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NORĀDĪJUMI PRETENDENTIEM 

 

1. Vispārējie noteikumi 

 

1.1. Pasūtītājs –  Latvijas Republikas Satversmes tiesa, 

Adrese: J. Alunāna iela 1, Rīga, LV-1010 

Vien. Reģ. Nr. 90000268610 

Valsts kase  

Kods TRELLV22 

Konta Nr. LV60TREL2300583006000 

1.2.  Pasūtītājs izsludina iepirkumu (turpmāk tekstā – Iepirkums) par fiziskās apsardzes 

pakalpojumu nodrošināšanu Latvijas Republikas Satversmes tiesā. 

1.3. Iepirkuma mērķis ir saskaņā ar šī Nolikuma noteikumiem izvēlēties atbilstošāko 

piedāvājumu.  

1.4. Iepirkuma nolikums ir sagatavots latviešu valodā. 

1.5. Kontaktpersonas papildu informācijas sniegšanai: 

LR Satversmes tiesas izpilddirektors Aivars Caune 

Tālr. +371 67830760 

Fakss: +371 67830770 

e-pasts: Aivars.Caune@satv.tiesa.gov.lv  

LR Satversmes tiesas saimniecības pārzinis Leonīds Kušķis 

Tālr. +371 67830761 

e-pasts: Leonīds.Kušķis@satv.tiesa.gov.lv 
1.6. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā piekrīt visiem Nolikumā ietvertajiem 

noteikumiem. Līgums ar uzvarējušo pretendentu tiks noslēgts saskaņā ar nolikumam 

pievienotā Līguma projekta (Pielikums Nr. 5) noteikumiem. 

1.7. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents uzņemas atbildību par tā atbilstību Pasūtītāja 

izvirzītajām prasībām. 

1.8. Pretendentam pilnībā jāsedz visi izdevumi, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu 

un iesniegšanu. Pasūtītājs neuzņemas nekādu atbildību par šīm izmaksām neatkarīgi 

no iepirkuma rezultātiem. 

 

2. Dalība 

2.1. Iepirkumā var piedalīties uzaicinātās apsardzes firmas, kuras sniedz fiziskās 

apsardzes pakalpojumus 

2.2. Dalība Iepirkumā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme un, iesniedzot savu 

Piedāvājumu, Pretendents apliecina, ka pilnībā pieņem sev par saistošiem un 

apņemas pildīt šī Nolikuma noteikumus. Jebkura Pretendenta piedāvātā norma, kas ir 

pretrunā ar iepirkuma nolikumu, netiks pieņemta un var būt par iemeslu piedāvājuma 

noraidīšanai. 

2.3.  Personai nav tiesību piedalīties vienā piedāvājumā kā Pretendentam, bet citos kā 

apakšuzņēmējam. Pasūtītājam ir tiesības noraidīt to piedāvājumu, kurā attiecīgā 

persona ir Pretendents.  

2.4. Pretendentam piedāvājumā jāiekļauj viss iepirkuma nolikumā norādītā pakalpojuma 

apjoms. Nepilns piedāvājums par daļēju iepirkuma pakalpojuma izpildi tiks noraidīts 

kā neatbilstošs.  

2.5. Pretendentam ir pienākums pārliecināties, vai visi iepirkuma nolikumā norādītie 

dokumenti, kā arī tā skaidrojumi, grozījumi vai papildinājumi ir saņemti pilnībā. 

Gadījuma, ja trūkst kāds no dokumentiem vai tā daļa, Pretendentam ir pienākums 

informēt par to Pasūtītāju. Pasūtītājs apņemas nekavējoties, bet ne vēlāk kā trīs dienu 

laikā izsūtīt Pretendentam trūkstošos dokumentus. 
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3. Iepirkuma priekšmets un apjoms 
3.1. Pasūtītājam piederošo ēku Rīgā, J. Alunāna ielā 1 un tajās atrodošos materiālo 

vērtību diennakts fiziskā apsardze, caurlaižu režīma nodrošināšana un sabiedriskās 

kārtības pārkāpumu novēršana. 

 

4. Līguma (saistību) izpildes vieta un termiņš 

4.1. Vieta – Latvija, Rīga, J. Alunāna iela 1. 

4.2. Līguma izpildes termiņš – 12(divpadsmit) mēneši no 2017.gada 01.jūlija 

 

5. Iepirkuma nolikuma skaidrojumi 

5.1. Pasūtītājs nosaka un ir tiesīgs pagarināt noteikto piedāvājumu iesniegšanas termiņu. 

 

6. Piedāvājumu sagatavošana un noformēšana 

6.1. Pretendents sagatavo un iesniedz piedāvājumu saskaņā ar šī nolikuma un Pasūtītāja 

sniegto skaidrojumu prasībām, kā arī ņemot vērā Latvijas Republikā spēkā esošos 

normatīvos aktus.  

6.2. Piedāvājumā jānorāda piedāvājuma derīguma termiņš, kas nav īsāks kā 60 dienas pēc 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pretendentam viņa piedāvājums ir 

saistošs visu piedāvājuma derīguma termiņa laiku vai līdz līguma noslēgšanai.  

6.3. Pretendentiem, iesniedzot atlases dokumentu kopijas, tās ir jāapliecina saskaņā ar 

2010. gada 28. septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 916 „Dokumentu 

izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” (turpmāk tekstā – MK noteikumi).  

6.4. Piedāvājuma vēstuli, finanšu un tehnisko piedāvājumu un citas būtiskas piedāvājuma 

daļas paraksta uzņēmuma vadītājs vai viņa pilnvarota persona. Pilnvaras oriģināls 

pievienojams piedāvājuma dokumentiem. Visus papildu ierakstus vai labojumus 

piedāvājumā apliecina persona vai personas, kas parakstījušas piedāvājumu. 

6.5. Pretendentam ir jāiesniedz viens piedāvājuma oriģināls ar atzīmi „Oriģināls”. 

Iesniegtā piedāvājuma lapām jābūt numurētām un cauršūtām (caurauklotām) saskaņā 

ar MK noteikumiem. Piedāvājuma sākumā jābūt satura rādītājam. Uz piedāvājuma 

sējuma vāka jābūt norādītam Pretendenta nosaukumam un Iepirkuma nosaukumam. 

6.6. Piedāvājuma eksemplārs jāievieto aploksnē. Aploksne jāaizzīmogo ar 

komercsabiedrības (uzņēmējsabiedrības) spiedogu un uz tās jāveic šādas atzīmes: 

- Pretendenta nosaukums un adrese; 

- Piedāvājums iepirkumā „Latvijas Republikas Satversmes tiesai piederošo ēku Rīgā, 

J. Alunāna ielā 1 un tajās atrodošos materiālo vērtību diennakts fiziskā apsardze, 

caurlaižu režīma nodrošināšana un sabiedriskās kārtības pārkāpumu novēršana”; 

- Latvijas Republikas Satversmes tiesa, J. Alunāna iela 1, Rīga, LV-1010; 

- „Neatvērt pirms...” (daudzpunktu vietā norādot Nolikuma 15.1. punktā norādītais 

datums un laiks. 

 

7. Piedāvājuma vēstule  

7.1. Piedāvājuma vēstuli Pretendents aizpilda atbilstoši Iepirkuma nolikumam 

pievienotajam vēstules projektam (Pielikums Nr. 2), vēstuli paraksta uzņēmuma 

vadītājs vai viņa pilnvarota persona (-as) saskaņā ar Nolikuma 6.4. punkta prasībām. 

 

8. Pretendentu atlase (kvalifikācija) un atlases dokumenti 

8.1. Pretendentu kvalifikācijas atbilstība tiek izvērtēta, pamatojoties uz Pretendenta 

iesniegtajiem atlases dokumentiem. Pretendentam ir jāiesniedz visi šajā Nolikumā 

noteiktie dokumenti un informācija. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā pirms 

līguma noslēgšanas pārbaudīt Pretendenta iesniegto dokumentu un informācijas 

patiesumu attiecīgās valsts institūcijās, bankās, kā arī vēršoties pie Pretendenta 

klientiem. 
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8.2. Informācija par Pretendentu iesniedzama saskaņā ar I Formu, kas ir Nolikuma 

Pielikums Nr. 3. 

8.3. Pretendentam jāiesniedz šādu MK noteikumos noteiktā kārtībā apliecinātu 

dokumentu kopijas:  

8.3.1. dokuments, kas apliecina Pretendenta tiesības nodarboties ar attiecīgo 

apsardzes pakalpojumu sniegšanu Latvijas teritorijā; 

8.3.2. Pretendenta darbības risku apdrošināšanas līgums – polise (norādīti visi 

apdrošināšanas riski uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi un attiecīgie 

apdrošināšanas limiti), kas apliecina, ka Pretendenta darbības risku 

apdrošināšana ir ne mazāka kā 10% no Pretendenta gada apgrozījuma un 

pašriski ne lielāki par EUR 1 000 (vienu tūkstoti) vai apliecinājums par šī 

dokumenta iesniegšanu uz līguma noslēgšanas brīdi. 

8.4.  

  Pretendents iesniedz rakstisku apliecinājumu, ka tam ir nepieciešamās       

profesionālās, tehniskās un organizatoriskās spējas, finanšu, materiālie, personāla un 

citi resursi, kas nepieciešami līguma izpildei. 

8.5. Pretendents iesniedz informāciju, kas apliecina, ka Pretendentam ir pieredze un 

kvalifikācija apsardzes pakalpojumu nodrošināšanā (sniegšanā). Informācija 

sagatavojama saskaņā ar II un III Formu, kas ir šī Nolikuma Pielikums Nr. 3. 

8.6. Pretendents piedāvājumam pievieno to darbinieku CV un informāciju par 

kvalifikāciju, kas tiks tieši iesaistīti iepirkuma pakalpojuma nodrošināšanā. 

  

9. Speciālās prasības 

9.1. Pretendents piedāvājumam pievieno spēkā esoša Latvijas Republikas Satversmes 

aizsardzības biroja izsniegtu trešās kategorijas Industriālās drošības sertifikāta (IDS) 

kopiju par katru apsardzes darbinieku. 

9.2. Ja Pretendenta darbiniekiem piedāvājuma iesniegšanas brīdī nav spēkā esoša Latvijas 

Republikas Satversmes aizsardzības biroja izsniegta trešās kategorijas Industriālās 

drošības sertifikāts, Pretendenta iesniegtais piedāvājums tiks noraidīts kā neatbilstošs 

iepirkuma nolikuma prasībām. 

  

10. Finanšu piedāvājums 

10.1. Finanšu piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar šī Nolikuma Pielikumu Nr. 4. Finanšu 

piedāvājums jāsagatavo tā, lai varētu noteikt izmaksas katram no tehniskajā 

specifikācijā norādītajiem pakalpojumiem.  

10.2. Pretendents cenu tabulā norāda 1 (viena) mēneša pakalpojuma cenu eiro (bez 

pievienotās vērtības nodokļa – turpmāk PVN) par fiziskās apsardzes un tehniskās 

apsardzes pakalpojumu, kā arī norāda stundas likmi fiziskās apsardzes 

pakalpojumam, no kuras tiek rēķināta mēneša pakalpojuma cena. 

 

10.3. Piedāvājuma cenā jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar pakalpojuma 

sniegšanu, t.sk. personāla, transporta, piegādes un materiālu izmaksas, kā arī nodokļi, 

nodevas un citi iespējamie izdevumi. Pasūtītājs nepieņems nekādas papildus 

izmaksas. 

10.4. Ja Pretendents kādu no izmaksu pozīcijām nav iekļāvis piedāvājuma cenā vai piedāvā 

papildus, tam jābūt skaidri un nepārprotami norādītam piedāvājumā. 

10.5. Pretendenta piedāvātajai līguma cenai jāpaliek nemainīgai visā līguma izpildes gaitā 

un tā netiks pakļauta nekādām cenas izmaiņām vai indeksācijai. 

 

11. Tehniskais piedāvājums (tehniskais apraksts un prasības) 

11.1. Tehniskais piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkumu un tam ir jāsatur Tehniskajā 

specifikācijā (tehniskajā aprakstā un prasībās), kas ir šī Nolikuma Pielikums Nr. 1, 

prasītā informācija un šādi dokumenti: 
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11.1.1 Apraksts par apsardzes pakalpojumu sniegšanas organizāciju Pretendenta 

uzņēmumā; 

11.1.2. Informācija par tehnisko nodrošinājumu un resursiem saskaņā ar IV Formu 

Pielikumu Nr. 3 

 

12. Piedāvājumu iesniegšana 
12.1. Pretendentiem piedāvājumi jāiesniedz personīgi Latvijas Republikas Satversmes 

tiesas kancelejā, Rīgā, J. Alunāna ielā 1, Rīgā, LV-1010, Latvijā, ne vēlāk kā līdz 

2017.gada 21.jūnijam plkst. 10:00 pēc Latvijas laika. 

12.2. Ja Pretendents nosūta piedāvājumu ar kurjerpastu vai ierakstītā vēstulē, viņam pirms 

piedāvājumu atvēršanas sēdes ir pienākums pārliecināties, vai viņa piedāvājums ir 

saņemts Iepirkuma nolikuma 14.1. punktā noteiktajā vietā un laikā. 

 

13. Piedāvājumu grozīšana, papildināšana un atsaukšana 

13.1. Pretendents ir tiesīgs mainīt, papildināt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu, rakstiski 

par to paziņojot Pasūtītājam pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.  

13.2. Pretendentam paziņojums par piedāvājuma mainīšanu, papildināšanu vai atsaukšanu 

jānoformē un jāiesniedz tādā pašā kārtībā kā piedāvājums, papildus attiecīgi marķējot 

ar uzrakstu „Piedāvājuma izmaiņas” vai „Piedāvājuma atsaukums”.  

13.3. Piedāvājuma atsaukums var tikt nosūtīts arī pa faksu, aizzīmogotu atsaukuma 

oriģinālu pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām nogādājot uz nolikuma 

14.1.punktā minēto adresi. 

 

14. Piedāvājumu atvēršana 

14.1. Pretendentu piedāvājumi tiks atvērti 2017. gada 21. jūnijā plkst. 10:00, pēc Latvijas 

laika, LR Satversmes tiesā, J. Alunāna ielā 1, Rīgā, LV-1010, Latvijā, slēgtā sēdē bez 

Pretendentu pārstāvju klātbūtnes.  
14.2. Piedāvājumi, kuri ir atsaukti vai nav iesniegti  nolikuma 14.1.punktā noteiktajā laikā 

un vietā, neizvērtējot tiks atgriezti Pretendentam. 

 

15. Piedāvājumu izvērtēšana un uzvarētāja noteikšana 

15.1. Piedāvājumu izvērtēšanu veic Pasūtītāja pilnvarotās personas. Laikā no piedāvājumu 

atvēršanas līdz rezultātu paziņošanai Pretendentiem vai trešajām personām 

Pretendentu vārdā ir aizliegta jebkāda kontaktēšanās ar Pasūtītāju šo sarunu sakarā, 

izņemot, ja tiek prasīti un sniegti paskaidrojumi saskaņā ar 15.2. un 15.5.punktu. 

Pasūtītājam ir tiesības piedāvājumu izvērtēšanā pieaicināt ekspertus. 

15.2. Lai nodrošinātu visu piedāvājumu tehnisko un finansiālo izvērtēšanu, salīdzināšanu 

un pārbaudi, nediskriminējot nevienu no Pretendentiem, Pasūtītājam ir tiesības 

pieprasīt no Pretendentiem skaidrojumus un precizējumus par Pretendenta 

piedāvājumā ietvertajiem nosacījumiem, kā arī Pasūtītājs var uzaicināt Pretendentu 

pārstāvjus piedāvājuma prezentācijai klātienē. 

15.3. Pasūtītājs izskatīs piedāvājumus, lai noteiktu, vai tie ir sagatavoti atbilstoši  nolikuma 

prasībām. Pretendenta piedāvājums tiks noraidīts kā neatbilstošs sarunu nolikuma 

prasībām, ja: 

15.3.1 nav iesniegts apliecinājums par tiesībām nodarboties ar attiecīgo apsardzes 

pakalpojumu sniegšanu Latvijas teritorijā; 

15.3.2  uz pretendentu  attiecas Likuma 9 panta 8. daļas nosacījumi; 

15.3.3 pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai vai 

vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju; 

15.4. Pretendents var tikt noraidīts, ja Pretendenta piedāvājums neatbilst Tehniskajā 

specifikācijā (tehniskajā aprakstā un prasībās) izvirzītajām prasībām (nav tehniski 

atbilstošs), nav iesniegti dokumenti un informācija saskaņā ar iepirkuma nolikumu 
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vai iesniegtā informācija un dokumenti nav atbilstoši iepirkuma nolikuma prasībām.  

15.5. Lai izvērtētu piedāvājumus pēc vienādiem nosacījumiem, Pasūtītājs labos 

piedāvājumu cenas, pieskaitot vai atņemot summas saistībā ar aritmētisko kļūdu 

labojumiem, atbilstoši aritmētikas likumiem. Pretendentam ir jāapstiprina Pasūtītāja 

veiktie labojumi un labotās cenas tiks uzskatītas par saistošām Pretendentam.  

 

16. Piedāvājumu izvēles kritērijs: 
16.1. Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums  

16.2. Piedāvājumu izvērtēšana notiks pēc zemāk minētajiem piedāvājumu izvērtēšanas 

kritērijiem: 

Kritēriji Īpatsvars Aprēķina  formula 

Ikmēneša maksa par 

pakalpojuma veikšanu (P) 

60 P = ( Pmin / Ppied) x60 

Pretendenta izpildāmais 

reaģēšanas laiks, minūtes 

(R) 

40 R = (Rmin /Rpied) x 40 

Kopējais punktu skaits 

(S) 

 S = P + R 

Kopā 100  
 

  

kur: Pmin –zemākā piedāvātā ikmēneša maksa; 

       P pied- pretendenta piedāvātā ikmēneša maksa; 

       Rmin – mazākais vidējais izpildāmais reaģēšanas laiks minūtēs; 

       R pied – piedāvātais vidējais izpildāmais reaģēšanas laiks; 

       S  - kopsumma. 

 

 Ja pretendents, kurš atzīts par iepirkuma uzvarētāju, atsauc piedāvājumu, vai 

nenoslēdz līgumu pasūtītāja norādītajā termiņā, Komisija lemj par līguma 

slēgšanastiesību piešķiršanu pretendentam ar nākamo zemāko piedāvāto līgumcenu, 

vai iepirkuma pārtraukšanu. 

 

  

17. Līguma slēgšana ar iepirkuma uzvarētāju 

17.1. Pretendentam, kura piedāvājums tiks izvēlēts kā labākais, tiks piešķirtas tiesības slēgt 

līgumu ar Pasūtītāju. 

17.2. Pasūtītājs var uzaicināt uz līguma pārrunām Pretendentu, kurš atzīts par iepirkuma 

uzvarētāju. Nesekmīgu līguma pārrunu gadījumā Pasūtītājam ir tiesības uzaicināt uz 

līguma pārrunām Pretendentu, kurš iesniedzis nākamo labākos piedāvājumu. 

17.3. Līguma noslēgšanas brīdī Pretendenta darbības risku apdrošināšanai ir jābūt ne 

mazākai kā 10% no Pretendenta gada apgrozījuma un pašriski ne lielāki par EUR 

1 000 (vienu tūkstoti) eiro. Uzvarētājam šī noteikuma izpildes pierādīšanai būs 

jāiesniedz attiecīgā Apdrošināšanas līguma apliecināta kopija vai izraksts no tā.  

Līgums ar uzvarētāju netiks slēgts gadījumā, ja uzvarētājs neatbildīs šī punkta 

noteiktajām prasībām. 
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Pielikums Nr. 1 

IEPIRKUMA „FIZISKĀS APSARDZES PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANA 

LATVIJAS REPUBLIKAS SATVERSMES TIESĀ” 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

(Tehniskais apraksts un prasības) 

 

Fiziskās apsardzes pakalpojuma sniedzējam jāatbilst šādām prasībām: 

 

1. Fiziskās apsardzes pakalpojuma uzsākšana jānodrošina ne vēlāk kā ar 2017. gada 01. 

jūliju plkst. 00. 

2. Apsardzes darbiniekiem jābūt 3. kategorijas pielaidei Valsts noslēpuma objektiem – 

KONFIDENCIĀLI. 

3. Apsardzes pakalpojuma sniegšanai izmantojamajiem resursiem – speciālajiem 

līdzekļiem, radiosakaru līdzekļiem jāatbilst Latvijas Republikas spēkā esošo 

normatīvo aktu prasībām. 

4. Apsardzes uzņēmumā jābūt noslēgtiemm darba līgumiem ar darbiniekiem. 

5. Jānodrošina Pasūtītāja objektu diennakts apsardze, caurlaižu režīma kontrole, 

apsardzes signalizācijas, ugunsdzēsības signalizācijas, video novērošanas sistēmu 

uzraudzība un kontrole. 

6. Nepieciešamības gadījumā jānodrošina Pasūtītāja objektus ar papildu apsardzes 

darbiniekiem, par ko tiek noslēgta atsevišķa vienošanās. 

7. Jānodrošina apsardzes darbinieku darba režīms Pasūtītāja objektos saskaņā ar 

nolikuma Pielikumā Nr. 4 norādīto informāciju.  

8. Jānodrošina visu Pasūtītāja objektu drošības prasību ievērošanu, t.sk. ugunsdrošības 

un darba drošības prasības. 

9. Apsardzei ugunsgrēka gadījumā jāspēj uzņemties ugunsgrēka dzēšanas vadība līdz 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta apakšvienību ierašanās brīdim. Jāveic 

visas iespējamās darbības, kas mazinātu ugunsgrēka sekas, kā arī jābūt spējīgam 

sniegt pirmo palīdzību cietušajiem. 

10. Pretendentam par saviem līdzekļiem jānodrošina apsardzes darbinieki objektos ar 

tehniskajiem līdzekļiem operatīvās reaģēšanas grupas izsaukšanai (trauksmes poga). 

11. Pasūtītāja objektos apsardzes darbinieki (jautājumos, kas attiecas uz objektu drošību) 

pakļaujas Pasūtītāja atbildīgajām personām par drošību. 

12. Apsardzes pakalpojuma sniedzējs nedrīkst mainīt apsardzes personālu, kuri veic 

Pasūtītāja objektu apsardzi, kā arī posteņu skaitu, izvietojumu, darbības laiku un 

apsardzes darbinieku skaitu tajos bez Pasūtītāja par drošību objektos atbildīgo personu 

rakstiskas piekrišanas. 

13. Pretendentam rakstiski jāiesniedz apsardzes darbinieku atlases metodika un vērtēšanas 

kritēriji. 

14. Pretendentam regulāri, līdz katra mēneša 25.datumam, jāiesniedz nākošā mēneša 

apsardzes darbinieku darba grafiki. 

15. Pretendentam jānodrošina apsardzes darbinieku darba režīma atbilstība normatīvo aktu 

prasībām. 

16. Pretendentam jānodrošina apsardzes darbinieki ar individuālo ekipējumu (bruņojums, 

speclīdzekļi, tajā skaitā speciālas frekfences radioraidītājs). 

17. Pretendentam jānodrošina apsardzes darbinieki ar vienāda stila un krāsas formas 

tērpiem, atšķirības emblēmām, kā arī sezonai atbilstošiem speciālajiem formas 

tērpiem. 

18. Pretendentam jānodrošina katra Pasūtītāja objekta fiziskās apsardzes darba pārbaudes 

ārpus Pasūtītāja ierastā darba laika, brīvdienās un svētku dienās ne retāk kā 5 (piecas) 

reizes mēnesī (apliecinājums –reģistrācijas žurnāls). 

19. Apsardzes darbiniekiem, kurus plānots nodarbināt Pasūtītāja objektos, jāatbilst šādām 

prasībām: 
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19.1. Jābūt derīgam apsardzes sertifikātam un   nodarbinātā apliecībai, kas jāuzrāda pēc 

Pasūtītāja pieprasījuma, 

19.2. Valsts valodas zināšanas obligātas, sarunvalodas līmenī jāprot krievu un angļu valoda 

19.3. Obligātas datora lietošanas iemaņas, jāprot strādāt ar drošības sistēmām; 

19.4. Jāpārzina video novērošanas, pieejas kontroles, apsardzes un ugunsdzēsības signalizāciju 

sistēmu darbības principi; 

19.5. Jāprot veikt pasākumus spridzināšanas draudu gadījumā, kā arī veikt evakuācijas pasākumus 

atbilstoši Pasūtītāja sniegtām instrukcijām; 

19.6. Jāprot veikt pasākumus ugunsgrēka gadījumā, kā arī pielietot ugunsdzēsības līdzekļus un 

inventāru atbilstoši Pasūtītāja sniegtām instrukcijām; 

19.7. Jāprot veikt pasākumus aizdomīgu sūtījumu saņemšanas gadījumā atbilstoši Pasūtītāja 

sniegtajām instrukcijām; 

19.8. Jābūt beigušiem pirmās palīdzības sniegšanas kursus un jāprot sniegt pirmo palīdzību; 

19.9. Jāpārzina Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti saistībā ar apsardzes darbību. 
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Pielikums Nr.2 

 

Latvijas Republikas 

Satversmes tiesa 

      J. Alunāna  ielā 1, 

Rīgā, LV – 1010 

 

 

PIEDĀVĀJUMA VĒSTULE 

                                                       Vietas nosaukums 

2017.gada „____”  ______________ 

 

Iepazinušies ar Iepirkuma nolikumu, tā papildinājumiem un skaidrojumiem, kuru saņemšanu 

apliecinām, mēs, apakšā parakstījušies un būdami attiecīgi pilnvaroti, apņemamies saskaņā ar 

Iepirkuma nolikuma noteikumiem veikt sekojošu/-us apsardzes pakalpojumu/-us:  

Nr. p.k. Objekta nosaukums, adrese summa cipariem un vārdiem bez PVN 21% 

   

 

Ar šo mēs apstiprinām, ka: 

- mūsu piedāvājums ir spēkā 60 dienas no datuma, kas ir noteikts kā Iepirkuma piedāvājumu 

iesniegšanas pēdējais termiņš Iepirkuma nolikuma daļas 6.2 punktā. Piedāvājuma derīguma 

laikā mūsu piedāvājums ir mums saistošs un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms šī termiņa 

izbeigšanās. 

- piekrītam, ka Pasūtītājam nav pienākums izvēlēties lētāko piedāvājumu vai vispār kādu no 

piedāvājumiem, kas tiks saņemti;  

- esam iepazinušies ar visiem Iepirkuma nolikuma dokumentiem. Mums ir pilnībā saprotami 

iepirkuma noteikumi un prasības. Visa dokumentācija, kas iesniegta kopā ar šo pieteikumu, ir 

patiesa un var tikt pārbaudīta attiecīgajās institūcijās, bankās un pie uzņēmuma klientiem; 

- mēs kā Pretendents vai persona, kurai ir Pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma 

pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz Pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai 

prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams (trīs gadu laikā līdz 

piedāvājuma iesniegšanas dienai), nav atzīta par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos 

nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai 

līdzdalībā noziedzīgā organizācijā; 

- mēs kā Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas 

stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams (18 mēnešu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai), 

neesam atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas personas 

nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, 

vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma 

noslēgšanas; 

- mēs kā Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas 

stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams (12 mēnešu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai), 

neesam 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; 

- mūsu piedāvājuma cenās ir iekļautas visas izmaksas, kas nepieciešamas un saistītas ar 

pasūtījuma izpildi un mēs saprotam, ka Pasūtītājs neakceptēs nekādas papildus izmaksas; 

- esam informējuši darbiniekus, ka viņu sensitīvie personas dati tiks nodoti Pasūtītājam. 

 

Pretendenta nosaukums un adrese: _______________________________________ 

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts _____________________________ 
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Pielikums Nr. 3 

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU 

 

I Forma 

Informācija par Uzņēmumu 

1. Nosaukums: 

2. Reģ.Nr.: 

3. Nod.maksāt.reģ.Nr.: 

4. Reģistrācijas vieta: 

5. Reģistrācijas gads: 

6. Juridiskā adrese: 

7. Biroja adrese:                             Tālr.                           Fakss:                     e-pasts:  

8. Banka: 

9. Bankas kods: 

10. Konta Nr: 

 

 

II Forma 

Informācija par Pretendenta pieredzi 

N.p.k. Uzņēmuma nosaukums 

Līguma 

darbības laiks 

(sākuma gads, 

ilgums) 

Sniegto 

apsardzes 

pakalpojumu 

apraksts 

Konkaktpersona 

uzziņām 

     

 

 

III Forma 

Pasūtījuma izpildei piedāvātā personāla saraksts 

Personāla kvalifikācija 

FIZISKĀS APSARDZES PERSONĀLS 

N. p. k. 

Vārds, 

Uzvārds, 

personas 

kods 

Kvalifikāciju, profesionalitāti apliecinošie dokumenti 

Valodas 

prasmes 

Apsardzes 

sertifikāts 

Nr. 

Pirmās palīdzības 

kursu apliecības Nr. 

Citi 

kvalifikāciju 

apliecinoši 

dokumenti 

      

Pieredze  

      

Pieredze  

 

 IV Forma 

PRETENDENTA TEHNISKAIS NODROŠINĀJUMS UN RESURSI 

Apsardzes pakalpojuma veids 

Nepieciešamais 

minimālais tehniskais 

nodrošinājums un resursi 

Pretendenta tehniskais 

nodrošinājums un resursi 

1. Fiziskā apsardze Apsardzes darbinieku 

individuālais ekipējums 

 

Formas tērpi  

Sakaru līdzekļi  
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Pielikums Nr. 4 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

(CENU TABULAS) 

IEPIRKUMS - OBJEKTA NODROŠINĀŠANA AR  FIZISKĀS APSARDZES 

PAKALPOJUMU 

 

N.p.k. 
Objekta 

nosaukums 

Objekta 

adrese 

Pakalpojuma 

veids 

Izmaksas 

par 

pakalpoju

ma 

veikšanu 

mēnesī,  

EURbez 

PVN 

Reaģēšana 

Pretendenta 

izpildāmais 

reaģēšanas laiks, 

min 

Vieta, no 

kuras tiks 

veikta 

reaģēšana 

1. Latvijas 

Republikas 

Satversmes 

tiesa 

J. Alunāna 

iela 1, 

Rīga 

Fiziskā 

apsardze - 

viens postenis, 

viens 

apsardzes 

darbinieks 24 

stundas 

diennaktī, 

papildus –

viens 

apsardzes 

darbinieks 

laikā, kad 

notiek atklātās 

tiesas sēdes. 

   

    

Fiksēta cena par stundu (stundas likme) fiziskās apsardzes pakalpojumam, kas izmantota 

pakalpojuma mēneša maksas aprēķinam, EUR ____ bez PVN paliek nemainīga, ja 

Pasūtītājam ir nepieciešami papildus apsardzes darbinieki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             


