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SIA “Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža” 
Reģ. Nr. 40003253478 

 
Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.2.3. specifiskā 
atbalsta mērķa “Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās” projekta Nr. 

8.2.3.0 /1/A/002 “Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža – labas pārvaldības ilgtspējīgs 
ekonomiskās izaugsmes dalībnieks” ietvaros, 

 
UZAICINĀJUMS PIEDALĪTIES  

CENU APTAUJĀ 
 

2019.gada 12.marts, Rīga        Nr. 10-1-3/1  
 

1. Iepirkuma priekšmets Starptautiskās kosmetoloģijas koledžas (turpmāk – 
SKK) kvalitātes vadības sistēmas sertifikācijas un 
periodiskās uzraudzības atbilstoši ISO 9001:2015 
standarta prasībām pakalpojuma nodrošināšana 
(turpmāk – Pakalpojums)  
(CPV kods: 79132000-8 – sertificēšanas pakalpojumi) 
21.kategorija. 
x Atbilstības gadījumā jāizsniedz akreditēts sertifikāts, 

kas apstiprina SKK kvalitātes vadības sistēmas 
atbilstību ISO 9001:2015  standartam. Sertifikātam 
jābūt noformētam angļu un latviešu valodā ar 
derīguma termiņu ne mazā kā 3 (trīs) gadi. 

x Pēc sertifikāta saņemšanas jāveic ne mazāk kā 2 
(divi) uzraudzības auditi līdz nākamajam 
pārsertifikācijas auditam. 

2. Pieteikumu iesniegšanas datums 
un vieta 

2019.gada 29marts, 
x elektroniski: info@skk.lv, parakstīts ar e-parakstu, 
x papīrā: Vienības gatve 107, C korpuss, 1.stāvs, 

1.15 telpa, Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža 

3. Līguma izpildes informācija Termiņš: 2019.gada 21.maijs 

4. Informācija par Pasūtītāju Skat. 1.pielikumā 

5. Kontaktpersona Direktore, Inguna Kaļķe, tel. 26131999, 
inguna@skk.lv 

6. Jautājumi par iepirkumu Iesūtīt rakstiski e-pastā: info@skk.lv 
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7. Iesniedzamie dokumenti 1) Finanšu piedāvājums, saskaņā ar pievienoto 
veidlapu 2.pielikumā 

2) Izziņa par nodokļu parāda neesamību 

3) Pieredzes apraksts u.c. informācija saskaņā ar 
3.pielikumu 

8. Piedāvājuma izvēles kritērijs Zemākā cena par visu piedāvājuma apjomu 
 
 

Sagatavoja: 
Koledžas direktore  
Inguna Kaļķe 
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1.pielikums  
2019.gada 11.marta 

 Cenu aptaujai par KVS 
sertifikāciju 

 

INFORMĀCIJA PAR PASŪTĪTĀJU 
 

Studējošo skaits mācību gadā  260 

Pedagogu skaits (vidēji mācību gadā)  35 

Darbinieku skaits (vid.gadā)  10 

Studiju virziens  1 

Studiju programmu skaits  2 

Studiju kursu skaits programmai  kosmetoloģija – 40 

ārstnieciskā masāža - 56 

Studiju maksas grafiki  4 veidi 

Grāmatvedības uzskaites sistēma  Tilde Jumis 
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FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

2.pielikums 
2019.gada 11.marta 

 Cenu aptaujai par KVS 
sertifikāciju 

 
Mēs,  (nosaukums, adrese, reģistrācijas nr.), piedāvājam veikt pakalpojumu atbilstoši 
tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām un apjomiem: 

 
 

Iepirkuma priekšmets 
Vienību 
skaits 

Summa bez 
PVN 

Akreditēta kvalitātes vadības sistēmas sertifikācija 
atbilstoši ISO 9001:2008 standarta prasībām. 

1  

Uzraudzības audits  2  

Summa bez PVN  

PVN ... %  

Summa kopā ar PVN  

 

KONTAKTPERSONAS INFORMĀCIJA: 
Uzņēmuma nosaukums  

Vārds, uzvārds  

Adrese  

Tālr. / Fax  

e-pasta adrese  
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Piedāvājumā iesniedzamie dokumenti 

3.pielikums  
2019.gada 11.marta 

 Cenu aptaujai par KVS 
sertifikāciju 

 

6.1. Pretendenta pieredze pēdējo trīs (3) gadu laikā līdz Piedāvājuma iesniegšanai – aptverts 
viens (1) pilns sertifikācijas audita cikls kvalitātes vadības sistēmas sertificēšanā atbilstoši 
standarta ISO 9001:2015 prasībām.  

6.2. Pretendentam ir jāapliecina, ka viņa rīcībā ir pietiekošs skaits vadošo auditoru, kuru darba 
valoda ir latviešu valoda (vismaz divi (2) auditori) (CV), lai nepieciešamības gadījumā tos 
būtu iespējams aizvietot. 

6.3. Pretendentam jāapliecina, ka Pakalpojuma nodrošināšanas rezultātā Pasūtītāja kvalitātes 
vadības sistēma tiks sertificēta ar akreditētu sertifikātu (UKAS, LATAK vai ekvivalentu). 

6.4. Pretendentam izsniegtas vismaz trīs (3) atsauksmes ar projektu sarakstu par sertificēšanas 
pakalpojumu sniegšanas pieredzi pēdējo trīs (3) gadu laikā pēc ISO 9001:2015. 

6.5. Pretendentam jāiesniedz pamatojošs dokuments vai apliecināta kopija, ka Pakalpojuma 
rezultātā tiks izsniegts akreditēts sertifikāts.    

 

 
 


