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Rīgā, 2019.gada 19.decembrī  

NOLIKUMS 
 

Biedrības “Baltijas krasti” tirgus izpēte Nr. BK/PLASTECO/1 
“Datu un informācijas vākšana un analīze PLASTECO “Atbalsts ES reģioniem plastmasas 

atkritumu mazināšanai un ierobežošanai” (Nr. PGI06169) ietvaros” 
 

1. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un laiks 

Biedrība “Baltijas krasti” aicina piedalīties tirgus izpētē par datu vākšanu, aptauju un pētījumu 

izplatīšanu, tajā skaitā datu un informācijas vākšanu dalībai starptautiskajos apmācību un kapacitātes 

stiprināšanas  pasākumos un iesniegt piedāvājumus līdz 2020. gada 20. janvārim plkst. 10:00, e -pasts 

info@baltijaskrasti.lv. 

Kontaktpersona: Līga Brūniņa, e-pasts info@baltijaskrasti.lv, tel. 67212148. 

 

2. Piedāvājuma priekšmets 

Datu vākšana, aptauju un pētījumu izplatīšana, tajā skaitā datu un informācijas vākšana dalībai 

starptautisko apmācību un kapacitātes stiprināšanas  pasākumos PLASTECO “Atbalsts ES 

reģioniem plastmasas atkritumu mazināšanai un ierobežošanai” (Nr. PGI06169) ietvaros.  

 

3. Līguma izpildes termiņš 

Līguma izpildes termiņš ir 2022.gada 31. janvāris 

 

4. Piekļuve dokumentiem 

Piedāvājuma iesniedzējam tiek nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja tirgus izpētes 

dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, nosūtot tos pēc pieprasījuma uz 

Pretendenta norādīto e-pastu 1 darba dienas laikā.  

 

5. Piedāvājuma izvēles kritērijs 

Nolikuma prasībām pilnībā atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, ko nosaka pēc 

zemākās cenas, tehniskā piedāvājuma un pretendenta atbilstības nolikumā noteiktajām prasībām. 

 

6. Piedāvājumu noformēšana  

6.1. Piedāvājums iesniedzams tikai elektroniski, sūtot to ieskenētā PDF formātā uz e-pasta adresi 

info@baltijaskrasti.lv līdz minētā iesniegšanas termiņa beigām.  

6.2. Piedāvājumu paraksta iestādes paraksttiesīgā persona.  

6.3. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt. 

7. Iesniedzamie dokumenti: 

7.1. Pieteikums iepirkumam (Pielikums Nr. 2); 

7.2. Pilnvara, ja pretendentu pārstāv persona, kurai nav pārstāvības tiesības; 

7.3. Finanšu piedāvājums atbilstoši piedāvājuma formai (Pielikums Nr.3); 

7.4. Tehniskais piedāvājums (Pielikums Nr. 4). 
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8. Prasības un apjoms datu vākšanai un informācijas apkopošanai  

8.1. Projekta PLASTECO “Atbalsts ES reģioniem plastmasas atkritumu mazināšanai un 

ierobežošanai” (Nr. PGI06169) ietvaros veikt: 

8.1.1. Datu vākšanu, aptauju un pētījumu izplatīšanu, tajā skaitā datu un informācijas vākšanu 

dalībai starptautisko apmācību un kapacitātes stiprināšanas  pasākumos saskaņā ar 

1.tabulā norādīto laika grafiku: 
 
1.Tabula Datu vākšanas, aptauju un pētījumu izplatīšanas laika grafiks: 

Darba uzdevums Laika periods 

Datu vākšana aktivitātes A1.1. Assessment of 

territorial-specific economic and social barriers 

against more sustainable plastic consumption 

and production patterns ietvaros 

2020. gada janvāra līdz 
2020. gada februārim 

Datu vākšana aktivitātes A1.2. Comparative 

analysis of policies to promote the separation, 

sorting and recycling of plastics waste at 

partners’ territories ietvaros  

2020. gada februāra līdz 
2020. gada maijam 

Datu vākšana aktivitātes A1.3 Identification of 

measures to curb aquatic litter and facilitate 

clean-up efforts ietvaros 

2020. gada janvāra līdz 
2020. gada februārim 

Datu un informācijas vākšana un analīze dalībai 

aktivitātes A3.1 Interregional workshop on 

urban water management policies and practices 

to reduce microplastics leakage to the 

Environment ietvaros 

2020. gada februāra līdz 
2020. gada jūlijam 

Datu un informācijas vākšana un analīze dalībai 

aktivitāšu A3.2a Interregional workshop on how 

to support regional businesses to invest on eco-

innovation in plastic production and reuse un  

A3.2b Interregional workshop on how to 

facilitate the market placement of alternatives 

for single use plastics ietvaros 

2020. gada augusta līdz 
2021. gada janvārim 

Datu un informācijas vākšana un analīze dalībai 

A3.3 aktivitātes Interregional workshop on how 

to raise awareness on plastic littering and 

promote the purchase of products from recycled 

Plastics ietvaros 

2021. gada februāra līdz 
2021. gada jūlijam 

Datu un informācijas vākšana un analīze dalībai 

A3.4 aktivitātes Study visit on effective waste 

management policies and measures to reduce 

plastics waste landfilling and incineration 

ietvaros 

2021. gada augusta līdz 
2022. gada janvārim 

8.1.2. Nodrošināt datu vākšanu atbilstoši tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) norādītajam. 
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9. Piedāvājuma cena un valūta 

9.1. Piedāvājumam jābūt izteiktam eiro, atsevišķi norādot piedāvājuma cenu bez PVN un PVN 

summu.  

9.2. Piedāvājumā cenā jāiekļauj: 

➢ pakalpojumu cena; 

➢ visi likumdošanā noteiktie nodokļi; 

➢ citi izdevumi, ja tādi paredzami.  

 

10. Piedāvājuma vērtēšana 

10.1. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tie piedāvājumi, kuri var nodrošināt pilnīgi visas 

uzaicinājumā norādītās prasības. Neatbilstoši piedāvājumi netiks vērtēti.  

10.2. Pasūtītājs slēdz līgumu ar tirgus izpētes komisijas izraudzīto pretendentu, kas iesniedzis 

nolikuma prasībām pilnībā atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ko nosaka 

saskaņā ar šādiem kritērijiem, kas tiks aprēķināti punktu izteiksmē (maksimālais iegūstamo 

punktu skaits – 100): 

Nr. Vērtējuma 

apraksts 

Vērtējums 

(max. 

punktu 

skaits) 

Vērtēšanas kritēriji/punkti 

1. Pakalpojuma 

cena (C) 

65 Zemākā cena 

2.  Pretendenta 

iesniegtā tehniskā 

piedāvājuma 

interpretācijas 

kvalitāte un 

detalizācijas 

pakāpe (T) 

35 Tirgus izpētes komisija vērtējot iesniegto 

tehnisko piedāvājumu izvērtē katra pakalpojuma 

(kopā 7 pakalpojumi) veikšanas skaidrojumu un 

interpretāciju. 

3.1.Pretendenta tehnisko specifikāciju tikai 

pārrakstījis pēc „copy-paste” principa –  

1 punkts. 

3.2. Pretendents sniedzis virspusēju tehniskās 

specifikācijas interpretāciju un piedāvājums 

neatspoguļo visus nepieciešamos darba etapus – 

2 punkti. 

3.3. Pretendenta iesniegtā tehniskās 

specifikācijas interpretācija ir pietiekami skaidra 

un loģiska, ietver visus prasītos darba procesa 

posmus un laika plānu, tādējādi radot pārliecību 

par Darba izpildes procesa nodrošinājumu –  

3 punkti. 

3.4. Pretendenta iesniegtā tehniskās 

specifikācijas interpretācija ir padziļināta skaidra 

un loģiska, Pakalpojuma sniegšanas laika grafiks 

izstrādāts ar augstāku detalizācijas pakāpi, nekā 

minimāli noteikts, ir pamatoti papildus 

piesaistāmo speciālistu darba uzdevumi un loma 
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kvalitatīvai Pakalpojuma sniegšanai, tādējādi 

radot pilnīgu pārliecību par Darba izpildes 

procesa kvalitatīvu nodrošinājumu – 5 punkti. 

 Kopā (V) 100 V=C+T 

                   

Punktus par piedāvāto cenu (C) komisija aprēķinās, izmantojot šādu formulu: 

 

𝐂 =
𝐂𝐦𝐢𝐧

𝑪𝒑
∗ 𝟔𝟓 

 

                                                                          kur: 

                       Cmin – Zemākā piedāvātā cena no visiem piedāvājumiem. 

                       Cp  – Pretendenta piedāvātā cena. 

 

10.3. Vērtēšanu veic katrs tirgus izpētes komisijas loceklis individuāli.  

10.4. Gala vērtējums ir vidējais aritmētiskais no komisijas locekļu individuālajiem 

vērtējumiem.  

10.5. Vērtējot piedāvājumus, tirgus izpētes komisija ņem vērā piedāvājumā norādīto līguma 

summu. 

10.6. Vērtēšanā tiks izmantota pretendenta piedāvājumā ietvertā informācija, tirgus izpētes 

komisijas locekļi, individuāli vērtējot piedāvājumus, pamato punktu samazinājumu.  

10.7. Lēmums tiks pieņemts ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā. Ja būs nepieciešama 

papildus informācijas pieprasīšana no pretendentiem, tad lēmuma pieņemšanas termiņš var 

tikt pagarināts līdz 5 (piecām) darba dienām. 

10.8. Ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas tiks nosūtīta rakstiska 

informācija par pieņemto lēmumu. 

10.9. Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par tirgus izpētes izbeigšanu, ja netiek iesniegti 

piedāvājumi vai piedāvājuma izmaksas pārsniedz budžetā plānotos līdzekļus. 

 


