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Iepirkuma procedūras „AS „Latvenergo” un AS „Sadales tīkls” objektu fiziskās 

apsardzes un tehniskās apsardzes pakalpojumu iegāde” 

 (ID. Nr. IPR-49400) ziņojums 

Sagatavots saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 45.pantu. 

  

1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums un adrese, iepirkuma identifikācijas 

numurs, iepirkuma procedūras veids, vispārīgās vienošanās priekšmets: 

1.1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums: Akciju sabiedrība „Latvenergo”. 

1.2. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, Latvija, LV-

1230. 

1.3. Iepirkuma identifikācijas numurs: Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē LE 

2017/18. 

1.4. Iepirkuma procedūras veids: atklāts konkurss. 

1.5. Vispārīgās vienošanās priekšmets: AS „Latvenergo” un AS „Sadales tīkls” objektu 

fiziskās  apsardzes un tehniskās apsardzes pakalpojumu iegāde.  

Priekšmets ir sadalīts 7 (septiņās) pasūtījuma daļās: 

1. daļa: AS „Sadales tīkls” Austrumu reģiona un AS „Latvenergo” objektu fiziskās apsardzes 

un tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana;  

2. daļa: AS „Sadales tīkls” Ziemeļaustrumu reģiona objektu fiziskās apsardzes un tehniskās 

apsardzes pakalpojumu nodrošināšana;  

3. daļa: AS „Sadales tīkls” Rietumu reģiona objektu fiziskās apsardzes un tehniskās apsardzes 

pakalpojumu nodrošināšana;  

4. daļa: AS „Sadales tīkls” Ziemeļu reģiona un AS „Latvenergo” objektu fiziskās apsardzes 

un tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana;  

5. daļa: AS „Sadales tīkls” Dienvidu reģiona objektu fiziskās apsardzes un tehniskās 

apsardzes pakalpojumu nodrošināšana;  

6. daļa: AS „Sadales tīkls” Pierīgas reģiona un AS „Latvenergo” objektu fiziskās apsardzes 

un tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana; 

7. daļa: AS „Sadales tīkls” Rīgas pilsētas reģiona un AS „Latvenergo” objektu fiziskās 

apsardzes un tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana. 

 

2. Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 

un Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē: 

2.1. Paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē 2017.gada 

17.septembrī. 

2.2. Paziņojums par līgumu publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 2017.gada 

19.septembrī. 

 

3. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums, iepirkuma procedūras 

dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti: 

3.1. Iepirkuma komisijas sastāvs: Andis Bērziņš, Uldis Mackevičs, Agris Krūmiņš, Uģis 

Pundurs, Laura Gulbe. 

3.2. Iepirkuma komisijas izveidošanas pamatojums: 19.06.2017. Rīkojums Nr.246 „Par 

iepirkuma procedūras komisijas izveidošanu „AS „Latvenergo”  un AS „Sadales tīkls” 

objektu fiziskās apsardzes un tehniskās apsardzes pakalpojumu iegāde”. 

3.3. Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāji (papildus komisijai): Jana Jankoviča. 

 

4. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2017.gada 23.oktobra, plkst.10.00. 
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5. Piegādātāju nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas:  
Nr. Daļa Cena 

stundā/mē

nesī: 

KS „Karavīrs 

Group”  

SIA 

„SECURITAS 

LATVIA” 

SIA  „AB 

SECURITY 

SOLUTIONS” 

SIA „Rīgas 

apsardzes 

sabiedrība” 

1. 1.daļa 

Fiziskā 

apsardze: 

2,87 nepiedāvā nepiedāvā 5,08 

Tehniskā 

apsardze: 

16 900,00 nepiedāvā nepiedāvā 813,60 

2. 2.daļa 

Fiziskā 

apsardze: 

nepiedāvā nepiedāvā nepiedāvā 4,36 

Tehniskā 

apsardze: 

nepiedāvā nepiedāvā nepiedāvā 962,87 

3. 3.daļa 

Fiziskā 

apsardze: 

nepiedāvā nepiedāvā 5,90 5,25 

Tehniskā 

apsardze: 

nepiedāvā nepiedāvā 1 270,00 355,95 

4. 4.daļa 

Fiziskā 

apsardze: 

nepiedāvā nepiedāvā nepiedāvā 5,08 

Tehniskā 

apsardze: 

nepiedāvā nepiedāvā nepiedāvā 1 062,20 

5. 5.daļa 

Fiziskā 

apsardze: 

nepiedāvā nepiedāvā nepiedāvā 8,72 

Tehniskā 

apsardze: 

nepiedāvā nepiedāvā nepiedāvā 280,94 

 

 

 

  6. 

 

 

 

6.daļa 

Fiziskā 

apsardze: 

3,66 nepiedāvā nepiedāvā 4,59 

Tehniskā 

apsardze: 

11 495,00 nepiedāvā nepiedāvā 293,00 

 

 

7. 

 

 

7.daļa 

Fiziskā 

apsardze: 

 

13,06 

9 873,92 nepiedāvā 19,03 

Tehniskā 

apsardze: 

 

3390,00 

30,00 nepiedāvā 21,00 
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6. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: piedāvājumi atvērti Pulkveža Brieža 

ielā 12, Rīgā, Latvijā, 2017.gada 23.oktobrī plkst.10.05. 

 

7. Pretendentu nosaukumi, kuriem piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, 

piedāvātā līgumcena, kā arī piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums un pamatojums 

piedāvājuma izvēlei: 

7.1. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirtas: 

1. daļā – „AS „Sadales tīkls” Austrumu reģiona un AS „Latvenergo” objektu fiziskās 

apsardzes un tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana”- SIA „Rīgas apsardzes 

sabiedrība” līgumcena – 70 000.00 EUR; 

2. daļā – „AS „Sadales tīkls” Ziemeļaustrumu reģiona objektu fiziskās apsardzes un tehniskās 

apsardzes pakalpojumu nodrošināšana” SIA „Rīgas apsardzes sabiedrība” līgumcena – 126 

000.00 EUR;  

3. daļā – „AS „Sadales tīkls” Rietumu reģiona objektu fiziskās apsardzes un tehniskās 

apsardzes pakalpojumu nodrošināšana” SIA „Rīgas apsardzes sabiedrība” līgumcena – 51 

000.00 EUR; 

4. daļā – „AS „Sadales tīkls” Ziemeļu reģiona un AS „Latvenergo” objektu fiziskās apsardzes 

un tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana” SIA „Rīgas apsardzes sabiedrība” 

līgumcena – 77 500.00 EUR; 

5. daļā – „AS „Sadales tīkls” Dienvidu reģiona objektu fiziskās apsardzes un tehniskās 

apsardzes pakalpojumu nodrošināšana” SIA „Rīgas apsardzes sabiedrība” līgumcena – 201 

000.00 EUR; 

6. daļā – „AS „Sadales tīkls” Pierīgas reģiona un AS „Latvenergo” objektu fiziskās apsardzes 

un tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana”- SIA „Rīgas apsardzes sabiedrība” 

līgumcena – 110 500.00 EUR; 

7. daļā – „AS „Sadales tīkls” Rīgas pilsētas reģiona un AS „Latvenergo” objektu fiziskās 

apsardzes un tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana” SIA „Rīgas apsardzes 

sabiedrība” līgumcena – 276 000.00 EUR. 

7.2. Piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums: 

1. daļa: AS „Sadales tīkls” Austrumu reģiona un AS „Latvenergo” objektu fiziskās apsardzes 

un tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana - saimnieciski visizdevīgākais 

piedāvājums SIA „Rīgas apsardzes sabiedrība” 100 punkti;  

2. daļa: AS „Sadales tīkls” Ziemeļaustrumu reģiona objektu fiziskās apsardzes un tehniskās 

apsardzes pakalpojumu nodrošināšana saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums SIA „Rīgas 

apsardzes sabiedrība” 100 punkti;   

3. daļa: AS „Sadales tīkls” Rietumu reģiona objektu fiziskās apsardzes un tehniskās apsardzes 

pakalpojumu nodrošināšana: 

Kritērijs 
SIA „Rīgas apsardzes 

sabiedrība” 

SIA „AB Security 

Solutions” 

1.Piedāvājuma cena par fizisko apsardzi 

stundā-punkti (max 75): 75.00 66.74 

2.Piedāvājuma cena par tehnisko apsardzi 

mēnesī-punkti (max 20): 20.00 5.61 

3.Reaģēšanas laiks, minūtēs (summa par 

visiem objektiem katrā daļā) -punkti (max 5): 3.01 5.00 

Punkti kopā (max 100): 98.01 77.34 
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Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums SIA „Rīgas apsardzes sabiedrība” 98.01 punkti. 

4. daļa: AS „Sadales tīkls” Ziemeļu reģiona un AS „Latvenergo” objektu fiziskās apsardzes 

un tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums 

SIA „Rīgas apsardzes sabiedrība” 100 punkti;  

5. daļa: AS „Sadales tīkls” Dienvidu reģiona objektu fiziskās apsardzes un tehniskās 

apsardzes pakalpojumu nodrošināšana saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums SIA „Rīgas 

apsardzes sabiedrība” 100 punkti;  

6. daļa: AS „Sadales tīkls” Pierīgas reģiona un AS „Latvenergo” objektu fiziskās apsardzes 

un tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums 

SIA „Rīgas apsardzes sabiedrība” 100 punkti;  

7. daļa: AS „Sadales tīkls” Rīgas pilsētas reģiona un AS „Latvenergo” objektu fiziskās 

apsardzes un tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana: 

Kritērijs 
SIA „Rīgas apsardzes 

sabiedrība” 

SIA „SECURITAS 

LATVIA” 

1.Piedāvājuma cena par fizisko apsardzi 

stundā  (summa par 4 apsardzes posteņiem)-

punkti (max 90): 90.00 65.97 

2.Piedāvājuma cena par tehnisko apsardzi 

mēnesī -punkti (max 10): 10.00 2.69 

Punkti kopā (max 100): 100.00 68.67 

 I II 

Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums SIA „Rīgas apsardzes sabiedrība” 100 punkti. 

 

7.3. Pamatojums piedāvājuma izvēlei: 

Saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikumu līgumu slēgšanas tiesības katrā iepirkuma daļā 

tiek piešķirtas saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kurš ieguvis lielāko punktu 

skaitu. 

 

8. Informācija, ja tā ir zināma, par to iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās daļu, 

kuru izraudzītais pretendents plānojis nodot apakšuzņēmējiem, kā arī apakšuzņēmēju 

nosaukumi: 

Nr. 
p.k. 

Apakšuzņēmēja 
nosaukums 

Detalizēts apakšuzņēmējam 
nododamo pakalpojumu saraksts 

Apakšuzņēmēja 
pakalpojumu 

apjoms virs 10 
% no kopējā 

apjoma 

1.  SIA „Apsardzes serviss” Mobilās grupas reāģēšana uz 
trauksmes signāliem Konkursa 
priekšmeta 1. daļā 

7,14% 

2.  SIA „Ar Bo” Mobilās grupas reāģēšana uz 
trauksmes signāliem Konkursa 
priekšmeta 5. daļā 

3,57% 

3.  SIA „Baltic Security Service” Fiziskā apsardze Konkursa 
priekšmeta 5. daļā 

10,74% 

4.  SIA „EVORM LTD” Mobilās grupas reāģēšana uz 
trauksmes signāliem Konkursa 
priekšmeta 6. daļā 

3,57% 
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5.  SIA „Evors Group” Mobilās grupas reāģēšana uz 
trauksmes signāliem Konkursa 
priekšmeta 6. daļā 

3,57% 

6.  SIA „MN Drošība Liepāja” Fiziskā apsardze Konkursa 
priekšmeta 5. daļā 

5,37% 

7.  SIA „RESPEKTS” Fiziskā apsardze un mobilās grupas 
reaģēšana uz trauksmes signāliem 
Konkursa priekšmeta 4. daļā 

14,28% 

 

 

9. Pamatojums lēmumam par katru noraidīto pretendentu, kā arī par katru iepirkuma 

procedūras dokumentiem neatbilstošu piedāvājumu: 

KS „Karavīrs Group” iesniegtais piedāvājums neatbilst atklāta konkursa nolikuma 14.1.8. 

punkta prasībām. 

KS „Karavīrs Group” iesniegtais piedāvājums tika noraidīts pamatojoties uz atklāta konkursa 

nolikuma 17.9.3.punktu. 

 

10. Ja piedāvājumu iesniedzis tikai viens piegādātājs, – pamatojums iepirkuma 

procedūras nepārtraukšanai saskaņā Ministru kabineta noteikumiem Nr. 187 (no 

28.03.2017.), 19.punktu:  

Atklāta konkursa nolikumā izvirzītās pretendentu atlases  prasības (SIA „Rīgas apsardzes 

sabiedrība” vienīgais Pretendents Atklāta konkursa 1.daļā, 2.daļā, 4.daļā, 5.daļā un 6.daļā): 

Nolikuma 

punkts 

Pretendentu atlases  prasības Pretendentu atlases  prasības 

pamatojums 

14.1.8. Pretendentam pēdējos 3 (trīs) gados apgrozījums 

ir ne mazāks kā/vai 500 000,00 EUR (pieci simti  

tūkstoši euro un 00 centi) gadā. 

„Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēju iepirkumu likuma” 

51.panta nosacījumi, kas tika 

iekļauti, lai Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzējs 

pārliecinātos, ka  Pretendenta 

saimnieciskais un finansiālais 

stāvoklis ir stabils un tā rīcībā 

ir nepieciešamie finanšu, 

darbinieku un tehniskie resursi 

iepirkuma līguma izpildei 2 

(divu) gadu un 6 (sešu) mēnešu 

periodā, iesniedzot 

piedāvājumu. 

14.1.9. Pretendentam ir 3 (trīs) gadu pieredze industriālo 

un administratīvās nozīmes objektu fiziskās 

apsardzes pakalpojumu nodrošināšanā, norādot:   

- līgumus (skaitu) par apsardzes pakalpojumu 

sniegšanu, uzņēmumu sarakstu, kuriem 

pakalpojums tiek sniegts, līguma termiņus;   

- objektu sarakstu, kuros pēdējos 3 (trīs) gadus 

nodrošināts apsardzes pakalpojums; 

- apsardzes darbinieku skaitu. 

Lai Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzējs pārliecinātos, ka 

Pretendentam ir pieredze 

industriālo un administratīvās 

nozīmes objektu fiziskās 

apsardzes un tehniskās 

apsardzes pakalpojumu 

nodrošināšanā, nepieciešamais 

materiāltehniskais 

nodrošinājums (aprīkojums, 
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apsardzes ekipējums un 

mobīlās grupas), kvalificēts 

apsardzes personāls un 

administratīvā pieredze 

apsardzes pakalpojumu 

nodrošināšanā 3 (trīs) gadu 

periodā. Pretendents spēj 

nodrošināt kvalitatīva, 

operatīva un droša apsardzes 

pakalpojuma sniegšanu.  

14.1.10. LV Iekšlietu Ministrijas izsniegta speciālā atļauja 

(licence) apsardzes darbības veikšanai: 

- tehniskās apsardzes pakalpojuma sniegšanai. 

13.02.2014. „Apsardzes 

darbības likums” Speciālajā 

atļaujā (licencē) norāda to 

apsardzes pakalpojuma veidus, 

kurus atļauts sniegt apsardzes 

komersantam. 

14.1.11. Pakalpojuma nodrošināšanā iesaistīto darbinieku 

un transporta līdzekļu atbilstība tehniskajā 

specifikācijā (Pielikums Nr.3) norādītajām 

prasībām. 

Apliecinājums, ka Pretendenta 

rīcībā esošais tehniskais 

nodrošinājums un aprīkojums, 

priekšrocības operatīvas rīcības 

nodrošināšanai, darbinieku 

kvalifikācija, prasme strādāt ar 

datorizētu apsardzes, piekļuves 

kontroles, ugunsgrēka 

atklāšanas un trauksmes 

signalizācijas un 

videonovērošanas sistēmu, 

izmantojot attiecīgo 

programmnodrošinājumu un  

pieredze fiziskās apsardzes 

sniegšanai. 

 

 

 

 


