SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” (turpmāk – sabiedrība)
reģ. Nr. 40003788351, juridiskā adrese: Turgeņeva iela 21, Rīga,
sākot no 2021.gada iznomā īpašumā esošas
dīzeļlokomotīves un izsludina
pretendentu pieteikšanos līguma slēgšanai par 10 (desmit) 2M62U un 7 (septiņu)
2TE10M/2TE10U dīzeļlokomotīvju nomu:

Nomas nosacījumi
Par dīzeļlokomotīves
remontiem GR, VR
maksā īpašnieks

Sākuma cena par
dīzeļlokomotīves
nomu diennaktī, EUR
bez PVN

Dīzeļlokomotīves sērija
2TE10M/2TE10U un 2M62U
sērijas

315.00

Par dīzeļlokomotīves
remontiem GR, VR, TR3 maksā īpašnieks

2TE10M/2TE10U un 2M62U
sērijas
585.00

Papildus nosacījumi
ja par dīzeļlokomotīves
remontiem GR, VR
maksā īpašnieks:

Bāzes cena
(bez papildus darbiem) EUR bez PVN

Dīzeļlokomotīves TR-3
remonta cena, kuru
papildus maksā
nomnieks

170 966.84

2M62U sērijas

Dīzeļlokomotīves TR-3
remonta cena, kuru
papildus maksā
nomnieks

180 633.84

2TE10M/2TE10U sērijas

Pretendents iesniedz rakstisku pieteikumu (1.pielikums) par dīzeļlokomotīves/-ju
iznomāšanu Sabiedrības juridiskajā adresē: Rīgā, Turgeņeva ielā 21, LV-1050,
papīra formātā vai elektroniski uz e-pasta adresi: ldz_rss@ldz.lv līdz 2021.gada
29.janvāra plkst.10:30. Kontaktpersona: Tehniskais direktors Guntars Broders,
tālrunis 67234518, mob. 28231025, e-pasta adrese: guntars.broders@ldz.lv

1.

Pretendents, kurš vēlas nomāt dīzeļlokomotīvi/-es, iesniegumā norāda un
iesniedz šādu informāciju:
1.1.
juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko
adresi, pievienojot komersanta reģistrācijas apliecības kopiju;
ārvalsts pretendentam - komersanta reģistrācijas apliecinājuma
dokumentu;
1.2.
ārvalsts pretendentam: ārvalsts kompetentas institūcijas izdota
izziņa, kas apliecina, ka pretendentam nav pasludināts
maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta
saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts;
1.3.
ārvalsts pretendentam: ārvalsts kompetentas institūcijas izdota
izziņa, kas apliecina, ka pretendentam, ja tas ir reģistrēts ārvalstī
vai ārvalstī ir tā pastāvīgā dzīvesvieta, attiecīgajā ārvalstī nav
nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas
obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
1.4.
ārvalsts pretendentam: kompetentas institūcijas izdots dokuments
par pretendenta pārstāvības tiesībām,
1.5.
ārvalsts pretendentam: ārvalsts kompetentas institūcijas izdota
izziņa, kurā norādītas pārbaudei nepieciešamās ziņas (personas
vārds, uzvārds, personas kods / uzņēmuma reģistrācijas numurs)
par ārvalstī reģistrētu pretendentu (tai skaitā, tā valdes locekli un
padomes locekli, patieso labuma guvēju (vai ziņas par to, ka
patieso labuma guvēju noskaidrot nav iespējams),
1.6.
dīzeļlokomotīves/-ju sēriju, daudzumu, izmantošanas mērķi,
plānoto nomas līguma darbības termiņu, informāciju par
plānotajiem remontdarbiem, to apjomu, plānoto remontdarbu
veikšanas termiņu pēc līguma noslēgšanas;
1.7.
informāciju par uzņēmumu, kurā tiks veikti remontdarbi (ja
pretendents plāno izmantot pakalpojumus, papildus iesniedz
pakalpojuma sniedzēja apliecinājumu par piekrišanu izpildīt
remontdarbus nomas perioda laikā ;
1.8.
plānoto saimniecisko darbību;
1.9.
dokumentu, kas apliecina, ka pretendents un remontdarbu
pakalpojuma sniedzējs (ja attiecināms) ir reģistrēts, licencēts
vai sertificēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
1.10. citu būtisku informāciju, kas attiecināma uz dīzeļlokomotīves/-ju
izmantošanu;
1.11. kontaktinformāciju.

Lai izvērtētu dīzeļlokomotīves/-ju nomas līguma slēgšanu ar pretendentu, Sabiedrība
var pieprasīt pretendentam iesniegt papildus informāciju un dokumentus.
2. Sabiedrība neizskata pretendenta pieteikumu, kā arī neslēdz dīzeļlokomotīves/-ju
nomas līgumu ar pretendentu, uz kuru attiecas jebkurš no šādiem gadījumiem:
2.1.
ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta
pretendenta saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts;
2.2.
pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas
tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā
pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir nodokļu parādi, tajā skaitā
valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas
kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro;
2.3.
pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav
sniedzis pieprasīto informāciju;
2.4.
uz pretendentu attiecas Starptautisko un Latvijas Republikas
nacionālo sankciju likuma ierobežojumi;

pretendents nav reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši
normatīvo aktu prasībām;
2.6.
ja pretendentam ir neizpildītas saistības pret Sabiedrību, kas izriet
no Sabiedrības un pretendenta iepriekš noslēgta dīzeļlokomotīves
nomas līguma, ja Sabiedrība un pretendents nav rakstiski
vienojušies par saistību izpildes termiņa pagarināšanu.
Lēmumu par dīzeļlokomotīves/-vju iznomāšanu pieņem saskaņā ar Sabiedrībā
noteikto kārtību. Ja līguma noslēgšana nav Sabiedrības interesēs, Sabiedrībai ir
tiesības atteikt līguma noslēgšanai, rakstiski par to paziņojot pretendentam.
Sabiedrība 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas
rakstiski informē pretendentu par pieteikuma izskatīšanas rezultātiem.
Ja laika posmā no rezultātu paziņošanas līdz līguma noslēgšanai Valsts
ieņēmumu dienesta (VID) publiskajā datu bāzē izraudzītajam pretendentam ir
konstatējams nodokļu parāds (lielāks par 150 euro), Sabiedrība pieprasa iesniegt
apliecinājumu par nodokļu parādu neesamību – izziņu no VID elektroniskās
deklarēšanas sistēmas (turpmāk – EDS), kas apliecina informāciju par nodokļu
parādiem vai to nomaksu uz konkrētu dienu.
Pirms lēmuma pieņemšanas par nomas līguma noslēgšanu, tiek veikta pārbaude
attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības
saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu.
Pretendentam un Sabiedrībai līdz datumam, kas ir norādīts Sabiedrības
paziņojumā par dīzeļlokomotīves/-vju nomas līguma slēgšanu, jānoslēdz nomas
līgums saskaņā līguma projekta noteikumiem.
Nomas maksa tiek aprēķināta saskaņā ar Sabiedrības apstiprinātu
“Dīzeļlokomotīvju nomas maksas noteikšanas metodiku”.
Gadījumā, ja ir iesniegti divu vai vairāku pretendentu iesniegumi, tad
priekšrocības nomas līguma noslēgšanai ir pretendentam, kurš piedāvājis
augstāku nomas maksu. Papildus Sabiedrībai ir tiesības izlemt, kurai no
priekšrocībām katrā konkrētajā gadījumā dodama priekšroka:
1) atbilstoši spēkā esošajam līgumam pretendents jau saņem Sabiedrības
pakalpojumus;
2) pretendents vēlas noslēgt nomas līgumu uz ilgāku nomas periodu;
3) pretendents piedāvā izdevīgākus samaksas noteikumus.
2.5.

3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.

10. Ieinteresētajam pretendentam līguma projektu sabiedrība nosūtīs pēc
pieprasījuma.

1.pielikums
PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS
“Par dīzeļlokomotīvju nomu”
2021. gada _____. janvārī
Pretendenta nosaukums, reģistrācijas nr.
Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr.
__________________________________________________
Juridiskā adrese
Biroja adrese
Pretendenta bankas norēķinu rekvizīti (kods, konts)
Tālruņa nr., faksa nr.
E-pasta adrese
Kontaktpersona
SIA „_________” __________(amats, vārds, uzvārds)____ personā, kas pārstāv sabiedrību
uz statūtu vai 20__ g. _______ pilnvaras Nr.____ (prokūras) pamata,
apliecinām, ka esam iepazinušies ar dīzeļlokomotīvju nomas nosacījumiem, tie mums ir
skaidri un saprotami, un piedāvājam nomāt dīzeļlokomotīves (turpmāk – noma) par šādu
zemāk norādīto piedāvājuma cenu (bez PVN):
Lokomotīves sērija

Dīzeļlokomotīvju
skaits

Piedāvātā cena par
dīzeļlokomotīves
nomu diennaktī,
EUR (bez PVN)

Nomas nosacījumi
(norāda izvēlēto
varintu)
Par dīzeļlokomotīves
remontiem GR, VR
maksā īpašnieks

2TE10M/2TE10U un
2M62U sērijas
(norāda izvēlēto
sēriju)

Par dīzeļlokomotīves
remontiem GR, VR,
TR-3 maksā
īpašnieks

Piekrītam papildus nosacījumiem, ja par dīzeļlokomotīves remontiem GR, VR maksā
īpašnieks: dīzeļlokomotīves__________(sērijas nosaukums) TR-3 remonta cenai
_____________(summa ciparos un vārdos), kuru papildus maksā nomnieks.
Nomas termiņš:
.
Samaksas nosacījumi: ______________________________________.
Piedāvājuma derīguma termiņš: __________________
(*nosacījums: vismaz 60 (sešdesmit) kalendārās dienas no iesniegšanas dienas)


Pielikumā: (*obligāti pievienojamie dokumenti un cita informācija pēc pretendenta
ieskatiem, kas var noderēt pasūtītājam pretendenta piedāvājuma izvērtēšanas gaitā)
- UR izziņa par pārstāvības/ paraksta tiesībām vai pilnvara (prokūra) uz ___ lp.;
- dokumentu, kas apliecina, ka pretendents un remontdarbu pakalpojuma sniedzējs (ja
attiecināms) ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
- plānotās saimnieciskās darbības apraksts ____ lp.
/uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts/

/paraksta atšifrējums/
Z.v.

