
APSTIPRINĀTS 

Augstākās tiesas iepirkuma komisijas 

2011.gada 11.aprīļa sēdē (protokols Nr.1) 

 

IEPIRKUMA NOTEIKUMI 

 

1. Iepirkuma priekšmets 

Telpu uzkopšanas pakalpojumi saskaņā ar tehniskās specifikācijas 

prasībām (1.pielikums), CPV 90919200-4. 

  

2. Iepirkuma identifikācijas numurs 

Nr. AT2011/1 

 

3. Pasūtītājs 

3.1. Latvijas Republikas Augstākā tiesa, reģistrācijas Nr. 90000068892, 

adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1511, tālrunis +371 67020350; 

fakss +371 67020351, e-pasts: at@at.gov.lv; mājas lapa: www.at.gov.lv. 

3.2. Kontaktpersona: Edgars Janeks, Augstākā tiesas Administrācijas 

Finanšu un saimniecības nodaļas vecākais speciālists, adrese: Brīvības 

bulvāris 36, Rīga, LV-1511, tālrunis: 67020304, e-pasts: 

edgars.janeks@at.gov.lv.  

 

4. Iepirkuma procedūra 

Iepirkumu organizē, piemērojot Publisko iepirkumu likuma 8.
1 
pantu. 

 

5. Iepirkuma līguma izpildes vieta un darbības laiks  
5.1.  Līguma izpildes vieta - Rīga, Brīvības bulvāris 36 un 34. 

5.2.  Līguma darbības termiņš - divi gadi.  

 

6. Piedāvājuma iesniegšana 

6.1.  Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2011.gada 27.aprīlim, plkst. 12.00. 

Piedāvājumu pretendents var iesniegt personīgi Augstākajā tiesā 

Brīvības bulvārī 36, Rīgā, 148.kabinetā, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 

12:00, vai nosūtīt to pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt piegādātam līdz 

iepriekš norādītajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam Pasūtītāja 

norādītajā adresē Brīvības bulvārī 36, Rīga, LV- 1511. 

6.2. Piedāvājumus, kas iesniegti pēc noteiktā termiņa, nepieņem. 

6.3. Pretendentam jāiesniedz viens piedāvājums par visu iepirkuma 

priekšmetu atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām (1.pielikums). 

6.4. Pretendentam jāiesniedz šādi piedāvājuma dokumenti: 

6.4.1. apliecinājums, kur norāda, ka attiecībā uz pretendentu nepastāv šādi 

apstākļi: 

6.4.1.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, 

kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida 

pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota 

novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta 

pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta 

bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam 

pretendents būs likvidēts; 

6.4.1.2. pretendentam Latvijā un valstī, kurā pretendents reģistrēts vai atrodas 

pretendenta pastāvīgā dzīvesvieta (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā 

vai Latvijā neatrodas pretendenta pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu 
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parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas 

kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus; 

6.4.2.  finanšu piedāvājums saskaņā ar 2.pielikumu. 

6.5. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt pretendentam, kuram būtu piešķiramas 

līguma slēgšanas tiesības, 10 (desmit) darba dienu laikā iesniegt izziņu, 

ko izsniegusi Latvijas un ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents 

nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), kas 

apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 

100 latus. Šai izziņai jābūt izsniegtai ne agrāk kā par 1 (vienu) mēnesi 

pirms iesniegšanas dienas. 

 

7. Piedāvājuma izvēles kritēriji  

No visiem piedāvājumiem, kuri atbilst tehniskajai specifikācijai un 

iepirkuma noteikumu prasībām, tiek izvēlēts piedāvājums ar viszemāko 

kopējo cenu. 

 

Zemākā kopējā cena tiek noteikta pēc šādas formulas: 

 

E = 0,5xA + 0,3xB + 0,2xC,  

 

kur: 

E – Zemākā kopējā cena; 

A – Koka parketa grīdas vaskošanas 1m
2
 izcenojums; 

B – Mazaīkbetona (teraco) grīdu pārvaskošanas 1 m
2
 izcenojums; 

C – Logu mazgāšanas 1m
2
 izcenojums. 

 

8. Cita informācija  

Pretendentiem līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām ir tiesības 

apsekot Pasūtītāja telpas, laiku iepriekš saskaņojot ar 3.2.punktā 

norādīto kontaktpersonu. 

 

 

Pielikumā: 1. tehniskā specifikācija; 

2. finanšu piedāvājuma veidlapa. 
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1.pielikums 

iepirkuma Nr. AT2011/1 noteikumiem 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA  

Iepirkumam Nr. AT2011/1  

„Telpu uzkopšanas pakalpojumi” 

 

I. Parketa grīdu pārvaskošana 

Kopējā pārvaskojamā platība līdz 2300 m
2
 gadā. Esošās parketa grīdas vaskotas 

ar Aman Pioneer Eclipse Corp. raţoto vasku tehnoloģiju. 

 

1. Darbi jāveic, izmantojot Aman Pioneer Eclipse tehnoloģiju. Darba 

veicējam jābūt sertificētam atbilstošai tehnoloģijai.  

 

2. Atkārtotu vaska uzklāšanu uz jau esošas Woodstar vaska kārtas veic 

šādā veidā:  

2.1. pārslauka grīdu ar putekļu mopu; 

2.2. noslīpē grīdu lietojot grīdas berţamo mašīnu ar 175 apgr./min. un 

slīpēšanas sietus, kuru rupjums ir atkarīgs no grīdas stāvokļa (80-180 

GRIT); 

2.3. ar putekļu sūcēju savāc slīpēšanas putekļus; 

2.4. pārslauka grīdu lietojot putekļu mopa rāmi, uz kura ir uzlikti tīrā ūdenī 

samitrināti frotē grīdas mazgājamās lupatas (59x90 cm). Pārslaukot 

grīdu sekot, lai pārslaucītās joslas pārklātos; 

2.5. uzliek 1 - 2 kārtas WoodStar™ koka grīdu vasku. Ţūšanas laiks starp 

kārtām 40-60 minūtes. Pie normālas temperatūras un mitruma grīda būs 

pilnībā gatava pulēšanai pēc 3 dienām; 

2.6. pēc 3 dienām grīdu uzpulē, lietojot ātrgaitas grīdas pulējamo mašīnu un 

zilo pulēšanas paliktni. 

 

3. Vaska spīduma atjaunošanu veic šādā veidā: 

3.1. uzslauka grīdu ar mopu, kas ir piesūcināts ar Eclipse® Dust Mop 

Treatment vai ar nepiesūcinātu putekļu mopu; 

3.2. sajauc Rebound™ tīrītāju/atjaunotāju mopa spainī sekojošās attiecībās: 

1 : 64 (80 ml uz 5 litriem ūdens); 

3.3. sagatavoto šķīdumu uzklāj ar mopu vidēji biezā kārtā; 

3.4. ļauj grīdai kārtīgi noţūt; 

3.5. uzpulē ar rekomendēto Pioneer Eclipse® UHS pulējamo mašīnu un gaiši 

zilo pulēšanas paliktni. 

 

4. Pretendents veic darbus ar savu kvalificētu darbaspēku, tehniku, 

darbarīkiem un materiāliem 5 darba dienu laikā pēc pasūtītāja 

pieprasījuma pasūtītāja norādītajā apjomā. Darbu izpildes laiku iepriekš 

saskaņo ar pasūtītāja pārstāvi. Norēķini tiek veikti 10 darba dienu laikā 

pēc darbu izpildes un pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas. 
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II. Mozaīkbetona (teraco) grīdu pārvaskošana un pulēšana 

Kopējā pārvaskojamā platība līdz 1120 m
2
 gadā. Esošās parketa grīdas 

vaskotas ar Aman Pioneer Eclipse Corp. raţoto vasku tehnoloģiju. 

 

5. Darbi jāveic, izmantojot Aman Pioneer Eclipse tehnoloģiju. Darba 

veicējam jābūt sertificētam atbilstošai tehnoloģijai.  

 

6. Pārvaskošanu un pulēšanu veic šādā veidā: 

6.1. pārslauka grīdu ar mopu, kas apstrādāts ar Eclipse® Dust Mop 

Treatment vai ar nepiesūcinātu putekļu mopu; 

6.2. sajauc Eclipse™ Neutral Cleaner tīrītāju spainī vai KGMM ar ūdeni 

attiecībā 1 : 32 160 ml uz 5 litriem ūdens; 

6.3. nomazgā grīdu ar KGMM, lietojot tumši zilo dziļās tīrīšanas paliktni. 

Noskalo grīdu ar tīru, aukstu ūdeni un ļauj tai kārtīgi noţūt; 

6.4. uzklāj Pioneer Eclipse raţoto grīdas vasku Equinox 2-3 kārtās, sekojot 

instrukcijai uz etiķetes. Ļauj noţūt pēdējai vaska kārtai vismaz 90 

minūtes un tad nopulē grīdu ar UHS pulējamo mašīnu, lietojot zilo 

pulēšanas paliktni; 

6.5. vaska spīdumu atjauno vienu reizi ar Pioneer Eclipse® vaska spīduma 

atjaunotāju Rebound™, un superātrgaitas pulējamo mašīnu lietojot gaiši 

zilo pulējamo paliktni. 

 

7. Pretendents veic darbus ar savu kvalificētu darbaspēku, tehniku, 

darbarīkiem un materiāliem 5 darba dienu laikā pēc pasūtītāja 

pieprasījuma pasūtītāja norādītajā apjomā. Darbu izpildes laiku iepriekš 

saskaņo ar pasūtītāja pārstāvi. Norēķini tiek veikti 10 darba dienu laikā 

pēc darbu izpildes un pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas. 

 

 

III. Logu stiklu, rāmju, palodžu un aplodu mazgāšana 

Kopējā logu mazgājamā platība līdz 3996 m
2
 gadā, logu skaits – 226. 

 

8. Logu stikli un rāmji jāmazgā no abām pusēm.  

 

9. Logu stiklus jāmazgā ar speciāli šim darbam paredzētiem ķīmiskiem 

līdzekļiem. 

 

10. Pretendents veic darbus ar savu kvalificētu darbaspēku, tehniku, 

darbarīkiem un materiāliem 5 darba dienu laikā pēc pasūtītāja 

pieprasījuma pasūtītāja norādītajā apjomā. Darbus veic vienu reizi gadā 

(maijs-jūnijs), darbu izpildes laiku iepriekš saskaņojot ar pasūtītāja 

pārstāvi. Norēķini tiek veikti 10 darba dienu laikā pēc darbu izpildes un 

pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas. 
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2.pielikums 

iepirkuma Nr. AT2011/1  

noteikumiem 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

Iepirkumam Nr. AT2011/1 „Telpu uzkopšanas pakalpojumi” 

 

____________________, reģistrācijas numurs: _______________, juridiskā 

adrese: ______________, piedāvā sniegt telpu uzkopšanas pakalpojumus 

atbilstoši Iepirkuma Nr. AT2011/1 „Telpu uzkopšanas pakalpojumi” 

noteiktajām prasībām par šādu cenu: 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

Nr.p.k. Nosaukums Mērv. Vienības 

izmaksas 

Ls 

(bez PVN) 

1. Koka parketa grīdu pārvaskošana 1m2  

2. Mozaikbetona(teraco) grīdu pārvaskošana 1m2  

3. Logu mazgāšana 1m2  

 

Piedāvājuma cenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar pakalpojumu 

sniegšanu, kā arī visas netieši saistītās izmaksas. 

 

Piedāvājums ir spēkā 30 dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

 

Datums: ___________________ 

 

Pārstāvja paraksts: _______________ 

 

Pārstāvja vārds, uzvārds un amats: ___________________ 


