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CENU APTAUJAI NR. JG CA2022/07 

“Darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumi” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jūrmala, 2022. gads 

  



SIA „Jūrmalas gaisma” iepirkumu komisija (turpmāk tekstā – Komisija) izsludina cenu 

aptauju par Darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumiem. 

 

Cenu aptaujas priekšmets 

Cenu aptaujas priekšmets ir Darba vides iekšējo uzraudzību un ugunsdrošības pakalpojumi, 

atbilstoši tehnisko specifikāciju prasībām (Pielikums Nr.2) 

Piedāvājums iesniedzams tikai par visu cenu aptaujas apjomu. Pretendents iesniedz vienu 

piedāvājuma variantu ar konkrētu cenu. 

1. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš, vieta: 

1.1.Pretendenti savus piedāvājumus, kas ir noformēti atbilstoši šo Nosacījumu prasībām, iesniedz 

līdz 2022. gada 12. augusta plkst. 09:00 elektroniski, piedāvājumu iesūtot e-pastā 

gaisma@jurmalasgaisma.lv 

1.2.Kontaktpersona: SIA “Jūrmalas gaisma” iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Juris Pīrāgs, tālr. 

67762551, e-pasts gaisma@jurmalasgaisma.lv.  

1.3.Pretendentam komunikācija jānodrošina latviešu valodā. 

1.4.Iesūtot piedāvājumu, pretendentiem obligāti jānorāda: Pieteikums cenu aptaujai JG CA2022/07 

“Darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumi”. 

2. Prasības pretendentiem  

2.1. Pretendents ir reģistrēts atbilstoši Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 

Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs atbilstoši tā reģistrācijas valsts 

normatīvo aktu prasībām. 

2.2. Pretendentam ir kompetentas institūcijas statuss, tas ir tiesīgs veikt darba vides iekšējo 

uzraudzību un ir iekļauts kompetento institūciju sarakstā 

2.3. Pretendents līguma izpildē spēj piesaistīt vismaz šādus speciālistus:  

2.3.1. ne mazāk kā divus darba aizsardzības vecākos speciālistus (kas aizvieto viens 

otru prombūtnes laikā), kuriem ir profesionālā augstākā izglītība darba 

aizsardzībā atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas akreditētai otrā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības programmai (profesijas standarts “Darba 

aizsardzības vecākais speciālists”), vai iegūts kompetenta speciālista sertifikāts, 

ar ne mazāk kā 2 (divu) gadu praktiskā darba pieredzi darba aizsardzības jomā; 

2.3.2. ne mazāk kā divus ugunsdrošības speciālistus (kas aizvieto viens otru 

prombūtnes laikā), kuri ir apguvuši akreditētu attiecīgo pirmā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības programmu vai akreditētu attiecīgo 

profesionālās pilnveides izglītības programmu (ne mazāk par 160 stundām) 

ugunsdrošības jomā, ar ne mazāk kā 2 (divu) gadu praktiskā darba pieredzi 

ugunsdrošības jomā; 

3. Piedāvājuma derīguma termiņš 
3.1.Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, un tas ir saistošs iesniedzējam līdz iepirkuma 

līguma slēgšanai, bet ne ilgāk kā 30 dienas, skaitot no cenu aptaujas Nosacījumos noteiktās 

piedāvājumu atvēršanas dienas. 

3.2.Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu minētajā termiņā nevar noslēgt, pasūtītājs var 

rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja Pretendents piekrīt pagarināt 

piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski tas paziņo pasūtītājam. 

4. Piedāvājuma noformēšana  

4.1. Piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskajām specifikācijām (pielikums Nr.2).    

4.2. Pretendentam piedāvājums ir jāiesniedz latviešu valodā.  

4.3. Pretendents apzinās, ka jebkurš piedāvājumā iekļautais nosacījums, kas ir pretrunā ar cenu 

aptaujas Nosacījumiem un/vai tehniskajām specifikācijām, var būt par iemeslu piedāvājuma 

noraidīšanai. 

5. Pretendenta iesniegtā piedāvājuma sastāvs 

Piedāvājums sastāv no atsevišķiem elektroniski sagatavotiem dokumentiem. 

5.1.Pretendenta pieteikumus dalībai cenu aptaujā (1. Pielikums). 

5.2.Pretendentam jāiesniedz Nolikuma 2.3.1., 2.3.2. apakšpunktā noteikto speciālistu izglītību 

apliecinošu dokumentu kopijas un praktiskā darba pieredzes apraksti, kuros norādīts laika 

periods, darba devējs un klienti, kam sniegti attiecīgie pakalpojumi, kā arī speciālistu 

apliecinājumi (brīvā formā), ka iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā viņi 
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piekrīt nodrošināt pakalpojumus atbilstoši Publiska pakalpojuma līguma projekta noteikumiem 

(5.pielikums). 

5.3.Tehniskais piedāvājums, kuru sagatavo saskaņā ar šīs cenu aptaujas Nosacījumu tehniskajās 

specifikācijās noteiktajām prasībām un iesniedz atbilstoši Nosacījumiem pievienotajai tehniskā 

piedāvājuma formai (3.pielikums).  

5.4.Finanšu piedāvājums, kuru iesniedz atbilstoši šīs cenu aptaujas Nosacījumiem pievienotajai 

finanšu piedāvājuma formai (4. pielikums). Finanšu piedāvājuma cenās jāiekļauj visas 

izmaksas, kas nodrošina Pakalpojumu līguma priekšmeta izpildi. 

5.5.Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nevar grozīt savu piedāvājumu. 

6. Piedāvājumu vērtēšana 

6.1.Pārbaudīs piedāvājuma atbilstību cenu aptaujas nosacījumos noteiktajām prasībām. 

6.2.No piedāvājumiem, kas atbildīs iepriekš izvirzītajām prasībām, izvēlēsies Saimnieciski 

izdevīgāko piedāvājumu, vērtējot tikai zemāko kopējo līgumcenu. 

6.3.Komisija pārbaudīs, vai uz Pretendentu, kuram saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko 

iepirkumu jomā būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, tā valdes vai padomes locekli, 

patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota 

pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tā valdes 

vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja 

pretendents ir personālsabiedrība neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo 

sankciju likuma 11.
1
 pantā noteiktie sankciju piemērošanas nosacījumi publisko iepirkumu 

jomā. 

6.4.Ja pretendents ir izslēdzams no iepirkuma procedūras, balstoties uz 6.3. punktā minētajiem 

apstākļiem, Komisija attiecībā uz tiem pārbauda Pretendentu ar nākamo saimnieciski izdevīgāko 

piedāvājumu. Pirms lēmuma pieņemšanas par Līguma slēgšanu ar nākamo Pretendentu, kurš 

piedāvājis visizdevīgāko piedāvājumu, Pasūtītājs izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus 

dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, kurš attiecās slēgt Līgumu ar Pasūtītāju. Ja 

nepieciešams, Pasūtītājs pieprasa no nākamā Pretendenta apliecinājumu un pierādījumus, ka tas 

nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu. 

6.5.Ja nākamais Pretendents, kurš piedāvājis visizdevīgāko piedāvājumu, ir uzskatāms par vienu 

tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, vai nākamais Pretendents atsakās 

slēgt Līgumu, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt cenu aptauju, neizvēloties nevienu 

piedāvājumu. 

7. Lēmums par Cenu aptaujas rezultātiem: 

7.1. Komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēs visus pretendentus par 

pieņemto lēmumu. 

7.2. Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par cenu aptaujas izbeigšanu, neizvēloties nevienu 

piedāvājumu, ja cenu aptaujai netika iesniegti piedāvājumi, iesniegtie piedāvājumi neatbilda 

Nosacījumos pretendenta un tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām, vai citu objektīvu 

iemeslu dēļ. 

 

Pielikumā: 

1. Pretendenta pieteikums dalībai cenu aptaujā (veidlapa); 

2. Tehniskās specifikācijas; 

3. Tehniskais piedāvājums (veidlapa); 

4. Finanšu piedāvājums (veidlapa); 

5. Līguma projekts. 

 

    


