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Par papildus informācijas sniegšanu  

par iepirkuma procedūras “Par apsardzes pakalpojumu sniegšanu”  

(ID Nr.RS/2020/15) nolikuma prasībām 

 

Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” Iepirkuma 

komisija (turpmāk – Pasūtītājs) no iespējamā piegādātāja ir saņēmusi vēstuli ar lūgumu sniegt 

skaidrojumu par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautām prasībām. 

 

Jautājums: 

Izsludinātais iepirkuma objekts sastāv no 2 daļām – fiziskās un tehniskās apsardzes. Saskaņā 

ar nolikumu, lielākais pakalpojuma īpatsvars gan pakalpojuma apjoma, gan finansiāli ir tieši 

fiziskās apsardzes pozīcijā, kas sastāda 97% no kopējā darba apjoma, bet tehniskās apsardzes 

pakalpojumi atlikušos 3%.  

Saskaņā ar nolikumu, šobrīd lai izpildītu kvalifikācijas prasības, pretendentam jābūt 

izsniegtai gan fiziskās, gan tehniskās apsardzes licencei un jāspēj izpildīt noteiktas tehniskās, 

finansiālās un pieredzes kvalifikācijas prasības. Šobrīd no dalības iepirkumā ir izslēgti visi 

apsardzes pakalpojumu sniedzēji, kuriem nav tehniskās apsardzes licences, bet kuri fiziskās 

apsardzes jomā spēj kvalificēties un piedāvāt iespējams labāku kvalitāti par zemāku cenu. 

Šobrīd ir izveidojusies situācija, ka galvenais kritērijs ir spēja nodrošināt tehnisko apsardzi, 

kas nav pareizi pēc būtības, jo šī pakalpojuma īpatsvars iepirkumā ir vien 2%, bet fiziskā 

apsardze ir palikusi otrā plānā, kaut gan ir ar vislielāko īpatsvaru.  

Šajā sakarā lūdzam Jūs izvērtēt lietderību sadalīt apsardzes iepirkuma priekšmetu 

daļās, nodalot fiziskās apsardzes pakalpojumus no tehniskās apsardzes pakalpojuma, kas 

rezultēsies lielākā konkurencē, zemākā pakalpojuma cenā, un iespējā izvēlēties pretendentu ar 

lielāko pieredzi un kvalitāti.  

 

Atbilde: 

Pasūtītājs informē, ka saskaņā ar iepirkumu procedūras “Par apsardzes pakalpojumu 

sniegšanu” nolikumu, fiziskās apsardzes īpatsvars tiek plānots orientējoši 50% no visa līguma 

apjoma, kā tas izriet arī no nolikuma 25.2.punkta C1 kritērija “Fiziskās apsardzes izmaksas” 

īpatsvara attiecībā pret citiem izmaksu kritērijiem. Attiecīgi nav pamatota iespējamā piegādātāja 

atsaukšanās, ka tehniskās apsardzes īpatsvars ir tikai 3% no kopējā pakalpojuma apjoma.   

RP SIA „Rīgas satiksme” rīkotās iepirkuma procedūras mērķis ir saņemt izdevīgāko 

piedāvājumu gan fiziskās apsardzes, gan tehniskās apsardzes sniegšanā, nodrošinot  līdzekļu 

efektīvu izmantošanu un tajā pašā laikā pēc iespējas samazinot RP SIA „Rīgas satiksme” kā 
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Pasūtītāja risku. Pasūtītājs informē, ka iepirkuma priekšmetā, cita starpā, ietilpst apsardzes 

nodrošināšana lielās apsargājamās teritorijās, kurās vienlaicīgi tiek veikta gan fiziskā apsardze, 

gan tehniskā apsardze. Pie šādiem apstākļiem trauksmes signāla gadījumā, ja fizisko un tehnisko 

apsardzi nodrošinās dažādi pakalpojuma sniedzēji, var rasties grūtības  nošķirt pakalpojuma 

sniedzēja atbildību par Līguma neizpildi. Tāpat Pasūtītājam būtu jāiegulda ievērojams papildus 

resurss komunikācijas koordinēšanā starp abiem pakalpojuma sniedzējiem. 

Ņemot vērā minēto, Pasūtītājs ir izvērtējis un atzinis par ekonomiski un tehniski 

pamatotu fiziskās un tehniskās apsardzes pakalpojumu apvienošanu vienā iepirkumā, lai to 

nodrošinātu viens pakalpojuma sniedzējs. 

Papildus Pasūtītājs informē, ka iespējamie piegādātāji ir tiesīgi apvienoties apvienībā, 

lai iesniegtu kopīgu piedāvājumu, kā tas izriet no nolikuma 5.2.punkta un 23.1.punkta.  

 

 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja            K.Meiberga 

     

 

 

 


