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1.VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.1.

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.

1.2.

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

1.3.

Iepirkuma identifikācijas numurs – CSDD 2017/61 .

1.4.

Iepirkuma metode – iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 10.pantā
noteiktajā kārtībā. CPV kods 79710000-4 (Apsardzes pakalpojumi).

1.5.
1.5.1.

Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība
Piedāvājumu iesniedz vai piegādā Ceļu satiksmes drošības direkcijā, Sergeja
Eizenšteina ielā 6, Rīga LV-1079, līdz 2017.gada 15.novembrim plkst.1000;
Piedāvājumi, kuri iesniegti pēc norādītā termiņa, tiek reģistrēti un nosūtīti atpakaļ
piegādātājam;
Pretendents var iesniegt vienu piedāvājumu, piedāvājumu varianti netiek pieļauti.

1.5.2.
1.5.3.
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 divos eksemplāros.
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, apzīmogotai un parakstītai,
un uz tās ir jānorāda:
VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”
Sergeja Eizenšteina ielā 6, Rīga, LV-1079
Pretendenta nosaukums, adrese, tālruņa numurs
Iepirkumam
“Transportlīdzekļu ātruma mērīšanas stacionāro ierīču
apsardzes pakalpojuma nodrošināšana”
Id.Nr. CSDD 2017/61

Ja piedāvājuma aploksne (iepakojums) nav marķēta saskaņā ar Nolikuma
1.6.7.punktā minētajām prasībām, tā netiek pieņemta.
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.
1.6.8.
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1.7.
1.7.1.
1.7.2.

Informācijas sniegšana par iepirkumu
Papildu informācijas pieprasījumi ir jānosūta uz e-pastu iepirkumi@csdd.gov.lv .
Ja ieinteresētais pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju, komisija to
sniedz triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu
iesniegšanas termiņa beigām. Komisijas sagatavotā papildu informācija tiks
ievietota CSDD mājas lapā www.csdd.lv pie šī iepirkuma publikācijas un nosūtīta
pretendentam, kurš uzdeva jautājumu.

1.8.
1.8.1.

Cita vispārēja informācija
Iepirkuma mērķis ir izvēlēties pretendentu, kurš atbilst izvirzītajām prasībām, kura
tehniskais piedāvājums atbilst Nolikuma tehniskajai specifikācijai, un kura
piedāvājums ir viszemākās cenas piedāvājums.
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 drošības un nodaļu uzturēšanas
speciālists
Aigars
Bērznieks,
tālr.670258450,
e-pasts
Aigars.Berznieks@csdd.gov.lv un komisijas sekretāre juriste Ance Bigača, tālr.
67025727, iepirkumi@csdd.gov.lv .

1.8.2.
1.8.3.
1.8.4.

2.

INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

2.1.

Iepirkuma priekšmets ir tehniskās apsardzes veikšana 100 (viens simts)
transportlīdzekļu ātruma mērīšanas stacionārajām ierīcēm (turpmāk kopā un katrs
atsevišķi – Objekti) saskaņā ar tehnisko specifikāciju Nolikuma 4.pielikumā.

2.2.

Objektu apsardze jānodrošina 60 (sešdesmit) mēnešus no pirmā Objekta apsardzes
uzsākšanas.

2.3.

Pretendentam ir jānodrošina kvalitatīvs, operatīvs un augstākai drošībai atbilstošs
apsardzes pakalpojums, atbilstoši Nolikuma tehniskās specifikācijas prasībām, tajā
skaitā, nodrošinot operatīvu mobilās grupas ierašanos specifikācijā noteiktajā laikā,
kā arī nepieciešamības gadījumā papildu fiziskās apsardzes pakalpojuma
nodrošināšana 1000 (viens tūkstotis) stundu apmērā.

2.4.

Objektā uzstādītās tehniskās apsardzes iekārtas ir Pretendenta īpašums. Pretendents
Sistēmu tehnisko iekārtu montāžu, apkopes, uzturēšanu, darbspējas nodrošināšanu,
demontāžu veic par saviem līdzekļiem. Pasūtītājs par veikto Objekta tehnisko
apsardzi veic apmaksu reizi mēnesī, saskaņā ar saņemto rēķinu.

2.5.

Ņemot vērā to, ka Nolikuma tehniskā specifikācija (Nolikuma 4.pielikums) satur
konfidenciālu informāciju, pilnu tehnisko specifikāciju var saņemt pēc pieprasījuma
uz e-pastu 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 3.pielikumā pievienoto apliecinājumu.

2.6.

Ņemot vērā to, ka Nolikuma tehniskā specifikācija (Nolikuma 4.pielikums) satur
konfidenciālu informāciju, Pasūtītājs izmanto tiesības neizmantot elektroniskās
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informācijas sistēmu, jo iesniedzama tāda informācija, kuras aizsardzību
nenodrošina pasūtītāja izmantotā elektroniskās informācijas sistēma.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.2.1.
3.1.2.2.

3.1.3.

3.1.4.
3.1.5.

3.1.6.
3.1.6.1.
3.1.6.2.

3.1.6.3.
3.1.7.
3.1.7.1.
3.1.7.2.

3.1.7.3.
3.1.8.
3.1.9.

PRASĪBAS PRETENDENTAM UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
Piedāvājuma nodrošinājums
Pretendentam kopā ar piedāvājumu ir jāiesniedz sava piedāvājuma nodrošinājums
15 000 EUR (piecpadsmit tūkstoši eiro) apmērā;
Piedāvājuma nodrošinājums var būt:
bankas garantija, kuru ir izsniegusi Eiropas Savienībā vai Eiropas Ekonomikas zonas
dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde, tās filiāle vai ārvalsts kredītiestāde;
apdrošināšanas polise, kuru ir izsniegusi apdrošināšanas sabiedrība, kas ir Latvijas
Republikā reģistrēta komercsabiedrība akciju sabiedrības formā vai Eiropas
komercsabiedrība vai savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvā biedrība, kurai
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
3.1.7.punktā noteiktie piedāvājuma nodrošinājuma samaksas nosacījumi.
Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne mazāk kā 3 mēnešiem 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 esības termiņā;
līdz dienai, kad pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, pēc līguma
noslēgšanas iesniedz līguma saistību izpildes nodrošinājumu pasūtītāja noteiktajā
termiņā;
līdz iepirkuma līguma noslēgšanai noteiktajā kārtībā un termiņā.
Piedāvājuma nodrošinājuma devējs izmaksā CSDD piedāvājuma nodrošinājuma
summu, ja:
pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;
pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, nav iesniedzis pasūtītājam
Nolikumā un iepirkuma līgumā paredzēto līguma saistību izpildes nodrošinājumu
pasūtītāja noteiktajā termiņā;
pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, neparaksta līgumu pasūtītāja
noteiktajā termiņā.
Piedāvājuma nodrošinājums ir jāiesniedz vienlaicīgi ar piedāvājumu. Tas nav jāiešuj
piedāvājuma dokumentācijā.
Ja piedāvājuma nodrošinājums nav iesniegts, komisija neizskata pretendenta
piedāvājumu, tas tiek izslēgts no tālākas dalības iepirkumā.

3.2.

Pretendentu atlases prasības ir obligātas visiem pretendentiem, kas vēlas piedalīties
iepirkumā un iegūt tiesības slēgt publisko iepirkuma līgumu. Pretendentu atlases
dokumenti, tehniskais un finanšu piedāvājums ir jāiesniedz vienā sējumā.

3.3.

Piedāvājumam jāatbilst visām šajā Nolikumā un tā pielikumos noteiktajām
prasībām. Komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā,
ja uz pretendentu (vai citām ar pretendentu saistītajām personām atbilstoši Publisko
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iepirkumu likumā noteiktajam) attiecas kāds no Publisko iepirkumu likuma 42.panta
pirmajā daļā minētajiem izslēgšanas gadījumiem. Pretendentu izslēgšanas gadījumu
pārbaudi komisija veiks atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 42.pantā un 43.panta
otrajā daļā noteiktajai kārtībai.
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 saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim vai nav iesniedzis šajā punktā
prasīto dokumentu:
Prasības
Iesniedzamie dokumenti
pretendenta saimnieciskais un finansiālais informācija
par
pretendenta
stāvoklis ir stabils un tā rīcībā ir nepieciešamie saimniecisko un finansiālo stāvokli
finanšu, darbinieku un tehniskie resursi iepirkuma atbilstoši Nolikuma 3.4.punkta prasībām
līguma
izpildei,
iesniedzot
piedāvājumu un pieteikuma paraugam Nolikuma
pretendenta vidējam finanšu apgrozījumam 1.pielikumā
pēdējo 3 gadu (2014., 2015. un 2016.) laikā ir
jābūt ne mazākam kā 1 500 000 EUR (viens
miljons pieci simt tūkstoši eiro) katru gadu.

3.4.

3.5.

Pretendenta atbilstība profesionālās darbības veikšanai:

Prasības
Iesniedzamie dokumenti
Pretendentam ir
speciālā atļauja (licence) spēkā esošas, speciālās atļaujas
tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšanai.
(licences)
tehniskās
apsardzes
pakalpojumu sniegšanai kopija.
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 tehniskajām un profesionālajām spējām vai nav iesniedzis šajā punktā
prasītos dokumentus:
Prasības
Iesniedzamie dokumenti
3.6.1. pretendents iepriekšējo 3 (trīs) (2014., 1)
informācija
par
pretendenta
2015., 2016. un vēlāk) gadu laikā ir nodrošinājis iepriekšējo pēdējo trīs (2014., 2015.,
objektu tehnisko apsardzi vismaz 40 2016. un vēlāk) gadu laikā nodrošināto
(četrdesmit) novados vai pilsētās, kur katra objektu tehnisko apsardzi vismaz 40
objekta apsardze ir nodrošināta uz termiņu ne (četrdesmit) novados vai pilsētās, kur
mazāku kā viens gads.
katra objekta apsardze ir nodrošināta uz
termiņu ne mazāku kā viens gads.
Informācija
jāsagatavo
atbilstoši
Nolikuma 2.pielikuma paraugam par
Nolikuma 3.6.1.punktu.
2) pozitīvas atsauksmes par vismaz 5
(pieciem)
sniegtajiem
tehniskās
apsardzes pakalpojumiem, kas norādīti
Nolikuma 2.pielikumā par Nolikuma
3.6.1.punktu.

3.6.
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3.6.2. pretendents iepriekšējo 3 (trīs) (2014.,
2015., 2016. un vēlāk) gadu laikā ir nodrošinājis
vismaz 2 objektu tehnisko apsardzi, izmantojot
video monitoringu, kur katra objekta apsardze ir
nodrošināta uz termiņu ne mazāku kā viens gads.

3.7.
3.7.1.

3.7.2.

1) informācija par pēdējo trīs (2014.,
2015., 2016. un vēlāk) gadu laikā veikto
vismaz 2 objektu tehnisko apsardzi,
izmantojot video monitoringu, kur katra
objekta apsardze ir nodrošināta uz
termiņu ne mazāku kā viens gads.
Informācija
jāsagatavo
atbilstoši
Nolikuma 2.pielikuma paraugam par
Nolikuma 3.6.2.punktu.
2) pozitīvas atsauksmes par sniegtajiem
tehniskās apsardzes
pakalpojumiem
Objektiem, kas norādīti Nolikuma
2.pielikumā par Nolikuma 3.6.2.punktu.

Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad jāiesniedz:
dalībnieku parakstītu savstarpējo sadarbību apliecinošu dokumentu (vienošanās,
sabiedrības līgums u.c.) oriģināls vai kopija, norādot, kurš no dalībniekiem būs
atbildīgs par sabiedrības lietvedības vešanu, kā arī kādi iepirkuma līguma izpildei
nepieciešamie resursi tiks nodoti pretendenta rīcībā, vai kā tie tiks sadalīti starp
dalībniekiem;
apliecinājumu, ka piegādātāju apvienība 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc
paziņojuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu saņemšanas un pēc lēmuma par
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu spēkā stāšanās reģistrēsies (izveidosies) pēc
savas izvēles atbilstoši Publisko iepirkumu likumā noteiktajam statusam ar pilnu
atbildību katram no biedriem.

3.8.

Ja pretendents Nolikuma 3.6.punktā norādītās spējas apliecina kopā ar citu personu
(citu tirgus dalībnieku) palīdzību, tad pretendents pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā
būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju (citu tirgus dalībnieku)
apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā.

3.9.

Pretendentam ir jānorāda visi apakšuzņēmēji, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība
ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam
apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu (Nolikuma
6.pielikums).

3.10.
Tehniskā piedāvājuma pārbaudei jāiesniedz:
3.10.1. Pretendenta apliecinājums saskaņā ar paraugu Nolikuma 4.1.pielikumā, ka
trauksmes gadījumā tiks nodrošināti mobilās grupas ierašanās laiki Objektā;
3.10.2. Pretendenta apliecinājums saskaņā ar paraugu Nolikuma 4.2.pielikumā, ka Objektu
apsardze tiks nodrošināta atbilstoši noteiktajām prasībām;
3.10.3. Pretendneta apliecinājums saskaņā ar paraugu Nolikuma 4.3.pielikumā, ka tiks
nodrošinātas šajā pielikumā noteiktās Objektu apsardzes Sistēmas prasības;
3.10.4. Pretendneta apliecinājums saskaņā ar paraugu Nolikuma 4.4.pielikumā, ka tiks
nodrošinātas šajā pielikumā norādītās programmnodrošinājuma prasības.
3.10.5. tehniskā dokumentācija šādām Sistēmas iekārtām:
3.10.5.1. kamerai;
3.10.5.2. skaļrunim;
3.10.5.3. kustību detektoriem;
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3.10.5.4.
3.10.5.5.
3.10.5.6.
3.10.5.7.

vibrācijas sensoram;
temperatūras sensoram;
infrasarkanajam apgaismojumam;
lokālajai rezerves barošanas sistēmai.

3.11.

Uz paraugu pārbaudi kopā ar piedāvājumu Pretendentam jāpiegādā Nolikuma
3.10.5.punktā minetās iekārtas un Sistēmas turētāja rasējums Nolikuma
4.5.pielikumā norādītajam transportlīdzekļu ātruma mērīšanas stacionārās ierīces
balstam.

3.12.

Pretendentam ir jāiesniedz finanšu piedāvājums, aizpildot finanšu piedāvājuma
paraugu Nolikuma 5.pielikumā. Pretendentam cenā jāiekļauj visas ar apsardzes
pakalpojuma izpildi saistītās izmaksas (tajā skaitā mobilās grupas reaģēšana uz
trauksmēm, nodrošinot Objekta apsardzi bez papildus apmaksas ne mazāk kā vienu
stundu, Sistēmas iekārtu montāža, demontāža, apkopju veikšana, uzturēšana,
darbspējas nodrošināšana, visi nodokļi, nodevas, personāla izmaksas, kā arī visas ar
to netieši saistītās izmaksas (atskaišu sagatavošana, dokumentācijas drukāšana,
licences, transporta pakalpojumi, …) u.c.).
4.

PIEDĀVĀJUMU NOVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA

4.1.

Pretendentu piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi, tehnisko
piedāvājumu, tai skaitā paraugu, atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu
komisija veic slēgtā sēdē.

4.2.

Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā komisija izvērtē, vai piedāvājums
sagatavots un noformēts atbilstoši Nolikumā norādītajām prasībām. Ja piedāvājums
nav noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām, traucējot izvērtēt piedāvājumu pēc
būtības, vai tā radot šaubas par piedāvājuma satura ticamību un vai piedāvājuma
nenoraidīšana attiecīgo trūkumu dēļ radītu vienlīdzīgas attieksmes pret pārējiem
piegādātājiem pārkāpumu, tad pretendents var tikt izslēgts no turpmākās dalības
iepirkumā.

4.3.

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.

4.4.

Ja pretendents neatbilst kādai no Nolikumā izvirzītajām prasībām vai nav iesniedzis
visus pieprasītos dokumentus vai ziņas, tas tiek izslēgts no turpmākās dalības
iepirkumā.

4.5.

Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudē komisija izvērtē tehnisko piedāvājumu,
tai skaitā parauga, atbilstību Nolikumā izvirzītajām prasībām.

4.6.

Ja pretendenta tehniskais piedāvājums vai iesniegtais paraugs neatbilst Nolikuma
tehniskajai specifikācijai vai tehniskajā piedāvājumā nav iesniegti visi pieprasītie
dokumenti, tas tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā.

4.7.

Komisija pēc tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes vērtē
piedāvājumus.
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4.8.

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.

4.9.

Ja komisija konstatē, ka pretendents ir iesniedzis piedāvājuma cenu, par kuras
pamatotību rodas šaubas, tiek pārbaudīts vai iesniegtais piedāvājums nav nepamatoti
lēts.

4.10.

Ja komisija iepirkuma norises laikā konstatē, ka pretendents, iesniedzot
piedāvājumu, ir sniedzis nepatiesas ziņas, tas tiek izslēgts no turpmākās dalības
iepirkumā.

4.11.

Vērtēti tiek tie piedāvājumi, kuri ir atzīti par atbilstošiem pretendentu atlasē un
tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudē.

4.12.

Piedāvājuma izvēles kritērijs – viszemākā cena.
5.

LĒMUMA PAR IEPIRKUMA REZULTĀTIEM PIEŅEMŠANA

5.1.

Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas pretendentam, kura piedāvājums ir ar
viszemāko piedāvāto cenu.

5.2.

Ja iepirkumam nav iesniegti piedāvājumi, iesniegtie piedāvājumi neatbilst Nolikuma
prasībām, komisija pieņem lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu
piedāvājumu.

5.3.

Pasūtītājs pēc tam, kad pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt
iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, nosūta paziņojumu visiem
pretendentiem.
6.

IEPIRKUMA LĪGUMS

6.1.

Līgums tiks noslēgts ar pretendentu, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības.
Līgums tiks sagatavots, pamatojoties uz Līguma projektu Nolikuma 7.pielikumā
un pretendenta piedāvājumu.

6.2.

Pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, 5 (piecu) darba dienu laikā
pēc līguma parakstīšanas, iesniedz pasūtītājam spēkā esošu līguma saistību izpildes
nodrošinājumu 50 000 EUR apmērā.

6.3.

Ja pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt līgumu ar
pasūtītāju, komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kura
piedāvājums ir ar viszemāko piedāvāto cenu, vai pārtraukt iepirkumu.

6.4.

Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu tikai ar pretendentu. Ja līguma slēgšanas tiesības
ir piešķirtas piegādātāju apvienībai, pasūtītājs līgumu slēdz ar normatīvajos aktos
noteiktā kārtībā reģistrētu sabiedrību vai izveidotu apvienību atbilstoši Publisko
iepirkumu likumā paredzētajam.
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Nolikuma 1.pielikums
CSDD rīkotā iepirkuma nolikumam
Pieteikums
Ar šo ________________________ (pretendenta nosaukums) apliecina, ka ir iepazinies ar
iepirkuma “Transportlīdzekļu ātruma mērīšanas stacionāro ierīču apsardzes
pakalpojuma nodrošināšana” (id.nr. CSDD 2017/61) nolikumu, piekrīt nolikuma
noteikumiem, apņemas tos ievērot un izpildīt, piekrīt piedalīties iepirkumā un garantē
iepirkuma prasību izpildi, iepirkuma noteikumi ir skaidri un saprotami, piedāvājumā iesniegtā
informācija ir patiesa.
* https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf
Pretendents ___________________________ apliecina, ka pretendenta finanšu
apgrozījums ir _____________ EUR, kas atbilst Nolikuma 3.4.punkta prasībām:
2014.gadā _______________________
2015. gadā ______________________
2016.gadā ______________________ .
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: ____________________________
Paraksts:____________________________
Datums: ______________
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2. pielikums
CSDD rīkotā iepirkuma nolikumam
Informācija par pretendenta pieredzi atbilstoši Nolikuma 3.6.1. punkta prasībām

Nr.

Apsargājamais
objekts, adrese

Līguma izpildes gads un
periods, cik ilgi sniegts
apsardzes pakalpojums

Pakalpojuma saņēmējs,
kontaktpersonas Vārds,
Uzvārds, amats, tālruņa
nr. vēlams e-pasta adrese

1.
2.
3.
4.
5.
6.
…..
.…
39.
40.
Informācija par pretendenta pieredzi atbilstoši Nolikuma 3.6.2. punkta prasībām

Nr.

Apsargājamais
objekts, adrese

Līguma izpildes gads un
periods, cik ilgi sniegts
apsardzes pakalpojums

Pakalpojuma saņēmējs,
kontaktpersonas Vārds,
Uzvārds, amats, tālruņa
nr. vēlams e-pasta adrese

1.
2.

Pretendents/ Pretendenta pilnvarotā persona: ____________________________
Paraksts:____________________________
Datums: ______________
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3. pielikums
CSDD rīkotā iepirkuma nolikumam
Konfidencialitātes apliecinājums

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

_______________________________________________________ (adrese),
___________________________________________(kontakttālrunis, e-pasts),
______________________________________________________ personā,
apliecina, ka iepirkuma “Transportlīdzekļu ātruma mērīšanas stacionāro ierīču
apsardzes pakalpojuma nodrošināšana” (id. nr. CSDD 2017/61) 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.

2017.gada __ .___________

__________________________
paraksts
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5. pielikums
CSDD rīkotā iepirkuma nolikumam
Finanšu piedāvājums

Nr.
p. k.

1.

2.

Summa
mēnesī
vienam
Objektam
EUR bez
PVN.

Nosaukums

Summa
mēnesī 99
Objektiem
EUR bez
PVN

Summa 60
mēnešos 99
Objektiem
EUR bez
PVN

Objektu tehniskās apsardzes
izmaksas

Papildus fiziskā apsardze, 1000 stundas atbilstoši
Nolikuma 2.3.punktam

Vienas
stundas
izmaksas,
EUR bez
PVN

Summa par
1000
stundām,
bez PVN

Pretendenta finanšu piedāvājuma kopējā summa EUR bez PVN

Pretendents/ Pretendenta pilnvarotā persona: ____________________________
Paraksts:____________________________
Datums: ______________
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6.pielikums

CSDD rīkotā iepirkuma nolikumam
Apakšuzņēmēju saraksts*
Ar šo pretendents ___________________(nosaukums) informē, ka līguma saistību izpilde
tiks nodota šādiem apakšuzņēmējiem un apliecina, ka šo apakšuzņēmēju resursi ir atbilstoši
nepieciešamā līguma saistību izpildei:
Pretendentam ir jānorāda visi apakšuzņēmēji, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10
procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam
izpildei nododamā iepirkuma līguma daļa.

Nr.p.
k

Apakšuzņēmēja
nosaukums,
reģistrācijas
numurs

Līguma
daļas
apjoms,
procentos no
kopējā
apjoma

Darbu veids

Līguma daļas
apjoms naudas
izteiksmē, EUR
no kopējā
apjoma

Kontaktpersona,
tālruņa
numurs

1.
2.
…
* apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja
un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo pakalpojumu vērtību
(PIL 63.panta trešā daļa).

Pretendents/ Pretendenta pilnvarotā persona: ____________________________
Paraksts: ____________________________
Datums: ____________________________
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7. pielikums
CSDD rīkotā iepirkuma nolikumam
Līgums
par tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšanu
CSDD līguma reģistrācijas Nr. 01-DR/___________
___________ līguma reģistrācijas Nr. ___________
Rīgā

2017. gada ___.________

VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija”, tās _______ personā, turpmāk tekstā
saukts Pasūtītājs, no vienas puses, un
SIA “_____”, tās _______ personā, kuri rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk
tekstā saukts Izpildītājs, no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā saukti Puses,
pamatojoties uz iepirkuma “Transportlīdzekļu ātruma mērīšanas stacionāro ierīču
apsardzes pakalpojuma nodrošināšana” (id. nr. CSDD 2017/61) rezultātiem, noslēdza šāda
satura līgumu, turpmāk tekstā saukts – Līgums:
1. Līguma priekšmets
1.1.

Pasūtītājs pasūta, un Izpildītājs apņemas veikt Pasūtītāja tiesiskā valdījumā esošo
100 transportlīdzekļu ātruma mērīšanas stacionāro ierīču, turpmāk tekstā –
Objekti, tehnisko apsardzi, saskaņā ar Līguma 1.pielikumā norādīto specifikāciju
tehniskajai apsardzei, kas ir neatņemama Līguma sastāvdaļa (turpmāk tekstā –
Apsardze).

1.2.

Izpildītājs aprīko Pasūtītāja Objektus ar perimetra tehniskās video apsardzes
iekārtām, turpmāk tekstā - Sistēma, un uzsāk Objektu Apsardzi. Sistēma ir
Izpildītāja īpašums. Sistēmas uzstādīšanu, darbspējas nodrošināšanu, uzturēšanu,
demontāžu pēc Līguma darbības beigām un citus darbus, kas nepieciešami Sistēmas
pilnvērtīgas darbības nodrošināšanai Izpildītājs veic par saviem līdzekļiem.

1.3.

Transportlīdzekļu ātruma mērīšanas stacionārās ierīces aprīkošana ar Sistēmu un
Apsardzes uzsākšana jānodrošina 10 (desmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska
pieprasījuma saņemšanas.

1.4.

Pirmā Objekta aprīkošana ar Sistēmu un Objekta Apsardze jāuzsāk ne vēlāk kā 30
(trīsdesmit) dienu laikā pēc Līguma stāšanās spēkā.

1.5.

Izpildītājam 90 (deviņdesmit) dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas jāveic 60 (sešdesmit)
transportlīdzekļu ātruma mērīšanas stacionāro ierīču aprīkošana ar Sistēmu un jāuzsāk
Objektu Apsardze, ja Pasūtītājs savlaicīgi veicis pieprasījumu Līguma 1.3.punktā
noteiktajā kārtībā.

1.6.

Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Objekta fizisko apsardzi. Nepieciešamības
gadījumā, Līguma darbības laikā Izpildītāja pienākums ir nodrošināt papildu fizisko
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apsardzi 1000 (viens tūkstots) stundu apmērā. Pasūtītājs patur tiesības Līgumā
paredzēto papildu fizisko apsardzi izmantot mazākā apjomā, vai nepieprasīt vispār.
1.7. Līgumā lietotie termini:
1.7.1. Uzturētājs – Pasūtītāja pilnvarota persona transportlīdzekļu ātruma mērīšanas
stacionāro ierīču darbības nodrošināšanai un uzturēšanai – SIA “RECK”;
1.7.2. Pamatota trauksme - Objekta apdraudējums, kas var izraisīt zaudējumus
Pasūtītājam.
2. Līguma termiņš
2.1.

Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas un Līguma saistību nodrošinājuma
iesniegšanas brīdi un ir spēkā līdz Līgumā noteikto Pušu saistību pilnīgai izpildei.

2.2.

Līguma saistību nodrošinājumu EUR 50 000 (piecdesmit tūkstoši eiro) apmērā
Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas
parakstīšanas.

2.3.

Izpildītājs Apsardzi uzsāk pēc pirmā Objekta nodošanas – pieņemšanas akta
parakstīšanas un nodrošina 60 (sešdesmit) mēnešus.
3. Līguma summa un norēķinu kārtība

3.1.

Kopējā Līguma summa ir _______ EUR (vārdiem ) un PVN 21%, (vārdiem), kopā
_____ EUR (vārdiem).

3.2.

Viena Objekta Apsardzes izmaksas mēnesī ir ______ EUR (vārdiem), PVN
_____EUR (vārdiem), kopā _____ EUR (vārdiem).

3.3.

Par veikto Objektu Apsardzi Pasūtītājs katru mēnesi veic apmaksu saskaņā ar Izpildītāja
iesniegto rēķinu.

3.4.

Samaksa veicama 10 (desmit) darba dienu laikā no Izpildītāja rēķina saņemšanas
brīža.

3.5.

Ja Pasūtītājs pieprasa papildus Objekta fizisko apsardzi, samaksa tiek noteikta ___
EUR (vārdiem) stundā un PVN 21% EUR (vārdiem), kopā ____EUR (vārdiem). Kopā
Līguma izpildes laikā ne vairāk par 1000 stundām ____ EUR (vārdiem) un PVN 21%
EUR (vārdiem).

3.6.

Maksa par Objektu Apsardzi un fizisko apsardzi visu Līguma darbības periodu ir
nemainīga.

3.7.

Līgumā noteikto maksājumu kavējuma gadījumā Pasūtītājs maksā Izpildītājam
līgumsodu 0,1% apmērā no kavētās summas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā
ne vairāk kā 10% no aizkavētā maksājuma summas.

3.8.

Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā ietverto Pušu pienākumu izpildes.
Līguma pārtraukšanas gadījumā Puses netiek atbrīvotas no līgumsoda samaksas.

3.9.

Visi maksājumi veicami, pamatojoties uz Izpildītāja elektroniski sagatavotiem un
Pasūtītājam iesniegtajiem rēķiniem.
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4. Pušu pārstāvji
4.1.

Aktus par Objekta nodošanu-pieņemšanu apsardzē ir tiesīgi parakstīt:
4.1.1. no Pasūtītāja Puses ____________________;
4.1.2. no Izpildītāja Puses:______________.

4.2.

Līguma izpildē informāciju ir tiesīgi saņemt un rīkoties Pušu pārstāvji, kas norādīti
Līguma 2.pielikumā.

4.3.

Pusēm ir pienākums paziņot otrai pusei par jebkurām izmaiņām informācijā par
pārstāvjiem.
5. Atbildība

5.1.

Izpildītājs ir atbildīgs par Līguma saistību izpildi un atlīdzina Pasūtītājam visus tiešos
zaudējumus, kas Pasūtītājam radušies Izpildītāja saistību neizpildes vai nepienācīgas
izpildes rezultātā

5.2.

Puses ir atbildīgas par to, lai netiktu izpausta trešajām personām Sistēmas lietošanas
noteikumi un cita informācija.

5.3.

Par Līguma 1.pielikuma 1.tabulā norādītā mobilās grupas maksimālā ierašanās laika
neievērošanu un kavējumu pamatotas trauksmes gadījumā Izpildītājs maksā līgumsodu
– Līguma 3.2. punktā noteiktās summas apmērā. Ierašanās laiks tiek noteikts no brīža, kas
Sistēma ģenerējusi trauksmes signālu līdz brīdim, kad mobilā grupa nokļuvusi pie
Objekta, no kurienes ir pienācis trauksmes signāls un mobilās grupas ierašanos fiksējusi
Sistēma.

5.4.

Par Līguma 1. pielikuma 1.tabulā norādītā mobilās grupas reaģēšanas laika atkārtotu
neievērošanu 30 (trīsdesmit) dienu laikā Izpildītājs maksā līgumsodu – Līguma 3.2.
punktā noteiktās summas divkāršā apmērā.

5.5.

Ja Izpildītājs neveic Objekta aprīkošanu ar Sistēmu Līguma 1.3.punktā noteiktajā termiņā,
Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 500 EUR (pieci simti) apmērā.

5.6.

Ja Izpildītājs neizpilda Līguma 1.4. un 1.5. punktu prasības, Izpildītājs maksā Pasūtītājam
līgumsodu Līguma nodrošinājuma summas 50 000 EUR (piecdesmit tūkstoši) apmērā.
6. Līguma izbeigšana

6.1.

Ja Pasūtītājs nepamatoti kavē Līgumā noteikto maksājumu termiņu ilgāk kā 30
(trīsdesmit) dienas, tad Izpildītājam ir tiesības pārtraukt Objektu tehnisko apsardzi
un apturēt tālāku Pakalpojumu sniegšanu, par to 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš
rakstveidā brīdinot Pasūtītāju.

6.2.

Pasūtītājs ir tiesīgs jebkurā laikā izbeigt šo Līgumu pirms tā termiņa, par to rakstiski
brīdinot Izpildītāju vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš, un izpildot šajā Līgumā
noteiktos pienākumus pret Izpildītāju.

6.3.

Pasūtītājs ir tiesīgs nekavējoties izbeigt šo Līgumu, par to rakstiski brīdinot
Izpildītāju 5(piecas) dienas iepriekš, ja Izpildītājs atkārtoti nepilda Līgumā noteiktās
saistības.
Līguma izbeigšanas gadījumā Pasūtītāja pienākums ir pilnīgi norēķināties par
saņemtajiem pakalpojumiem ne vēlāk, kā 10 (desmit) darba dienu laikā.

6.4.
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7. Citi noteikumi
7.1.

Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt mobilās grupas spēju ierasties Objektā Līgumā noteiktajā
laikā, par to Izpildītāju iepriekš nebrīdinot.

7.2.

Ja pēc Izpildītāja mobilās grupas ierašanās Objektā atklājas, ka, lai nepieļautu
Pasūtītāja īpašuma tālāku bojāšanu nepieciešama Uzturētāja klātbūtne Objektā, tad
par to Izpildītājs telefoniski ziņo Līguma 2.pielikumā noteiktajam Uzturētāja
pārstāvim, un veic Objekta fizisko apsardzi līdz Uzturētāja pārstāvja ierašanās brīdim,
bet ne ilgāk kā vienu stundu bez papildu samaksas.

7.3.

Gadījumā, ja pēc Izpildītāja zvana Uzturētāja pārstāvis atsakās ierasties Objektā, tad
Izpildītājam par Uzturētāja pārstāvja atteikumu jāpaziņo Pasūtītājam un Izpildītājam
ir tiesības pārtraukt Objekta fizisko apsardzi.

7.4.

Sistēmas iekārtu uzstādīšana ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju un Uzturētāju.

7.5.

Izpildītājs visa Līguma darbības termiņā nodrošina civiltiesiskās atbildības
apdrošināšanas polises spēkā esamību. Beidzoties apdrošināšanas līguma un/vai
polises termiņam un pārslēdzot apdrošināšanas līgumu un/vai polisi, Izpildītājs
apņemas to iesniegt Pasūtītājam 3 (trīs) dienu laikā.

7.6.

Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, tad Līguma saistību, tajā skaitā, apstiprināto
darbu izpildes termiņš pagarinās par laiku, kurā darbojas šie apstākļi un to sekas. Par
nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos otrai Pusei ir jāpaziņo rakstiski 3 (trīs) dienu
laikā.

7.7.

Strīdu vai domstarpību gadījumi, kas saistīti ar Līgumu, tā darbību vai no tā
izrietošajām saistībām, tiek risināti Pusēm vienojoties. Ja Puses nevar vienoties 30
(trīsdesmit) dienu laikā pēc tam, kad otrai pusei ir nosūtīta rakstveida pretenzija, tad
attiecīgā Puse var griezties strīda izšķiršanai Latvijas Republikas tiesā.

7.7.

Šis parakstītais līgums pilnībā apstiprina pušu vienošanos, nekādi mutiski
papildinājumi netiek uzskatīti par šī Līguma noteikumiem. Jebkuras izmaiņas šajā
Līgumā stājas spēkā tikai pēc to rakstiskas noformēšanas un abu līguma Pušu
parakstīšanas. Visā pārējā, kas nav paredzēts šajā līgumā, Puses vadās no Latvijas
Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

7.8.

Izpildītājam nav tiesības ar Līgumu uzņemtās saistības nodot trešajām personām, bez
saskaņošanas ar Pasūtītāju.

Pasūtītājs:

Izpildītājs:
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Līguma 1.pielikums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Apsargājamie Objekti ir Ceļu satiksmes drošības direkcijai piederošās ātruma mērīšanas
ierīces un tās elektroapgādes ierīces (uzskaites sadalnes), kuras izvietotas norādītajās adresēs,
saskaņā ar pievienoto sarakstu:

Pasūtītājs:

Izpildītājs:

Līguma 2.pielikums
Pasūtītāja un Izpildītāja kontaktpersonu saraksts
Pasūtītājs:

Izpildītājs:
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