Cenu aptaujas
“Jauna autobusa iegāde SIA “Daugavpils autobusu parks” vajadzībām”
Id. Nr. DAP 2018/02
Piedāvājums jāiesniedz līdz 09.03.2018. plkst.15:00 paira formā (pie sekretāres,
Kārklu ielā 24, Daugavpils) vai elektroniskā veidā uz e-pastu dap@dap.apollo.lv.

Tehniskā specifikācija
1. Piegādātājs nodrošina:
1) autobusa piegādi, sagatavošanu un nodošanu Pasūtītājam;
2) autobusa reģistrāciju LR CSDD uz Pasūtītāja vārda ar LR numurzīmēm.
2. Piegādātājs, piegādājot autobusu, nodod Pasūtītāja pilnvarotai personai:
1) divus atslēgu komplektus kopā ar divām signalizācijas pultīm;
2) autobusa tehnisko pasi u.c. tehnisko dokumentāciju.
3. Autobusa raksturojums:
jauns, 2018 gada izlaiduma M3 kategorijas autobuss III klase, vienstāvu tūrisma klases autobuss
PRASĪBAS

Sēdekļu skaits: 49-53 + 1 gida sēd. + 1 vadītājs
COC (sertifikācijas) dokumentācija
Dzinējs Euro 6c
Cilindru skaits ne mazāk kā 6
Dzinēja tilpums ne mazāks kā 11 l
450-500 Zs
2100-2500 Nm
Dzinēja 220V apsildes elementa vai 24 V papildus kvēlsveču apsildes iekārta
Automātiskā vai automatizētā pārnesumkārba
100 km/h ātruma ierobežotājs
Elektroniskā stabilitātes programma ESP
Disku bremzes ar automātisku bremžu regulāciju
Intarders, vadības svira pie stūres rata un vadība no bremžu pedāļa
Bremžu sistēma ar ABS, TCS, EBS
Pretbuksēšanas sistēma atslēdzama ar taustiņu uz instrumentu paneļa
Bremžu kluču nodiluma rādījums uz instrumentu paneļa
295/80 R22,5 riepas, rezerves ritenis
Riteņu skrūvju aizsargi
Gaisa atsperojums abiem tiltiem
Multifunkcionāls stūres rats ar radio, kruīzkontroles sistēmas, diagnostikas slēdžiem
Stūres rata ādas apdare
Priekšējais stikls ar elektrisku apsildi

Standarta autobusa krāsojums
Elektriski atverams vadītāja logs
Elektriski apsildāms vadītāja logs
2 jumta lūkas ar elektrisku vadību no vadītāja kabīnes
Dubultstiklojuma priekšējo durvju logi
Durvju drošības slēdzenes
Vadītāja kabīnes LED apgaismojums
Durvju un ieeju LED apgaismojums
Tālvadības pults priekšējo durvju atvēršanai
Salona bagāžas plaukti ar individuālu apgaismojumu un ventilāciju
Salona neslīdošs grīdas segums
Avārijas āmurīši
Avārijas trīsstūris, aptieciņas, lukturis, instrumentu komplekts, ugunsdzēšamie aparāti
Drēbju pakaramais vadītāja kabīnē
Piepīpētāja rozete kabīnē
12 V rozete vadītāja kabīnē
Elektriski vadāms priekšējā loga saulessargs
Instrumentu paneļa informācija latviešu un krievu/angļu/vācu valodā
Atpakaļskata kamera
Kamera pie salona vidusdurvīm
Salona logu aizkari
Kruīzkontroles sistēma
Avārijas durvju atvēršanas slēdži
Degvielas patēriņa indikators
Vadītāja sēdeklis ar elkoņu balstiem abās pusēs
Gida sēdeklis
Vadītāja un gida sēdekļa auduma apdare
Papildus sildelements kabīnē zem vadītāja sēdekļa
Salona klimatkontroles sistēma ne mazāk kā 30kW
Pasažieru salona apkures konvektori, autonoma apkures sistēma
Digitālais pulkstenis un temperatūras rādītājs pasažieru salonā
Bagāžas nodalījuma centrālā slēdzene
Bagāžas nodalījumu vāku papildus siltumizolācija
Apakšējās bagāžas telpas nodalījuma tilpums ne mazāks kā 8 kubikmetri
Motortelpas , degvielas bākas u.c. vāku slēdzenes
Degvielas bākas ne mazāk kā 500 l
Degvielas filtru apsilde
Apsildāms gaisa sausinātājs
Papildus trešais ģenerators 28,5 V 120A
Akumulatori 2x12V/225Ah
Akumulatoru drošības/masas slēdzis
Automātiski drošinātāji
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Ugunsdrošības signalizācijas sistēma dzinēja nodalījumā
Akustisks signāls atpakaļgaitas pārnesumam
24 V elektro rozete vadītājam
Miglas lukturi
LED lukturi
Bi-Xenon lukturi
Tahogrāfs 2 šoferiem
Audio sistēma ar displeju, AUX, USB rozetes
Radio, GPS antena
Skaļruņi salonā
Vadītāja mikrofons instalēts pie sēdekļa pagalvja
Gida mikrofons
Starpsiena pie pirmajiem salona sēdekļiem
Starpsiena aiz vadītāja
Dubultais salona stiklojums ar tonējumu
ESP drošības sistēma
LGS joslas noteikšanas sistēma
EBA avārijas bremzēšanas sistēma
Maršruta tablo priekšā, automātiskā pieturvietu (audio un video) apziņošanas sistēma
(ražotājs)
vadītāja kabīnes kamera videonovērošanai
Salons:
Polsterēti ,ergonomiski salona sēdekļi bez podestiem
Regulējamas pasažieru sēdekļu atzveltnes
Salona sēdekļu izbīdīšanas funkcija
Paceļami elkoņu balsti ejas un sienu pusē
Sēdekļi ar ādas pagalvjiem
Sēdekļu paceļami galdiņi
Sēdekļu avīžu sietiņi
Autobusa reģistrācija, sertifikācija CSDD
Servisa grāmatiņa un ekspluatācijas rokasgrāmata latviešu valodā
Autobusa ražotāja atzītā servisa centra atrašanas vieta (adrese)
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Pielikums Nr.1

VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU
1.

Pilns nosaukums:

2.

Reģistrācijas numurs:

3.

Juridiskā adrese:

4.

Bankas rekvizīti:
(bankas nosaukums, bankas kods un
konta numurs)

5.

Tālruņa numurs:

6.

Faksa numurs:
(paziņojumu un pieprasījumu
nosūtīšanai)

7.

e-pasta adrese:

8.

Mājaslapas adrese internetā:

9.

Amatpersona(-as) ar pārstāvības
tiesībām, kura parakstīs iepirkuma
līgumu: (pārstāvības pamatojums (statūti
vai pilnvara), amats, vārds, uzvārds)

10.

Biroja adrese:
(korespondencei)
Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds)
iepirkuma procedūras laikā, tās
tālruņa numurs, faksa numurs un epasta adrese:

11.

12.

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds),
kas administrēs iepirkuma līguma
izpildi, tās tālruņa numurs, faksa
numurs un e-pasta adrese:

Pretendenta nosaukums:
Pilnvarotās personas vārds, uzvārds:
Pilnvarotās personas amats:
Pilnvarotās personas paraksts:
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Pielikums Nr.2
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
(pretendents aizpilda un noformē uz savas veidlapas)

Cenu aptaujai
“Jauna autobusa iegāde “SIA Daugavpils autobusu parks” vajadzībām”
id. Nr. DAP 2018/02

1) Pretendents apliecina, ka jauns autobuss tiks piegādāts, sagatavots un nodots Pasūtītājam
līdz 2018. gada ___. _________.
2) Pretendenta apliecina, ka autobuss tiks reģistrēts LR CSDD uz Pasūtītāja vārda ar LR
numurzīmēm.
3) Pretendents apliecina, ka autobusam tiks nodrošināta Tehniskajā specifikācijā noteiktā
garantija.
4) Pretendents apņemas, piegādājot autobusu, nodot Pasūtītāja pilnvarotai personai:
1. divus atslēgu komplektus kopā ar divām signalizācijas pultīm;
2. autobusa tehnisko pasi u.c. tehnisko dokumentāciju;
Pretendenta aizpildīta tabula, norādot precīzus parametrus.
Jauns autobuss:
marka

modelis

(norādīt marku, modeli un nosaukumu)
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
PRASĪBAS

NORĀDĪT PRECĪZUS PARAMETRUS

Sēdekļu skaits: 49-53 + 1 gida sēd. + 1 vadītājs
COC (sertifikācijas) dokumentācija
Dzinējs Euro 6c
Cilindru skaits ne mazāk kā 6
Dzinēja tilpums ne mazāks kā 11 l
450-500 Zs
2100-2500 Nm
Dzinēja 220V apsildes elementa vai 24 V
papildus kvēlsveču apsildes iekārta
Automātiskā vai automatizētā pārnesumkārba
100 km/h ātruma ierobežotājs
Elektroniskā stabilitātes programma ESP
Disku bremzes ar automātisku bremžu regulāciju
Intarders, vadības svira pie stūres rata un vadība
no bremžu pedāļa
Bremžu sistēma ar ABS, TCS, EBS
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Pretbuksēšanas sistēma atslēdzama ar taustiņu uz
instrumentu paneļa
Bremžu kluču nodiluma rādījums uz instrumentu
paneļa
295/80 R22,5 riepas, rezerves ritenis
Riteņu skrūvju aizsargi
Gaisa atsperojums abiem tiltiem
Multifunkcionāls stūres rats ar radio,
kruīzkontroles sistēmas, diagnostikas slēdžiem
Stūres rata ādas apdare
Priekšējais stikls ar elektrisku apsildi
Standarta autobusa krāsojums
Elektriski atverams vadītāja logs
Elektriski apsildāms vadītāja logs
2 jumta lūkas ar elektrisku vadību no vadītāja
kabīnes
Dubultstiklojuma priekšējo durvju logi
Durvju drošības slēdzenes
Vadītāja kabīnes LED apgaismojums
Durvju un ieeju LED apgaismojums
Tālvadības pults priekšējo durvju atvēršanai
Salona bagāžas plaukti ar individuālu
apgaismojumu un ventilāciju
Salona neslīdošs grīdas segums
Avārijas āmurīši
Avārijas trīsstūris, aptieciņas, lukturis,
instrumentu komplekts, ugunsdzēšamie aparāti
Drēbju pakaramais vadītāja kabīnē
Piepīpētāja rozete kabīnē
12 V rozete vadītāja kabīnē
Elektriski vadāms priekšējā loga saulessargs
Instrumentu paneļa informācija latviešu un
krievu/angļu/vācu valodā
Atpakaļskata kamera
Kamera pie salona vidusdurvīm
Salona logu aizkari
Kruīzkontroles sistēma
Avārijas durvju atvēršanas slēdži
Degvielas patēriņa indikators
Vadītāja sēdeklis ar elkoņu balstiem abās pusēs
Gida sēdeklis
Vadītāja un gida sēdekļa auduma apdare
Papildus sildelements kabīnē zem vadītāja
sēdekļa
Salona klimatkontroles sistēma ne mazāk kā
30kW
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Pasažieru salona apkures konvektori, autonoma
apkures sistēma
Digitālais pulkstenis un temperatūras rādītājs
pasažieru salonā
Bagāžas nodalījuma centrālā slēdzene
Bagāžas nodalījumu vāku papildus
siltumizolācija
Apakšējās bagāžas telpas nodalījuma tilpums ne
mazāks kā 8 kubikmetri
Motortelpas , degvielas bākas u.c. vāku slēdzenes
Degvielas bākas ne mazāk kā 500 l
Degvielas filtru apsilde
Apsildāms gaisa sausinātājs
Papildus trešais ģenerators 28,5 V 120A
Akumulatori 2x12V/225Ah
Akumulatoru drošības/masas slēdzis
Automātiski drošinātāji
Ugunsdrošības signalizācijas sistēma dzinēja
nodalījumā
Akustisks signāls atpakaļgaitas pārnesumam
24 V elektrorozete vadītājam
Miglas lukturi
LED lukturi
Bi-Xenon lukturi
Tahogrāfs 2 šoferiem
Audio sistēma ar displeju, AUX, USB rozetes
Radio, GPS antena
Skaļruņi salonā
Vadītāja mikrofons instalēts pie sēdekļa pagalvja
Gida mikrofons
Starpsiena pie pirmajiem salona sēdekļiem
Starpsiena aiz vadītāja
Dubultais salona stiklojums ar tonējumu
ESP drošības sistēma
LGS joslas noteikšanas sistēma
EBA avārijas bremzēšanas sistēma
Maršruta tablo priekšā, automātiskā pieturvietu
(audio un video) apziņošanas sistēma (ražotājs)
vadītāja kabīnes kamera videonovērošanai
Salons:
Polsterēti ,ergonomiski salona sēdekļi bez
podestiem
Regulējamas pasažieru sēdekļu atzveltnes
Salona sēdekļu izbīdīšanas funkcija
Paceļami elkoņu balsti ejas un sienu pusē
Sēdekļi ar ādas pagalvjiem
Sēdekļu paceļami galdiņi
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Sēdekļu avīžu sietiņi
Autobusa reģistrācija, sertifikācija CSDD
Servisa grāmatiņa un ekspluatācijas rokasgrāmata
latviešu valodā
Autobusa ražotāja atzītā servisa centra atrašanas
vieta (adrese)

_________________________________________________
(pretendenta amatpersonas ar pārstāvības tiesībām amats, vārds, uzvārds)

________________________
(parakstīšanas vieta)

___________________
(paraksts)

_______________
(datums)
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Pielikums Nr.3
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
(pretendents aizpilda un noformē uz savas veidlapas)
Cenu aptaujai
„Jauna autobusa iegāde „SIA Daugavpils autobusu parks” vajadzībām”
id. Nr. DAP 2018/02

Jauna autobusa iegāde SIA „Daugavpils autobusu parks” vajadzībām:

Autobusa marka, modelis un
nosaukums

Piedāvātā līgumcena (bez PVN, EUR)
1 autobuss

_____________________________________________
(pretendenta amatpersonas ar pārstāvības tiesībām amats, vārds, uzvārds)

____________
(paraksts)

________________________
(parakstīšanas vieta)

_______________
(datums)
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