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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

 

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs RDKS 2016/3 

1.2.   Pasūtītājs – Rīgas Doma kora skola 

  Pasūtītāja rekvizīti –  

adrese:  Meža iela 15, Rīga, LV – 1048 

reģ. Nr.:  90000040500 

tālruņa Nr.: 371 67804770 

e-pasta adrese: kanceleja@rdks.lv 

 Kontaktpersona Edgars Tašņickis 29116030, zvanīt darba dienās no plkst. 9-00 līdz     

17-00. 

1.3. Iepazīšanās ar atklāta konkursa nolikumu, nolikuma saņemšana 

Ar atklāta konkursa nolikumu (turpmāk tekstā Nolikums) brīvi var iepazīties elektroniskā 

veidā Rīgas Doma kora skolas (turpmāk tekstā RDKS) mājaslapā www.rdks@rdks.lv .  

1.4. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība 

1.4.1. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2016. gada 14. jūlijam plkst. 

12.00 Rīgas Doma kora skolā, Meža ielā 15, Rīgā, LV-1048, iesniedzot personīgi 

RDKS kancelejā darba dienās no plkst. 9-00 līdz plkst. 14-00 vai atsūtot pa pastu. Pasta 

sūtījumam jābūt nogādātam 1.2. punktā minētajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. 

Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks pieņemts un neatvērts tiks nosūtīts 

pa pastu iesniedzējam. 

1.4.2. Piedāvājumi tiks atvērti 2016. gada 14. jūlijā plkst. 12.15  

1.4.3. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme netiks rīkota. 

 

1.5. Piedāvājuma derīguma termiņš 

1.5.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i., saistošs iesniedzējam līdz 

iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne ilgāk kā 60 kalendārās dienas, skaitot no atklāta 

konkursa nolikumā noteiktās piedāvājumu atvēršanas dienas. 

1.5.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 1.5.1. punktā noteiktajā 

termiņā, Pasūtītājs var pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja 

pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo 

Pasūtītājam. 

1.6. Piedāvājuma noformēšana 

1.6.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, apzīmogotā aploksnē vai citā iepakpjumā, uz 

kura jānorāda: 

 Pasūtītāja nosaukums un adrese; 

 Pretendenta nosaukums un adrese; 

 Piedāvājumu iepirkumā “Apsardzes pakalpojumu nodrošināšana Rīgas Doma 

kora skolas ēkā un teritorijā” (identifikācijas Nr. RDKS 2016/3) neatvērt līdz 

2016. gada 14. jūlija plkst. 12.15 

1.6.2. Visi dokumenti jāiesniedz drukātā veidā, latviešu valodā, piedāvājuma sējumam 

jābūt cauršūtam ar diegu un sanumurētam. Uz sējuma pēdējās lapas aizmugures caur 

šūšanai izmantojamais diegs nostiprināms ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu 

skaits, ko ar savu parakstu un pretendenta zīmoga nospiedumu apliecina pretendenta 

pārstāvis. 

1.6.3. Noformējot piedāvājumu, jāievēro spēkā esošo normatīvo aktu prasības. 

1.6.4. Piedāvājuma tekstam jābūt skaidri salasāmam, lai izvairītos no jebkādām šaubām 

un pārpratumiem. Ja tiks konstatētas pretrunas starp skaitļiem un to vārdisko atšifrējumu, 

vērā tiks ņemts vārdiskais atšifrējums.   

 

mailto:kanceleja@rdks.lv
http://www.rdks@rdks.lv/
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1.6.5. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu paraksta persona, 

kurai nav UR reģistrētas pārstāvības tiesības, tiek pievienota pilnvara pārstāvēt 

pretendentu.  

1.6.6. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība jebkādā to kombinācijā, piedāvājumā 

jāiekļauj šo personu starpā noslēgta (parakstīta un spēkā stājusies) vienošanās par kopīgu 

dalību konkrētajā iepirkumā, par iespējamā līguma izpildes savstarpējo sadalījumu, par 

atbildības sadalījumu un citiem būtiskiem nosacījumiem. 

1.6.7. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu paraksta persona, 

kurai nav UR reģistrētas pārstāvības tiesības, tiek pievienota pilnvara pārstāvēt 

pretendentu.  

 

2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU 

 

2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts  

2.1.1. Iepirkuma priekšmets ir RDKS un tās piegulošās teritorijas (Meža iela 15, Rīga) 

fiziskā apsardze, caurlaižu kontrole, atslēgu izsniegšana, drošības un signalizācijas 

sistēmu apkalpošana saskaņā ar tehniskajā specifikācijā (1. pielikums) noteiktām 

prasībām. 

2.1.2. Klasifikācija: CPV kods: 79713000-5. 

2.1.3. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. 

2.1.4. Pretendentam ir jāiesniedz piedāvājums par visu iepirkuma apjomu. 

2.1.5. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.  

2.2. Iepirkuma līguma izpilde 

2.2.1. Līguma izpildes vieta: Rīgas Doma kora skolas ēka un tās pieguļošā teritorija 

Meža ielā 15, Rīgā, LV-1048. 

2.2.2. Līgumu sākotnēji paredzēts slēgt uz 12 (divpadsmit) mēnešiem. Ja līguma 

izpildes laikā Rīgas Doma kora skola nesaņems būtiskas sūdzības par izpildītāja 

darbībām pakalpojuma nodrošināšanā, ja izpildītājs būs godprātīgi pildījis savus 

pienākumus, ko tas ir uzņēmies līdz ar līguma parakstīšanu, kā arī, ja Izpildītājs tam 

piekritīs, līgums tiks pagarināts par 12 (divpadsmit) mēnešiem. Šajā punktā noteiktā 

līguma pagarināšanas iespēja un kārtība būs izmantojama ne vairāk kā divas reizes (ik 

pēc 12 (divpadsmit) mēnešiem), kopējam līguma darbības termiņam nepārsniedzot 36 

(trīsdesmit sešus) mēnešus. 

2.2.3. Izpildītājs nodrošina pakalpojumu par piedāvājumā norādītajām cenām visā 

līguma darbības laikā. 

 

3. KVALIFIKĀCIJA 

 

3.1. Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā 

3.1.1. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

3.1.2. Uz pretendentu nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 39. pantā noteiktie 

izslēgšanas nosacījumi.  

3.1.3. Pretendents ir tiesīgs nodarboties ar apsardzes pakalpojumu sniegšanu.  

3.1.4. Pretendents pēdējo 3 (trīs) gadu laikā kvalitatīvi ir veicis vismaz 3 (trīs) līdzīgu 

līgumu par fiziskās apsardzes pakalpojumu sniegšanu izpildi (par līdzīgiem tiks uzskatīti 

tādi apsardzes līgumi, kur apsargātas sabiedriska rakstura mācību iestādes telpas, kuru 

platība ir vismaz 6000 m²) un par ko ir iesniegtas vismaz 2 (divas) pozitīvas atsauksmes 

no pakalpojumu pasūtītājiem.  

3.1.5. Pretendentam pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ir pozitīva pieredze operatīvo grupu 

(vismaz divu apsargu sastāvā) izbraukumu (pēc izsaukuma) nodrošināšanā vismaz 3 (trīs) 
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juridiskajām personām uz līgumu pamata, kur operatīvās grupas ierašanās pie pasūtītāja ir 

nodrošināta ne vēlāk kā 10 (desmit) minūšu laikā kopš izsaukuma saņemšanas un par ko 

ir sniegta vismaz 1 (viena) pozitīva atsauksme.   

3.1.6. Pretendenta kopējais finanšu apgrozījums tehniskajā specifikācijā minēto 

pakalpojumu sniegšanas jomā pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ir ne mazāks kā EUR 60 000,00 

(sešdesmit tūkstoši eiro), ieskaitot PVN.   

3.1.7. Pretendenta gada likviditātes kopējais koeficients (apgrozāmie līdzekļi/ īstermiņa 

saistības) uz 2015. gada 31. decembri ir ne mazāks par 1,2.  

3.1.8. Pretendentam ir veikta visu risku apdrošināšana vismaz 100 000 (simts tūkstoši 

eiro) apmērā un polise ir derīga vismaz vēl 6 (sešus) mēnešus pēc piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa beigām. 

3.1.9. Pretendents var nodrošināt, ka līguma izpildē piedalās vismaz 5 (pieci) darbinieki, 

kuriem ir spēkā esoša” Bērnu tiesību aizsardzības” kursu apliecība. 

3.1.10. Pretendenta darbinieki nav krimināli sodīti un spēj veikt savus pienākumus 

mācību iestādē.                                                                                                   

3.2. Iesniedzamie kvalifikāciju apliecinošie dokumenti: 

3.2.1. Pretendenta un personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, pieteikums 

dalībai iepirkumā (forma pielikumā Nr. 2). 

3.2.2. Apliecinājums, ka uz Pretendentu un personu, uz kuras iespējām pretendents 

balstās, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39. pantā noteiktie izslēgšanas nosacījumi.  

3.2.3. LR Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas iestādes ES valstī, kurā pretendents un 

persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, reģistrēta, izdotas reģistrācijas apliecības 

kopija.  

3.2.4. Apsardzes licences kopija. 

3.2.5. Pēdējos 3 (trijos) gados veikto līdzvērtīgo Pakalpojumu saraksts, apliecinot 

atbilstību 3.1.4. punkta prasībai. Sarakstā obligāti jābūt ietvertai šādai informācijai: 

pasūtītājs, pasūtītāja kontaktinformācija, līguma izpildes laiks, apsargāto telpu un 

teritoriju platība (m²). Pieprasītās informācijas neiesniegšanas vai daļējas iesniegšanas 

gadījumā, ja pasūtītājs, balstoties uz piedāvājumā iekļauto informāciju, nevarēs konstatēt 

pretendenta pieredzes līdzvērtīgumu 3.1.4.punktā noteiktajam pieredzes līmenim, 

pretendenta piedāvājums tiks izslēgts no turpmākas piedāvājumu vērtēšanas. 

3.2.6. Vismaz 2 (divas) pozitīvas atsauksmes no pasūtītājiem, apliecinot atbilstību 

nolikuma 3.1.4.punkta prasībai. Atsauksmē obligāti jābūt ietvertai informācijai par 

Pakalpojumu kvalitāti.  

3.2.7. Līgumu saraksts par pēdējos 3 (trijos) gados nodrošinātajiem operatīvās grupas 

izbraukumiem, apliecinot atbilstību nolikuma 3.1.5. punkta prasībai. Sarakstā obligāti 

jābūt ietvertai šādai informācijai: pasūtītājs, pasūtītāja kontaktinformācija, līguma 

izpildes laiks, operatīvās grupas izbraukumu skaits attiecīgajā periodā un operatīvās 

grupas ierašanās laiks objektā. Pieprasītās informācijas neiesniegšanas vai daļējas 

iesniegšanas gadījumā, ja pasūtītājs, balstoties uz piedāvājumā iekļauto informāciju, 

nevarēs konstatēt pretendenta pieredzes līdzvērtīgumu 3.1.5. punktā noteiktajam 

pieredzes līmenim, pretendenta piedāvājums tiks izslēgts no turpmākas piedāvājumu 

vērtēšanas.  

3.2.8. Vismaz 1 (viena) pozitīva atsauksmes no pasūtītāja, apliecinot atbilstību nolikuma 

3.1.5. punkta prasībai. Atsauksmē obligāti jābūt ietvertai informācijai par Pakalpojumu 

kvalitāti un laiku, kādā nodrošināta operatīvās grupas ierašanās.  

3.2.9. Pretendenta un personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums par 

kopējo finanšu apgrozījumu pēdējo 3 gadu laikā, apliecinot atbilstību 3.1.6. punkta 

prasībai.  

3.2.10. Pretendenta un personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, gada finanšu 
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pārskatu peļņas vai zaudējumu pārskatu kopijas par darbības iepriekšējiem 3 (trīs) gadiem 

vai faktiski nostrādāto laika periodu (ja pretendents un persona, uz kuras iespējām 

pretendents balstās, ir dibināta vēlāk vai attiecīgajā tirgū darbojas mazāk par 3 (trīs) 

gadiem). 

  3.2.11. Apdrošināšanas polises kopija par visu risku apdrošināšanu, apliecinot atbilstību    

nolikuma 3.1.8. punktam. 

 

4. TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 

 

4.1. Pretendentam jāspēj nodrošināt pasūtītājam nepieciešamā pakalpojuma saturu un tā 

tehnisko nodrošināšanu, kā arī līguma izpildes laikā jāspēj nodrošināt pielikumā Nr. 1 

tehniskās specifikācijas noteikto pakalpojumu sniegšanu. 

4.2. Pretendentam jāspēj nodrošināt pakalpojuma izpildes kvalitātes vadību konkrētajā 

objektā.   

4.3. Iesniedzamie dokumenti: 
4.3.1. Pretendents sagatavo tehnisko piedāvājumu brīvā formā, iekļaujot tajā 

informāciju par piedāvātā pakalpojuma apjomu un izpildes kārtību. Tehniskajam 

piedāvājuma jābūt sagatavotam tādā detalizācijas pakāpē, lai pasūtītājs varētu secināt 

piedāvātā pakalpojuma atbilstību pielikumā Nr. 1 tehniskās specifikācijas noteiktajām 

prasībām.  

4.3.2. Tehniskajā piedāvājumā jāmin speciālisti, kuru piesaiste ir nepieciešama un tiek 

plānota, lai izpildītājs spētu nodrošināt visu tehniskajā specifikācijā iekļauto pakalpojumu 

izpildi.  

4.3.3. Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj apliecinājums par tehniskās specifikācijas 1. 

nodaļas 14. punktā minētās prasības izpildi, kurā iekļauta informācija par operatīvās 

grupas ierašanās laiku, informācija par to, kas (firmas nosaukums) veiks operatīvās 

grupas izbraukuma pakalpojumu (ja to nenodrošinās pats pretendents, jānorāda persona, 

kas veiks attiecīgos izbraukumus), no kuras adreses operatīvā grupa veiks izbraukumu, 

veicamo attālumu līdz pasūtītāja objektam. 

4.3.4. Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj pakalpojuma kvalitātes nodrošināšanas 

apraksts, sagatavots individuāli konkrētajam objektam.  

 

 

5. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

 

5.1. Finanšu piedāvājumu sagatavo saskaņā ar nolikuma 3. pielikumu. 

5.2. Finanšu piedāvājumā norāda 12 mēnešu pakalpojuma cenu, par kādu plānots sniegt   

pakalpojumus atbilstoši tehniskajām specifikācijām.  

5.3. Papildus finanšu piedāvājuma formā jānorāda izcenojums papildus apsargu 

pakalpojumiem. Papildus apsargu pakalpojumi pasūtītājam būs nepieciešami RDKS 

pasākumu laikā, kuru apjomu iepriekš precīzi paredzēt nav iespējams. Attiecībā uz 

papildus apsargu pakalpojumu apmaksas likmi pusēm būs saistoša pretendenta Finanšu 

piedāvājuma forma kolonnā „Kopējās viena apsarga vienas darba stundas izmaksas” 

norādītā likme. Pasūtītājs veiks atsevišķu norēķinu par papildus apsargu nodrošināšanu, 

pamatojoties uz faktiski izpildītā papildus pakalpojuma apjomu un pretendenta iesniegto 

rēķinu. Līgumā tiks iekļauts finanšu fonds papildus pakalpojuma apmaksai 1000 EUR (ar 

PVN) gadā, kas arī tiks pieskaitīts pie kopējās līgumcenas, publicējot paziņojumus par 

attiecīgās iepirkuma procedūras rezultātiem 

5.4.   Pakalpojuma cenā jābūt iekļautiem visiem izpildītāja riskiem (īpaši – cenu pieauguma      

riskam). 
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5.5. Finanšu piedāvājumā jābūt ietvertām visām izmaksām, kas saistītas ar tehniskajā 

specifikācijā norādītā pakalpojuma savlaicīgu un kvalitatīvu nodrošināšanu. 

5.6. Finanšu piedāvājumā iekļautajām izmaksām ir jābūt reālām un tajās ir iekļaujami visi 

pretendenta izdevumi, kas saistīti ar pakalpojuma nodrošināšanu. 

 

 

6. PIEDĀVĀJUMU IZVĒRTĒŠANA 

 

6.1. Vērtēšana notiek secīgi četros posmos: 

 piedāvājumu noformējuma pārbaude; 

 pretendenta atbilstība kvalifikācijas prasībām; 

 piedāvājuma atbilstība tehniskās specifikācijas prasībām; 

 finanšu piedāvājuma vērtēšana.  

6.2. Pretendenti, kuri ir izturējuši piedāvājuma noformējuma pārbaudi, pretendentu atlases 

dokumentu pārbaudi un tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi, piedalās finanšu 

piedāvājumu vērtēšanā.  

6.3. Pasūtītājs neizskata pretendenta piedāvājumu vai arī izslēdz pretendentu no turpmākās 

dalības jebkurā piedāvājumu izvērtēšanas stadijā, ja pretendents neatbilst (vai nepierāda 

atbilstību) šajā Nolikumā noteiktajām prasībām vai ir sniedzis nepatiesas ziņas savas 

atbilstības novērtēšanai.  

6.4. Komisijai ir tiesības pārbaudīt pretendenta sniegto ziņu patiesumu.  

 

 

 

Pielikumi: 

 

1. pielikums. Tehniskā specifikācija. 

2. pielikums. Pretendenta pieteikums. 

3. pielikums. Finašu piedāvājums 
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Pielikums Nr.1 

 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA  

APSARDZES PAKALPOJUMIEM 

 

1. PRASĪBAS FIZISKAJAI APSARDZEI: 

 

1.1. IZPILDĪTĀJS nodrošina fizisko apsardzi: 

 darba dienās, brīvdienās un svētku dienās 24 stundas diennaktī; 

 pasākumu laikā – 2 apsargi. Papildus apsargu pakalpojumi nav jāiekļauj kopējā 

līgumcenā, tie tiks apmaksāti, pamatojoties uz faktiski sniegtā papildus 

pakalpojuma apjomu. Papildus apsargu nepieciešamību un konkrētu pakalpojumu 

apjomu puses iepriekš saskaņos. 

1.2. Apsardzes pakalpojuma sniegšanai izmantojamajiem resursiem – speciālajiem 

līdzekļiem, radiosakaru līdzekļiem jāatbilst LR spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 

1.3. Jāspēj nodrošināt PASŪTĪTĀJA objekta un tā ārējās teritorijas diennakts apsardze, 

caurlaižu (magnētiskās kartes) režīma kontrole, apsardzes, ugunsdzēsības sistēmas, 

videonovērošanas, piekļuves kontroles, apziņošanas sistēmas uzraudzība un kontrole. 

1.4. Apsardzes darbiniekam jāveic objekta un tā teritorijas vizuālā video novērošana. 

Jāaktivizē un deaktivizē apsardzes signalizācija atsevišķos objekta blokos un objektā 

kopumā, pamatojoties uz iekšējās kārtības noteikumiem un aktivitātēm objekta iestādē.  

1.5. Jānodrošina visu PASŪTĪTĀJA objekta drošības prasību ievērošanu, t.sk. 

ugunsdrošības un darba drošības prasību; 

1.6. Apsardzei ugunsgrēka gadījumā jāspēj uzņemties dūmu novadīšanas un ugunsgrēka 

dzēšanas koordinācija līdz Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta apakšvienību 

ierašanās brīdim. Jāveic darbības, kas mazinātu iespējamās ugunsgrēka sekas; 

1.7. PASŪTĪTĀJA objektā apsardzes darbinieki (objektu drošības jautājumos) pakļaujas 

PASŪTĪTĀJA atbildīgajām personām par drošību. 

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

PASŪTĪTĀJA objekta apsardzi, kā arī posteņu skaitu, izvietojumu un apsardzes 

darbinieku skaitu tajā bez PASŪTĪTĀJA par drošību objektā atbildīgo personu rakstiskas 

piekrišanas. 

1.9. IZPILDĪTĀJAM regulāri, līdz esošā mēneša 25.datumam, jāiesniedz nākošā mēneša 

apsardzes darbinieku darba grafiki. 

1.10. IZPILDĪTĀJAM jānodrošina apsardzes darbinieku darba režīma atbilstība darba 

likumdošanai. 

1.11. IZPILDĪTĀJAM jānodrošina apsardzes darbinieki ar individuālo ekipējumu. 

1.12. IZPILDĪTĀJAM jānodrošina apsardzes darbinieki ar vienāda stila un krāsas formas 

tērpiem, atšķirības emblēmām, kā arī speciālos formas tērpus ziemas un vasaras mēnešos. 

1.13. Prasības apsardzes darbiniekiem, kurus plānots nodarbināt PASŪTĪTĀJA objektos: 

 jābūt derīgam apsardzes sertifikātam, pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma, jāuzrāda 

sertifikāta oriģināls; 

 teicami jāprot latviešu valoda un labi - krievu valoda; vēlams angļu valoda 

 nepieciešamas datora lietošanas iemaņas, jāprot strādāt ar drošības sistēmām; 

 jāpārzina video novērošanas, pieejas kontroles, apziņošanas, apsardzes un 

ugunsdzēsības signalizāciju sistēmu darbības principi; 
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 jāprot veikt pasākumus terora draudu gadījumā, kā arī veikt evakuācijas 

pasākumus; 

 jāprot veikt pasākumus ugunsgrēka gadījumā, kā arī pielietot ugunsdzēsības 

līdzekļus un inventāru; 

 jāprot sniegt pirmo palīdzību un jābūt apliecībai par pirmās palīdzības sniegšanas 

kursiem; 

 jābūt apguvušiem likumdošanas pamatus saistībā ar apsardzes darbību; 

 jābūt spēkā esošai apliecībai par bērnu tiesību aizsardzības kursiem. 

1.14. Ārkārtas situāciju gadījumā apsardzes uzņēmumam jānodrošina nekavējoša 

papildus operatīvās grupas vismaz 2 apsargu sastāvā izbraukšana uz PASŪTĪTĀJA 

objektu.  

1.15. Ja Apsardzes uzņēmums nevar novērst Objektam radušos draudus saviem spēkiem, 

viņš ir tiesīgs izsaukt Valsts policiju un atkarībā no notikuma rakstura – attiecīgus 

Speciālos dienestus. 

 

2. PRASĪBAS DROŠĪBAS SISTĒMU APKALPOŠANĀ: 

 

2.1. Līguma darbības laikā Izpildītājam ir pienākums nodrošināt Drošības sistēmu 

uzturēšanu labā darba kārtībā, to nepārtrauktu un atbilstošu darbību. 

2.2. Video novērošanas sistēmas objektīvu lēcu tīrīšana, fokusa pieregulēšana (tajā skaitā 

arī tumšajā diennakts laikā), ārējo videokameru apvalku stiklu attīrīšana, nepieciešamības 

gadījumā – iekārtas parametru noregulēšana. Darbības veicamas vismaz vienu reizi 

ceturksnī. 

2.3. Apsardzes signalizācijas visu detektoru un sirēnu darbaspēju pārbaude, 

nepieciešamības gadījumā – parametru noregulēšana. Rezerves barošanas bloku un 

akumulatoru pilnā pārbaude. Darbības veicamas vismaz vienu reizi ceturksnī; 

2.4. Ugunsdrošības signalizācijas visu detektoru, manuālās sistēmu iedarbināšanas pogas 

un sirēnu darbaspēju pārbaude. Putekļainā vidē nepieciešams attīrīt detektorus ar 

saspiesto gaisu. Nepieciešamības gadījumā veicama parametru noregulēšana. Rezerves 

barošanas bloku un akumulatoru pilnā pārbaude. Dūmu lūku darbības pārbaude. Darbības 

veicamas atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīviem un iekārtu ražotāju prasībām.  

2.5. Piekļuves kontroles sistēmas darbaspēju pārbaude. Rezerves barošanas bloku un 

akumulatoru pilnā pārbaude. Darbības veicamas vismaz vienu reizi ceturksnī; 

2.6. Trauksmes (arī balss) izziņošanas sistēmas akustisko sistēmu darbaspēju pārbaude 

visās to uzstādīšanas vietās, nepieciešamības gadījumā – parametru regulēšana. Rezerves 

barošanas bloku un akumulatoru pilnā pārbaude. Darbības veicamas atbilstoši LR spēkā 

esošajiem normatīviem un iekārtu ražotāju prasībām. 

2.7. Ugunsdzēšamo aparātu apkope. Darbības veicamas atbilstoši LR spēkā esošajiem 

normatīviem. 

2.8. Visus apkopes darbus, speciālistu izsaukumus, remontus, trauksmes gadījumus un tās 

iemeslus fiksē sistēmas tehniskajā žurnālā.  

2.9. Ne retāk, ka vienu reizi gadā nepieciešams pārbaudīt drošības sistēmu dokumentāciju 

un instrukciju esamību, tās aktualizāciju un korekciju, ja sistēma tika modernizēta vai 

paplašināta. 

2.10. Šajā nodaļā minēto drošības sistēmu apkalpošanas pakalpojumi jāiekļauj kopējā 

piedāvājuma cenā. Pakalpojuma kopējā cenā jāiekļauj arī cena par regulāri 

nepieciešamajiem ekspluatācijas materiāliem – smērvielas, tīrīšanas līdzekļi, spuldzītes, 

drošinātāji, izolācijas materiāli, stiprinājuma elementi un tamlīdzīgi. Cenā nav jāiekļauj 

remonta darbu, jaunu iekārtu un rezerves daļu cena (šādi papildus darbi un papildus 

izmaksas, iepriekš saskaņojot to ar pasūtītāju, tiks apmaksāti atsevišķi).  
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RDKS TEHNISKAIS APRĪKOJUMS: 

 

Kameras iekšā – 11 gab., ārā – 2 gab.; 

Ugunsdrošības signalizācija ESMI FX, detektori 168 gab.; 

Apsardzes signalizācija Inner Range, detektori 24 gab.; 

Piekļuves kontroles sistēma – Rosslare. 
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Pielikums Nr. 2 

 

PRETENDENTA PIETEIKUMS 

 

 

   

sastādīšanas vieta  datums 

 

Informācija par pretendentu 

Pretendentanosaukums:  

Reģistrācijas numurs:  

Juridiskā adrese:  

Pasta adrese:  

Tālrunis:  Fakss:  

E-pasta adrese:  

 

Finanšu rekvizīti: 

Bankas nosaukums:  

Bankas kods:  

Konta numurs:  

 

Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu): 

Vārds, uzvārds:  

Ieņemamais 

amats: 

 

Tālrunis:  Fakss:  

E-pasta adrese:  

 

Ar šo mēs apliecinām savu dalību publiskajā iepirkumā “Apsardzes pakalpojumu nodrošināšana 

Rīgas Doma kora skolas ēkā un teritorijā” (identifikācijas Nr. RDKS 2016/3). Apstiprinām, ka 

esam iepazinušies ar iepirkuma nolikumu un piekrītam visiem tā noteikumiem, tie ir skaidri un 

saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav. 
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Pielikums Nr. 3 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

“Apsardzes pakalpojumu nodrošināšana Rīgas Doma kora skolas ēkā un teritorijā” 

(identifikācijas Nr. 2016/3) 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

(pretendenta nosaukums) 

juridiskā adrese  ---------------------------------------------------------------------------------------------- --- 

pasta adrese (ja atšķiras)  --------------------------------------------------------------------------------------

----------- 

vienotais reģistrācijas Nr.  -------------------------------------------------------------------------------------  

bankas rekvizīti  -------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Piedāvājam izpildīt pasūtījumu saskaņā ar iepirkuma ar identifikācijas Nr. 2016/3 

izvirzītajām prasībām par šādu līgumcenu: 

 

Pakalpojuma stundas tarifa likme (EUR) ________________________________ 

 

Līguma cena par 12 mēnešiem, neskaitot PVN, (EUR) ____________________ 

 

PVN par kopējo līguma darbības periodu (EUR) __________________________ 

 

Kopējā līguma summa, tai skaitā PVN (EUR) _____________________________ 

 

 

Cenā iekļauti visi normatīvajos aktos noteiktie nodokļi un maksājumi. 

Piedāvājumā iekļautas visas nepieciešamās izmaksas, kas nodrošina pakalpojuma sniegšanu.  

Piedāvājums ir derīgs 60 dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. 

 

 

 

____________________________________________________  __________________ 

(Pretendenta pārstāvja ieņemamais amats)          (paraksts)                               (vārds, uzvārds) 

 

 

 

____________________________  

(dokumenta aizpildīšanas datums) 

 z.v. 

 

 


