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VAS „Elektroniskie sakari”  

Publisko iepirkumu likuma 2.pielikumā minēto pakalpojumu 

iepirkumu procedūras no 4 000 – 41 999 euro  

„Apsardzes pakalpojumi”,  

identifikācijas Nr. VASES 2017/02 (turpmāk – Iepirkums) 

ietvaros saņemtie jautājumi un atbildes uz tiem 

1. jautājums 

„Iepirkuma dokumentācijas Pielikumā Nr.4 “Finanšu piedāvājums” sadaļā “Pakalpojuma 

nosaukums/izmaksas” divas reizes ir minēti apsardze pakalpojumi: 

 apsardze, kārtības uzraudzība; 

 ugunsdrošības un apsardzes signalizācijas uzraudzība; 

 videonovērošana, 

punktā Nr. 1 un tālāk vēl atsevišķi.  

Lūdzam izskaidrot, kādam nolūkam šīs cenas jānorāda atsevišķi? 

Lūdzam precizēt, kas Pasūtītāja izpratnē ir ugunsdrošības un apsardzes signalizācijas uzraudzība, 

vai tā ietver arī sistēmu apkopi saskaņā ar reglamentu?” 

Atbilde: 

Iepirkuma dokumentācijas Pielikumā Nr. 4 “Finanšu piedāvājums” ir iekļautas divas tabulas, 

vienā no tām ir jānorāda izmaksas par vienu stundu, otrā no tām ir jānorāda izmaksas par vienu 

mēnesi un izmaksas gadā. Katrā no tabulām ir jānorāda norādītā informācija. 

Ugunsdrošības un apsardzes signalizācijas sistēmu vadības pultis atrodas apsardzes postenī, šo 

sistēmu uzraudzība Iepirkuma ietvaros ir abu sistēmu fiziska novērošana, nepieciešamo darbību 

veikšana attiecīgā trauksmes signāla saņemšanas gadījumā. 

Sistēmu apkope saskaņā ar reglamentu iepirkuma līguma ietvaros nebūs jānodrošina. 

 

2. jautājums 

„Vai pieļaujams fiziskās apsardzes pakalpojumu sniegšanā nodarbināt pensionārus? 

Atbilde: 

Ir pieļaujams fiziskās apsardzes pakalpojumu sniegšanā nodarbināt pensionārus. 

 

3. jautājums 

„Iepirkuma dokumentācijas Pielikumā Nr. 2 “Tehniskā specifikācija” 4.1. un 4.2. punktā noteikts: 

“4.1. Izpildītājam jānodrošina Pakalpojumu sniegšana 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī, 7 

(septiņas) dienas nedēļā saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 5.punktā minēto Pakalpojumu 

sniegšanas instrukciju; 

4.2. Izpildītājam jānodrošina, ka viena darbinieka darba laika maiņa ilgst ne vairāk kā 24 

(divdesmit četras) stundas”. 

Saskaņā ar Iepirkuma dokumentācijas 17.5. punktā noteikto: “Finanšu piedāvājuma cenā 

jāietver visas ar iepirkuma priekšmetu saistītās izmaksas, kā arī visi nodokļi un nodevas, ja tādas 

paredzētas” piedāvājuma cena ietver sevī piemaksu par darbu nakts stundās (22:00 – 06:00). 

Pretendents, aprēķinot fiziskās apsardzes minimālās stundas tarifa likmi, ņem vērā piemaksas 

apsargiem par darbu nakts stundās un svētku dienās. Saskaņā ar Darba likuma 138. panta 

1. daļu “Nakts darbs ir ikviens darbs, ko veic nakts laikā vairāk kā divas stundas”. 

Vai Pretendents šajos laikos (nakts laikā) drīkst vairākkārt nomainīt apsardzes darbiniekus?” 
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Atbilde: 

Nosakot prasību, ka viena darbinieka darba laika maiņa ilgst ne vairāk kā 24 (divdesmit četras) 

stundas, Pasūtītājs vēlējās norādīt, ka apsardze darbinieku maiņas ilgums būtu 24 (divdesmit 

četras) stundas un apsardzes darbinieku maiņa nakts stundās nav pieļaujama. 

Lūgums visiem ieinteresētajiem Pretendentiem, sagatavojot piedāvājumu Iepirkumam, ņemt 

vērā, ka viena apsardzes darbinieka maiņa ilgs 24 (divdesmit četras) stundas un nav pieļaujama 

darbinieku maiņa nakts stundās vai sadalījums īsākās maiņās. 


