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 kontaktpersona:

Pasūtītāja kontaktpersona ar piedāvājumu iesniegšanu saistītos jautājumos – Administratīvā
departamenta Tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja p.i. Artis Zverovs, tālrunis – 67097257,
e-pasta adrese: Artis.Zverovs@sprk.gov.lv;
Pasūtītāja kontaktpersona ar tehnisko specifikāciju saistītos jautājumos: Elektronisko sakaru un
pasta departamenta Pakalpojumu kvalitātes nodaļas vadītājs Elmārs Lipenbergs tālrunis –
67097293, e-pasta adrese: Elmars.Lipenbergs@sprk.gov.lv
8.

Iepirkuma identifikācijas numurs: SPRK 2016/134

9.

Iepirkuma līguma veids:
Būvdarbi
Piegāde
Pakalpojumi

10.

X

Iepirkuma priekšmets un apjoms:

Fiksēto tālruņu līniju ierīkošana, fiksēto tālruņu līniju pārvietošana, fiksēto tālruņu līniju
pieslēgumu abonēšana, izsaukumu veikšana SIA „Lattelecom” elektronisko sakaru tīklā un no
SIA „Lattelecom” elektronisko sakaru tīkla uz citu elektronisko sakaru operatoru elektronisko
sakaru tīkliem elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes mērījumiem (CPV kods: 642100001).
11.

Paredzamā līgumcena (bez PVN): līdz EUR 8 000,00

12.

Iepirkuma līguma izpildes vieta: Latvija

13.

Paredzamais iepirkuma līguma izpildes termiņš: 2 (divi) gadi no līguma spēkā
stāšanās dienas.

14.

Pretendents var iesniegt piedāvājumu:
par daļu no apjoma
par vairākām daļām
tikai par visu apjomu

15.

X

Pretendents var iesniegt vairākus piedāvājuma variantus:
Jā
Nē

X
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16. Piedāvājums jāiesniedz:
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai, Ūnijas ielā 45, Rīgā, LV-1039, slēgtā
(aizlīmētā) aploksnē vienā eksemplārā līdz 2016.gada 21.jūnijam, plkst.12:00. Piedāvājums
jāiesniedz personīgi vai nosūtot pa pastu ierakstītā vēstulē. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam
šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā noteiktajam termiņam. Piedāvājums, kas
iesniegts pēc minētā termiņa netiks izskatīts.
17. Pretendentam jāiesniedz:
17.1. Reģistrācijas apliecības kopija (ja tāda ir izsniegta), kas apliecina, ka pretendents
ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
17.2. Finanšu piedāvājums (Pielikums Nr.2);
17.3. Rakstisks pieteikums dalībai iepirkumā (Pielikums Nr.3).
18. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem
gadījumiem:
18.1. Pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad
maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu
kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas
atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par
tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;
18.2. Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā
dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto
iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.
19. 18. punktā minēto apstākļu neesamību Pasūtītājs pārbauda Publisko iepirkumu likumā
8.2 pantā noteiktajā kārtībā.
20. Piedāvājuma noformēšana un saturs:
20.1. piedāvājums jāiesniedz slēgtā (aizlīmētā) aploksnē, uz kuras norādīts
pretendents un iepirkuma identifikācijas numurs;
20.2. ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas vai norakstus, tad dokumenta kopija
vai noraksts jāapliecina Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Svešvalodās pievienotiem dokumentiem jābūt tulkotiem Latvijas Republikas valsts
valodā;
20.3. ja piedāvājumu ir parakstījusi persona, kurai saskaņā ar pretendenta statūtiem
nav noteiktas paraksta tiesības, piedāvājumam jāpievieno pilnvara;
20.4. pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu
piedāvājumu grozīt.
21. Piedāvājuma vērtēšana un izvēles kritēriji:
21.1. pretendenta piedāvājuma atbilstības iepirkumā noteiktajām prasībām vērtēšanu
iepirkumu komisija veic slēgtā sēdē bez pretendenta klātbūtnes;
21.2. iepirkumu komisija neizskata 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;
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21.3. par uzvarētāju tiek atzīts pretendents, kurš iesniedzis atbilstoši noteiktajām
prasībām noformētu piedāvājumu un finanšu piedāvājumā piedāvājis zemāko cenu.
22. Iepirkuma rezultātu paziņošana notiks triju darba dienu laikā pēc lēmuma
pieņemšanas, izvietojot paziņojumu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija
mājas lapā: www.sprk.gov.lv, kā arī nosūtot rakstveida paziņojumu pretendentiem.
23. Piedāvājuma derīguma termiņš: piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 45 dienas no
piedāvājumu iesniegšanas dienas, bet iepirkuma uzvarētājam līdz līgumsaistību pilnīgai
izpildei.
24. Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija: Fiksēto tālruņu līniju ierīkošanai,
fiksēto tālruņu līniju pārvietošanai, fiksēto tālruņu līniju pieslēgumu abonēšanai,
izsaukumu veikšanai SIA „Lattelecom” elektronisko sakaru tīklā un no SIA
„Lattelecom” elektronisko sakaru tīkla uz citu elektronisko sakaru operatoru
elektronisko sakaru tīkliem elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes mērījumiem
Pielikumā Nr.1.
25. Iepirkuma finanšu piedāvājums:
25.1. finanšu piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar pievienoto finanšu piedāvājuma
veidlapu (Pielikums Nr.2);
25.2. finanšu piedāvājumam jābūt izteiktam euro (EUR), atsevišķi norādot
piedāvājuma summu ar un bez PVN;
25.3. 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 2016/134
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
FIKSĒTO TĀLRUŅU LĪNIJU IERĪKOŠANAI, FIKSĒTO TĀLRUŅU LĪNIJU
PĀRVIETOŠANAI, FIKSĒTO TĀLRUŅU LĪNIJU PIESLĒGUMU ABONĒŠANAI,
IZSAUKUMU VEIKŠANAI SIA „LATTELECOM” ELEKTRONISKO SAKARU
TĪKLĀ UN NO SIA „LATTELECOM” ELEKTRONISKO SAKARU TĪKLA UZ CITU
ELEKTRONISKO SAKARU OPERATORU ELEKTRONISKO SAKARU TĪKLIEM
ELEKTRONISKO SAKARU PAKALPOJUMU KVALITĀTES MĒRĪJUMIEM
1. Esošo fiksēto tālruņa līniju 67283237, 67296787 un 67500133 pieslēgumu abonēšana;
2. Četru jaunu fiksēto tālruņa līniju ierīkošana un to pieslēgumu abonēšana;
3. Fiksēto tālruņa līniju pārvietošana līdz 40 reizēm;
4. Detalizētākas prasības tālruņu līniju pieslēgumu ierīkošanai, pārvietošanai un
abonēšanai 24 mēnešu periodam:
Tabula Nr.1.
Nr.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Prasības

Parametrs
Esošo fiksēto tālruņa līniju
67283237;67296787 un
67500133 pieslēgumu
abonēšana
Fiksēto tālruņu līniju
ierīkošana SIA
„Lattelecom” elektronisko
sakaru tīklā
Fiksēto tālruņu līniju
pieslēgumu abonēšana SIA
„Lattelecom” elektronisko
sakaru tīklā
Fiksēto tālruņa līniju
pārvietošana SIA
„Lattelecom” elektronisko
sakaru tīklā

Esošie pieslēguma nosacījumi
Maksimāli vienlaikus
ierīkojamo fiksēto tālruņu
līniju skaits - 4
Maksimālais vienlaikus
abonējamo fiksēto tālruņu
līniju skaits - 7
Maksimālais fiksēto tālruņu
līniju pārvietošanas reižu skaits
– 40

Piezīme: Fiksēto tālruņu līniju ierīkošana un pārvietošana jānodrošina Pasūtītāja
norādītajās apdzīvotajās vietās visās Latvijas Republikas numerācijas zonās;
5. Izsaukumu veikšanas virzieni** un skaits:
Tabula Nr.2.

5.1.

Lattelecom

Lattelecom

120 000

Viena
izsaukuma
vidējais
ilgums
(sekundēs)
300

5.2.

Lattelecom

TELE2

4 000

220

Nr.

Izsaucošais
elektronisko
sakaru tīkls

Izsaucamais
elektronisko
sakaru tīkls

Plānotais
izsaukumu
skaits 24
mēnešos

4

5.3.

Lattelecom

BITE

4 000

220

5.4.

Lattelecom

LMT

4 000

220

5.6.

Lattelecom

Baltcom

4 000

220

**Izmantotie saīsinājumi:
BITE
Baltcom
Lattelecom
LMT
TELE2

"BITE Latvija", sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"BALTCOM", sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"Lattelecom", sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"Latvijas Mobilais Telefons", sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"Tele2", sabiedrība ar ierobežotu atbildību
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Pielikums Nr.2
SPRK 2016/134
[Uz uzņēmuma veidlapas]
FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA
1.

IESNIEDZA:
Rekvizīti

Pretendenta nosaukums

Juridiskā adrese, reģ. nr., telefons, fakss, epasts, 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 SPRK 2016/134, ievērojot visas iepirkuma
dokumentācijā noteiktās prasības, ir:
1.tabula

Pakalpojums

Prasības

Fiksēto
tālruņu līniju
pieslēgumu
abonēšana

Jānodrošina
gan Pasūtītāja
esošo numuru
(67283237,
67296787 un
67500133)
saglabāšana
un abonēšana,
gan (ne
vairāk kā 4)
jaunu fiksēto
tālruņu līniju
pieslēgumu
abonēšana

Pakalpojuma
cena par
vienas
Pasūtītāja
esošās fiksēto
tālruņu
līnijas
(numuri:
67283237,
67296787 vai
67500133)
pieslēguma
abonēšanu
mēnesī EUR
(bez PVN)

Pakalpojuma
cena par trīs
Pasūtītāja
esošo fiksēto
tālruņu līniju
(numuri:
67283237,
67296787 un
67500133)
pieslēgumu
abonēšanu
mēnesī EUR
(bez PVN)
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Pakalpojuma
cena par
vienas
jaunas
fiksēto
tālruņu
līnijas
pieslēgumu
abonēšanu
mēnesī EUR
(bez PVN)

Pakalpojuma
cena par
četru jaunu
fiksēto
tālruņu
līniju
pieslēgumu
abonēšanu
mēnesī EUR
(bez PVN)

Pakalpojum
a cena par
septiņu
(esošo un
jaunu)
fiksēto
tālruņu
līniju
pieslēgumu
abonēšanu
24 mēnešu
periodam
EUR (bez
PVN)

2.tabula

Prasības

Pakalpojums

Jaunu fiksēto
tālruņu līniju
ierīkošana SIA
„Lattelecom”
elektronisko
sakaru tīklā

Pakalpojuma
cena par vienas
fiksēto tālruņu
līnijas
ierīkošanu EUR
(bez PVN)

Pakalpojuma cena
par četru fiksēto
tālruņu līniju
ierīkošanu mēnesī
EUR (bez PVN)

Pakalpojuma cena
par četru fiksēto
tālruņu līniju
ierīkošanu 24
mēnešu periodā
EUR (bez PVN)

Maksimāli ierīkojamo
fiksēto tālruņu
līniju skaits mēnesī - 4
fiksēto tālruņu līnijas

3.tabula
Pakalpojuma cena par
vienas fiksētās tālruņu
līnijas pārvietošanu
EUR (bez PVN)

Pakalpojums

Prasības

Fiksēto tālruņa līniju
pārvietošana SIA
„Lattelecom”
elektronisko sakaru tīklā

Maksimālais fiksēto
tālruņu līniju
pārvietošanas reižu skaits
24 mēnešu periodā – 40

Pakalpojuma cena par 40
fiksēto tālruņu līniju
pārvietošanu 24 mēnešu
periodā EUR (bez PVN)

4.tabula
Izsaucošais
elektronisko
sakaru tīkls

Izsaucamais
elektronisko sakaru
tīkls

Lattelecom
Lattelecom
Lattelecom

Lattelecom
TELE2
BITE

Plānotais
izsaukumu
skaits 24
mēnešos
120 000
4 000
4 000

Lattelecom

LMT

4 000

220

Lattelecom

Baltcom

4 000

220
Kopā bez PVN

Viena izsaukuma
vidējais ilgums
(sekundēs)
300
220
220

Pretendenta uzņēmuma vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:
Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs (ja tiek izmantots)
Datums
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Piedāvātais tarifs EUR
(bez PVN)

Pielikums Nr.3
SPRK 2016/134

Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā Nr. SPRK 2016/134
„FIKSĒTO TĀLRUŅU LĪNIJU IERĪKOŠANA, FIKSĒTO TĀLRUŅU
LĪNIJU PĀRVIETOŠANA, FIKSĒTO TĀLRUŅU LĪNIJU PIESLĒGUMU
ABONĒŠANA, IZSAUKUMU VEIKŠANA SIA „LATTELECOM”
ELEKTRONISKO SAKARU TĪKLĀ UN NO SIA „LATTELECOM”
ELEKTRONISKO SAKARU TĪKLA UZ CITU ELEKTRONISKO SAKARU
OPERATORU ELEKTRONISKO SAKARU TĪKLIEM ELEKTRONISKO
SAKARU PAKALPOJUMU KVALITĀTES MĒRĪJUMIEM”
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 un
pakalpojuma veikšanā uzņemos pienākumu neizpaust vai kā citādi izmantot pakalpojuma
sniegšanas 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:________________________________________
___________________________________________
Uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs (ja tiek
izmantots).
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