
 

 

 

 

 

 

 

 

"Ārvalstu komandējumu nodrošināšanai nepieciešamie pakalpojumi" 

 

 

NOLIKUMS 

 

 

 (iepirkuma identifikācijas Nr. UNDP 2011/14) 

 



1. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU 

Iepirkuma priekšmets: Saskaņā ar šī Nolikuma 1.pielikumā noteikto tehnisko specifikāciju 

iepirkuma priekšmets sastāv no 4 sadaļām. Iepirkuma priekšmets nav dalāms daļās. Pretendentam 

jāiesniedz piedāvājums par visu iepirkuma priekšmetu kopā. 

 

 

2. PRASĪBAS PIEDĀVĀJUMAM 

 

Piedāvājuma iesniegšana:  

 Piedāvājums jāiesniedz aploksnē (un nosūtītam elektroniski uz e-pasta adresi);  

 Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājumu sagatavošanu un 

iesniegšanu Pasūtītājam.  

 

Piedāvājuma sagatavošana:  

 Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā drukātā veidā;  

 Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas (pievienojams pilnvaras oriģināls) parakstītais 

Tehniskais un Finanšu piedāvājums (1. pielikums);  

 

Piedāvājuma noformēšana:  

 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.  

 

 

 



1. pielikums  

Iepirkuma "Ārvalstu komandējumu nodrošināšanai nepieciešamie pakalpojumi" dokumentācijai 

 

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
 

1. Lidmašīnu biļešu rezervācija ekonomiskajā klasē un piegādes nodrošināšana lidojumiem
1
  

 Lidojumus ar galamērķi Eiropā iespēju robežās nodrošina ar ne vairāk kā vienu pārsēšanos, ar galamērķi ārpus Eiropas – ar ne vairāk kā divām pārsēšanās 

reizēm. 

 Biļešu cenā ir jābūt iekļautiem visiem normatīvajos aktos paredzētajiem nodokļiem un nodevām. 

 Pretendents iesaka un nodrošina Pasūtītājam iespējamos finansiāli izdevīgākos maršrutus un pakalpojumus.  

 Pretendents Pasūtītājam savlaicīgi paziņo par izmaiņām lidojumu/ braucienu grafikos, cenu izmaiņām u.tml.  

 Pretendents ir tiesīgs iesniegt lidojumu variantus, nemainot piedāvājuma cenu. 

 
N.p.k. Datumi Izlidošanas 

vieta 

Galamērķis Pasažieru skaits 

(biļešu skaits)
2
 

Pretendenta 

piedāvājums 

lidojumam 

Pretendenta 

piedāvātā cena 

lidojumam, 

LVL/personu 

Pretendenta 

piedāvātā cena 

kopā (kolonna 

V*kolonna VII) 
I II III IV V VI VII VIII 

1.1. Izlidošana no Rīgas ne agrāk kā 

27.11.2011 plkst. 12:00 un 

ielidošana Astanā ne vēlāk kā 

28.11.2011 plkst. 8:00 

 

Rīga 

(Latvija) 

Astana 

(Kazahstāna) 

7 pieaugušie    

1.2. Izlidošana no Astanas ne agrāk 

kā 30.11.2011 plkst.17:00 un 

ielidošana Biškekā ne vēlāk kā 

30.11.2011 plkst. 24:00 

 

Astana 

(Kazahstāna) 

Biškeka (Kirgīzija) 7 pieaugušie    

1.3. Izlidošana no Biškekas ne agrāk 

kā 01.12.2011 plkst. 18:00 un 

ielidošana Kijevā ne vēlāk kā 

02.12.2011 plkst. 10:00 

Biškeka 

(Kirgīzija) 

Kijeva (Ukraina) 7 pieaugušie    



 

N.p.k. Datumi Izlidošanas 

vieta 

Galapunkts Pasažieru 

skaits (biļešu 

skaits)** 

Pretendenta 

piedāvājums 

lidojumam 

Pretendenta 

piedāvātā cena 

lidojumam, 

LVL/personu 

Pretendenta 

piedāvātā cena 

kopā (kolonna 

V*kolonna VII), 

LVL 
I II III IV V VI VII VIII 

1.4. Izlidošana no Rīgas ne agrāk kā 

01.12.2011 plkst. 20:00 un 

ielidošana Kijevā ne vēlāk kā 

02.12.2011 plkst. 10:00 

 

Rīga 

(Latvija) 

Kijeva (Ukraina) 1 pieaugušais    

1.5. Izlidošana no Kijevas ne agrāk 

kā 02.12.2011 plkst. 17:00 

 

Kijeva 

(Ukraina) 

Rīga (Latvija) 7 pieaugušie    

1.6. Izlidošana no Rīgas ne agrāk kā 

06.12.2011 plkst. 21:00 un 

ielidošana Tbilisi ne vēlāk kā 

07.12.2011 plkst. 11:00 

 

Rīga 

(Latvija) 

Tbilisi (Gruzija) 5 pieaugušie    

1.7. Izlidošana no Tbilisi ne agrāk kā 

09.12.2011 plkst. 19:00  

 

Tbilisi 

(Gruzija) 

Rīga (Latvija) 5 pieaugušie    

KOPĀ, LVL:  
1 
Pasūtītājs patur tiesības neizvēlēties kādu no piedāvātajiem lidojumiem. 

2 
Pasūtītājs patur tiesības samazināt pasažieru (biļešu) skaitu.  

 

 



2. Apdrošināšanas polises noformēšana un izdošana 1. punktā definētajām vizītēm un saskaņojot tos ar Pretendenta 1. punktā piedāvātajiem 

lidojumu laikiem  
 Pretendents nodrošina polišu noformēšanu un izdošanu katram ceļojumam (komandējumam) individuāli, ietverot šādu risku apdrošināšanu: 

o medicīniskie izdevumi (apdrošinājuma summa ne mazāk kā 70 000 Eiro, Baltkrievijai – ne mazāk kā 10 000 Eiro); 

o repatriācijas izdevumi (apdrošinājuma summa ne mazāk kā 10 000 Eiro; Baltkrievijai – ne mazāk kā 5 000 Eiro); 

o nelaimes gadījums (apdrošinājuma summa ne mazāk kā 20 000 Eiro; Baltkrievijai – ne mazāk kā 10 000 Eiro); 

o bagāžas nozaudēšana, bagāžas zādzība, bagāžas sabojāšana, bagāžas aizkavēšanās (apdrošinājuma summa ne mazāk kā 500 Eiro);  

o pases nozaudēšana vai zādzība (apdrošinājuma summa ne mazāk kā 200 Eiro); 

o civiltiesiskā atbildība (apdrošinājuma summa ne mazāk kā 5 000 Eiro). 

 Apdrošināšanas līgumam un apdrošināšanas polisei jābūt spēkā visā ceļojuma (komandējuma) laikā, iekļaujoties termiņos, kas biļetē norādīti kā izbraukšanas un 

atgriešanās datumi.  
 

N.p.k. Ceļojuma galapunkts Apdrošināšanas polišu 

skaits
3
 

Ceļojuma laiks (saskaņojot ar 

Pretendenta 1. punktā piedāvātajiem 

lidojumu laikiem) 

Pretendenta 

piedāvātā cena 1 

personai, 

LVL/personu 

Pretendenta piedāvātā 

cena kopā (kolonna 

III*kolonna V), LVL 

I II III IV V VI 

2.1. Astana (Kazahstāna) 

 

7    

2.2. Biškeka (Kirgīzija) 

 

7    

2.3. Kijeva (Ukraina) 

 

7    

2.4. Tbilisi (Gruzija) 

 

5    

KOPĀ, LVL:  
3
Pasūtītājs patur tiesības samazināt apdrošināšanas polišu skaitu. 

 

 



3. Viesnīcu rezervācija ārvalstu komandējumu vajadzībām  
 Pretendents veic viesnīcas meklēšanu un rezervāciju atbilstoši Pasūtītāja norādītajam personu skaitam un saskaņojot to ar Pretendenta 1. punktā piedāvātajiem 

lidojumu laikiem 

 Rezervētajām viesnīcām ir jāatbilst augsta līmeņa sanitārajām un kvalitātes prasībām.  

 Viesnīcas pakalpojumu izmaksas nedrīkst pārsniegt 2010.gada 12.oktobra Ministru kabineta noteikumos Nr. 969 "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem 

saistītie izdevumi" noteiktajās normas.  

 Viesnīcai jāatrodas ne vairāk kā 2 km attālumā no pilsētas centra. 

 Viesnīcas numuriņos ir jābūt pieejamam bezmaksas interneta pieslēgumam. 

 Pretendents ir tiesīgs iesniegt viesnīcu rezervācijas variantus, nemainot piedāvājuma cenu. 

 

N.p.k. Ceļojuma galapunkts 

(saskaņojot ar 

Pretendenta 1. punktā 

piedāvātajiem lidojumu 

laikiem)
4
 

Viesnīca (nosaukums 

un tips) 

Nakšu skaits 

(saskaņojot ar Pretendenta 

1. punktā piedāvātajiem 

lidojumu laikiem) 

Istabu skaits
5 

Pretendenta piedāvātā cena 1 

personai, LVL/personu/nakti 

Pretendenta 

piedāvātā cena 

kopā (kolonna 

IV*kolonna V* 

kolonna VI), LVL 

I II III IV V VI VII 

3.1. Astana (Kazahstāna) 

 

  7   

3.2. Biškeka (Kirgīzija) 

 

  7   

3.3. Kijeva (Ukraina) 

 

  7   

3.4. Tbilisi (Gruzija) 

 

  5   

KOPĀ, LVL:  

4
Ja Pretendenta piedāvājums nokļūšanai galapunktā paredz pārsēšanos, kuras laikā Pasūtītāja pārstāvjiem ir jāpavada tranzīta telpā vairāk par 8 stundām laikā no plkst. 21:00 

līdz 11:00, Pretendentam ir jāpiedāvā nakšņošanas iespējas viesnīcā, kas atrodas ne tālāk kā 30 minūšu braucienā no lidostas un jāiekļauj to 3. punkta piedāvājumā. 
5
Pasūtītājs patur tiesības samazināt istabu skaitu.  

 

 



4. Vīzu noformēšana ārvalstu ceļojumiem (komandējumiem) 

 
N.p.k. Valsts Vīzu sagatavošanas 

laiks 

Vīzu skaits un veids
6 

Pretendenta piedāvātā 

cena 1 personai, 

LVL/personu ieskaitot 

konsulārās nodevas 

Pretendenta piedāvātā 

cena kopā (kolonna IV* 

kolonna V), LVL 

I II III IV V VI 

4.1. Kazahstāna ne vairāk kā 5 darba 

dienas 

7 vīzas Latvijas Republikas pilsoņiem   

4.2. Kirgīzija ne vairāk kā 5 darba 

dienas 

7 vīzas Latvijas Republikas pilsoņiem   

KOPĀ, LVL:  

 6
Pasūtītājs patur tiesības samazināt vīzu skaitu. 

 

PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMA KOPSAVILKUMS:  

 
N.p.k. Pakalpojums Pretendenta piedāvātā 

cena, LVL 

1. Lidmašīnu biļešu rezervācija ekonomiskajā klasē un piegādes nodrošināšana lidojumiem  

2. Apdrošināšanas polises noformēšana un izdošana  

3. Viesnīcu rezervācija ārvalstu komandējumu vajadzībām  

4. Vīzu noformēšana ārvalstu ceļojumiem (komandējumiem)  

Kopējā cena bez PVN, LVL  

PVN, LVL  

Kopējā cena ar PVN, LVL  

 

Pretendenta paraksts
1
: ___________________________________________________ 

Pretendenta juridiskā un biroja adrese: ___________________________________________________ 

Pretendenta tālruņa numurs:  ___________________________________________________ 

Pretendenta e-pasts:  ___________________________________________________ 

Pretendenta bankas rekvizīti ___________________________________________________ 

Pretendenta kontaktpersona: 

amats, vārds, uzvārds, tālr., e-pasts: ___________________________________________________ 
 

                                                           
1 Pieteikums jāparaksta personai, kas ir tiesīga pārstāvēt uzņēmumu, vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā obligāti jāpievieno pilnvara). 


