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iepirkuma komisijas
2016. gada 4.oktobra sēdē
(protokols Nr.6-7.6/2)

IEPIRKUMA NOLIKUMS
Informatīva izglītojoša profesionālās izglītības kampaņa “Prakšu alianse” darba
vidē balstītu mācību popularizēšanai
Iepirkuma identifikācijas Nr. 6-7.6/1

I. INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM
1. Pasūtītājs:
Latvijas Darba devēju konfederācija,
Baznīcas iela 25-3, Rīga, LV-1010
Reģ. Nr. 40008004918
Banka: A/S SEB banka
Bankas kods: UNLALV2X
Konta Nr. LV76UNLA0050022887506
Tālrunis: +371 67225162
Fakss: +371 67224469
E-pasts: lddk@lddk.lv
Projekts „Nacionālās iestādes māceklībai: Darba vidē balstītas mācīšanās ieviešana Latvijā,
Lietuvā un Igaunijā” („National Autorities for Apprenticeships: Implementing Work Based
Learning in Latvia, Lithuania and Estonia”, (WBL-Balt)), Nr.557236-EPP-1-LV-EPKA3APPREN
2. Pasūtītāja kontaktpersona: Sanita Bērziņa, tālr. 67225162
3. Iepirkuma metode: iepirkums “Publisko iepirkumu likuma” 82 panta kārtībā.
4. Iepirkuma priekšmets: Informatīva izglītojoša profesionālās izglītības kampaņa darba
vidē balstītu mācību popularizēšanai. Iepirkums tiek veikts Eiropas Savienības Erasmus+
programmas projekta “Valsts pārvaldes institūciju atbalsts māceklībai: darba vidē balstītu
mācību īstenošana Latvijā, Lietuvā un Igaunijā”, granta līgums Nr. 2014-3566/001-001
ietvaros.
5. Iepirkuma identifikācijas Nr. 6-7.6/1
6. Iepirkuma izsludināšana: Pasūtītājs izsludina iepirkumu, ievietojot Iepirkumu uzraudzības
biroja mājas lapā www.iub.gov.lv sludinājumu par iepirkumu. Vienlaikus šāds sludinājums
tiek ievietots arī LDDK mājaslapā www.lddk.lv.
7. Iepirkuma nolikuma saņemšana: Iepirkuma „Informatīva izglītojoša profesionālās
izglītības kampaņa darba vidē balstītu mācību popularizēšanai” ar identifikācijas Nr. 6-7.6/1

nolikumu un tā pielikumus, kuri ir nolikuma neatņemama sastāvdaļa, var saņemt Latvijas
Darba devēju konfederācijā, Baznīcas iela 25-3, Rīgā līdz 2016.gada 20.oktobrim darba
laikā no 10.00 līdz 16.00. Iepirkuma nolikums ir pieejams arī mājaslapā www.lddk.lv.
8. Pieprasījumi par papildus informāciju iesniedzami līdz 2016.gada 20. oktobrim.
9. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums un laiks:
4.1. Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016.gada 24.oktobrim, plkst. 17:00 Latvijas Darba devēju
konfederācijā, Baznīcas iela 25-3, Rīgā. Elektoniski pieteikums iesniedzams līdz 24.10.
23:59 uz e-pasta adresi lddk@lddk.lv, ar atzīmi “IEPIRKUMA DOKUMENTĀCIJA,
“PRAKŠU ALIANSE””.
4.2. Izmantojot pasta pakalpojumus, tiks izskatīti tikai tie pretendentu piedāvājumi, kuri
saņemti līdz 2016. gada 24.oktobra plkst.17:00.
4.3. Piedāvājumi, kuri tiks saņemti pēc 4.1. un 4.2. punktā minētā laika, netiks vērtēti un tiks
nosūtīti atpakaļ iesniedzējam neatvērti.
10. Piedāvājuma derīguma termiņš: visi iepirkuma piedāvājumi ir spēkā līdz dienai, kad
noslēgts līgums ar iepirkuma uzvarētāju vai procedūra ir izbeigta, neizvēloties nevienu
piedāvājumu.
11. Piedāvājuma noformēšana un iesniegšana
11.1. Pretendentam ir tiesības iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu par visu iepirkuma
apjomu.
11.2. Piedāvājums jāiesniedz vienā aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē vai iepakojumā ar
uzrakstu: “Piedāvājums iepirkumam „Informatīva izglītojoša profesionālās izglītības
kampaņa darba vidē balstītu mācību popularizēšanai”, identifikācijas Nr. 6-7.6/1.
Neatvērt līdz 2016. gada 25. oktobrim plkst. 12:00. Uz aploksnes jānorāda pretendenta
nosaukums, adrese un tālruņa nr.
11.3. Piedāvājums sagatavojams un iesniedzams latviešu valodā.
11.4. Pretendents piedāvājumu iesniedz vienā no zemāk norādītajiem veidiem:
11.4.1. Drukātā formā 3 (trīs) eksemplāros: 1 (viens) eksemplārs drukātā formā ar norādi
ORIĢINĀLS un 2 (divas) kopijas drukātā formā;
11.4.2. 1 (viens) eksemplārs drukātā formā ar norādi ORIĢINĀLS un 1 (viena) kopija
elektroniskā formā (pdf formātā) kompaktdiskā, USB saskarnes atmiņas ierīcē
vai citā datu nesējā ar norādi KOPIJA. Ja piedāvājuma kopija atšķirsies no
piedāvājuma oriģināla, iepirkuma komisija ņems vērā piedāvājuma oriģinālu;
11.4.3. 1 (viens) eksemplārs elektroniskā formā (docx vai pdf formātā) ar drošu
elektronisko parakstu parakstīta dokumenta veidā kompaktdiskā vai USB
saskarnes atmiņas ierīcē. Ja kāds no dokumentiem nav pieejams elektroniskā
formā, pretendents līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām to iesniedz
drukātā formā.
11.5. Iesniedzot piedāvājumu drukātā formā:
11.5.1. drukātā formā iesniegtajiem dokumentiem jābūt sakārtotiem vienkopus, ar
numurētām lapām, satura rādītāju un cauršūtiem ar auklu tādā veidā, kas
nepieļauj to atdalīšanu – uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā
aukla nostiprināta ar pārlīmētu lapu, uz kuras norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar
savu parakstu un pretendenta zīmoga/spiedoga nospiedumu (ja tāds ir paredzēts)
apliecina pretendenta pārstāvis. Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu
atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss
piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots;

11.5.2. ja pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, tā jāapliecina atbilstoši
Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumu Nr. 916 “Dokumentu
izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.
11.6. Iesniedzot piedāvājumu elektroniskā formā:
11.6.1. drukātā formā sagatavota dokumenta elektroniskās kopijas pareizību pretendents
apliecina atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanu un
noformēšanu, apliecinājuma uzrakstu noformējot vienā no šādiem veidiem:
11.6.1.1.
atsevišķā datnē, ko kopā ar drukātā formā sagatavota dokumenta
elektronisko kopiju paraksta kā vienu datni;
11.6.1.2.
uz drukātā formā sagatavota dokumenta elektroniskās kopijas
portatīvā dokumenta (PDF) formātā vai portatīvā dokumenta formātā
ilglaicīgai glabāšanai (PDF/A) un to parakstot;
11.6.2. drukātā formā sagatavota dokumenta elektronisko izrakstu vai norakstu
pretendents noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanu
un noformēšanu;
11.6.3. prasības izpildi par piedāvājuma caurauklošanu pretendents nodrošina,
caurauklojamos dokumentus parakstot kopā kā vienu datni;
11.6.4. pretendents ievēro Elektronisko dokumentu likumā un Ministru kabineta 2005.
gada 28. jūnija noteikumos Nr. 473 „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas,
noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un
kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību
iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām”
noteiktās prasības attiecībā uz elektronisko dokumentu noformēšanu un to
juridisko spēku.
11.7. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt
iesniegto piedāvājumu, rakstveidā par to paziņojot pasūtītājam. Piedāvājuma atsaukšana
nav grozāma, un tā izbeidz turpmāku pretendenta līdzdalību šajā iepirkumā.
12. Paredzamais līguma termiņš un līguma summa
12.1. Plānotais iepirkuma līguma izpildes termiņš ir 3 (trīs) mēneši un 15 (piecpadsmit)
dienas no līguma noslēgšanas brīža.
12.2. Plānotais pakalpojuma izpildes termiņš ir no 2016.gada 1.novembra līdz 2017.gada
15.februārim vai saistību pilnīgai izpildei.
12.3. Paredzamā iepirkuma summa: līdz 15 000,00 EUR (ar PVN), t.sk. summa bez PVN
12396,69 EUR, PVN 21% 2603,30 EUR.
13. Pretendenta atlases dokumenti un kvalifikācijas prasības:
13.1. Pretendentam jāiesniedz šādi atlases dokumenti:
13.1.1. pretendenta pieteikums iepirkumam, kurā ir īsas ziņas par pretendentu un kuru
paraksta uzņēmuma vadītājs vai pilnvarotā persona;
13.1.2. pilnvarotajai personai - rakstiska pilnvara uzņemties saistības pretendenta vārdā;
13.1.3. informācija par pretendenta pieredzi un plānoto personālu saskaņā ar 13.5.punktā
minētajām kvalifikācijas prasībām;
13.1.4. tehniskais piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši nolikuma __.pielikuma
“Tehniskā specifikācija” prasībām,
13.1.5. finanšu piedāvājums atbilstoši nolikuma __. pielikumam.
13.2. Iepirkuma komisija Uzņēmumu reģistra mājas lapā pārbauda, vai pretendents ir
reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Pretendentam ir tiesības pievienot
piedāvājumam dokumentu (apliecinātu kopiju), kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā.
13.3. Iepirkuma komisija neizskata pretendenta piedāvājumu vai izslēdz pretendentu no
turpmākās dalības piedāvājumu izvērtēšanā, ja:

13.3.1. pretendents ir pasludināts par maksātnespējīgu, atrodas likvidācijas stadijā, tā
saimnieciskā darbība ir apturēta vai pārtraukta, vai uzsākta tiesvedība par
pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;
13.3.2. pretendentam ir nodokļu vai sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi;
13.3.3. likumā noteiktā kārtībā ir konstatēti pretendenta profesionālās darbības
pārkāpumi pēdējo trīs gadu laikā;
13.3.4. pretendents nav reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā;
13.3.5. pretendents, iesniedzot pieprasītos atlases dokumentus un informāciju, norādījis
nepatiesas ziņas vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.
13.4. Pretendents it atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu. Gadījumā, ja iepirkuma komisija,
pārbaudot pretendenta sniegtās ziņas, noskaidro, ka tās neatbilst patiesībai, pretendents
tiek izslēgts no tālākās vērtēšanas un līdzdalības iepirkumā.
13.5. Ja pretendents nav iesniedzis visus 13.2. punktā minētos dokumentus vai iesniegtie
dokumenti neatbilst atlases prasībām, tas tiek izslēgts no turpmākās vērtēšanas un
līdzdalības iepirkumā.
13.6. Pretendenta kvalifikācijas prasības
Dokuments,
kas
apliecina
Punkts
Prasība
prasības izpildi
13.5.1.
Pretendentam pēdējo 3 (trīs) gadu Pretendenta pieredzes apraksts,
laikā
ir
informatīvu
kampaņu norādot vismaz 3 (trīs) īstenotas
organizēšanas pieredze.
kampaņas
vai
līdzvērtīgus
pasākumus.
13.5.2.
Pretendenta rīcībā ir pakalpojuma Pretendenta iesaistītā personāla
nodrošināšanai
nepieciešamais (projekta vadītāja u.c.) pieredzes
kvalificētais personāls.
apraksts (CV).
13.5.3.

Pretendentam ir pieredze Tehniskās
specifikācijas vai atsevišķu tās
uzdevumu izpildē.

Vismaz
2
(divas)
pozitīvas
atsauksmes no pasūtītāja, kurās
ietvertā
informācija
apliecina
pretendenta pieredzi
Tehniskās
specifikācijas uzdevumu izpildē.

14. Piedāvājumu vērtēšana
14.1. Piedāvājumu vērtēšanu iepirkuma komisija veic šādos 3 (trijos) posmos, katrā
nākamajā posmā vērtējot tikai tos piedāvājumus, kas nav noraidīti iepriekšējā posmā:
14.1.1. 1. posms - Piedāvājumu noformējuma pārbaude. Iepirkuma komisija
pārbauda, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši nolikumā
norādītajām noformēšanas prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi no turpmākās
vērtēšanas tiek izslēgti.
14.1.2. 2. posms – Pretendentu atbilstības pārbaude. Iepirkuma komisija, ņemot vērā
iesniegtos pretendentu atlases dokumentus, novērtē pretendentu atbilstību
nolikuma 13.punktā norādītajām prasībām.
14.1.3. 3. posms – Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana.
14.1.3.1.
Iepirkuma komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav
aritmētiskās kļūdas un labo tās;
14.1.3.2.
Iepirkuma komisija izvērtē pretendenta piedāvājuma atbilstību
Tehniskās specifikācijas prasībām, ievērojot 15.punktā noteiktos vērtēšanas
kritērijus.
14.2. Pēc piedāvājumu atvēršanas tālāko konkursa procedūras daļu komisija veic slēgtā
sēdē.

14.3. Vērtējot piedāvājumus, iepirkuma komisija nepieciešamības gadījumā izmantos
tiesības vērsties pie pretendenta ar precizējošiem vai skaidrojošiem jautājumiem par
piedāvājumā iesniegtajos dokumentos norādīto informāciju.
14.4. Ja pretendenta ieskatā kāda no piedāvājuma sastāvdaļām ir uzskatāma par
komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā. Par komercnoslēpumu
nevar tikt atzīta informācija, kas saskaņā ar attiecīgajiem normatīvajiem aktiem ir
vispārpieejama.
15. Vērtēšanas kritēriji
15.1. Pretendentu piedāvājumi tiks vērtēti saskaņā ar šādiem vērtēšanas kritērijiem:
Piedāvājuma vērtēšanas kritēriji un noteiktais vērtēšanas īpatsvars katram kritērijam:
Kritērijs (K)
Maksimālais
Vērtēšana
punktu
skaits
(īpatsvars)
Piedāvātā pakalpojuma cena
30
Piedāvājumam ar viszemāko cenu tiks piešķirts
bez PVN (K1)
maksimālais punktu skaits (30), bet pārējiem
piedāvājumiem
punkti
tiks
aprēķināti
proporcionāli attiecībā pret lētāko:

Kampaņas stratēģija un taktika
(K2)

60

Klientu portfelis (K3)

10

Kopējais punktu skaits

100

K1 = (A/B) x 30, kur A = zemākā cena; B =
vērtējamā piedāvājuma cena. Maksimālais
iegūstamo punktu kopskaits – 30.
Tiek vērtēti šādi kampaņas stratēģijas un
taktikas elementi, piešķirot punktus par katru
no elementiem:
Kopējā ideja - vai kampaņas vēstījumi, sauklis
un komunikācijas kanāli
ir savstarpēji
saskaņoti un atbilst kampaņas mērķiem un
mērķauditorijai (maksimālais punktu skaits –
10).
Piedāvājums VET week nedēļas aktivitātēm
un labās prakses piemēru konkursam
(maksimālais punktu skaits – 10)
Komunikācijas kanāli (maksimālais punktu
skaits – 15).
Mediju attiecības (maksimālais punktu skaits –
10).
Sociālo tīklu aktivitātes (maksimālais punktu
skaits – 10).
Reģionālās
atpazīstamības
aktivitātes
(maksimālais punktu skaits – 5).
Maksimālais iegūstamo punktu kopskaits – 60.
Pēdējo 3 (trīs) gadu pieredze kampaņu
(informatīvu,
integrētās
mārketinga
komunikācijas, reklāmas u.c.) organizēšanā.
Maksimālais iegūstamo punktu kopskaits – 10.
Maksimālais kopvērtējumā iegūstamo punktu
kopskaits – 100.

15.2. Kopvērtējums katram piedāvājumam tiks iegūts, saskaitot visos kritērijos
(K1+K2+K3) iegūtos punktus.
15.3. No prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem tiks izvēlēts saimnieciski izdevīgākais
piedāvājums.
15.4. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts piedāvājums, kurš ieguvis
visaugstāko vērtējumu (maksimālo punktu skaitu) saskaņā ar 15.punkta vērtēšanas
kritērijiem.
16. Iepirkuma līguma slēgšana
16.1. Par komisijas pieņemto lēmumu komisija 3 (triju) darba dienu laikā pēc lēmuma
pieņemšanas rakstiski informē visus pretendentus.
16.2. Ar izraudzīto pretendentu tiks slēgts iepirkuma līgums saskaņā ar nolikumam
pievienoto iepirkuma līguma projektu (nolikuma 5. pielikums).
16.3. Ja iepirkuma uzvarētājs neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā
uzvarētāja vainas dēļ, pasūtītājs to uzskata par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu. Šādā
gadījumā iepirkuma komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par līguma slēgšanas tiesību
piešķiršanu nākamajam Pretendentam, kura piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām un
ir ar nākamo viszemāko cenu.
17. Apmaksas nosacījumi
17.1. Samaksa par pakalpojumu tiek veikta divās daļās. Pirmā daļa pēc starprezultātu
saskaņošanas (Iepirkuma tehniskās specifikācijas un darba uzdevuma (4.pielikuma) 5.1.
un 5.2. apakšpunktu izpildes un apstiprināšanas no pasūtītāja puses), otrā daļa - līguma
izpildes beigās.
17.2. Avansa maksājumi netiek paredzēti.
18. Pielikumu saraksts
Nolikumam ir pievienoti 5 (pieci) pielikumi, kas ir tā neatņemama sastāvdaļa:
1. pielikums. Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā
2. pielikums. Pretendenta pieredzes apraksts
3. pielikums. Finanšu piedāvājuma forma
4. pielikums. Tehniskā specifikācija
5. pielikums. Līguma projekts
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komisijas priekšsēdētājs A.Alksnis

________________

