN, EUR 

1.1.1. 
Volkswagen Passat 

L RO CL 1.4tsi 150Zs DSG 
gab. 1 21052,89 

   PVN 21 %, EUR 4421,11 

   Kopā ar PVN, EUR 25474,00 

1.2. Preces cena tiek noteikta eiro (EUR): 

1.2.1.Summa kopā vārdiem (bez PVN): divdesmit viens tūkstotis piecdesmit divi eiro un 89 centi; 

1.2.2.Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) summa: četri tūkstoši četri simti divdesmit viens eiro un 11 centi; 

1.2.3.Summa kopā vārdiem (ar PVN): divdesmit pieci tūkstoši četri simti septiņdesmit četri eiro un 00 centi. 

1.3. Līgums tiek noslēgts pēc pretendenta piedāvājumā noteiktām cenām (līguma 1.1.punkts) atbilstoši šī 

Līguma nosacījumiem un Iepirkumā iesniegtajam piedāvājumam.  

1.4. Preces cenā ir iekļauti visi iespējamie izdevumi – nodokļi, nodevas, kas rodas Pārdevējam sakarā ar 

Preces ievešanu Latvijas Republikā, tās pārbūvi atbilstoši iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām, 

citi izdevumi, kas saistīti ar vienas jaunas vieglās pasažieru automašīnas piegādi Pircējam, reģistrāciju 

Ceļu satiksmes drošības direkcijā, kā arī citi izdevumi, kas saistīti ar Līguma izpildi. 

 

2. Kvalitātes prasības un garantijas 

2.1. Preces kvalitātei pilnībā ir jāatbilst Pircēja izvirzītajām prasībām un tehniskajiem parametriem, kas 

norādīti 1.pielikumā. 

2.2. Maksa par rezerves daļām, tehnisko apkopi un servisu tiek noteikta atsevišķi katram gadījumam, ņemot 

vērā faktiskās izmaksas. 

2.4. Garantijas laikā, Pircējs ir tiesīgs rezerves daļu iegādi, tehniskās apkopes un citus pakalpojumus, kas 

saistīti ar automašīnu uzturēšanu un apkopi veikt pie citiem pakalpojumu sniedzējiem un rezerves daļu 

piegādātājiem, ja Pārdevējs nevar nodrošināt savlaicīgu apkopes vai remonta darbu veikšanu. Šādā 

gadījumā rezerves daļu iegāde un/vai tehnisko apkopju vai citu pakalpojumu veikšana tiek saskaņota 

ar Pārdevēju, par to noformējot atbilstošu aktu, kurā Pārdevējs apstiprina garantijas saistību spēkā 

esamību 

 

3. Norēķinu kārtība 

3.1. Pircējs 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas un Pārdevēja iesniegtā rēķina 

saņemšanas dienas, veicot pārskaitījumu uz Pārdevēja norādīto bankas kontu, samaksā avansu 20% 

(divdesmit procenti) apmērā no Līguma 1.1.punktā minētās kopējās Līguma summas – 5094,80 EUR 
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(pieci tūkstoši deviņdesmit četri eiro un 80 centi), kas sastāv no summas bez pievienotās vērtības 

nodokļa – 4210,58 EUR (četri tūkstoši divi simti desmit eiro un 58 centi) un pievienotās vērtības 

nodokļa – 884,22 EUR (astoņi simti astoņdesmit četri eiro un 22 centi). 

3.2. Pircējs 20 (divdesmit) darba dienu laikā, skaitot no Pārdevēja iesniegtā Preču pieņemšanas-nodošanas 

akta parakstīšanas dienas un atbilstoša rēķina saņemšanas dienas, veicot pārskaitījumu uz Pārdevēja 

norādīto bankas kontu, samaksā gala maksājumu, kas sastāda – 20379,20 EUR  (divdesmit tūkstoši trīs 

simti septiņdesmit deviņi eiro un 20 centi), kas sastāv no summas bez pievienotās vērtības nodokļa – 

16842,31 EUR (sešpadsmit tūkstoši astoņi simti četrdesmit divi eiro un 31 centi) un pievienotās 

vērtības nodokļa – 3536,89 EUR (trīs tūkstoši pieci simti trīsdesmit seši eiro un 89 centi). 

3.3. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pircējs pārskaitījis uz Pārdevēja bankas kontu Līguma 

summu (cenu), ko apliecina attiecīgs maksājuma uzdevums. 

3.4. Rēķina formāts un iesniegšanas kārtība: 

3.4.1. Pārdevējs sagatavo grāmatvedības attaisnojuma dokumentus – rēķinu, - elektroniskā formātā 

(turpmāk - elektronisks rēķins), atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā 

„Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu; 

3.4.2. elektroniskos rēķinus apmaksai Pārdevējs iesniedz Pircējam, izvēloties  vienu no sekojošiem rēķina 

piegādes kanāliem: 

- izveido programmatūru datu apmaiņai starp Pārdevēja norēķinu sistēmu un pašvaldības vienoto 

informācijas sistēmu (WEB API); 

- augšupielādē rēķinu failus portālā www.eriga.lv, atbilstoši portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu 

iesniegšana” norādītajai informācijai par failu augšupielādi XML formātā; 

- izmanto manuālu rēķina informācijas ievades Web formu  portālā http://www.eriga.lv, sadaļā 

„Rēķinu iesniegšana”. 

3.4.3. Līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Pusēm elektroniskā rēķina 

izcelsmes autentiskumu un satura integritāti; 

3.4.4. Puses vienojas, ka elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Pārdevējs, atbilstoši 

pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par 

elektroniskā rēķina formātu, ir iesniedzis Pircējam elektronisku rēķinu, ar nosacījumu, ka Pārdevējs 

ir iesniedzis pareizi, atbilstoši Līguma nosacījumiem, aizpildītu elektronisko rēķinu un Pircējs to ir 

pieņēmis apmaksai; 

3.4.5. Pārdevējam ir pienākums pašvaldības portālā www.eriga.lv  sekot līdzi iesniegtā elektroniskā rēķina 

apstrādes statusam; 

3.4.6. ja Pārdevējs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai Līguma nosacījumiem neatbilstošu elektronisko 

rēķinu, Pircējs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. Pārdevējam ir pienākums iesniegt 

atkārtoti pareizi un Līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu elektronisko rēķinu. Šādā situācijā, 

elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Pārdevējs ir iesniedzis atkārtoto 

elektronisko rēķinu. 

 

4. Pušu saistības un atbildība 

4.1. Pārdevēja pienākums ir nodrošināt pienācīgu Preces kvalitāti, iespēju iegādāties Preci atbilstoši 

Konkursā iesniegtajam piedāvājumam un šā Līguma nosacījumiem. 

4.2. Pārdevējs veic preces piegādi Pircēja uzraudzībā. 

4.3. Pārdevējs apņemas Preces piegādi veikt Pircējam izdevīgā laikā. 

4.4. Pircējs apņemas veikt samaksu par Preci šajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā. 

4.5. Pircējs apņemas nodrošināt Pārdevējam pienācīgus Preces piegādes apstākļus un savlaicīgi veikt 

piegādātās Preces pieņemšanu. 

4.6. Pircējs apņemas izmantot Preci atbilstoši tās ekspluatācijas noteikumu prasībām. 

4.7. Par Preces nesavlaicīgu piegādi Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 0,1% (procenta viena desmitā 

daļa) apmērā no laikā nepiegādātās Preces vērtības par katru nokavēto piegādes dienu. 

4.8. Par Līgumā noteikto maksājuma termiņu neievērošanu Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu 0,1% 

(procenta viena desmitā daļa) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu. 

4.9. Līgumsoda kopējā summa nedrīkst pārsniegt 10% (desmit procenti) no kopējās līguma summas. 

Līgumsoda nomaksa neatbrīvo Puses no līgumsaistību izpildes. 

http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
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4.10. Puses ir atbildīgas par Līguma nepildīšanu vai nepienācīgu tā pildīšanu, kā arī par otrai Pusei 

nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tā darbinieku darbības vai bezdarbības, kā 

arī rupjas neuzmanības, ļauna nolūka izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā. Vainīgā puse atlīdzina 

otrai pusei radušos zaudējumus. 

4.11. Ja Pārdevējs kavē Līguma 5.1.punktā noteikto piegādes termiņu vairāk kā 1 (vienu) kalendāro mēnesi 

un Pārdevējs nav savlaicīgi (vismaz 1 (vienu) mēnesi pirms Līguma 5.1.punktā noteiktā piegādes 

termiņa beigām) informējis Pircēju par objektīviem apstākļiem, kas kavē pasūtījuma izpildi un 

vienojies ar Pircēju par citu piegādes termiņu, Pircējs var atteikties no Līguma izpildes, par to 

rakstiski informējot Pārdevēju. 

4.12. Ja Pircējs atsakās no Līguma izpildes Līguma 4.11.punktā minētā iemesla dēļ, Pārdevējs atmaksā 

Pircējam samaksāto avansa summu Līguma 3.1.punktā noteiktajā apmērā 10 (desmit) darba dienu 

laikā, skaitot no paziņojuma par Līguma izbeigšanu saņemšanas dienas. 

 

5. Piegādes termiņi un kārtība 

5.1. Pārdevējs Preču piegādi veic līdz 2018.gada 12.decembrim. 

5.2. Nododot un pieņemot piegādāto Preci, Pircējs un Pārdevējs noformē pieņemšanas–nodošanas aktu.  

5.3. Preces piegāde līdz Pircēja norādītajai vietai notiek uz Pārdevēja rēķina. 

5.4. Preču pieņemšana un nodošana notiek abu līgumslēdzēju Pušu pilnvaroto pārstāvju klātbūtnē, abpusēji 

parakstot preču pavadzīmi-rēķinu. 

5.5. Par Preces piegādes datumu tiek uzskatīts datums, kuru Pircēja pilnvarotais pārstāvis atzīmē uz preču 

pavadzīmes, apstiprinot Preces pieņemšanu. 

5.6. Pircējam ir tiesības nepieņemt preci, kura neatbilst šajā līgumā noteiktajām kvalitātes un tehniskajām 

prasībām. 

 

6. Pretenzijas 

6.1. Pretenzijas Pārdevējam par Preces kvalitāti Pircējs var izteikt, ja pastāv slēpti vai atklāti (iepakojums, 

svars, izskats un tml.) defekti, 3 (trīs) darba dienu laikā no defektu konstatēšanas brīža. Pretenzija 

iesniedzama rakstiski. 

6.2. Prece, kurai tiek konstatēti defekti, tiek atdota atpakaļ Pārdevējam, kurš uz sava rēķina novērš 

konstatētos defektus 1 (viena) kalendārā mēneša laikā, skaitot no dienas, kad aktu par konstatētajiem 

defektiem un nepilnībām parakstījuši abu Pušu pārstāvji. 

6.3. Ja Pārdevējs nenovērš konstatētos defektus Līguma 6.2.punktā minētajā termiņā, Pircējs var atteikties 

no Līguma izpildes, par to rakstiski informējot Pārdevēju. 

6.4. Līguma pārtraukšanas un izbeigšanas gadījumā Līguma 6.3.punktā minēto iemeslu dēļ, Pārdevējs 

atmaksā Pircējam samaksāto avansa summu Līguma 3.1.punktā noteiktajā apmērā 10 (desmit) darba 

dienu laikā, skaitot no paziņojuma par Līguma izbeigšanu saņemšanas dienas. 

 

7. Līguma termiņš, grozīšana un izbeigšana 

7.1. Šis Līgums ir spēkā ar brīdi, kad to parakstījušas abas līgumslēdzējas Puses un ir spēkā līdz pilnīgai 

saistību izpildei.  

7.2. Līgumu var izbeigt pirms termiņa, pusēm rakstiski vienojoties. 

7.3. Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā, ja tie noformēti rakstveidā un tos parakstījušas abas puses. 

Šādā gadījumā tie kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.  

 

8. Nepārvarama vara 

8.1. Ja Pārdevējs vai Pircējs nevar pilnīgi vai daļēji izpildīt savas saistības tādu apstākļu dēļ, kurus 

izraisījusi jebkāda veida dabas stihija, ugunsgrēks, eksplozija, militāra akcija, blokāde, streiks, valsts 

varas vai tās pārvaldes institūciju darbības, puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma saistību 

neizpildīšanu un izpildes termiņš tiek pagarināts par laiku, kas vienāds ar iepriekš minēto apstākļu 

izraisīto aizkavēšanos. 

8.2. Ja minētie apstākļi ilgst ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem, tad katrai no pusēm ir tiesības vienpusējā kārtā 

pārtraukt līgumu. 
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8.3. Līguma pārtraukšanas un izbeigšanas gadījumā Līguma 8.2.punktā minēto iemeslu dēļ, Pārdevējs 

atmaksā Pircējam samaksāto avansa summu Līguma 3.1.punktā noteiktajā apmērā 10 (desmit) darba 

dienu laikā, skaitot no paziņojuma par Līguma izbeigšanu saņemšanas dienas. 

 

9. Nobeiguma noteikumi 

9.1. Šis Līgums ir saistošs Pircējam un Pārdevējam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem 

viņu tiesības un pienākumus. 

9.2. Visas domstarpības un strīdus, kas varētu rasties līguma izpildes gaitā, puses risina savstarpēju sarunu 

ceļā. Ja sarunu ceļā vienošanos panākt nav iespējams, tad strīds izšķirams tiesā Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

9.3. Visos jautājumos, kas nav atrunāti šajā līgumā, puses vadās no Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem. 

9.4. Pircējs šī Līguma izpildes kontrolei kā atbildīgo personu nozīmē Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas 

gaisma” Autotransporta dienesta vadītāju Jāni Jakovļevu, telefons 29733366, e-pasts: 

Janis.Jakovlevs@riga.lv .  

9.5. Pārdevējs šī Līguma izpildes kontrolei kā atbildīgo personu nozīmē SIA “Moller Auto Latvia”, 

korporatīvo klientu projektu vadītāju Māri Feiferu, telefons 26151681. 

9.6. Puses apņemas nekavējoties viena otrai paziņot par adrešu, telefona un faksa numuru maiņu, bankas 

rekvizītu un citas svarīgas informācijas izmaiņām. 

9.7. Iepirkuma nolikums. Pretendenta iesniegtais piedāvājums Iepirkumā un Līguma pielikumi ir šā 

Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

9.8. Šajā līgumā izveidotais sadalījums pa daļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir izmantojams tikai 

atsaucēm un nevar tikt izmantoti līguma noteikumu tulkošanai. 

9.9. Līgums sastādīts uz 4 (četrām) lapām, 2 (divos) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai no pusēm. 

Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

9.10. Līgumam tā parakstīšanas dienā pievienoti sekojoši pielikumi: 

9.10.1. 1.pielikums – Tehniskā specifikācija uz 2 (divām) lapām. 

 

10. Pušu rekvizīti un paraksti 
 

Pircējs: 

Rīgas pilsētas pašvaldība 

NMR kods Nr. 90011524360 

Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050 

 

Iestāde: RPA “Rīgas gaisma” 

Adrese: Brīvības iela 145, Rīga, LV-1012 

Iestādes kods: 230 

 

Tālrunis: 67371185, Fakss: 67372080 

e-pasts: rg@riga.lv 

 

Banka: Luminor Bank AS 

Bankas kods: NDEALV2X 

Norēķinu konts: LV02NDEA0021200020010 

 

 

_____________________________________ 

Direktors Jānis Drulle 

Pārdevējs: 

SIA “Moller Auto Latvia” 

Reģ.Nr. 40003055104 

K.Ulmaņa gatve 86, Rīga LV-1079 

 

Telefons: 67860512 

Fakss: 637860511 

e-pasts: moller@moller.lv 

 

Banka: Luminor Bank AS 

Bankas kods: NDEALV2X 

Norēķinu konts: LV74NDEA0000080187956 

 

 

 

 

 

 

Direktors Andris Griķis  
 

 

 

 

 

 

mailto:Janis.Jakovlevs@riga.lv
mailto:rg@riga.lv
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1.pielikums 

pie 2018.gada 14.augusta Līguma Nr. RG-18-66-lī / ___________ 

 

 

TEHNISKAJĀ SPECIFIKĀCIJA 

 
Nr.p.k. Parametri Pretendenta piedāvājums 

   Pretendenta nosaukums: SIA “Moller Auto Latvia” 

  Automašīnas marka: Volkswagen 

  Automašīnas modelis: 

Passat 

L RO CL 1.4tsi 150Zs DSG 

 1. Automašīnas tips  

1.1. 
Automašīnas klase 

M 1 (vieglā pasažieru); Vidējā klase D pēc 

LPAA klasifikatora 

1.2. Virsbūves tips  sedans 

1.3. Sēdvietu skaits (ieskaitot vadītāju) 5 (piecas) ieskaitot vadītāju 

1.4. Durvju skaits 4 (četras) 

 2. Tehniskie parametri  

2.1. Degvielas veids Benzīns  

2.2. Izmešu norma EURO 6 

2.3. Dzinēja tilpums 1395 cm3 

2.4. Dzinēja jauda 150 zs 

2.5. 
Degvielas patēriņš kombinētajā ciklā , litros uz 

100km 

 

ne vairāk kā 10.00 l uz 100 km 

2.6. Oglekļa dioksīda (CO2) emisiju apjoms (g/km) ne vairāk kā 150g/km 

2.7. Pilna masa , kg ne vairāk kā 2100 kg 

2.8. Automašīnas garums  ne mazāks kā 4700 mm 

 2.9. Automašīnas platums  max 1850 mm 

 2.10. klirens , mm ne mazāk kā 145 mm 

 2.11. Miglas lukturi miglas lukturi ar līkumgaismām 

 2.12. 
Priekšējie lukturi 

Automātiska LED tuvo gaismu aktivizēšana, 

atsevišķi dienas gaismas lukturi 

 2.13. 

Bagāžas nodalījuma tilpums (minimālais līdz 

aizmugures pasažieru dalītajam sēdeklim), litri 
 ne mazāk kā 580 litri 

2.14.  

Maksimālā bagāžas ietilpība ar salocītiem 

sēdekļiem  
ne mazāk kā 1100 litri 

 2.15. 

Bagāžas nodalijuma garums ar nolocītiem 

aizmugures sēdekļiem  
ne mazāk kā 2000 mm 

2.16.  
Stūres iekārta  

stūres pastiprinātājs, stūres regulēšana pēc 

augstuma un dziļuma 

2.17.  Riteņu piedziņa  priekšējo riteņu piedziņa 

2.18. Transmisija 
automātiskā vismaz 6 (seši) pārnesumi, neskaitot 

reversu 

2.19.  Riepu izmērs  vieglmetāla, ne mazāk kā R16 

2.20. Automašīnas krāsa metālika (zila) 

 3. Minimālās aprīkojuma prasības  

3.1. Brīdinājuma un drošības sistēma 
sadursmes novēršanas brīdinājuma sistēma un 

pasažieru aizsardzības sistēma 

3.2. Bremžu sistēma ABS, ESP 

3.3. Drošības aprīkojums salonā 

Frontālie gaisa drošības spilveni un sānu gaisa 

spilveni priekšā sēdošajiem, galvu aizsargājošie 

gaisa drošības spilveni priekšā un aizmugurē 

sēdošajiem, drošības jostas uz visiem sēdekļiem 

3.4. Kruīza kontrole kruīza kontrole 

3.5. Riepu spiediena kontrole 
Riepu spiediena kontrole ar indikāciju uz info 

paneļa 

3.6. Rezerves ritenis Rezerves ritenis ar disku uzmontēts 

3.7. Pretaizdzīšanas sistēma 
Signalizācija, dzinēja imobilaizers, centrālā 

atslēga ar tālvadību.  
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3.8.  Logi un to mehānismi 

Elektriski vadāmi logu pacēlāji. Aizmugures 

stikls ar apsildi. Apsildāms, karstumu aizturošs 

priekšējais vējstikls. 

 3.9. Lietus sensors lietus sensors 

3.10. Stūres rats mūltifunkcionāla stūre 

3.11. Sānu spoguļi 
elektriski regulējami, nolokāmi, apsildāmi sānu 

atpakaļskata spoguļi 

3.12. Salona apsilde  
automātiska gaisa klimata kontrole  ar iespēju 

atsevišķi regulēt salona temperatūru aizmugurē 

 3.13. Sēdekļi  

tumši, vienkrāsaini ar priekšējo sēdekļu apsildi, 

priekšējo un aizmugurējo sēdekļu regulējami 

galvas balsti, vadītāja sēdekļa un blakus 

pasažiera sēdekļa augstuma regulēšana 

3.14.  Parkošanās sensors 
parkošanās sensori priekšā un aizmugurē, 

atpakaļskata kamera 

3.15. Audiositēma 
rūpnīcas audio sistēma ar CD/MP3, Bluetouth, 

USB un navigācijas sistēma, brīvroku telefons 

 4. Citas prasības  

4.1. Izgatavošanas gads 2018.gads 

4.2. Garantija pret virsbūves caurrūsēšanu ne mazāk kā 10 (desmit) gadi 

4.3. Garantija ne mazāk kā 3 (trīs) gadi  

4.4. Reģistrācija 

CO2 nodoklis, transportlīdzekļa ekspluatācijas 

nodeva, reģistrācija ,numura zīmes, tehniskās 

apskates uzlīme 

4.5. Bezmaksas tehniskā palīdzība uz ceļa visā garantijas laikā, visā Latvijas teritorijā 

4.6. Automašīnu skaits  1 (viena) 

4.7. Piegādes termiņš ne ilgāk kā 4 (četri) kalendārie mēneši no līguma 

noslēgšanas dienas 

4.8. Nolietojums piedāvātajai automašīnai jābūt jaunai un tā 

nedrīkst būt iepriekš lietota 

5. Papildus aprīkojuma prasības 

5.1. Medicīniskā aptieciņa 
medicīniskā aptieciņa atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām 

5.2. Ugunsdzēšamais aparāts ABC tipa ugunsdzēšamais aparāts (nostiprināts) 

5.3. Avārijas apstāšanās zīme piespiedu apstāšanās -avārijas zīme 

5.4. Atstarojošā veste atstarojošā veste 

5.5. Salona grīdas paklāji gumijas paklājiņi 

5.6. Instrumentu komplekts rezerves riteņa nomaiņas instrumentu komplekts 

5.7. Instrukcija auto lietošanas instrukcija latviešu valodā 

 

 

Pircējs: 

Rīgas pilsētas pašvaldība 

NMR kods Nr. 90011524360 

Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050 

 

Iestāde: RPA “Rīgas gaisma” 

Adrese: Brīvības iela 145, Rīga, LV-1012 

Iestādes kods: 230 

 

 

_____________________________________ 

Direktors Jānis Drulle 

Pārdevējs: 

SIA “Moller Auto Latvia” 

Reģ.Nr. 40003055104 

K.Ulmaņa gatve 86, Rīga LV-1079 

 

 

 

 

 

 

 

Direktors Andris Griķis 

 


