VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”
Iepirkumu komisijas
ZIŅOJUMS
Par iepirkuma “Apsardzes pakalpojuma iepirkums” procedūru
Rīgā, 2017. gada 19. oktobrī
1. Pasūtītāja nosaukums un adrese
VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” (turpmāk – RPNC), Tvaika ielā 2, Rīgā, LV-1005
2. Iepirkuma identifikācijas numurs
RPNC/2017/2-B
3. Iepirkuma procedūras veids, kā arī līguma, vispārīgās vienošanās vai dinamiskās
iepirkumu sistēmas priekšmets
Publisko iepirkumu likuma 10. panta kārtībā. Apsardzes pakalpojumu sniegšana RPNC
struktūrvienībām Tvaika ielā 2, Aptiekas ielā 1 k-8, Tempļa ielā 9 un Veldres iela 1a, Rīgā un
RPNC darbinieka pavadošā apsardze.
4. Datums, kad paziņojums par līgumu vai iepriekšējais informatīvais paziņojums
publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā
2017. gada 3. oktobris
5.
Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums
Iepirkuma “Apsardzes pakalpojumu
Rīkojums: 30.08.2017. rīkojums Nr. 01priekšmets iepirkums”
05/127 par iepirkuma komisijas
:
(iepirkuma identifikācijas Nr.
izveidošanu
RPNC/2017/2-B)
Komisijas sastāvs
Vārds, Uzvārds, statuss
Piedalās
Andris Žukovskis,
Piedalās
komisijas priekšsēdētājs
VSIA „Rīgas
psihiatrijas
un
narkoloģijas
centrs”

Evija Puķe,
komisijas locekle

Piedalās

Dace Baltiņa,
komisijas locekle

Piedalās

Dace Baltiņa,
komisijas sekretāre

Piedalās

Amats
Saimnieciskā nodrošinājuma
daļas vadītājs
Attīstības un iepirkumu
nodrošinājuma departamenta
vadītāja
Attīstības un iepirkumu
nodrošinājuma departamenta
projektu vadītāja
Attīstības un iepirkumu
nodrošinājuma departamenta
projektu vadītāja

6. Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības un iesniedzamie dokumenti
Pretendenta piedāvājumā jāiekļauj:
6.1. pieteikums (Nolikuma 1.pielikums);
6.2. spēkā esoša speciālā atļauja (licence) apsardzes darbības veikšanai (apliecināta kopija), kas
apliecina, ka pretendents ir tiesīgs sniegt fiziskās un tehniskās apsardzes pakalpojumus;
6.3. informācija par diennakts apsardzes pulti Rīgas pilsētā;
6.4. informācija par operatīvās reaģēšanas vienību skaitu Rīgas pilsētā un operatīvās reaģēšanas
vienības atrašanos Pasūtītāja objektu rajonā (norādot adresi);
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6.5. detalizēta informācija par apsardzes darbinieka ekipējumu, pievienojot ekipēta apsardzes
darbinieka (t.sk. operatīvā autotransporta) krāsainus attēlus;
6.6. informācija par iebraukšanas caurlaides postenī Rīgā, Tvaika ielā 2, uzstādāmo pretendenta
kases aparātu;
6.7. informācija par pretendenta darba kārtību un darba laika organizāciju;
6.8. Pretendenta piedāvātās operatīvās reaģēšanas vienības ierašanās laika Pasūtītāja objektos
(objektā – Rīgā, Tvaika ielā 2 līdz caurlaižu postenim) mērījuma protokola kopija (jānorāda
vienības atrašanās vietas adrese, izsaukuma fiksēšanas laiks, ierašanās laiks katrā objektā,
nobrauktais attālums km.). Mērījums jāveic darba dienā (pirmdiena – piektdiena) laikā no
8:30 līdz 10:00 vai no 17:00 līdz 19:00;
6.9. Pretendenta apliecinājums par pieredzi apsardzes pakalpojumu sniegšanā, jāpievieno vismaz
viena pozitīva atsauksme. Atsauksme nav jāiesniedz, ja Pretendents iepriekšējo 12
(divpadsmit) mēnešu laikā ir sniedzis apsardzes pakalpojumu Pasūtītājam;
6.10. Pretendenta apliecinājums, ka pretendenta līguma izpildē iesaistītajam personālam ir
iepirkuma priekšmetam atbilstoša kvalifikācija un iemaņas, un darbinieku fiziskā
sagatavotība ļauj izpildīt iepirkuma priekšmeta Tehniskās specifikācijas prasības.
Darbiniekiem, kuri tiks nodarbināti caurlaides postenī Rīgā, Tvaika ielā 2, ir jābūt pieredzei
un atbilstošai kvalifikācijai darbam ar Pretendenta uzstādīto kases aparātu iebraukšanas
caurlaides postenī. Apliecinājumam jāpievieno Iekšlietu ministrijas Apsardzes darbības
kvalifikācijas komisijas izsniegts apsardzes sertifikāts darbiniekiem, kuri veiks apsardzes
pakalpojumu (apliecināta kopija), iesaistītā personāla sanitāro grāmatiņu fotokopijas, kā arī
atļaujas/apmācības dokumenta kopijas darbam ar pretendenta kases aparātu;
6.11. Pretendenta sagatavots saraksts ar līguma izpildē iesaistīto personālu sadali pa posteņiem,
ievērojot Tehniskajā specifikācijā noteikto;
6.12. Ja uz pretendenta darbiniekiem ir attiecināmas jebkāda veida samazinātās darba likmes,
tad jāiesniedz apliecinoši dokumenti, kas pierāda šādas priekšrocības;
6.13. Pretendenta apliecinājums, ka pretendents apņemas līguma darbības laikā nodrošināt spēkā
esošu pretendenta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, kas noslēgta saskaņā ar Apsardzes
darbības likuma un Ministru kabineta noteikumu par civiltiesiskās atbildības obligāto
apdrošināšanu apsardzes darbībā prasībām;
6.14. Ja piedāvājumu iepirkumam iesniedz personu apvienība, piedāvājumam pievieno visu
apvienības dalībnieku parakstītu apliecinājumu par apvienības dalībnieku atbildības
sadalījumu līguma izpildē un norāda personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt apvienību
iepirkumā.
7. Piedāvājuma izvēles kritērijs, kā arī vērtēšanas kritēriji un to īpatsvars nozīmīguma
secībā, ja par piedāvājumu izvēles kritēriju noteikts saimnieciski visizdevīgākais
piedāvājums
Piedāvājums ar viszemāko cenu
8. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
2017. gada 11. oktobris
9. Pamatojums termiņa saīsinājumam, ja Pasūtītājs saīsina termiņu atbilstoši Publisko
iepirkumu likuma 29. panta astotajai, desmitajai, vienpadsmitajai un trīspadsmitajai daļai
10. To pretendentu nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus un to piedāvātās cenas
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Nr. p.k.
1.

2.

3.

Pretendenta nosaukums,
reģistrācijas Nr.
KS
“Karavīrs
Group”,
reģ.
Nr.40103543801, adrese: Baltā iela
5a, Rīga, LV-1055
SIA “Rīgas apsardzes sabiedrība”,
reģ.
Nr.40003672082,
adrese:
Imantas iela 2-39, Rīga, LV-1067
SIA
“QUANTRUM”,
reģ.
Nr.40103423984, adrese: Lietus iela
2B, Rīga, LV-1015

Piedāvājuma
iesniegšanas
datums
un laiks

Kopējā apsardzes
pakalpojuma vienas
stundas tarifa likme
EUR (bez PVN)

10.10.2017.,
plkst. 14.25

16,50

11.10.2017.,
plkst. 9.20

20,34

11.10.2017.,
plkst. 9.40

27,01

11. Piedāvājumu un pieteikumu atvēršanas vieta, datums un laiks
Rīga, Tvaika iela 2, LV-1005
2017. gada 17. oktobris, plkst. 10:00
12. Tā pretendenta (vai pretendentu) nosaukums, ar kuru (vai kuriem) nolemts slēgt
iepirkuma līgumu, līgumcena, kā arī piedāvājumu vērtēšanas kopsavilkums un pamatojums
piedāvājuma izvēlei, ja, kā piedāvājumu izvēles kritērijs noteikts, saimnieciski
visizdevīgākais piedāvājums
..[..]

Iepirkuma
komisijas
vadītājs/
iepirkuma
komisija

Piedāvājumu izvērtēšana atbilstoši iepirkuma dokumentācijā
noteiktajam izvēles kritērijam (Nolikuma 2.4. punkts).
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs informē, ka Nolikuma 2.4. punktā ir
noteikts, ka piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar zemāko cenu.
Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot „Par”, nolemj:
-piedāvājums ar zemāko cenu ir pretendenta SIA „Rīgas Apsardzes
Sabiedrība“ piedāvājums, reģ. Nr. 40003672082 - piedāvātā
apsardzes pakalpojuma vienas stundas kopējā tarifa likme 20,34
EUR bez pievienotā vērtības nodokļa (PVN).

Lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību deleģēšanu.
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs ierosina iepirkuma komisijai lemt jautājumu par
iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.
Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot „Par”, nolemj:
- piešķirt iepirkuma līguma slēgšanas tiesības SIA „Rīgas Apsardzes Sabiedrība“,
reģ. Nr. 40003672082, ar plānoto līgumcenu 134 999,99 EUR bez PVN.
Iepirkuma līgumu plānots slēgt uz 12 (divpadsmit) mēnešiem vai līdz brīdim,
kad tiek sasniegta plānotā līgumcena. Apsardzes pakalpojuma vienas stundas
kopējā tarifa likme ir 20,34 EUR bez PVN.

13. Informācija (ja tā ir zināma) par to līguma vai vispārīgās vienošanās daļu, kuru
izraudzītais piegādātājs plānojis nodot apakšuzņēmējiem. Publiska būvdarbu un
pakalpojumu līguma gadījumā ziņojumā min pretendentu norādītos apakšuzņēmējus, kuru
veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma
līguma vērtības vai lielāka, kā arī šādiem apakšuzņēmējiem izpildei nododamo būvdarbu vai
pakalpojumu līguma daļu
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14. Pamatojums lēmumam par noraidītajiem pretendentiem, kā arī par iepirkuma
procedūras dokumentiem neatbilstošajiem piedāvājumiem:
14.1. pretendents KS “Karavīrs Group” nav izpildījis Nolikuma 3.10. punktā noteiktās
kvalifikācijas prasības, t.i., atsevišķiem darbiniekiem, kurus, pamatojoties, uz
piedāvājumam pievienoto sarakstu “Darbinieku saraksts”, plānots nodarbināt caurlaides
postenī Rīgā, Tvaika ielā 2, uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi nebija spēkā (nebija
saņēmuši) apliecības darbam ar kases aprātu;
14.2. pretendents SIA “QUANTRUM” nav izpildījis Nolikuma 3.10. punktā noteiktās
kvalifikācijas prasības, t.i.:
- atsevišķiem darbiniekiem, kurus, pamatojoties, uz piedāvājumam pievienoto sarakstu
“Iesaistītā personāla sadale pa posteņiem”, plānots nodarbināt caurlaides postenī Rīgā,
Tvaika ielā 2, nav dokumenti, kas apliecina darbinieku pieredzi un atbilstošu
kvalifikāciju darbam ar kases aparātu;
- atsevišķiem darbiniekiem nav sanitāro grāmatiņu kopijas.
15. Lēmuma pamatojums, ja pasūtītājs pieņēmis lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru
Iepirkuma procedūra nav pārtraukta.
16. Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja pasūtītājs atzinis piedāvājumu par
nepamatoti lētu
Tādu noraidīto piedāvājumu nav.

Iepirkuma komisijas
priekšsēdētājs:

Andris Žukovskis
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