Iepirkuma procedūras ziņojums
(informācijas apkopojums no protokoliem)
1. Pasūtītājs:
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
Reģistrācijas Nr.90009029104
Juridiskā adrese: Laktas iela 8, Rīga, LV-1013
2. Iepirkuma nosaukums:
„Par tiesībām sniegt apsardzes un signalizācijas pakalpojumus”
3. Identifikācijas Nr.:
NMPD 2018/37
4. Iepirkuma procedūras veids:
2.pielikumā minēto pakalpojumu iepirkumi
5. Līguma vai vispārīgās vienošanās priekšmets un līgumcena:
Iepirkuma priekšmets ir tiesības sniegt apsardzes un signalizācijas
pakalpojumus (turpmāk – Pakalpojums).
Paredzamā līgumcena par visām daļām ir EUR 274 572.00, bez PVN.
1.daļa – VC un RRC (EUR 243 072.00);
2.daļa – Jelgava un Kuldīga (EUR 3 000.00);
3.daļa – Valmiera (EUR 1 500.00);
4.daļa – Daugavpils, Rēzekne un Zilupe (EUR 3 000.00);
5.daļa – Viļāni, Latgales iela 1b* (EUR 6 000.00);
6.daļa – “Līvi”, Auru pagasts, Dobeles novads* (EUR 12 000.00);
7.daļa – “Krauja”, Naujenes pagasts, Daugavpils novads* (EUR 6 000.00).
* Līgumi var tikt neslēgti vai arī netikt izmantoti visu paredzamo laiku, ja zūd
saimnieciskā nepieciešamība. Mainoties daļu skaitam, kuros Pasūtītājs slēdz
līgumu, paredzamās līgumsummas var tikt pārskatītas.
6. Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts IUB tīmekļvietnē un
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (ja attiecināms):
12.09.2018.
7. Iepirkuma komisijas izveidošanas pamatojums un sastāvs, iepirkuma
procedūras dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti:
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (turpmāk – NMP dienesta)
direktores 2018.gada 22.jūnija rīkojums Nr. 1-3/195.
8. Pretendentiem
noteiktās
kvalifikācijas
prasības,
piedāvājuma
izvērtēšanas kritērijs, kā arī to īpatsvars nozīmīguma secībā:
Pretendentam ir tiesības sniegt visus Apsardzes darbības likumā minētos
apsardzes pakalpojumus un apsardzes darbībā izmantot tehniskās sistēmas.
Pretendenta līguma izpildē iesaistītajiem apsardzes darbiniekiem ir derīgi
apsardzes darbinieka sertifikāti.
Pretendentam ir atbilstoša profesionālās darbības civiltiesiskās apdrošināšanas
polise.
Ja Pretendents iesniedz piedāvājumu iepirkuma 1.daļā, Pretendentam ir jābūt
trešās kategorijas industriālās drošības sertifikātam, kuram ir jābūt spēkā
vismaz trīs mēnešus pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, kā arī visu
Līguma darbības laiku.
Ja Pretendents iesniedz piedāvājumu iepirkuma 1.daļā, Pretendentam ir vismaz
pieci apsardzes darbinieki ar Valsts drošības iestāžu piešķirtām speciālajām
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atļaujām (kas nodrošina pielaidi vismaz 3.kategorijas valsts noslēpuma
objektiem).
Ja Pretendents iesniedz piedāvājumu iepirkuma 1.daļā, Pretendenta
tehniskajam darbiniekam, kas nodrošinās drošības iekārtu tehnisko apkopi un
remontu, ir Valsts drošības iestāžu piešķirtā speciālā atļauja (kas nodrošina
pielaidi vismaz 3.kategorijas valsts noslēpuma objektiem).
Ja Pretendents iesniedz piedāvājumu iepirkuma 1.daļā, Pretendentam ir
iepriekšēja pieredze darbā ar objektiem, kuru apsardzei nepieciešams
industriālās drošības sertifikāts.
Par Pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības,
Komisija atzīs to Pretendentu, kura piedāvājums, izvērtējot to atbilstoši
nolikuma 7.2.punktam, atbildīs Pasūtītāja noteiktajām prasībām, un kurš būs
iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. Par saimnieciski
visizdevīgāko piedāvājumu Komisija atzīst to piedāvājumu, kurā finanšu
piedāvājums ir ar viszemāko piedāvāto cenu.
9. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš, kā arī pamatojums termiņa
saīsinājumam, ja saīsināts termiņš:
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 01.10.2018. plkst. 11:00
10. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks:
EIS
11. Piegādātāju nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī
piedāvātās cenas:
1. daļa “VC un RRC”
Prasība: Finanšu piedāvājums
Pretendenta nosaukums
Piedāvātā cena
"Quantrum" SIA
EIRO 183132
"TORNIS" Rīgas ražošanas firma SIA
EIRO 262181.04
2. daļa “Jelgava un Kuldīga”
Prasība: Finanšu piedāvājums
Pretendenta nosaukums
Piedāvātā cena
"AB Security Solutions" SIA
EIRO 1176
3. daļa “Valmiera”
Prasība: Finanšu piedāvājums
Pretendenta nosaukums
Piedāvātā cena
"AB Security Solutions" SIA
EIRO 588
12. Pretendenta (vai pretendentu) nosaukums, ar kuru (vai kuriem) nolemts
slēgt iepirkuma līgumu, līgumcena, kā arī piedāvājumu izvērtēšanas
kopsavilkums un pamatojums piedāvājuma izvēlei:
2. daļa “Jelgava un Kuldīga”
Pretendenta nosaukums
Izvēles pamatojums
Līgumcena
"AB Security Solutions" SIA
Zemākā cena
EIRO 1176
3. daļa “Valmiera”
Pretendenta nosaukums
Izvēles pamatojums
Līgumcena
"AB Security Solutions" SIA
Zemākā cena
EIRO 588
13. Informācija (ja tā ir zināma) par to iepirkuma līguma vai vispārīgās
vienošanās daļu, kuru izraudzītais piegādātājs plānojis nodot
apakšuzņēmējiem, kā arī apakšuzņēmēju nosaukumi:
NAV
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14. Pamatojums lēmumam par noraidītajiem pretendentiem, kā arī par
iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstošajiem piedāvājumiem:
1. daļa “VC un RRC”
Pretendenta
Pamatojums
nosaukums
"Quantrum" SIA
SIA “Quantrum” ir iesniegusi VID 2018.gada 19.janvāra
lēmumu Nr.30.4-4.7.2/7994 lēmums “Par atbalsta
pasākumu piemērošanu”. IUB 2018.gada 1.jūnija
skaidrojums “Nodokļu parāda neesamības apliecināšana”
nosaka, ka VID izdots lēmums “Par atbalsta pasākumu
piemērošanu” PIL izpratnē nav uzskatāms par nodokļu
parādu neesamības apliecinājumu. Ņemot vērā minēto,
komisija neturpina tālāko SIA “Quantrum” piedāvājuma
izskatīšanu atbilstoši izvirzītājam prasībām un SIA
“Quantrum” tiek noraidīta no dalības.
"TORNIS" Rīgas
Nolikuma 6.12.punkts nosaka, ka iesniedzot piedāvājumu
ražošanas firma SIA
iepirkuma 1.daļā, pretendentam jāiesniedz trešās kategorijas
industriālās drošības sertifikāta apliecināta kopija un
sertifikātam jābūt spēkā vismaz trīs mēnešus pēc
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Ņemot vērā
minēto, komisija neturpina tālāko Rīgas ražošanas firma
SIA “TORNIS” piedāvājuma izskatīšanu atbilstoši
izvirzītājam prasībām un Rīgas ražošanas firma SIA
“TORNIS” tiek noraidīta no dalības iepirkumā.
15. Ja noteiktajām pretendentu atlases prasībām atbilst tikai viens
pretendents – pamatojums, ka izvirzītās prasības vērtējamas kā
objektīvas un samērīgas:
Iepirkuma 2.un 3.daļai izvirzītās prasības ir minimālas, lai varētu sniegt
pakalpojumu, kā arī tās ir objektīvas un samērīgas.
16. Lēmuma pamatojums, ja pasūtītājs pieņēmis lēmumu pārtraukt
iepirkuma procedūru:
NAV
17. Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja pasūtītājs atzinis piedāvājumu
par nepamatoti lētu:
NAV
18. Iemesli, ja attiecināms, kuru dēļ piedāvājumu iesniegšanai ir izmantoti
nevis elektroniski, bet citi saziņas līdzekļi:
NAV
19. Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti saistībā ar tiem.
NAV
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