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VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

 

Pasūtītājs: 

 

Latvijas Mākslas akadēmija  

Saīsinājums: LMA 

Pasūtītāja rekvizīti: 

Vienotais reģistrācijas Nr. 90000029965 

Adrese: O.Kalpaka bulvāris 13, Rīga, LV-1050 

Tel. +371 67332202;  

e-pasts ; info@lma.lv  

Mājaslapa: www.lma.lv 

 

1. Iepirkuma priekšmets: 
1.1. Iepirkuma priekšmets ir tehniskajai specifikācijai un plānotajam apjomam atbilstoši LMA , 

O.Kalpaka bulv.13, pieguļošās teritorijas uzkopšanas darbi. 

1.1.1.  CPV kods: – : 90910000-9 (uzkopšanas pakalpojums). 
1.2. Pretendents nedrīkst iesniegt variantus piedāvājumam 

1.3. Piedāvājumu izvēles kritēriji: 

1.3.1. Līgums tiks slēgts ar Pretendentu, kurš attiecībā uz iepirkuma priekšmetu būs izpildījis 

nolikumā un tehniskajā specifikācijā izvirzītos nosacījumus un iesniedzis saimnieciski 

izdevīgāko piedāvājumu , kur izvēlēs kritērijs ir  zemākā cena EUR  ( bez PVN) 

1.4. Līguma izpildes vieta: Rīga, O. Kalpaka bulvāris 13, LV1050 (turpmāk – Objekts). 

1.2. Līguma darbības termiņš: līguma darbības termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no Līguma 

noslēgšanas brīža vai līdz Līguma kopējās summas sasniegšanai. Plānotā Līguma spēkā stāšanās 

diena – 14.12.2018. 

1.5. Pretendentam, kas iegūs tiesības noslēgt Līgumu, visā Līguma darbības laikā jānodrošina 

Pakalpojuma izpilde par cenām, kas nav lielākas par iepirkuma piedāvājumā norādītajām. 

Iespējamā inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi nevar būt par pamatu 

Pakalpojumu cenu paaugstināšanai, izņemot izmaiņas nodokļu politikā, t.sk. izmaiņas minimālajās 

stundas tarifa likmēs, kuras ir noteiktas normatīvajos aktos. Norēķinu kārtība: maksājumus 

Pasūtītājs veic ik mēnesi, ar nosacījumu, ka Izpildītājs iesniedzis rēķinu un Pasūtītāja Līguma 

darbības koordinators ir parakstījis veikto Pakalpojumu izpildes ikmēneša pieņemšanas – 

nodošanas aktu par iepriekšējā kalendārajā mēnesī sniegtajiem pakalpojumiem. 

1.6. Piedāvājumu vērtēšanas kritērijs: Iepirkuma nolikuma (turpmāk – Nolikums) prasībām atbilstošs 

saimnieciski izdevīgākais piedāvājums ar izvēlēs kritēriju zemākā cena  (kopējās izmaksas 

24 mēnešos) bez PVN. 
 

2. Iepirkuma identifikācijas numurs 

LMA 2018/16 

 

3. Kontaktpersona 
Iepirkumu komisijas noteiktā kontaktpersona:  Ramona Lesničenoka 

Tālrunis: 29355838 

e-pasts: ramona.lesnicenoka@lma.lv    
Adrese: Kalpaka bulv.13, Rīga, LV1050 

 

4. Iepirkuma pamats un kārtība 
Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā 

 

5. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība. 
5.1. Piedāvājums jāiesniedz Pasūtītājam darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00, no plkst. 13.00 līdz 17.00, 

bet ne vēlāk kā līdz 2018. gada 10.decembris, plkst. 12.00 Latvijas Mākslas akadēmijā, O.Kalpaka 

bulv. 13, Rīgā, LV 1050. 

5.2. Pretendents piedāvājumu iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam 

līdz nolikumā norādītajam laikam minētajā adresē. 

mailto:info@lma.lv
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5.3. Pasūtītāja pārstāvis piedāvājumu neatvērtu atdod vai nosūta tā iesniedzējam, ja piedāvājums tiek 

iesniegts pēc nolikumā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

5.4. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis to reģistrē, norādot piedāvājuma reģistrācijas numuru, 

Pretendenta nosaukumu, saņemšanas datumu un laiku. Piedāvājumi tiek saglabāti neatvērti līdz 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām un piedāvājumu atvēršanas sanāksmei. 

 

6. Piedāvājuma derīguma termiņš  
 

6.1. Piedāvājuma derīguma termiņš – vismaz 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa beigām. 

6.2. Gadījumā, ja līdz šim termiņam netiek noslēgts iepirkuma līgums, Pasūtītājs var lūgt piedāvājuma 

derīguma termiņu pagarināt.  

 

7. Piedāvājuma noformējuma prasības 
 

7.1. Piedāvājums jāievieto necaurspīdīgā slēgtā iepakojumā tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu 

redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. Piedāvājumam jābūt parakstītam. 

7.2. Uz iepakojuma jānorāda: 

7.2.1.  
IEPIRKUMAM 

„ LMA , O.Kalpaka bulv.13, Rīgā, pieguļošās teritorijas uzkopšanas darbi” 

id.nr. LMA 2018/16 

Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes. 

2018. gada 10.decembris,plkst.12.00 

 

7.2.2. Pasūtītāja nosaukums un adrese; 

7.2.3. Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese. 

7.3. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments piedāvājumā ir svešvalodā, tam 

jāpievieno pretendenta vai pretendenta pārstāvja apliecināts tulkojums latviešu valodā. 

7.4. Piedāvājuma pielikumi iesniedzami oriģinālā veidā vai noteiktā kārtā apliecinātu kopiju veidā. 

7.5. Pretendentam ir tiesības visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt 

ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir caurauklots. 

7.6. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu 

Pasūtītājam.  

7.7. Piedāvājumā jāietver: 

7.7.1. Apliecinājums dalībai iepirkumā, pielikums Nr.1; 

7.7.2. Finanšu piedāvājums (euro bez PVN un ar PVN), pielikums nr. 3; 

7.7.3. Tehniskais piedāvājums, pielikums nr.2; 

7.7.4. Objekta apskates lapa, pielikums nr.4 

7.8. Pretendents piedāvājumu iesniedz 1 (vienā) eksemplārā ar norādi ”ORIĢINĀLS”. 

7.9. Piedāvājumi, kas iesniegti līdz Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiek atdoti atpakaļ un 

tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām. 

7.10. Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. 

Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida 

pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs 

apzīmējums ar vārdiem.  

7.11. Pretendentam, iesniedzot dokumentu kopijas, pasūtītājs var lūgt uzrādīt dokumentu oriģinālus. 

7.12.    Piedāvājumu paraksta Pretendenta paraksta tiesīgā persona (pievienojot pilnvaru).  

7.1.3. Pasūtītājs organizē objekta apskati. Objekta apskate ir obligāta. Pretendenti pieprasījumu par objekta 

apskati nosūta elektroniski uz e-pastu: ramona.lesnicenoka@lma.lv ,norādot Pretendenta nosaukumu, 

Pretendenta pilnvarotās personas vārdu, uzvārdu un amatu, tālruņa, e-pasta adresi, kā arī Pretendenta 

personu sarakstu (norādot vārdu, uzvārdu, amatu, tālruņa numuru), kuras piedalīsies objekta apskatē. 

 

8. Pretendenta kvalifikācijas prasības  
 

8.1. Pasūtītājs Pretendentam izvirza šādas kvalifikācijas prasības: 

8.1.1. uz Pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9.
 
panta astotajā daļā noteiktie 

nosacījumi piegādātāja izslēgšanai no dalības iepirkuma procedūrā; 
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8.1.2. Pretendents, ņemot vērā tā paredzamās saistības, kuras izriet no Pretendenta piedāvājuma un 

iepirkuma priekšmeta, ir reģistrēts, licencēts un sertificēts atbilstoši Latvijas Republikā spēkā 

esošajos normatīvajos aktos noteiktajam; 

8.1.3. Pretendents Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā (bet ne vēlāk kā pirms 

pakalpojuma uzsākšanas) veiks savas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu konkrētajā 

objektā par Līguma izpildes laikā pretendenta darbības vai bezdarbības rezultātā pasūtītājam 

un trešajām personām (t.sk. arī Līgumu ietvaros veicamo darbu Pasūtītājam – Latvijas 

Mākslas akadēmijai) nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu ar kopējo atbildības limitu ne mazāku 

kā 10 000,00 EUR (desmit tūkstoši euro, 00 centi) un atbildības limitu par katru gadījumu ne 

mazāku kā 2 000,00 EUR (divi tūkstoši eiro, 00 centi) visā Līguma darbības periodā. 

8.1.4. Pretendentam Pakalpojuma sniegšanai ir nepieciešamais tehniskais aprīkojums, materiāli, 

nepieciešamās profesionālās un organizatoriskās spējas, kā arī infrastruktūra Pakalpojuma 

sekmīgai sniegšanai. 

8.1.5. Pretendentam ir iepriekšēja pieredze līdzīga pakalpojuma nodrošināšanā iepriekšējo 3 gadu 

laikā un to apliecina vismaz divu pakalpojuma saņēmēju sniegta atsauksme. 

 

9. Pretendenta atlases dokumenti 
 

9.1. Lai pierādītu savu atbilstību šī nolikuma un izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, Pretendents 

iesniedz Pasūtītājam šādus dokumentus:  

9.1.1. Apliecinājumu dalībai iepirkumā – (atbilstoši šī Nolikuma Pielikumā Nr.1 norādītajai formai) 

9.1.2. Tehnisko un finanšu piedāvājumu, atbilstoši šī Nolikuma Pielikumā Nr.2 . un Nr. 3 

norādītajai formai. Tehniskajā piedāvājumā jānorāda: 

9.1.2.1. informācija par piedāvāto Pakalpojumu un aprakstu atbilstoši Tehniskajai specifikācijai; 

9.1.2.2. Informācija par Pakalpojuma sniedzēja personālu, kas būs tieši iesaistīts 
pakalpojuma sniegšanā; 

Finanšu piedāvājumam izvirzītās prasības:  

9.1.2.3. Līgumcenu Pretendents norāda EUR, neieskaitot PVN; 

9.1.2.4. Piedāvātajā līgumcenā Pretendents iekļauj: 

- Paklapojuma izmaksas; 

- visus valsts un pašvaldību noteiktos nodokļus un nodevas, izņemot pievienotās 

vērtības nodokli; 

- citas izmaksas, kas ir saistošas Pakalpojuma izpildei( tehniskie līdzekļi, 

aprīkojums , materiāli,  u.t.t.) 

9.1.2.5. Pievienotās vērtības nodokli (PVN) Pretendents norāda atbilstoši LR spēkā 

esošajos normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un noteiktajām likmēm. 

9.1.2.6. Piedāvājuma līgumcena ir jāaprēķina un jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz 

komata.  

9.1.2.7. Cenas, kuras piedāvā Pretendents, ir fiksētas uz visu līguma izpildes laiku un tās 

nevar būt objekts nekādiem vēlākiem pārrēķiniem. 

9.1.3. Pretendenta sagatavotu informāciju, kas apliecina šī nolikuma kvalifikācijas prasībās noteikto 

iepriekšējo pieredzi. 

9.1.4. Vismaz divas pozitīvas atsauksmes no pakalpojuma saņēmējiem par līdzvērtīga pakalpojuma 

nodrošināšanu no pretendenta puses iepriekšējo 3 gadu laikā. 

9.2. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas iepirkumā 

pārstāv attiecīgo personu apvienību, katras personas atbildības sadalījumu un veicamo darbu 

uzskaitījums, kā arī vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildei. 

9.3. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība vai personālsabiedrība, nolikuma 8.1.1. – 

8.1.2..punktos minētie dokumenti jāiesniedz par katru no attiecīgās personu apvienības vai 

personālsabiedrības biedriem.  

9.4. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, kura uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav juridiski 

noformējusi savu sadarbību saskaņā ar Komerclikumu, lai tā tiktu atzīta par Pretendentu, ir 

jāiesniedz visu personu apvienības dalībnieku parakstīts saistību raksta (protokola, vienošanās, 

cita dokumenta) kopija, kas apliecina, ka, ja Pretendents tiks atzīts par uzvarētāju, tiks izveidota 

personālsabiedrība saskaņā ar nolikuma prasībām.  

9.5. Ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība, tad, lai tā tiktu atzīta par pretendentu iepirkumā, ir 

jāiesniedz personālsabiedrības līguma kopija vai izraksts no līguma, vai cita dokumenta 

(protokols, vienošanās) kopija, kas apliecina katra personālsabiedrības biedra kompetenci un 

atbildības sadalījumu, ja tas nav ietverts personālsabiedrības līgumā vai tā izrakstā. 



9.6. Ja Pretendents savas kvalifikācijas atbilstības apliecināšanai balstās uz citas personas iespējām,  

Pretendentu atlasei papildus jāiesniedz šādi dokumenti: 

9.6.1. Nolikuma 8.1.1.punktā prasītā informācija par personu, uz kuras iespējām Pretendents 

balstās; 

9.6.2. Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, apliecinājums vai vienošanās par sadarbību 

ar Pretendentu konkrētā līguma izpildē, no kuras Pasūtītājs var gūt pārliecību, ka piegādātāja 

rīcībā būs nepieciešamie resursi. 

9.7. Komisijai ir tiesības no pretendenta pieprasīt papildus informāciju, lai iegūtu pierādījumus par 

pretendenta atbilstību visām atlases prasībām. 

 

10.  Piedāvājuma vērtēšana un izvēles kritēriji 
 

10.1. Piedāvājuma noformējuma pārbaude: komisija pārbauda Pretendenta piedāvājuma atbilstību 

nolikumā noteiktajām piedāvājuma iesniegšanas un noformējuma prasībām Ja pretendenta 

piedāvājums neatbilst kādai no nolikumā noteiktajām prasībām, komisija attiecīgā pretendenta 

piedāvājumu no turpmākās dalības iepirkumu procedūrā izslēdz un tā piedāvājumu tālāk 

neizskata. 

10.2. Pretendentu atlases dokumentu pārbaude: komisija pārbauda Pretendenta atlases dokumentus, 

lai pārliecinātos, vai Pretendents atbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām pretendentu atlases 

prasībām. Ja pretendenta piedāvājumā iesniegtie dokumenti neatbilst kādai no pretendentu atlases 

prasībām, komisija lemj par attiecīgā pretendenta piedāvājuma izslēgšanu no turpmākās dalības 

iepirkuma procedūrā. 

10.3. Tehniskā piedāvājuma pārbaude: komisija pārbauda pretendenta Tehniskā piedāvājumu 

atbilstību iepirkuma nolikuma 2. pielikumā „Tehniskā specifikācija” norādītajām prasībām. Ja 

pretendenta piedāvājums neatbilst nolikuma 2. pielikumā „Tehniskā specifikācija” norādītajām 

prasībām, komisija lemj par attiecīgā pretendenta piedāvājuma izslēgšanu no turpmākās dalības 

iepirkuma procedūrā. 

10.4. Finanšu piedāvājuma pārbaude:  

10.4.1. komisija pārbauda vai pretendenta iesniegtais Finanšu piedāvājums atbilst nolikuma 

prasībām, vai Finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu. Ja komisija Finanšu piedāvājumā 

konstatē aritmētiskās kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo un informē pretendentu par veiktajiem 

labojumiem. Turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā, komisija ņem vērā tikai šajā nolikuma 

sadaļā noteiktajā kārtībā labotās kļūdas; 

10.4.2. Komisija pārbauda, vai pretendenta piedāvājums nav nepamatoti lēts, un rīkojas saskaņā ar 

Publisko iepirkumu likuma 53. panta noteikumiem. Ja komisija konstatē, ka konkrētais 

piedāvājums varētu būt nepamatoti lēts, tad pirms šī piedāvājuma noraidīšanas rakstveidā 

pieprasa pretendentam detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem. 

Ja, izvērtējot pretendenta sniegto paskaidrojumu, komisija konstatē, ka pretendents nav 

pierādījis, ka tam ir pieejami tādi piedāvājuma nosacījumi, kas ļauj noteikt tik zemu cenu, 

komisija atzīst piedāvājumu par nepamatoti lētu un tālāk to neizskata. 

10.5. Komisija piešķir tiesības slēgt iepirkuma līgumu pretendentam, kurš attiecībā uz iepirkuma 

priekšmeta abām sadaļām iesniedzis nolikuma noteikumiem un iepirkuma Tehniskajai 

specifikācijai atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, kur vērtēšanas kritērijs ir zemākā 

cena euro bez PVN.  

 

11. Publisko iepirkumu likuma izslēgšanas nosacījumu pārbaude un lēmuma pieņemšana 
 

11.1. Pirms galīgā lēmuma pieņemšanas par iepirkuma rezultātiem, komisija Publisko iepirkumu likuma 

noteiktajā kārtībā pārbauda, vai uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 

neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi. 

11.2. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu ar Pasūtītāju, komisija pieņem lēmumu slēgt 

līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis piedāvājumu ar zemāko cenu un atbilstošu 

nolikumā izvirzītajām prasībām. Ja nākamais izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu, 

komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.  

11.3. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums 

Pasūtītājs pieņem lēmumu izbeigt iepirkumu, ja netika iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie 

piedāvājumi neatbilda nolikuma, tajā skaitā iepirkuma Tehniskajā specifikācijā noteiktajām 

prasībām, kā arī citos gadījumos saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu. Paziņojums par pieņemto 

lēmumu tiks paziņots pretendentiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un publicēts Latvijas 

Mākslas akadēmijas mājaslapā www.lma.lv.  

http://www.lma.lv/


 
12. Pielikumu saraksts  

Šim nolikumam ir pievienoti 5 pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas: 

12.1. Apliecinājums dalībai iepirkumā – pielikums Nr.1 

12.2. Tehniskā specifikācija – pielikums Nr.2 

12.3. Finanšu piedāvājums forma – pielikums Nr.3 

12.4. Objekta apskates lapa.- pielikums nr. 4 

12.5. Objekta shematisks plāns- pielikums nr. 5 

 

 

 



                                                                 

1.pielikums 

Apstiprināts 

Latvijas Mākslas akadēmijas Iepirkumu komisijas 

2018. gada ._27.novembra sēdē 

 
APLIECINĀJUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ 

 

1. Informācija par Pretendentu vai personu, kura pārstāv piegādātāju apvienību Iepirkumā: 

1.1. Pretendenta nosaukums:    ________________________________ 

1.2. Reģistrēts (vieta, datums, numurs):   ________________________________ 

1.3. Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr:  ________________________________ 

1.4. Juridiskā adrese (norādīt arī valsti):   ________________________________ 

1.5. Biroja adrese (norādīt arī valsti):   ________________________________ 

1.6. Kontaktpersona:     ________________________________ 
(Vārds, uzvārds, amats) 

1.7. Telefons:     ________________________________ 

1.8. Fakss:      ________________________________ 

1.9. E-pasta adrese:     ________________________________ 

1.10.Banka:        ____________________ 

1.11. Kods:     ________________________________ 

1.12. Konts:      ________________________________ 

1.13.Paraksta tiesības izriet no Uzņēmumu reģistra datu bāzē iegūstamās 

informācijas:__________________________________ (norāda, ja attiecināms). 

Ar šo apliecinām, ka: 
1) vēlamies piedalīties LMA organizētajā iepirkumā  „LMA , Kalpaka bulv.13,Rīgā, pieguļošās 

teritorijas uzkopšanas pakalpojums” (Iepirkuma id.Nr.LMA 2018/16);                                                                                                         
2) esam gatavi pildīt Iepirkumu saskaņā ar šo Nolikumu un spēkā esošajiem normatīvajiem  
aktiem par publisko iepirkumu un Nolikumā izvirzītajām prasībām; 
4) garantējam savā Piedāvājumā ietverto ziņu un piedāvāto saistību izpildīšanu iepirkuma 
līguma slēgšanas gadījumā. 
5) Informācija vai piedāvājumu iesniegušā pretendenta uzņēmums vai tā piesaistītā 
apakšuzņēmēja uzņēmums atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam*: 

Pretendenta (apakšuzņēmēja) 
nosaukums: 

  

Reģistrēts Komercreģistrā 
(datums): 

  

ar Nr.   
Status (mazais vai vidējais):    

*jāizpilda tikai, ja atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam (sk. skaidrojumu)   
https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf 
 
Amatpersona (pretendenta 
 pilnvarotā persona): 
 
_________________________                _______________        _________________                           
/vārds, uzvārds/                /amats/                              /paraksts/       
                                    
____________________2018.gada ___.________________ 
/sastādīšanas vieta/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf


 
 

2.pielikums 

Apstiprināts 

Latvijas Mākslas akadēmijas Iepirkumu komisijas 

2018. gada 27.novembra sēdē 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 

1.Informācija par Pakalpojuma sniedzēja personālu, kas būs tieši iesaistīts pakalpojuma sniegšanā: 

 

Nr.p.k. 
Vārds, Uzvārds 

 
Statuss pakalpojuma sniegšanā  

Veicamie uzdevumi 
pakalpojuma sniegšanā 

    

    

    

2. Tehniskais piedāvājums atbilstoši tehniskajai specifikācijai: 

 Teritorijas uzkopšanas pakalpojuma apraksts: 
Kopējā teritorijas platība , kv. m: ~6500m2 ( skat .pielikumu nr. 5. - shematisks plāns) 
Darbu izpildes laiks: 

- vasaras periodā – 5 darba dienu nedēļā no Plkst.7.00-13.30. 

- ziemas periodā – 6 darba dienu nedēļā no plkst.7.00 – 15.30 

- Lai nodrošinātu patstāvīgu teritorijas sakoptību, ziemas periodā nepieciešamības gadījumā( 

piem. sniegputenis , atkala) darba diena var tikt sadalīta, lai kopējais darba laiks 

nepārsniegtu Darba likumā noteikto. Kā arī ziemas periodā līdz plkst.8.00 jāveic teritorijas 

atbrīvošana no sniega ēkas fasādes pusē, pēc tam veicama pārējās teritorijas tīrīšana  

- Pirms darbu uzsākšanas un pēc darbu veikšanas jāreģistrējas pie nakts/ dienas dežuranta 

- Visus darbus Pretendents veic ar saviem darba rīkiem, tehniskajām iekārtām un 

materiāliem. 

 

 
NPK 

Nosaukums Darbu izpildes periodiskums 

 Ziemas periods (30.09.-01.05.)*  
 Gružu novākšana Katru dienu 

 Atkritumu urnu ( 5gab) iztukšošana  Katru dienu 

 Konteineru laukuma uzkopšana. Katru dienu 

 Kritušo lapu vākšana grābšana un savākšana 
maisos un novietošana pasūtītāja norādītā vietā, 
lapu izvešana 

Atbilstoši nepieciešamībai 

 LMA Pagrabstāva logu aku tīrīšana Atbilstoši nepieciešamībai 

 Manuālā Ieejas laukuma pie ēkas durvīm un 
kāpņu, gājēju celiņa un iekšpagalma asfaltētās 
teritorijas slaucīšana un attīrīšana no sniega ( 
atbilstoši laika apstākļiem) 

Katru dienu 

 Uzturēt tīras šahtas pie pagrabstāva logiem Tīrīt pēc nepieciešamības 

 Slīdamības novēršana uz gājēju celiņiem, LMA Pēc nepieciešamības 



centrālās ieejas trepēm, iekšpagalma asfaltētās 
teritorijas, LMA korpusa nr.2 piekļuvei uz 1 
stāvu un uz invalīdu pacēlāju aiz LMA korpusa 
nr.2, slīdamības novēršana uz sadzīves 
atkritumu konteineru atrašanās vietu 

 Sniega mehanizēta tīrīšana intensīvas snigšanas 
gadījumos 

Pēc nepieciešamības 

 Nepieciešamības gadījumā norobežo teritoriju, 
kur apdraud gājējus vai stāvvietā novietojamo 
automašīnu drošību , lāsteku dēļ. 

Pēc nepieciešamības norobežo līdz 
plkst.8.30 

 Vasaras periods*( 01.05.-30.09.)  

 Manuālā Ieejas laukuma pie ēkas durvīm un 
kāpņu, gājēju ceļiņa un iekšpagalma asfaltētās 
teritorijas slaucīšana LMA korpusa nr.2 
piekļuvei uz 1 stāvu un uz invalīdu pacēlāju aiz 
LMA korpusa nr.2, dārza akmens celiņa kopšana 

Katru dienu 

 LMA Pagrabstāva logu aku tīrīšana Atbilstoši nepieciešamībai 

 Gružu novākšana Katru dienu 

 Atkritumu urnu ( 5gab) iztukšošana Katru dienu 

 Konteineru laukuma uzkopšana Katru dienu 

 Zāles pļaušana –ēkai pieguļošajā teritorijā Ne retāk kā reizi divās nedēļās 

 Uzturēt tīras šahtas pie pagrabstāva logiem Tīrīt pēc nepieciešamības 

*Atbilstoši faktiskajiem metereoloģiskajiem apstākļiem. 
 

Amatpersona (pretendenta 
 pilnvarotā persona): 
 
_________________________                _______________        _________________                           
/vārds, uzvārds/                /amats/                              /paraksts/       
                                    
____________________2018.gada ___.________________ 
/sastādīšanas vieta/ 

 



3.pielikums 

Apstiprināts 

Latvijas Mākslas akadēmijas Iepirkumu komisijas 

2018. gada 27.novembra sēdē 

 

 
FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA 

 
 

Pretendenta nosaukums :___________________ 

Reģistrācijas Nr.:             ___________________ 

 

 

 

Finanšu piedāvājumā ierēķinātas visas izmaksas (darbaspēks, darba rīki, tehniskie līdzekļi, 

materiāli, piegāde u.c.), kas nepieciešamas darbu izpildei. 

 

 

 

Amatpersona (pretendenta 
 pilnvarotā persona): 
 
_________________________                _______________        _________________                           
/vārds, uzvārds/                /amats/                              /paraksts/       
                                    
____________________2018.gada ___.________________ 
/sastādīšanas vieta/ 

 

 

 

 

 

 

 

Pakalpojums 

Plānotās 

darba 

stundas 

objektā 

kopā 

Stundas 

tarifa 

likme/vidējā 

stundas 

tarifa likme 

(EUR/h) 

Darba 

izmaksas 

mēnesī, 

(EUR bez 

PVN) (3x5) 

Materiālu 

izmaksas 

mēnesī 

kopā, 

(EUR bez 

PVN) 

Citas 

izmaksas 

mēnesī kopā: 

darba 

vadītājs,  

administrācij

as izmaksas  

u.tml..(EUR 

bez PVN) 

Kopējās 

izmaksas 

mēnesī 

(EUR bez 

PVN) 

(4+5+6) 

 

 

Kopējās 

izmaksas 

12 

mēnešos 

(EUR 

bez 

PVN) 

 

 

 

Kopējās 

izmaksas 24 

mēnešos (EUR 

bez PVN) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Teritorijas 

uzkopšana 
     jānorāda 

vidējais 

rādītājs 
(8.kolonas 

summa 

dalīta ar 
12) 

  

Izmaksas kopā, bez PVN    

PVN____%    

Kopā ar PVN    



4.pielikums 

Apstiprināts 

Latvijas Mākslas akadēmijas Iepirkumu komisijas 

2018. gada 27.novembra sēdē 

 
 

 

Apsekošanas lapa 
Iepirkumam 

„Latvijas Mākslas akadēmijas , O. Kalpaka bulv.13, Rīgā, pieguļošās teritorijas 

uzkopšanas darbi. ” 

 
 
N.p.k Objekts 

apsekots 
(datums) 

Objekta pārstāvis 
(Vārds, uzvārds un 

paraksts) 

Pretendenta pārstāvis 
(Vārds, uzvārds un 

paraksts) 
1.    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Amatpersona (pretendenta 
 pilnvarotā persona): 
 
_________________________                _______________        _________________                           
/vārds, uzvārds/                /amats/                              /paraksts/       
                                    
____________________2018.gada ___.________________ 
/sastādīšanas vieta/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.pielikums 

Apstiprināts 

Latvijas Mākslas akadēmijas Iepirkumu komisijas 

2018. gada 27.novembra sēdē 

Latvijas Mākslas akadēmijas , O. Kalpaka bulv.13, Rīgā, pieguļošās uzkopjamās 

teritorijas shematisks plāns  

 

Zālāji iekrāsoti ar zaļu slīpsvītru.  Kopjamais Asfalts un piekļuves LMA ēkām 

apvilkts ar melnu kontūru. Kopjamās centrālās ieejas kāpnes LMA ēkai un 

nobrauktuve uz LMA korpusa Nr.2  I stāvu nav izceltas. 

 
 



6.pielikums 

Apstiprināts 

Latvijas Mākslas akadēmijas Iepirkumu komisijas 

2018. gada 27.novembra sēdē 

 
Līguma projekts  

 
Rīgā 2018. gada __......... 
 
Latvijas Mākslas akadēmija, turpmāk saukta – „LMA”, rektora prof. Kristapa Zariņa personā, kurš 
rīkojas atbilstoši LMA Satversmei 
un 
_____________________, turpmāk saukts „Izpildītājs”, ........................ _____________personā, kurš rīkojas atbilstīgi 
Statūtiem, no otras puses 
 
pamatojoties uz LMA iepirkumu komisijas 2018.  gada _________ lēmumu par uzkopšanas darbu 
izpildītāja izvēli iepirkuma procedūrā, identifikācijas Nr. LMA 2018/16, „ LMA , O.Kalpaka 13, Rīgā, 
pieguļošās teritorijas uzkopšanas darbi”, noslēdz šo līgumu (turpmāk tekstā – LĪGUMS) par 
uzkopšanas darbu veikšanu: 
 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 
1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs atbilstoši šī Līguma noteikumiem apņemas sniegt LMA 

pieguļošas teritorijas uzkopšanas darbus, saskaņā ar tehnisko specifikāciju, kas ir šī Līguma 
pielikums Nr. 1., Finanšu piedāvājumu, kas ir šī Līguma pielikums Nr. 2 un Uzkopjamās 
teritorijas plānu, kas ir šī Līguma Pielikums Nr.3 (Visi izpildāmie darbi kopā turpmāk tekstā – 
Darbi).  

1.2. Izpildītājs apņemas veikt teritorijas uzkopšanas Darbus 24 ( divdesmit četru ) mēnešus laikā no 
līguma noslēgšanas brīža. 

1.3. Ja rodas nepieciešamība veikt papildus uzkopšanas darbus, kuri nav paredzēti Līguma pielikumā 
Nr.1 par to apjomu, laiku un periodiskumu līgumslēdzējpuses vienojas atsevišķi rakstveidā.  

1.4. Izpildītāja kontaktpersona šī Līguma izpildē ir : _________________( vārds , uzvārds) _____(tel.nr.) 
1.5. Pasūtītāja kontaktpersona šī Līguma izpildē ir : saimniecības vadītāja Regīna Stoka, mob. 

29995239 
 

2. DARBU PIEŅEMŠANAS UN NODOŠANAS KĀRTĪBA 
 

2.1. Reizi mēnesī līdz nākamā mēneša 5. datumam Pasūtītājs nodod Darbus Izpildītājam ar darbu 
pieņemšanas nodošanas aktu.  

2.1.1. Ja teritorijas uzkopšanas Darbi paveikti labā kvalitātē atbilstoši šī Līguma nosacījumiem, 
kopīgi paraksta darbu pieņemšanas nodošanas aktu. Tikai Pasūtītāja pilnvarotā pārstāvja 
parakstīts pieņemšanas nodošanas akts ir pamats rēķinu izrakstīšanai. 

2.1.2. Ja Darbi izpildīti nepilnīgi vai Līguma noteikumiem neatbilstošā apjomā un/vai kvalitātē, 
Pasūtītājs atsakās parakstīt aktu un iesniedz Izpildītājam motivētu atteikumu pieņemt 
Darbus. Šādā gadījumā, ja tas iespējams Izpildītājs novērš trūkumus par saviem 
līdzekļiem Pasūtītāja norādītos termiņos. 

2.1.3. Pasūtītajam ir tiesības samazināt Izpildītājam izmaksājamo summu p. 2.1.2. norādītajā 
gadījumā, pamatojoties uz Pasūtītāja motivēto atteikumu.  

2.2. Jautājumus, kas teritorijas uzkopšanas darbu laikā rodas par to kvalitātes novērtēšanu vai par 
atbilstību Līguma prasībām, izskata Pasūtītāja pārstāvis risinot jebkuru pretenziju un kvalitātes 
neatbilstību ar Izpildītāja pārstāvi. Izpildītāja pārstāvja pienākums ir pēc iespējas nekavējoties 
rast risinājumu akūtām situācijām, kas saistītas ar šī Līguma saistību neizpildi vai nekvalitatīvu 
izpildi.   

 
3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 



 
3.1. LĪGUMA kopējā summa uz visu Līguma laiku sastāda ar PVN 21% __________________ 

(_______________________________)  atbilstoši finanšu piedāvājumam, kas ir šī Līguma pielikums Nr.2. 
Līguma summu veido: 

3.1.1. Teritorijas uzkopšanas izmaksas bez PVN ir ____________ 
(__________________________________________); 

3.1.2. PVN 21 % apmērā ir EUR _______________ ( ______________________________);  
3.1.3. Kalendārā mēneša summa par teritorijas uzkopšanas darbiem sastāda ar PVN 21 % 

EUR ________________ (_________________________________) 
3.1.4. Kalendārā mēneša summa par teritorijas uzkopšanas darbiem sastāda bez PVN 21%  

EUR _______________ (___________________________ ) 
3.1.5. PVN 21% apmērā ir EUR ___________________ (____________________________________) 

3.2. Līguma summa ietver visas darbaspēka, darba rīku, materiālu, tehnisko līdzekļu, piegādes, 
nodokļu u.c. izmaksas, kas nepieciešamas teritorijas uzkopšanas darbu veikšanai, saskaņā ar šī 
Līguma nosacījumiem. Izpildītājs apliecina, ka Līguma summa ir galīga un pietiekama šajā 
Līgumā norādīto uzkopšanas darbu kvalitatīvai izpildei atbilstoši laika apstākļiem un šī Līguma 
nosacījumiem. 

3.3. Pasūtītājs maksā Līguma summu ikmēneša maksājuma apjomā (Līguma p.3.1.3.) ar 
pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu 10 dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas nodošanas 
akta parakstīšanas no Pasūtītāja puses šajā Līgumā noteiktajā kārtībā un Izpildītāja rēķina 
saņemšanas. 
 

4. IZPILDES NOSACĪJUMI 
 

4.1. Izpildītāja pienākumi: 
4.1.1.  ar savu darbaspēku, nepieciešamo inventāru un materiāliem veikt Darbus atbilstoši 

Līguma un tā pielikumu nosacījumiem un Pasūtītāja rīkojumiem pēc Pasūtītāja adreses – 
Latvijas Mākslas akadēmija, Rīgā, Kalpaka bulvārī 13.  

4.1.2. Izpildītājs uzņemas materiālo atbildību par veiktajiem darbiem, to izpildes termiņiem un 
kvalitāti. Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājiem visus zaudējumus, ja tādi radušies teritorijas 
uzkopšanas laikā, kā arī izpildes termiņu nokavējumu rezultātā. 

4.1.3. Izpildītājs uzņemas atbildību par jebkuriem nelaimes gadījumiem, kas radušies 
Izpildītāja vainas dēļ, tam izpildot līgumā noteiktos darbus, kā arī segt zaudējumus un 
maksāt soda naudas, kuras radušās Izpildītāja darbības rezultātā pret Pasūtītāju un 
trešajām personām. 

4.1.4. Izpildītājs un Pasūtītājs sniedz viens otram informāciju, kas saistīta ar Līguma savlaicīgu 
un kvalitatīvu izpildi, kā arī izpilda Līgumā noteiktās saistības ar atbilstošu rūpību un 
kvalitāti. 

4.1.5. Izpildītājs apņemas ievērot ugunsdrošības un citas tehniskās drošības normas atbilstoši 
normatīvo aktu prasībām un ir atbildīgs par savu darbinieku atbilstošu instruēšanu. 

4.1.6. Izpildītājam ir pienākums līdz galam pabeigt Darbus kā arī novērst konstatētos 
trūkumus Darbos Pasūtītāja noteiktos termiņos. 

4.1.7. Izpildītājs pirms Darbu uzsākšanas iesniedz Pasūtītāja pārstāvim objekta nodarbināto 
personu sarakstu.  

4.2. Pasūtītāja pienākumi: 
4.2.1.  Savlaicīgi veikt apmaksu par kvalitatīvi izpildītu un nodotu Darbu. 
4.2.2. Nodrošināt Izpildītāja piekļūšanu objektam Darbu veikšanai nepieciešamajā laikā. 
4.2.3. Pieņemt Darbus parakstot Darbu pieņemšanas nodošanas aktu 
4.2.4. Pasūtītājs neuzņemas atbildību par jebkuriem bojājumiem vai kompensācijām, kas 

jāmaksā pēc likuma sakarā ar nelaimes gadījumu vai kā sekas tam vai ievainojumiem, 
kādam no Izpildītāja darbiniekiem vai citai personai, kuru nodarbinājis Izpildītājs. 

 
 



5. LĪDZĒJU ATBILDĪBA 
 

5.1. Puses atbild vien otrai par materiāliem zaudējumiem, kas radušies viņu apzinātas darbības vai 
neuzmanības dēļ. 

5.2. Līdzēji nav atbildīgi par šī Līguma saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi force majeure 
(neparedzētu apstākļu) rašanās dēļ, ko tās nevarēja ne paredzēt, ne ietekmēt, ne novērst. Pie 
šādiem apstākļiem pieskaitāmas stihijas nelaimes, plūdi, zemestrīces, kara darbība, blokādes u. 
c., kas tiešā un no Līdzēja darbības neatkarīgā veidā ietekmē Līguma saistību izpildi un nav 
novēršami ar saprātīgiem līdzekļiem.  

5.3. Nepārvaramas varas iestāšanās gadījumā katram Līdzējam jāpaziņo par to pārējiem rakstiskā 
veidā 3 (trīs) dienu laikā no brīža, kad tā ir konstatējusi vai varēja konstatēt šādu apstākļu 
iestāšanos. Pēc nepārvaramas varas seku novēršanas Līdzējiem jāturpina pildīt šajā Līgumā 
noteiktās saistības.  
 

6. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 
6.1. Līdzēji grozījumus Līgumā veic, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61. panta noteikumus. 
6.2. Par Līguma grozījumiem un papildinājumiem Līdzēji vienojas rakstiski. Rakstiskās vienošanās 

pievienojamas Līgumam un tās kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 
1. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu par to iepriekš rakstiski brīdinot, ja 

Izpildītājs atkārtoti neizpilda kādu no Līgumā vai Tehniskajā specifikācijā noteiktajām 
saistībām. Šādā gadījumā Pasūtītājs maksā Līgumsodu viena mēneša maksas apmērā. 

6.3. Līdzēju domstarpības, kas saistītas ar Līgumā paredzēto saistību izpildi, risina sarunu ceļā. Ja 
Līdzēji nevar vienoties, strīdu nodod izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā likumā noteiktajā 
kārtībā. 

6.4. Līgums sastādīts latviešu valodā un parakstīts 2 (divos) eksemplāros uz ............(...........) lapām ar 
3 (trīs pielikumiem - 1.pielikums "Tehniskā specifikācija", 2.pielikums "Finanšu piedāvājums", 
3. pielikums “Teritorijas plāns”.). Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

 
 
 

9. LĪDZĒJU JURIDISKĀS ADRESES UN NORĒĶINU REKVIZĪTI 
 

PASŪTĪTĀJS 
 
Latvijas Mākslas akadēmija 
Reģ.Nr. 90000029965 
Adrese O.Kalpaka bulv. 13, Rīga 
Valsts kase 
Valsts kase, kods TRELLV22 
Konta nr. LV12TREL 9220052000000 
 

 IZPILDĪTĀJS 
 

_______________________ 
Reģ.Nr. ___________________ 
__________________________ 
__________________________ 
Kods: _____________________ 
Konts: _____________________ 
 

   
Rektors prof. Kristaps Zariņš 
 

  
_________________________________ 

Z.V.  Z.V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://likumi.lv/doc.php?id=133536#p67.1


 
Pielikums nr.1 

Pie līguma nr. LMA 2018/16 
 

Tehniskais piedāvājums 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PASŪTĪTĀJS 
 
 

 IZPILDĪTĀJS 
 

 
   
Rektors prof.Kristaps Zariņš 
 

  
_________________________________ 

Z.V.  Z.V. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Pielikums nr.2 
Pie līguma nr. LMA 2018/16 

 
 

Finanšu piedāvājums 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PASŪTĪTĀJS 
 
 

 IZPILDĪTĀJS 
 

 
   
Rektors prof.Kristaps Zariņš 
 

  
_________________________________ 

Z.V.  Z.V. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pielikums nr.3 
Pie līguma nr. LMA 2018/16 

 
 

Uzkopjamās teritorijas plāns 
 

 
 
 

PASŪTĪTĀJS 
 
 

 IZPILDĪTĀJS 
 

 
   
Rektors prof.Kristaps Zariņš 
 

  
_________________________________ 

Z.V.  Z.V. 
 


