Tehniskā specifikācija cenu aptaujai
par Ilūkstes novada pašvaldības objektu apsardzi ar tehniskās apsardzes un
centralizētās apsardzes pults izmantošanu.
Pasūtītājs : Ilūkstes novada pašvaldība
Adrese: Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447
Reģ. Nr. 90000078782

1.Apsardzes pakalpojumu vieta, laiks un veids
Apsardzes pakalpojumu nodrošinātājs (turpmāk tekstā – Izpildītājs) apņemas
ar tehniskās apsardzes un centralizētās apsardzes pults (CAP) izmantošanu,
laikā no 18.00 līdz 07.00, apsargāt Ilūkstes novada pašvaldības (turpmāk
tekstā – Pasūtītājs) objektus:
1.1.“Ilūkstes novada pašvaldības ēku”, pēc adreses: Brīvības iela 7,
Ilūkste, Ilūkstes novads:
1.2.“Administrācijas telpas”, pēc adreses: p/n “Šedere”, Ilūkstes novads.
1.3.“Pilskalnes pagasta padomes biroju”, pēc adreses: Parka iela 3,
Pilskalne, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads.

2.Apsardzes pakalpojumā ietilpst:
2.1.Pieņemt informāciju par objekta pieņemšanu (nodošanu) un pieslēgt (atslēgt) to
CAP;
2.2.Pēc signāla “trauksme” saņemšanas uz CAP, nekavējoties nosūtīt apsardzes
vienību uz apsargājamo objektu, lai noskaidrotu trauksmes cēloņus, bet
nepieciešamības gadījumā nodrošināt objekta apsardzi un drošību;
2.3. Ja tiek konstatētas objektā iekļūšanas pēdas, veikt pasākumus šo personu
aizturēšanai, izsaukt Pasūtītāja pārstāvi un nodrošināt objekta apsardzi līdz viņa
ierašanās laikam;
2.4. Ja netiek konstatētas ielaušanās pazīmes, ar pasūtītāja pārstāvi veikt atkārtotu
objekta noslēgšanu;
2.5. Ne retāk kā reizi gadā veikt objekta tehniskā nostiprinājuma apsekošanu
(apsardzes-ugunsdzēsības signalizāciju), izvirzīt pasūtītājam priekšlikumus šī
nostiprinājuma uzlabošanai un nepilnību novēršanai;
2.6. Ja sistēmas bojājumi radušies Izpildītāja vainas dēļ un objektu nav iespējams
tehniski apsargāt, Izpildītājs nodrošina objekta nepieciešamo apsardzi līdz bojājumu
novēršanai.
2.7.Veikt Pasūtītāja pārstāvju apmācīšanu rīkoties ar apsardzes signalizācijas ierīcēm;
2.8. Iesniegt Pasūtītājam Dienesta instrukciju apsardzes darbiniekiem par objekta
apsardzi un kārtību kādā tiks nodrošināta apsardze ar attālināto videonovērošanu.
3. Papildus informācija par iepirkuma priekšmetu.
3.1.Apsardzes – ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas uzstādītājs un līdzšinējais
pakalpojuma sniedzējs ir SIA „Universālserviss-D”;
3.2. Pakalpojuma sniegšanai izmantot uzstādīto apsardzes - ugunsdzēsības
signalizācijas sistēmu, kas ir Pasūtītāja īpašums.

3.3. Pakalpojuma sniedzēja maiņas gadījumā, saskaņojot ar Pasūtītāju un SIA
„Universālserviss-D”, nodrošināt pakalpojuma nepārtrauktību.

4. Līguma izpildes laiks: 12 (divpadsmit) mēneši

5.Prasības finanšu piedāvājumam
5.1. Finanšu piedāvājumā jānorāda apsardzes pakalpojuma cena vienai stundai,
mēneša un gada izmaksām.
6.Piedāvājumu iesniegšanas laiks
6.1. Piedāvājumus iesniegt līdz 2015. gada 23.martam, plkst.11:00

Ilūkstes novada pašvaldības
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