VSAC "Zemgale"
Zemsliekšņa iepirkuma līgumi
2019.gads
Nr.p.k.
Līguma priekšmets 1
1
Par datu aizsardzības speciālista pakalpojumu
sniegšanu VSAC “Zemgale”

Piegādātāja nosaukums
Jānis Kāršenieks

Līgumcena (bez PVN)
4200.00
09.07.2019.

Līguma izpildes termiņš 2

2

Par kompensējamo zāļu, narkotisko un tam
pielīdzināto psihotropo zāļu un medicīnisko ierīču
iegādi VSAC „Zemgale” filiāles „Jelgava” klientu
vajadzībām

SIA Ozolnieku aptieka

16000.00

25.01.2021. ar iespēju pagarināt vēl uz 12 mēnešiem

3

Par pasažieru autobusu transporta pakalpojuma
nodrošināšanu VSAC „Zemgale”
Par sadzīves elektrotehnikas remonta veikšanu
VSAC “Zemgale” vajadzībām
Par dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumiem
VSAC “Zemgale”
Par dūmvada, ventilācijas kanālu pārbaudi un
tīrīšanu VSAC “Zemgale” filiālēs
Par ziedu un ziedu pušķu iegādi VSAC „Zemgale”
filiālei „Ziedkalne”
Par fiksēto telekomunikāciju pakalpojumu
nodrošināšanu
Par virszemes televīzijas pakalpojumiem

SIA KONTI BUSS

9999.99

10.01.2021. ar iespēju pagarināt vēl uz 12 mēnešiem

SIA Zet-R

9999.99

17.01.2021. ar iespēju pagarināt vēl uz 12 mēnešiem

SIA SEBRIS DDD

9999.99

22.01.2021. ar iespēju pagarināt vēl uz 12 mēnešiem

IK Ainārs Holodņikovs

9999.99

28.01.2021. ar iespēju pagarināt vēl uz 12 mēnešiem

SIA Tulpe VN

700.00

05.02.2021. ar iespēju pagarināt vēl uz 12 mēnešiem

SIA Lattelecom

9999.99

06.02.2021. ar iespēju pagarināt vēl uz 12 mēnešiem

SIA Lattelecom

3000.00

13.02.2021. ar iespēju pagarināt vēl uz 12 mēnešiem

SIA BG

5000.00

divu nedēļu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža

SIA S.A.-Mserviss

1000.00

25.03.2021. ar iespēju pagarināt vēl uz 12 mēnešiem

SIA ŪdensBoss

3811.00

LĪGUMĀ paredzētie DARBI jāpabeidz viena mēneša laikā
no brīža, kad OBJEKTS tiek nodots IZPILDĪTĀJA rīcībā
DARBU veikšanai.

SIA Dartes

1595.80

01.04.2019.

SIA LINUM COLOR

2000.00

11.04.2021. Līguma termiņam beidzoties, Līgumu var
pagarināt vēl uz 12 (divpadsmit) mēnešiem, pie
nosacījuma, ja nav izlietota kopējā Līguma summa.

SIA TERMES

2500.00

25.04.2021. Līguma termiņam beidzoties, Līgumu var
pagarināt vēl uz 12 (divpadsmit) mēnešiem, pie
nosacījuma, ja nav izlietota kopējā Līguma summa

SIA Legras Tehnika

1500.00

Līgums stājas spēkā ar 2019.gada 8.maiju un ir spēkā līdz
Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.

SIA FN-SERVISS

9999.99

Līgums stājas spēkā ar 2019.gada 15.maiju un ir spēkā līdz
2021.gada 14.maijam vai līdz Līdzēju saistību pilnīgai
izpildei līgumsummas ietvaros, atkarībā no tā, kurš
nosacījums iestājas pirmais.Līguma termiņam beidzoties,
Līgumu var pagarināt vēl uz 12 (divpadsmit) mēnešiem,
pie nosacījuma, ja nav izlietota kopējā Līguma summa.

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Par grīdas tīrīšanas mašīnas iegādi VSAC
“Zemgale” filiālē “Jelgava”
Par atslēgu izgatavošanu VSAC “Zemgale”
vajadzībām
Par dziļurbuma sūkņa nomaiņu un frekvenču
pārveidotāja uzstādīšanu ūdens ņemšanas vietā
VSAC “Zemgale” filiālē “Ziedkalne”

13

Par siltumtrases posma remontdarbu veikšanu
VSAC “Zemgale” filiālē “Ķīši”

14

Par dabīgās lineļļas pernicas, lineļļas pernicas beices
un lineļļas pernicas krāsu iegādi VSAC “Zemgale”
vajadzībām

15

Par medicīnas un citu mērierīču kalibrēšanas un
verificēšanas pakalpojumiem VSAC “Zemgale”
filiālēm

16

Par traktora MTZ-80 motora iegādi VSAC
“Zemgale” filiālei “Iecava”

17

Par ugunsdzēšamā inventāra apkopju un pārbaužu
veikšanu, ugunsdzēsības inventāra un informatīvā
aprīkojuma piegādi un citiem ugunsdrošības prasību
nodrošināšanas pakalpojumiem VSAC “Zemgale”

18

Par ziedu iegādi VSAC “Zemgale” filiālei
“Lielbērze”

SIA Aiga K.

800.00

LĪGUMS stājas spēkā ar 2019.gada 24.maiju un ir spēkā
līdz 2021.gada 23.maijam vai līdz LĪDZĒJU saistību
izpildei līgumsummas ietvaros, atkarībā no tā, kurš
nosacījums iestājas pirmais. LĪGUMA termiņam
beidzoties, LĪGUMU var pagarināt vēl uz 12 (divpadsmit)
mēnešiem, pie nosacījuma, ja nav izlietota kopējā
LĪGUMA summa.

19

Par mājas lapas uzturēšanu uz pakalpojuma
sniedzēja servera un pasta servera uzturēšanu VSAC
„Zemgale”

SIA Datateks

691.08

04.06.2022.

20

Par akūti nepieciešamo un pēc pasūtījuma
gatavojamo zāļu iegādi VSAC “Zemgale”
„Lielbērze” klientu vajadzībām

AS Sentor Farm aptiekas

2000.00

Līgums stājas spēkā ar 2019.gada 10.jūniju un Līguma
darbība turpinās 24 (divdesmit četrus) mēnešus vai līdz
Līdzēju saistību pilnīgai izpildei Līguma summas apmērā,
atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais.

21

Par mācību kursu “Dažādu metožu pielietošana
darbā ar personām ar garīga rakstura traucējumiem”
sniegšanu VSAC „Zemgale” darbiniekiem

SIA Buts

1056.00

30.06.2019.

22

Par biomasas apkures katlu skursteņu pamatu
būvkonstrukcijas izstrādi un inženierģeoloģiju
VSAC “Zemgale” filiālē “Ķīši”

SIA AB Clausen Latvia

2500.00

16.07.2019.

23

Par kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču iegādi
VSAC “Zemgale” filiāles “Iecava” klientu
vajadzībām

SIA A Aptiekas

17000.00

26.06.2021.

24

Par dzeramā ūdens apgādes sistēmu attīrīšanu un
dezinfekciju VSAC “Zemgale” filiālēm

25

Par servisa pakalpojumu VSAC “Zemgale”
autotransportam

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Par datu aizsardzības speciālista pakalpojumu
sniegšanu VSAC “Zemgale”

Projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas
pasākumi valsts ēkā VSAC “Zemgale” filiālē
“Ķīši”” vadības pakalpojumi
Par būvuzraudzības pakalpojuma veikšanu Valsts
sociālās aprūpes centra “Zemgale” filiālē “Ķīši”

SIA ŪdensBoss

09.07.2021.

6000

15.07.2020.

9880

13 mēneši

2160

29.11.2019.

4000

20 nedēļas

2000

20 nedēļas

5000

29.11.2019.

7000

20 nedēļas

SIA „VV Consulting"

SIA REA Serviss

Par gaisa piesārņojošo vielu emisijas mērījumu
veikšanu VSAC „Zemgale” filiālēs

SIA "R & S TET"

Par lifta frekvenču pārveidotāja defektāciju, remontu
un pārbaudi VSAC “Zemgale” filiāles “Jelgava”
liftam

9999.99

Jānis Kāršenieks

SIA Būves Birojs

Par lietotu biroja tehnikas tintes un tonera kasetņu
piegādi, lietotu kasetņu atjaunošanu un uzpildi
VSAC „Zemgale” vajadzībām

Līgums stājas spēkā ar 2019.gada 25.jūliju un ir spēkā līdz
2021.gada 24.jūlijam.

SIA BUSS TEHNIKA

Par autoruzraudzības pakalpojuma sniegšanu VSAC
”Zemgale” filiālē “Ķīši” būvprojekta apliecinājuma
kartes stadijā “VSAC “Zemgale” filiāles “Ķīši” ēkas
vienkāršotais fasādes atjaunošanas projekts”
realizācijai
par autoruzraudzības pakalpojuma sniegšanu VSAC
”Zemgale” filiālē “Ķīši” būvprojekta apliecinājuma
kartes stadijā “Valsts sociālās aprūpes centra
“Zemgale” filiāles “Ķīši” apkures un siltumapgādes
sistēmas pārbūve” realizācijai
Par autoruzraudzības pakalpojuma sniegšanu VSAC
”Zemgale” filiālē “Ķīši” būvprojekta “Valsts
sociālās aprūpes centrs “Zemgale” filiāles “Ķīši”
siltumtīklu pārbūve” un apliecinājuma kartes
“Biomasas apkures katlu un apkures sistēmu izbūve
Par būvuzraudzības pakalpojuma veikšanu Valsts
sociālās aprūpes centra “Zemgale” filiālē “Ķīši”

Par kremācijas pakalpojuma nodrošināšanu VSAC
“Zemgale” filiālēm

9999.99

SIA EIROPRO

SIA RSAP

SIA RSAP

9999.99

21.07.2021. ar iespēju pagarināt vēl uz 12 mēnešiem

9999.99

31.07.2021.

9999.99

30.07.2021.

1197

01.09.2019.

9999.99

21.08.2021.

SIA “Ekers-J”

2100.00

20.12.2019.

SIA TOI TOI Latvija

6238.76

20.12.2019.

SIA APBEDĪŠANAS NAMSKREMATORIJA

SIA ARGITA

SIA TEHNOPRIME

Par instrumentu un/vai tehnikas nomu
SIA STATS RENT

38

Par būvuzraudzības pakalpojuma veikšanu VSAC
”Zemgale” filiālē “Ziedkalne” apliecinājuma kartes
“Guļamkorpusa 2. un 3.stāva telpu grupas
vienkāršotā atjaunošana” realizācijai

39

Par pārvietojamo tualešu nomu

40

Par organizāciju psihologa pakalpojumu sniegšanu
VSAC “Zemgale” darbiniekiem

SIA Akvifolija

1000

30.11.2019.

41

Par ziedu un ziedu pušķu iegādi VSAC „Zemgale”
filiālei „Jelgava”

SIA Marko Flora

1000

24.09.2021.ar iespēju pagarināt vēl uz 12 mēnešiem

42

Par granulu katlu tehnisko apkopi un
SIA “Apkures Sistēmas serviss”
remontdarbiem VSAC „Zemgale” filiālē „Iecava” un
filiālē „Jelgava”

9999.99

24.09.2021.ar iespēju pagarināt vēl uz 12 mēnešiem

43

Par akūti nepieciešamo un pēc pasūtījuma
gatavojamo zāļu iegādi VSAC “Zemgale” filiāles
„Iecava” klientu vajadzībām

SIA A Aptiekas

2500

44

Par transporta pakalpojumu malkas pārvešanai uz
VSAC “Zemgale” filiālēm

SIA Kurzemes investīciju fonds

9999.99

10.01.2020.

45

Par mežistrādes pakalpojumu veikšanu VSAC
“Zemgale” filiālē “Ķīši”

SIA Krauzers

9999.99

31.12.2019.

46

Par supervīzijas sniegšanu VSAC “Zemgale”
darbiniekiem

SIA Runas Rāmis

3675

06.12.2019.

47

Par speciālista piesaisti energoaudita veikšanai
VSAC “Zemgale” filiālei “Ziedkalne”

SIA ABC Energy efficiency

2500

23.10.2019.

48

Par biomasas apkures granulu piegādi VSAC
“Zemgale” filiālei “Ķīši”

SIA Akvarius

9999.99

49

Par iekštelpu gaisa jonizācijas iekārtu piegādi VSAC
“Zemgale” filiālēm “Ziedkalne” un “Jelgava”

SIA Elmarks Pluss

5000

50 Par briļļu izgatavošanu un remontu VSAC
“Zemgale” filiāles “Lielbērze” klientu vajadzībām

Darbojas līdz Līguma summas sasniegšanai vai līdz jauna
iepirkuma noslēgšanai.

30.11.2019.

700.00 06.11.2021.
SIA Ozolu Optika

51 Par durvju un vārtu iegādi, automātikas uzstādīšanu
un remontu VSAC „Zemgale” filiāļu vajadzībām

SIA ELBOR GRUPA

52 Par ziedu un ziedu pušķu iegādi VSAC „Zemgale”
filiālei „Iecava”

SIA Inbervil Art

53 Par supervīzijas sniegšanu VSAC “Zemgale”
darbiniekiem

SIA Dialogs AB

54 Par funkcionālo gultu piegādi VSAC „Zemgale”
filiālei “Jelgava”

SIA NMS ELPA

55 Par darba aizsardzības pakalpojuma nodrošināšanu
VSAC „Zemgale”

16.10.2021.ar iespēju pagarināt vēl uz 12 mēnešiem

9990.00 12.11.2021. ar iespēju pagarināt vēl uz 12 mēnešiem

1000.00 13.11.2021. ar iespēju pagarināt vēl uz 12 mēnešiem

6474.00 20.12.2019

3108.00 16.12.2019

9999.99 26.11.2020. ar iespēju pagarināt vēl uz 12 mēnešiem
SIA "Guna BSK"

56 Paklāju nomas un servisa līgums

9999.00 30.06.2020
AS Elis Tekstila Serviss

57 Par gāzes apkures katla un dūmvada pieslēguma
izbūvi VSAC “Zemgale” filiālē “Iecava”

SIA SIA “Dartes”

58 Par strāvas ģeneratoru piegādi VSAC “Zemgale”
filiālēm “Iecava” un “Jelgava”

SIA Energolukss

59 Par organizāciju psihologa pakalpojumu sniegšanu
VSAC “Zemgale” filiālei “Iecava”, “Jelgava”, “Ķīši”
un “Ziedkalne”
60 Par spēļu un sporta spēļu inventāra iegādi VSAC
“Zemgale” filiālei “Iecava”

61 Par saldēšanas iekārtu tehnisko apkopi un
remontdarbiem VSAC „Zemgale” filiālē „Ķīši”

15.01.2020
19487.76

4958.70 27.12.2019

2000.00 30.12.2019
SIA Akvifolija

773.94 23.12.2019
SIA Kanclers

3000.00 19.12.2021. ar iespēju pagarināt vēl uz 12 mēnešiem
Tukuma pilsētas F.Sidoroviča IU
Aukstums 1

beztermiņa

62 Par pasta pakalpojumiem
VAS Latvijas Pasts

63 Par polikarbonāta siltumnīcu piegādi VSAC
“Zemgale” filiālei “Lielbērze” un “Ķīši”

4930.58 30.12.2019
SIA AVERTO

Piezīmes.
1

Ja no līguma priekšmeta nav secināms, vai tas ir publisks būvdarbu, piegādes vai pakalpojuma līgums, norāda arī līguma veidu (būvdarbu, piegādes vai pakalpojuma līgums).

2

Norāda līguma noslēgšanas datumu un līguma darbības beigu datumu. Ja līgumā paredzēts, ka tas ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei, šajā ailē norāda "līdz saistību pilnīgai izpildei".

