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PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ IEPIRKUMA PRIEKŠMETU 

(pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma  8.2panta trešo un ceturto daļu) 
 

 

1. Pasūtītājs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 
 

2. Reģistrācijas numurs: 90001162258 
 

3. Adrese: Ūnijas iela 45, Rīga, LV-1039 
 

4. Tālr.: 67097200, Fakss: 67097277 
 

5. E-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 
 

6. Mājas lapa: www.sprk.gov.lv 
 

7. Pasūtītāja kontaktpersonas:  
 

Administratīvā departamenta Tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja p.i. 

Artis Zverovs, tālrunis: 67097257, e-pasts: artis.zverovs@sprk.gov.lv  
 

8. Iepirkuma identifikācijas numurs: SPRK 2016/242 
  

9. Iepirkuma līguma veids: 
 

Būvdarbi  

Piegāde  

Pakalpojumi X 
 

10. Iepirkuma priekšmets un apjoms: Ziņu aģentūru pakalpojumi (CVP kods: 

92400000-5) 
 

11. Paredzamā līgumcena (bez PVN): līdz 8000,- EUR 
 

12. Iepirkuma līguma izpildes vieta: Ūnijas iela 45, Rīga, LV - 1039 
 

13. Iepirkuma līguma izpildes termiņš:  
 

12 mēneši (no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.decembrim). 
 

14. Pretendents var iesniegt piedāvājumus: 
 

par daļu no apjoma  

par vairākām daļām  

tikai par visu apjomu X 
 

15. Pretendents var iesniegt vairākus piedāvājuma variantus: 
 

Jā  

Nē X 
 

16. Piedāvājumi jāiesniedz: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai 

Ūnijas ielā 45, Rīgā, LV-1039, slēgtā aploksnē vienā eksemplārā līdz 2016.gada 

14.novembrim plkst.12:00. Piedāvājumi jāiesniedz personīgi vai nosūtot pa 

pastu ierakstītā vēstulē. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā 

adresē līdz šajā punktā noteiktajam termiņam. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc 

minētā termiņa, tiek izslēgti no dalības iepirkumā. 

http://www.sprk.gov.lv/
mailto:artis.zverovs@sprk.gov.lv
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17. Pretendentiem jāiesniedz: 
 

17.1. Reģistrācijas apliecības, ka Pretendents ir reģistrējies atbilstoši 

attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, kopija; 
 

17.2. Rakstisks pieteikums dalībai iepirkumā (Pielikums Nr.1); 
 

17.3. Finanšu piedāvājums (Pielikums Nr.2) 

 

17.4. Tehniskais piedāvājums atbilstoši iepirkuma tehniskajai specifikācijai 

(Pielikums Nr.3). 
 

18. Piedāvājuma noformēšana un saturs: 
 

18.1. piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē, uz kuras norādīts: 
 

18.1.1. pretendents (nosaukums un juridiskā adrese); 
 

18.1.2. iepirkuma identifikācijas numurs; 
 

18.1.3. iepirkuma nosaukums; 
 

18.1.4. norāde “Neatvērt līdz 2016.gada 14.novembrim, plkst.12:00”. 
 

18.2. ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas vai norakstus, dokumenta 

kopija vai noraksts jāapliecina LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, 

proti – atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu 

Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām. 

Svešvalodās pievienotiem dokumentiem jābūt tulkotiem LR valsts 

valodā; 
 

18.3. ja piedāvājumu ir parakstījusi persona, kurai saskaņā ar pretendenta 

statūtiem nav noteiktas paraksta tiesības, piedāvājumam jāpievieno 

pilnvara; 
 

18.4. pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu 

piedāvājumu grozīt. 
 

19. Piedāvājumu vērtēšana un izvēles kritēriji: 
 

19.1. pretendentu piedāvājumu atbilstības iepirkumam noteiktajām prasībām 

vērtēšanu iepirkumu komisija veic slēgtā sēdē bez pretendentu klātbūtnes; 
 

19.2. iepirkumu komisija var neizskatīt pretendenta piedāvājumu un izslēdz 

pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, ja pretendents, iesniedzot 

pieprasīto informāciju, norādījis nepatiesas ziņas vai vispār nav sniedzis ziņas, 

vai piedāvājuma dokumenti nav iesniegti atbilstoši noteiktajām prasībām; 
 

19.3. par uzvarētāju tiek atzīts pretendents, kurš iesniedzis atbilstoši 

noteiktajām prasībām noformētu piedāvājumu, finanšu piedāvājumā 

piedāvājis zemāko cenu attiecīgai daļai. 
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20. Iepirkuma rezultātu paziņošana notiks:  
 

Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas, izvietojot paziņojumu 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija mājas lapā internetā: 

www.sprk.gov.lv, kā arī nosūtot rakstveida paziņojumu pretendentiem. 
 

21. Piedāvājuma derīguma termiņš:  
 

Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 45 (četrdesmit piecas) dienas no 

piedāvājumu iesniegšanas dienas, bet iepirkuma uzvarētājam līdz līgumsaistību 

pilnīgai izpildei. 
 

22. Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija: Pielikumā Nr.3 
 

23. Iepirkuma finanšu piedāvājums: 
 

23.1. finanšu piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar pievienoto finanšu 

piedāvājuma veidlapu (Pielikums Nr.2); 
 

23.2. finanšu piedāvājumam jābūt izteiktam euro (EUR), atsevišķi norādot 

piedāvājuma summu ar un bez PVN, kā arī kopējo summu; 
 

23.3. finanšu piedāvājuma summā jāiekļauj visas tiešās, pieskaitāmās 

izmaksas, kā arī neparedzētie izdevumi, ja tādi var rasties iepirkuma līguma 

izpildes laikā.  
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Pielikums Nr. 1 

SPRK 2016/242 
 

PRETENDENTA PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ NR. SPRK 2016/242 
 

„ZIŅU AĢENTŪRU PAKALPOJUMI” 
 

Saskaņā ar Prasībām attiecībā uz iepirkuma priekšmetu, es, apakšā parakstījies, 

apliecinu, ka: 
 

1. <pretendenta nosaukums> (turpmāk – pretendents) piesakās dalībai 

iepirkumā un piekrīt Iepirkuma noteikumiem ar pielikumiem un garantē prasību izpildi. 

Iepirkuma prasības ir skaidras un saprotamas; 
 

2. Visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu un piedāvāto pakalpojumu 

ir patiesas; 
 

3. Pretendentam ir pietiekami finanšu, personāla un tehniskie resursi 

pakalpojuma sniegšanai; 
 

4. Apstiprinu, ka pretendenta piedāvājums ir spēkā 45 dienas no noteiktā 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā spēkā 

esamības termiņa beigām; 
 

5. Apliecinu, ka ar pretendenta piedāvājuma izteikšanu piedalīties piegādē 

uzņemos pienākumu neizpaust vai kā citādi izmantot iepirkuma līguma izpildes gaitā 

iegūto informāciju. 
 

Pretendenta nosaukums:____________________________________________ 

Reģistrēts _______________________________________________________ 

(vieta, datums, reģistrācijas Nr.) 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.___________________________________ 

Juridiskā adrese:__________________________________________________ 

Biroja adrese:____________________________________________________ 

Kredītiestādes rekvizīti: ____________________________________________ 

Kontaktpersona:__________________________________________________ 

(Vārds, uzvārds, amats) 

Telefons:________________ Fakss:__________________ 

E-pasta adrese:___________________________________ 

Datums:________________________________________ 
 

Vadītāja vai pilnvarotās personas 

paraksts: 

 

Vārds, uzvārds:  

Amats:  

     z.v. (ja zīmogs tiek izmantots) 
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Pielikums Nr. 2 

SPRK 2016/242 

[Uz uzņēmuma veidlapas] 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA 
 

1. IESNIEDZA: 
 

Pretendenta nosaukums Rekvizīti 

 Juridiskā adrese, reģ. nr., telefons, fakss, e-pasts, 

norēķinu konta rekvizīti 

  

2. KONTAKTPERSONA: 
 

Vārds, uzvārds  

Adrese, telefons, fakss, e-pasts 
(ja atšķiras no 1. punktā norādītā) 

 

 

3. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS: 

       Mūsu finanšu piedāvājums iepirkumam Nr. SPRK 2016/229 „Ziņu aģentūru  

pakalpojumi”, ievērojot visas iepirkuma dokumentācijā noteiktās prasības: 

 

Pakalpojuma nosaukums 

Pakalpojuma abonēšanas 

maksa par 1 (vienu) 

mēnesi EUR bez PVN 

 

Pakalpojuma abonēšanas 

maksa par 12 (divpadsmit) 

mēnešiem EUR bez PVN 

Ziņu aģentūras 

pakalpojumu abonēšana 
 

  

 

PVN 21% 
 

  

Kopā ar PVN   

 

 

Vadītāja vai pilnvarotās personas 

paraksts: 

 

Vārds, uzvārds:  

Amats:  

     z.v. (ja zīmogs tiek izmantots) 
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Pielikums Nr. 3 

SPRK 2016/242 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA  

 

Pretendents Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehniskajā 

specifikācijā noteiktajām prasībām, Tehniskajā piedāvājumā jāietver: 

 

Nr. Parametrs Minimālās prasības 
Atbilstība 

(Jā / Nē) 

1. On-line ziņas – informatīvie materiāli (ziņu lente): 

1.1. 

Sabiedriski politiskās ziņas: 

Latvijas ziņas, Baltijas ziņas, 

pasaules ziņas 

Aktuālās* ziņas par sociāli 

politiskām tēmām 
 

1.2. 

Ekonomikas ziņas: Latvijas 

ziņas, Baltijas ziņas, pasaules 

ziņas 

Aktuālās ziņas par ekonomikas 

tēmu 
 

1.3. Paziņojumi presei 

Valsts un pašvaldību iestāžu, tiesu 

un tiesu sistēmai piederīgo 

iestāžu, kā arī citu iestāžu, 

organizāciju un uzņēmumu 

(uzņēmējsabiedrību) preses relīzes 

 

1.4. 
Rīta notikumu apskats - 

kalendārs 

Masu informācijas līdzekļu 

sniegts aktuālo dienas notikumu 

apskats 

 

1.5. 

Nozaru informācija: 

likumdošana, enerģētika, 

pašvaldības 

Masu informācijas līdzekļu 

sniegtas aktuālās ziņas, kas skar 

enerģētikas nozari, likumdošanas 

jautājumus un pašvaldību 

jautājumus. 

 

1.6. Ziņu arhīvs 

Pretendenta arhīvi, kuros glabājas 

attiecīgie masu informācijas 

līdzekļu dokumentālie materiāli 

elektroniskā formātā. 

 

2. 
On-line ziņu (ziņu lentes) 

pieejamība: 

Nodrošināma tiešsaitē** katru 

dienu (7 dienas nedēļā) 24 stundas 

diennaktī. 

 

3. 
On-line ziņu (ziņu lentes) 

piegāde: 

1) nodrošina tiešsaitē 

2) nodrošina piešķirot 

Pasūtītājam autorizācijas 

rekvizītus (lietotāja vārdu un 

paroli); 
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3) nodrošina Pasūtītāja 

norādītajām IP adresēm 

(apgabalam); 

4) Neierobežots lietotāju skaits  

4. Pakalpojuma kvalitāte 

Atbilstoši Latvijā Republikā spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem, 

kas regulē masu informācijas 

līdzekļu darbību. 

 

* Pašreizējā brīdī vai noteiktā laika posmā nozīmīgs, neatliekams; šodienīgs. 

** piegādātāja mājaslapā, kas tiks atrunāta pie līguma noslēgšanas 

 

http://www.tezaurs.lv/#/sv/?šodienīgs

