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ATKLĀTA KONKURSA
Par fiziskās apsardzes pakalpojumu sniegšanu Aristida Briāna ielā 6, Rīgā
NOLIKUMS

Rīga, 2018

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1. Mērķis
Atklāta konkursa (turpmāk – Konkurss) mērķis ir, nodrošinot konkurenci, atklātumu,
publiskumu un akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” (turpmāk – Pasūtītājs) līdzekļu efektīvu
izmantošanu, izvēlēties pretendentu, kurš veiks kvalitatīvu un saimnieciski izdevīgu fiziskās
apsardzes pakalpojumu sniegšanu Pasūtītājam piederošā nekustamā īpašumā Aristida Briāna ielā
6, Rīgā. (turpmāk – Apsardzes pakalpojumus).
2. Konkursa rīkotājs, nolikuma un papildus informācijas saņemšana
2.1.

Konkursa rīkotājs ir akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid”, vienotais reģistrācijas
Nr.40203041605, Aristida Briāna iela 6, Rīga, LV-1001.

2.2.

Konkursa nolikumu (turpmāk – Nolikums) ieinteresētais piegādātājs (turpmāk –
Pretendents) var lejupielādēt no Pasūtītāja tīmekļa vietnes www.conexus.lv sadaļas
“Piedāvājumi/Iepirkumi”.

2.3.

Pasūtītājs informācijas sniegšanai attiecībā uz Konkursa tehniskajiem jautājumiem ir
pilnvarojis iepirkuma komisijas priekšsēdētāju, Apsardzes un drošības daļas vadītāju Jāni
Gulīti, mob.tālr.28337555, e-pasts: Janis.Gulitis@conexus.lv.

2.4.

Pretendenti jautājumus var uzdot, nosūtot elektroniski nolikuma 2.3.apakšpunktā minētajai
Pasūtītāja kontaktpersonai. Pasūtītājs uz iesniegtajiem skaidrojumu pieprasījumiem
atbildēs rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 2 (divas) darba dienas pirms
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

3.

Konkursa veids
Konkurss tiek organizēts kā atklāts konkurss, Pasūtītājam publiski uzaicinot Pretendentus
iesniegt piedāvājumus (turpmāk – Piedāvājums). Piedalīšanās Konkursā ir Pretendentu
brīvas gribas izpausme ar vienādiem noteikumiem visiem Pretendentiem.

4.

Norādījumi Pretendentiem

4.1.

Konkursā var piedalīties juridiskā persona, kas var veikt Nolikumā noteiktos Apsardzes
pakalpojumus atbilstoši iepirkuma priekšmetam, kurai ir Nolikuma prasībām atbilstoša
pieredze un kura atbilst iepirkuma procedūras dokumentācijā pārējām noteiktajām
prasībām.

4.2.

Pretendentam Piedāvājums jānoformē atbilstoši Nolikuma prasībām. Piedāvājums
jāiesniedz par Apsardzes pakalpojumu izpildi visā apjomā saskaņā ar Nolikuma
1.pielikumā pievienoto tehnisko uzdevumu (turpmāk – Tehniskais uzdevums).

4.3.

Pretendentam ir rūpīgi jāiepazīstas ar Nolikumu, jāievēro visas Nolikumā un tā pielikumos
minētās prasības un noteikumi un jāuzņemas atbildība par Piedāvājuma atbilstību
Nolikuma prasībām.

4.4.

Piedāvājuma iesniegšana nozīmē Pretendenta skaidru un galīgu Pretendenta nodomu
piedalīties Konkursā un Nolikumā ietverto nosacījumu un noteikumu akceptēšanu,
apliecinot izpratni par Nolikumā iekļautajām prasībām. Piedāvājums ir juridiski saistošs
Pretendentam, kurš to iesniedzis. Vēlāk atklātie Piedāvājuma trūkumi vai neatbilstības
Nolikuma prasībām nedod Pretendentam pamatu Piedāvājuma cenas palielināšanai vai
Apsardzes pakalpojumu izpildes termiņa pagarināšanai.

4.5.

Pasūtītājam ir tiesības noraidīt jebkuru Piedāvājumu, kurš neatbilst Nolikumā izvirzītajām
prasībām.

4.6.

Pretendents pilnībā sedz visus izdevumus, kas tam radušies saistībā ar Piedāvājuma
sagatavošanu un iesniegšanu. Pasūtītājs neuzņemas nekādu atbildību par šīm izmaksām,
neatkarīgi no Konkursa rezultātiem.

4.7.

Pretendentam ir tiesības slēgt līgumu apakšuzņēmēju pakalpojuma nodrošināšanai ar
noteikumu, ka pilnu atbildību par paredzamā līguma izpildi uzņemas Pretendents. Ja
Pretendents ir paredzējis par kādu Piedāvājuma daļu slēgt līgumu ar apakšuzņēmēju, tam
jābūt skaidri norādītam Piedāvājumā. Šādā gadījumā Pretendentam par apakšuzņēmējiem ir
jāiesniedz Nolikuma 7. punktā norādītie dokumenti.

4.8.

Piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņa paredzamā līguma izpildes laikā pieļaujama
tikai ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu.

4.9.

Pretendentam nav atļauts iesniegt Piedāvājuma variantus.

4.10. Pasūtītājs izslēdz no turpmākas dalības Konkursā Pretendentu, ja pastāv vismaz viens no
šādiem apstākļiem:
4.10.1. Pretendents neatbilst jebkurai no Nolikuma 6.punktā minētajām atlases prasībām
vai Pretendents nav iesniedzis visus Nolikuma 7.punktā minētos dokumentus;
4.10.2. Pretendents Piedāvājumam nav pievienojis aizpildītu Piedāvājuma vēstuli
(turpmāk – Piedāvājums vēstule) (paraugs Nolikuma 2.pielikumā) un Pieredzes
aprakstu, personāla sarakstu, materiāltehniskais nodrošinājums (paraugs Nolikuma
3.pielikumā);
4.10.3. Pretendents savā Piedāvājumā ir sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju tā
kvalifikācijas novērtēšanai, vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju,
4.10.4. Pretendents nav sniedzis skaidrojumus vai nav ieradies uz skaidrojošo sanāksmi
saskaņā ar Nolikuma 17. un 18.punktu, vai arī nav sniedzis citu Pasūtītāja
pieprasīto informāciju.
II. INFORMĀCIJA PAR KONKURSA PRIEKŠMETU
5.
5.1.

5.2.
5.3.

Konkursa priekšmets, tā kvantitatīvais un kvalitatīvais raksturojums
Konkursa un paredzamā līguma priekšmets ir fiziskās apsardzes pakalpojumu sniegšana
Aristida Briāna ielā 6, Rīgā. Darbu kvantitatīvais raksturojums norādīts Tehniskajā
uzdevumā (Nolikuma 1.pielikums).
Darbu izpildes vieta: akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” birojs Aristida Briāna ielā
6, Rīgā.
Darbu veikšanas termiņš: 24 (divdesmit četri) mēneši no 2019.gada 1.janvāra plkst: 8.00.
III. PRETENDENTA ATLASES NOTEIKUMI

6.

Pretendentam ir tiesības piedalīties Konkursā, ja attiecībā uz to pastāv šādi apstākļi:

6.1.

Pretendents ir reģistrēts kā komercsabiedrība Latvijas Republikas komercreģistrā vai savas
mītnes zemes Uzņēmumu reģistrā vai tam pielīdzinātā reģistrā;

6.2.

Pretendents atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem ir tiesīgs veikt fiziskās
apsardzes pakalpojumus un tam ir fiziskās apsardzes pakalpojumu veikšanai
nepieciešamais sertifikāts;

6.3.

Pretendents pēdējo trīs gadu (2015., 2016., 2017. gadā, vērtēts tiks arī 2018. gads) laikā,
katrā kalendārajā gadā ir sniedzis apsardzes pakalpojumus ne mazāk kā Pretendenta
finanšu piedāvājuma apmērā līdzvērtīgus fiziskās apsardzes pakalpojumus;

6.4.

Pretendentam Latvijas Republikā vai savā mītnes zemē nav nodokļu parādu, tajā skaitā
valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī
pārsniedz 150 euro;

6.5.

nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Pretendenta
saimnieciskā darbība, pretendents nav iesastīts tiesvedībā, kas apdraud Pretendenta
maksātspēju, kā arī nav konstatējams, ka līdz paredzamajam līguma izpildes beigu
termiņam Pretendents var tikt likvidēts;

6.6.

Pretendents ir iesniedzis visus Nolikuma 7.punktā minētos dokumenti un tie dod
Pasūtītājam skaidru un patiesu priekšstatu par Pretendenta spēju izpildīt paredzamo līgumu
visā tā darbības termiņā.

7.

Iesniedzamie dokumenti

Iesniedzot Piedāvājumu, Pretendentam jāpievieno šādi dokumenti, kas apliecina tā tiesības
piedalīties Konkursā un tā pietiekamu kvalifikāciju, kā arī sniedz vispārēju informāciju par
Pretendentu (izziņas un citus dokumentus, kurus izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas,
Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet
ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus – ja tie izdoti ne agrāk kā
sešus mēnešus pirs iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku
termiņu):
7.1.

nodokļu maksātāja apliecības kopija (ja Pretendents ir fiziska persona) vai izraksts
(izdruka) no Pretendenta mītnes zemes Uzņēmumu reģistra vai tam pielīdzināta reģistra
atbilstoši tās valsts noteikumiem, kurā Pretendents izveidots, ar informāciju par komersanta
izpildinstitūcijas pārstāvības tiesībām, prokūru, reģistrācijas vietu, datumu un reģistrācijas
numuru. Ja Pretendents ir Latvijas Republikā reģistrēta komercsabiedrība, šo izrakstu
(izdruku) var neiesniegt;

7.2.

izdruka no Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnes (ja Pretendents ir Latvijas Republikas
rezidents) vai izziņa (ja Pretendents nav Latvijas Republikas rezidents) no Pretendenta
mītnes zemes kompetentas valsts nodokļu iestādes par to, ka Pretendentam nav nodokļu
(nodevu) un sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī
pārsniedz 150 euro (ne vecāka par vienu mēnesi, ja Pretendents ir Latvijas Republikas
rezidents, vai ne vecāka par sešiem mēnešiem, ja Pretendents nav Latvijas Republikas
rezidents, no Piedāvājumu iesniegšanas pēdējā termiņa). Ja Pretendents ir Latvijas
Republikā reģistrēta komercsabiedrība, izdruku var neiesniegt;

7.3.

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai pretendenta mītnes zemes Uzņēmuma reģistra
vai tiem pielīdzināmiem reģistra izziņa par to, ka pretendents nav pasludināts par
maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai
pārtraukta. Ja pretendents ir Latvijas Republikā reģistrēta komercsabiedrība, izziņu var
neiesniegt;
informācija par līdzīgiem pasūtījumiem, ko Pretendents veicis pēdējo trīs gadu (2015.,
2016., 2017.gadā, vērtēts tiks arī 2018.gads) laikā , norādot objekta nosaukumu un apjomu,
izpildes gadu, darbu vadītāja vārdu, pasūtītāja nosaukumu un kontaktpersonas tālruņa
numuru (3.pielikums);

7.4.

7.5.

Pieredzes aprakstu, personāla sarakstu, materiāltehniskais nodrošinājums (3.pielikums)

7.6.

visu Pretendentam izsniegto dokumentu, kas nepieciešami Apsardzes pakalpojumu
izpildei, kopijas;

7.7.

ja Pretendents paredzamā līguma izpildē iesaistīs trešās personas un slēgs līgumus ar
apakšuzņēmējiem, Pretendentam tas jānorāda, piedāvājuma dokumentos norādot
apakšuzņēmēja nosaukumu, PVN maksātāja reģistrācijas numuru un realizēto projektu
sarakstu (ne vairāk kā trīs objekti katram), kā arī jānorāda, kādu paredzamā līguma daļu
izpildīs apakšuzņēmējs un jāpievieno apakšuzņēmēja rakstveida apliecinājums par
piekrišanu veikt paredzamā līguma darbus, ja Pretendents tiks atzīts par Konkursa
uzvarētāju.

IV. PIEDĀVĀJUMU SAGATAVOŠANA UN NOFORMĒŠANA, PIEDĀVĀJUMA
CENA
8.

Piedāvājuma sagatavošana un noformēšana

8.1.

Visiem Piedāvājuma dokumentiem, tai skaitā, sertifikātiem un tehniskai dokumentācijai ir
jābūt latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem Piedāvājuma dokumentiem jāpievieno
pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000. gada
22. augusta noteikumiem Nr. 291 "Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts
valodā".

8.2.

Piedāvājumam ir jāpievieno Piedāvājuma vēstule, kas aizpildīta un noformēta atbilstoši
Nolikuma 2.pielikumā pievienotajam paraugam, Apsardzes pakalpojumu tāme (brīvā
formā), kura sastādīta, pamatojoties uz Tehniskajā uzdevumā norādītajiem apjomiem.
Piedāvājuma vēstule, Apsardzes pakalpojumu tāme jāparaksta personai, kurai ir pārstāvības
tiesības vai kura ir pilnvarota to darīt pretendenta vārdā. Personas, kura parakstījusi
Piedāvājumu, pilnam vārdam, uzvārdam un amatam jābūt norādītam zem paraksta.

8.3.

Ja pirms Piedāvājuma iesniegšanas Piedāvājuma dokumentos ir veikta kļūdu labošana vai
izdarītas izmaiņas vai papildinājumi, tad tas ir jānorāda attiecīgā Piedāvājuma dokumenta
beigās un jāapliecina ar tās personas parakstu, kas paraksta Piedāvājumu un tam
pievienotos dokumentus.

8.4.

Ja pretendents ir ārvalstīs reģistrēts komersants, tad tā Piedāvājuma vēstulē ir jānorāda, vai:
8.4.1. tas ir/nav uzskatāms par ar Pasūtītāju saistītu uzņēmumu likuma "Par uzņēmumu
ienākuma nodokli" izpratnē,
8.4.2. tas ir/nav reģistrēts valstī, ar kuru Latvijas Republikai noslēgta Konvencija par nodokļu
dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu (turpmāk – Nodokļu
konvencija).

8.5.

Piedāvājuma vēstulē jānorāda Pretendenta kontaktpersonas, kuru Pretendents ir pilnvarojis
risināt ar Piedāvājumu sasitītos jautājumus Konkursa gaitā, amats, vārds, uzvārds, tālruņa
numurs, e-pasts.

8.6.

Piedāvājuma (t.sk. visu tā pielikumu) lapām jābūt numurētām, cauršūtām, norādot cauršūto
lapu skaitu. Piedāvājuma un tā pielikumu lapām jānodrošina kopēja numerācija.

8.7.

Piedāvājumā, lai izvairītos no jebkādām šaubām un pārpratumiem, vārdiem un skaitļiem
jābūt skaidri salasāmiem, bez iestarpinājumiem un dzēsumiem. Pretrunu gadījumā starp
vārdiem un skaitļiem, par noteicošo tiek uzskatīts vārdiskais formulējums.

8.8.

Piedāvājumam jābūt ievietotam aploksnē, aploksnei jābūt slēgtai un uz tās jābūt šādam
uzrakstam:

Akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid”
Piedāvājums atklātam konkursam
“Par fiziskās apsardzes pakalpojumu sniegšanu Aristida Briāna ielā 6”
Neatvērt pirms 2018.gada 14.decembra plkst. 14.00
Atvērt tikai Iepirkuma komisijas klātbūtnē!
8.9.

Uz aploksnes jābūt norādītam Pretendenta nosaukumam un adresei. Aploksnē jābūt
ievietotam Piedāvājuma oriģinālam un kopijai, kas attiecīgi apzīmēti “Oriģināls” un
“Kopija”.

8.10. Pretrunu gadījumā starp Piedāvājuma oriģinālu un kopiju, par noteicošo tiks uzskatīts
Piedāvājuma oriģināls.
8.11. Pasūtītājs neatbild par tāda Piedāvājuma priekšlaicīgu atvēršanu, kurš nav noformēts
atbilstoši iepriekš norādītajām prasībām. Pasūtītājam ir tiesības, bet nav pienākums šādu
Piedāvājumu noraidīt.
9.

Piedāvājuma cena

9.1.

Piedāvājuma cena jānorāda euro (EUR).

9.2.

Piedāvājuma cenā jāiekļauj visi nodokļi un nodevas, kas maksājami saistībā ar Apsardzes
pakalpojumu izpildi, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto pievienotās
vērtības nodokli (PVN), kas Piedāvājumā ir jānorāda atsevišķi.

9.3.

Piedāvājuma cena jānorāda Piedāvājuma vēstulē un Apsardzes pakalpojumu tāmē,
atšifrējot katru pozīciju atbilstoši Nolikuma 1.pielikumā uzrādītiem apjomiem, kā arī
paredzot visas izmaksas, kuras nepieciešamas Apsardzes pakalpojumu izpildei.

9.4.

Iepirkuma komisija vērtē Piedāvājuma cenu bez PVN.
V.PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANA UN ATVĒRŠANA

10.

Piedāvājumu iesniegšanas vieta un termiņš

10.1. Pretendentam Piedāvājums un tam pievienotie dokumenti jāiesniedz akciju sabiedrības
“Conexus Baltic Grid” birojā Aristida Briāna ielā 6, Rīgā līdz 2018.gada 14.decembra,
plkst. 14.00 (pēc Latvijas laika), tālrunis 67087999.
10.2. Piedāvājumu var nogādāt ar kurjeru vai personīgi, vai nosūtīt pa pastu ar noteikumu, ka
Piedāvājums tiek saņemts Nolikuma 10.1. apakšpunktā noradītajā Piedāvājumu
iesniegšanas vietā un laikā.
10.3. Risku par Piedāvājuma piegādāšanu uzņemas Pretendents.
10.4. Piedāvājums, kurš saņemts pēc Nolikuma 10.1. apakšpunktā minētā termiņa, tiek nosūtīts
atpakaļ neatvērts neatkarīgi no kavēšanās iemesla.
11.

Piedāvājumu grozīšana un atsaukšana

11.1. Pretendents pirms Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām ir tiesīgs veikt izmaiņas
Piedāvājumā vai atsaukt Piedāvājumu, par to rakstiskā formā paziņojot Pasūtītājam.
11.2. Piedāvājuma izmaiņas un atsaukums jāsagatavo, jānoformē un jāiesniedz tādā pašā kārtībā
kā Piedāvājums, papildus attiecīgi nomarķējot ar uzrakstu „Piedāvājuma izmaiņas” vai
“Piedāvājuma atsaukums”.
11.3. Atsaukumam ir bezierunu raksturs, un tas izslēdz Pretendenta turpmāku dalību Konkursā.

12.

Piedāvājumu atvēršana

12.1. Piedāvājumu dokumentus, ieskaitot Piedāvājuma izmaiņas un/vai atsaukumus, atver
Iepirkuma komisija 2018.gada 14.decembrī plkst. 14.00 (pēc Latvijas laika), akciju
sabiedrības “Conexus Baltic Grid” Aristida Briāna ielā 6, Rīgā.
12.2. Iepirkuma komisija atver tikai tos Piedāvājumus, kurus Pasūtītājs būs saņēmis Nolikumā
noteiktajā termiņā. Ar nokavējumu iesniegtais Piedāvājums un Piedāvājums, kura
atsaukums ir akceptēts, bez atvēršanas tiek nosūtīts atpakaļ pa pastu uz adresi, kas norādīta
uz aploksnes.
12.3. Aploksnes ar uzrakstu “Piedāvājuma atsaukums” tiek atvērtas pirmās, bet aploksnes ar
Piedāvājumiem, uz kuriem attiecas šie atsaukumi, netiek atvērtas.
12.4. Aploksnes ar uzrakstu „Piedāvājuma izmaiņas” tiek atvērtas secīgi ar attiecīgā Pretendenta
Piedāvājuma dokumenta aploksnes atvēršanu.
12.5. Pretendenta nosaukums, Piedāvājuma atsaukums (ja tāds saņemts), Piedāvājuma izmaiņas
(ja tādas saņemtas), Piedāvājuma cena un cita informācija, pēc Iepirkuma komisijas
ieskatiem, Piedāvājumu atvēršanas procedūras laikā tiek norādīta Iepirkuma komisijas
noformētā Piedāvājumu atvēršanas sēdes protokolā.
12.6. Pretendenta pārstāvji drīkst piedalīties Piedāvājuma atvēršanā. Piedāvājumu atvēršanā
klātesošie Pretendentu pārstāvji uzrāda personu apliecinošu dokumentu, dokumentu par
Pretendenta pārstāvības tiesībām, prokūru vai attiecīgu pilnvarojumu, paziņo pārstāvamā
Pretendenta nosaukumu, adresi un savu amatu un kontakttālruni.
12.7. Atverot Piedāvājumus, Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs vai cits Iepirkuma komisijas
loceklis nolasa katra Piedāvājuma cenu un samaksas noteikumus, kas tiek ierakstīti
Iepirkuma komisijas noformētā Piedāvājumu atvēršanas sēdes protokolā.
12.8. Pretendentu pārstāvji Piedāvājumu vērtēšanā nepiedalās.
VI. PIEDĀVĀJUMU IZVĒLES KRITĒRIJI, PIEDĀVĀJUMU IZVĒRTĒŠANA UN
UZVARĒTĀJA NOTEIKŠANA
13.

Par Konkursa uzvarētāju tiek atzīts Pretendents, kurš iesniedzis Nolikuma prasībām pilnībā
atbilstošu Piedāvājumu ar viszemāko cenu.

14.

Iepirkuma komisija pārbauda, vai Piedāvājumā nav aritmētiskas kļūdas, un to izlabos, ja
tāda tiek konstatēta. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Pasūtītājs paziņo
pretendentam. Pamatoti labotā Piedāvājuma cena tiek uzskatīta par saistošu pretendentam.
Ja pretendents nepiekrīt Iepirkuma komisijas pamatoti veiktajam kļūdu labojumam, tā
Piedāvājums tiek noraidīts.

15.

Piedāvājuma cena tiek koriģēta, pieskaitot vai atņemot summas saistībā ar aritmētisko
kļūdu labojumiem tādā veidā, lai Piedāvājumu izvērtēšanā tiek salīdzinātas Piedāvājumu
cenas, kurās iekļauts pilns Darbu apjoms.

16.

Iepirkuma komisija ir tiesīga pieprasīt no pretendenta rakstisku skaidrojumu par viņa
iesniegto Piedāvājumu. Atbildes uz jautājumiem pretendentam jānosūta Pasūtītājam pa
pastu vai pa faksu pieprasījumā norādītajā termiņā.

17.

Iepirkuma komisija ir tiesīga uzaicināt pretendentu uz skaidrojošo sanāksmi Piedāvājuma
detaļu precizēšanai.

18.

Iepirkuma komisija noraida tādu Piedāvājumu, kurš paredz tādu Apsardzes pakalpojumu
izpildi, kas neatbilst Tehniskajā uzdevumā (Nolikuma 1.pielikums) noteiktajām prasībām

vai kurš neatbilst Nolikuma prasībām, vai kura iesniedzēju Iepirkuma komisija atzīst par
neatbilstošu vai nepietiekoši kvalificētu Apsardzes pakalpojumu izpildei.
19.

Iepirkuma komisija var atzīt par Konkursa uzvarētāju tikai vienu Pretendentu.

20.

Pasūtītājam ir tiesības pārtraukt Konkursu jebkurā laikā pirms noslēgts līgums ar Konkursa
uzvarētāju, neuzņemoties nekādas saistības pret Pretendentiem.

21.

Ja Konkursā iesniegts tikai viens Piedāvājums, Iepirkuma komisija lemj, vai tas ir atbilstošs
un saimnieciski izdevīgs un vai ir iespējama līguma slēgšana ar vienīgo Pretendentu.

22.

Ja neviens no iesniegtajiem Piedāvājumiem neatbilst Nolikuma noteikumiem, Pasūtītājs
pieņem lēmumu izbeigt Konkursu.

23.

Iepirkuma komisija informē visus Pretendentus par Konkursa rezultātiem.

24.

Piedāvājumu saturs un informācija par izvērtēšanas gaitu ir aizsargājama informācija, un
izvērtēšanas gaitā tiek ievērots konfidencialitātes princips. Piedāvājumu vērtēšanā drīkst
piedalīties tikai Iepirkuma komisija un tās pieaicinātie speciālisti un eksperti.
VII. LĪGUMA PĀRRUNAS UN NOSLĒGŠANA

25.

Pasūtītājs uzaicinās Pretendentu, kurš tiks atzīts par Konkursa uzvarētāju, uz līguma
pārrunām. Nesekmīgu līguma pārrunu gadījumā Pasūtītājam ir tiesības uzaicināt uz līguma
pārrunām Pretendentu ar nākamo zemāko cenu.

26.

Konkursa uzvarētāja iesniegtais Piedāvājums ir pamats līguma par Apsardzes pakalpojumu
izpildi (turpmāk – Līgums) noslēgšanai.

27.

Ja Piedāvājumu ir iesniedzis tikai viens pretendents, kurš turklāt ir atzīts par Konkursa
uzvarētāju un ir zemu nodokļu vai beznodokļu valstīs vai teritorijās reģistrēts komersants,
vai ārvalstīs reģistrēts komersants, kas uzskatāms par ar Pasūtītāju saistītu uzņēmumu
likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" izpratnē, pirms līguma noslēgšanas Konkursa
uzvarētājam ir pienākums iesniegt informāciju par transferta cenas pamatojumu un
darījuma (cenas) atbilstības tirgus cenai (vērtībai) pamatojumu.

28.

Ja par Konkursa uzvarētāju ir atzīts ārvalstīs reģistrēts komersants, kuram veidojas
pastāvīgā pārstāvniecība Nodokļu konvencijas vai likuma "Par nodokļiem un nodevām"
izpratnē, pirms līguma noslēgšanas Konkursa uzvarētājam ir pienākums iesniegt visus
Pasūtītāja pieprasītos nepieciešamos apliecinājumus saistībā ar pastāvīgo pārstāvniecību.

29.

Ja par Konkursa uzvarētāju ir atzīts ārvalstīs reģistrēts komersants, kurš nav Eiropas
Savienības dalībvalsts rezidents, un piedāvājumā ir paredzēts kā apakšuzņēmēju piesaistīt
Eiropas Savienības dalībvalsts rezidentu, tad līgumā tiks iekļauts noteikums, ka par šī
apakšuzņēmēja sniegtajiem pakalpojumiem vai nosūtīto preci rēķinu apakšuzņēmējs
izraksta Pasūtītājam.

30.

Līgums jānoslēdz līdz 2018.gada 27.decembrim.

31.

Ja Pasūtītājs un Konkursa uzvarētājs līdz 2018.gada 27.decembrim nenoslēdz Līgumu,
Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties slēgt līgumu ar Konkursa uzvarētāju. Šādā gadījumā
Pasūtītājam ir tiesības uzaicināt uz Līguma pārrunām Pretendentu, kurš iesniedzis nākamo
lētāko Piedāvājumu vai pārtraukt Konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

VIII.
32.

KONFIDENCIALITĀTE

Pretendentu skaits un nosaukumi līdz Piedāvājumu atvēršanas brīdim ir neizpaužama
informācija, ja vien normatīvajos aktos nav noteikts citādi, Piedāvājumu saturs un
Iepirkuma komisijas sēžu materiāli ir komercnoslēpums un aizsargājama informācija, un
tie nav izpaužami citiem Pretendentiem vai trešajām personām.
IX. PIELIKUMI

33.

Nolikumam ir pievienoti 3 (trīs) pielikumi:
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums

Tehniskā specifikācija uz 3 lappusēm;
Piedāvājuma vēstule uz 2 lappusēm.
Pieredzes apraksts, personāla saraksts,
materiāltehniskais nodrošinājums

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs
Rīgā, 2018.gada 3.decembrī

J.Gulītis

1.pielikums
Atklāta konkursa nolikumam “Par fiziskās apsardzes pakalpojumu
sniegšanu Aristida Briāna ielā 6, Rīgā”

TEHNISKAIS UZDEVUMS
„Fiziskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana
objektam Aristīda Briāna ielā 6, Rīga”
1. Vispārējie noteikumi:
1.1. Nodrošināt fizisko apsardzi akciju sabiedrības „Conexus Baltic Grid” (turpmāk –
sabiedrība) administratīvajā ēkās 1725m2 A. Briāna ielā 6, Rīgā, un tās teritorijā (turpmāk
viss kopā – Objekts) 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī līgumā paredzētajā termiņā, kā
arī nodrošināt apsardzes posteni ar 1 (vienu) apsardzes darbinieku visu diennakti (no plkst.
8.00 līdz 8.00);
1.2. Nodrošināt Apsardzes darbības likumā un uz tā pamata izdotajos normatīvajos aktos
noteikto prasību ievērošanu;
1.3. Nodrošināt sabiedrības darbinieku piekļuvi ēkai darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00,
kontrolējot piekļuves kārtību teritorijai;
1.4. Nodrošināt piekļuvi ēkai darbiniekiem, kuriem ir pieeja telpām ārpus darba laika (no
plkst.6.00 līdz plkst. 24.00 darba dienās, kā arī svētku dienās un brīvdienās), kontrolējot
darbinieku piekļuves kārtību teritorijai;
1.5. Nodrošināt darbinieku un klientu drošību, kārtību ēkā un teritorijā, kā arī sabiedrībā esošo
materiālo vērtību neaizskaramību. Rūpēties, lai ēkā neiekļūtu iereibuši cilvēki, klaidoņi, preču
izplatītāji un citas nepiederošās personas. Apsardzes darbiniekam, pirms apmeklētāju
iekļūšanas ēkā, noskaidrot apmeklējuma iemeslu un informēt par to apmeklējamo
darbinieku;
1.6. Nodrošināt auto stāvvietu (Objekta teritorijas) drošību, aizliedzot sveša auto transporta
atrašanos tajā bez sabiedrības pārstāvja atļaujas;
1.7. Nodrošināt izbraukuma brigādes (ne mazāk kā 2 (divu) cilvēku sastāvā) ierašanos Objektā
ne vēlāk kā 5 (piecu) minūšu laikā pēc pults izsaukuma;
1.8. Apsardzes darbiniekiem ievērot konfidencialitāti, neizpaust ziņas par darbiniekiem,
materiālajām vērtībām vai cita veida informāciju par sabiedrības darbību;
1.9. Nodrošināt apsardzes
speclīdzekļiem;

darbiniekus

ar

formas

tērpiem,

kā

arī

nepieciešamajiem

1.10. Ugunsgrēka gadījumā apsardzes darbiniekam rīkoties saskaņā ar Latvijas Republikā
ugunsdrošības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību. Citu avārijas gadījumu,
kā elektroinstalācijas, apkures sistēmas, ūdensvada un kanalizācijas sistēmu bojājumu vai
stihisku nelaimju gadījumos, nekavējoties informēt atbildīgās sabiedrības amatpersonas.
Avārijas situācijās rīkoties atbilstoši noteikumiem, lai glābtu personālu un pasūtītāja materiālās
vērtības;
1.11. Nodrošināt apsardzes, ugunsdrošības signalizācijas un video iekārtu uzraudzību, par tās
bojājumiem ziņot sabiedrības atbildīgajai amatpersonai;
1.12. Pakalpojumu nodrošināt atbilstoši sabiedrības iekšējās un piekļuves kārtības noteikumiem;
1.13. Pakalpojuma sniedzējam jābūt noslēgtiem darba līgumiem ar apsardzes darbiniekiem;
1.14. Apsardzes darbiniekiem jābūt derīgam apsardzes sertifikātam visā līguma darbības laikā;
1.15. Pakalpojuma sniedzējam, sabiedrības Objektā jānodrošina apsardzes darbinieki, kuri
nepieciešamības gadījumā ir spējīgi patstāvīgi ātri un operatīvi novērst nepiederošu personu
nesaskaņoto fotografēšanu un filmēšanu;
1.16. Apsardzes darbiniekiem jābūt valsts valodas zināšanu un prasmju līmenim ne mazāk kā
vidējā līmeņa 2.pakāpe (B2);
1.17. Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina apsardzes darbinieku darba režīmu atbilstību
normatīvo aktu prasībām;
1.18. Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina apsardzes darbinieki ar vienāda stila formas tērpiem,
pēc kuriem iespējams identificēt darbinieku piederību pakalpojuma sniedzējam.
2. Apsardzes darbinieka pienākumi:
2.1. Ievērot sabiedrības piekļuves kārtības noteikumus;
2.2. Nepārtraukti atrasties postenī, pildīt dienesta pienākumus;
2.3. Atbildēt uz ienākošajiem tālruņa zvaniem;
2.4.Veikt ierakstus „Dežūru pieņemšanas - nodošanas žurnālā” par maiņas un posteņa inventāra
pieņemšanu – nodošanu, visiem starpgadījumiem Objektā, tehnisko apsardzes līdzekļu
(videonovērošanas iekārtas, ugunsdrošības signalizācijas sistēma, apsardzes signalizācijas
sistēma,), fiziskās aizsardzības sistēmu un teritorijas ārējā apgaismojuma bojājumiem;
2.5.Savas kompetences ietvaros veikt nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu Objektu no visa
veida uzbrukumiem un materiālo zaudējumu nodarīšanas;
2.6.Aizturēt visas nepiederošās personas, kuras atrodas Objektā bez sabiedrības administrācijas
ziņas, sastādīt aktu par personas aizturēšanu, informēt par incidentu administrāciju, izraidīt
nepiederošo personu no Objekta vai nogādāt policijā;

2.7. Pārzināt Objekta apsardzes, aizsardzības un caurlaižu režīma specifiku. Nodrošināt noteikto
piekļuves kārtības ievērošanu;
2.8. Ja Objektā izceļas ugunsgrēks, nekavējoties jāziņo Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienestam pa telefonu 112 un ar esošajiem ugunsdzēsības līdzekļiem jācenšas lokalizēt
ugunsgrēku;
2.9. Zināt Objekta teritorijā esošo telpu izvietojumu, elektrotīklu ieslēgšanu - izslēgšanas atrašanās
vietas un ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietas;
2.10. Zināt Objekta ūdensapgādes galvenā noslēdzošā aizvara atrašanās vietu;
2.11. Pārzināt un prast izmantot ikdienas darbā Objektā esošās videonovērošanas iekārtas,
apsardzes signalizācijas un ugunsdrošības signalizācijas sistēmu, ievērot to lietošanas
instrukcijas.

Apsardzes un drošības daļas vadītājs __________________ Jānis Gulītis

2.pielikums
Atklāta konkursa nolikumam “Par fiziskās apsardzes pakalpojumu
sniegšanu Aristida Briāna ielā 6, Rīgā”

Piedāvājuma vēstule
2018.gada _______________Nr.__________

________________
/Sagatavošanas vieta/

Adresāts:

Akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid”

Projekts: Atklāts konkurss “Par fiziskās apsardzes pakalpojumu sniegšanu Aristida Briāna
ielā 6, Rīgā”
Iepazinušies ar atklāta konkursa nolikumu, mēs apliecinām, ka, ja mūsu piedāvājums tiks
atzīts par saimnieciski izdevīgāko un ar mums tiks noslēgts līgums, mēs apņemamies veikt
Apsardzes pakalpojumus, saskaņā ar atklāta konkursa nolikumu, tā 1.pielikumā esošo Tehnisko
uzdevumu, mūsu sastādīto Apsardzes pakalpojumu tāmi par šādu summu:
N.p.k. Objekta
nosaukums

1.

Birojs:
Aristida
Briāna
Rīga

Pakalpojuma
veids

Izmaksas
par
pakalpoju
ma
veikšanu
mēnesī,
EUR bez
PVN

Reaģēšana
Pretendenta Vieta, no
izpildāmais kuras tiks
reaģēšanas veikta
laiks, min
reaģēšana

Fiziskā
apsardze - viens
6, postenis, viens
apsardzes
darbinieks 24
stundas
diennaktī

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.
Informācija par Pretendenta atbildīgo apsardzes dienesta vadītāju, kurš vadīs un nodrošinās
Apsardzes pakalpojumu izpildi: ________________________________________________
(vārds, uzvārds, sertifikāta numurs)

Informācija par apakšuzņēmējiem, ja tādi tiks pieaicināti
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Informācija par to, vai Pretendents ir/nav uzskatāms par ar akciju sabiedrību “Conexus
Baltic Grid” saistītu uzņēmumu likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” izpratnē (ja
nepieciešams)
_______________________________________________________________________________
Informācija par to, vai Pretendents ir/nav reģistrēts valstī, ar kuru Latvijas Republikai
noslēgta Konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu
(ja nepieciešams)
_______________________________________________________________________________
Pretendenta nosaukums un komersanta vienotais reģistrācijas numurs:_____________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Juridiskā adrese: ___________________________________________________________
Pretendenta kontaktpersona, kura ir pilnvarota risināt ar Piedāvājumu saistītos jautājumus
konkursa gaitā, amats, vārds, uzvārds, telefons un e-pasts:
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Pielikumā:
2. Jāpievieno dokumenti saskaņā ar konkursa nolikuma 7.punktu.
2.1._________________________________________________________ uz ___lappusēm;
2.2._________________________________________________________ uz ___lappusēm;
2.3._________________________________________________________ uz ___lappusēm;
2.4._________________________________________________________ uz ___lappusēm;
2.5._________________________________________________________ uz ___lappusēm;
2.6._________________________________________________________ uz ___lappusēm;
(Pretendenta izpildinstitūcijas ar pārstāvības tiesībām vai prokūrista, pilnvarnieka vārds, uzvārds, amats, paraksts)

Pielikums Nr. 3
Atklāta konkursa nolikumam “Par fiziskās apsardzes pakalpojumu
sniegšanu Aristida Briāna ielā 6, Rīgā”

PRETENDENTA PIEREDZES APRAKSTS
I Forma

Nr.

Informācija par
pasūtītāju, norādot
kontaktpersonu

Sniegtais pakalpojums (pakalpojuma apraksts,
raksturojot sniegtā pakalpojuma saturu)

Pakalpojumu
sniegšanas
laiks/periods

Apsargājamo
telpu platība

1.
2.
3.
Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, datums,
PASŪTĪJUMA IZPILDEI PIEDĀVĀTĀ PERSONĀLA SARAKSTS
II Forma
FIZISKĀS APSARDZES PERSONĀLS
N. p. k.

Vārds, Uzvārds

Kvalifikāciju, profesionalitāti apliecinošie dokumenti
Apsardzes
Nr.

sertifikāts Pirmās
palīdzības Citi
kvalifikāciju
kursu apliecības Nr.
apliecinoši dokumenti

Valodu prasmes

1.
Pieredze
2.
Pieredze

Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, datums,
III Forma
PRETENDENTA TEHNISKAIS NODROŠINĀJUMS UN RESURSI
Apsardzes pakalpojumu veids

Nepieciešamais minimālais tehniskais nodrošinājums un Pretendenta tehniskais nodrošinājums un
resurs
resursi

Fiziskā apsardze

Apsardzes darbinieku individuālais ekipējums
Formas tērpi
Sakaru līdzekļi

Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, datums,

