
APSTIPRINĀTS 

 Ar iepirkumu komisijas sēdes 

2013.gada 25.novembra 

protokolu Nr.1 

 

IEPIRKUMA 
Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītās daļas kārtībā, likuma 2.pielikuma B daļas 

pakalpojums 

 
„Par apsardzes pakalpojuma sniegšanu Vispārējās un profesionālās izglītības 

pārvaldes ēkām un Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēm”  

nolikums 
 

 

1.Vispārīgā informācija: 
1.1. Iepirkuma identifikācijas (kārtas) numurs: VPIP2013/21P 

1.2. Pasūtītājs: Vispārējās un profesionālās izglītības pārvalde, Saules ielā 7, Daugavpilī, LV-

5401, tālr. 65421623, fakss 65407431. 

 

1.3. Iepirkuma priekšmets: apsardzes pakalpojuma sniegšana Vispārējās un profesionālās 

izglītības pārvaldes ēkām un Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādēm, saskaņā ar 

Tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.1) un  pievienoto izglītības iestāžu sarakstu.  

 

1.4. Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 79700000-1; pakalpojuma kategorija: 23. 

 

1.5. Līguma izpildes laiks: 60 (sešdesmit)  mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas. 

 

1.6. Iepirkuma metode: atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8
1
.panta prasībām (Likuma 

2.pielikuma B daļas pakalpojums). 

 

1.7. Paredzamā līguma summa ir līdz 29 999,99 Ls bez PVN. 

 

1.8. Iepirkumā var piedalīties normatīvajos aktos noteiktā kārtībā dibināti patstāvīgi tiesību 

subjekti, kuri ir iesnieguši visus dokumentus atbilstoši iepirkuma nolikumam. Visiem 

pretendentiem piemēro vienādus noteikumus. 

 

2. Tehniskā specifikācija (darba uzdevums): 

2.1. Veikt Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes ēku un   Daugavpils pirmsskolas 

izglītības iestāžu ēku apsardzi saskaņā ar tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.1). 

 

3. Piedāvājumu sagatavošanas noteikumi: 

3.1.  Iesniedzamajiem dokumentiem jābūt iesniegtiem drukātā veidā, valsts valodā. 

 

3.2. Visus piedāvājuma dokumentu oriģinālus, kurus izdot pretendents, jāparaksta uzņēmuma 

(sabiedrības) vadītājam un jāapliecina ar uzņēmuma (sabiedrības) zīmogu. Dokumentu 

kopijas apliecina uzņēmuma vadītājs, ievērojot MK 28.09.2010. noteikumu Nr.916 

“Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasības. 

 

3.3. Ja pretendenta dokumentu oriģinālus parakstījusi vai kopijas apliecinājusi persona, kura nav 

uzņēmuma (sabiedrības) vadītājs, pretendenta atlases dokumentiem jāpievieno dokuments, 

no kura nepārprotami konstatējams šāds pilnvarojums. 



 

3.4. Piedāvājuma cenām jābūt izteiktām latos  un euro ar divām zīmēm aiz komata, norādot 

cenu par vienu vienību bez PVN, kopējo summu par visu apjomu ar un bez PVN (norādot 

arī PVN likmi %). 

 

3.5. Piedāvājuma cenā jāietver visi pretendenta izdevumi par iepirkuma dokumentācijā 

pieprasīto pakalpojuma sniegšanas izpildi. 

 

3.6. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmetu kopā. 

Pretendents nedrīkst iesniegt vairākus piedāvājuma variantus. 

 

3.7. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar mainīt savu piedāvājumu. 

 

4. Pretendentu iesniedzamie dokumenti: 

4.1. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību/komercdarbību 

reģistrējošas iestādes ārvalstī izdota reģistrācijas apliecības kopija. 

4.2. Pretendenta sertifikāta (vai cita atbilstoša dokumenta) kopija, kas apliecina, ka pretendents ir 

tiesīgs veikt apsardzes pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā (licencēts apsardzes 

pakalpojumu sniedzējs) apliecināta kopija. 

4.3. Pretendenta finanšu pārskats par 2010., 2011., 2012.gadu, pretendentiem, kuri darbību 

sākuši vēlāk, par faktiski nostrādāto periodu; 

4.4. Saraksts ar pretendenta pieredzi līdzīgu darbu veikšanā par pēdējiem trim gadiem, norādot 

pakalpojuma sniegšanas vietu, apjomu, laika posmu, kurā pakalpojums sniegts un 

pakalpojuma saņēmēju, pievienojot vismaz trīs pakalpojuma saņēmēja atsauksmes (negatīvu 

atsauksmju gadījumā pretendenta piedāvājums tiks noraidīts).  

4.5. Pretendenta apliecinājumu, kurā norāda, ka attiecībā uz to nepastāv šādi nosacījumi: 

4.5.1. pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā 

tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka 

iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā 

saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes 

paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts; 

4.5.2. tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav 

reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā 

skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī 

pārsniedz 100 latus. 

 

4.6. Finanšu piedāvājums, kurā norāda apsardzes  pakalpojumu izmaksas . 

 

4.7. Informācija par pretendentu, norādot bankas kontu, paraksta tiesīgās amatpersonas vārdu, 

uzvārdu, kā arī kontaktpersonas tālr. un faksa nr. 

 

5. Pasūtītājs neizskata pretendenta piedāvājumu vai arī izslēdz pretendentu no 

turpmākās dalības jebkurā piedāvājumu izvērtēšanas stadijā, ja: 

5.1. Pretendents ir pasludināts par maksātnespējīgu, atrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā 

darbība ir apturēta vai pārtraukta, vai ir uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības 

izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu. 

 

5.2. Likumā noteiktajā kārtībā ir konstatēti pretendenta profesionālās darbības pārkāpumi. 

 

5.3. Pretendents nav reģistrēts likumos noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā. 

 



5.4. Pretendents nav iesniedzis 4.punktā pieprasītos dokumentus un/vai pēc iesniegtajiem 

dokumentiem pretendents neatbilst kādai no iepirkuma procedūrā izvirzītajām prasībām. 

 

6. Iepirkumu komisija: 

6.1. Pārbauda piedāvājumu atbilstību iepirkuma dokumentācijā norādītajām prasībām. 

6.2. Noraida iepirkuma dokumentācijā norādītajām prasībām neatbilstošus piedāvājumus. 

6.3. No iepirkuma dokumentācijā norādītajām prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlēsies 

piedāvājumu ar viszemāko cenu un slēgs  iepirkuma līgumu. 

6.4.  5 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti, kuri iesnieguši piedāvājumus, tiks 

rakstveidā informēti par komisijas pieņemto lēmumu. 

6.5. Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu bez rezultāta, ja 

iepirkumam netiks iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma 

dokumentācijā noteiktajām prasībām, kā arī citos gadījumos saskaņā ar LR tiesību aktiem. 

 

7. Piedāvājumu noformēšanas un iesniegšanas noteikumi: 

7.1. Piedāvājumus iesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, uz kuras norāda:  

7.1.1. Pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese; 

7.1.2. Pretendenta nosaukums un juridiskā adrese; 

7.1.3. Sekojoša atzīme: “Iepirkuma procedūrai “Par apsardzes pakalpojuma sniegšanu 

Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes ēkām un Daugavpils pilsētas pirmsskolas 

izglītības iestādēm” (iepirkuma procedūras identifikācijas Nr. VPIP2013/21P). Neatvērt 

līdz 2013.gada 10.decembrim plkst.10.
00

. 

7.2. Piedāvājumus jāiesniedz 1 eksemplārā. Visām iesniegtā piedāvājuma lapām jābūt 

numurētām un caurauklotām. 

 

8. Iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš – līdz 2013.gada 10.decembrim, 

plkst.10
00

: 

8.1. Piedāvājumus lūdzam iesniegt personīgi vai atsūtot pa pastu Vispārējās un profesionālās 

izglītības pārvaldei, Saules ielā 7, Daugavpilī, LV-5401, darba dienās  no plkst.9.
00

 līdz 12.
00

 

un no plkst.13.
00

 līdz 16.
00

, 18.kab. (kancelejas pārzinei). Pasta sūtījumam jābūt nogādātam 

šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. 

8.2. Ja pretendenta piedāvājums iesniegts pēc norādītā iesniegšanas termiņa beigām, iepirkumu 

komisija to nepieņem un neatvērtu nosūta pa pastu uz pretendenta norādīto adresi. 

 

9. Papildinformācija 

9.1. Jautājumi, kas saistīti ar šo iepirkuma nolikumu, adresējami iepirkumu komisijas 

priekšsēdētājai Birutai Višņevskai, tālr.65407423, fakss 65407431, e-pasts: 

biruta.visnevska@daugavpils.lv. 

9.2. Jautājumi, kas saistīti ar tehnisko specifikāciju, adresējami Vispārējās un profesionālās 

izglītības pārvaldes Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītājam, tālr./ fakss 65421830, e-

pasts: dipsagade@inbox.lv .  

9.2. Informācija sniedzama līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

 

 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja _________________ B.Višņevska 

 

 

 

 

 

 

mailto:biruta.visnevska@daugavpils.lv


1.pielikums iepirkumam 

Ident.Nr.VPIP 2013/21P 

 

Iepirkums „Par Apsardzes pakalpojuma sniegšanu Vispārējās un 

profesionālās izglītības pārvaldes ēkām un Daugavpils pilsētas pirmsskolas 

izglītības iestādēm”. 
 

Tehniskā specifikācija. 

 
1. Apsardzes pakalpojuma sniegšana Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes 

ēkai Saules ielā 7, Daugavpilī. 

Objekta apraksts – objekts ir aprīkots ar apsardzes signalizācijas un videonovērošanas 

sistēmu. 

Darba uzdevums : 

1.Nodrošināt apsardzes signalizācijas un videonovērošanas sistēmas darbību. 

2. Trauksmes signāla saņemšanas gadījumā, operatīvās reaģēšanas grupai objektā jāierodas tā 

apsekošanai 5 minūšu laikā  

3. Ja apsardzes ekipāža neierodas 5 minūšu laikā un ja objektam ielaušanās gadījumā tiek 

nodarīti materiālie zaudējumi, apsardzes uzņēmums apņemas zaudējumus segt pilnā apmērā. 

4. Ja Pretendents nevar novērst objektam radušos draudus ar saviem spēkiem, tam ir pienākums 

izsaukt policiju, kā arī atkarībā no notikuma rakstura - attiecīgus tehniskos un glābšanas 

dienestus. 

5. Finanšu piedāvājumā tiek iekļauti visi izdevumi, kas saistīti ar apsardzes signalizācijas un  

videonovērošanas sistēmas pieslēgšanu un ekspluatāciju (t.sk. apkalpošana, remonti, materiāli un 

transporta izdevumi).  

 

2. Apsardzes pakalpojuma sniegšana Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes 

ēkai Imantas ielā 3a, Daugavpilī. 

Objekta apraksts – objekts ir aprīkots ar apsardzes signalizācijas sistēmu. 

Darba uzdevums : 

1.Nodrošināt apsardzes signalizācijas sistēmas darbību. 

2. Trauksmes signāla saņemšanas gadījumā, operatīvās reaģēšanas grupai objektā jāierodas tā 

apsekošanai 5 minūšu laikā  

3. Ja apsardzes ekipāža neierodas 5 minūšu laikā un ja objektam ielaušanās gadījumā tiek 

nodarīti materiālie zaudējumi, apsardzes uzņēmums apņemas zaudējumus segt pilnā apmērā. 

4. Ja Pretendents nevar novērst objektam radušos draudus ar saviem spēkiem, tam ir pienākums 

izsaukt policiju, kā arī atkarībā no notikuma rakstura - attiecīgus tehniskos un glābšanas 

dienestus. 

5. Finanšu piedāvājumā tiek iekļauti visi izdevumi, kas saistīti ar apsardzes signalizācijas un  

videonovērošanas sistēmas pieslēgšanu un ekspluatāciju (t.sk. apkalpošana, remonti, materiāli un 

transporta izdevumi).  

 

3. Apsardzes pakalpojuma sniegšana Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes 

ēkām Ūdens ielā 24, Šuņu ielā 1, Minskas ielā 1, Turaidas ielā 11 Daugavpilī. 

Objektu apraksts – objekti nav aprīkoti ar apsardzes signalizācijas un videonovērošanas 

sistēmu. 

 

 



Darba uzdevums : 

1.Nodrošināt apsardzes signalizācijas un videonovērošanas sistēmas uzstādīšanu uz pulti 

objektos par pretendenta līdzekļiem un nodrošināt to darbību. 

2. Trauksmes signāla saņemšanas gadījumā, operatīvās reaģēšanas grupai objektā jāierodas tā 

apsekošanai 5 minūšu laikā  

3. Ja apsardzes ekipāža neierodas 5 minūšu laikā un ja objektam ielaušanās gadījumā tiek 

nodarīti materiālie zaudējumi, apsardzes uzņēmums apņemas zaudējumus segt pilnā apmērā. 

4. Ja Pretendents nevar novērst objektam radušos draudus ar saviem spēkiem, tam ir pienākums 

izsaukt policiju, kā arī atkarībā no notikuma rakstura - attiecīgus tehniskos un glābšanas 

dienestus. 

5. Finanšu piedāvājumā tiek iekļauti visi izdevumi, kas saistīti ar apsardzes signalizācijas un  

videonovērošanas sistēmas pieslēgšanu un ekspluatāciju (t.sk. apkalpošana, remonti, materiāli un 

transporta izdevumi).  

 

4. Apsardzes pakalpojuma sniegšana Daugavpils pilsētas 13.pirmsskolas izglītības 

iestādei 18.Novembra ielā 85, Daugavpilī. 

 

Objekta apraksts – objekts ir aprīkots ar telpu un teritorijas apsardzes signalizāciju un 

videonovērošanas sistēmu. 

Darba uzdevums : 

1.Nodrošināt telpu un teritorijas apsardzes signalizācijas un videonovērošanas sistēmas darbību. 

2. Trauksmes signāla saņemšanas gadījumā, operatīvās reaģēšanas grupai objektā jāierodas tā 

apsekošanai 5 minūšu laikā. 

3. Ja apsardzes ekipāža neierodas 5 minūšu laikā un ja objektam ielaušanās gadījumā tiek 

nodarīti materiālie zaudējumi, apsardzes uzņēmums apņemas zaudējumus segt pilnā apmērā. 

4. Ja Pretendents nevar novērst objektam radušos draudus ar saviem spēkiem, tam ir pienākums 

izsaukt policiju, kā arī atkarībā no notikuma rakstura - attiecīgus tehniskos un glābšanas 

dienestus. 

5. Finanšu piedāvājumā tiek iekļauti visi izdevumi, kas saistīti ar apsardzes signalizācijas un  

videonovērošanas sistēmas pieslēgšanu un ekspluatāciju (t.sk. apkalpošana, remonti, materiāli un 

transporta izdevumi).  

 

5. Apsardzes pakalpojuma sniegšana ar trauksmes pogu Daugavpils pilsētas 

pirmsskolas izglītības iestādēs (iestāžu saraksts Pielikums Nr.  ). 
 

Objektu apraksts – objekti nav aprīkoti ar trauksmes pogas apsardzes signalizāciju. 

Darba uzdevums : 

1.Nodrošināt apsardzes trauksmes pogas apsardzes signalizācijas  uzstādīšanu objektos par 

pretendenta līdzekļiem un tās darbību. 

2. Trauksmes signāla saņemšanas gadījumā, operatīvās reaģēšanas grupai objektā jāierodas tā 

apsekošanai 5 minūšu laikā, nekavējoties par to ziņojot iestādes atbildīgajai personai. 

3. Ja apsardzes ekipāža neierodas 5 minūšu laikā un ja objektam ielaušanās gadījumā tiek 

nodarīti materiālie zaudējumi, apsardzes uzņēmums apņemas zaudējumus segt pilnā apmērā. 

4. Ja Pretendents nevar novērst objektam radušos draudus ar saviem spēkiem, tam ir pienākums 

izsaukt policiju, kā arī atkarībā no notikuma rakstura - attiecīgus tehniskos un glābšanas 

dienestus. 

5. Soda maksājumu par nepamatotu izsaukumu apsardzes uzņēmums nepiemēro. 

6. Finanšu piedāvājumā tiek iekļauti visi izdevumi, kas saistīti ar apsardzes signalizācijas un  

videonovērošanas sistēmas pieslēgšanu un ekspluatāciju (t.sk. apkalpošana, remonti, materiāli un 

transporta izdevumi). 

 

Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs:                                                       V.Losevs 



 

Pielikums Nr.2 

Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu saraksts. 

 

1. pirmsskolas izglītības iestāde Stacijas iela 45 

2. pirmsskolas izglītības iestāde Mihoelsa iela 4 

3. pirmsskolas izglītības iestāde Raipoles iela 8 

4. pirmsskolas izglītības iestāde Podnieku iela 1 

5. pirmsskolas izglītības iestāde Stāvu iela 41 

6. pirmsskolas izglītības iestāde Ņekrasova iela 7 

7. pirmsskolas izglītības iestāde Tartu iela 8 

8. pirmsskolas izglītības iestāde Dobeles iela 46 

9. pirmsskolas izglītības iestāde Parādes iela 15
B
 

10. pirmsskolas izglītības iestāde Strādnieku iela 56 

11. pirmsskolas izglītības iestāde Ķieģeļu iela 15
A
 

12. pirmsskolas izglītības iestāde Muzeja iela 10 

13. pirmsskolas izglītības iestāde 18. Novembra 85 

14. pirmsskolas izglītības iestāde Vienības iela 36
A
 

15. pirmsskolas izglītības iestāde Ventspils iela 4
A
 

17. pirmsskolas izglītības iestāde Stadiona iela 6 

18. pirmsskolas izglītības iestāde Parādes iela 5 

20. pirmsskolas izglītības iestāde Inzenieru 16 

21. pirmsskolas izglītības iestāde Jātnieku iela 66 

22. pirmsskolas izglītības iestāde Poligona iela 50 

23. pirmsskolas izglītības iestāde Smilšu iela 100 

24. pirmsskolas izglītības iestāde Muzeja iela 9 

26. pirmsskolas izglītības iestāde Šaurā iela 20 

27. pirmsskolas izglītības iestāde Inženieru iela 104
A 

 

28. pirmsskolas izglītības iestāde Liepājas iela 37 

29. pirmsskolas izglītības iestāde Vienības iela 38
A
 

30. pirmsskolas izglītības iestāde Tukuma iela 47 

32. pirmsskolas izglītības iestāde Malu iela 7 

Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestāde Gaismas iela 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                          Pielikums Nr.3 

                                                PIETEIKUMS 

dalībai iepirkumā „Par apsardzes pakalpojuma sniegšanu Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes 

ēkām un Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēm”,  identifikācijas Nr. VPIP 2013/16P 

Nosaukums:  

Reģistrācijas numurs:  

Reģistrācijas vieta:  

Reģistrācijas gads:  

Juridiskā adrese:  

Biroja adrese:  

Telefona numurs:   

Faksa numurs:   

E-pasts:  

 

Kontaktpersona :  

Telefona numurs:   

 

Nodarbināto skaits:  

Darbības sfēra (īss apraksts):  

 

Finanšu rekvizīti 

         Bankas nosaukums:  

         Bankas adrese:  

         Bankas kods:  

         Konta numurs:  

 Iepazinušies ar iepirkuma „Par apsardzes pakalpojuma sniegšanu Vispārējās un profesionālās 

izglītības pārvaldes ēkām un Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēm ”, identifikācijas Nr. 

VPIP 2013/21P (turpmāk – iepirkums) nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, piedāvājam sniegt  

apsardzes pakalpojumu, atbilstoši nolikuma prasībām, un piekrītot visiem iepirkuma noteikumiem, par 

summu, kura noteikta mūsu Finanšu piedāvājumā.  

 Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā ______________ no iepirkuma nolikumā 

noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa, un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā spēkā esamības 

termiņa izbeigšanās. 

 Ar šo mēs apliecinām: 

1) uz mums neattiecas neviens no Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā noteiktajiem 

pretendentu izslēgšanas no dalības iepirkumā gadījumiem, kā arī nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties 

iepirkuma procedūrā un pildīt iepirkuma nolikumā norādītās prasības; 

2) esam iepazinušies ar iepirkuma nolikumu un Tehnisko specifikāciju, neesam identificējuši būtiskas 

nepilnības, kas palielinātu veicamo darbu apjomus un izmaksas un nebūtiskas nepilnības nekalpos par 

pamatu neparedzētiem izdevumiem; 

3) mūsu rīcībā ir viss nepieciešamais papildus aprīkojums apsardze pakalpojuma nodrošināšanai; 

Ar šo mēs iesniedzam savu piedāvājumu, kas sastāv no šī pieteikuma, kam pievienoti pretendentu 

kvalifikācijas dokumenti, tehniskais un finanšu piedāvājums, kā arī pārējie iepirkuma nolikumā noteiktie 

dokumenti. 

 

Pretendenta nosaukums:  

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:  

Pilnvarotās personas paraksts un zīmogs:  

 

 

 

 

 



                                                                                              Pielikums Nr.4 

 

 

                                               FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

 

Firma:______________ 

 

 

Mēs piedāvājam nodrošināt apsardzes pakalpojumu atbilstoši iepirkumam „Par apsardzes 

pakalpojuma sniegšanu Vispārējās un profesionālās izglītības pārvades ēkām un Daugavpils 

pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēm” (id.Nr.VPIP2013/21P) par sekojošu summu: 

 

  

Nr.p.k. 

Apsardzes 

veikšanas vieta 

Objektu skaits Cena par 

vienu mēnesi 

(bez PVN) 

Cena gadā (bez 

PVN) 

Cena par visu 

apjomu (bez 

PVN) 

      

      

      

  

Kopā: 

 

PVN 21%:  

Kopā ar PVN: 

 

 

 

 Summa gadā bez PVN vārdiem___________________ 

 

Summa par visu apjomu bez PVN vārdiem__________________ 

 

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma procedūras nolikumu un tam 

pievienoto dokumentāciju. 

Ar šo piedāvājumu mēs apņemamies sniegt apsardzes pakalpojumus atbilstoši nolikumā un 

Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām. 

Mēs garantējam sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti. 

 

 

                                                   ________________________________ 
                                                     z.v. 

 

20____.gada ____.________________ 


