
 
 

 Rīgā 

 

APSTIPRINĀTS 

ar 2020.gada 28.maija  

Iepirkuma komisijas lēmumu 

 

GROZĪJUMI 

Atklāta konkursa 

“Par apsardzes pakalpojumu sniegšanu” 

Identifikācijas Nr.RS/2020/15 

NOLIKUMĀ 

 

 

 

Pamatojoties uz atklāta konkursa “Par apsardzes pakalpojumu sniegšanu” (iepirkuma 

identifikācijas Nr.RS/2020/15) Iepirkuma komisijas 2020.gada 28.maija lēmumu, izdarīt atklāta 

konkursa “Par apsardzes pakalpojumu sniegšanu” (Identifikācijas Nr.RS/2020/15) nolikumā 

(turpmāk- nolikums) šādus grozījumus: 

 

1. Visā nolikuma tekstā skaitļus un vārdus „2020.gada 8.jūnijs plkst. 15:00” attiecīgajā 

locījumā aizstāt ar skaitļiem un vārdiem „2020.gada 15.jūnijs plkst. 15:00” attiecīgajā 

locījumā. 

2. Grozīt iepirkuma procedūras nolikuma 19.2.punktu un izteikt to šādā redakcijā: 

“19.2. Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu periodā ir ne mazāk kā 1 (viena) gada 

pieredze apsardzes pakalpojumu nodrošināšanā ar dežurējošajām ātrās reaģēšanas 

vienībām.” 

3. Grozīt iepirkuma procedūras nolikuma 20.4.7.punktu un izteikt to šādā redakcijā: 

“20.4.7. Pretendentam jāiesniedz informācija saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikuma 

19.2.punkta nosacījumiem par pretendenta pieredzi apsardzes pakalpojumu sniegšanā ar 

dežurējošajām ātrās reaģēšanas vienībām, pēc šādas tabulas: 

Nr. Līguma izpildes 

gads 

Darījuma partneris Darījuma partnera atbildīgā 

personas, amats, telefons 
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4. Grozīt iepirkuma procedūras nolikuma 25.2.punkta C2 kritēriju, izsakot to jaunā redakcijā: 

C2 Objekta attālinātas videonovērošanas izmaksas (1 

kameras attālinātas novērošanas izmaksas 1 stundai) 

 

20 

 

5. Grozīt iepirkuma procedūras nolikuma 1.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 4.punktu, 

izsakot to jaunā redakcijā: 

 

“4. PRASĪBAS OBJEKTU ATTĀLINĀTAI VIDEO NOVĒROŠANAI 

(MONITORINGAM) 

4.1. Pretendentam jābūt savai AVVC, lai nodrošinātu video signāla apstrādi reālā laikā. 

4.2. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma jānodrošina Pasūtītāja objekta pieslēgšanu AVVC 

piecu darba dienu laikā. 

4.3. AVVC programmnodrošinājumā jābūt integrētai video analītikai. 

4.4.  Ja AVVC operatoram ir trauksmes signāls, pamanīta kustība Objektā (iekļuvusi 

persona vai personu grupa, redzami dūmi vai atklāta liesma), Pretendentam 

jānodrošina apsardzes mobilās grupas izbraukšana uz Objektu tā apsekošanai, 

materiālo vērtību bojājumu un zādzību novēršanai un likumpārkāpēja aizturēšanai. 

4.5. Objekta video monitorings uzsākas no brīža, kad objekts tiek nodots tehniskai 

apsardzei, par ko tiek saņemts signāls uz Pretendenta AVVC. Objekta video 

monitorings beidzās ar brīdi, kad objekts tiek noņemts no tehniskās apsardzes.  

4.6. Samaksa par video monitoringa pakalpojumu aprēķināma, reizinot faktisko video 

monitoringa izpildes stundu skaitu ar pakalpojuma cenu. Gadījumā, ja izpildes laiks 

ir nepilnas stundas, tad samaksa tiek rēķināta proporcionāli faktiskajam izpildes 

laikam.  

4.7. Pretendentam pie ikmēneša pieņemšanas – nodošanas akta ir jāpievieno izdruka ar 

informāciju, cikos Pasūtītāja objekti, kuri ir pieslēgti video monitoringam,  ir nodoti 

un noņemti no tehniskās apsardzes katru dienu. 

4.8. Attālināta video novērošana (monitorings) jānodrošina orientējoši līdz 100 

videokamerām.” 

 

6. Grozīt iepirkuma procedūras nolikuma 1.pielikumu “Tehniskā specifikācija”, no tās 

izslēdzot 6.2. punktu. 

7. Grozīt iepirkuma procedūras nolikuma 3.pielikumu “Finanšu piedāvājums”, izsakot to 

jaunā redakcijā: 

 

Nr. Nosaukums Cena EUR bez PVN 

1. Fiziskās apsardzes izmaksas (1 stundas izmaksas par 

1 apsardzes darbinieku) 
 

2. Objekta attālinātas videonovērošanas izmaksas (1 

kameras attālinātas novērošanas izmaksas 1 stundai) 
 

3. Inkasācijas darbinieku apsardze (1 stundas izmaksas)  

4. Tehniskās apsardzes cena Objektam, kas aprīkots ar 

trauksmes pogu (izmaksas par 1 objektu 1 mēnesī) 
 

 

5. Tehniskās apsardzes cena Objektam, kas nav aprīkots 

ar trauksmes pogu (izmaksas par 1 objektu 1 mēnesī) 

 

 

6. Objektu mobilā patrulēšana atbilstoši tehniskās 

specifikācijas 6.1. punkta prasībām (izmaksas par 1 

mēnesi), kas sastāv no: 
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6.1. Izmaksas par objektu “Kleistu iela 29”  

6.2. Izmaksas par objektu “Vestienas iela 35”  

7. Mobilās apsardzes grupas izbraukšanas izmaksas uz 

Pasūtītāja autostāvvietām pēc kontroliera izsaukuma 

(1 stundas izmaksas) 

 

 

 

8. Grozīt iepirkuma nolikuma 4.pielikuma “Līguma projekts” 4.19.punktu, to izsakot jaunā 

redakcijā: 

“4.19. Pasūtītājam ir tiesības izbeigt Līgumu vienpusējā kārtā pirms termiņa, ja Izpildītājs 

vai Izpildītāja amatpersonas, līguma izpildē iesaistītie Izpildītāja darbinieki ir atzīti par 

vainīgiem noziedzīgā nodarījumā vai konkurences tiesību pārkāpumā, kas saistīts ar šī 

līguma noslēgšanas procedūru vai izpildi. Šādā gadījumā Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt 

no Izpildītāja līgumsodu EUR 1 260 000 (viens miljons divi simti sešdesmit tūkstoši euro) 

apmērā.” 

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja      K.Meiberga 

 

 

 

 

 

 


