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1.  VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 
 

Iepirkuma identifikācijas numurs: LU PMI 2013/1 
 
 
1.1. Pasūtītājs: 

Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas Universitātes Polimēru mehānikas institūts”; 
Adrese: Aizkraukles iela 23, Rīgā, LV-1006; 
Reģ. Nr. 90002127207. 
tālr. 67543327 
e-pasts: janis.spilve@inbox.lv 

 
 
1.2. Iepirkuma priekšmets – Apsardzes pakalpojumu sniegšana saskaņā ar Tehnisko 

specifikāciju(nolikuma 1. pielikums). Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. 
 

1.3. Līguma izpildes laiks un vieta 
1.3.1. Paredzamais līguma izpildes termiņš – 12 mēneši. 
1.3.2. Līguma izpildes vieta – Aizkraukles iela 23, Rīgā. 

 
1.4. Iespējas iepazīties ar iepirkuma nolikumu 

1.4.1. Pretendents var iepazīties ar iepirkuma nolikumu Pasūtītāja mājas lapā www.pmi.lv. 
1.4.2. Ar nolikumu un specifikācijām līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var 

iepazīties bez maksas uz vietas katru darba dienu no 10:00 līdz 15:00 Pasūtītāja 
telpās Aizkraukles iela 23, Rīgā 329.kabinetā. 

 
1.5. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība 

1.5.1. Piedāvājumi jāiesniedz Pasūtītāja pārstāvim ne vēlāk kā līdz 2013.gada 8.martam 
plkst.10.00, Pasūtītāja telpās uz vietas, Aizkraukles iela 23, Rīgā 329.kabinetā. 

1.5.2. Pretendents iesniedz piedāvājumu personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam 
jābūt nogādātam šajā nolikuma punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam 
termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, tiks neatvērts atdots vai 
aizsūtīts pa pastu atpakaļ iesniedzējam. 

 
1.6. Piedāvājuma derīguma termiņš  

1.6.1. Piedāvājumam ir jābūt spēkā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai vai iepirkuma 
pārtraukšanai, bet ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) dienas no piedāvājumu atvēršanas 
brīža. Uzvarētāja piedāvājums ir spēkā visu līguma darbības laiku. 

1.6.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 1.6.1. punktā noteiktajā 
termiņā, Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa 
pagarināšanu. Ja Pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to 
rakstiski paziņo Pasūtītajam. 

 
1.7. Pasūtītāja kontaktpersonas: 

Jānis Spilve  
Tālrunis: 29378096 
fakss: 63454875 
E-pasts: janis.spilve@inbox.lv 
Adrese: Aizkraukles iela 23, Rīgā 

 
 
2. PRASĪBAS PIEDĀVĀJUMIEM  

 

mailto:janis.spilve@inbox.lv
http://www.pmi.lv/
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2.1. Piedāvājuma noformējuma prasības 
2.1.1. Piedāvājums jāievieto slēgtā aploksnē tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu 

redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. 
2.1.2. Uz aploksnes jānorāda: 

2.1.2.1. pieteikums iepirkumam „Apsardzes pakalpojumu sniegšana” (id. Nr. LU PMI 
2013/1). 

2.1.2.2. Pretendenta nosaukums un juridiskā adrese, tālruņa numurs(i) un faksa 
numurs, e-pasta adrese. 

2.2. Piedāvājuma sagatavošana 
2.2.1. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments un/vai citi piedāvājumā 

iekļautie informācijas materiāli ir svešvalodā, tam jāpievieno Pretendenta vadītāja 
vai pilnvarotā pārstāvja apstiprināts tulkojums latviešu valodā.  

2.2.2. Piedāvājumā ietvertajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no 
jebkādiem pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai 
neatrunātiem labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp oriģinālu un 
kopiju, noteicošais būs oriģināls. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko 
vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar 
vārdiem. Pieteikumā iekļautajiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst 
tiesību aktu prasībām. 

2.2.3. Piedāvājumā jāietver: 
2.2.3.1. Pretendenta pārstāvja, kura paraksta tiesības ir dokumentāli apliecinātas, vai 

pilnvarotas personas (pievienojot pilnvaru) parakstīts pieteikums (nolikuma  
2. pielikums) par piedalīšanos iepirkumā;  

2.2.3.2. Pretendenta atlases dokumenti; 
2.2.3.3. tehniskais piedāvājums, kas sagatavots pēc Tehniskā piedāvājuma formas 

(nolikuma 3. pielikums) atbilstoši Tehniskajā specifikācijā noteiktajām 
prasībām (nolikuma 1. pielikums); 

2.2.3.4. finanšu piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši Finanšu piedāvājuma formai 
(nolikuma 4. pielikums). 

2.2.4. Pretendents iesniedz tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu par visu apjomu. 
2.2.5. Pretendents piedāvājumu iesniedz  2 eksemplāros: 1 oriģināls un 1 kopija. 
2.2.6. Piedāvājumam jābūt: 

2.2.7.1. cauršūtam tā, lai nebūtu iespējams nomainīt lapas, uz pēdējās lapas 
aizmugures cauršūšanai izmantojamo auklu nostiprinot ar pārlīmētu lapu, kurā 
norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un Pretendenta zīmoga 
nospiedumu apliecina Pretendenta vadītājs vai tā pilnvarotais pārstāvis; 

2.2.7.2. secīgi numurētām lapām; 
2.2.7.3. pievienotam satura rādītājam. 

 
2.3. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājumu sagatavošanu un 

iesniegšanu Pasūtītājam. 
 
2.4. Pretendents savā piedāvājumā norāda, kuras piedāvājuma daļas ir uzskatāmas par 

komercnoslēpumu. 
 
3. NOSACĪJUMI PRETENDENTA DALĪBAI IEPIRKUMĀ UN TO ATBILSTĪBU 

APLIECINOŠIE DOKUMENTI 
 

3.1. Nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkumā: 
3.1.1. Uz Pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 81. panta 5. daļā noteiktie 

ierobežojumi. 
3.1.2. Pretendents ir reģistrēts /licencēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
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3.1.3. Pretendents nav iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai 
un ir iesniedzis visu pieprasīto informāciju. 

 
3.2. Pretendenta atbilstību apliecinošie dokumenti 

3.2.1. Pieteikums dalībai iepirkumā atbilstoši nolikuma 2. pielikuma formai. Pieteikumu 
dalībai iepirkumā Pretendenta vārdā paraksta persona(-as), kurai publiski ir 
reģistrētas tiesības pārstāvēt Pretendentu, vai atbilstoši normatīvo aktu prasībām 
Pretendenta pilnvarota persona (šādā gadījumā piedāvājumam pievienojot arī 
attiecīgo pilnvaru).  

 
3.3. Nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkumā attiecas uz Pretendentu, personālsabiedrību un 

visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai personu 
apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība). 

 
4. PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ PRETENDENTA IESPĒJĀM VEIKT PROFESIONĀLO 

DARBĪBU, PRETENDENTA SAIMNIECISKO UN FINANSIĀLO STĀVOKLI UN 
TEHNISKAJĀM UN PROFESIONĀLAJĀM SPĒJĀM UN TO IZPILDI 
APLIECINOŠIE DOKUMENTI 
4.1. Prasības attiecībā uz Pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību, pretendenta 
saimniecisko un finansiālo stāvokli un tehniskajām un profesionālajām spējām: 
4.1.1.Pretendentam ir tiesības sniegt apsardzes pakalpojumus. 
4.1.2.Pretendentam pēdējo trīs gadu laikā ir vismaz viena gada pieredze līdzīgu apsardzes 
pakalpojumu (vismaz viens apsargs klātienē 24 stundas dienā) nodrošināšanā līdzīga apjoma 
sabiedriskā ēkā. 
4.1.3.Pretendenta civiltiesiskā atbildība ir apdrošināta ar atbildības limitu ne mazāku kā 
100 000 Ls. 
 
4.2. Pretendenta iespēju veikt profesionālo darbību, pretendenta saimniecisko un finansiālo 
stāvokli un tehnisko un profesionālo spēju apliecinošie dokumenti: 
 
4.2.1.Atbilstību nolikuma 4.1.1. punkta prasībām Pretendents apliecina, iesniedzot 
nepieciešamās atļaujas kopiju. 
4.2.2.Atbilstību nolikuma 4.1.2. punkta prasībām Pretendents apliecina, iesniedzot pieredzes 
aprakstu, kam pievienota vismaz viena atsauksme no pasūtītāja. 
4.2.3.Atbilstību nolikuma 4.1.3. punkta prasībām Pretendents apliecina, iesniedzot 
apdrošināšanas polises kopiju.. 
4.2.3.Iepirkuma komisija ir tiesīga ex officio veikt minētās informācijas pārbaudi, ja tas ir 
nepieciešams piedāvājumu vērtēšanas procesā. 
4.2.4.Visus dokumentus un informāciju Pretendents iesniedz tādā apmērā, lai no tās var secināt 
Pretendenta atbilstību nolikuma prasībām. 
 
 

5. TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 
5.1. Pretendentam jāiesniedz tehniskais piedāvājums. Tehniskajam piedāvājumam jābūt 

Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas parakstītam. 
5.2. Tehniskais piedāvājums iesniedzams saskaņā ar pielikumā pievienoto Tehniskā piedāvājuma 

formu (3.pielikums). 
 

6. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
6.1. Pretendentam jāiesniedz finanšu piedāvājums, kas ir jāsagatavo atbilstoši nolikuma  

4. pielikumā pievienotajai Finanšu piedāvājuma formai. 
6.2. Finanšu piedāvājumā cena jānorāda latos (LVL) bez PVN. 
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6.3. Pakalpojuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas ir saistītas ar pakalpojuma sniegšanu, izņemot 
PVN. 
 

7. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA 
7.1. Piedāvājumu vērtēšanu komisija veic 4 (četros) posmos: 

7.1.1. 1. posms. Piedāvājumu noformējuma pārbaude: 
a) komisija novērtē, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši nolikuma 
prasībām; 
b) ja piedāvājums neatbilst izvirzītajām prasībām, iepirkuma komisija ir tiesīga 
lemt par piedāvājuma noraidīšanu.  

7.1.2. 2. posms. Pretendentu atlase: 
a) komisija novērtē, vai Pretendents atbilst nolikumā noteiktajiem kvalifikācijas 
kritērijiem un ir iesniedzis visus nolikumā pieprasītos dokumentus;  
b) ja piedāvājums neatbilst izvirzītajām prasībām, iepirkuma komisija 
piedāvājumu tālāk neizskata. 

7.1.3. 3. posms. Piedāvājumu atbilstības pārbaude: 
a) komisija novērtē Pretendenta tehnisko piedāvājumu atbilstoši nolikumā 
noteiktajām prasībām;  
b) ja piedāvājums neatbilst izvirzītajām prasībām, iepirkuma komisija 
piedāvājumu tālāk neizskata. 

7.1.4. 4. posms. Piedāvājumu vērtēšana: 
a) pēc tam, kad komisija ir pārbaudījusi, vai finanšu piedāvājumos nav 

aritmētiskas kļūdas un tie nav nepamatoti lēti, komisija izvēlas piedāvājumu 
ar viszemāko cenu.  

b) pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma uzvarētāju, iepirkumu komisija 
pieprasa no pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 
izziņu, ko ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas izsniegusi Latvijas un 
ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai 
Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), kas apliecina, ka pretendentam 
nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā 
un tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas 
iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.  

  
 

8. PIELIKUMI 
8.1. Tehniskā specifikācija uz 1 lpp. 
8.2. Pieteikuma forma uz 1 lpp. 
8.3. Tehniskās piedāvājuma forma uz 1 lpp. 
8.4. Finanšu piedāvājuma forma uz 1 lpp. 
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1. PIELIKUMS 
IEPIRKUMA 

„Apsardzes pakalpojumu sniegšana” 
 (iepirkuma identifikācijas numurs: LU PMI 2013/1) 

NOLIKUMAM 
 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA  
 

LU aģentūras LU Polimēru mehānikas institūta teritorijas apsardzes pakalpojuma 
iepirkuma tehniksā specifikācija 

 
Objekts - LU aģentūras LU Polimēru mehānikas institūta ēka un teritorija Aizkraukles ielā 23.  
 
Objekta apjoms: 

- Zemes gabala platība 12678 m2 
- Telpu platība 10896 m2 

Galvenais apsardzes postenis – Institūta ēkā.  
 
Līguma termiņš  - 12 mēneši. 
 
Izpildītājam: 
 

1. Jāveic fizisko apsardzi – pasūtītāja objekta un tā esoša īpašuma apsardzi, lai novērstu 
situāciju, kas var rasties Pasūtītājam trešo personu prettiesisku, nolaidīgas rīcības vai cita 
veida objekta apdraudējuma rezultātā 

2. Pakalpojumu sniegšanā jāizmanto ēkā esošās apsardzes sistēmas.  
3. Jāveic objekta teritorijas apgaitu pa visu teritoriju ne mazāk par divām reizēm (plkst.6:00 

un plkst.12:00) dienā. 
4. Jānodrošina 24 h apsardzi objektā katru dienu. 
5. Apsardzi sniedz vismaz viens apsargs. Apsarga pienākumos ietilpst - atslēgu izsniegšana, 

durvju atslēgšana/aizslēgšana, ienākošo vēstuļu un sūtījumu saņemšana 
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2. PIELIKUMS 
IEPIRKUMA 

„Apsardzes pakalpojumu sniegšana” 
 (iepirkuma identifikācijas numurs: LU PMI 2013/1) 

NOLIKUMAM 
 

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS IEPIRKUMĀ 
 „Apsardzes pakalpojumu sniegšana” 

 (iepirkuma identifikācijas numurs: LU PMI 2013/1) 
 

Pretendents, _____________________________________________ /Pretendenta nosaukums vai 
vārds, uzvārds/, ______________________________ /nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs vai 
personas kods/, ar šī pieteikuma iesniegšanu: 
 
1. piesakās piedalīties iepirkumā „Apsardzes pakalpojumu sniegšana”, id. Nr. LU PMI 2013/1; 
2. piekrīt sniegt pakalpojumu saskaņā ar tehnisko piedāvājumu iepirkuma līgumā Tehniskajā 

specifikācijā noteiktajā kārtībā; 
3. apliecina, ka: 
 

3.1. uz Pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 81. panta 5 daļā noteiktie 
ierobežojumi; 

3.2. iesniegtā informācija ir patiesa.  
Iesniedzu(-am) piedāvājumu, kas sastāv no: 
 

šī pieteikuma un Pretendenta atbilstību apliecinošiem dokumentiem; 
tehniskā piedāvājuma;  
finanšu piedāvājuma (turpmāk – Piedāvājums). 

 
Piedāvājums ir spēkā 30 (trīsdesmit) dienas no nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas 
termiņa.  
 

 
 

Paraksts:  ______________________________________  
(Pretendenta paraksts) 

Vārds, uzvārds:  ________________________________  
Juridiskās personas nosaukums:  ___________________  
 _____________________________________________                                                          

(amata nosaukums) 
Reģistrācijas Nr.  _______________________________  
Pretendenta adrese:  _____________________________  
Pretendenta tālruņa, faksa numuri, e-pasts:  ___________  
 _____________________________________________  
 _____________________________________________  
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2. PIELIKUMS 
IEPIRKUMA 

„Apsardzes pakalpojumu sniegšana” 
 (iepirkuma identifikācijas numurs: LU PMI 2013/1) 

NOLIKUMAM 
 

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 
 „Apsardzes pakalpojumu sniegšana” 

 (iepirkuma identifikācijas numurs: LU PMI 2013/1) 
 

Nr.p.k. Pasūtītāja prasības Pretendenta piedāvājums 
 

   
   

 
 
Paraksts:  ______________________________________  

(Pretendenta paraksts) 
Vārds, uzvārds:  ________________________________  
Juridiskās personas nosaukums:  ___________________  
 _____________________________________________                                                        

(amata nosaukums) 
Reģistrācijas Nr.  _______________________________  
Pretendenta adrese:  _____________________________  
Pretendenta tālruņa, faksa numuri, e-pasts:  ___________  
 _____________________________________________  
 _____________________________________________  
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4. PIELIKUMS 
IEPIRKUMA 

„Apsardzes pakalpojumu sniegšana” 
 (iepirkuma identifikācijas numurs: LU PMI 2013/1) 

NOLIKUMAM 
 

 
 

 
FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA IEPIRKUMAM 

„Apsardzes pakalpojumu sniegšana” 
 (iepirkuma identifikācijas numurs: LU PMI 2013/1). 

 

 
 
 
 
 

Paraksts:  ______________________________________  
(Pretendenta paraksts) 

Vārds, uzvārds:  ________________________________  
Juridiskās personas nosaukums:  ___________________  
 _____________________________________________                                                          

(amata nosaukums) 
Reģistrācijas Nr.  _______________________________  
Pretendenta adrese:  _____________________________  
Pretendenta tālruņa, faksa numuri, e-pasts:  ___________  
 _____________________________________________  
 _____________________________________________  

 
 

 
 

 
 

Nr.
p.k. 

Nosaukums Cena par vienu 
mēnesiieskaitot visus 
Latvijas Republikas 
normatīvajos aktos 
paredzētos nodokļus un 
nodevas,  t.sk. VSAOI, ja 
Pretendents nav reģistrējies 
kā pašnodarbinātā persona, 
izņemot PVN 22% 

Mēnešu 
skaits  

Cena (LVL) 
kopā 
 

1. Apsardzes pakalpojumi   12  
     
   Kopā 

 
 

   PVN 
 

 

   Kopā ar 
PVN 
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