Latvijas Republika
Konkurences padome

Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantam
Līguma summa līdz 9000 Ls (bez PVN)

Iepirkuma nolikums
Pētījums „Pašvaldību uzņēmumu darbība preču un pakalpojumu
tirgū un tās ietekmes uz konkurences vidi novērtējums”

Rīga
2012
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1. Vispārīgā informācija
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs – KP2012/1
1.2. Pasūtītājs:
1.2.1. Pasūtītāja nosaukums: Konkurences padome (turpmāk – KP)
1.2.2. Adrese: Brīvības iela 55, 2.korpuss, Rīga, LV-1010
1.2.3. Reģ. nr.: 90000433377
1.2.4. Kontaktpersonas par iepirkuma priekšmetu: KP vecākais ekonomists
Rinalds Rancāns, e-pasts: rinalds.rancans@kp.gov.lv, tālr. +371
67365214
1.2.5. Darba laiks: darba dienās no 08:30 līdz 17:00
1.3. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība.
1.3.1. Piedāvājums jāiesniedz KP (no pirmdienas līdz ceturtdienai no 8:15
līdz 17:00, piektdienās no 08:15 līdz 15:45) ne vēlāk kā līdz 2012. gada
01.oktobrim plkst. 10:00. Piedāvājums nogādājams KP Brīvības ielā 55,
2. korp. (ieeja no Ģertrūdes ielas) 3. stāvā vai arī sūtot to pa pastu.
1.3.2. Piedāvājumi, kas iesniegti KP pēc šī termiņa netiek pieņemti un
neatplēstā veidā tiek atdoti vai nogādāti atpakaļ iesniedzējam.
1.4. Piedāvājuma derīguma termiņš.
1.4.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir spēkā un ir saistošs
iesniedzējam līdz līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 60 (sešdesmit)
kalendārās dienas no pēdējās piedāvājumu iesniegšanas dienas.
1.4.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt noteiktajā
termiņā, KP var pieprasīt piedāvājuma spēkā esamības termiņa
pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt termiņa pagarināšanai, nemainot tā
saturu un cenu, tas rakstiski par to paziņo KP.
1.5. Piedāvājuma noformēšana.
1.5.1. Pretendents iesniedz vienu piedāvājuma oriģinālu, kas ievietots
aizlīmētā aploksnē vai iepakojumā.
1.5.2. Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:
1.5.2.1.

Pasūtītāja nosaukums un adrese;
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1.5.2.2.

Pretendenta nosaukums un adrese;

1.5.2.3.

Atzīme: ‘’Iepirkuma procedūrai ’’Pašvaldību uzņēmumu

darbība preču un pakalpojumu tirgū un tās ietekmes uz konkurences
vidi novērtējums”, iepirkuma identifikācijas nr. KP2012/1. Neatvērt
līdz 2012. gada 01. oktobrim plkst. 10:00’’
1.5.3. Pretendents sedz visas izmaksas, kas saistītas ar tā piedāvājuma
sagatavošanu un iesniegšanu KP.
1.5.4. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt parakstītiem skaidri
salasāmiem. Uz dokumentiem ir jānorāda datums. Vārdiem un skaitļiem
jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Pastāvot jebkāda veida
pretrunām starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un
skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.
1.5.5. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā.
1.5.6. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katrai kopijai ir
nepieciešams apliecinājuma uzraksts ‘’Kopija pareiza’’, un personas kura
apliecina, parakstu un tā atšifrējumu, vietas nosaukumu un datumu.
1.5.7. Piedāvājuma noformējums:
1.5.7.1.

Visiem piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem

(caurauklotiem)
1.5.7.2.

Uz pēdējās lapas ir jānorāda cauršūto lapu skaits, ko ar savu

parakstu (vārds, uzvārds un amata nosaukums) apliecina pārstāvja
pilnvarota persona
2. Pretendenta atlases nosacījumi un iesniedzamie dokumenti.
2.1. Piedāvājumā jāietver:
2.1.1. Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā (atbilstoši 1.pielikumam).
2.1.2. Tehniskais piedāvājums, kas nodrošina 2.pielikuma „ Tehniskā
specifikācija” prasību izpildi.
2.1.3. Finanšu piedāvājums (atbilstoši 3.pielikumam).
2.1.4. Kvalifikācijas nosacījumi un dokumenti:
2.1.4.1.

Pretendenta parakstīts apliecinājums, ka tā rīcībā ir kvalificēti

cilvēkresursi iepirkumu priekšmeta nodrošināšanai.
2.1.4.2.

Pētījuma veicējam(-iem) jāpārzina konkurences situācijas

izvērtējuma metodes un to praktisks pielietojums, jābūt pieredzei
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līdzvērtīgu pētījumu veikšanā, ko pretendents apliecina norādot
pētījuma veikšanā iesaistītos atbildīgos darbiniekus – to loma
pētījuma veikšanā, izglītība, līdzšinējā darba pieredze un pieredze
līdzvērtīgu pētījumu veikšanā (2009.gadā vai vēlāk ir jābūt
pieredzei vismaz viena līdzvērtīga pētījuma veikšanā).

3. Prasības tehniskajam piedāvājumam.
3.1. Pretendenta tehniskajam piedāvājumam ir pilnībā jāatbilst nolikuma 2.
pielikumā sniegtajai tehniskajai specifikācijai, norādot, kā tiks izpildītas
izvirzītās prasības mērķa sasniegšanai.
3.2. Pretendents tehniskajā piedāvājumā iekļauj Tehniskajā specifikācijā ietverto

uzdevumu īstenošanas plānu, kas paredz: uzdevumu izpildes aktivitāšu
uzskaitījumu hronoloģiskā secībā, uzdevumu izpildes termiņus, iesaistītos
izpildītājus.

4. Prasības finanšu piedāvājumam.
4.1. Finanšu piedāvājums ir jāsagatavo atbilstoši nolikuma 3. pielikumam.
4.2. Finanšu piedāvājumā cenu norāda latos (LVL).
4.3. Finanšu piedāvājuma cenā ietver visas tiešās un netiešās izmaksas, kas
saistītas ar pakalpojuma izpildi, kā arī Latvijas Republikas normatīvajos aktos
paredzētos nodokļus un nodevas.
4.4. Finanšu piedāvājumu paraksta Pretendenta paraksttiesīgā amatpersona vai
Pretendenta pilnvarotā persona, pievienojot attiecīgo pilnvaru.
4.5. Finanšu piedāvājumā pētījuma izpildes cenu norāda sadalījumā pa tehniskajā
specifikācijā noteiktajiem pētījuma izpildes posmiem.

5. Piedāvājuma vērtēšana.
5.1. Iepirkuma komisija pārbauda pretendentu iesniegtos dokumentus atbilstoši
nolikumam. Par atbilstošiem tiks atzīti tie piedāvājumi, kuri atbildīs visām
nolikumam prasībām. No prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlēsies
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visizdevīgāko piedāvājumu, t.i. piedāvājumu, kas iegūs visvairāk punktu
atbilstoši 6.punkā norādītajiem kritērijiem un to vērtēšanas nosacījumiem.
5.2. Iepirkuma komisija veiks vērtēšanu šādos posmos:
5.2.1. Piedāvājuma noformējuma pārbaude.
5.2.1.1.

Iepirkuma komisija pārbauda vai piedāvājums sagatavots

atbilstoši 1.5. punktā aprakstītajam.
5.2.1.2.

Ja piedāvājums neatbilst 1.5. punktā minētajām prasībām,

iepirkuma komisija var lemt par piedāvājuma tālāku neizskatīšanu.
5.2.2. Pretendentu atlase.
5.2.2.1.

Iepirkuma komisija pārbauda, vai pretendenti atbilst nolikuma

2. punktā norādītajām atlases prasībām un vai piedāvājumā ir
iesniegti visi nolikumā norādītie dokumenti.
5.2.2.2.

Ja pretendents neatbilst atlases prasībām, iepirkuma komisija to

izslēdz no turpmākas dalības piedāvājumu izvērtēšanā un neturpina
izskatīt iesniegto piedāvājumu.
5.2.3. Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude.
5.2.3.1.

Veicot tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi, iepirkuma

komisija novērtē, vai tehniskais piedāvājums atbilst nolikuma 3.
punktā un 2. pielikumā „Tehniskā specifikācija” izvirzītajām
prasībām.
5.2.3.2.

Ja Pretendenta piedāvājums neatbilst kādai no 3. punktā vai 2.

pielikumā „Tehniskā specifikācija” izvirzītajām prasībām, vai
Pretendenta piedāvājums neietver visu prasīto informāciju,
iepirkuma komisija noraida Pretendentu.
5.2.4. Finanšu piedāvājuma izvērtējums.
5.2.4.1.

Kad iepirkumu komisija ir pārbaudījusi piedāvājumu atbilstību

tehniskajai specifikācijai, komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav
aritmētiskās kļūdas.
5.2.4.2.

Iepirkuma komisija novērtē, vai finanšu piedāvājums atbilst

nolikuma 4. punktā un 2. pielikumā „Finanšu piedāvājums par
piedalīšanos iepirkumā” izvirzītajām prasībām.
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5.2.4.3.

Ja Pretendenta piedāvājums neatbilst kādai no 4. punktā vai

3.pielikumā izvirzītajām prasībām, iepirkuma komisija var lemt par
piedāvājuma tālāku neizskatīšanu.

5.3. Iepirkumu komisija pieņem lēmumu par konkursa izbeigšanu bez rezultāta, ja
nav saņemts neviens piedāvājums vai nav saņemts neviens nolikumam un /
vai tehniskajai specifikācijai atbilstošs piedāvājums.
5.4. Vērtēšanā, kur nepieciešams, iepirkuma komisija pamato savu lēmumu.
6. Piedāvājuma izvēles kritēriji.
6.1. Iepirkuma komisija izvēlas visizdevīgāko no piedāvājumiem, kas atbilst
noteikumu prasībām, pēc šāda algoritma:
Kritērijs

Punkti

Pretendenta piedāvātā cena

50

Tehniskā piedāvājuma atbilstība
specifikācijai:
Izpildes termiņš

20

Pētījuma izpildes plāns

30
Kopā:

100

6.2. Pretendenta piedāvātā cena. Punkti tiek aprēķināti pēc formulas: Pretendenta
piedāvātā cena = 50*(Viszemākā piedāvātā cena bez PVN / pretendenta cena)
6.3. Tehniskā piedāvājuma atbilstība specifikācijai:
6.3.1. Izpildes termiņš. Punkti tiek aprēķināti pēc formulas: Pretendenta piedāvātais
izpildes termiņš (mēnešos) = 20*(Visīsākais piedāvātais termiņš / pretendenta
piedāvātais termiņš)
6.3.2. Pētījuma izpildes plāns.
6.3.2.1.

Punktu skaits - 30. Pretendenta tehniskais apraksts sniedz pilnīgu

izpratni par nosacījumu izpildi.
6.3.2.2.

Punktu skaits - 20. Pretendenta tehniskais apraksts sniedz vispārīgu

izpratni par nosacījumu izpildi.
6.3.2.3.

Punktu skaits - 10. Pretendenta tehniskais apraksts sniedz daļēju

izpratni par specifikācijas nosacījumu izpildi.
6.4. Veicot piedāvājuma novērtēšanu, katrs iepirkuma komisijas loceklis paraksta
vērtēšanas tabulu.

6

7. Pretendentu informēšana.
7.1. Iepirkumu komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc visu piedāvājumu
izvērtēšanas informē visus pretendentus par lēmumu.

8. Līguma slēgšana
8.1. Iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu slēdz pēc lēmuma pieņemšanas.
8.2. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju,
iepirkuma komisija var pieņemt lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu,
kurš piedāvājis izdevīgāko piedāvājumu.
8.3. Līguma summas apmaksas noteikumi – samaksa paredzēta pēc katra pētījuma
posma izpildes.
8.4. Līguma izpildes termiņš – ne ilgāks par sešiem mēnešiem pēc līguma
noslēgšanas.
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1. Pielikums
Iepirkumu identifikācija KP2012/1
Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā
Pētījums ’’Pašvaldību uzņēmumu darbība preču un pakalpojumu tirgū un tās
ietekmes uz konkurences vidi novērtējums’’
Pretendents,
Pretendenta nosaukums:
Reģistrācijas Nr.:
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:
Juridiskā adrese:
Faktiskā adrese:
Tālruņa / faksa numurs:
Bankas rekvizīti
Kontaktpersonas vārds, uzvārds,
amats
e-pasts:

tā __________________________________________________________________ personā
(pretendenta paraksttiesīgās amatpersonas vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds,
amats)
ar šī pieteikuma iesniegšanu:
1. Piesakās piedalīties iepirkuma procedūrā iepirkuma identifikācijas Nr. KP2012/1;
2. Apliecina, ka ir iepazinies ar iepirkuma procedūras nolikumu un apņemas ievērot
tās prasības;
3. Atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību ne mazāk kā 60 (sešdesmit) kalendārās
dienas no pēdējās piedāvājumu iesniegšanas dienas;
4. Apliecina, ka uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta piektajā daļā
minētie izslēgšanas noteikumi;
5. Apliecina, ka veiks iepirkuma līguma izpildi atbilstoši tehniskās specifikācijas
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prasībām un pasūtītāja norādījumiem, gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas
līguma slēgšanas tiesības;
6. Apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas;
7. Apliecina, ka piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas iepirkuma kvalitatīvai
izpildei.

Pretendenta paraksttiesīgās amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts, tā
atšifrējums, datums.
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2. Pielikums
Iepirkumu identifikācija KP2012/1
Tehniskā specifikācija.

Pētījumam ”Pašvaldību uzņēmumu darbība preču un pakalpojumu tirgū
un tās ietekmes uz konkurences vidi novērtējums”
Darba izpildes mērķis:
Veikt pētījumu par konkurences apstākļiem tirgū un konkurences situāciju pēc
pašvaldību iesaistīšanās komercdarbībā, novērtēt pašvaldības uzņēmumu izveides
nepieciešamību un to darbības ietekmi uz konkurenci.

Tehniskais apraksts:
1.Posms
1.

Izpētīt un novērtēt kopējo situāciju nozarēs, kur darbojas pašvaldību izveidoti
uzņēmumi: identificēt šos uzņēmumus un to piekritību konkrētai pašvaldībai,
noteikt līdzdalību citos uzņēmumos (norādot līdzdalības lielumu), darbības
laiku tirgū, uzņēmumu darbības veidus atbilstoši saimniecisko darbību
klasifikācijai (NACE 2.red.), sniegto pakalpojumu/ražoto preču
identificēšana, uzņēmumu atrašanās un pakalpojumu sniegšanas ģeogrāfisko
robežu identificēšana, - aptuveno konkrēto preču tirgu identificēšana, u.c.
jautājumi izpratnes veidošanai.

2.

Noteikt konkurentu sastāvu konkrētajā tirgū, max. 10.

3.

Pēdējo piecu gadu laikā no tirgus aizgājušie pašvaldību uzņēmumi.

Pēc situācijas izvērtējuma KP sniegt atskaiti par 1.posma izpildes rezultātiem.
Balstoties uz iegūtajiem rezultātiem, pasūtītājs un izpildītājs vienosies par
turpmākajā izpētē iekļaujamajiem tirgiem un nozarēm, lai tiktu iekļautas visas
pašvaldības – tirgi, kuros uzņēmējdarbību veic liela daļa pašvaldību, kā arī
atsevišķu pašvaldību līdzdalība specifiskos tirgos.
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2.POSMS
4.

Veikt konkurences stāvokļa analīzi identificētajos tirgos.
a. Veikt tirgus struktūras un koncentrācijas rādītāju analīzi;
b. Analizēt barjeras ieiešanai tirgū / iziešanai no tirgus;
c. Identificēt nepieciešamību un mērķi uzņēmuma veidošanai;
d. Novērtēt pieprasījuma-piedāvājuma līdzsvaru tirgū;
e. Noteikt šo pašvaldības uzņēmumu stāvokli tirgū, tai skaitā finanšu
rādītājus (rentabilitātes analīze, peļņa, u.c.), patērētāju, piegādātāju
sūdzības;
f. Izvērtēt šo pašvaldības uzņēmumu piegādes un preču/pakalpojumu
realizācijas kanālus, tai skaitā publiskos iepirkumus.

5.

Sniegt vērtējumu par:
a. konkurences situāciju izvērtētajos tirgos 2012. gadā.
b. izmaiņām tajos periodā no 2007.gada. Iekļaut pašvaldību uzņēmumu
konkurentu viedokļus (šie viedokļi var būt anonīmi).

6.

Secinājumi par nepieciešamo darbību veikšanu konkurējošās vides
uzlabošanai.

Darba nodošanas kārtība:
Pētījuma Izpildītājam pēc 1. Posmā noteikto darbu pabeigšanas ir jāiesniedz
atskaite un jāorganizē sanāksme, kurā sniedz informāciju KP par sasniegtajiem
rezultātiem un pirmajiem secinājumiem, balstoties uz kuriem tiek precizēti tirgi
2.Posmā noteiktajai izpētei.
Pēc pilnīgas pētījuma pabeigšanas pētījums tiek iesniegts Pasūtītājam
atbilstoši norādītajam formātam. Pētījuma rezultāti jāprezentē KP.

Darba formāts:
Izpildītājs dokumentus sagatavo un iesniedz KP datorizdrukas (papīra)
formātā divos eksemplāros, iesietus, caurauklotus un ar sanumurētām lapām, kā arī uz
elektroniskā informācijas nesēja. Elektroniskā veidā informācija iesniedzama MS
Word formātā (nepieciešamo datu apkopojumus – MS Excel formātā) . Elektroniskā
veidā iesniegtajai informācijai jābūt identiskai pēc satura ar informāciju, kas iesniegta
datorizdrukas formātā.
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3. pielikums
Iepirkumu identifikācija KP2012/1

Finanšu piedāvājums par piedalīšanos iepirkumā

Pētījums ”Pašvaldību uzņēmumu darbība preču un pakalpojumu tirgū un
tās ietekmes uz konkurences vidi novērtējums”

Nr.p.k.

Izdevumu atšifrējums

Izdevumi (bez
PVN)

1. posms
2. posms

Kopā (bez PVN)
PVN (21%)
Kopā (ar PVN)

Pretendenta paraksttiesīgās amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts, tā
atšifrējums, datums.
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