
APSTIPRINĀTS 

Latvijas Universitātes  

Rīgas Medicīnas koledžas 

iepirkuma komisijas  

2015.gada 16. jūnija sēdē  

protokols Nr.1 

 

 

PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ IEPIRKUMA PRIEKŠMETU 

(pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma  8.
2 

pantu) 
  

1. Pasūtītājs: Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas 

koledža” 

2. Reģistrācijas numurs: 90000014902 

3. Adrese: Hipokrāta iela 1, Rīga, LV - 1079 

4. Tālr.: 67840744, Fakss: 67547797 

5. E-pasta adrese: koledza@rmkoledza.lv 

6. Mājas lapa: www.rmkoledza.lu.lv  

7. Pasūtītāja kontaktpersonas:  
7.1. Pasūtītāja kontaktpersona ar piedāvājumu iesniegšanu saistītos jautājumos – 

Administratīvi saimnieciskās daļas vadītāja vietniece Dace Retiķe, tālrunis – 67840741, 

 e-pasta adrese: dace.retike@rmkoledza.lv;  

7.2. Pasūtītāja kontaktpersona iepirkuma tehniskās specifikācijas un objekta apskates 

jautājumos - Administratīvi saimnieciskās daļas vadītājs Sandris Komarovs, tālrunis –

67840741, e-pasta adrese: sandris.komarovs@rmkoledza.lv 

8. Iepirkuma identifikācijas numurs: LU RMK 2015/7 

9. Iepirkuma priekšmets: Telpu uzkopšana Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas 

koledžas dienesta viesnīcā Hipokrāta ielā 1, Rīgā saskaņā ar Tehnisko specifikāciju 

(Pielikums Nr.1). Ikdienas uzkopjamo telpu kopējā platība: 1442.5 m
2
.  

10. CPV kods: 90910000-9 (uzkopšanas pakalpojumi)          

11. Iepirkuma līguma veids: 

Būvdarbi  

Piegāde  

Pakalpojumi X 

12. Iepirkuma līguma izpildes vieta: Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

dienesta viesnīcas Hipokrāta ielā 1, Rīgā 5. līdz 9. stāva  telpas. 

13. Objekta apskate: ieinteresētais pakalpojuma sniedzējs veic objekta apskati un 

iepazīstas ar paredzamo darbu apjomu, parakstoties par to reģistrācijas lapā. Reģistrācijas 

lapu pievieno piedāvājuma dokumentiem. Apskates laiku iepriekš saskaņo ar 7.2. punktā 

norādīto Pasūtītāja pārstāvi. 

14. Iepirkuma līguma termiņš: 24 (divdesmit četri) mēneši no līguma parakstīšanas 

brīža. 

15. Pretendents piedāvājumu var iesniegt tikai par visu iepirkuma priekšmetu, 

nedalot to daļās. 

16. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus. 
17. Piedāvājums jāiesniedz: līdz 2015.gada 30. jūnijam, plkst. 11:00 Latvijas 

Universitātes Rīgas Medicīnas koledžā, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV – 1079, 3.stāvā 

344.kabinetā aizzīmogotā aploksnē vienā eksemplārā, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa 

pastu. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, neatvērts tiks nodots/nosūtīts 

atpakaļ iesniedzējam. 

mailto:koledza@rmkoledza.lv
mailto:dace.retike@rmkoledza.lv
mailto:sandris.komarovs@rmkoledza.lv
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18. Piedāvājuma noformēšana un saturs. 

18.1. Piedāvājums (1 ORIĢINĀLS papīra formā) jāiesniedz aizzīmogotā aploksnē, uz 

kuras norādīts Pasūtītāja nosaukums, adrese, iepirkuma nosaukums, identifikācijas 

numurs, pretendenta nosaukums un tā kontaktinformācija; 

18.2. Piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskajai specifikācijai (Pielikums Nr.1 ). 

18.3. Piedāvājumam jābūt ar satura rādītāju, dokumentiem ir jābūt cauršūtiem, lapām 

numurētām. Dokumenti un to kopijas noformējami saskaņā ar Mk 28.09.2010. noteikumu 

Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.   

18.4. Svešvalodās pievienotiem dokumentiem jābūt tulkotiem LR valsts valodā; 

18.5. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu 

piedāvājumu grozīt. 

18.6. Iesniegtie piedāvājumi ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ 

pretendentiem, izņemot 17.punktā minēto gadījumu. 

19. Prasības pretendentiem: 
19.1. Pretendenta 2014. gada finanšu apgrozījums telpu uzkopšanas pakalpojumu 

jomā ir vismaz piedāvātās līgumcenas apmērā.  

19.2. Pretendents apliecina, ka vismaz gadu  nodarbojas ar telpu uzkopšanas 

pakalpojumu sniegšanu un ir īstenojis vismaz vienu šim iepirkumam līdzvērtīgu līguma 

izpildi (par līdzīga apjoma pieredzi tiek uzskatīta pieredze, kas vismaz 80% telpu 

uzkopšanas (m
2
) un finanšu ietilpības ziņā līdzvērtīga šajā iepirkumā piedāvātajai 

līgumcenai). 

19.3. Ja pretendents iepriekš nodrošinājis telpu uzkopšanu Latvijas Universitātes 

Rīgas Medicīnas koledžas telpās Rīgā, Hipokrāta ielā 1, iepriekšējai sadarbībai jābūt 

veiksmīgai, ko apliecina Pasūtītāja rakstiska pozitīva atsauksme. 

19.4. Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad 

maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, 

kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātnespējas atjaunošanu), 

nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tā bankrotu 

vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas nebūs likvidēts. 

19.5. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā 

dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), 

nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas 

kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 eiro.  

19.6. Pretendents ir reģistrēts atbilstoši LR likumdošanas prasībām. 

20. Pretendentiem jāiesniedz: 
20.1. Pieteikums dalībai iepirkumā (Pielikums Nr.2), t.sk. apliecinājums par to, ka 

uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā ietvertie 

pretendentu izslēdzošie kritēriji. 

20.2. LR Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību reģistrējošas iestādes 

ārvalstīs izdota izziņa, kurā norādītas pretendenta amatpersonu paraksta tiesības.  

20.3. LR Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību reģistrējošā iestādē 

ārvalstīs norādītā pretendenta amatpersonas ar paraksta tiesībām izdota pilnvara (oriģināls 

vai apliecināta kopija) citai personai parakstīt piedāvājumu vai līgumu, ja tajā ietvertais 

pilnvarojums atšķiras no Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību 

reģistrējošas iestādes ārvalstī izziņā norādītā pilnvarojuma. 

20.4. Pretendenta apliecināta izziņa, kas sastādīta, pamatojoties uz finanšu 

dokumentiem par pretendenta 2014. gada finanšu apgrozījumu telpu uzkopšanas 

pakalpojumu jomā, kas ir vismaz piedāvātās līgumcenas apmērā. 

20.5. Pretendenta sagatavota izziņa par pieredzi līdzvērtīga pakalpojuma sniegšanā, 

norādot pakalpojumu saņēmējus, pakalpojumu sniegšanas laiku, kā arī līgumu vērtību, 
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darbu apjomus, pievienojot īsu sniegto pakalpojumu aprakstu, pakalpojumu saņēmēju 

kontaktpersonu un tālruni. 

20.6. Pretendents iesniedz vismaz vienu atsauksmi (oriģināls vai apliecināta kopija) no 

pasūtītāja (iem), kas minēti pretendenta pieredzes izziņā (20.5. punkts), par sniegtajiem 

tehniski līdzīga rakstura un apjoma ziņā pakalpojumiem. Ja pretendents iepriekš 

nodrošinājis telpu uzkopšanu Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas telpās 

Rīgā, Hipokrāta ielā 1, vismaz vienai no atsauksmēm jābūt no Latvijas Universitātes 

Rīgas Medicīnas koledžas par veiksmīgu iepriekšēju sadarbību. 

20.7. Apliecinājums, ka pretendentam ir veicamo darbu apjomam atbilstošs 

kvalificēts personāla skaitliskais sastāvs, kā arī personālam ir atbilstoša darba pieredze 

līdzīga rakstura darbu veikšanā. 

20.8. Tehniskais piedāvājums, aizpildot visas tukšās ailes, (Pielikums Nr.1 pie 

līguma) saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Finanšu piedāvājumu (Pielikums Nr.4).  

 

Finanšu piedāvājuma summā jāiekļauj visas tiešās, pieskaitāmās izmaksas, kā arī 

neparedzētie izdevumi, ja tādi var rasties iepirkuma līguma izpildes laikā, t.sk.: 

   - telpu uzkopšanas izmaksas; 

   - darbaspēka izmaksas; 

   - transporta, materiālu un  uzkopšanas tehnikas izmaksas. 

 

Tehniskajam piedāvājumam pievieno: 

- pakalpojuma sniegšanai pielietojamo mazgāšanas un sertificētu dezinfekcijas līdzekļu 

saraksts, t.sk. neatkarīgu institūciju izsniegta EK sertifikāta kopija, kas apliecina 

produkta atbilstību medicīnas preces IIa klasei, atbilstoši 93/42/EEK direktīvai, 

- dezinfekcijas līdzekļu ražotāja etiķetes paraugs,  

- drošības datu lapa dezinfekcijas līdzekļiem latviešu valodā atbilstoši REACH 

direktīvas 1907/2006 EK 31.pantam , 

- pretendenta apstiprinātu dezinfekcijas līdzekļa aprakstu ražotājvalsts latviešu valodā, -  

- dati par iedarbību pret veģetatīvām baktērijām, sēnītēm, HIV, hepatītu B un C 

vīrusiem, Mycobacteria, bezapvalka vīrusiem un sporām (t.sk. Cl.difficile ne ilgāk kā 15 

min. atbilstoši EN 13704) 

20.10. Objekta apskates lapa 

21. Piedāvājumu vērtēšana un izvēles kritēriji: 

21.1. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc 2015.gada 30. jūnija plkst. 11.00 netiks vērtēti.  

21.2. Iepirkuma komisija:  

21.2.1. pārbaudīs piedāvājumu atbilstību norādītajām prasībām.  

21.2.2. par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām 

iepirkuma prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti.  

21.2.3. pārbaudīs piedāvājumu atbilstību tehniskajai specifikācijai. Par 

atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām tehniskajā specifikācijā 

norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti.  

21.2.4. no piedāvājumiem, kas atbilst visām prasībām, izvēlēsies piedāvājumu ar 

viszemāko cenu. Iepirkuma komisijai ir tiesības pārbaudīt piedāvājuma cenas veidošanos 

un noskaidrot, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, saskaņā ar Publisko 

iepirkumu likuma 48.pantu.  

21.2.5. Iepirkumu komisija pārliecināsies, ka pretendentam, kuram būtu 

piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 eiro.  
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21.2.6. pieprasīs, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja 

tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu 

atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.  

21.2.7. nodrošinās pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu 

attieksmi pret tiem.  

21.2.8. vērtēs pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem un šīm prasībām, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par 

iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.        

22. Iepirkuma rezultātu paziņošana. 
Paziņojums par iepirkuma rezultātiem tiks ievietots Latvijas Universitātes aģentūras 

„Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža” mājas lapā www.rmkoledza.lu.lv triju 

dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas, kā arī nosūtot rakstveida paziņojumu 

pretendentiem. 

23. Iepirkuma līgums. 

23.1. Līguma izpildes termiņš – 24 (divdesmit četri) mēneši no iepirkuma līguma 

spēkā stāšanās dienas, līguma izpilde un spēkā stāšanās ne vēlāk, kā 15.07.2015.; 

23.2. Iepirkuma līgums tiks slēgts ar iepirkuma uzvarētāju, pamatojoties uz 

iepirkuma līguma projektu (Pielikums Nr.3). Iepirkuma līguma pamatnosacījumi netiks 

mainīti.  

24. Piedāvājuma derīguma termiņš. 
Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 90 (deviņdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas 

termiņa beigām, bet uzvarētājam iepirkumā - līdz līgumsaistību pilnīgai izpildei.

 

 

 

 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                        R.Bogdanova 
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Pielikums Nr.1 
iepirkumam „Telpu uzkopšana Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas 

koledžas dienesta viesnīcā Hipokrāta ielā 1, Rīgā” 

(id.nr. LU RMK 2015/7) 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
 
Telpu ikdienas uzkopšanu veic katru dienu, tai skaitā brīvdienās un svētku dienās, laikā no 

plkst. 8.00 līdz plkst. 14:00. 

Kāpnes un lifti jāuzkopj laika periodā no plkst. 9.00 līdz plkst. 10.00. 

Visus uzkopšanas darbus veic ar uzkopšanas firmas profesionālajiem līdzekļiem un tehniku. 

Darba laikā ievēro darba kārtības noteikumus, darba aizsardzības, drošības tehnikas un darba 

higiēnas prasības, saudzīgi izturas pret pasūtītāja mantu. 

Darba veicējiem ir derīga personas medicīniskā grāmatiņa (LR MK noteikumi Nr.494).  

Uzkopjamā telpu kopējā platība 1442.5 m
2
 

Darbu izpildes laiks 24 mēneši, sākot no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas. 

Telpu uzkopšanas darbus veic saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā noteikto. 

Pakalpojumu sniedzējs piedāvājuma summā ir iekļāvis visas tiešās, pieskaitāmās izmaksas, kā arī 

neparedzētos izdevumus, t.sk.: telpu uzkopšanas izmaksas, darbaspēka izmaksas, transporta, 

materiālu, uzkopšanas tehnikas izmaksas. 

Pakalpojumu sniedzējs nodrošina piedāvājumā norādīto mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļu 

pielietošanu un nepārtrauktību visā pakalpojuma sniegšanas laikā. 

  

Telpu uzkopšanas kārtība 

 
Tabula 1 „Regulāras telpu uzkopšanas kārtība” 

 

Nr.p.k. Darbu apraksts Periodiskums 
Tīrīšanas un citi pielietojamie 

līdzekļi 

 

1. Virtuvju uzkopšana (20 gab., kopējā platība 133.50 m
2
, grīdas segums-

linolejs) 

1.1. 

Atkritumu grozu 

iztukšošana, jaunu 

atkritumu maisiņu 

ievietošana 

1 reizi dienā 
- 

1.2. 
Grīdas seguma 

mitrā uzkopšana 
1 reizi dienā 

Jāmazgā ar virsmai 

paredzētiem mazgāšanas 

līdzekļiem 

1.3. 

Virtuves galdu un 

skapīšu brīvo ārējo 

horizontālo un 

vertikālo virsmu 

mitrā 

uzkopšana 

1 reizi dienā 

Jāmazgā ar virsmai 

paredzētiem mazgāšanas 

līdzekļiem 
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1.4. 

Virtuves sadzīves 

tehnikas mitrā 

uzkopšana no 

ārpuses 

(ledusskapji, 

elektriskās 

plītis, mikroviļņu 

krāsnis, nosūcēji) 

1 reizi dienā 

Jāmazgā ar virsmai 

paredzētiem mazgāšanas 

līdzekļiem 

1.5. 

Izlietņu un 

jaucējkrānu mitrā 

uzkopšana 

1 reizi dienā 

Jāmazgā ar virsmai 

paredzētiem mazgāšanas 

līdzekļiem 

1.6. 
Palodžu mitrā 

uzkopšana 
1 reizi dienā 

Jāmazgā ar virsmai 

paredzētiem mazgāšanas 

līdzekļiem 

1.7. 

Elektrisko slēdžu 

un kontaktligzdu 

uzkopšana 

1 reizi nedēļā 

Jāmazgā ar virsmai 

paredzētiem mazgāšanas 

līdzekļiem 

1.8. 
Radiatoru mitrā 

uzkopšana 
1 reizi nedēļā 

Jāmazgā ar virsmai 

paredzētiem mazgāšanas 

līdzekļiem 

1.9. 
Grīdlīstu mitrā 

uzkopšana 
1 reizi nedēļā 

Jāmazgā ar virsmai 

paredzētiem mazgāšanas 

līdzekļiem 

1.10. 

Durvju, to apmaļu 

un rokturu mitrā 

uzkopšana 

1 reizi nedēļā 

Jāmazgā ar virsmai 

paredzētiem mazgāšanas 

līdzekļiem 

1.11. 
Atkritumu grozu 

mitrā uzkopšana 
1 reizi nedēļā 

Jāmazgā ar virsmai 

paredzētiem mazgāšanas 

līdzekļiem 

1.12. 
Logu mazgāšana 

(tikai no iekšpuses) 

pēc 

nepieciešamības 

Jāmazgā ar virsmai 

paredzētiem mazgāšanas 

līdzekļiem 

 

 

2. Koplietošanas telpu (gaiteņi, kāpnes) uzkopšana 

2.1. 

Gaiteņu grīdas 

seguma mitrā 

uzkopšana (segums 

- linolejs, 721 m
2
) 

1 reizi dienā 

Jāmazgā ar virsmai 

paredzētiem mazgāšanas 

līdzekļiem 
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2.2. 

Gaiteņu grīdas 

seguma mitrā 

uzkopšana (segums 

- linolejs), atbīdot 

dīvānus, krēslus, 

puķu podus u.tml. 

1 reizi mēnesī 

Jāmazgā ar virsmai 

paredzētiem mazgāšanas 

līdzekļiem 

2.3. 

Kāpņu pakāpienu 

un laukumu mitrā 

tīrīšana (segums - 

akmens, 165 m
2
) 

1 reizi dienā 

Jāmazgā ar virsmai 

paredzētiem mazgāšanas 

līdzekļiem 

2.4. 

Atkritumu grozu 

iztukšošana, jaunu 

atkritumu maisiņu 

ievietošana 

1 reizi dienā 
- 

2.5. 
Grīdlīstu mitrā 

uzkopšana 
1 reizi nedēļā 

Jāmazgā ar virsmai 

paredzētiem mazgāšanas 

līdzekļiem 

2.6. 
Radiatoru mitrā 

uzkopšana 
1 reizi nedēļā 

Jāmazgā ar virsmai 

paredzētiem mazgāšanas 

līdzekļiem 

2.7. 

Roku balstu mitrā 

uzkopšana pie 

logiem gaiteņos 

1 reizi nedēļā 

Jāmazgā ar virsmai 

paredzētiem mazgāšanas 

līdzekļiem 

2.8. 
Kāpņu margu mitrā 

uzkopšana 
1 reizi mēnesī 

Jāmazgā ar virsmai 

paredzētiem mazgāšanas 

līdzekļiem 

2.9. 
Durvju rokturu 

mitrā uzkopšana 
1 reizi nedēļā 

Jāmazgā ar virsmai 

paredzētiem mazgāšanas 

līdzekļiem 

2.10. 
Atkritumu grozu 

mitrā uzkopšana 
1 reizi nedēļā 

Jāmazgā ar virsmai 

paredzētiem mazgāšanas 

līdzekļiem 

3. Sanitāro telpu (tualetes, dušas telpas) uzkopšana (20 gab., kopējā platība 312 

m
2
, grīdas segums - flīzes) 

3.1. 

Atkritumu grozu 

iztukšošana, jaunu 

atkritumu maisiņu 

ievietošana 

1 reizi dienā 
- 
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3.2. 

a) Sanitāri tehniskā 

aprīkojuma 

(izlietnes; ūdens 

maisītāji; spoguļi;) 

mitrā uzkopšana 

 

 

 

 

 

 

b) Tualetes podi, 

dušas kabīnes, to 

sienas, grīdas, dušu 

paliktņi mitrā 

uzkopšana un 

dezinfekcija 

 

1 reizi dienā 

a1. Jāmazgā ar virsmai 

paredzētiem mazgāšanas 

līdzekļiem 

a2. pēc nepieciešamības jātīra 

ar virsmai paredzētiem 

skābajiem tīrīšanas līdzekļiem 

(virsmu atkaļķošanai) 

b1. Jāmazgā ar virsmai 

paredzētiem mazgāšanas 

līdzekļiem, pēc tam ar  

b2. dezinfekcijas līdzekli, kas 

satur   kvartāros amino 

savienojumus 

(benzalkoniumhlorīdu) līdz 

10%, bez hlora un aldehīdiem 

un ir piemērots mitru virsmu 

dezinfekcijai sanitārās telpās. 

Darbojas uz baktērijām, 

sēnītēm, kā arī vīrusiem ( 

HIV, HBV,HGV, Papova  

u.c.vīrusiem). 

3.3. 
Grīdu mitrā 

uzkopšana 
1 reizi dienā 

Jāmazgā ar virsmai 

paredzētiem mazgāšanas 

līdzekļiem  

3.4. 

Durvju, to apmaļu 

un rokturu mitrā 

uzkopšana 

1 reizi nedēļā 

Jāmazgā ar virsmai 

paredzētiem mazgāšanas 

līdzekļiem 

3.5. 
Sienu flīzējuma 

mitrā uzkopšana 
1 reizi nedēļā 

a) Jāmazgā ar virsmai 

paredzētiem mazgāšanas 

līdzekļiem 

b) pēc nepieciešamības jātīra 

ar skābajiem tīrīšanas 

līdzekļiem (virsmu 

atkaļķošanai) 

3.6. 
Pārējo sienu mitrā 

uzkopšana 
1 reizi mēnesī 

Jāmazgā ar virsmai 

paredzētiem mazgāšanas 

līdzekļiem 
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3.7. 
Radiatoru mitrā 

uzkopšana 
1 reizi nedēļā 

Jāmazgā ar virsmai 

paredzētiem mazgāšanas 

līdzekļiem 

3.8. 
Atkritumu grozu 

mitrā uzkopšana 
1 reizi nedēļā 

Jāmazgā ar virsmai 

paredzētiem mazgāšanas 

līdzekļiem 

 

4. Citu telpu uzkopšana (5 gab., kopējā platība 17 m
2
, grīdas segums – akmens) 

4.1. 
Grīdas seguma 

mitrā uzkopšana 
1 reizi dienā 

Jāmazgā ar virsmai 

paredzētiem mazgāšanas 

līdzekļiem 

4.2. 

Durvju, to apmaļu 

un rokturu mitrā 

uzkopšana 

1 reizi nedēļā 

Jāmazgā ar virsmai 

paredzētiem mazgāšanas 

līdzekļiem 

4.3. 

Atkritumu vada 

caurules mitrā 

uzkopšana no 

ārpuses 

1 reizi dienā 

Jāmazgā ar virsmai 

paredzētiem mazgāšanas 

līdzekļiem 

 

Atkritumu vada 

vāka mitrā 

uzkopšana no 

iekšpuses 

1 reizi mēnesī 

a1.Jāmazgā ar virsmai 

paredzētiem mazgāšanas 

līdzekļiem, pēc tam ar  

a2. dezinfekcijas līdzekli, kas 

piemērots virsmai 

4.4. 
Sienu mitrā 

uzkopšana 
1 reizi mēnesī 

Jāmazgā ar virsmai 

paredzētiem mazgāšanas 

līdzekļiem 

5. Avārijas izeju laukumu uzkopšana (20 gab., kopējā platība 94 m
2
, grīdas 

segums - flīzes) 

5.1. 
Grīdas seguma 

uzkopšana 

1 reizi nedēļā 

(katru pirmdienu) 

Vasaras sezonā jāuzslauka un 

jāmazgā ar virsmai 

paredzētiem mazgāšanas 

līdzekļiem 

5.2. 

Durvju, to apmaļu 

un rokturu mitrā 

uzkopšana 

1 reizi nedēļā 

(katru pirmdienu) 

Jāmazgā ar virsmai 

paredzētiem mazgāšanas 

līdzekļiem 

5.3. Palodžu uzkopšana 
1 reizi nedēļā 

(katru pirmdienu) 

Jāmazgā ar virsmai 

paredzētiem mazgāšanas 

līdzekļiem 
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5.4. 
Sienu mitrā 

uzkopšana 

1 reizi nedēļā 

(katru pirmdienu) 

Jāmazgā ar virsmai 

paredzētiem mazgāšanas 

līdzekļiem 

6.  Divu pasažieru liftu uzkopšana  

6.1. 
Grīdu mitrā 

uzkopšana 
1 reizi dienā 

Jāmazgā ar virsmai 

paredzētiem mazgāšanas 

līdzekļiem  

6.2. 
Spoguļu mitrā 

uzkopšana 
1 reizi dienā 

Jāmazgā ar virsmai 

paredzētiem mazgāšanas 

līdzekļiem 

6.3. 

Durvju, to apmaļu, 

rokturu mitrā 

uzkopšana 

pēc 

nepieciešamības 

Jāmazgā ar virsmai 

paredzētiem mazgāšanas 

līdzekļiem 

6.4. 
Sienu mitrā 

uzkopšana 

pēc 

nepieciešamības 

Jāmazgā ar virsmai 

paredzētiem mazgāšanas 

līdzekļiem 

Piezīmes. 
Vienai uzkopšanas reizei  jāparedz 60 gb. atkritumu maisi un  to  nomaiņa. 

 

 

 

 

 

 

Ikdienā uzkopjamo telpu platība septembris- jūnijs 

 Mazie gaiteņi (platība, m2) 
Lielie 

gaiteņi 

(platība, 

m2) 

Virtuves 

(platība, 

m2) 

Sanitārās 

telpas 

(platība, 

m2) 

Kāpnes 

(platība, 

m2) 

Citas 

telpas 

(platība, 

m2) 

Kopējā 

platība, 

m2 Stāva 

Nr. 1.sekt. 2.sekt. 3. sekt. 4. sekt. Kopā 

5 15,9 19.0 19,1 16.1 70.1 74,1 26.7 62.4 16,5 22.2 

272 

6 15,9 19.0 19,1 16.1 70.1 74,1 26.7 62.4 16,5 22.2 

272 

7 15,9 19.0 19,1 16.1 70.1 74,1 26.7 62.4 16,5 22.2 

272 

8 15,9 19.0 19,1 16.1 70.1 74,1 26.7 62.4 16,5 22.2 

272 

9 15,9 19.0 19,1 16.1 70.1 74,1 26.7 62.4 16,5 22.2 

272 

1.-4.         82,5  

82,5 

Kopā     350.5 370.5 133.5 312 165 111 

1442.5 
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Tabula 2 „Ģenerālās telpu uzkopšanas kārtība” 

 

Nr.p.k. Darbu apraksts Tīrīšanas un citi pielietojamie līdzekļi 

1. Virtuvju uzkopšana 1 reizi gadā (20 gab., kopējā platība 133.50 m
2
, grīdas 

segums-linolejs) no 1. jūlija līdz 25. augustam 

1.1. 

Grīdu vaskošana 

(nepārbīdot skapjus, 

tehniku) 

Jānoņem esošā vaska kārta un jāuzklāj vasks ne 

mazāk, kā 2 kārtās 

1.2. 

Logu (tai skaitā rāmja 

un palodžu) un 

gaismas ķermeņu 

mazgāšana no 

iekšpuses un ārpuses 

Jāmazgā ar virsmai paredzētiem mazgāšanas 

līdzekļiem 

 

2. Dienesta viesnīcas istabu  uzkopšana 1 reizi gadā (90 gab., kopējā platība 

1582.5 m
2
, grīdas segums-linolejs) no 1. jūlija līdz 25. augustam 

2.1. 

Atkritumu grozu 

iztukšošana, jaunu 

atkritumu maisiņu 

ievietošana 

Jāparedz 90 gb. atkritumu maisi un  to  nomaiņa. 

 

2.2. 

Grīdas seguma mitrā 

uzkopšana 

(nepārbīdot skapjus 

un gultas) 

Jāmazgā ar virsmai paredzētiem mazgāšanas 

līdzekļiem 

Ikdienā uzkopjamo telpu platība jūlijs- augusts 

 Mazie gaiteņi (platība, m2) 
Lielie 

gaiteņi 

(platība, 

m2) 

Virtuves 

(platība, 

m2) 

Sanitārās 

telpas 

(platība, 

m2) 

Kāpnes 

(platība, 

m2) 

Citas 

telpas 

(platība, 

m2) 

Kopējā 

platība, 

m2 Stāva 

Nr. 4. sekt. 

5 16.1 74,1 6.7 15.6 16,5 3,4 

132.4 

6 16.1 74,1 6.7 15.6 16,5 3,4 

132.4 

7 16.1 74,1 6.7 15.6 16,5 3,4 

132.4 

8 16.1 74,1 6.7 15.6 16,5 3,4 

132.4 

9 16.1 74,1 6.7 15.6 16,5 3,4 

132.4 

1.-4.     82,5  

82.5 

Kopā 80.5 370.5 33.5 78 165 17 

662 
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2.3. 

Mēbeļu brīvo ārējo un 

iekšējo horizontālo un 

vertikālo virsmu mitrā 

Jāmazgā ar virsmai paredzētiem mazgāšanas 

līdzekļiem 

uzkopšana 

2.4. 

Gultu matraču 

apstrāde ar putekļu 

sūcēju 

- 

 

2.6. 
Palodžu mitrā 

uzkopšana 

Jāmazgā ar virsmai paredzētiem mazgāšanas 

līdzekļiem 

2.7. 

Elektrisko slēdžu un 

kontaktligzdu 

uzkopšana 

Jāmazgā ar virsmai paredzētiem mazgāšanas 

līdzekļiem 

2.8. 
Radiatoru mitrā 

uzkopšana 

Jāmazgā ar virsmai paredzētiem mazgāšanas 

līdzekļiem 

2.9. 
Grīdlīstu mitrā 

uzkopšana 

Jāmazgā ar virsmai paredzētiem mazgāšanas 

līdzekļiem 

2.10. 

Durvju, to apmaļu un 

rokturu mitrā 

uzkopšana 

Jāmazgā ar virsmai paredzētiem mazgāšanas 

līdzekļiem 

2.11. 
Atkritumu grozu 

mitrā uzkopšana 

Jāmazgā ar virsmai paredzētiem mazgāšanas 

līdzekļiem 

2.12. 

Logu (tai skaitā rāmja 

un palodžu) un 

gaismas ķermeņu 

mazgāšana no 

iekšpuses un ārpuses 

Jāmazgā ar virsmai paredzētiem mazgāšanas 

līdzekļiem 

2.13. 

Grīdu vaskošana 

(nepārbīdot skapjus 

un gultas) 

Jānoņem esošā vaska kārta un jāuzklāj vasks ne 

mazāk, kā 2 kārtās 

3. Gaiteņu uzkopšana 1-9. stāvā 2 reizes gadā  

3.1. 

Grīdu vaskošana, 

atbīdot dīvānus, 

krēslus, puķu podus 

u.tml. 

(decembris/augusts) 

Jānoņem esošā vaska kārta un jāuzklāj vasks ne 

mazāk, kā 3 kārtās 

3.2. 

Logu (tai skaitā rāmja 

un palodžu) un 

gaismas ķermeņu 

mazgāšana no 

iekšpuses un ārpuses 

(aprīlis/augusts) 

Jāmazgā ar virsmai paredzētiem mazgāšanas 

līdzekļiem 
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4. Sanitāro telpu (tualetes, dušas telpas) uzkopšana 1-9. stāvā (32 gab., kopējā 

platība 461 m
2
, grīdas segums - flīzes) (augusts) 

 

4.1. 

Flīžu grīdas ķīmiska 

tīrīšana 

(augusts) 

padziļināta grīdas seguma tīrīšana un aizsargkārtas 

uzklāšana 

5. Avārijas izeju laukumu uzkopšana (20 gab., kopējā platība 94 m
2
, grīdas 

segums - flīzes) (augusts) 

5.1. 
Grīdas seguma 

uzkopšana 

Jāuzslauka un jāmazgā ar virsmai paredzētiem 

mazgāšanas līdzekļiem 

5.2. 

Durvju, to apmaļu un 

rokturu mitrā 

uzkopšana 

Jāmazgā ar virsmai paredzētiem mazgāšanas 

līdzekļiem 

5.3. Palodžu uzkopšana 
Jāmazgā ar virsmai paredzētiem mazgāšanas 

līdzekļiem 

5.4. 
Sienu mitrā 

uzkopšana 

Jāmazgā ar virsmai paredzētiem mazgāšanas 

līdzekļiem 

 

 

Tabula 3 „Ģenerālās telpu uzkopšanas grafiks” 

Telpu grupa 

ap
rī

lis
 

n
o

 1
. j

ū
lij

a 
līd

z 
2

5
. 

au
gu

st
am

 

au
gu

st
s 

d
e

ce
m

b
ri

s 

virtuve (5.-9.st)         

istaba(5.-9.st)         

gaiteņi(1.-9.st)         

sanitārās telpas(1.-9.st)         

avārijas izeja         
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Pielikums Nr.2 
iepirkumam „Telpu uzkopšana Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas 

koledžas dienesta viesnīcā Hipokrāta ielā 1, Rīgā” 

(id.nr. LU RMK 2015/7) 

PIETEIKUMS 

Latvijas Universitātes aģentūras „Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža” 

iepirkumam 

„Telpu uzkopšana Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas dienesta viesnīcā 

Hipokrāta ielā 1, Rīgā” 

identifikācijas Nr. LU RMK 2015/7 

 2015.gada ____.___________ 

 

 ____________________________, reģistrācijas nr. _________________________ 

 pretendenta nosaukums 

 

(turpmāk tekstā – Pretendents),  iesniedzot  šo  piedāvājumu  piesakās  Latvijas 

Universitātes aģentūras „Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža” (turpmāk tekstā 

– Pasūtītājs) izsludinātajā iepirkumu procedūrā.   

 Pretendents ir iepazinies ar Pasūtītāja noteiktajām prasībām un iepirkuma procedūras 

dokumentiem, un piedāvā nodrošināt pakalpojumus saskaņā ar iepirkuma nolikumā 

noteiktajām prasībām. 

         

Iesniedzot šo pieteikumu, Pretendents apliecina, ka:  

1. Piedāvājums pilnā apmērā ietver Pasūtītāja noteiktās prasības;  

2. Piekrīt Pasūtītāja noteiktajai iepirkuma procedūrai un Pasūtītāja noteiktajām iepirkuma 

tehniskajām prasībām;  

3. Nav tādu apstākļu, kuri liegtu Pretendentam piedalīties iepirkumā un pildīt iepirkuma 

norises noteikumu un tā pielikumos norādītās prasības; 

4. Apņemas ievērot iepirkuma procedūras norises noteikumos, pakalpojuma aprakstā un, 

uzvaras gadījumā, iepirkuma līgumā noteiktās prasības; 

5. Attiecībā uz to nepastāv Publisko iepirkumu likuma 8.
2
 panta 5. daļā minētie 

nosacījumi.  

6. Nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumu 

procedūrā. 

7. Visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas. 

 

Kontaktpersona: 

Vārds, uzvārds, amats:_______________ 

Adrese:___________________________ 

Tālrunis:__________________________ 

E-pasts:___________________________ 

    

_____________________ vārdā, ____________________ ______________________ 

Pretendenta nosaukums        amats, vārds, uzvārds        paraksts 
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Pielikums Nr.3 
iepirkumam „Telpu uzkopšana Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas 

koledžas dienesta viesnīcā Hipokrāta ielā 1, Rīgā” 

(id.nr. LU RMK 2015/7) 

  

LĪGUMS  

par telpu uzkopšanu  Nr._______________ 
(id.nr. LU RMK 2015/7) 

Rīgā                                                                                     2015.gada  ____.____________ 

Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža”, 
Reģ.Nr. 90000014902, tās direktores Astras Bukulītes personā, kura rīkojas saskaņā ar 

Nolikumu, turpmāk tekstā saukts – PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, un  

__________, reģ.nr._____, juridiskā adrese: ____, tās ____ _____ personā, kura rīkojas 

uz ____ pamata, turpmāk tekstā saukts – IZPILDĪTĀJS no otras puses, līguma tekstā 

kopā sauktas „Puses”, saskaņā ar Latvijas Universitātes aģentūras „Latvijas Universitātes 

Rīgas Medicīnas koledža” publiskā iepirkuma id.nr.LU RMK 2015/7 „Telpu uzkopšana 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas dienesta viesnīcā Hipokrāta ielā 1, Rīgā” 

rezultātiem noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā “Līgums” 

  

1.       LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1.                Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas Līguma darbības laikā veikt Pasūtītāja 

dienesta viesnīcas, kas atrodas Hipokrāta ielā 1, Rīgā, dienesta viesnīcas telpu uzkopšanu 

(turpmāk tekstā - Darbi). Saskaņā ar šo Līgumu veicamie Darbi un pielietojamie 

mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļi norādīti Līguma Pielikumā Nr.1 „Tehniskais 

piedāvājums”, kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa. 

1.2.                Pasūtītājs un Izpildītājs vienojas, ka Izpildītājs Darbu ietvaros nodrošina telpu 

tīrību atbilstoši 11.04.2000. MK noteikumu Nr. 137 punktu 17 un sanitārajām normām, kā 

arī ievērojot MK noteikumus Nr.219. 

 1.3.                Pasūtītājs par šajā Līgumā norādīto Darbu veikšanu apņemas samaksāt 

Izpildītājam atlīdzību saskaņā ar šī Līguma noteikumiem. 

1.4. Darbu izpildes termiņš – 24 (divdesmit četri) mēneši no iepirkuma līguma spēkā 

stāšanās dienas. 

1.5. Jūlijā un augustā samazināta uzkopjamā platība, lai veiktu ģenerālo uzkopšanu 

(Tabula Nr.2), nemainot kopējo Līguma summu. 

2.      PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 

2.1.                  Izpildītājs: 

2.1.1.       apņemas izmantojot savus specializētos darba rīkus, materiālus un tīrīšanas 

līdzekļus, Darbus veikt kvalitatīvi un Līguma Pielikumā Nr.1 „Tehniskais piedāvājums” 

norādītajā apjomā un termiņos; 

2.1.2.       nodrošina, ka Izpildītāja darbinieki, kuri veic Līgumā paredzētos Darbus, 

godprātīgi un pilnā apmērā pilda savus pienākumus, kā arī darbinieka kompetence un 

veselības stāvoklis atbilst veicamajam amatam, tai skaitā ir derīga medicīniskā grāmatiņa 

(saskaņā ar 27.11.2001. MK noteikumiem Nr.494); 

2.1.3.       uzņemas pilnu atbildību par Izpildītāja darbinieku rīcību laikā, kad tie saskaņā ar 

šo Līgumu atrodas Pasūtītāja Telpās; 

2.1.4.       nodrošina, ka Izpildītāja darbinieki, kas veic Darbus, ievēro visus Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteiktos ugunsdrošības un darba drošības noteikumus, kā 
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arī uzņemas pilnu materiālo atbildību par sekām, kas rodas to neizpildes vai neievērošanas 

rezultātā; 

2.1.5.       nodrošina, ka Darbu izpildes ietvaros izmantotie tīrīšanas līdzekļi ir sertificēti un 

atbilst visām Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, kā arī uzņemas pilnu atbildību 

par šo līdzekļu pareizu pielietojumu, izmantojot uzkopšanas objektam atbilstoši marķētu 

inventāru; 

2.1.6.       apņemas sniegt pēc Pasūtītāja pieprasījuma visu Pasūtītājam nepieciešamo 

informāciju par Darbu norisi un citiem jautājumiem, kas ir Izpildītāja kompetencē; 

2.1.7.       apņemas nekavējoties informēt Pasūtītāju par apstākļiem, kas traucē vai varētu 

traucēt šī Līguma kvalitatīvu izpildi; 

2.1.8.       apņemas ievērot Pasūtītāja pārstāvju norādījumus, kas saistīti ar Darbu izpildi; 

2.1.9.    reizi mēnesī, bet ne vēlāk kā līdz kārtējā mēneša 10.datumam, iesniedz Pasūtītājam 

Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu un rēķinu par Pasūtītāja interesēs attiecīgajā Līguma 

darbības mēnesī veiktajiem Darbiem; 

2.1.10.    nodrošina informācijas, kas tam kļuvusi zināma, izpildot Darbus vai saistībā ar 

īpašajām pieejas iespējām Pasūtītāja informācijai, neizpaušanu; 

2.1.11.    Darbu nekvalitatīvas izpildes vai neizpildes gadījumā apņemas par saviem 

līdzekļiem un Pasūtītāja noteiktā termiņā nekavējoties novērst konstatētos trūkumus; 

2.1.12.    ir tiesīgs saņemt no Pasūtītāja informāciju, kas nepieciešama Darbu kvalitatīvai 

izpildei; 

2.1.13.    ir tiesīgs saņemt samaksu par veiktajiem Darbiem saskaņā ar šī Līguma 

noteikumiem; 

2.1.14.    nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 stundu laikā no Pasūtītāja izsaukuma brīža, 

nodrošina Izpildītāja pārstāvja ierašanos pie Pasūtītāja Līguma 2.2.9.punktā minētā akta 

saņemšanai; 

2.1.15.          ne vēlāk kā tajā pašā dienā no Līguma 2.2.9.punktā minētā akta saņemšanas 

Izpildītājs nodrošina attiecīgajā aktā minēto Darbu trūkumu novēršanu; 

2.1.16.      nodrošina pakalpojuma izpildi katru dienu. 

2.2.   Pasūtītājs : 

2.2.1.              apņemas pirms Darbu uzsākšanas pilnvarot Pasūtītāja pārstāvi; 

2.2.2.              apņemas sniegt Izpildītājam visu informāciju un norādījumus par Darbu 

veikšanas organizatoriskajiem jautājumiem, iespējamiem ierobežojumiem vai citiem 

apstākļiem, kas saistīti ar Darbu kvalitatīvu izpildi; 

2.2.3.              nodrošina Izpildītāja darbinieku piekļuvi Pasūtītāja Telpām, lai Izpildītājs 

varētu pilnīgi un godprātīgi izpildīt saistības, ko tam uzliek šis līgums; 

2.2.4.              pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas 

samaksāt Izpildītājam par Pasūtītāja interesēs veiktajiem Darbiem saskaņā ar šī Līguma 

noteikumiem; 

2.2.5.              apņemas vismaz 3 (trīs) dienas iepriekš brīdināt Izpildītāju gadījumā, ja ir 

ieplānotas izmaiņas Pasūtītāja darba laikā vai Pasūtītāja rīcības rezultātā tiks ierobežota 

Izpildītāja darbinieku piekļuve Telpām; 

2.2.6.        regulāri veic Darbu kvalitātes pārbaudi; 

2.2.7.    ir tiesīgs rakstiski pieprasīt Izpildītāja darbinieku nomaiņu, ja Darbi regulāri 

netiek veikti vai regulāri tiek veikti nekvalitatīvi; 

2.2.8.              ir tiesīgs saskaņā ar Līguma noteikumiem piemērot līgumsodu par Darbu 

neizpildi vai nekvalitatīvu izpildi; 

2.2.9.              Ja Pasūtītājs vai Pasūtītāja pārstāvis konstatē, ka Izpildītājs Darbus Līgumā 

noteiktā apjomā vai termiņā nav veicis vai Darbus ir veicis nekvalitatīvi, Pasūtītājs 

nekavējoties, bet ne vēlāk kā līdz attiecīgās darba dienas beigām sastāda atbilstošu aktu, 

norādot konstatētos Darbu izpildes trūkumus un nekavējoties iesniedz to Izpildītājam.  



 17 

 

3.      SAMAKSAS KĀRTĪBA 

3.1.   Puses vienojas, ka kopējā Līguma summa par Līguma 1.punktā minētajiem Darbiem 

ir EUR _____ (____), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. 

3.2. Līgumcenā ietvertas pilnīgi visas izmaksas, kas var rasties Izpildītājam, izpildot 

Darbus. 

3.3.   Puses vienojas, ka Pasūtītājs Līguma 3.1. punktā minēto Līguma summu maksā 

sekojošā kārībā: 

3.3.1.       Pasūtītājs 10 (desmit) dienu laikā pēc Līguma 2.1.9. punktā minētā rēķina 

saņemšanas un Darba pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas maksā Izpildītājam 

ikmēneša maksājumu par šajā Līgumā minētajiem Darbiem EUR ___ (___), neieskaitot 

pievienotās vērtības nodokli, (turpmāk tekstā – Mēneša maksa); 

3.3.2.       Pasūtītājs samaksu veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto norēķinu kontu 

bankā. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā maksājuma uzdevums iesniegts 

bankā. 

3.3.   Puses vienojas, ka pievienotās vērtībās nodoklis tiek aprēķināts un piemērots saskaņā 

ar speciālajiem normatīvajiem aktiem, kas ir spēkā brīdi, kad Puses veic savstarpējos 

norēķinus saskaņā ar šo Līgumu. 

4.       KONFIDENCIALITĀTE 

4.1.   Informācija (materiālā un nemateriālā formā), ko Izpildītājs vai Izpildītāja darbinieki 

ir tīši vai netīši ir ieguvuši Darbu izpildes laikā, tiek uzskatīta par konfidenciālu, un tās 

izpaušana trešajām personām bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas ir aizliegta. 

4.2.   Pirms šī Līguma parakstīšanas Izpildītājs ir iepazinies ar Latvijas likumu un citu 

tiesību aktu normām par ierobežotas pieejamības informāciju,  komercnoslēpumu, par 

informāciju, kurai normatīvajos aktos paredzēta īpaša izmantošanas kārtība un izplatīšanas 

liegums, kā arī personu vai institūciju loku, kurām tiesību aktos ir noteiktas tiesības šādu 

informāciju pieprasīt vai saņemt. 

4.3.   Ja Izpildītāja veiktās pretlikumīgās informācijas, kuru tam sniedz Pasūtītājs Darbu 

veikšanai, izpaušanas rezultātā Pasūtītājam vai trešajām personām tiks nodarīti tieši 

zaudējumi, vai Izpildītājs izmantojis informāciju iedzīvošanās nolūkā vai to izpaudis par 

maksu, viņš mantiski atbild tiesību aktos noteiktā kārtībā un apmērā.  

5.       PUŠU ATBILDĪBA 

5.1.   Ja Pasūtītājs neievēro 3.3.1.punktā noteikto rēķina apmaksas termiņu, tad Pasūtītājs 

maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā no laikā nenomaksātās summas par katru 

nokavēto dienu.  

5.2.   Ja Izpildītājs neveic Darbus atbilstoši Līguma nosacījumiem vai Darbus veic 

nekvalitatīvi un par konstatētajiem Darbu izpildes trūkumiem Pasūtītājs ir sastādījis un 

iesniedzis Izpildītājam Līguma 2.2.9.punktā minēto aktu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam 

līgumsodu EUR 100 apmērā par katru konstatēto gadījumu, pamatojoties uz sastādīto 

aktu. 

5.3. Puses vienojas, ka Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu pienākošos līgumsodu Pasūtītājs ir 

tiesīgs atskaitīt no Izpildītājam izmaksājamās Līguma summas. 

5.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no līguma saistību turpmākas pienācīgas 

pildīšanas. 

5.5.   Ja Izpildītājs Līguma darbības laikā atkārtoti neveic Darbus atbilstoši Līguma 

nosacījumiem vai Darbus veic nekvalitatīvi un par konstatētajiem Darbu izpildes 

trūkumiem Pasūtītājs Līguma darbības laikā ir sastādījis un iesniedzis Izpildītājam ne 
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mazāk kā trīs Līguma 2.2.9.punktā minētos aktus, Pasūtītājs ir tiesīgs vienlaicīgi ar ceturtā 

Līguma 2.2.9.punktā minētā akta sastādīšanu, vienpusēji, bez jebkādu zaudējumu 

atlīdzības pienākuma, lauzt Līgumu, rakstveidā par to paziņojot Izpildītājam. 

5.6.   Ja Pasūtītājs vienpusēji lauž Līgumu Līguma 5.5.punktā noteiktajā kārtībā, Izpildītājs 

pārtrauc jebkādu Darbu veikšanu 3.darba dienā no Pasūtītāja rakstiska paziņojuma 

nosūtīšanas dienas. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt samaksu par līdz Līguma laušanai 

veiktajiem Darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem. 

5.7.   Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji bez jebkāda zaudējumu atlīdzības pienākuma lauzt 

Līgumu, par to rakstveidā informējot Izpildītāju ne mazāk, kā 30 (trīsdesmit) dienas pirms 

Līguma laušanas saskaņā ar šo Līguma punktu. 

6.       LĪGUMA STĀŠANĀS SPĒKĀ, TĀ GROZĪŠANAS, PAPILDINĀŠANAS UN 

LAUZŠANAS KĀRTĪBA 

6.1.   Šis Līgums stājas spēkā ar 15.07.2015. un ir spēkā līdz Pušu savstarpējo saistību 

pilnīgai izpildei. 

6.2.   Līgumu var grozīt vai papildināt Pusēm rakstveidā vienojoties. Šāda abpusēja 

vienošanās tiek noformēta rakstiski un pēc abpusējas parakstīšanas kļūst par šī Līguma 

neatņemamu sastāvdaļu. 

6.3.   Pasūtītājam ir tiesības ar vienpusēju paziņojumu izbeigt Līgumu, ja: 

6.3.1.     ir stājies spēkā tiesas spriedums par Izpildīja atzīšanu par maksātnespējīgu vai 

tiesa ir pieņēmusi pieteikumu par Izpildītāja atzīšanu par maksātnespējīgu; 

6.3.2.     Izpildītājs atkārtoti neveic Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem vai veic tos 

nekvalitatīvi un Pasūtītāja aktā norādītie Darbu izpildes trūkumi nav novērsti 24 stundu 

laikā no akta saņemšanas dienas. 

6.4.   Ja Līgums tiek izbeigts saskaņā ar Līguma 6.3.punktu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 

par pienācīgi veiktajiem Darbiem līdz Līguma izbeigšanas paziņojumam. 

6.5.   Puses ir tiesīgas vismaz 1 (vienu) kalendāra mēnesi iepriekš rakstveidā vienojoties 

izbeigt Līgumu.  

7.       NEPĀRVARAMĀS VARAS APSTĀKĻI 

7.1.   Puses tiek atbrīvotas no šajā Līgumā noteikto saistību pilnīgas vai daļējas izpildes, ja 

pēc Līguma parakstīšanas iestājušies nepārvarami, ārkārtēja rakstura apstākļi, kurus puses 

nevarēja ne paredzēt, ne ietekmēt. 

7.2.   Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, par to, ne 

vēlāk kā piecu dienu laikā rakstveidā jāpaziņo otrai pusei, vienlaicīgi norādot, kad, pēc tās 

domām, būtu iespējams izpildīt savas saistības.  

7.3.   Ja 30 dienu laikā pēc nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu iestāšanās, to darbība 

turpinās, puse ir tiesīgas vienpusīgā kārtā pārtraukt šo Līgumu, paziņojot par to otrai 

pusei. 

7.4.   Ja Līgums tiek izbeigts minēto apstākļu dēļ un Izpildītājs līdz Līguma izbeigšanas 

paziņojuma saņemšanai ir pienācīgi pildījis visas savas līgumsaistības, Pasūtītājs samaksā 

Izpildītājam par pienācīgi veiktajiem Darbiem līdz Līguma izbeigšanas paziņojumam.  

 

8.       CITI NOTEIKUMI 

8.1.   Puses apņemas neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus 

otrai pusei vai kaitēt otras puses interesēm un prestižam. Līguma saturs nedrīkst tikt 

izpausts trešajām personām bez otras puses piekrišanas, izņemot normatīvos aktos 

paredzētos gadījumos. 



 19 

8.2.   Jebkurš oficiāls paziņojums, akts, lūgums, pretenzija, pieprasījums vai cita 

informācija (izņemot tehniskas dabas informāciju) (turpmāk tekstā –Paziņojums) saskaņā 

ar Līgumu tiek iesniegta rakstveidā un tiek uzskatīta par saņemtu tajā pašā dienā, ja tā 

nosūtīta pa faksu, vai nodota otrai Pusei pret parakstu. Ja Paziņojums nosūtīts kā reģistrēts 

pasta sūtījums uz Līgumā norādīto adresi, tad Paziņojuma saņemšanas diena būs pasta 

paziņojuma datums par šāda sūtījuma izsniegšanu.  

8.3.   Ja Pušu starpā rodas strīds vai nesaskaņas, kas ir saistītas ar šo Līgumu, Puses pieliek 

visas pūles to atrisināšanai pārrunu ceļā. Rakstiskas pretenzijas izskatāmas un atbilde uz 

tām sniedzama 5 (piecu) darba dienu laikā pēc to saņemšanas. 

8.4.   Šī Līguma ietvaros Puses ieceļ šādas personas par saviem pilnvarotiem pārstāvjiem 

attiecībās ar otro Pusi ar šo Līgumu saistītajos jautājumos (izņemot darījumu slēgšanu 

un/vai dokumentu parakstīšanu / saņemšanu): 

8.4.1.       Izpildītāja pārstāvis _______, elektroniskā pasta adrese: _______, tālr.: ___. 

8.4.2.       Pasūtītāja pārstāvis  Sandris Komarovs, Admisnistratīvi saimnieciskās daļas 

vadītājs, elektroniskā pasta adrese: sandris.komarovs@rmkoledza.lv, tālr. nr.: 67840740; 

67840741; 

8.5.   Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē juridisku spēku, tad tas neietekmē citus 

Līguma noteikumus. 

8.6.   Šis Līgums ir sastādīts divos eksemplāros uz 5 (piecām) lapām un tam pievienots 

Pielikums Nr.1 – Tehniskais piedāvājums, tai skaitā mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļu 

saraksts, to drošības datu lapas. 

8.7. Viens Līguma eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie Izpildītāja. Visi Līguma 

pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas. 

 

9.       PUŠU REKVIZĪTI 

Pasūtītājs 

Latvijas Universitātes aģentūra 

„Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža” 

Reģ. Nr. LV90000014902 

Hipokrāta iela 1, Rīga, LV-1079 

A/S „Swedbank”, kods: HABALV22 

konts: LV99HABA0551027460473 

Izpildītājs 

 

 

Direktore:  ____________________________ 

                                A.Bukulīte  

z.v.                                                                                            
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Pielikums Nr.1 pie līguma Nr.___ 

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 
Telpu ikdienas uzkopšana tiek veikta katru dienu, tai skaitā brīvdienās un svētku dienās, 

laikā no plkst. 8.00 līdz plkst. 14:00. 

Kāpnes un liftus uzkopj laika periodā no plkst. 9.00 līdz plkst. 10.00. 

Visus uzkopšanas darbus veic ar uzkopšanas firmas profesionālajiem līdzekļiem un tehniku. 

Darba laikā ievēro darba kārtības noteikumus, darba aizsardzības, drošības tehnikas un darba 

higiēnas prasības, saudzīgi izturas pret pasūtītāja mantu. 

Darba veicējiem ir derīga personas medicīniskā grāmatiņa (LR MK noteikumi Nr.494).  

Uzkopjamā telpu kopējā platība 1442.5 m
2
 

Darbu izpildes laiks 24 mēneši, sākot no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas. 

Telpu uzkopšanas darbus veic saskaņā ar Tehniskajā piedāvājumā noteikto. 

Pakalpojumu sniedzējs piedāvājuma summā ir iekļāvis visas tiešās, pieskaitāmās izmaksas, kā arī 

neparedzētos izdevumus, t.sk.: telpu uzkopšanas izmaksas, darbaspēka izmaksas, transporta, 

materiālu, uzkopšanas tehnikas izmaksas. 

Pakalpojumu sniedzējs nodrošina piedāvājumā norādīto mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļu 

pielietošanu un nepārtrauktību visā pakalpojuma sniegšanas laikā. 

  

Telpu uzkopšanas kārtība 

 
Tabula 1 „Regulāras telpu uzkopšanas kārtība” 

 

Nr.p.k. Darbu apraksts Periodiskums 
Tīrīšanas un citi pielietojamie 

līdzekļi 

 

1. Virtuvju uzkopšana (20 gab., kopējā platība 133.50 m
2
, grīdas segums-

linolejs) 

1.1. 

Atkritumu grozu 

iztukšošana, jaunu 

atkritumu maisiņu 

ievietošana 

1 reizi dienā 
- 

1.2. 
Grīdas seguma 

mitrā uzkopšana 
1 reizi dienā 

 

1.3. 

Virtuves galdu un 

skapīšu brīvo ārējo 

horizontālo un 

vertikālo virsmu 

mitrā 

uzkopšana 

1 reizi dienā 
 

1.4. 

Virtuves sadzīves 

tehnikas mitrā 

uzkopšana no 

ārpuses 

(ledusskapji, 

elektriskās 

plītis, mikroviļņu 

krāsnis, nosūcēji) 

1 reizi dienā 
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1.5. 

Izlietņu un 

jaucējkrānu mitrā 

uzkopšana 

1 reizi dienā 
 

1.6. 
Palodžu mitrā 

uzkopšana 
1 reizi dienā 

 

1.7. 

Elektrisko slēdžu 

un kontaktligzdu 

uzkopšana 

1 reizi nedēļā 
 

1.8. 
Radiatoru mitrā 

uzkopšana 
1 reizi nedēļā 

 

1.9. 
Grīdlīstu mitrā 

uzkopšana 
1 reizi nedēļā 

 

1.10. 

Durvju, to apmaļu 

un rokturu mitrā 

uzkopšana 

1 reizi nedēļā  

1.11. 
Atkritumu grozu 

mitrā uzkopšana 
1 reizi nedēļā 

 

1.12. 
Logu mazgāšana 

(tikai no iekšpuses) 

pēc 

nepieciešamības 
 

 

2. Koplietošanas telpu (gaiteņi, kāpnes) uzkopšana 

2.1. 

Gaiteņu grīdas 

seguma mitrā 

uzkopšana (segums 

- linolejs, 721 m
2
) 

1 reizi dienā 
 

2.2. 

Gaiteņu grīdas 

seguma mitrā 

uzkopšana (segums 

- linolejs), atbīdot 

dīvānus, krēslus, 

puķu podus u.tml. 

1 reizi mēnesī 
 

2.3. 

Kāpņu pakāpienu 

un laukumu mitrā 

tīrīšana (segums - 

akmens, 165 m
2
) 

1 reizi dienā 
 

2.4. 

Atkritumu grozu 

iztukšošana, jaunu 

atkritumu maisiņu 

ievietošana 

1 reizi dienā 
- 

2.5. 
Grīdlīstu mitrā 

uzkopšana 
1 reizi nedēļā 

 

2.6. 
Radiatoru mitrā 

uzkopšana 
1 reizi nedēļā 
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2.7. 

Roku balstu mitrā 

uzkopšana pie 

logiem gaiteņos 

1 reizi nedēļā 
 

2.8. 
Kāpņu margu mitrā 

uzkopšana 
1 reizi mēnesī  

2.9. 
Durvju rokturu 

mitrā uzkopšana 
1 reizi nedēļā 

 

2.10. 
Atkritumu grozu 

mitrā uzkopšana 
1 reizi nedēļā 

 

3. Sanitāro telpu (tualetes, dušas telpas) uzkopšana (20 gab., kopējā platība 312 

m
2
, grīdas segums - flīzes) 

3.1. 

Atkritumu grozu 

iztukšošana, jaunu 

atkritumu maisiņu 

ievietošana 

1 reizi dienā 
- 

3.2. 

a) Sanitāri tehniskā 

aprīkojuma 

(izlietnes; ūdens 

maisītāji; spoguļi;) 

mitrā uzkopšana 

 

 

 

 

 

 

b) Tualetes podi, 

dušas kabīnes, to 

sienas, grīdas, dušu 

paliktņi mitrā 

uzkopšana un 

dezinfekcija 

 

1 reizi dienā 

a1.  

a2.  

b1.  

b2.  

3.3. 
Grīdu mitrā 

uzkopšana 
1 reizi dienā 

 

3.4. 

Durvju, to apmaļu 

un rokturu mitrā 

uzkopšana 

1 reizi nedēļā 
 

3.5. 
Sienu flīzējuma 

mitrā uzkopšana 
1 reizi nedēļā 

a)  

b)  

3.6. 
Pārējo sienu mitrā 

uzkopšana 
1 reizi mēnesī 
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3.7. 
Radiatoru mitrā 

uzkopšana 
1 reizi nedēļā 

 

3.8. 
Atkritumu grozu 

mitrā uzkopšana 
1 reizi nedēļā 

 

 

4. Citu telpu uzkopšana (5 gab., kopējā platība 17 m
2
, grīdas segums – akmens) 

4.1. 
Grīdas seguma 

mitrā uzkopšana 
1 reizi dienā  

4.2. 

Durvju, to apmaļu 

un rokturu mitrā 

uzkopšana 

1 reizi nedēļā  

4.3. 

Atkritumu vada 

caurules mitrā 

uzkopšana no 

ārpuses 

1 reizi dienā  

 

Atkritumu vada 

vāka mitrā 

uzkopšana no 

iekšpuses 

1 reizi mēnesī 
a1.  

a2.  

4.4. 
Sienu mitrā 

uzkopšana 
1 reizi mēnesī 

 

5. Avārijas izeju laukumu uzkopšana (20 gab., kopējā platība 94 m
2
, grīdas 

segums - flīzes) 

5.1. 
Grīdas seguma 

uzkopšana 

1 reizi nedēļā 

(katru pirmdienu) 
 

5.2. 

Durvju, to apmaļu 

un rokturu mitrā 

uzkopšana 

1 reizi nedēļā 

(katru pirmdienu) 
 

5.3. Palodžu uzkopšana 
1 reizi nedēļā 

(katru pirmdienu) 
 

5.4. 
Sienu mitrā 

uzkopšana 

1 reizi nedēļā 

(katru pirmdienu) 
 

6.  Divu pasažieru liftu uzkopšana  

6.1. 
Grīdu mitrā 

uzkopšana 
1 reizi dienā 
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6.2. 
Spoguļu mitrā 

uzkopšana 
1 reizi dienā 

 

6.3. 

Durvju, to apmaļu, 

rokturu mitrā 

uzkopšana 

pēc 

nepieciešamības 
 

6.4. 
Sienu mitrā 

uzkopšana 

pēc 

nepieciešamības 
 

Piezīmes. 
Vienai uzkopšanas reizei  jāparedz 60 gb. atkritumu maisi un  to  nomaiņa. 

 

 

 

Ikdienā uzkopjamo telpu platība septembris- jūnijs 

 Mazie gaiteņi (platība, m2) 
Lielie 

gaiteņi 

(platība, 

m2) 

Virtuves 

(platība, 

m2) 

Sanitārās 

telpas 

(platība, 

m2) 

Kāpnes 

(platība, 

m2) 

Citas 

telpas 

(platība, 

m2) 

Kopējā 

platība, 

m2 Stāva 

Nr. 1.sekt. 2.sekt. 3. sekt. 4. sekt. Kopā 

5 15,9 19.0 19,1 16.1 70.1 74,1 26.7 62.4 16,5 22.2 

272 

6 15,9 19.0 19,1 16.1 70.1 74,1 26.7 62.4 16,5 22.2 

272 

7 15,9 19.0 19,1 16.1 70.1 74,1 26.7 62.4 16,5 22.2 

272 

8 15,9 19.0 19,1 16.1 70.1 74,1 26.7 62.4 16,5 22.2 

272 

9 15,9 19.0 19,1 16.1 70.1 74,1 26.7 62.4 16,5 22.2 

272 

1.-4.         82,5  

82,5 

Kopā     350.5 370.5 133.5 312 165 111 

1442.5 

Ikdienā uzkopjamo telpu platība jūlijs- augusts 

 Mazie gaiteņi (platība, m2) 
Lielie 

gaiteņi 

(platība, 

m2) 

Virtuves 

(platība, 

m2) 

Sanitārās 

telpas 

(platība, 

m2) 

Kāpnes 

(platība, 

m2) 

Citas 

telpas 

(platība, 

m2) 

Kopējā 

platība, 

m2 Stāva 

Nr. 4. sekt. 

5 16.1 74,1 6.7 15.6 16,5 3,4 

132.4 

6 16.1 74,1 6.7 15.6 16,5 3,4 

132.4 

7 16.1 74,1 6.7 15.6 16,5 3,4 

132.4 

8 16.1 74,1 6.7 15.6 16,5 3,4 

132.4 

9 16.1 74,1 6.7 15.6 16,5 3,4 

132.4 

1.-4.     82,5  

82.5 

Kopā 80.5 370.5 33.5 78 165 17 

662 
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Tabula 2 „Ģenerālās telpu uzkopšanas kārtība” 

 

Nr.p.k. Darbu apraksts Tīrīšanas un citi pielietojamie līdzekļi 

1. Virtuvju uzkopšana 1 reizi gadā (20 gab., kopējā platība 133.50 m
2
, grīdas 

segums-linolejs) no 1. jūlija līdz 25. augustam 

1.1. 

Grīdu vaskošana 

(nepārbīdot skapjus, 

tehniku) 

 

1.2. 

Logu (tai skaitā rāmja 

un palodžu) un 

gaismas ķermeņu 

mazgāšana no 

iekšpuses un ārpuses 

 

 

2. Dienesta viesnīcas istabu  uzkopšana 1 reizi gadā (90 gab., kopējā platība 

1582.5 m
2
, grīdas segums-linolejs) no 1. jūlija līdz 25. augustam 

2.1. 

Atkritumu grozu 

iztukšošana, jaunu 

atkritumu maisiņu 

ievietošana 

 

2.2. 

Grīdas seguma mitrā 

uzkopšana 

(nepārbīdot skapjus 

un gultas) 

 

2.3. 

Mēbeļu brīvo ārējo un 

iekšējo horizontālo un 

vertikālo virsmu mitrā 
 

uzkopšana 

2.4. 

Gultu matraču 

apstrāde ar putekļu 

sūcēju 

- 

 
2.6. 

Palodžu mitrā 

uzkopšana 
 

2.7. 

Elektrisko slēdžu un 

kontaktligzdu 

uzkopšana 

 

2.8. 
Radiatoru mitrā 

uzkopšana 
 

2.9. 
Grīdlīstu mitrā 

uzkopšana 
 

2.10. 

Durvju, to apmaļu un 

rokturu mitrā 

uzkopšana 
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2.11. 
Atkritumu grozu 

mitrā uzkopšana 
 

2.12. 

Logu (tai skaitā rāmja 

un palodžu) un 

gaismas ķermeņu 

mazgāšana no 

iekšpuses un ārpuses 

 

2.13. 

Grīdu vaskošana 

(nepārbīdot skapjus 

un gultas) 

 

3. Gaiteņu uzkopšana 1-9. stāvā 2 reizes gadā  

3.1. 

Grīdu vaskošana, 

atbīdot dīvānus, 

krēslus, puķu podus 

u.tml. 

(decembris/augusts) 

 

3.2. 

Logu (tai skaitā rāmja 

un palodžu) un 

gaismas ķermeņu 

mazgāšana no 

iekšpuses un ārpuses 

(aprīlis/augusts) 

 

4. Sanitāro telpu (tualetes, dušas telpas) uzkopšana 1-9. stāvā (32 gab., kopējā 

platība 461 m
2
, grīdas segums - flīzes) (augusts) 

 

4.1. 

Flīžu grīdas ķīmiska 

tīrīšana 

(augusts) 

 

5. Avārijas izeju laukumu uzkopšana (20 gab., kopējā platība 94 m
2
, grīdas 

segums - flīzes) (augusts) 

5.1. 
Grīdas seguma 

uzkopšana 
 

5.2. 

Durvju, to apmaļu un 

rokturu mitrā 

uzkopšana 

 

5.3. Palodžu uzkopšana  

5.4. 
Sienu mitrā 

uzkopšana 
 

 

 

 

 

 

 



 27 

Tabula 3 „Ģenerālās telpu uzkopšanas grafiks” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tehniskajam piedāvājumam pievieno: 

- pakalpojuma sniegšanai pielietojamo mazgāšanas un sertificētu dezinfekcijas līdzekļu saraksts, t.sk.. 

Neatkarīgu institūciju izsniegta EK sertifikāta kopija, kas apliecina produkta atbilstību medicīnas preces IIa 

klasei, atbilstoši 93/42/EEK direktīvai, 

- dezinfekcijas līdzekļu ražotāja etiķetes paraugs,  

- drošības datu lapa dezinfekcijas līdzekļiem latviešu valodā atbilstoši REACH direktīvas 1907/2006 EK 

31.pantam , 

- pretendenta apstiprinātu dezinfekcijas līdzekļa aprakstu ražotājvalsts latviešu valodā, -  - dati par 

iedarbību pret veģetatīvām baktērijām, sēnītēm, HIV, hepatītu B un C vīrusiem, Mycobacteria, bezapvalka 

vīrusiem un sporām (t.sk. Cl.difficile ne ilgāk kā 15 min. atbilstoši EN 13704 

Telpu grupa 

ap
rī

lis
 

n
o

 1
. j

ū
lij

a 
līd

z 
2

5
. 

au
gu

st
am

 

au
gu

st
s 

d
ec

em
b

ri
s 

virtuve (5.-9.st)         

istaba(5.-9.st)         

gaiteņi(1.-9.st)         

sanitārās telpas(1.-9.st)         

avārijas izeja         
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Pielikums Nr.4 
iepirkumam „Telpu uzkopšana Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas 

koledžas dienesta viesnīcā Hipokrāta ielā 1, Rīgā” 

(id.nr. LU RMK 2015/7) 

  

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS iepirkumam „Telpu uzkopšana Latvijas Universitātes 

Rīgas Medicīnas koledžas dienesta viesnīcā Hipokrāta ielā 1, Rīgā” 

 

(pretendenta nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas nr.) 

Piedāvājam veikt pakalpojumus saskaņā ar iepirkuma tehnisko specifikāciju, noteiktajā laika 

periodā, bez ierobežojumiem. 

Finanšu piedāvājums: 

 

Pakalpojums 

Cena par 1 (viena) mēneša 

telpu  

uzkopšanas pakalpojumiem 

eiro  

(bez PVN) 

Cena par 24 (divdesmit četru) 

mēnešu  

telpu uzkopšanas 

pakalpojumiem  

eiro (bez PVN) 

Telpu uzkopšana Latvijas Universitātes  

Rīgas Medicīnas koledžas dienesta  

viesnīcā tehniskajā specifikācijā 

noteiktajā  

apjomā  

    

PVN summa     

Summa kopā ar PVN, EUR     

  

Apliecinu, ka piedāvājuma cenā ir iekļautas visas tiešās, pieskaitāmās izmaksas, kā arī 

neparedzētie izdevumi, t.sk.: telpu uzkopšanas izmaksas, darbaspēka izmaksas, transporta, 

materiālu un uzkopšanas tehnikas izmaksas. 

 

 

 

Vārds, uzvārds, amats   

Paraksts un zīmogs   

Datums   


