
APSTIPRINĀTA
ar Profesionālās izglītības kompetences centra 
“Daugavpils tehnikums”
2022. gada 26.aprīļa Iepirkuma komisijas sēdes 
protokolu Nr. 1.26/18/1

IEPIRKUMA (TIRGUS IZPĒTES)
“PIKC “DAUGAVPILS TEHNIKUMS” ĒKU TEHNISKĀS APSARDZES 

ORGANIZĒŠANA UN NODROŠINĀŠANA”
INSTRUKCIJA

(Iepirkuma identifikācijas Nr. PIKC DT 2022/18)

1. Vispārīgie noteikumi:
Tirgus izpētes instrukcija (turpmāk tekstā -  instrukcija) nosaka kārtību, kādā Profesionālās 
izglītības kompetences centrs "Daugavpils tehnikums", reģistrācijas Nr. 2734003068, nodokļu 
maksātāja Nr. LV90009625574, juridiskā adrese: Strādnieku ielā 16, Daugavpilī, LV-5404 
(turpmāk tekstā -  pasūtītājs), izsludina tirgus izpēti pretendenta izvēlei PIKC “Daugavpils 
tehnikums” ēku tehniskās apsardzes organizēšanā un nodrošināšanā.
1.1. Pasūtītājs izsludina tirgus izpēti (turpmāk tekstā -  iepirkums) publicējot sludinājumu 
pasūtītāja mājas lapā internētā www.daugvt.lv.
1.2. Sludinājumā par iepirkumu pasūtītājs nosaka piedāvājumu iesniegšanas termiņu. 
Piedāvājumi, kurus pasūtītājs saņems pēc noteiktā iesniegšanas termiņa, netiks izskatīti.
1.3. Iepirkums tiek organizēts saskaņā ar Latvijas laiku un Latvijas Republikā noteiktajām 
darba un svētku dienām.
1.4. Pretendenta iesniegtā piedāvājuma derīguma laikam no iepirkuma piedāvājumu atvēršanas 
dienas jābūt ne mazākam kā 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām. Pretendentam piedāvājuma 
derīguma laiks ir saistošs līdz līguma noslēgšanai, vai paziņojuma par piedāvājuma noraidīšanu 
saņemšanai.
1.5. Iepirkuma piedāvājuma parakstītājiem jāgarantē sniegto ziņu patiesīgums un precizitāte.
1.6. Kontaktper sonas:
1.6.1. Tehniskās specifikācijas jautājumos: Saimniecības nodaļas vadītājs Mihails Jenbajevs, 
mob.t. +371 27741515, e-pasts: Mihails.Jenbaievs@daugvt.lv
1.6.2. Iepirkuma organizatoriskajos jautājumos -  juriste Inga Lose, e-pasts: Inga.Lose@daugvt.lv

2. Ziņas par iepirkuma priekšmetu:
2.1. Iepirkuma priekšmets atbilstoši CPV klasifikatoram: 79710000-4 (Apsardzes
pakalpojumi).
2.2. NUTS kods: LV005 -  līguma izpilde Latgales reģionā, Daugavpils pilsēta.
2.3. Pakalpojuma apraksts un apjoms ir noteikts tehniskajā specifikācijā (1 .pielikums).
2.4. Līguma kopēja summa nedrīkst pārsniegt 9999,99 EUR neieskaitot pievienotās vērtības 
nodokli.
2.5. Līgums tiek noslēgts uz 12 (divpadsmit) mēnešiem.

3. Pretendentiem izvirzītās prasības:
3.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā 
ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un 
visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem 
piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība).
3.2. Pretendents nevar piesaistīt apakšuzņēmējus līguma izpildei.
3.3. Pretendentam ir spēkā esoša Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts policijas 
izsniegta speciālā atļauja (licence) apsardzes darbības veikšanai (nepieciešams pievienot 
piedāvājumam).
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3.4. Pretendentam jāsniedz sava darbinieka derīgs sertifikāts, kas apliecina, ka Pretendentam ir 
speciālists, kurš kompetents veikt elektroietaišu ekspluatāciju (nepieciešams pievienot 
piedāvājumam).
3.5. Pretendentam ir jābūt apdrošināšanas polises, kas apliecina, ka pretendenta profesionālā 
darbība ir apdrošināta, saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 3.februāra noteikumiem Nr.58 
„Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu apsardzes darbībā”.
3.6. Pretendenta pieredzei tehniskajā specifikācijā minēto pakalpojumu sniegšanā jābūt ne 
mazāk kā 5 (pieci) gadi.
3.7. Pretendentam jābūt vismaz divām mobilajām grupām Daugavpilī.

4. Piedāvājumu iesniegšanas kārtība:
4.1. Visi piedāvājuma dokumenti iepirkumam iesniedzami līdz 2022.gada 3.maijam pīkst. 
12:00 .
4.2. Piedāvājums jāiesniedz parakstīts (ar paraksttiesīgās personas parakstu), līdz noteiktajam 
termiņam Strādnieku ielā 16, Daugavpilī (aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu 
„KONFIDENCIĀLI”. Tirgus izpētei „PIKC “Daugavpils tehnikums” ēku tehniskās apsardzes 
organizēšana un nodrošināšana”, neatvērt līdz 2022.gada 3.maijam, pīkst. 12:00”. Uz aploksnes 
jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs), vai elektroniski uz e-pasta adresi: 
dvt@daugvt.lv . Elektroniskajam piedāvājumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu 
un ar norādi: „DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO 
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU”.
4.3. Piedāvājumu atklāta atvēršana notiks 2022.gada 3.maijā pīkst.12:05 PIKC “Daugavpils 
tehnikums”, 207.kabinetā, Strādnieku ielā 16, Daugavpilī.
4.4. Pretendentiem piedāvājuma dokumentācija jāiesniedz pasūtītājam rakstveidā latviešu 
valodā. Dokumentiem svešvalodā jāpievieno tulkojums latviešu valodā
4.5. Iepirkuma pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.
4.6. Pretendentam jānoformē un jāiesniedz šādi dokumenti:
4.6.1. Pretendenta vai tā pilnvarotās personas parakstīts iepirkuma pieteikums, atbilstoši
2.pielikuma paraugam (oriģināls).
4.6.2. Finanšu un tehniskais piedāvājums, atbilstoši 3.pielikuma paraugam (oriģināls). Cena 
norādāma EUR, bez PVN, ar divām zīmēm aiz komata. Piedāvājuma cenā jābūt iekļautiem 
visiem pretendenta izdevumiem, kas saistīti ar darbu izpildi.
4.6.3. Ja pretendenta dokumentus paraksta pilnvarotā persona (nevis pretendenta likumiskais 
pārstāvis), tad obligāti jāpievieno dokuments, kas apliecina parakstījušās personas tiesības 
pārstāvēt pretendentu (oriģināls vai apliecinātā kopija).
4.6.4. spēkā esošā Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts policijas izsniegta speciālā 
atļauja (licence) apsardzes darbības veikšanai (apliecinātā kopija);
4.6.5. apdrošināšanas polises, kas apliecina, ka pretendenta profesionālā darbība ir apdrošināta 
saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 3.februāra noteikumiem Nr.58 „Noteikumi par 
civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu apsardzes darbībā” (apliecinātā kopija);
4.6.6. pretendenta pieredzes apraksts, kurā jānorāda informācija par pieredzi tehniskās 
apsardzes apkalpošanā (atbilstoši paraugam 4.pielikumā), un pievienojot sarakstam atsauksmes 
no 3 klientiem, ar kuriem Pretendentam ir vai bija noslēgti līgumi. Atsauksmē jābūt ietvertai 
visai nepieciešamajai informācijai, lai pasūtītājs varētu izvērtēt pretendenta atbilstību attiecīgajai 
iepirkuma instrukcijas prasībai, kā arī norādītai pasūtītāja kontaktpersonai un 
kontaktinformācij ai;
4.6.7. Pretendenta darbinieka derīgs sertifikāts, kas apliecina, ka Pretendentam ir speciālists, 
kurš kompetents veikt elektroietaišu ekspluatāciju (apliecinātā kopija);
4.6.8. Jebkura cita informācija, kura pēc pretendenta domām var ietekmēt pasūtītāja izvēli.
4.7. Pretendents var mainīt vai atsaukt savu piedāvājumu, iesniedzot rakstisku paziņojumu līdz
4.1. punktā norādītāj am termiņam.
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4.8. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt 
(izņemot gadījumus, ja ir konstatēta aritmētiskā kļūda aprēķinos).
4.9. Jebkurš piedāvājums, kas saņemts pēc instrukcijas 4.1.punktā noteiktā piedāvājumu 
iesniegšanas termiņa, ar pavadvēstuli tiks nosūtīts atpakaļ bez izskatīšanas.

5. Saņemto piedāvājumu atvēršana, piedāvājumu vērtēšana un izvēle, lēmuma 
pieņemšana:
5.1. 2022.gada 3.maijā plkst.l2:05 PIKC „Daugavpils tehnikums” telpās, Strādnieku ielā 16, 
Daugavpilī, 207.kabinetā iepirkumu komisija atvērs iesniegtajos piedāvājumus, to iesniegšanās 
secībā.
5.2. Katram pretendentam ir tiesības pilnvarot vienu pārstāvi, kurš drīkst piedalīties 
piedāvājumu atvēršanā. Pretendentu pārstāvju pienākums ir iesniegt pilnvaru par piedalīšanos, 
uzrādīt personību apliecinošu dokumentu un parakstīt pretendentu pārstāvju sarakstu, kurā 
jānorāda pārstāvamā pretendenta nosaukums (firma), pretendenta pārstāvja vārds, uzvārds, 
personu apliecinošs dokuments, tā numurs un piedalīšanās pamatojums.
5.3. To pretendentu aploksnes, no kuriem ir saņemts paziņojums par piedāvājuma atsaukšanu, 
netiek atvērtas.
5.4. Pretendentu pārstāvjiem ir tiesības piedalīties tikai piedāvājumu aplokšņu atvēršanas laikā 
un atbildēt uz komisijas locekļu jautājumiem, kas saistīti ar pārstāvamo pretendentu 
iesniegtajiem dokumentiem, kā arī iepazīties ar citu pretendentu piedāvātajām cenām.
5.5. Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs, atverot iepirkuma aploksnes ar piedāvājumiem, nosauc 
pretendenta nosaukumu, finanšu piedāvājuma tabulā norādītos darbu nosaukumus, cenu, kopējo 
piedāvājuma summu, samaksas nosacījumus.
5.6. Iepirkuma rezultātu paziņošana notiek pēc iesniegto piedāvājumu izvērtēšanas, iepirkuma 
komisijas lēmuma pieņemšanas.
5.7. Ja iepirkuma komisija vērtēšanas procesā konstatēs tādu piedāvājuma neatbilstību kārtības 
prasībām, kura var ietekmēt turpmāko lēmumu pieņemšanu attiecībā uz pretendentu, iepirkuma 
komisija var pieņemt lēmumu par piedāvājuma izslēgšanu no tālākas vērtēšanas.
5.8. Iepirkuma komisija pārbaudīs vai pretendents ir iesniedzis visus instrukcijas 4.6.punktā 
noteiktos dokumentus.
5.9. Ja iepirkuma komisija konstatēs, ka nav iesniegts kāds no instrukcijas 4.6.punktā 
norādītajiem dokumentiem vai to saturs neatbilst kārtības prasībām, pretendents tiks izslēgts no 
turpmākās dalības iepirkumā un piedāvājums tālāk netiek vērtēts.
5.10. Iepirkuma komisija pārbaudīs pretendenta finanšu un tehniskā piedāvājuma atbilstību 
kārtības noteiktajām prasībām. Ja finanšu un tehniskais piedāvājums neatbildīs kārtības 
prasībām, pretendents tiks izslēgts no tālākas dalības iepirkumā.
5.11. Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav pieļautas 
aritmētiskās kļūdas. Ja aritmētiskās kļūdas tiek konstatētas, komisija tās izlabo un par to informē 
attiecīgo pretendentu.
5.12. Vērtējot pretendenta piedāvājumu, komisija ņem vērā piedāvājuma līgumcenu bez PVN.
5.13. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu, kas pilnībā atbilst instrukcijas izvirzītajām 
prasībām un ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums. Saimnieciski visizdevīgāko 
piedāvājumu iepirkumu komisija noteiks pēc šādiem kritērijiem:

Nr.
p.k. Vērtēšanas kritēriji

Maksimāli 
iespējamais 

punktu skaits (P)

Formula punktu 
aprēķinam

1. Ēku tehniskās apsardzes pakalpojuma 
izmaksas mēnesī 70

( R  m ir/R  pied)*P  sk

2 . Iekārtu uzstādīšanas vienreizējās izmaksas 5 ( R  m ir/R  pied)*P sk

3.
Viltus trauksmes izsaukuma izmaksas vienam 
gadījumam

5
( R  m ir/R  pied)*P  sk
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4. Apsardzes signalizācijas iekārtu tehniskas 
apkopes izmaksas (par vienu reizi) 10 ( R  m in/R  pied)*P  sk

5. Apsardzes signalizācijas iekārtu remontdarbu 
izmaksas (vienas stundas likme) 10 ( R  m in/R  pied)*P  sk

Maksimāli iespējamais kopējais punktu skaits: 100

Iepirkuma komisija punktus aprēķina katram piedāvājumam atsevišķi, saskaņa ar formulu, kur

R-min -  iepirkumā piedāvātā zemākā cena katrā vērtēšanas kritērijā;
Rpied -  vērtējamā pretendenta piedāvātā cena katrā vērtēšanas kritērijā;
Psk -  attiecīgā kritērija punktu skaits.

5.14. Maksimāli iegūstamais punktu skaits ir 100. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu 
tiks atzīts piedāvājums, kas, apkopojot individuālos vērtējumus, ieguvis visaugstāko 
novērtējumu (vislielāko vērtēšanas kritēriju punktu summu), pie nosacījuma, ka pretendenta 
piedāvājums atbilst visām iepirkuma instrukcijas prasībām. Pirms lēmuma par iepirkuma 
rezultātiem pieņemšanas komisija pārliecinās, vai pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma 
slēgšanas tiesības, nav apturēta vai pārtraukta saimnieciskā darbība, pret pretendentu nav 
piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus 
intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts 
noteiktās sankcijas, kā arī nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parāda, 
kas pārsniedz 150 euro. Ja konstatēts, ka attiecīgā pretendenta saimnieciskā darbība ir apturēta 
vai pārtraukta, vai pret pretendentu ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai 
būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas 
līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, vai arī Valsts ieņēmumu dienesta 
administrēto nodokļu (nodevu) parāds pārsniedz 150 euro, komisija ir tiesīga noraidīt šā 
pretendenta piedāvājumu un izvēlēties nākamo izdevīgāko piedāvājumu, vai arī izbeigt vai 
pārtraukt iepirkumu.
5.15. Divu vai vairāku līdzvērtīgu piedāvājumu gadījumā, priekšrocības tiks piešķirtas 
pretendentam ar lielāko iegūto punktu skaitu 1. un 5. vērtēšanas kritēriju pozīcijā.
5.16. Pasūtītājs ir tiesīgs jebkurā brīdī pārtraukt/izbeigt iepirkumu, ja tam ir objektīvs 
pamatojums.
5.17. Komisijai piedāvājumu izvērtēšanas gaitā ir tiesības pieprasīt iepirkuma pretendentiem 
skaidrojumus par viņu iesniegtajiem piedāvājumiem.
5.18. Iepirkumu komisija ir tiesīga izvēlēties nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ja 
iepirkuma uzvarētājs atteiksies slēgt līgumu.
5.19. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma par iepirkuma rezultātiem pieņemšanas visi pretendenti 
rakstiski tiks informēti par pieņemto lēmumu.
5.20. Pretendents ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu. Iepirkuma komisija ir tiesīga pārbaudīt 
pretendenta sniegto ziņu patiesumu. Ja iepirkuma komisija, pārbaudot pretendenta jebkuras 
sniegtās ziņas, konstatēs, ka tās neatbilst patiesībai, pretendents no tālākas līdzdalības iepirkumā 
tiks izslēgts.

6. Līguma noslēgšanas kārtība:
6.1. Iepirkuma uzvarētājam līdz datumam, kas ir norādīts pasūtītāja paziņojumā par piegādes 
līguma slēgšanu, bet ne vēlāk kā līdz piedāvājuma derīguma laika beigām, jānoslēdz līgums ar 
pasūtītāju.
6.2. Slēdzot līgumu, cenas un samaksa par izpildītājiem darbiem tiek noteikta EUR.
6.3. Ja iepirkuma uzvarētājs paziņojumā norādītajā termiņā līgumu nenoslēdz, tad tiek 
uzskatīts, ka viņš ir atteicies no šīm tiesībām. Šajā gadījumā pasūtītājam ir tiesības uzaicināt 
slēgt līgumu ar nākamo labāko pretendentu, vai arī organizēt jaunu iepirkuma procedūru.
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Pielikumā:
1 .pielikums
2. pielikums
3. pielikums
4. pielikums

Tehniskā specifikācija (uz trim lp.)
Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa) (uz vienas lp.) 
Finanšu un tehniskais piedāvājums (veidlapa) (uz divām lp.) 
Pretendenta pieredzes apraksts (veidlapa) (uz vienas lp.)
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1 .pielikums
Iepirkuma (tirgus izpētes) instrukcijai

(Identifikācijas Nr. PIKC DT 2022/18)

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Iepirkumam (tirgus izpēte) „PIKC “Daugavpils tehnikums” ēku tehniskās apsardzes

organizēšana un nodrošināšana”
(Identifikācijas Nr. PIKC DT 2022/18)

Iepirkuma priekšmets: PIKC “Daugavpils tehnikums” ēku tehniskās apsardzes organizēšana un 
nodrošināšana, tai skaitā apsardzes signalizācijas iekārtu kontrole, vadība, tehniskā apkope 
(divas reizes gadā) un remonts (pēc nepieciešamības). Pretendentam jānodrošina pasūtītāja 
darbinieku apmācība iekārtu izmantošanā.

Nepieciešamie pasākumi vai darbība tehniskās apsardzes nodrošināšanai:
1. 10 (desmit) darba dienu laikā no līguma spēkā stāšanās brīža PIKC “Daugavpils 

tehnikums” objektos pieslēgt tehniskās apsardzes iekārtas centralizētajai apsardzes pultij.
2. Gadījumā, ja pretendents ievietos pasūtītāja objektos savas papildus iekārtas (kuras 

nepieciešamas tehniskās apsardzes nodrošināšanai), tad tās tiek nodotas pasūtītājam 
bezatlīdzības lietošanā līdz līguma darbības termiņa beigām.

3. Nodrošināt objektu nepārtrauktu tehnisko apsardzi un centralizētajai apsardzes pultij 
pieslēgto apsardzes signalizācijas iekārtu darbību 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī.

4. Nodrošināt iekārtu darbību arī elektroenerģijas padeves traucējumu vai pārtraukumu 
gadījumā.

5. Uzsākot tehniskās apsardzes pakalpojuma sniegšanu, nodrošināt apmācību vismaz divām 
identificējamām pasūtītāja personām (katrai savs kods) veikt objekta signalizācijas 
pieslēgšanu un atslēgšanu.

6. Gadījumā, ja iestājas 2.punktā noteiktie apstākļi, tad, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc 
objekta iekārtu nodošanas lietošanā sagatavot un iesniegt pasūtītāja pilnvarotajai 
personai izskatīšanai un saskaņošanai rīcības instrukciju pasūtītāja darbinieku darbībai ar 
iekārtām, instrukciju par rīcību trauksmes gadījumos.

7. Nodrošināt PIKC “Daugavpils tehnikums” materiālo vērtību drošību objekta telpās.
8. Operatīvi, ne ilgāk kā 5 (piecu) minūšu laikā pēc trauksmes signāla saņemšanas 

centralizētās apsardzes pultī, nodrošināt pretendenta operatīvās grupas ierašanos objektā 
un rīcību atbilstoši apstākļiem, lai novērstu vai mazinātu zaudējumus, kas var rasties 
trešo personu prettiesiskas rīcības vai citāda veida apdraudējuma rezultātā.

9. Par ārkārtas gadījumu iestāšanos (ielaušanās, uzbrukums, ugunsdrošības signalizācijas 
trauksmes signāls, viltus trauksme u.tml.) nekavējoties paziņot attiecīgajam dienestam un 
paziņot pasūtītāja pilnvarotajai personai par visiem notikumiem, kas saistīti ar objekta 
iekārtu darbību.

10. Pretendenta darbiniekiem, ierodoties objektā pēc trauksmes signāla saņemšanas, jābūt 
nodrošinātiem ar apsardzes veikšanai nepieciešamajiem speciālajiem līdzekļiem un 
ģērbtiem uniformās, pēc kurām iespējams identificēt to piederību pakalpojumu 
sniedzējam.

11. Operatīvi informēt pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi par visiem notikumiem, kas ir saistīti 
ar objekta tehnisko apsardzi vai signalizācijas darbību, tās traucējumiem, kas varētu 
ietekmēt kvalitatīvu saistību izpildi.

6



12. Pamatojoties uz pasūtītāja pilnvarotās personas pieteikumu par iekārtas bojājumu, vienas 
darba dienas laikā no pieteikuma saņemšanas brīža par remonta nepieciešamību, ierasties 
objektā un veikt iekārtu diagnostiku, defektāciju.

13. Uz apsardzes signalizācijas iekārtu remonta laiku nodrošināt objektus ar rezerves iekārtām 
vai risinājumiem apsardzes nodrošināšanai.

14. Nodrošināt trauksmes pogas ierīkošanu un darbību, un ārkārtas gadījumos nodrošināt 
pretendenta operatīvās grupas ierašanos uz konkrēto objektu.

PIKC “Daugavpils tehnikums” objektos esošās tehniskās apsardzes iekārtu saraksts/apraksts:

Nr.
p.k.

Aprīkojuma
nosaukums

Mērvie
nība

Daudzums objekta

Bauskas iela 
21

Bauskas iela 
23

Bauskas iela 
25

Strādnieku
iela
16

Mendeļejeva
iela

1

Bauskas iela 
23

(Dzelzceļu
laboratorija)

1 . Apsardzes
signāldevējs gab. 16 114 154 24

2. Kontroles panelis gab. 1 1 1
3. Trauksmes poga gab. 1 1 1 1
4. Transformators gab. 8 12 2
5. Klaviatūra gab. 2 8 5 3
6. Paplašinātājs m 7 10 3
7. Akumulators m 8 12 2
8. Kabeļu kanāls m 460 612 120
9. Kabelis m 2213 3842 762
10. Savienojumu kārba gab. 10 16 4
11. Lādētājs gab. 8 12 1
12. Sirēna gab. 1 1 1 2
13. Ugunsdrošības 

signalizācijas sistēma gab. 1 1 1 1

Pretendents (līguma noslēgšanas gadījumā) uzņemas pilnu materiālo atbildību par PIKC 
„Daugavpils tehnikums” tehniskās apsardzes aprīkojumu un nodrošina to tehniski drošā darba 
stāvoklī.

Apsardzes signalizācijas sistēmas tehniskās apkopes laika javeic šādi darbi:

Apkopes biežums Izpildāmie darbi

1 reizi pusgadā

■ Sistēmas darbspējas novērtējums (notikumu un bojājumu atmiņas 
analīze), programmnodrošinājuma konfigurācijas saglabāšana (rezerves 
kopija);

■ Sistēmas laika korekcija;
■ Apsardzes sistēmas vispārējās darbības pārbaude -  imitējot trauksmes 

režīmu, tiek pārbaudīta sistēmas kopējā darbība, sakaru kanālu darbība;
■ Vizualizācijas programmatūras darbības pārbaude -  trauksmes imitācijas 

laikā fiksēto notikumu secību un informācija atbilst telpu plāniem un 
apzīmējumiem vizualizācijas programmatūras vidē;

■ Darba stacijas un iekārtu dzesēšanas elementu attīrīšana no putekļiem;
■ Neatbilstību atklāšanas gadījumā -  AS konfigurācijas un vizualizācijas 

korekcija;
■ Rezerves un pamata barošanas avotu pārbaude;
■ Apsardzes sistēmu devēju darbspējas vizuāla pārbaude -  tiek pārbaudīta 

devēju pārredzamības zona;
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■ Signāldevēju attīrīšana no netīrumiem (pēc vajadzības);
■ Kabeļu savienojumu un iekārtu stāvokļa vizuāla pārbaude;
■ Iepriekšējā periodā veikto remontdarbu kvalitātes pārbaude.

Pirms piedāvājuma iesniegšanas, bet ne vēlāk kā līdz 2022.gada 2.maijam (ieskaitot), 
pretendentam ir tiesības iepazīties ar objektu, iepriekš saskaņojot laiku ar PIKC 
"Daugavpils tehnikums" Saimniecības nodaļas vadītāju Mihailu Jenbajevu, mob.t. +371 
27741515, e-pasts -  Mihails.Jenbajevs@daugvt.lv .
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[VEIDLAPA]

2.pielikums
Iepirkuma (tirgus izpētes) instrukcijai

(Identifikācijas Nr. PIKC DT 2022/18)

fiaraksta uz Pretendenta uzņēmuma veidlapas]

2022.gada 
Nr.

PRETENDENTA PIETEIKUMS
Iepirkumam „PIKC “Daugavpils tehnikums” ēku tehniskās apsardzes 

organizēšana un nodrošināšana”
Iepirkuma identifikācijas Nr. PIKC DT 2022/18

Pretendents
/nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiska adrese/

tās _________________________________________
/amata nosaukums, vārds, uzvārds/

persona,

apstiprina, ka ir iepazinies ar PIKC „Daugavpils tehnikums” izsludinātā iepirkuma (tirgus izpēte) 
„PIKC “Daugavpils tehnikums” ēku tehniskās apsardzes organizēšana un nodrošināšana” 
instrukciju un tai piekrīt. Iepirkuma instrukcija ir skaidra un saprotama, iebildumu un pretenziju 
nav.
Mēs saprotam, ka Jūs varat pieņemt vai noraidīt jebkuru piedāvājumu, kā arī anulēt iepirkuma 
rezultātus.
Apstiprinām, ka pievienotais Finanšu un tehniskais piedāvājums un Pretendenta pieredzes 
saraksts ir šī Pieteikuma neatņemama sastāvdaļa.
Mēs garantējam, ka pakalpojumi tiks sniegti atbilstoši mūsu iesniegtajam piedāvājumam.
Ar savu parakstu apliecinām, ka:

1. neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegti šim iepirkumam;
2. līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā apņemamies slēgt iepirkuma līgumu un 

pildīt visus līguma nosacījumus;
3. garantējam veikto darbu kvalitāti un pietiekamus resursus to veikšanai;
4. piedāvājuma derīguma termiņš -  30 kalendārās dienas no tā iesniegšanas dienas;
5. visa iesniegtā informācija ir patiesa.

Paraksttiesīgās personas
vārds, uzvārds ______________________________________________________
Ieņemamais amats ______________________________________________________
Paraksts ______________________________________________________
Datums

z.v.



[VEIDLAPA]
FINANŠU UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 

Iepirkumam „PIKC “Daugavpils tehnikums” ēku tehniskās apsardzes 
organizēšana un nodrošināšana”

Iepirkuma identifikācijas Nr. PIKC DT 2022/18

3.pielikums
Iepirkuma (tirgus izpētes) instrukcijai

(Identifikācijas Nr. PIKC DT 2022/18)

2022.gada 

Nr.

Pretendents:
Pretendenta nosaukums: 
Vienotais reģ. Nr. vai personas 
kods:
Nodokļu maksātāja reģ. Nr. : 
Juridiskā adrese:
Bankas nosaukums:
Kods:
Norēķinu konts:

Amatpersona:
Vārds, uzvārds:
Ieņemamais amats:
Paraksta tiesības (pamatojums):
Tālrunis/fakss:
e-pasta adrese:

Kontaktpersona:
Vārds, uzvārds:
Ieņemamais amats: 
Tālrunis/fakss: 
e-pasta adrese:

Iepazinušies ar iepirkuma „PIKC “Daugavpils tehnikums” ēku tehniskās apsardzes organizēšana 
un nodrošināšana”, identifikācijas numurs PIKC DT 2022/18, instrukciju, mēs piedāvājam veikt 
PIKC “Daugavpils tehnikums” ēku tehniskās apsardzes organizēšanu un nodrošināšanu, un 
apliecinām izpildīt iepirkuma tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.

Piedāvājam sniegt pakalpojumus atbilstoši iepirkuma „PIKC “Daugavpils tehnikums” ēku 
tehniskās apsardzes organizēšana un nodrošināšana”, identifikācijas numurs PIKC DT 2022/18, 
instrukcijai par šādām cenām EUR (bez PVN):

Nr.
p.k. Darba apraksts Cena*, EUR, 

bez PVN

1. Ēku tehniskās apsardzes pakalpojuma izmaksas mēnesī
2. Visas ar iekārtu uzstādīšanu vai pielāgošanu, sistēmas
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programmēšanu un pieslēgšanu pakalpojuma sniedzēja 
centrālai pultij saistītās izmaksas (vienreizējie ieguldījumi 
par izlietotiem materiāliem un patērēto darbu)

3.

Viltus trauksmes izsaukuma izmaksas vienam gadījumam
(Ar viltus trauksmes izsaukumu tiek saprasts tāds 
izsaukums, kas radies pasūtītāja vainas dēļ, nepamatoti 
izsaucot apsardzes grupu uz objektu)

4. Apsardzes signalizācijas iekārtu tehniskās apkopes 
izmaksas (par vienu reizi)

5. Apsardzes signalizācijas iekārtu remontdarbu izmaksas 
(vienas stundas likme)

* Piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar darbu izpildi, tai skaitā, bet ne 
tikai, piedāvājumā atspoguļotās izmaksas, izdevumi par darbu veikšanai nepieciešamo 
materiālu, tehnikas un aprīkojuma iegādi, piegādi un/vai nomu, energo un citiem resursiem, 
nodokļi (izņemot PVN), nodevas, izmaksas, kas saistītas ar iespējamo defektu un/vai trūkumu 
novēršanu, pretendenta virsizdevumi un peļņa, iespējamie darbu sadārdzinājuma izdevumi 
līguma darbības laikā, izmaksas nepieciešamo atļauju iegūšanai no trešajām pusēm, kā arī citi 
izdevumi.

Samaksas nosacījumi: ___ (____________) kalendāro dienu laikā no rēķina izrakstīšanas
dienas.

Garantijas termiņš apsardzes signalizācijas iekārtu remonta darbiem:___(____________ )
mēneši no darbu pieņemšanas -  nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

Mēs apliecinām, ka tehnisko apsardzi veiks apsardzes darbinieki, kuriem ir spēkā esošs 
apsardzes sertifikāts, un ja kāda darbinieka sertifikātam beigsies derīguma termiņš, tad tas tiks 
pagarināts.

Mēs apliecinām, ka apsardzes signalizācijas iekārtu tehniskās apkopes un remonta pakalpojumus 
veiks speciālists/-i, kurš/-i ir teorētiski apmācīts/-i un kuram/-iem ir praktiska pieredze veikt 
minēto iekārtu ražotāja noteiktās tehniskās apkopes un remonta pakalpojumus.

Pielikumā:
■ Pretendenta pieredzes apraksts.
■ Latvijas Republikas Valsts policijas izsniegta speciālā atļauja (licence) apsardzes darbības 

veikšanai (apliecinātā kopija).
■ Sertifikāts, kas apliecina, ka Pretendentam ir speciālists, kurš kompetents veikt 

elektroietaišu ekspluatāciju (apliecinātā kopija).

Paraksttiesīgās personas 
vārds, uzvārds 
Ieņemamais amats 
Paraksts 
Datums

z.v.
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[VEIDLAPA]

4.pielikums
Iepirkuma (tirgus izpētes) instrukcijai

(Identifikācijas Nr. PIKC DT 2022/18)

PRETENDENTA PIEREDZES APRAKSTS

Nr.
p.k.

In form ācija  par 
pakalpojum a  

saņēm ēju  
(nosaukum s, 

adrese)

P akalpojum a saņēm ēja  
k ontaktpersona (vārds, 

uzvārds) un tās 
k ontaktin form ācija  

(tālrunis, e-pasts)

P akalpojum a apraksts
P akalpojum a  

sn iegšanas  
la ika periods

1.

2.

3.

Pielikumā: 3 (trīs) atsauksmes (oriģināls vai apliecināta kopija) kopa uz__________lp.

2022.gada

(paraksts)

(amats, vārds, uzvārds)
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