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1.

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1.1.

Iepirkuma identifikācijas numurs – CSDD 2016/45; iepirkuma metode –
saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītās daļas regulējumu, jo
iepirkums tiek veikts par B daļā minētajiem pakalpojumiem (apsardzes pakalpojumi,
23.kategorija).

1.2.

Pasūtītāja nosaukums, adrese un citi rekvizīti – VAS „Ceļu satiksmes drošības
direkcija” (turpmāk – CSDD), adrese – Sergeja Eizenšteina iela 6, Rīga, LV-1079,
vienotais reģ.Nr.40003345734.

1.3.

Iepirkuma komisija – iepirkumu organizē un rīko ar CSDD rīkojumu apstiprinātā
iepirkuma komisija (turpmāk – komisija).

1.4.
1.4.1.

Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība
piedāvājumu iesniedz vai piegādā Ceļu satiksmes drošības direkcijā, Sergeja
Eizenšteina ielā 6, Rīga LV-1079, līdz 2016.gada 25.jūlijam plkst.1000;
piedāvājumi, kuri iesniegti pēc norādītā termiņa, tiek reģistrēti un nosūtīti atpakaļ
piegādātājam;
Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu par visu apjomu. Piedāvājumu
varianti netiek pieļauti.

1.4.2.
1.4.3.
1.5.
1.5.1.
1.5.2.
1.5.2.1.

1.5.2.2.

1.5.3.

1.5.4.
1.5.5.

1.5.6.
1.5.6.1.
1.5.6.2.

Piedāvājuma nodrošinājums
Pretendentam kopā ar piedāvājumu ir jāiesniedz sava piedāvājuma nodrošinājums
par summu 1000 EUR (viens tūkstotis eiro).
Piedāvājuma nodrošinājums var būt:
bankas galvojums, ko ir izsniegusi Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde vai
Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstī reģistrēta kredītiestāde,
kam ir izdota Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence (atļauja) veikt darbību
Latvijas Republikā, vai arī citas kredītiestādes galvojums, ko apstiprinājusi Latvijas
Republikā reģistrēta kredītiestāde;
apdrošināšanas polise, ko ir izsniegusi apdrošināšanas sabiedrība, kas ir Latvijas
Republikā reģistrēta komercsabiedrība akciju sabiedrības formā vai Eiropas
komercsabiedrība vai savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvā biedrība, kam
saskaņā ar Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumu ir tiesības veikt
apdrošināšanu.
Piedāvājuma nodrošinājumam ir jāsatur neatsaucams apsolījums samaksāt CSDD
pēc pirmā tās pieprasījuma pilnu nodrošinājuma summu, ja ir iestājušies Nolikuma
1.6.7.punktā noteiktie piedāvājuma nodrošinājuma samaksas nosacījumi.
Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne mazāk kā 90 dienas no piedāvājumu
atvēršanas dienas.
Ja piedāvājuma nodrošinājums tiek iesniegts apdrošināšanas polises veidā,
pretendentam jāpievieno maksājuma uzdevums, kas liecina, ka veikts prēmijas
maksājums un finansiālais nodrošinājums ir spēkā.
Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:
Nolikumā noteiktajā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības minimālajā
termiņā;
līdz dienai, kad pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma
izvēles kritēriju, pirms līguma noslēgšanas iesniedz līguma nodrošinājumu pasūtītāja
noteiktajā termiņā;
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1.5.6.3. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai noteiktajā kārtībā un termiņā.
1.5.7. Piedāvājuma nodrošinājuma devējs izmaksā CSDD piedāvājuma nodrošinājuma
summu, ja:
1.5.7.1. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;
1.5.7.2. pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju,
nav iesniedzis pasūtītājam Nolikumā un iepirkuma līgumā paredzēto līguma
nodrošinājumu pasūtītāja noteiktajā termiņā;
1.5.7.3. pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju,
neparaksta līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.
1.5.8. Piedāvājuma nodrošinājums ir jāiesniedz vienlaicīgi ar konkursa piedāvājumu. Tas
nav jāiešuj piedāvājuma dokumentācijā.
1.5.9. Ja piedāvājuma nodrošinājums nav iesniegts, komisija neizskata pretendenta
piedāvājumu un tas tiek izslēgts no tālākas dalības konkursā.
1.6.
1.6.1.
1.6.2.
1.6.3.
1.6.4.

1.6.5.
1.6.6.
1.6.7.

Prasības piedāvājuma iesniegšanai un noformējumam
Piedāvājuma dokumenti iesniedzami vienā eksemplārā.
Piedāvājuma dokumentiem ir jābūt latviešu valodā.
Piedāvājumam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.
Piedāvājuma dokumentiem ir jābūt parakstītiem un piedāvājumam pievienoto
dokumentu kopijām ir jābūt apliecinātām atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka
likumā noteiktajām prasībām.
Piedāvājuma lapām ir jābūt sanumurētām un uzrādītām satura rādītājā.
Piedāvājumam jābūt cauršūtam un sagatavotam tādā veidā, kas izslēdz atsevišķu
lapu nomaiņas iespējas.
Piedāvājuma aploksnei (iepakojumam) ir jābūt slēgtai, uz tās ir jānorāda:

VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija”
Sergeja Eizenšteina ielā 6, Rīga, LV-1079
Pretendenta nosaukums, juridiskā un pasta adrese, tālruņa
Iepirkumam
„Tehniskās apsardzes pakalpojuma nodrošināšana”
Id.Nr. CSDD 2016/45
1.6.8. Pasūtītājs neuzņemas atbildību par aploksnes (iepakojuma) nesaņemšanu vai
pirmstermiņa atvēršanu, ja aploksne nav noformēta atbilstoši Nolikuma
1.6.7.punktam.
1.6.9. Pretendenta sagatavotie apliecinājumi un dokumentu kopijas ir jāparaksta personai
ar pretendenta pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotajai personai, piedāvājumam
pievienojot atbilstošu pilnvaru.
1.6.10. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu
atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss
piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.
1.6.11. Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām, tad pretendents var tikt
izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā.
1.7.
1.7.1.
1.7.2.

Informācijas sniegšana par iepirkumu
Papildu informācijas pieprasījumi ir jānosūta uz e-pastu iepirkumi@csdd.gov.lv vai
uz pasta adresi Sergeja Eizenšteina ielā 6, Rīga, LV-1079 .
Ja ieinteresētais pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju, komisija to
sniedz trīs darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā divas darba dienas pirms piedāvājuma
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iesniegšanas termiņa beigām. Komisijas sagatavotā papildu informācija tiks
ievietota CSDD mājas lapā www.csdd.lv pie šī iepirkuma publikācijas un nosūtīta
pretendentam, kurš uzdevuma jautājumu.
1.8.
1.8.1.

1.8.2.
1.8.3.
1.8.4.

Cita vispārēja informācija
Iepirkuma mērķis ir izvēlēties pretendentu, kurš atbilst izvirzītajām prasībām, kura
tehniskais piedāvājums atbilst Nolikuma tehniskajai specifikācijai, un kura
piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais.
Neviens dokuments, kas tiek iesniegts, atsaucoties uz iepirkumu, netiek atdots
atpakaļ.
Ar nolikumu var iepazīties CSDD mājas lapā www.csdd.lv .
Komisijas kontaktpersona – CSDD Vispārējās daļas priekšnieks Dzintars Innuss,
tālr.67025730, e-pasts dzintars.innuss@csdd.gov.lv un komisijas sekretāre, juriste
Ance Bigača, tālr. 67025727, iepirkumi@csdd.gov.lv .
2.

INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

2.1.

Iepirkuma priekšmets ir tehniskās apsardzes veikšana 24 uzstādītām ātruma
mērīšanas ierīcēm (turpmāk kopā un katrs atsevišķi – Objekti) saskaņā ar tehnisko
specifikāciju Nolikuma 1.pielikumā.

2.2.

Līguma darbības termiņš – 5 (pieci) gadi no līguma noslēgšanas brīža.

2.3.

Pretendentam ir jānodrošina kvalitatīvs, operatīvs un augstākai drošībai atbilstošs
apsardzes pakalpojums, atbilstoši Nolikuma tehniskās specifikācijas prasībām, tajā
skaitā, operatīvu mobilās grupas ierašanos, kā arī nepieciešamības gadījumā papildu
fiziskās apsardzes pakalpojums.

2.4.

Pretendentam, lai sniegtu kvalitatīvu apsardzes pakalpojumu, ir jānodrošina šādas
prasības:
ir jābūt ieviestai kvalitātes kontroles vadības sistēmai vai tai jābūt sertificētai
atbilstoši kvalitātes standartam, piem., ISO 9001 ar darbības sfēru nekustamā un
kustamā īpašuma un personu fiziskā un tehniskā apsardze;
pretendentam ir jābūt izstrādātai un ieviestai personāla darba organizācijas sistēmai,
kura tiks izmantota organizējot Objektu tehnisko apsardzi;
Pretendentam, kuram tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības par apsardzes
pakalpojumu sniegšanu, noslēdzot līgumu, jāiesniedz pasūtītājam civiltiesiskās
atbildības apdrošināšanas polise;
pretendentam ir darbojošies neatkarīgi apsardzes signāla pārraides kanāli – GPRS un
SMS. Katrs no šiem apsardzes pārraides kanāliem nevar darboties ar viena
pakalpojuma nodrošinātāja starpniecību, līdz ar ko ir jānodrošina neatkarīgi
apsardzes signāla pārraides kanāli, kas katrs darbojas ar savu pakalpojuma
nodrošinātāja starpniecību.
pretendentam jānodrošina apsardzes vadības centrā (AVC) 24 stundu monitorings
Objektiem;
apsardzes sniegšanas laikā pēc klienta pieprasījuma 4 stundu laikā (vai citā laikā
savstarpēji vienojoties ar pasūtītāju) jānodrošina Objekta signalizācijas sistēmas
pults izdruka, GPS izdruka par mobilas grupas ierašanās laikiem un reaģēšanas
maršrutu, telefona sarunu ieraksti;

2.4.1.

2.4.2.
2.4.3.

2.4.4.

2.4.5.
2.4.6.
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2.4.7.
2.4.8.

2.4.9.

pretendentam ir jānodrošina Pasūtītājam nepieciešamības gadījumā veikt apsardzes
sistēmas notikumu attālinātu apskati Objektos internetā, AVC klienta sistēmai;
apsardzes pakalpojuma nodrošināšanai izmantojamajam aprīkojumam, bruņojumam
u.c. ir jābūt tādā apjomā, lai atbilstoši reaģētu un novērstu apzināti radītus
mehāniskus bojājumus (t.sk. šaujamieroču izmantošanu) vai zādzības mēģinājumus
Objektiem.
Tehniskās apsardzes signalizācijas un sakaru iekārtas uzstādīšanas, sistēmas
programmēšanas, ka arī darbības un atbilstības pārbaudi pretendents iekļauj izmaksu
tāmē saskaņā ar Nolikuma 10.pielikumu. Sakaru ierīcei pretendentam ir jānodrošina
nepārtraukta sistēmas kontrole – katram no pārraides kanāliem jānodrošina kontrole
ar intervālu no 300 līdz 3600 sekundēm.
Ņemot vērā to, ka Nolikuma tehniskās specifikācijas (Nolikuma1.pielikums) satur
konfidenciālu informāciju, tehnisko specifikāciju var saņemt pēc pieprasījuma uz epastu Aigars.Berznieks@csdd.gov.lv, norādot pretendenta nosaukumu, adresi,
kontaktpersonu un kontakttālruni. Pretendents ir atbildīgs par saņemtās informācijas
izmantošanu tikai piedāvājuma sagatavošanai un nav tiesīgs to nodot citām
personām. Papildus tehniskās specifikācijas pieprasījumam pretendentam uz minēto
e-pastu ir jānosūta apliecinājums par konfidencialitātes ievērošanu, parakstot
Nolikuma 7.pielikumā pievienoto apliecinājumu.

2.5.

PRASĪBAS PRETENDENTAM UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

3.
3.1.

3.2.
3.3.
3.4.
3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.
3.5.

Pretendents ir apsardzes uzņēmums, kurš attiecīgajā iepirkumā spēj nodrošināt
kvalitatīva, operatīva un droša apsardzes pakalpojuma sniegšanu, un kuram
apsardzes pakalpojuma sniegšanai ir nepieciešamais apsardzes darbinieku,
aprīkojuma, apsardzes bruņojuma un mobilo grupu skaits.
Pretendentu atlases prasības ir obligātas visiem pretendentiem, kas vēlas piedalīties
iepirkumā un iegūt tiesības slēgt publisko iepirkuma līgumu.
Piedāvājumam jāatbilst visām šajā Nolikumā un tā pielikumos noteiktajām
prasībām.
Pretendenta atlasei ir jāiesniedz:
personas ar pretendenta pārstāvības tiesībām parakstīts pieteikums atbilstoši
Nolikuma 2.pielikuma paraugam;
informācija par pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli atbilstoši Nolikuma
3.5.punktam;
nolikuma 3.6.punktā norādītie dokumenti, apliecinājumi un informācija par
pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām.
Pretendenta saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata
pretendenta piedāvājumu, ja pretendents neatbilst kādai no šajā punktā minētajām
prasībām vai nav iesniedzis šajā punktā prasīto dokumentu:

Nolikuma
punkts

Prasības

Iesniedzamie dokumenti

3.5.1.

pretendenta iepriekšējo 3 gadu
vidējam finanšu apgrozījumam
(2013., 2014. un 2015.) apsardzes
darbībā, ir jābūt ne mazākam kā

apliecinājums,
ka
pretendenta
iepriekšējo 3 gadu vidējais finanšu
apgrozījums (2013., 2014. un 2015.)
apsardzes darbībā ir ne mazāks kā EUR
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EUR 200 000 (divi simti tūkstoši 200 000 (divi simti tūkstoši eiro),
eiro)
pievienojot to apliecinošu informāciju
pa gadiem
3.6.

Pretendenta tehniskās un profesionālās spējas:
Komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata
pretendenta piedāvājumu, ja pretendents neatbilst kādai no šajā punktā minētajām
prasībām vai nav iesniedzis šajā punktā prasītos dokumentus:

Nolikuma
punkts

Prasības

3.6.1.

pretendents pēdējo 3 (trīs) (2013.,
2014., 2015. un vēlāk) gadu laikā ir
sniedzis vismaz 24 (divdesmit četri)
atbilstošu objektu kā bankomātu,
gāzes redukcijas staciju, sakaru
retranslācijas staciju, elektrības
transformatoru
apakšstaciju
tehniskās apsardzes pakalpojumus,
kas
nodrošināts
pretendenta
norādītajos objektos ne mazāk kā 1
(vienu) gadu.

3.6.2.

3.6.3.

3.6.4.

3.6.5.

Iesniedzamie dokumenti

1) informāciju par pēdējo trīs (2013.,
2014., 2015. un vēlāk) gadu laikā sniegto
vismaz 24 (divdesmit četri) atbilstošu
objektu kā bankomātu, gāzes reducēšanas
staciju, sakaru retranslācijas staciju,
elektrības transformatoru apakšstaciju
tehniskās apsardzes pakalpojumus, kas
nodrošināts
pretendenta
norādītajos
objektos ne mazāk kā 1 (vienu) gadu.
Informācija
jāsagatavo
atbilstoši
Nolikuma 3.pielikuma paraugam.
2) trīs pozitīvas atsauksmes par
pakalpojumiem, kas minēti Nolikuma
3.6.1.punktā un norādīti Nolikuma
3.pielikumā,
norādot
sniegto
pakalpojumu,
apsargājamā
objekta
apjomu, apsardzes pakalpojuma līguma
termiņu un atsauksmes sagatavotāja
kontaktpersonu ar tālruņa numuru.
pretendentam ir spēkā esoša apliecināta spēkā esoša speciālās atļaujas
speciālā atļauja (licence) fiziskās un (licences) kopija fiziskās un tehniskās
tehniskās
apsardzes
darbības apsardzes darbības veikšanai.
veikšanai.
Pretendenta īpašumā ir apsardzes apliecinājums, ka pretendenta īpašumā ir
vadības centrs (AVC), kas ir apsardzes vadības centrs (AVC), kas ir
tehniski nodrošināts un var pieņemt tehniski nodrošināts un var pieņemt un
un vienlaicīgi apstrādāt GPRS un vienlaicīgi apstrādāt GPRS un SMS
SMS apsardzes signālus.
apsardzes signālus.
Pretendentam ir pietiekošs skaits Apliecinājums, ka pretendentam ir
operatīvo grupu, kuras spēj pietiekošs skaits operatīvo grupu, kuras
savlaicīgi reaģēt uz trauksmes spēj savlaicīgi reaģēt uz trauksmes signālu
signālu un ierasties Objektos.
un ierasties Objektos.
Pretendenta personālam ir attiecīgā Apliecinājums,
ka
Pretendenta
profesionālā kvalifikācija, pieredze personālam ir attiecīgā profesionālā
un
iespēja
veikt
apsardzes kvalifikācija, pieredze un iespēja veikt
signalizācijas uzturēšanu, remontu apsardzes
signalizācijas uzturēšanu,
un papildināšanu, t.sk., rezerves remontu un papildināšanu, t.sk., rezerves
daļu pieejamība. Piedāvājumam daļu
pieejamība.
Piedāvājumam
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3.6.6.

3.7.

3.8.
3.8.1.

3.8.2.

jāpievieno zināšanu un pieredzi
apliecinoši dokumenti (atbilstošs
izglītības diploms, sertifikāti: Latvijas elektriķu brālības sertifikāts
elektrotehnisko
darbu
elektromontiera zināšanu apjomā ar
kompetenci veikt dzīvojamo un
sabiedrisko ēku apsardzes un
ugunsdrošības signalizācijas ietaišu
ekspluatāciju,
Latvijas
Elektrotehniskās
komisijas
licencēšanas biroja licences kopija
apsardzes sistēmu projektēšanai un
uzstādīšanai, apkopei un remontam
ar darba spriegumu līdz 1000V, vai
ekvivalenti dokumenti).
pretendents pēdējo 3 (trīs) (2013.,
2014., 2015. un vēlāk) gadu laikā ir
veicis vismaz 24 (divdesmit četri)
atbilstošu objektu kā bankomātu,
gāzes redukcijas staciju, sakaru
retranslācijas staciju, elektrības
transformatoru
apakšstaciju
tehniskās apsardzes signalizāciju
montāžu,
to
ekspluatācijas
uzturēšanu,
remontu
un
papildināšanu,
pretendenta
norādītajos objektos ne mazāk kā 1
(vienu) gadu.

jāpievieno
zināšanu
un
pieredzi
apliecinoši
dokumenti
(atbilstošs
izglītības diploms, sertifikāti:-Latvijas
elektriķu
brālības
sertifikāts
elektrotehnisko darbu elektromontiera
zināšanu apjomā ar kompetenci veikt
dzīvojamo un sabiedrisko ēku apsardzes
un ugunsdrošības signalizācijas ietaišu
ekspluatāciju, Latvijas Elektrotehniskās
komisijas licencēšanas biroja licences
kopija apsardzes sistēmu projektēšanai un
uzstādīšanai, apkopei un remontam ar
darba spriegumu līdz 1000V, vai
ekvivalenti dokumenti).
1) informāciju par pēdējo trīs (2013.,
2014., 2015. un vēlāk) gadu laikā veikto
vismaz 24 (divdesmit četri) atbilstošu
objektu kā bankomātu, gāzes reducēšanas
staciju, sakaru retranslācijas staciju,
elektrības transformatoru apakšstaciju
tehniskās
apsardzes
signalizāciju
montāžu, to ekspluatācijas uzturēšanu,
remontu un papildināšanu, pretendenta
norādītajos objektos ne mazāk kā 1
(vienu) gadu. Informācija jāsagatavo
atbilstoši
Nolikuma
4.pielikuma
paraugam;
2) trīs pozitīvas atsauksmes par
pakalpojumiem, kas minēti Nolikuma
3.6.6.punktā un norādīti Nolikuma
4.pielikumā.

Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piegādātāju apvienībai 15
(piecpadsmit) darba dienu laikā pēc paziņojuma par līguma slēgšanas tiesību
saņemšanas ir jāreģistrējas kā personālsabiedrībai Latvijas Republikas Uzņēmumu
reģistrā un Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo
personu reģistrā.
Piegādātāju apvienība iesniedz:
dalībnieku parakstītu sadarbības līgumu, kurā noteikts, ka visi piegādātāju
apvienības dalībnieki kopā un atsevišķi ir atbildīgi par izpildi. Sadarbības līgumā
obligāti ir jābūt fiksētam, kādas juridiskās personas ir apvienojušās piegādātāju
apvienībā, katra piegādātāju apvienības dalībnieka veicamo darbu apjomam;
pilnvaru galvenajam dalībniekam pārstāvēt piegādātāju apvienību iepirkumā un
dalībnieku vārdā parakstīt piedāvājuma dokumentus, kā arī norādot, kurš no
dalībniekiem būs atbildīgs par sabiedrības lietvedības vešanu;
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3.8.3.

3.9.
3.9.1.
3.9.2.
3.9.3.

apliecinājumu, ka piegādātāju apvienība 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc
paziņojuma par līguma slēgšanas tiesību saņemšanas normatīvajos aktos noteiktā
kārtībā reģistrēs pilnsabiedrību ar pilnu atbildību katram no biedriem.
Komisija neizskata pretendenta piedāvājumu un izslēdz pretendentu no turpmākās
dalības jebkurā piedāvājuma izvērtēšanas stadijā, ja:
nav iesniegti nolikumā prasītie dokumenti atbilstoši nolikuma prasībām;
pretendenta saimnieciskais un finansiālais stāvoklis un spējas neatbilst Nolikuma
3.5.punktā noteiktajām prasībām;
pretendenta tehniskās un profesionālās spējas neatbilst Nolikuma 3.6.punkta
prasībām.
4.

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI TEHNISKĀ UN FINANŠU
PIEDĀVĀJUMA PĀRBAUDEI

Pretendentam tehniskā piedāvājuma pārbaudei ir jāiesniedz:
mobilās grupas reālais iespējamais vidējais ierašanās laiks Objektos ( Nolikuma
8.pielikums) un tā pamatojums;
4.1.2. pretendenta kvalitātes kontroles un personāla darba organizācijas sistēmas apraksts;
4.1.3. apraksts, kā tiek saņemta un apstrādāta saņemtā informācija no Objekta, kā tiek
kontrolēta tehniskas apsardzes sistēmas darbība, atbilstība LVS NE 50518-3:2014
un tās priekšrocības operatīvas rīcības nodrošināšanai;
4.1.4. pretendenta rīcībā esošā tehniskā nodrošinājuma un aprīkojuma, t.sk. apsardzes
vadības centra (AVC) darbības, apraksts, atbilstība LVS EN 50518-1:2014 un LVS
EN 50518-2;2014;
4.1.5. apraksts par informācijas pieejamību Pasūtītājam (forma un operativitāte) par
Objekta apsardzes signalizācijas darbību, atslēgšanu un pieslēgšanu, trauksmes
signāliem AVC, apsardzes darbinieku rīcību un tās priekšrocības operatīvai
informācijas iegūšanai;
4.1.6. apraksts par apsardzes sistēmas notikumu attālinātu apskati Objektos internetā,
pieslēdzoties ACV klienta sistēmai.
4.1.7. detalizēts apraksts vai dokumentu kopijas, kas apliecina, ka pretendents ir ieviesis
kvalitātes kontroles vadības sistēmu (kvalitātes standarti, piem., ISO 9001 ar
darbības sfēru nekustamā un kustamā īpašuma un personu fiziskā un tehniskā
apsardze);
4.1.8. Bankas apliecinājums, ka pretendentam, ja tam tiks piešķirtas līguma slēgšanas
tiesības, tiks izsniegts līguma saistību izpildes nodrošinājums 5 000 EUR apmērā,
kurā norādīts, ka banka līguma darbības laikā izmaksās Pasūtītājam līguma saistību
izpildes nodrošinājumu, saņemot Pasūtītāja pirmo rakstisko pieprasījumu un
rakstisku apgalvojumu, ka pretendents nav izpildījis Līguma saistības, un bankas
apliecinājumu veikt šo maksājumu bez jebkādiem iebildumiem un pierādījumiem
par jebkuru summu šī beznosacījumu galvojuma ietvaros;
4.1.9. informācija par apsardzes pakalpojuma nodrošināšanu atbilstoši Nolikuma
5.pielikumā norādītajam* (* norādīt „konfidenciāli”, ja pretendenta sniegtā
informācija ir konfidenciāla. Informācija tiks izmantota tikai piedāvājumu
vērtēšanai. Iepirkuma komisija apņemas nodrošināt sniegtās informācijas
konfidencialitātes saglabāšanu un neizpaušanu.)
4.1.10. apliecinājums, ka pretendents nodrošinās AVC 24 stundu monitoringu Objektos;
4.1.
4.1.1.
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4.1.11. apliecinājums, ka pakalpojuma sniegšanas laikā, pēc klienta pieprasījuma 4 stundu
laikā (vai citā laikā savstarpēji vienojoties ar pasūtītāju), tiks nodrošināta Objekta
signalizācijas sistēmas pults izdruka, GPS izdruka par mobilas grupas ierašanās
laikiem un reaģēšanas maršrutu, telefona sarunu ieraksti;
4.1.12. apliecinājumu, ka apsardzes pakalpojuma nodrošināšanai izmantojamais
aprīkojums, bruņojums u.c. ir pietiekošs, lai atbilstoši reaģētu un novērstu apzināti
radītus mehāniskus bojājumus (t.sk. šaujamieroču izmantošanu) vai zādzības
mēģinājumus Objektiem.
4.1.13. apliecinājums, ka Pretendents veiks tehniskās apsardzes signalizācijas un sakaru
iekārtas uzstādīšanu, programmēšanu, kā arī darbības un atbilstības pārbaudi saskaņā
ar Nolikuma 10. pielikumu, un ka sakaru ierīce nodrošinās nepārtrauktu sistēmas
kontroli – katram no pārraides kanāliem jānodrošina kontrole ar intervālu no 300 līdz
3600 sekundēm.
4.1.14. apliecinājums, ka apsardzes pakalpojums tiks sniegts atbilstoši Nolikuma tehniskās
specifikācijas prasībām.
4.2.
Pretendentam ir jāiesniedz finanšu piedāvājums, aizpildot finanšu piedāvājuma
paraugus Nolikuma 9. un 10.pielikumā.
5.
5.1.
5.2.

5.3.

5.4.
5.5.

5.6.
5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

PIEDĀVĀJUMU NOVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA

Pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu
vērtēšanu komisija veic slēgtā sēdē.
Pretendentu atlases laikā komisija noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību
paredzamā līguma izpildes prasībām. Atlase notiek pēc iesniegtajiem pretendentu
atlases dokumentiem, pārbaudot pretendenta atbilstību Nolikumā izvirzītajām
prasībām.
Ja pretendents neatbilst kādai no Nolikumā izvirzītajām prasībām vai nav iesniedzis
visus pieprasītos dokumentus vai ziņas, tas tiek izslēgts no turpmākās dalības
iepirkumā.
Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudē komisija izvērtē tehnisko piedāvājumu
atbilstību Nolikumā izvirzītajām prasībām.
Ja pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst Nolikuma tehniskajai specifikācijai
vai tehniskajā piedāvājumā nav iesniegti visi pieprasītie dokumenti, tas tiek izslēgts
no turpmākās dalības iepirkumā.
Komisija pēc tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes vērtē finanšu
piedāvājumus.
Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisko
kļūdu. Ja pasūtītājs konstatē šādas kļūdas, tad šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu
un laboto piedāvājuma summu pasūtītājs paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas
labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņem vērā labojumus.
Ja komisija konstatē, ka pretendents ir iesniedzis piedāvājuma cenu, kas ir ievērojami
zemāka nekā citu pretendentu piedāvātā cena, tiek pārbaudīts vai iesniegtais
piedāvājums nav nepamatoti lēts.
Ja komisija iepirkuma norises laikā konstatē, ka pretendents, iesniedzot
piedāvājumu, ir sniedzis nepatiesas ziņas, tas tiek izslēgts no turpmākās dalības
iepirkumā.
Salīdzināti un vērtēti tiek tie piedāvājumi, kuri ir atzīti par atbilstošiem pretendentu
atlasē un tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudē.
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5.11.

Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiek atzīts piedāvājums, kurš ieguvis
visaugstāko galīgo vērtējumu atbilstoši Nolikuma 6.pielikumā noteiktajiem
vērtēšanas kritērijiem.
6. LĒMUMA PAR IEPIRKUMA REZULTĀTIEM PIEŅEMŠANA

6.1.
6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas pretendentam, kura piedāvājums ir
saimnieciski visizdevīgākais.
Ja iepirkumam nav iesniegti piedāvājumi, iesniegtie piedāvājumi neatbilst Nolikuma
prasībām, komisija pieņem lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu
piedāvājumu.
Motivētu lēmumu slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt iepirkumu, neizvēloties
nevienu piedāvājumu, komisija pieņem ar balsu vairākumu, ja sēdē piedalās vismaz
divas trešdaļas no komisijas locekļiem.
Pasūtītājs pēc tam, kad pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt
iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, Publisko iepirkumu likuma
paredzētajā termiņā nosūta paziņojumu visiem pretendentiem.
Ja iepirkumam nav iesniegti piedāvājumi, iesniegtie piedāvājumi neatbilst Nolikuma
prasībām, vai piedāvājuma kopējā summa pārsniedz iepirkuma slieksni, komisija
pieņem lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
Pasūtītājs pēc tam, kad pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt
iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, nosūta paziņojumu Iepirkumu
uzraudzības birojam un visiem pretendentiem.
7. IEPIRKUMA LĪGUMS

7.1.

7.2.

7.3.

7.3.1.

7.4.

Līgums par tehniskās apsardzes pakalpojuma sniegšanu tiks noslēgts ar pretendentu,
kuram piešķirtas līguma slēgšana tiesības. Līgums stāsies spēkā pēc tā abpusējas
parakstīšanas.
Pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, 5 (piecu) darba dienu laikā
pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniedz pasūtītājam spēkā esošu līguma saistību izpildes
nodrošinājumu – bankas garantiju par summu EUR 5 000 un civiltiesiskās atbildības
apdrošināšanas polisi.
Ja pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt līgumu ar
pasūtītāju, komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kura
piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais, vai pārtraukt iepirkumu.
Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu tikai ar pretendentu. Ja līguma slēgšanas tiesības
ir piešķirtas piegādātāju apvienībai, pasūtītājs līgumu slēdz ar normatīvajos aktos
noteiktā kārtībā reģistrētu personālsabiedrību.
Pēc līguma noslēgšanas, pasūtītājs un pakalpojuma sniedzējs var pārskatīt maksu par
apsardzes pakalpojumu ne ātrāk kā trešajā gadā no līguma noslēgšanas brīža.
Pakalpojuma maksa var tikt paaugstināta tikai tajā gadījumā, ja pakalpojuma
sniedzējs norāda objektīvus iemeslus pakalpojuma maksas paaugstināšanai un ir
iesniedzis maksas paaugstināšanas aprēķinu un tā pamatojumu. Par apsardzes
pakalpojuma maksas izmaiņām puses slēdz rakstisku vienošanos.
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2.pielikums
iepirkumam „Tehniskās apsardzes
pakalpojuma nodrošināšana”

Pieteikums
Ar šo ________________________ (pretendenta nosaukums) apliecina, ka ir
iepazinies ar iepirkuma „Tehniskās apsardzes pakalpojuma nodrošināšana” (id.nr.
CSDD 2016/45) nolikumu, piekrīt nolikuma noteikumiem, apņemas tos ievērot un izpildīt,
piekrīt piedalīties iepirkumā un garantē iepirkuma prasību izpildi, iepirkuma noteikumi ir
skaidri un saprotami, pieteikumā iesniegtā informācija savas kvalifikācijas novērtēšanai ir
patiesa.
Pretendents apstiprina, ka šis piedāvājums ir derīgs līdz iepirkuma līguma noslēgšanai
ar iepirkuma uzvarētāju, un garantē sniegto ziņu patiesumu.

Pretendenta nosaukums:
Kontaktpersona:

Pretendenta rekvizīti:

Vienotais reģ.nr.:
Juridiskā adrese:
Telefons:
e-pasts:
Banka:
Bankas kods:
Bankas konts:
E-pasta adrese:

Pretendents/ pretendenta
pilnvarotā persona
Parakstītāja ieņemamais amats:
Datums:
Paraksts:
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3.pielikums
iepirkumam „Tehniskās apsardzes
pakalpojuma nodrošināšana”

Informācija par pretendenta pēdējo trīs (2013.; 2014.; 2015. un vēlāk) gadu laikā
sniegtajiem pakalpojumiem atbilstoši Nolikuma 3.6.1.punkta prasībām

Nr.

Līguma priekšmets
(apsargājamais
objekts)

Līguma izpildes gads
(2013., 2014., 2015. un
vēlāk) un periods, cik ilgi
sniegts apsardzes
pakalpojums

Pakalpojuma saņēmējs,
Atbildīgās personas
amats, tālruņa nr. vēlams
e-pasta adrese

1.
2.
3.
Pretendents/ Pretendenta pilnvarotā persona: ____________________________
Paraksts:____________________________
Datums: ______________
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4.pielikums
iepirkumam „Tehniskās apsardzes
pakalpojuma nodrošināšana”

Informācija par pretendenta pēdējo trīs (2013.; 2014.; 2015. un vēlāk) gadu laikā
sniegtajiem pakalpojumiem atbilstoši Nolikuma 3.6.6.punkta prasībām

Līguma priekšmets
(objekts kurā
uzstādīta signalizācija
Nr.
un veikta
ekspluatācijas
uzturēšana)

Līguma izpildes gads
(2013., 2014., 2015. un
vēlāk) un periods, cik ilgi
veikta apsardzes
signalizācijas uzstādīšana
un ekspluatācijas
uzturēšana

Pakalpojuma saņēmējs,
Atbildīgās personas
amats, tālruņa nr. vēlams
e-pasta adrese

1.
2.
3.
Pretendents/ Pretendenta pilnvarotā persona: ____________________________
Paraksts:____________________________
Datums: ______________
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Nolikuma 5.pielikums
iepirkumam „Tehniskās apsardzes
pakalpojuma nodrošināšana”
TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA PĀRBAUDEI
IESNIEDZAMĀ INFORMĀCIJA PAR APSARDZES
PAKALPOJUMA NODROŠINĀŠANU*

Informācija par apsardzes pakalpojuma sniegšanas iespējām:
1.

Cik citu pasūtītāju objektos (turpmāk tekstā – citu pasūtītāju objektos) pašreiz
Rīgas pilsētā un pārējās Latvijas administratīvajās teritorijās tiek veikta tehniskā
apsardze
Norādīt informāciju

2.

Cik mobilo grupu ir Rīgas pilsētā un citās Latvijas administratīvajās teritorijās,
cik tālu no apsargājamiem Objektiem tās ir izvietotas, norādīt operatīvajā darbā
izmantojamo automašīnu modeli, vecumu un to aprīkojumu,
Norādīt informāciju

3.

Cik ilgā laikā mobilā grupa var ierasties Objektos, norādīt laiku katram Objektam
atsevišķi, saskaņā ar Nolikuma 8. pielikumu;
Norādīt informāciju

4.

Nepārtrauktai Objektos ierīkotās apsardzes tehniskās sistēmas signālu
pieņemšanai, apstrādei un informācijas (trauksmes signāla) paziņošanai esošā
apsardzes vadības centra (AVC) atrašanās vieta un darbības apraksts. Atbilstība
LVS NE 50518-1:2014 un LVS NE 50518-2:2014 standartiem;
Norādīt informāciju

5.

Kā tiek apstrādāta saņemtā informācija no apsargājamajiem citu pasūtītāju
objektiem, aprakstīt darbības principus, kā tiek apstrādāta saņemtā informācija
par notikumiem apsargājamajos citu pasūtītāju objektos, atbilstība LVS NE
50518-3:2014 standartam;
Norādīt informāciju
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6.

Kā tiek kontrolēta tehniskās apsardzes sistēmas darbība citu pasūtītāju objektos,
kā tiek nodots un saņemts signāls no citu pasūtītāju objektiem uz AVC, kādi
kanāli tiek izmantoti pārraidot signālus no objektiem uz AVC, sniegt pilnu
tehnisko informāciju
Norādīt informāciju

7.

Informācijas pieejamība (kādā veidā un cik ilgā laikā Pasūtītājs var iegūt
informāciju par notikumiem apsargājamā objektā) par citu pasūtītāju objektu
apsardzes signalizācijas darbību, objektu atslēgšanu un pieslēgšanu, trauksmes
signāliem AVC;
Norādīt informāciju

* norādīt „konfidenciāli”, ja pretendenta sniegtā informācija ir konfidenciāla. Informācija
tiks izmantota tikai piedāvājumu vērtēšanai. Iepirkuma komisija apņemas nodrošināt
sniegtās informācijas konfidencialitātes saglabāšanu un neizpaušanu.

Pretendents/ Pretendenta pilnvarotā persona: ____________________________
Paraksts:____________________________
Datums: ______________
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Nolikuma 6.pielikums
iepirkumam „Tehniskās apsardzes
pakalpojuma nodrošināšana”
IEPIRKUMA VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI
UN VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA
1. Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji:
Nr.

Vērtēšanas kritērijs

mobilās grupas reālais iespējamais vidējais ierašanās laiks Objektos un tā
pamatojums (L)
2. pretendenta kvalitātes kontroles un personāla darba organizācijas sistēma un tās
priekšrocības kvalitatīva un operatīva apsardzes pakalpojuma nodrošināšanai;
3. kā tiek saņemta un apstrādāta saņemtā informācija no Objekta, kā tiek kontrolēta
tehniskas apsardzes sistēmas darbība, atbilstība LVS NE 50518-3:2014 un tās
priekšrocības operatīvas rīcības nodrošināšanai;
4. pretendenta rīcībā esošais tehniskais nodrošinājums un aprīkojums, t.sk.
apsardzes vadības centra (AVC) darbība, atbilstība LVS EN 50518-1:2014 un
LVS EN 50518-2;2014, priekšrocības operatīvas rīcības nodrošināšanai;
5. informācijas pieejamība Pasūtītājam (forma un operativitāte) par Objekta
apsardzes signalizācijas darbību, atslēgšanu un pieslēgšanu, trauksmes signāliem
AVC, apsardzes darbinieku rīcību un tās priekšrocības operatīvai informācijas
iegūšanai;
6. kopējais finanšu piedāvājums (C)
KOPĀ
2. Vērtēšanas kritērijam Nr.1 punktus L aprēķina šādā kārtībā:
1.

Max. p.sk.

15
15
15

15

15

25
100

2.1. pretendentu mobilās grupas reālā iespējamā ierašanās laika Objektā punktus aprēķina,
izmantojot šādu formulu:
L = Lx / Ly x Ln, kur:
Lx – īsākais ierašanās laiks;
Ly – vērtējamais ierašanās laiks;
Ln – maksimālais punktu skaits ierašanās laikam – 10 punkti.
2.2. iepirkuma komisija par reālā iespējamā laika pamatotību papildus piešķir no 1 līdz 5
punktiem.
3. Vērtēšanas kritērijam Nr.6 – finanšu piedāvājuma kopējai cenai C punktus aprēķina,
izmantojot šādu formulu:
C = Cx / Cy x Cm, kur:
Cx – lētākā piedāvājuma cena;
Cy – vērtējamā piedāvājuma cena;
Cm– maksimālais punktu skaits piedāvājuma cenai – 25 punkti.
4. Vērtēšanas kritērijos Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5 piedāvātās apsardzes pakalpojuma
priekšrocības katrs komisijas loceklis izvērtē atsevišķi. Piedāvājumam tiek piešķirti punkti šī
pielikuma 1.punktā paredzēto maksimālo punktu skaita ietvaros.
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Nolikuma 7.pielikums
iepirkumam „Tehniskās apsardzes
pakalpojuma nodrošināšana”

Konfidencialitātes apliecinājums

___________________________________________________ (pretendents),
__________________________________________________(vien. reģ. Nr.),

_______________________________________________________ (adrese),

_________________________________________________(kontakttālrunis),
______________________________________________________ personā,
apliecina, ka iepirkuma „Tehniskās apsardzes pakalpojuma nodrošināšana” (id.
nr. CSDD 2016/45) nolikuma 2.5.punktā noteiktajā kārtībā saņemto informāciju
izmantos tikai piedāvājuma sagatavošanai, un apliecina, ka saņemtā informācija
netiks izmantota citiem mērķiem.
Lūdzam nosūtīt pilnu iepirkuma tehnisko specifikāciju.

2016.gada ___________

__________________________
paraksts
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Nolikuma 8.pielikums
iepirkumam „Tehniskās apsardzes
pakalpojuma nodrošināšana”

Vidējais ierašanās laiks Objektos
Nr.
p.k.

1.
2.

3.

Objekta adrese

Operatīvas grupas
ierašanās laiks (min)

Rīga, Brīvības gatve pie ēkas Nr.363 NESTE
Babītes novads, autoceļš Rīga - Ventspils (A10) (Jūrmalas
šoseja) 15,4. km pie satiksmes mezgla ar ceļu Salaspils Babīte (A5) Jūrmalas virzienā Piņķi
Babītes novads, autoceļš Rīga - Ventspils (A10) (Jūrmalas
šoseja) 15,4. km pie satiksmes mezgla ar ceļu Salaspils Babīte (A5) Rīgas virzienā Piņķi

4.

Sējas novads, apdzīvota vieta Murjāņi, autoceļš Inčukalns—
Valmiera—Igaunijas robeža (Valka) (A3) 3,9. km

5.

Rīga, Dienvidu tilts Lubānas ielas virzienā pie nobrauktuves
uz Piedrujas ielu

6.
7.
8.

Rīga, Juglas iela pie nama Nr.16
Jūrmala, Asaru prospekts pie īpašuma Nr.74A
Jelgava, Miera iela pie ēkas Nr.8

9.

Saulkrastu novads, autoceļš Rīga (Baltezers)—Igaunijas
robeža (Ainaži) (A1) 26,9. km

10. Salacgrīvas novads, apdzīvota vieta Svētciems, autoceļš Rīga
(Baltezers)—Igaunijas robeža (Ainaži) (A1) 81,7. km
11. Līgatnes novads, apdzīvota vieta Augšlīgatne, autoceļš Rīga—
Sigulda—Igaunijas robeža (Veclaicene) (A2) 63,4. km
12. Kocēnu novads, autoceļš Inčukalns—Valmiera—Igaunijas
robeža (Valka) (A3) 56,8.km
13. Ogres novads, apdzīvota vieta Ogre, autoceļš Rīga—
Daugavpils—Krāslava—Baltkrievijas robeža (Pāternieki) (A6)
Ciemupes virzienā pie krustojuma ar Austrumu ielu
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14. Ogres novads, autoceļš Rīga—Daugavpils—Krāslava—
Baltkrievijas robeža (Pāternieki) (A6) 43,8. km

15. Bauskas novads, autoceļš Rīga—Bauska—Lietuvas robeža
(Grenctāle) (A7) 59,4. km CODE
16. Brocēnu novads, apdzīvota vieta Brocēni, autoceļš Rīga
(Skulte)—Liepāja (A9) 94,7. km
17. Ventspils novads, apdzīvota vieta Ugāle, autoceļš Rīga—
Ventspils (A10) 150,1. km
18. Grobiņas novads, apdzīvota vieta Grobiņa, autoceļš Rīga
(Skulte)—Liepāja (A9) 186,2. km
19. Engures novads, autoceļš Rīga—Ventspils (A10) 52,8. km
Smārdes pagrieziens
20. Varakļānu novads, autoceļš Jēkabpils—Rēzekne—Ludza—
Krievijas robeža (Terehova) A12 58,2. km Kūkas
21. Daugavpils novads, apdzīvota vieta Špoģi, autoceļš Krievijas
robeža (Grebņeva)—Rēzekne—Daugavpils—Lietuvas robeža
(Medumi) (A13) 113,2.km
22. Ogres novads, autoceļš Tīnūži - Koknese (P80) 13,5. km
23. Stopiņu novads, apdzīvota vieta Vālodzes, autoceļš Ulbroka Ogre (P5) 3,0. km
24. Mārupes novads, apdzīvota vieta Mārupe, autoceļš Rīga Jaunmārupe (P132) pie Liliju ielas
Kopējais ierašanās laiks (min)
Vidējais ierašanās laiks (min)
Pretendents/ Pretendenta pilnvarotā persona: ____________________________
Paraksts:____________________________
Datums: ______________
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Nolikuma 9.pielikums
iepirkumam „Tehniskās
apsardzes pakalpojuma nodrošināšana”

Finanšu piedāvājums
Nr.
Nosaukums
p. k.
1. Tehniskā apsardze
Par vienu Objektu:
Par visiem 24
Objektiem kopā:

2.

3.

Samaksa mēnesī, EUR bez
PVN

Summa 60 mēnešos, EUR
bez PVN

Vienas stundas izmaksas,
EUR bez PVN

Summa par 1000 h,
EUR bez PVN

Vienas ātruma mērīšanas
ierīces aprīkošana, EUR bez
PVN

Visu ātruma mērīšanas
ierīču aprīkošana, EUR bez
PVN

Papildus fiziskā
apsardze, 1000
stundas atbilstoši
Nolikuma
11.pielikuma
līguma projekta
5.4.punktam.

Apsardze sistēmas
uzstādīšanas
izmaksas 24
Objektiem (summa
no Nolikuma
10.pielikuma)
KOPĀ:

Pretendents/ Pretendenta pilnvarotā persona: ____________________________
Paraksts:____________________________
Datums: ______________
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Nolikuma 10.pielikums
iepirkumam „Tehniskās apsardzes
pakalpojuma nodrošināšana

Apsardze sistēmas prasības un uzstādīšanas izmaksas
Nr Darbu apraksts vai materiāla nosaukums

Mērvienī Daudzu
ba
ms

Tāmes izmaksas, EUR
Darbs (bez sociālā nodokļa)

1

2

1
2
3
4
5
6

Vibro detektors
Metāla durvju magnētiskais kontakts
GSM modulis
GSM ieejas paplašinātājs
GSM moduļa antena
Barošanas bloks 1A,12V ar akumulatoru
2,2A/H
7 Kabelis 2x0,75mm
8 Kabelis 6x0,22
9 Palīgmateriāli

Mehānismi bez PVN

Kopā

Vienas vienības
izmaksas

Kopā

Vienas vienības
izmaksas

Kopā

Vienas vienības
izmaksas

Kopā

Kopā

3

4

5

6

7

8

9

10

11

gab.
gab.
gab.

2
1
1

gab.
gab.

1
1

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

m.
m.
kompl.

5
8
1

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Kopējās darbaspēka un materiālu izmaksas:
Regulēšanas un programmēšanas darbi
Izpildes dokumentācijas sagatavošana
Sociālais nodoklis 23,59%
Transporta izmaksas
Tiešās izmaksas kopā:
KOPĀ:
PVN 21%: 0,21
PAVISAM KOPĀ ar PVN:

Vārds, uzvārds, amats
paraksts

Materiāli bez PVN

0,00

0,00

