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1. Vispārīgā informācija par publisko iepirkumu
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs
FM VID 2012/258
1.2. Pasūtītāja nosaukums, adrese un citi rekvizīti
1.2.1. Pasūtītājs ir Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk tekstā – VID vai Pasūtītājs):
- vienotais reģistrācijas Nr.90000069281;
- adrese: Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1978, tālr. 67028703; tālr./fakss 67028704;
1.2.2. publisko iepirkumu (Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma B daļas pakalpojumu
iepirkums) “Fiziskās apsardzes pakalpojumi” (Nr. FM VID 2012/258) (turpmāk – Iepirkums)
rīko ar VID 2011.gada 2.augusta rīkojumu Nr.2347 “Par iepirkumu komisijas izveidošanu”
izveidota komisija (turpmāk – Komisija).
1.3. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība
1.3.1. Piedāvājumu iesniegšanas kārtība, vieta, datums un laiks
1.3.1.1. Iepirkuma piedāvājumu ieinteresētais piegādātājs iesniedz par visu Iepirkuma
nolikuma (turpmāk – Nolikums) 2.1.1.apakšpunktā noteikto iepirkuma priekšmetu sākot ar
Iepirkuma izziņošanas dienu, līdz 2012.gada 8.oktobra plkst.11.00 personīgi, iepriekš saskaņojot
ierašanās laiku pa tālr. 67047331 vai 67047326, vai nosūtot pa pastu uz adresi:
Valsts ieņēmumu dienesta Finanšu pārvaldes Iepirkumu daļa
Citadeles ielā 1, 102.kabinetā, Rīgā, LV-1010,
Pasūtītāja darba laiks darba dienās no plkst.8.30 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz
plkst.17.00;
1.3.1.2. pasta sūtījumam ar ietvertu piedāvājumu jābūt nogādātam Nolikuma
1.3.1.1.apakšpunktā noteiktajā adresē un noteiktajā termiņā;
1.3.1.3. piedāvājums, kas nav iesniegts Nolikuma 1.3.1.1.apakšpunktā noteiktajā kārtībā
vai saņemts pēc Nolikuma 1.3.1.1.apakšpunktā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa
beigām, netiek izskatīts un neatvērts tiek atdots vai nosūtīts atpakaļ iesniedzējam;
1.3.1.4. pretendents pirms Nolikuma 1.3.1.1.apakšpunktā noteiktā piedāvājumu
iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu;
1.3.1.5. pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.
1.3.2. Piedāvājumu atvēršanas kārtība, vieta, datums un laiks
1.3.2.1. piedāvājums tiek atvērts Komisijas rīkotā sanāksmē 2012.gada 8.oktobra
plkst.11.00 Citadeles ielā 1, 113.telpā–zālē, Rīgā;
1.3.2.2. piedāvājumu atvēršana ir atklāta. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē var
piedalīties visas ieinteresētās personas;
1.3.2.3. uzsākot piedāvājumu atvēršanas sanāksmi, klātesošajiem pretendentiem vai to
pārstāvjiem paziņo Komisijas sastāvu;
1.3.2.4. Komisija atver piedāvājumus to iesniegšanas secībā;
1.3.2.5. piedāvājumus atver, nosaucot katru pretendentu, tā piedāvājuma iesniegšanas
laiku un piedāvāto cenu un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu. Pēc sanāksmes dalībnieka
pieprasījuma Komisija uzrāda finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši Nolikumā noteiktajai finanšu
piedāvājuma formai norādīta piedāvātā cena;
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1.3.2.6. pēc piedāvājuma atvēršanas un augstāk minēto ziņu nosaukšanas visi klātesošie
Komisijas locekļi parakstās uz finanšu piedāvājuma:
1.3.2.7.
kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz.
1.4. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformēšanu un iesniegšanu
1.4.1. Aploksnes noformējums
Piedāvājums par visu Nolikuma 2.1.1.apakšpunktā noteikto iepirkuma priekšmetu vai kādu
Nolikuma 2.1.2.apakšpunktā norādīto iepirkuma priekšmeta daļu/-ām jāiesniedz slēgtā (aizlīmētā)
aploksnē 1 (vienā) eksemplārā.
Uz aploksnes jābūt šādām norādēm:
- Valsts ieņēmumu dienesta Finanšu pārvaldes iepirkumu daļai Citadeles ielā 1, 102.kabinetā,
Rīgā, LV-1010;
- pretendenta nosaukums un juridiskā un pasta adrese, tālruņa un faksa Nr.;
- atzīme:
“Piedāvājums publiskajam iepirkumam
“Fiziskās apsardzes pakalpojumi”
(Nr. FM VID 2012/258).
Neatvērt līdz 2012.gada 8.oktobra plkst.11.00”
1.4.2. Noformējuma prasības piedāvājumam un iesniedzamajiem dokumentiem
1.4.2.1. piedāvājuma sākumā aiz titullapas obligāti jābūt piedāvājuma satura rādītājam, aiz
kura seko visi pārējie piedāvājumā iekļaujamie dokumenti; satura rādītājā jābūt atsevišķi
uzrādītiem visiem dokumentiem, kuri pretendentam jāiesniedz saskaņā ar Nolikuma
1.5.apakšpunkta prasībām;
1.4.2.2. visiem piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt iesietiem un cauršūtiem tā,
lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Dokumentiem jābūt sanumurētiem un to numerācijai
jāatbilst pievienotajam satura radītājam;
1.4.2.3. piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem ir jābūt skaidri salasāmiem, bez
neatrunātiem dzēsumiem, labojumiem vai svītrojumiem;
1.4.2.4. piedāvājums, izņemot Nolikuma 1.3.1.3.apakšpunktā minēto gadījumu, ir
Pasūtītāja īpašums un netiek atdots atpakaļ pretendentam;
1.4.2.5. uz piedāvājuma titullapas jābūt norādei:
“Piedāvājums publiskajam iepirkumam
“Fiziskās apsardzes pakalpojumi”
(Nr. FM VID 2012/258).
Komersanta nosaukums, juridiskā adrese, datums”
1.4.2.6. piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Pretendenta kvalifikāciju apliecinošus
dokumentus var iesniegt citā valodā. Šādā gadījumā dokumentiem jāpievieno tulkojums latviešu
valodā ar pretendenta apliecinājumu par tulkojuma pareizību. Pretējā gadījumā Komisija ir tiesīga
uzskatīt, ka attiecīgais kvalifikācijas dokuments nav iesniegts;
1.4.2.7. gadījumā, ja pretendenta iesniegtais dokuments svešvalodā pārsniedz 3 (trīs)
lapaspuses, var tikt pievienots tikai tā kopsavilkuma tulkojums latviešu valodā ar pretendenta
apliecinājumu par tulkojuma pareizību. Kopsavilkuma tulkojumā jābūt iztulkotām būtiskākajām
dokumenta daļām, norādot konkrētas atsauces uz dokumenta daļām, kuras tika tulkotas;
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1.4.2.8. apliecinājumu par tulkojuma pareizību sagatavo saskaņā ar Ministru kabineta
2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi
valsts valodā”;
1.4.2.9. visos pretendenta iesniegtajos dokumentos pretendenta nosaukumam jābūt
juridiski pareizam – atbilstoši komersanta reģistrācijas apliecībā minētajam. Pretējā gadījumā
Komisijai ir tiesības uzskatīt, ka dokuments, kurā norādīts nepareizs (neprecīzs) pretendenta
nosaukums, nav iesniegts;
1.4.2.10. ja kādu no Nolikuma 3.3.3., 3.3.4., 3.6. vai 3.8.apakšpunktā minētajiem
dokumentiem ir izdevusi 1961.gada 5.oktobra Hāgas konvencijas par ārvalstu publisko
dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu dalībvalsts iestāde, tad pie tiem ir jābūt pievienotiem
APOSTILLE apliecinājumiem. Pārējo valstu iestāžu izsniegtajiem dokumentiem ir jābūt konsulāri
legalizētiem izcelsmes valstī un Latvijas Republikā. Konsulārā legalizācija un dokumentu
legalizācija ar APOSTILLE saskaņā ar Dokumentu legalizācijas likumu nav nepieciešama
publiskiem dokumentiem, kurus ir izsniegusi Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas
zonas valsts vai Šveices konfederācija;
1.4.2.11. ja tādi dokumenti, ar kuriem pretendents var apliecināt, ka uz viņu neattiecas
Nolikuma 3.1.1.–3.1.5.apakšpunktos minētie apstākļi, attiecīgajā valstī netiek izdoti vai ar šiem
dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz pretendentu neattiecas Nolikuma 3.1.1.–
3.1.5.apakšpunktos minētie apstākļi, šādus dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta
došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, – ar pretendenta apliecinājumu kompetentai
izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares
organizācijai pretendenta valstī, kurā tas ir reģistrēts;
1.4.2.12. dokumenta kopiju iegūst, nokopējot vai citādā tehniskā veidā iegūstot oriģināla
faksimilattēlu ar visām oriģināla grafiskajām un citām īpatnībām
1.4.2.13. dokumenta kopijas pareizību apliecina ar apliecinājuma uzrakstu, kuru sagatavo
saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 “Dokumentu
izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.
1.5. Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti:
1.5.1. komersanta izdota pilnvara, kas apliecina pilnvarotās personas tiesības parakstīt
Iepirkuma piedāvājumu, ja to paraksta pilnvarotā persona;
1.5.2. parakstīts pieteikums par piedalīšanos Iepirkumā (saskaņā ar Nolikuma
1.pielikumu);
Piezīme: Ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu grupa, pieteikumu
paraksta visas personas, kas ietilpst personālsabiedrībā vai personu grupā. Piedāvājumā norāda
pilnvaroto personu, kas pārstāv attiecīgo personālsabiedrību vai personu grupu.
1.5.3. pretendenta kvalifikācijas dokumenti – dokumenti vai to apliecinātas kopijas, kas
minēti Nolikuma 3.2.apakšpunktā (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā
reģistrētam komersantam) vai 3.3.apakšpunktā (ārvalstu komersantam);
1.5.4. pretendenta atbilstības dokumenti profesionālās darbības veikšanai saskaņā ar
Nolikuma 3.6.apakšpunktu;
1.5.5. dokumenti vai apliecinātas to kopijas, kas apliecina pretendenta atbilstību
minimālajām tehniskajām un profesionālajām spējām saskaņā ar Nolikuma 3.8.apakšpunktu;
1.5.6. aizpildīts un parakstīts tehniskais piedāvājums (saskaņā ar Nolikuma 2.pielikumā
noteikto tehniskā piedāvājuma formu);
1.5.7. aizpildīts un parakstīts finanšu piedāvājums (saskaņā ar Nolikuma 3.pielikumā
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noteikto finanšu piedāvājuma formu);
1.5.8. tehniskais piedāvājums un finanšu piedāvājums iesniedzams arī elektroniskā formā
kompaktdiskā vai citā datu nesējā (turpmāk – datu nesējs) Microsoft Word vai Microsoft Excel
formātos. Datu nesējs jāievieto Nolikuma 1.4.1.apakšpunktā minētajā aploksnē;
1.5.9. ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu grupa, jāiesniedz visu
iesaistīto pušu parakstīts apliecinājums par kopīgu dalību Iepirkumā;
1.5.10. ja pretendents piedāvājumā norāda uz apakšuzņēmēju kā uz personu, uz
kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikuma 3.5. un
3.7.apakšpunktā noteiktajām pretendenta kvalifikācijas prasībām, tad pretendents
iesniedz apakšuzņēmēja apliecinājumu par sadarbību konkrētā iepirkuma līguma izpildē
vai pretendenta un apakšuzņēmēja vienošanos par to sadarbību konkrētā iepirkuma
līguma izpildē.
1.5.11. ja apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20 procenti no kopējās
iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, pretendents norāda piedāvājumā šādus
apakšuzņēmējus un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļu, kā
arī iesniedz apakšuzņēmēja apliecinājumu par sadarbību konkrētā iepirkuma līguma
izpildē vai pretendenta un apakšuzņēmēja vienošanos par to sadarbību konkrētā
iepirkuma līguma izpildē.
1.5.12.Apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību noteic saskaņā ar Publisko
iepirkumu likuma 20.panta piekto daļu.
1.6. Cita vispārīgā informācija
1.6.1. Nolikuma pieejamība:
1.6.1.1. Nolikums brīvi un tieši pieejams elektroniski, lejupielādējot no VID mājas lapas
internetā (http://www.vid.gov.lv), sadaļas “Aktualitātes” (apakšsadaļa “Publiskie iepirkumi no
01.11.2009” un attiecīgā tās sadaļa)
(saite uz informācijas avotu:
http://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=7&id=4429&hl=1 );
1.6.1.2. Nolikumu var saņemt elektroniski Microsoft Word formātā, nosūtot pieprasījumu
uz elektroniskā pasta adresi:Arnis.Kalekaurs@vid.gov.lv ;
1.6.1.3. ar Nolikumu var iepazīties un saņemt to izdrukātā veidā Rīgā, Citadeles ielā 1,
102.kabinetā, iepriekš saskaņojot ierašanās laiku pa tālr. 67047331 vai 67047326. Nolikuma
apliecinātu kopiju izsniedz 2 (divu) valsts oficiālo darba dienu laikā pēc pieprasījuma
saņemšanas, ja dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms Nolikuma 1.3.1.1.apakšpunktā
noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
1.6.2. papildu informāciju par Nolikumu var pieprasīt ne vēlāk kā 9 (deviņas) darba
dienas pirms Nolikuma 1.3.1.1.apakšpunktā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa
beigām. Šādi pieprasījumi jāiesniedz elektroniski, nosūtot pieprasījumu uz elektroniskā
pasta adresi: Arnis.Kalekaurs@vid.gov vai pa faksu uz numuru 67047527, vai nosūtot
vēstuli pa pastu uz adresi: Citadeles ielā 1, 102. kabinetā, VID Finanšu pārvalde, Rīga,
Latvija, LV-1010, adresējot to Komisijas priekšsēdētājam;
1.6.3. pieprasīto papildu informāciju Komisija nosūta ieinteresētajam piegādātājam, kurš
uzdevis jautājumu, un ievieto šo informāciju VID mājas lapā internetā: www.vid.gov.lv sadaļā
“Aktualitātes” (apakšsadaļa “Publiskie iepirkumi no 01.11.2009.” un attiecīgā tās sadaļa) (saite
uz informācijas avotu: http://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=7&id=4429&hl=1 );
1.6.4. ja Nolikumā tiek izdarīti grozījumi, tad informācija par Nolikuma grozījumiem tiek
ievietota VID mājas lapā internetā: www.vid.gov.lv sadaļā “Aktualitātes” (apakšsadaļa “Publiskie
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iepirkumi no 01.11.2009.” un attiecīgā tās sadaļa) (saite uz informācijas
avotu:
http://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=7&id=4429&hl=1 ), ne vēlāk kā 1 (vienu) dienu pēc
tam, kad pieņemts lēmums par grozījumu veikšanu;
1.6.5. ieinteresētajam piegādātājam jāuzņemas pilna atbildība par informācijas iegūšanu
VID mājas lapā internetā: www.vid.gov.lv par papildu informāciju, ja Pasūtītājs informāciju
ievietojis Nolikuma 1.6.3. un 1.6.4.apakšpunktā noteiktajā kārtībā;
1.6.6. atbildīgā kontaktpersona, kas sniedz organizatorisku informāciju par Iepirkumu –
VID Finanšu pārvaldes Iepirkumu daļas galvenais speciālists Arnis Kalekaurs (tālr. 67047331,
fakss 67047527);
1.6.7. juridisks spēks ir tikai pretendenta piedāvājumam rakstiska dokumenta formā;
1.6.8. gadījumā, ja informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un ieinteresēto piegādātāju
(pretendentu) notiek, izmantojot elektroniskos dokumentus, kas parakstīti ar drošu elektronisko
parakstu un apstiprināti ar laika zīmogu, ieinteresētajam piegādātājam (pretendentam) saskaņā ar
Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas,
noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek
elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un
fiziskajām un juridiskajām personām” 17.punkta prasībām ir pienākums 1 (vienas) darbdienas
laikā nosūtīt paziņojumu Pasūtītājam par elektronisko dokumentu saņemšanu;
1.6.9. Pasūtītājs nodrošina iespēju ieinteresētajam pretendentam pirms piedāvājuma
sagatavošanas iepazīties ar apsargājamajiem VID objektiem, ēku, telpu, teritorijas un objektos
uzstādīto iekārtu un sistēmu vizuālo apskati, iepriekš vienojoties par apmeklējuma laiku ar
Nolikuma 1.6.11.apakšpunktā norādīto VID kontaktpersonu;
1.6.10. ierodoties uz Objektu apskati, ieinteresētajam piegādātājam jānodrošina sekojošu
nosacījumu ievērošana:
- ieinteresētajam piegādātāja pārstāvim jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;
- jāiesniedz VID kontaktpersonai ieinteresētā piegādātāja pilnvara iepazīties ar Objektu;
1.6.11. pasūtītāja atbildīgā kontaktpersona, kas iepazīstina ieinteresēto piegādātāju ar VID
objektiem:
– VID Administratīvās pārvaldes pārstāvis Valdis Lubgans (tālr.67507591, elektroniskā
pasta adrese Valdis.Lubgans@vid.gov.lv )
1.6.12.Pretendents ir tiesīgs nomainīt apakšuzņēmēju un piesaistīt jaunu apakšuzņēmēju
līguma izpildē saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68.pantu.
2. Informācija par iepirkuma priekšmetu
2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms
2.1.1. iepirkuma priekšmets ir VID objektu fiziskās apsardzes pakalpojumi, tajā skaitā
apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas iekārtu un videonovērošanas sistēmas iekārtu darbības
nodrošināšana (turpmāk – Iekārtas) un Iekārtu tehniskā apkope un remonts (turpmāk –
Pakalpojumi) saskaņā ar VID prasībām.
2.1.2. iepirkuma priekšmets :
Pakalpojumi objektos Rīgā:
- Kr. Valdemāra iela 1a;
- Eksporta iela 6;
- Citadeles iela 1;
- Katrīnas iela 5a;
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- Krustpils iela 38b;
- Uriekstes iela 16;
2.1.3. Objektu apsardzes ietvaros veicamās darbības un obligātās (minimālās) prasības
Pakalpojumu veikšanai norādītas Nolikuma 2.pielikumā;
2.1.4. CPV kods: 79710000-4 (Apsardzes pakalpojumi).
2.2. Līguma izpildes laiks un vieta
Pakalpojumu sniegšanas laiks ir 18 (astoņpadsmit) mēneši no 2013.gada 1.janvāri vai līdz
brīdim, kad Pasūtītājs ir izlietojis kopējo līguma summu (atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas
pirmais).
2.3. Cita informācija par iepirkuma priekšmetu:
Paredzamā līgumcena ir 290 000 Ls bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN).
2.4. Tehniskais piedāvājums
Tehnisko piedāvājumu pretendents sagatavo atbilstoši Nolikuma 2.pielikumā noteiktajai
tehniskā piedāvājuma formai un noteiktajām prasībām.
2.5. Finanšu piedāvājums
2.5.1. finanšu piedāvājumu pretendents sagatavo atbilstoši Nolikuma 3.pielikumā
noteiktajai formai;
2.5.2. finanšu piedāvājumā cenām jābūt izteiktām Latvijas latos (Ls) bez PVN, norādot ne
vairāk kā 2 (divas) zīmes aiz komata;
2.5.3. piedāvājuma cena
Piedāvājuma cenā jāietver visas izmaksas, kas saistītas ar Pakalpojumu izpildi kopumā:
fiziskās apsardzes nodrošināšanu VID objektos, Iekārtu un videonovērošanas sistēmas darbības
nodrošināšanu, tajā skaitā tās ietvaros veikto tehnisko apkopi, ieskaitot tajā izmantoto materiālu
un detaļu izmaksas, transporta izmaksas, garantijas, kā arī nodokļi (izņemot PVN) un nodevas,
izmaksas nepieciešamo atļauju iegūšanu no trešajām pusēm un citas izmaksas, kā arī Iekārtu un
videonovērošanas sistēmas remontdarbu izmaksas, neieskaitot remontā izmantotos materiālus un
detaļas.
3. Kvalifikācijas prasības pretendentam un pretendenta iesniedzamie dokumenti
3.1. Pretendenta izslēgšanas noteikumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma
39.panta pirmo daļu:
Komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata
pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:
3.1.1. pretendents vai persona, kurai ir pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma
pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai
prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir
atzīta par vainīgu noziedzīgā nodarījumā par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināmo
maksājumu nomaksas (ja minētais nodarījums ir izdarīts vai turpinās pēc 2012.gada 31.jūlija)
koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi
iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;
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3.1.2. pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš
stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā
pārkāpumā, kas izdarīts vai turpinās pēc 2010.gada 15.jūnija un kas izpaužas kā:
3.1.2.1. viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav
Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu
teritorijā uzturas nelikumīgi;
3.1.2.2. vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā
konstatēta atkārtoti gada laikā, vai 2 (divu) vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez
rakstveida darba līguma noslēgšanas.
3.1.3. pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš
stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību
pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt
tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā
institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda;
3.1.4. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta
pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts,
ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents būs likvidēts;
Ja pretendenta vai Nolikuma 3.1.7.apakšpunktā minētās personas maksātnespējas procesā
tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka
iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu, Pasūtītājs, izvērtējot iespējamos
ekonomiskos riskus un ņemot vērā līguma priekšmetu, var lemt par attiecīgā pretendenta
neizslēgšanu no iepirkuma procedūras saskaņā ar Nolikuma 3.1.4.apakšpunktu;
3.1.5. 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 100 (viens simts) latus;
3.1.6. pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai
vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;
3.1.7. uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir
vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības biedru, ja
pretendents ir personālsabiedrība un personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai
apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, ir attiecināmi Nolikuma
3.1.1.–3.1.5.apakšpunktā minētie nosacījumi;
3.1.8. attiecībā uz pretendentu un Nolikuma 3.1.7.apakšpunktā minēto personu Nolikuma
3.1.1., 3.1.2. un 3.1.3.apakšpunktā minētie izslēgšanas nosacījumi netiek piemēroti, ja:
3.1.8.1. no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams attiecīgais tiesas spriedums,
prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar
Nolikuma 3.1.1.apakšpunktā un 3.1.2.1.apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma
iesniegšanas dienai ir pagājuši 3 (trīs) gadi;
3.1.8.2. no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas
kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar Nolikuma 3.1.2.2.apakšpunktā minētajiem
pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 18 (astoņpadsmit) mēneši;
3.1.8.3. no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas
kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar Nolikuma 3.1.3.apakšpunktā minētajiem
pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 (divpadsmit) mēneši.
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3.2. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā reģistrēta
komersanta iesniedzamie dokumenti, kas apliecina, ka uz pretendentu neattiecas Publisko
iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas noteikumi:
3.2.1. pretendenta apliecinājums par to, ka personas, kurām ir pretendenta pārstāvības
tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo pretendentu, ar tādu
tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams,
nav atzītas par vainīgām noziedzīgā nodarījumā par izvairīšanos no nodokļu un tiem
pielīdzināmu maksājumu nomaksas (ja minētais nodarījums ir izdarīts vai turpinās pēc 2012.gada
31.jūlija), koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā,
noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā pēdējo 3 (trīs) gadu
laikā, skaitot no piedāvājuma iesniegšanas dienas. Pretendents aizpilda, paraksta un iekļauj
piedāvājumā Nolikuma 1.pielikumā noteikto pieteikumu, kas satur arī šajā apakšpunktā minēto
pretendenta apliecinājumu;
3.2.2. pretendenta apliecinājums par to, ka ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora
priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par
vainīgu noziedzīgā nodarījumā par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināmu maksājumu
nomaksas (ja minētais nodarījums ir izdarīts vai turpinās pēc 2012.gada 31.jūlija), koruptīva
rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu
līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā pēdējo 3 (trīs) gadu laikā, skaitot no
piedāvājuma iesniegšanas dienas, un kas apliecina, ka pretendents ar tādu kompetentas
institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un
nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā
vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā
karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību
pārkāpumu, pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda, 12 (divpadsmit) mēnešu laikā, skaitot no
piedāvājuma iesniegšanas dienas. Pretendents aizpilda, paraksta un iekļauj piedāvājumā
Nolikuma 1.pielikumā noteikto pieteikumu, kas satur arī šajā apakšpunktā minēto pretendenta
apliecinājumu;
3.2.3. lai apliecinātu, ka uz pretendentu neattiecas Nolikuma 3.1.5.apakšpunktā minētais
izslēgšanas noteikums, pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 10
(desmit) darba dienu laikā pēc Komisijas pieprasījuma jāiesniedz Komisijai izziņa (oriģināls vai
apliecināta kopija), kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests un kura apliecina, ka pretendentam
(neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas to patstāvīgā dzīves vieta) Latvijā
nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālo
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.
Laika periods no izziņas izsniegšanas brīža līdz iesniegšanas dienai Komisijai nedrīkst būt
lielāks par 1 (vienu) mēnesi.
Pretendentam šajā apakšpunktā minēto izziņu ir tiesības ietvert piedāvājumā.
3.2.4. Nolikuma 3.2.1., 3.2.2. un 3.2.3.apakšpunktā noteiktie dokumenti jāiesniedz visiem
personu grupas vai personālsabiedrības dalībniekiem kā pretendenta dalībniekiem un
personālsabiedrībai kā pretendentam, kā arī par apakšuzņēmēju, ja pretendents balstās uz
apakšuzņēmēju, lai apliecinātu pretendenta atbilstību Nolikuma 3.5. un 3.7.apakšpunktā
noteiktajām pretendenta kvalifikācijas prasībām, kā arī apakšuzņēmējiem kuru sniedzamo
pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās līguma vērtības.
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3.3. Ārvalstu komersanta iesniedzamie dokumenti, kas apliecina, ka uz pretendentu
neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas noteikumi:
3.3.1. pretendenta apliecinājums par to, ka personas, kurām ir pretendenta pārstāvības
tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo pretendentu, ar tādu
tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams
un nepārsūdzams, nav atzītas par vainīgām noziedzīgā nodarījumā par izvairīšanos no nodokļu un
tiem pielīdzināmu maksājumu nomaksas (ja minētais nodarījums ir izdarīts vai turpinās pēc
2012.gada 31.jūlija), koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu
jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā pēdējo 3 (trīs)
gadu laikā, skaitot no piedāvājuma iesniegšanas dienas. Pretendents aizpilda, paraksta un iekļauj
piedāvājumā Nolikuma 1.pielikumā noteikto pieteikumu, kas satur arī šajā apakšpunktā minēto
pretendenta apliecinājumu;
3.3.2. pretendenta apliecinājums par to, ka pretendents ar tādu tiesas spriedumu vai
prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav
atzīts par vainīgu noziedzīgā nodarījumā par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināmu
maksājumu nomaksas (ja minētais nodarījums ir izdarīts vai turpinās pēc 2012.gada 31.jūlija),
koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi
iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā pēdējo 3 (trīs) gadu laikā,
skaitot no piedāvājuma iesniegšanas dienas, un kas apliecina, ka pretendents ar tādu kompetentas
institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un
nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā
vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā
karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību
pārkāpumu, pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda 12 (divpadsmit) mēnešu laikā, skaitot no
piedāvājuma iesniegšanas dienas. Pretendents aizpilda, paraksta un iekļauj piedāvājumā
Nolikuma 1.pielikumā noteikto pieteikumu, kas satur arī šajā apakšpunktā minēto pretendenta
apliecinājumu;
3.3.3. lai apliecinātu, ka uz pretendentu neattiecas Nolikuma 3.1.4.apakšpunktā minētais
izslēgšanas noteikums, pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 10
(desmit) darbdienu laikā pēc Komisijas pieprasījuma jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts
institūcijas izsniegts dokuments (oriģināls vai apliecināta kopija), kas apliecina, ka attiecībā uz
pretendentu nav pasludināts maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta
saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu.
Laika periods no dokumenta izsniegšanas brīža līdz iesniegšanas brīdim Komisijai
nedrīkst būt lielāks par 1 (vienu) mēnesi.
Pretendentam šajā apakšpunktā minēto dokumentu ir tiesības ietvert piedāvājumā.
3.3.4. lai apliecinātu, ka uz pretendentu neattiecas Nolikuma 3.1.5.apakšpunktā minētais
izslēgšanas noteikums, pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 10
(desmit) darba dienu laikā pēc Komisijas pieprasījuma jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts
institūcijas izsniegts dokuments (oriģināls vai apliecināta kopija), kas apliecina, ka pretendentam
valstī, kurā tas reģistrēts, un Valsts ieņēmumu dienesta izsniegta izziņa, kura apliecina, ka
pretendentam Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto
iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 (viens simts) latus.
Pretendentam šajā apakšpunktā minēto dokumentu ir tiesības ietvert piedāvājumā.
3.3.5. Nolikuma 3.3.1., 3.3.2., 3.3.3. un 3.3.4.apakšpunktā noteiktie dokumenti jāiesniedz
visiem personu grupas vai personālsabiedrības dalībniekiem kā pretendenta dalībniekiem un
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personālsabiedrībai kā pretendentam, par pretendenta apakšuzņēmēju, ja piedāvājumā ir norādīts,
ka pretendents balstās uz apakšuzņēmēja iespējām, lai apliecinātu pretendenta atbilstību
Nolikuma 3.5. un 3.7.apakšpunktā noteiktajām pretendenta kvalifikācijas prasībām, kā arī par
pretendenta apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no
kopējās līguma vērtības;
3.3.6. ja tādi dokumenti, ar kuriem pretendents var apliecināt, ka uz viņu un Nolikuma
3.1.7.apakšpunktā minētajām personām neattiecas Nolikuma 3.1.apakšpunktā norādītie apstākļi,
attiecīgajā valstī netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz
pretendentu un Nolikuma 3.1.7.apakšpunktā minēto personu neattiecas Nolikuma
3.1.apakšpunktā norādītie apstākļi, minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta
došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, – ar paša pretendenta vai Nolikuma
3.1.7.apakšpunktā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas
iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas
valstī.
3.4. Pasūtītāja patstāvīgi iegūstamā informācija, kas apliecina, ka uz pretendentu
neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 2. un 4.punktā minētie
izslēgšanas noteikumi:
3.4.1. lai izvērtētu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā reģistrētu un
ārvalstī reģistrētu pretendentu saskaņā ar Nolikuma 3.1.2.apakšpunktu, Komisija no Valsts darba
inspekcijas iegūst informāciju par to, vai pretendents un Nolikuma 3.1.7.apakšpunktā minētā
persona Latvijā vai ārvalstī ir sodīta par tādiem darba tiesību pārkāpumiem, kas saistīti ar personu
nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas:
3.4.1.1. vai pēdējo 3 (trīs) gadu laikā no piedāvājuma iesniegšanas termiņa pretendentam
nav konstatēti pārkāpumi, kas saistīti ar viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku
nodarbināšanu, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas
Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi;
3.4.1.2. vai pēdējo 18 (astoņpadsmit) mēnešu laikā no piedāvājuma iesniegšanas termiņa
pretendentam nav konstatēti pārkāpumi, kas saistīti ar vienas personas nodarbināšanu bez
rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai 2 (divu) vai vairāku
personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas.
3.4.2. lai izvērtētu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā reģistrētu
pretendentu saskaņā ar Nolikuma 3.1.4.apakšpunktu, Komisija pārbauda vai attiecībā uz
pretendentu nav pasludināts maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta
saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu.
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā reģistrētam pretendentam ir
tiesības ietvert piedāvājumā izziņu (oriģinālu vai apliecinātu kopiju) no Latvijas Republikas
Uzņēmumu reģistra, kurā norādīta informācija par to, vai pretendents nav pasludināts par
maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā (komersanta atrašanās privatizācijas stadijā
nav uzskatāma par likvidāciju) vai tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta.
Laika periods no izziņas izsniegšanas brīža līdz iesniegšanas dienai Komisijai nedrīkst
būt lielāks par 1 (vienu) mēnesi.
3.4.3. Komisija veiks Nolikuma 3.4.1. un 3.4.2.apakšpunktā minētās informācijas
pārbaudi arī attiecībā par pretendenta apakšuzņēmēju, ja piedāvājumā norādīts, ka pretendents
balstās uz apakšuzņēmēja iespējām, lai apliecinātu pretendenta atbilstību Nolikuma 3.5. un
3.7.apakšpunktā noteiktajām pretendenta kvalifikācijas prasībām, kā arī par pretendenta
apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma
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līguma vērtības un visiem personu grupas vai personālsabiedrības dalībniekiem kā pretendenta
dalībniekiem un personālsabiedrību kā pretendentu.
3.5. Prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai
3.5.1. pretendents ir reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām;
3.5.2. piedāvājuma iesniegšanas dienā pretendenta rīcībā ir un visā iepirkuma līguma
izpildes laikā būs spēkā Latvijas Republikas Satversmes aizsardzības biroja Nacionālās drošības
iestādes izsniegts trešās kategorijas industriālās drošības sertifikāts;
3.5.3. piedāvājuma iesniegšanas dienā pretendenta rīcībā ir un visā iepirkuma līguma
izpildes laikā būs spēkā Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas izsniegta otrās kategorijas
speciālā atļauja (licence) apsardzes darbības veikšanai;
3.5.4. pretendenta profesionālā darbība ir apdrošināta.
3.6. Dokumenti, kas apliecina pretendenta atbilstību prasībām attiecībā uz
profesionālās darbības veikšanu un Pasūtītāja patstāvīgi iegūstamā informācija par
pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai
3.6.1. Komisija pārbauda, vai pretendents – Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra
Komercreģistrā reģistrēts komersants – ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra
Komercreģistrā.
Pretendentam ir tiesības ietvert piedāvājumā dokumentu (apliecinātu kopiju), kas
apliecina, ka pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā.
3.6.2. pretendents – ārvalstu komersants – iesniedz kompetentas attiecīgās valsts
institūcijas izsniegtu dokumentu (oriģinālu vai apliecinātu kopiju), kas apliecina, ka pretendents
reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām;
3.6.3. Latvijas Republikas Satversmes aizsardzības biroja Nacionālās drošības iestādes
izsniegta spēkā esoša trešās kategorijas industriālās drošības sertifikāta apliecināta kopija;
3.6.4. pretendenta apliecinājums par to, ka visā iepirkuma līguma izpildes laikā tam būs
spēkā Latvijas Republikas Satversmes aizsardzības biroja Nacionālās drošības iestādes izsniegts
trešās kategorijas industriālās drošības sertifikāts un nepieciešamības gadījumā tiks nodrošināta tā
derīguma termiņa pagarināšana;
3.6.5. Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas izsniegtas spēkā esošas otrās kategorijas
speciālās atļaujas (licences) apsardzes darbības veikšanai apliecināta kopija;
3.6.6. pretendenta apliecinājums par to, ka visā iepirkuma līguma izpildes laikā tam būs
spēkā Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas izsniegta otrās kategorijas speciālā atļauja
(licence) apsardzes darbības veikšanai un nepieciešamības gadījumā tiks nodrošināta tā derīguma
termiņa pagarināšana;
3.6.7. dokumenta, kas apliecina, ka pretendenta profesionālā darbība ir apdrošināta,
apliecināta kopija. Apdrošināšanas limits nedrīkst būt mazāks par 2009.gada 27.janvāra ministru
kabineta noteikumos Nr.66 “Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu
apsardzes darbībā” noteikto limitu;
3.6.8. pretendenta apliecinājums par to, ka visā iepirkuma līguma izpildes laikā tas būs
apdrošinājis savu profesionālo darbību par apdrošināšanas limitu, kas nav mazāks par 2009.gada
27.janvāra ministru kabineta noteikumos Nr.66 “Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto
apdrošināšanu apsardzes darbībā” noteikto limitu, pagarinot civiltiesiskās atbildības
apdrošināšanas līguma darbības termiņu vai noslēdzot jaunu līgumu;
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3.6.9. Komisija veiks Nolikuma 3.6.1.apakšpunktā minētās informācijas pārbaudi attiecībā
par pretendenta apakšuzņēmēju – Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā
reģistrētu komersantu –, ja piedāvājumā ir norādīts, ka pretendents balstās uz apakšuzņēmēja
iespējām, lai apliecinātu pretendenta atbilstību Nolikuma 3.5. un 3.7.apakšpunktā noteiktajām
pretendenta kvalifikācijas prasībām, kā arī ja apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu vērtība ir
vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības;
3.6.10. Nolikuma 3.6.2.apakšpunktā noteiktais dokuments jāiesniedz par pretendenta
apakšuzņēmēju, ja piedāvājumā ir norādīts, ka pretendents balstās uz apakšuzņēmēja iespējām, lai
apliecinātu pretendenta atbilstību Nolikuma 3.5. un 3.7.apakšpunktā noteiktajām pretendenta
kvalifikācijas prasībām, kā arī par pretendenta apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu
vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās līguma vērtības;
3.6.11. ja pretendents, iesniedzot piedāvājumu, norāda uz apakšuzņēmēju kā personu, uz
kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu savu atbilstību Nolikuma 3.5.apakšpunktā noteiktajām
pretendenta kvalifikācijas prasībām, attiecīgo no Nolikuma 3.6.3.–3.6.8.apakšpunktā noteiktajiem
dokumentiem pretendents iesniedz arī par šo personu.
3.7. Prasības attiecībā uz pretendenta minimālajām tehniskajām un profesionālajām
spējām:
3.7.1. pretendentam jābūt pieredzei fiziskās apsardzes pakalpojumu sniegšanā objektos,
kur ir pieeja valsts noslēpumam, no 2009.gada ne mazāk kā 1 (vienam) šāda veida pakalpojumu
saņēmējam (turpmāk – Klients);
3.7.2. VID objektos Kr.Valdemāra ielā 1a un Eksporta ielā 6, Rīgā fizisko apsardzi
veiks pretendenta darbinieki, kuriem ir Ministru kabineta 2004.dada 6.janvāra noteikumos Nr.21
„Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu
institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi” minētā spēkā esoša speciālā atļauja
pieejai valsts noslēpumam, kas izsniegta kā pretendenta darbiniekam.;
3.7.3. Trauksmes gadījumā VID objektos Kr.Valdemāra ielā 1a un Eksporta ielā 6
ieradīsies pretendenta darbinieki, kuriem ir spēkā esoša Ministru kabineta 2004.dada 6.janvāra
noteikumos Nr.21 „Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības
un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi” minētā speciālā atļauja
pieejai valsts noslēpumam, kas izsniegta kā pretendenta darbiniekam.
3.7.4. fiziskās apsardzes pakalpojumus nodrošinās apsardzes darbinieki, kuriem ir spēkā
esošs apsardzes sertifikāts;
3.7.5. apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas iekārtu un videonovērošanas sistēmas
iekārtu tehniskās apkopes un remonta pakalpojumus veiks speciālists/-i, kurš/-i ir teorētiski
apmācīti un kuram/-iem ir praktiska pieredze veikt minēto iekārtu ražotāja noteiktās tehniskās
apkopes un remonta pakalpojumus.
.
3.8. Dokumenti, kas apliecina atbilstību attiecībā uz prasībām pretendenta
minimālajām tehniskām un profesionālām spējām:
3.8.1. dokumenti par pieredzi:
3.8.1.1. informācija saskaņā ar zemāk norādīto tabulu par pretendenta pieredzi fiziskās
apsardzes pakalpojumu sniegšanā objektos, kur ir pieeja valsts noslēpumam, no 2009.gada
vismaz 1 (vienam) Klientam:
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Nr.p.k.

Klients

Pakalpojumu sniegšanas laika
periods

Klienta kontakttālrunis,
e-pasta adrese

1.
2.
3.

Komisijai ir tiesības ziņas pārbaudīt, sazinoties ar norādīto pakalpojuma saņēmēja
kontaktpersonu.
3.8.1.2. vismaz 1 (viena) atsauksme par fiziskās apsardzes pakalpojumu sniegšanas
objektos, kur ir pieeja valsts noslēpumam, kvalitāti no Klienta, kurš norādīts pretendenta saskaņā
ar Nolikuma 3.8.1.apakšpunktu aizpildītajā tabulā. Ja minētā atsauksme piedāvājumā netiek
ietverta vai tā neapliecina, ka pretendents ir savlaicīgi un kvalitatīvi sniedzis fiziskās apsardzes
pakalpojumus objektos, kur ir pieeja valsts noslēpumam, vismaz 1 (vienam) minētajā tabulā
norādītajam Klientam, Komisijai ir tiesības uzskatīt, ka pretendents fiziskās apsardzes
pakalpojumus nav veicis un tam nav nepieciešamās profesionālās pieredzes;
3.8.2. informāciju par Objektu Kr.Valdemāra ielā 1a un Eksporta ielā 6, Rīgā fiziskās
apsardzes nodrošināšanai paredzētajiem apsardzes darbiniekiem:
3.8.2.1. informāciju tabulas formā par fiziskās apsardzes nodrošināšanai paredzētajiem
apsardzes darbiniekiem, norādot personas vārdu, uzvārdu, speciālās atļaujas pieejai valsts
noslēpumam numuru un derīguma termiņu visiem tabulā norādītajiem darbiniekiem. Darbinieku
skaits nedrīkst būt mazāks kā 8 (astoņi) cilvēki katrā Objektā, lai nodrošinātu kvalitatīvu un
nepārtrauktu apsardzi katrā Objektā saskaņā ar Nolikumā un tajā ietvertajā iepirkuma līguma
projektā izvirzītajām prasībām; informācija par visiem minētajā tabulā norādītajiem apsardzes
darbiniekiem katrā šajā Nolikuma apakšpunktā minētajā Objektā tiks ietverta noslēgtajā
iepirkuma līgumā;
3.8.2.2. apliecinātas speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam kopijas par katru
3.8.2.1.apakšpunkta tabulā iekļauto apsardzes darbinieku;
3.8.3. pretendenta apliecinājums, ka trauksmes gadījumā VID objektos Kr.Valdemāra ielā
1a un Eksporta ielā 6 ieradīsies pretendenta darbinieki, kuriem ir spēkā esoša Ministru kabineta
2004.dada 6.janvāra noteikumos Nr.21 „Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas,
Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi”
minētā speciālā atļauja pieejai valsts noslēpumam, kas izsniegta kā pretendenta darbiniekam.
3.8.4. pretendenta apliecinājums par to, ka apsardzi veiks apsardzes darbinieki, kuriem ir
spēkā esošs apsardzes sertifikāts, un ja kāda darbinieka sertifikātam beigsies derīguma termiņš,
tad tas tiks pagarināts;
3.8.5. pretendenta apliecinājums par to, ka iepirkuma līguma izpildes laikā apsardzes un
ugunsdrošības signalizācijas iekārtu un videonovērošanas sistēmas tehniskās apkopes un remonta
pakalpojumus veiks speciālists/-i, kurš/-i ir teorētiski apmācīts/-i un kuram/-iem ir praktiska
pieredze veikt minēto sistēmu ražotāja noteiktās tehniskās apkopes un remonta pakalpojumus;
3.8.6. ja pretendents, iesniedzot piedāvājumu, norāda uz apakšuzņēmēju kā personu, uz
kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu savu atbilstību Nolikuma 3.7.apakšpunktā noteiktajām
pretendenta kvalifikācijas prasībām, attiecīgo no Nolikuma 3.8.1.–3.8.5.apakšpunktā
noteiktajiem dokumentiem pretendents iesniedz arī par šo personu.
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4. Piedāvājuma vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritērijs
4.1. Piedāvājuma noformējuma pārbaude
4.1.1. Komisija sākotnēji veic piedāvājuma noformējuma pārbaudi atbilstoši Nolikuma
1.5.apakšpunktā minētajām prasībām;
4.1.2. ja piedāvājums neatbilst Nolikuma 1.5.apakšpunktā noteiktajām prasībām vai nav
atbilstoši noformēts, Komisija var lemt par piedāvājuma tālāku neizskatīšanu.
4.2. Pretendenta kvalifikācijas pārbaude
4.2.1. pretendenta kvalifikācijas pārbaudes laikā Komisija veic pretendenta iesniegto
un/vai Komisijas patstāvīgi par katru pretendentu iegūto dokumentu un informācijas pārbaudi, lai
pārliecinātos, vai uz pretendentu neattiecas Nolikuma 3.1.apakšpunktā noteiktie pretendenta
izslēgšanas noteikumi un vai pretendents atbilst Nolikuma 3.5. un 3.7.apakšpunktā noteiktajām
pretendenta kvalifikācijas prasībām;
4.2.2. pretendents, kuru Komisija atzinusi par neatbilstošu Nolikuma 3.punktā noteiktajām
pretendenta kvalifikācijas prasībām vai uz kuru attiecas Nolikuma 3.1.apakšpunktā noteiktie
izslēgšanas noteikumi, tiek izslēgts no turpmākās dalības Iepirkumā, un tā piedāvājums tālāk
netiek izskatīts;
4.2.3. ja pretendents, kuram atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām būtu piešķiramas
līguma slēgšanas tiesības, pēc Komisijas pieprasījuma noteiktajā termiņā neiesniedz Nolikuma
3.2.3., 3.3.3. un 3.3.4.apakšpunktā noteiktos dokumentus, tad Komisija to izslēdz no dalības
Iepirkumā un tālāk tā piedāvājumu neizskata.
4.3. Piedāvājuma pārbaude un vērtēšana
4.3.1. Komisija veic pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi, kuras laikā
izvērtē tehniskā piedāvājuma atbilstību Nolikuma 2.4.apakšpunktā un 2.pielikumā noteiktajām
prasībām, t.sk. tehniskā piedāvājuma noformējuma prasībām. Ja pretendenta tehniskais
piedāvājums neatbilst Nolikuma 2.4.apakšpunktā un 2.pielikumā noteiktajām prasībām, t.sk.
tehniskā piedāvājuma noformējuma prasībām, Komisija noraida pretendenta tehnisko
piedāvājumu;
4.3.2. izvērtējot pretendenta finanšu piedāvājumu, Komisija pārbauda tā atbilstību
Nolikuma 2.5.apakšpunktā un 3.pielikumā noteiktajām prasībām, t.sk. finanšu piedāvājuma
noformējumam, un pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja pretendenta
finanšu piedāvājums neatbilst Nolikuma 2.5.apakšpunktā un 3.pielikumā noteiktajām prasībām,
t.sk. finanšu piedāvājuma noformējumam, Komisija noraida pretendenta finanšu piedāvājumu.
Komisija, konstatējot aritmētiskās kļūdas, šīs kļūdas izlabo un informē pretendentu par
aritmētisko kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma cenu, paziņojot tam Komisijas lēmumu par
iepirkuma procedūras rezultātiem. Novērtējot un salīdzinot piedāvājumus, kuros bijušas
aritmētiskas kļūdas, Komisija ņem vērā izlabotās cenas;
4.3.3. ja Komisija konstatē, ka varētu būt saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, tā pieprasa
pretendentam detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem saskaņā ar
Publisko iepirkumu likuma 48.pantu.
4.4. Piedāvājuma izvēle un piedāvājuma izvēles kritērijs
Komisija par Iepirkuma uzvarētāju atzīst to pretendentu, kura kvalifikācija un piedāvājums
atbilst Nolikumā norādītajām prasībām un kura piedāvājuma cena Ls (bez PVN) ir viszemākā.
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5. Iepirkuma līguma projekts
5.1. Pasūtītājs ar izvēlēto pretendentu slēgs iepirkuma līgumu par Iepirkuma priekšmetu
saskaņā ar pretendenta iesniegto piedāvājumu un Nolikuma noteikumiem;
5.2. iepirkuma procedūras rezultātā noslēdzamā iepirkuma līguma projekts ietverts
Nolikuma 5.pielikumā;
5.3. ja iepirkuma līguma izpildes laikā tiks iesaistīti apakšuzņēmēji, atbildību nesīs līguma
parakstītājs, un soda sankcijas tiks vērstas pret līguma parakstītāju
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1.pielikums
publiskā iepirkuma
“Fiziskās apsardzes pakalpojumi”
(Nr. FM VID 2012/258) nolikumam
Pieteikums par piedalīšanos publiskajā iepirkumā
“Fiziskās apsardzes pakalpojumi” (Nr. FM VID 2012/258)
___________________________________________________________________________,
Komersanta nosaukums

___________________________________________________________________________,
Vienotais reģistrācijas numurs

___________________________________________________________________________,
Komersanta bankas rekvizīti

tā ____________________________________________________________________ personā
Komersanta pilnvarotās personas vārds un uzvārds

(personas kods __________________)
ar šī pieteikuma iesniegšanu:
piesakās piedalīties publiskajā iepirkumā “Fiziskās apsardzes pakalpojumi” (Nr. FM VID 2012/258) (turpmāk
– Iepirkums) un iesniedz piedāvājumu par Iepirkuma iepirkuma priekšmetu;
apņemas ievērot visas Iepirkuma nolikuma prasības;
apliecina, ka pretendents un personas, kurām ir pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai
uzraudzības tiesības attiecībā uz šo pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu,
kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzītas par vainīgām noziedzīgā nodarījumā
par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielidzunāmo makšajumu nomaksas (ja minētais nodarījums ir izdarīts vai
turpinās pēc 2012.gada 31.jūlija), koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu
jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā pēdējo 3 (trīs) gadu laikā,
skaitot no piedāvājuma iesniegšanas dienas;
apliecina, ka pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un
kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā
vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā
karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu,
pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda 12 (divpadsmit) mēnešu laikā, skaitot no piedāvājuma iesniegšanas
dienas;
piekrīt visiem Iepirkuma nolikuma 4.pielikumā ietvertā līguma noteikumiem un apņemas līguma slēgšanas
tiesību piešķiršanas gadījumā bez ierunām parakstīt minēto līgumu un pildīt visus tā noteikumus;
apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas.

_______________________________________
/Komersanta vadītāja vai pilnvarotās personas amata nosaukums/

______________
/Paraksts/

/Paraksta atšifrējums/

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Komersanta adrese, tālruņa (faksa) numuri, e-pasta adrese u.c. ziņas
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2.pielikums
publiskā iepirkuma
“Fiziskās apsardzes pakalpojumi”
(Nr. FM VID 2012/258) nolikumam

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Mēs, ____________________________________________________________
(pretendenta nosaukums, vienotais reģ. Nr.)
piedāvājam nodrošināt fiziskās apsardzes pakalpojumus Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID)
objektos (turpmāk – Objekti), tajā skaitā apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas iekārtu un
videonovērošanas sistēmas iekārtu (turpmāk visas kopā – Iekārtas) darbības nodrošināšanu un tehnisko
apkopi un remontu, atbilstoši VID publiskā iepirkuma ”Fiziskās apsardzes pakalpojumi” (Nr. FM VID
2012/258) (turpmāk – Iepirkums) nolikumā noteiktajām prasībām:

1

Nr.p.k.

Veicamās darbības un obligātās (minimālās) prasības to izpildei

1.

Nodrošināt pasūtītāja ēkas, teritorijas un īpašuma apsardzi – fizisko
kontroli, novēršot iespējamos pārkāpumus un noziegumus
apsargājamajā Objektā, garantējot personāla caurlaižu sistēmas
ievērošanu

2.

Nodrošināt 1 (vienu) stacionāro fiziskās apsardzes posteni atbilstoši
Nolikuma 2.pielikuma tabulas 18.1.–18.4.apakšpunktā norādītajam
apsargu skaitam Objektā

3.

Kontrolēt materiālo vērtību izvešanu (iznešanu) no Objekta un
ievešanu (ienešanu) Objektā un teritorijā, ievērojot Objektā noteikto
caurlaides režīmu, tikai ar noteiktas formas pavaddokumentiem vai
atļaujām

4.

Regulāri veikt apgaitu Objektā ārpus VID darba laika (stāvos,
teritorijā (ja tādi Objektā ir)) dežūras laikā, ievērojot pasūtītāja katra
objekta apsardzes instrukciju

5.

Pieņemt lietošanā Objektā uzstādītās Iekārtas, nodrošināt to
nepārtrauktu darbību.
Nodrošināt trauksmes signāla nepārtrauktu nonākšanu līdz izpildītāja
centralizētajai novērošanas pultij

6.

Pēc trauksmes signāla ieslēgšanās operatīvi nodrošināt apsardzes
darbinieku ierašanos Objektā ne ilgāk, kā 5 (piecu) minūšu laikā pēc
attiecīga signāla saņemšanas un par notikušo ne vēlāk kā 10 (desmit)
minūšu laikā no konstatēšanas brīža ziņot pasūtītāja pilnvarotajai
personai

Pretendenta
piedāvājums1

- aizpilda pretendents, ierakstot vārdu “nodrošināsim” vai citādi apliecinot savas spējas nodrošināt prasības izpildi attiecīgajā
Objektā.
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Nr.p.k.

Veicamās darbības un obligātās (minimālās) prasības to izpildei

7.

Apsardzes darbiniekiem, atrodoties postenī un ierodoties Objektā pēc
trauksmes signāla saņemšanas, jābūt nodrošinātiem ar apsardzes
veikšanai nepieciešamajiem speciālajiem līdzekļiem un ģērbtiem
uniformā, pēc kuras iespējams identificēt darbinieku piederību
pakalpojumu sniedzējam

8.

Veicot fizisko apsardzi, nodrošināt materiālo vērtību drošību Objektā;
apsardze ir materiāli atbildīga par īpašuma zudumu, bojājumu vai
iznīcināšanu Objektā, ja zaudējums radies apsardzes darbinieka
darbības vai bezdarbības rezultātā

9.

Izpildītājs piekrīt, ka, ja notiek būtiskas izmaiņas apsargājamos
Objektos, kā rezultātā rodas nepieciešamība pēc papildus apsardzes
posteņiem vai apsardzes posteņu samazināšanas, pasūtītājs par to
rakstiski brīdina izpildītāju 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš;
Izpildītājs piekrīt, ka, ja nepieciešams mainīt noteikto apsardzes
režīmu Objektos, pasūtītājs rakstiski par to brīdina izpildītāju 30
(trīsdesmit) dienas iepriekš

10.

Veikt apsardzes signalizācijas iekārtu apkopi 1 (vienu) reizi pusgadā,
veicot par to ierakstu tehniskās apkopes žurnālā, ierašanās laiku
saskaņojot ar pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi

11.

Veikt ugunsdrošības signalizācijas iekārtu apkopi 1 (vienu) reizi
ceturksnī, veicot par to ierakstu tehniskās apkopes žurnālā, ierašanās
laiku saskaņojot ar pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi

12.

Objektos, kuros netiek nodrošināta diennakts fiziskā apsardze,
nodrošināt ugunsdrošības signalizācijas trauksmes signāla
nepārtrauktu nonākšanu līdz izpildītāja centralizētai novērošanas
pultij

13.

Veikt objekta videonovērošanas sistēmas iekārtu tehnisko apkopi 1
(vienu) reizi pusgadā, veicot par to ierakstu tehniskās apkopes
žurnālā, ierašanās laiku iepriekš saskaņojot ar pasūtītāja pilnvaroto
personu

14.

Iekārtu remonts tiek veikts pēc tāmes saskaņošanas ar pasūtītāja
pilnvaroto personu

15.

Nepieciešamības gadījumā nodrošināt pasūtītāja pilnvarotās personas
apmācību rīcībai ar apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas
iekārtām

16.

Garantijas termiņš veiktajiem remontdarbiem un izmantotajiem
materiāliem un detaļām 24 (divdesmit četri) mēneši no remontdarbu
nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas

17.

Atklājušos Iekārtu bojājumu bezmaksas novēršanas termiņš
garantijas laikā 1 (vienas) darba dienas laikā no pilnvarotās personas
paziņojuma par bojājumiem nosūtīšanas brīža

Pretendenta
piedāvājums1
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Nr.p.k.

Veicamās darbības un obligātās (minimālās) prasības to izpildei

18.

Nodrošināt apsardzi (pēc pasūtītāja pieprasījuma apsardzes laiks un
apsardzes darbinieki skaits konkrētā apsardzes postenī var tikt
mainīts):

18.1.

Objektos Kr.Valdemāra ielā 1a, Rīgā, Eksporta ielā 6, Rīgā – katrā
objektā 2 (divi) apsardzes darbinieki diennakts režīmā, bez
brīvdienām

18.2.

Objekts Citadeles iela 1, Rīga – 1 (viens) apsardzes diennakts
režīmā, bez brīvdienām

18.3.

Objektos Katrīnas ielā 5a, Krustpils ielā 38b – darba dienās no
plkst.17.00 līdz 9.00 (pirmssvētku dienās no plkst.16.00 līdz 9.00),
bet brīvdienās visu diennakti katrā objektā 1 (viens) apsardzes
darbinieks

18.4.

Objektā Uriekstes ielā 16, Rīgā – 1 (viens) apsardzes darbinieks
katru dienu no plkst.20.00 līdz 8.00

___________________________________________
/Komersanta vadītāja vai pilnvarotās personas amata nosaukums/

Pretendenta
piedāvājums1

_____________
/Paraksts/

/Paraksta atšifrējums/
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3.pielikums
publiskā iepirkuma
“Fiziskās apsardzes pakalpojumi”
(Nr. FM VID 2012/258) nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Mēs, ______________________________________________________________________
(pretendenta nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs)
piedāvājam nodrošināt fiziskās apsardzes pakalpojumus Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID)
objektos (turpmāk – Objektos), tajā skaitā apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas iekārtu un
videonovērošanas sistēmas iekārtu (turpmāk – Iekārtas) darbības nodrošināšanu un tehnisko apkopi un
remontu, atbilstoši VID publiskā iepirkuma “Fiziskās apsardzes pakalpojumi” (Nr. FM VID 2012/258)
(turpmāk – Iepirkums) nolikumā noteiktajām prasībām par šādām cenām:
1. Fiziskās apsardzes cena*:
1.tabula

Nr.
p.k.

1.

2.

Objekta nosaukums

Veicamo pakalpojumu un
prasību īss apraksts

Kr.Valdemāra ielā 1a, Diennakts postenis atrodas
pie
galvenās
ieejas,
Rīgā
caurlaižu
režīma
nodrošināšanu veic 2 (divi)
apsardzes
darbinieki,
nodrošina
dienesta
stāvlaukuma, teritorijas un
autostāvvietas (pie ēkas
galvenās ieejas) apsardzi
Eksporta ielā 6, Rīgā

Diennakts postenis atrodas
pie
galvenās
ieejas,
caurlaižu
režīma
nodrošināšanu veic 2 (divi)
apsardzes
darbinieki.
Nodrošinot šādu VID telpu
apsardzi:
1) pagraba
stāva
telpas no Nr.1 līdz Nr.25,
no Nr.27 līdz Nr.35, Nr.11,
Nr.6;
2) pirmā stāva telpas
no Nr.1 līdz Nr.10;
3) otrā stāva telpas no
Nr.1 līdz Nr.15, no Nr.10
līdz Nr.12, Nr.2, Nr.3,
Nr.22, Nr.23;
4) trešā stāva telpas

Cena Ls (bez
PVN)
stundā,
vienam
apsardzes
darbiniekam**

Stundu
skaits
mēnesī***

1488

1488

Cena Ls (bez
PVN) mēnesī
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Nr.
p.k.

3.

4.

5.

6.

Objekta nosaukums

Veicamo pakalpojumu un
prasību īss apraksts

no Nr.1 līdz Nr.9, Nr.2;
5) ceturtā stāva telpas
no Nr.1 līdz Nr.13, no
Nr.10 līdz Nr.27, no Nr.1
līdz Nr.9;
6) piektā stāva telpas
no Nr.1 līdz Nr.7, no Nr.2
līdz Nr.8
Katrīnas ielā 5a, Rīgā
Postenis
atrodas
pie
galvenās ieejas, caurlaižu
un
iekšējās
apsardzes
režīma nodrošināšanu ārpus
VID darba laika veic 1
(viens)
apsardzes
darbinieks
Krustpils ielā 38 b, Apsardzes darbinieku skaits
Rīgā
postenī − 1 (viens), ēkas
kompleksa, teritorijas un
teritorijā izvietoto iekārtu
apsardze
Uriekstes ielā 16, Rīgā Apsardzes darbinieku skaits
postenī − 1 (viens), ēku
kompleksa un teritorijas
apsardze
Citadeles ielā 1, Rīgā
Diennakts
postenis,
apsardzes darbinieku skaits
– 1 (viens), caurlaižu
režīma nodrošināšana, ēkas
un iekšpagalma apsardze

Cena Ls (bez
PVN)
stundā,
vienam
apsardzes
darbiniekam**

Stundu
skaits
mēnesī***

Cena Ls (bez
PVN) mēnesī

560

560

372

744

Kopā:
* - iepirkuma līgumā tiks ietvertas tikai tabulā norādītās 1 (viena) apsardzes darbinieka 1 (vienā) stundā veiktās
pakalpojuma cenas, tabulā norādītais stundu skaits mēnesī un cena mēnesī tiks izmantota tikai piedāvājumos
norādīto cenu savstarpējai salīdzināšanai un piedāvājumu vērtēšanai.
** - cena paliek nemainīga, neatkarīgi no tā, cik stundas vai dienas attiecīgajā mēnesī tiek nodrošināta apsardze
Objektā.
*** - stundu skaits aprēķināts, Komisijai izvēloties vienu pakalpojuma sniegšanas mēnesi − 2013.gada jūliju,
ņemot vērā Objekta darba laiku un apsardzes darbinieku skaitu Objektā.

Papildinformācija: detalizēts fiziskās apsardzes pakalpojumu apraksts tiks ietverts noslēdzamā
iepirkuma līguma pielikumā ietvertajās, pušu saskaņotajās apsardzes pakalpojumu sniegšanas
instrukcijās!
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2. Iekārtu darbības nodrošināšanas ietvaros veicamās tehniskās apkopes cena:
2.tabula

Nr.
p.k.

Cena Ls (bez PVN)
par ugunsdrošības
signalizācijas
iekārtu tehniskās
apkopes vienu reizi

Objekts

Cena Ls (bez PVN)
par apsardzes
signalizācijas iekārtu
tehniskās apkopes
vienu reizi

Cena Ls (bez PVN)
par videonovērošanas
sistēmas iekārtu
tehniskās apkopes
vienu reizi

Kr.Valdemāra ielā 1a,
Rīgā
Eksporta ielā 6, Rīgā
Katrīnas ielā 5a, Rīgā
Krustpils ielā 38b, Rīgā
Uriekstes ielā 16, Rīgā
Citadeles ielā 1, Rīgā
Kopā:
Pavisam kopā:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

3. Iekārtu remontdarbu cena:
3.tabula

Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cena Ls (bez PVN)
par 1 remontdarbu stundu*

Objekts
Kr.Valdemāra ielā 1a, Rīgā
Eksporta ielā 6, Rīgā
Katrīnas ielā 5a, Rīgā
Krustpils ielā 38b, Rīgā
Uriekstes ielā 16, Rīgā
Citadeles ielā 1, Rīgā
Kopā:

* - cenā jāiekļauj visi izdevumi, kuri nepieciešami, lai kvalitatīvi un pilnībā nodrošinātu šī pakalpojuma
veikšanu (transporta, telekomunikācijas u.tml.), izņemot izmantotos materiālus un detaļas, par kuriem
tiks maksāts saskaņā ar tāmi.
4. Videonovērošanas sistēmas iekārtu remontdarbu cena:
4.tabula

Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Objekts

Cena Ls (bez PVN) par 1 remontdarbu
stundu

Kr.Valdemāra ielā 1a, Rīgā
Eksporta ielā 6, Rīgā
Katrīnas ielā 5a, Rīgā
Krustpils ielā 38b, Rīgā
Uriekstes ielā 16, Rīgā
Citadeles ielā 1, Rīgā
Kopā:

* - cenā jāiekļauj visi izdevumi, kuri nepieciešami, lai kvalitatīvi un pilnībā nodrošinātu šī pakalpojuma
veikšanu (transporta, telekomunikācijas u.tml.), izņemot izmantotos materiālus un detaļas, par kuriem
tiks maksāts saskaņā ar tāmi.
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5. Fiziskās apsardzes nodrošināšana kopā (par iepirkuma priekšmetu):
5.tabula

Cena
Ls (bez PVN)

Nr.p.k.

Pakalpojums

1.
2.
3.
4.

Fiziskā apsardze
Iekārtu darbības nodrošināšanas ietvaros veicamā tehniskā apkope
Iekārtu remontdarbi
Videonovērošanas sistēmas iekārtu remontdarbi
Pavisam kopā:

____________________________________________
/Komersanta vadītāja vai pilnvarotās personas amata nosaukums/

______________
/Paraksts/

/Paraksta atšifrējums/
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5.pielikums
publiskā iepirkuma
“Fiziskās apsardzes pakalpojumi”
(Nr. FM VID 2012/258) nolikumam
PROJEKTS

Līgums Nr. FM VID 2012/258
par fiziskās apsardzes pakalpojumiem
Rīgā,

2012.gada___.___________

_________________________________________________________________ personā, kur_
rīkojas saskaņā ar ____________________________, turpmāk tekstā Izpildītājs, no vienas puses, un
Valsts ieņēmumu dienests, tā ģenerāldirektor_ ____________ personā, kura rīkojas saskaņā ar likumu
“Par Valsts ieņēmumu dienestu”, turpmāk tekstā Pasūtītājs, no otras puses, abi kopā saukti arī kā Puses,
atsevišķi – Puse, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā – Līgums.

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Saskaņā ar Līgumu Izpildītājs veic apsardzi (turpmāk – Apsardze) Pasūtītāja valdījumā un lietošanā
esošajos nekustamajos īpašumos (turpmāk – Objektos) saskaņā ar šādu apsardzes režīmu:
1.1.1. Kr.Valdemāra ielā 1a, Rīgā, Eksporta ielā 6, Rīgā, Citadeles ielā 1, Rīgā – diennakts režīmā bez
brīvdienām;
1.1.2. Katrīnas ielā 5a, Rīgā un Krustpils ielā 38b, Rīgā − darba dienās no plkst.17.00 līdz plkst.9.00,
pirmssvētku dienās no plkst.16.00 līdz plkst.9.00, bet brīvdienās un svētku dienās − visu diennakti;
1.1.3. Uriekstes ielā 16, Rīgā – katru dienu no plkst.20.00 līdz plkst.8.00.
1.2. Objektu Apsardze iekļauj fizisko apsardzi, apsardzes signalizācijas un ugunsdrošības signalizāciju
iekārtu un videonovērošanas sistēmas iekārtu (turpmāk – Iekārtas) darbības nodrošināšanu un tās ietvaros
veikto Iekārtu tehnisko apkopi un remontu saskaņā ar Līguma un tā pielikumu noteikumiem.
2. PUŠU SAISTĪBAS
2.1.
Izpildītājs apņemas:
2.1.1. nodrošināt Objektu fizisko kontroli, novēršot iespējamos pārkāpumus un noziegumus
apsargājamajā Objektā, garantējot personāla caurlaižu sistēmas ievērošanu un ievērojot attiecīgā Objekta
apsardzes un caurlaižu režīma instrukciju;
2.1.2. nodrošināt 1 (vienu) stacionāro fiziskās apsardzes posteni atbilstoši Līguma 1.pielikumā
norādītajam apsargu skaitam Objektā;
2.1.3. kontrolēt materiālo vērtību izvešanu (iznešanu) no Objekta un tā teritorijas un ievešanu (ienešanu)
Objektā un tā teritorijā, ievērojot Objektā noteikto caurlaides režīmu, tikai ar noteiktas formas atļaujām
vai caurlaidēm saskaņā ar Līguma 3., 4., 5.pielikumu;
2.1.4. regulāri veikt apgaitu Objektā (stāvos, teritorijā (ja tādi Objektā ir)) visas dežūras laikā, ievērojot
Objekta apsardzes un caurlaižu režīma instrukciju;
2.1.5. ar aktu pieņemt Apsardzē Objektu un Objektā uzstādītās Iekārtas, nodrošināt to darbību un
nodrošināt trauksmes signāla nonākšanu līdz Izpildītāja centralizētajai novērošanas pultij;
2.1.6. pēc trauksmes signāla ieslēgšanās operatīvi nodrošināt Izpildītāja darbinieku ierašanos Objektā ne
ilgāk kā 5 (piecu) minūšu laikā pēc attiecīga signāla saņemšanas un par notikušo ne vēlāk kā 10 (desmit)
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minūšu laikā no konstatēšanas brīža ziņot Līguma 8.1.1.apakšpunktā noteiktajai Pasūtītāja pilnvarotajai
personai;
2.1.7. Izpildītāja darbiniekiem, atrodoties Objektā un ierodoties Objektā pēc trauksmes signāla
saņemšanas, jābūt nodrošinātiem ar apsardzes veikšanai nepieciešamajiem speciālajiem līdzekļiem un
ģērbtiem uniformā, pēc kuras iespējams identificēt darbinieku piederību Izpildītājam;
2.1.8. veicot fizisko apsardzi, nodrošināt materiālo vērtību drošību Objektā;
2.1.9. 1 (vienu) reizi pusgadā, ierašanās laiku saskaņojot ar Līguma 8.1.1.apakšpunktā noteikto
Pasūtītāja pilnvaroto personu, veikt apsardzes signalizācijas iekārtu tehnisko apkopi, veicot par to ierakstu
tehniskās apkopes žurnālā;
2.1.10. 1 (vienu) reizi ceturksnī, ierašanās laiku saskaņojot ar Līguma 8.1.1.apakšpunktā noteikto
Pasūtītāja pilnvaroto personu, veikt ugunsdrošības signalizācijas iekārtu tehnisko apkopi, veicot par to
ierakstu tehniskās apkopes žurnālā;
2.1.11. 1 (vienu) reizi pusgadā, ierašanās laiku saskaņojot ar Līguma 8.1.1.apakšpunktā noteikto
Pasūtītāja pilnvaroto personu, veikt videonovērošanas sistēmas iekārtu tehnisko apkopi, veicot par to
ierakstu tehniskās apkopes žurnālā;
2.1.12. par iepriekšējā mēnesī veiktajiem fiziskās apsardzes pakalpojumiem un veiktajām Iekārtu
tehniskajām apkopēm katrā Objektā sagatavot darbu nodošanas-pieņemšanas aktu saskaņā ar Līguma
6.pielikumā pievienoto formu un kopā ar rēķinu iesniegt apstiprināšanai Līguma 8.1.1.apakšpunktā
noteiktajai Pasūtītāja pilnvarotajai personai;
2.1.13. ja Iekārtu tehniskās apkopes rezultātā tiek konstatēts, ka ir nepieciešams Iekārtas remonts, par
paredzētajiem remontiem 1 (vienas) dienas laikā sastādīt remonta tāmi, kurā norāda veicamajos remonta
darbos izmantojamos materiālus un detaļas un to cenas, kā arī paredzamo remonta veikšanas laiku
stundās, remonta veikšanas termiņu un remonta kopējās izmaksas un nosūta to pa e-pastu vai faksu, ja
elektroniskais pasts nefunkcionē, apstiprināšanai Līguma 8.1.1.apakšpunktā noteiktajai Pasūtītāja
pilnvarotajai personai;
2.1.14. pamatojoties uz Līguma 8.1.1.apakšpunktā noteiktās Pasūtītāja pilnvarotās personas pa
elektronisko pastu vai faksu, ja elektroniskais pasts nefunkcionē, Līguma 8.1.2.apakšpunktā noteiktajai
Izpildītāja pilnvarotajai personai nosūtītu pieteikumu par Iekārtas bojājumu, 1 (vienas) dienas laikā no
pieteikuma nosūtīšanas dienas par remonta nepieciešamību ierasties Objektā, veikt diagnostiku un sastādīt
remonta tāmi, kurā norāda veicamajos remonta darbos izmantojamos materiālus un detaļas un to cenas, kā
arī paredzamo remonta veikšanas laiku stundās, remonta veikšanas termiņu un remonta kopējās izmaksas,
un pa elektronisko pastu vai faksu, ja elektroniskais pasts nefunkcionē, nosūtīt remonta tāmi
apstiprināšanai Līguma 8.1.1.apakšpunktā noteiktajai Pasūtītāja pilnvarotajai personai;
2.1.15. Ja Līguma 8.1.1.apakšpunktā noteiktā Pasūtītāja pilnvarotā persona nepiekrīt tāmei, tā var iesniegt
savus labojumus vai atteikties no remonta;
2.1.16. veikt nepieciešamo remontu tikai pēc tāmes elektroniskas saskaņošanas ar Līguma
8.1.1.apakšpunktā noteikto Pasūtītāja pilnvaroto personu;
2.1.17. pēc remontdarbu veikšanas sastādīt darbu nodošanas-pieņemšanas aktu, kurā norāda Līguma
numuru, Izpildītāju, remontdarbu veikšanas vietu, remontdarbu veikšanas laiku stundās un cenu,
remontdarbos izlietotos materiālus un detaļas un to izmaksas, remontdarbu kopējās izmaksas. Iekārtas
remontdarbi ir uzskatāmi par izpildītiem ar dienu, kad Līguma 8.1.apakšpunktā minētās Pušu pilnvarotās
personas ir parakstījušas Iekārtas remontdarbu nodošanas-pieņemšanas aktu. Ja Pasūtītāju neapmierina
remontdarbu kvalitāte, Līguma 8.1.1.apakšpunktā noteiktā Pasūtītāja pilnvarotā persona neparaksta
nodošanas-pieņemšanas aktu un nosūta pa e-pastu vai, ja e-pasts nefunkcionē, pa faksu Līguma
8.1.2.apakšpunktā minētajai Izpildītāja pilnvarotajai personai attiecīgu pretenziju. Izpildītājs par saviem
līdzekļiem novērš trūkumus. Iekārtas remontdarbu kavējuma laikā tiek ieskaitīts viss periods līdz brīdim,
kad Izpildītājs novērš trūkumus;
2.1.18. nodrošināt Pasūtītāja atbildīgo personu apmācību apsardzes signalizācijas iekārtu un
ugunsdrošības signalizācijas iekārtu izmantošanā;
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2.1.19. nodrošināt Izpildītāja veiktajiem remontdarbiem un izmantotajiem materiāliem un detaļām 24
(divdesmit četru) mēnešu garantijas termiņu no remontdarbu nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas
parakstīšanas dienas;
2.1.20. ja garantijas laikā saremontētajām Iekārtām vai remontā izmantotajiem materiāliem vai detaļām
atklājas bojājums, kurā vainojams Izpildītājs, tas bez maksas 1 (vienas) dienas laikā no paziņojuma par
bojājumiem nosūtīšanas brīža novērš bojājumu. Paziņojums par bojājumu tiek nosūtīts elektroniski uz
Līguma 8.1.2.apakšpunktā norādīto elektroniskā pasta adresi;
2.1.21. visi Līguma garantijas noteikumi attiecas uz garantijas darbības laikā neierobežotu reižu skaitu
nomainītajām detaļām un materiāliem un veiktajiem remontdarbiem;
2.1.22. Izpildītājs uzsāk nodrošināt Apsardzi saskaņā ar Līguma 2.2.4.apakšpunktu nosūtītajā paziņojumā
minētajām izmaiņām 31 (trīsdesmit pirmajā) dienā no paziņojuma nosūtīšanas dienas;
2.1.23. nodrošināt Objektos paredzētiem Izpildītāja darbiniekiem visā Līguma darbības laikā spēkā esošus
apsardzes sertifikātus;
2.1.24. nodrošināt Objektos Kr.Valdemāra ielā 1a, Rīgā un Eksporta ielā 6, Rīgā fiziskās apsardzes
nodrošināšanai paredzētajiem Izpildītāja darbiniekiem un Izpildītāja darbiniekiem, kas trauksmes
gadījumā ieradīsies šajā punktā minētajos Objektos, spēkā esošas speciālās atļaujas pieejai valsts
noslēpumam, kas izdotas kā Izpildītāja darbiniekiem saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 21
“Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju
klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi” visā Līguma darbības laikā. Izpildītājs nodrošina, ka
apsardzi Objektos Kr.Valdemāra ielā 1a, Rīgā un Eksporta ielā 6, Rīgā nodrošina Līguma 1.pielikumā
norādītie speciālisti. Nepieciešamības gadījumā Izpildītājs ir tiesīgs nomainīt Līguma 1.pielikumā
minētos speciālistus ar citiem, kuru kvalifikācija atbilst minētajā Līgumā izvirzītajām prasībām, to pa epastu vai faksu, ja e-pasts nefunkcionē, saskaņojot ar Līguma 8.1.1.apakšpunktā noteikto Pasūtītāja
pilnvaroto personu. Gadījumā, ja Izpildītājs nenodrošina sākotnējo speciālistu nomaiņu ar citiem
speciālistiem, kuru kvalifikācija atbilst Līgumā izvirzītajām prasībām, Līguma 8.1.1.apakšpunktā noteiktā
Pasūtītāja pilnvarotā persona ir tiesīga nepiekrist speciālistu nomaiņai. Ja Izpildītājs ir piesaistījis
speciālistus, kuri nav minēti Līguma 1.pielikumā, Līguma 8.1.1.apakšpunktā noteiktā Pasūtītāja
pilnvarotā persona ir tiesīga neparakstīt attiecīgo darbu nodošanas-pieņemšanas aktu.
2.1.25. nodrošināt spēkā esošu Latvijas Republikas Satversmes aizsardzības biroja Nacionālās drošības
iestādes izsniegtu trešās kategorijas industriālās drošības sertifikātu visā Līguma darbības laikā;
2.1.26. nodrošināt spēkā esošu otrās kategorijas speciālo atļauju (licenci) par tiesībām sniegt apsardzes
pakalpojumus visā Līguma darbības laikā.
2.2.
Pasūtītājs apņemas:
2.2.1. pēc Izpildītāja pieprasījuma sniegt nepieciešamās ziņas par apsargājamiem Objektiem, ja tās nav
ietvertas Līgumā un ir būtiskas Izpildītāja pienākumu pildīšanā;
2.2.2. veikt Izpildītāja iesniegto rēķinu samaksu saskaņā ar Līguma 3.6.apakšpunktā noteikto termiņu;
2.2.3. ja Izpildītājs nenodrošina fizisko apsardzi saskaņā ar Līguma un tā pielikumu noteikumiem,
Līguma 8.1.1.apakšpunktā minētā Pasūtītāja pilnvarotā persona nosūta Līguma 8.1.2.apakšpunktā
minētajai Izpildītāja pilnvarotajai personai pa e-pastu, vai faksu, ja e-pasts nefunkcionē pretenziju par
Līguma noteikumu neizpildi vai nepienācīgu izpildi;
2.2.4. ja notiek izmaiņas apsargājamos Objektos, kā rezultātā rodas nepieciešamība pēc papildus
apsardzes posteņiem Objektā vai apsardzes posteņu samazināšanas Objektā vai nepieciešams mainīt
apsardzes režīmu Objektā vai kādā no Objektiem vairs nav nepieciešams veikt Apsardzi, Pasūtītājs par to
rakstiski brīdina Izpildītāju 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš.
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3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
3.1.
Līguma kopējā summa ir Ls _____ (__________________________) bez pievienotā vērtības
nodokļa (turpmāk – PVN). PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus atbilstoši spēkā esošajai nodokļa
likmei.
3.2.
Līguma kopējā summā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar Apsardzi, tajā skaitā fiziskās
apsardzes nodrošināšanu Objektos, Iekārtu darbības nodrošināšanas un tās ietvaros veiktās Iekārtu
tehniskās apkopes izmaksas, ieskaitot tajā izmantoto materiālu un detaļu izmaksas, transporta izmaksas,
garantijas, apdrošināšana, nodokļi, nodevas, izmaksas nepieciešamo atļauju iegūšanai no trešajām pusēm
un citas izmaksas, kā arī Iekārtu remonta izmaksas un remontdarbos izmantoto materiālu un detaļu
izmaksas.
3.3.
Fiziskās apsardzes 1 (vienas) stundas cena 1 (vienam) apsardzes darbiniekam, Iekārtu
remontdarbu 1 (vienas) stundas cena, kā arī Iekārtu darbības nodrošināšanas ietvaros 1 (vienu) reizi
ceturksnī veiktās ugunsdrošības signalizācijas iekārtu tehniskās apkopes cena un 1 (vienu) reizi pusgadā
veiktās apsardzes signalizācijas iekārtu tehniskās apkopes cena un 1 (vienu) reizi pusgadā veiktās
videonovērošanas sistēmas (ja Objektā tāda ir) iekārtu tehniskās apkopes cena Objektos norādīta Līguma
2.pielikumā.
3.4.
Kopējā mēneša maksājumu summa veidojas no maksas par Objektā konkrētajā mēnesī veikto
fiziskās apsardzes pakalpojumu un, ja Izpildītājs ir veicis, tad maksas par Iekārtu tehnisko apkopi un
maksas par veiktajiem Iekārtu remontdarbiem.
3.5. Iekārtu remontdarbu cena tiek noteikta, ņemot vērā Iekārtu remontdarbu 1 (vienas) stundas cenu un
remontdarbos izmantoto materiālu un detaļu cenas, par kurām Puses vienojas, Pušu pilnvarotajām
personām saskaņojot Līguma 2.1.13. vai 2.1.14.apakšpunktā minēto tāmi.
3.6.
Pasūtītājs veic samaksu Izpildītājam ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķina kontu bankā 30
(trīsdesmit) dienu laikā no Izpildītāja rēķina saņemšanas saskaņā ar Pasūtītāja un Izpildītāja pilnvaroto
personu parakstītiem pieņemšanas-nodošanas aktiem par faktiski izpildītajiem darbiem un Izpildītāja
iesniegtu rēķinu.
3.7.
Latvijas Republikai pievienojoties Eiropas Ekonomiskajai un monetārajai savienībai (EMS) un
ieviešot Latvijas Republikā Eiropas Savienības( ES) vienoto valūtu eiro, Līgumā noteiktie maksājumi
Pasūtītājam jāveic eiro valūtā, sākot ar eiro ieviešanas dienu.
4. PUŠU ATBILDĪBA
4.1.
Izpildītājs ir materiāli atbildīgs par īpašuma zudumu, bojājumu vai iznīcināšanu Objektā, ja
zaudējums radies Izpildītāja vai tā darbinieka darbības vai bezdarbības rezultātā.
4.2.
Izpildītājs sedz visus zaudējumus, kas radušies Līguma 2.1.apakšpunktā noteikto saistību
neizpildes vai nekvalitatīvas izpildes gadījumā, kā arī maksā līgumsodu Ls 50 (piecdesmit latu) apmērā
par katru saistību neizpildes vai nekvalitatīvas izpildes gadījumu, izņemot Iekārtu tehniskās apkopes
termiņa nokavējumu vai remontdarbu
4.3.
un remontdarbos izmantoto materiālu garantijas termiņa laikā atklājušos Iekārtu bojājumu
novēršanas termiņa nokavējumu, pamatojoties uz pretenziju, kas sastādīta saskaņā ar Līguma
2.2.3.apakšpunktu.
4.4.
Par Iekārtu tehniskās apkopes veikšanas termiņa nokavējumu, Izpildītājs maksā līgumsodu Ls 10
(desmit latu) par katru nokavēto dienu.
4.5.
Par Iekārtu remontdarbu veikšanas termiņa nokavējumu, kas noteikts Līguma 8.1.1.apakšpunktā
minētās Pasūtītāja pilnvarotās personas apstiprinātā remontdarbu tāmē, Izpildītājs maksā līgumsodu Ls 10
(desmit latu) par katru nokavēto dienu.
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4.6.
Par Iekārtas bojājumu novēršanas termiņa nokavējumu Iekārtu remontdarbu un izmantoto
materiālu garantijas termiņa laikā Izpildītājs maksā līgumsodu Ls 10 (desmit latu) par katru nokavēto
dienu.
4.7.
Par Līguma 3.6.apakšpunktā norādītā samaksas termiņa neievērošanu Izpildītājs ir tiesīgs prasīt no
Pasūtītāja nokavējuma procentus 0,1 % (nulle komats viena procenta) apmērā no savlaicīgi nesamaksātās
summas par katru nokavēto maksājumu dienu.
5. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ
5.1.
Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu. Līguma parakstīšanas datums tiek norādīts Līguma
pirmās lapas augšējā labajā stūrī.
5.2.
Izpildītājs uzsāk veikt Apsardzi Objektā 2013.gada 1.janvārī. Par Objekta pieņemšanu Apsardzē
Līguma 8.1.apakšpunktā minētās Pušu pilnvarotās personas paraksta aktu;
5.3.
Izpildītājs veic Objektu Apsardzi līdz iestājas viens no šādiem nosacījumiem līdz ir pagājuši 18
(astoņpadsmit) mēneši Līguma spēkā stāšanās dienas vai Pasūtītājs ir izlietojis Līguma 3.1.apakšpunktā
minēto Līguma kopējo summu (atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais).
5.4.
Līgums ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
5.5.
Pusēm ir tiesības izbeigt Līguma darbību 60 (sešdesmit) dienas iepriekš rakstiski paziņojot par to
Pasūtītājam.
6. DOMSTARPĪBAS UN STRĪDI
6.1.
Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties Līguma izpildes laikā, Puses risina savstarpēju
pārrunu ceļā.
6.2.
Strīdi un domstarpības, par kurām nav panākta vienošanās pārrunu ceļā, tiek kārtotas Latvijas
Republikas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
7. NEPĀRVARAMA VARA
7.1. Puse tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda
neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas iestāšanās rezultātā pēc Līguma parakstīšanas dienas kā posts vai
nelaime, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. Šāda nepārvaramā vara ietver sevī notikumus,
kuri iziet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce un
citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, jaunu normatīvo aktu pieņemšana un citi
apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās).
7.2. Pusei, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās jāinformē par to otra Puse
rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas iestāšanas un ziņojumam jāpievieno izziņa, ko
izsniegusi kompetenta iestāde un kas satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.
7.3. Ja 7.1.apakšpunktā minēto apstākļu dēļ Līgums nedarbojas ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem, katrai
Pusei ir tiesības izbeigt Līguma, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 15 (piecpadsmit) dienas
iepriekš. Šajā gadījumā neviena Līguma Puse nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies Līguma
izbeigšanas rezultātā.
8. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI
8.1.
Puses vienojas, ka turpmāk visus ar Līguma izpildi saistītos jautājumus risinās Pušu pilnvarotās
personas:
8.1.1. no Pasūtītāja puses _____ ______ (tālr.______fakss __________, e-pasts _________________),
8.1.2. No Izpildītāja Puses ___ _________(tālr._______, fakss __________, e-pasts: _______________.
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8.2.
Līguma 8.1.apakšpunktā minētajām personām ir tiesības parakstīt aktu par Objekta pieņemšanu
Apsardzē, remontdarbu nodošanas-pieņemšanas aktus, nosūtīt pretenzijas, kā arī risināt citus jautājumus,
kuri saistīti ar Līguma izpildi. Pilnvarotās personas nav pilnvarotas izdarīt grozījumus un labojumus
Līgumā un tā pielikumos.
8.3.
Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku likumu grozījumu gadījumā, Līgums nezaudē
spēku tā pārējos punktos, un šajā gadījumā Pušu pienākums ir piemērot Līgumu atbilstoši spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.
8.4.
Ja kādai no Pusēm tiek būtiski mainīts juridiskais statuss, vadītāji, rekvizīti u.c., tad tā
nekavējoties paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse nepilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otra
Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot šajā Līgumā esošo informāciju par otru Pusi.
Ja rodas nepieciešamība mainīt kādu no Līguma 8.1.apakšpunktā minētajām Pušu pilnvarotajām
personām vai mainās Pušu pilnvarotās personas rekvizīti, amats, tālruņa numurs, faksa numurs vai e-pasta
adrese attiecīgā Puse par to rakstiski informē otru Pusi. Tiesības rakstiski informēt par Pasūtītāja
pilnvarotās personas, tās rekvizītu, amata, tālruņa numura, faksa numura, e-pasta adreses maiņu ir VID
Administratīvās pārvaldes direktoram vai personai, kas viņus aizvieto. Šāds paziņojums kļūst saistošs
otrai Pusei septītajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas dienas. Ja Puse nepilda šī apakšpunkta noteikumus,
uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot šajā Līgumā esošo informāciju par
otru Pusi. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz Līgumā un tā pielikumos minētajām Pušu
pilnvarotajām personām un to rekvizītiem.
8.5.
Izpildītāja piesaistītie apakšuzņēmēji un tiem nododamās Līguma daļas ……
8.6.
Izpildītājs ir tiesīgs saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68.pantu nomainīt Līguma
8.5.apakšpunktā minētos apakšuzņēmējus vai piesaistīt jaunus apakšuzņēmējus, elektroniski saskaņojot to
ar VID Finanšu pārvaldes direktora vietnieku Sandi Ozoliņu (Sandis.Ozolins@vid.gov.lv), vai ar personu,
kura viņu aizvieto.
8.7.
Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai
izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir
saistoši Pušu tiesību pārņēmējam. Puse brīdina otru Pusi rakstveidā par šādu apstākļu iestāšanos 1 (vienu)
mēnesi iepriekš.
8.8.
Neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas tiesības, kas saistītas ar Līgumu trešajai personai bez otras
Puses rakstiskas piekrišanas.
8.9.
Jautājumus, kas nav atrunāti Līgumā, Puses risina saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
8.10. Par Līguma grozījumiem un papildinājumiem Puses rakstiski vienojas, izņemot Līguma 8.4.8.7.apakšpunktā minētajā gadījumā. Rakstiskās vienošanās pievienojamas Līgumam un tās kļūst par
Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Puses var veikt šādus būtiskus Līguma grozījumus – atteikties veikt
Iekārtas tehnisko apkopi Objektā.
8.11. Līgums un tā pielikumi sastādīti latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros. uz ____ (___) lapām,
pielikumi uz _____ (_______) lapām. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
9. PUŠU REKVIZĪTI
PASŪTĪTĀJS:
Valsts ieņēmumu dienests
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1978
Tālr. 7028700, fakss 7028704
Reģ.Nr.90000069281
Konta Nr.LV26TREL2130056037000
Valsts kase TRELLV22
Ģenerāldirektor_ ________________

IZPILDĪTĀJS:
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_______________________________
z.v.
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1.pielikums
2012.gada___________ līgumam
Nr. FM VID 2012/258
Izpildītāja darbinieki, kas nodrošina apsardzi Kr.Valdemāra ielā 1a, Rīgā
Nr.p.k.

Vārds, uzvārds

Atļaujas Nr.

Atļauja derīga līdz ___ (diena,
mēnesis, gads)
Līdz
Līdz
Līdz
Līdz
Līdz
Līdz
Līdz
Līdz
Līdz
Līdz

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Informācija tiek sagatavota saskaņā ar pretendenta piedāvājumā ietverto informāciju.
Izpildītāja darbinieki, kas nodrošina apsardzi Eksporta ielā 6, Rīgā
Nr.p.k.

Vārds, uzvārds

Atļaujas Nr.

Atļauja derīga līdz ___ (diena,
mēnesis, gads)
Līdz
Līdz
Līdz
Līdz
Līdz
Līdz
Līdz
Līdz
Līdz
Līdz

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Informācija tiek sagatavota saskaņā ar pretendenta piedāvājumā ietverto informāciju.
Pasūtītājs:

Izpildītājs:

Ģenerāldirektor_ ___________________ _________________________________
__________________________________ _________________________________
z.v.
z.v.
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2.pielikums
2012.gada___________ līgumam
Nr. FM VID 2012/258
Fiziskās apsardzes pakalpojumu cenas
Tiks sagatavots atbilstoši pretendenta iesniegtajam finanšu piedāvājumam!
Pasūtītājs:

Izpildītājs:

Ģenerāldirektor_ ___________________ _________________________________
__________________________________ _________________________________
z.v.
z.v.
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3.pielikums
2012.gada___________ līgumam
Nr. FM VID 2012/258
PARAUGS
VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
ATĻAUJA Nr._____
Materiālo vērtību un inventāra iznešanai/ienešanai no VID ēkas un/vai teritorijas
un izvešanai/ievešanai VID ēkā un/vai teritorijā,
__________________________________
adrese

_____, 20__.gada _________________
vieta

Nr.p.k

Nosaukums

Mērvienība

Paraksts________________
Paraksta atšifrējums __________________

Daudzums
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4.pielikums
2012.gada ___.________ līgumam
Nr. FM VID 2012/258
PARAUGS

I puse
VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
PAGAIDU CAURLAIDE
_____, 20__.gada _________________
vieta

___________________________________________
Vārds, uzvārds
Derīga no ______ līdz _____________
Paraksts ___________________________

II puse
Derīga ienākšanai ēkā
_________________________________________
adrese

5.pielikums
2012.gada ___.________ līgumam
Nr. FM VID 2012/258
PARAUGS
VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
CAURLAIDE IEBRAUKŠANAI VID _________________TERITORIJĀ
adrese

_____, 20__.gada _________________
vieta

Automašīna ___________________ Nr.__________________
Derīga no

_____________līdz___________________

Paraksts________________
Paraksta atšifrējums __________________
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6.pielikums
2012gada___________ līgumam
Nr. FM VID 2012/258
PARAUGS
Darbu nodošanas-pieņemšanas akts
__________, 20__.gada ____.___________
vieta

_______________, turpmāk saukts “Izpildītājs”, tā pilnvarotās personas _______________
Izpildītāja nosaukums

vārds, uzvārds

personā, no vienas puses, un Valsts ieņēmumu dienesta , turpmāk saukts “Pasūtītājs”, pilnvarotā
persona _______________, no otras puses, turpmāk saukti “Puses”, paraksta darbu
vārds, uzvārds

nodošanas-pieņemšanas aktu par sekojošo:
1. Izpildītājs nodod un Pasūtītājs pieņem Valsts ieņēmumu dienesta objektā________________
saskaņā ar Līgumu Nr. FM VID 2012/258 Izpildītāja veiktos fiziskās apsardzes pakalpojumus
20___.gada ____________:
mēnesī

Datums

1.

Fiziskās
apsardzes
stundu skaits
2.

Fiziskās apsardzes
1 stundas cena
Ls bez PVN
3.

Kopā Ls bez PVN
(4 = 2.*3.)
4.

Kopā
mēnesī:
un veiktos ___________________________________________________ tehniskās apkopes darbus
precizēts apkopes priekšmets

_______________________________ 20__.gada _______________________________,
datums atbilstošs ierakstam apkopes žurnālā

objekta adrese

____________________________________________________________ tehniskās apkopes darbus
precizēts apkopes priekšmets

_______________________________ 20__.gada _______________________________,
objekta adrese

datums atbilstošs ierakstam apkopes žurnālā

(ieraksti tiek veikti pēc nepieciešamības)
2. Darbi ir paveikti līgumā paredzētajā kārtībā.
3. Pusēm nav savstarpēju pretenziju.
4. Akts sagatavots uz ___ (___) lapām 2 (divos) eksemplāros un ir par pamatu rēķina izrakstīšanai un
apmaksai.
Pasūtītāja
pilnvarotā persona
_____________________
paraksts ,vārds, uzvārds

Izpildītāja
pilnvarotā persona
_________________________
paraksts, vārds, uzvārds
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7.pielikums
2012.gada___________ līgumam
Nr. FM VID 2012/258
Valsts ieņēmumu dienesta
objekta _________________________
apsardzes un caurlaižu režīma instrukcija

Tiks sagatavotas par attiecīgo objektu un ietvertas līgumā pēc iepirkuma procedūras
uzvarētāja izraudzīšanas.

