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A. SARUNU PROCEDŪRAS VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

 

1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs  

Akciju sabiedrība "Latvenergo", 

Adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga 

Vien. reģ. Nr. 40003032949 

SEB banka 

Kods UNLALV2X 

Konta Nr. LV24UNLA0001000221208 

 

organizē sarunu procedūru par mediju plānošanas un reklāmu izvietošanas masu medijos pakalpojuma iegādi 

(turpmāk – Sarunu procedūra) saskaņā ar šo Sarunu procedūras nolikumu (turpmāk - Nolikums). 

Sarunu procedūra sastāv no diviem posmiem: 

I. Kandidātu atlases, kurā drīkst piedalīties jebkurš komersants, kurš iesniedz pieteikumu Sarunu 

procedūrai (turpmāk – Kandidāts) un kā Kandidāts piedalās Sarunu procedūrā līdz piedāvājuma iesniegšanai. 

II. Piedāvājumu izvērtēšanas un sarunām, kurās drīkst piedalīties tikai kvalificētie Kandidāti, kas 

uzaicināti (turpmāk – Pretendents) un kā Pretendenti iesniedz piedāvājumu Sarunu procedūrai, un kā 

Pretendenti piedalās Sarunu procedūrā pēc piedāvājuma iesniegšanas. 

 

2. Paziņojums par līgumu 

"Paziņojums par līgumu" par šo iepirkuma procedūru publicēts Latvijas Republikas Iepirkumu uzraudzības 

biroja mājas lapā: www.iub.gov.lv ar numuru: LE 2020/9 CPV kods 79341000-6. 

 

3. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja kontaktpersona  

AS "Latvenergo" Iepirkumu un loģistikas funkcijas Iepirkumu daļas vadītāja Iepirkumu un loģistikas 

funkcijas Iepirkumu daļas projektu vadītāja Ieva Arāja; tālr.: +371 67728062; e–pasts: 

ieva.araja@latvenergo.lv. Iepirkuma procedūras laikā saziņa par nolikumu un/vai iepirkuma priekšmetu 

Nolikuma 6. punktā noteiktajā kārtībā pieļaujama tikai ar Pasūtītāja kontaktpersonu. 

 

4. Sarunu procedūras priekšmets un apjoms  

4.1. Sarunu procedūras priekšmets ir mediju plānošana un reklāmu izvietošana masu medijos (turpmāk - 

Pakalpojumi) 

4.2. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs negarantē konkrētu iepirkuma apjomu nevienam no Sarunu 

procedūras uzvarētājiem.  

4.3. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs slēgt vispārīgo vienošanos ar vienu Pretendentu.  

 

5. Vispārīgās vienošanās izpildes vieta un termiņš 

5.1. Vispārīgās vienošanās izpildes vieta – Latvijas Republika.  

5.2. Vispārīgās vienošanās darbības termiņš – no vispārīgās vienošanās spēkā stāšanās dienas līdz 2021.gada 

31.decembrim.  

 

6. Dalības nosacījumi un informācijas apmaiņa  

6.1. Piedalīšanās sarunu procedūrā un līguma saistību nodibināšana ir balstīta uz vienlīdzīgiem noteikumiem 

fiziskajām un juridiskajām personām, kas izveidotas un rīkojas saskaņā ar to izcelsmes valsts 

normatīvajiem aktiem. 

6.2. Dalība sarunu procedūrā ir Kandidāta brīvas gribas izpausme un, iesniedzot savu pieteikumu, Kandidāts 

apliecina, ka pilnībā pieņem sev par saistošiem un apņemas pildīt šajā Nolikumā ietvertos nosacījumus 

un noteikumus. Jebkura Kandidāta piedāvātā norma, kas ir pretrunā ar Nolikumu, netiks akceptēta un 

var būt par iemeslu pieteikuma noraidīšanai. 

6.3. Informāciju par iepirkumu (Nolikumu, skaidrojumus, grozījumus un citus dokumentus) Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzējs publicē Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā 

(https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/44539)  

mailto:ieva.araja@latvenergo.lv
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/29778
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6.4. Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu 

apakšsistēmā publicētajai informācijai par attiecīgo iepirkuma procedūru. 

6.5. Rakstisku skaidrojumu pieprasījumu par nolikumu ieinteresētais piegādātājs var nosūtīt 3.punktā 

norādītai kontaktpersonai vai iesniegt Elektroniskā iepirkumu sistēmā.  

6.6. Kandidātam/Pretendentam ir pienākums apstiprināt visas ar šo iepirkuma procedūru saistītās 

informācijas saņemšanu no Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja, nosūtot apstiprinājuma e-pastu uz 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nolikumā norādīto kontakta e-pasta adresi. Ja Kandidāts/Pretendents 

neapstiprina informācijas no Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja saņemšanu, par pierādījumu 

informācijas nosūtīšanai kalpo Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja attiecīgā e-pasta izdruka par 

informācijas nosūtīšanu. 

6.7. Pieteikums/Piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar šī Nolikuma un skaidrojumu prasībām, kā arī, ņemot vērā 

Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošos normatīvos aktus. 

6.6. Ja Kandidāts ir īpaši šim pasūtījumam izveidota piegādātāju apvienība, piedāvājumam ir jābūt vienotam, 

kurā tiek nodrošināts (iespējamais) vienots līgums. Katrai piegādātāju apvienības attiecīgajai (kurai ir 

saistību dokumentu paraksta tiesības) personai ir jāparaksta pieteikuma/piedāvājuma vēstule. Šajā 

gadījumā pieteikums/piedāvājums kopumā ir saistošs visām šīm piegādātāju apvienības personām 

kopīgi (solidāri) un katrai atsevišķi. Piegādātāju apvienības sastāvs vai struktūra nevar tikt mainīta laikā 

no piedāvājuma iesniegšanas, līdz sekojošās, iespējamās vispārīgās vienošanās noslēgšanai. 

6.9. Piegādātāju apvienības piedāvājumu var parakstīt tās pārstāvis tikai tad, ja viņš attiecīgi ir saņēmis 

rakstisku pilnvarojumu no pārējiem piegādātāju apvienības dalībniekiem, un ja 

pieteikumam/piedāvājumam ir pievienots pilnvarojuma līgums (vai pilnvara). Katram šādam 

piegādātāju apvienības dalībniekam ir jāiesniedz dokumenti, kas minēti Nolikuma 12.punktā, kas 

pierāda katra no viņiem tiesīgumu piedalīties iepirkuma procedūrā tā, it kā katrs no viņiem atsevišķi 

būtu Kandidāts/Pretendents. 

6.10.Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs neizvirza prasību par noteiktu šādas apvienības juridisko statusu, lai 

tā kā Pretendents iesniegtu pieteikumu par piedalīšanos Sarunās. Tomēr gadījumā, ja attiecībā uz šo 

apvienību tiks pieņemts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, apvienībai būs jāreģistrējas kā 

juridiskai personai. 

6.11. Katram Kandidātam/Pretendentam ir tiesības iesniegt tikai vienu pieteikumu/piedāvājumu.  

6.12. Kandidātam/Pretendentam ir jāsedz visas pieteikuma/piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas 

izmaksas. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs neuzņemas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no 

iepirkumu procedūras rezultāta. 

 

7. Valoda 

7.1. Sarunu procedūras dokumenti sagatavoti latviešu valodā. 

7.2. Pieteikumam/Piedāvājumam jābūt sagatavotam un iesniegtam latviešu valodā. Pieteikums/Piedāvājums 

var būt arī citā valodā, bet tam jābūt pievienotam tulkojumam latviešu valodā ar noteikumu, ka 

interpretējot piedāvājumu, attiecīgais tulkojuma teksts ir prioritārs. 

 

8.  Sarunu procedūras dokumentu skaidrojumi 

8.1. Ja iespējamajam Pretendentam nepieciešams Nolikuma skaidrojums, viņš par to laikus paziņo 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja kontaktpersonai pa e-pastu, kas norādīts 3.punktā. 

8.2. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs uz laikā iesniegtiem jautājumiem atbildēs piecu darbdienu laikā, bet 

ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms Pieteikuma/Piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. 

8.3. Atbildi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus 

ievieto šo informāciju tīmekļvietnē, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī 

uzdoto jautājumu. 

8.4. Visi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iepirkuma procedūras laikā sniegtie Nolikuma skaidrojumi, 

grozījumi un papildinājumi ir Nolikuma neatņemamā sastāvdaļa. 

B. KANDIDĀTU ATLASE (1.posms) 

9. Pieteikuma/piedāvājuma noformēšana 

9.1. Kandidāts/Pretendents sagatavo un iesniedz pieteikumu/piedāvājumu saskaņā ar šī Nolikuma un 

skaidrojumu prasībām, kā arī ņemot vērā Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus. 

9.2. Pieteikums/piedāvājums jāiesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu 

apakšsistēmā, ievērojot šādas Kandidāta/Pretendenta izvēles iespējas: 
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9.2.1. izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, 

aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā ievietotās formas; 

9.2.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus Elektronisko iepirkumu 

sistēmas e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas 

PDF formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par 

aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem). 

9.3. Sagatavojot pieteikumu/piedāvājumu, Kandidāts/Pretendents ievēro, ka: 

9.3.1. Pieteikuma/piedāvājuma veidlapa jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā 

dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai vēlākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā 

formātā; 

9.3.2. Pieteikumu/piedāvājumu paraksta Kandidātu/Pretendentu pārstāvēt tiesīgā persona, pievienojot 

pārstāvību apliecinošu dokumentu (piemēram, pilnvaru); 

9.3.3. dokumentus Kandidāts/Pretendents pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs iesniegt elektroniskā formā, 

gan parakstot ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu, gan 

parakstot ar drošu elektronisko parakstu. 

9.4. Pieteikums/piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Elektronisko iepirkumu 

sistēmas e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai 

informācijai, tostarp pieteikums/piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas 

programmatūras vai to ģeneratorus. 

 

10. Pieteikuma/piedāvājuma derīguma termiņš 

10.1. Pieteikuma/piedāvājuma derīguma termiņš ir ne mazāks kā 6 (seši) mēneši pēc 

pieteikuma/piedāvājumu iesniegšanas beigu datuma. Pieteikumi/piedāvājumi ar mazāku derīguma 

termiņu tiks atzīti kā neatbilstoši un tiks noraidīti.  

10.1.1. Kandidātam/Pretendentam viņa pieteikums/piedāvājums ir saistošs visu 

pieteikuma/piedāvājuma derīguma termiņu. 

10.1.2. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var lūgt Kandidātam/Pretendentam pagarināt 

pieteikuma/piedāvājuma derīguma termiņu uz noteiktu laiku.  

 

11. Pieteikuma saturs 

Pretendentam pieteikumā jāiekļauj šādi dokumenti norādītajā secībā: 

11.1. Pieteikuma vēstule, kas sagatavota un aizpildīta atbilstoši Pielikumā Nr.1 pievienotajai formai, kuru 

paraksta persona ar tiesībām pārstāvēt Kandidātu vai tās pilnvarots pārstāvis. Ja Pieteikuma vēstuli 

paraksta pilnvarota persona, jāpievieno dokuments, kas apliecina attiecīgās personas pilnvarojumu 

parakstīt pieteikumu. 

11.2. Kandidāta kvalifikāciju apliecinošie dokumenti saskaņā ar Nolikuma 12.punktu. 

11.3. Informācija par Kandidātu un tā resursiem saskaņā ar Pielikuma Nr.2 Formu I, kā arī darbinieku 

pieredzes, iemaņas un spējas apliecinošu informāciju (speciālista amatu/ prof.kvalifikāciju/ specialitāti 

un sertifikāta/ apliecības numuru, izsniegšanas datumu un derīguma termiņu, ja tāds ir), tādā apjomā, lai 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs varētu novērtēt Kandidāta personāla atbilstību iepirkuma 

priekšmetam. 

 

12. Kandidātu kvalifikācijas (atlases) prasības  

12.1. Kandidātam ir jāiesniedz sekojoši dokumenti vai šo dokumentu kopijas, kas apstiprina tā atbilstību 

atlases prasībām: 

Nr.p.k. Kandidātu atlases prasība Iesniedzamie dokumenti 

12.1.1.  Personas paraksta tiesības Kandidāta vārdā; Pielikumam Nr.1 "Piedāvājuma vēstule" 

jāpievieno dokumenti, kas apliecina 

Piedāvājuma vēstuli parakstījušās personas 

paraksta tiesības Kandidāta vārdā (izņemot 

gadījumu, ja paraksta tiesīga persona ir 

norādīta Latvijas Republikas Uzņēmumu 

reģistrā). 

12.1.2.  Kandidāts ir reģistrēts attiecīgās 

(reģistrācijas) valsts likumā noteiktajā 

kārtībā; 

Ja Kandidāts ir reģistrēts vai tā pastāvīgā 

dzīvesvieta ir ārpus Latvijas, noteiktā kārtībā 

apliecinātas reģistrācijas dokumentu kopijas, 
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Nr.p.k. Kandidātu atlases prasība Iesniedzamie dokumenti 

ko izdevušas Kandidāta reģistrācijas valsts 

kompetentas iestādes. 

12.1.3.  Kandidāts vai persona, kura ir Kandidāta 

valdes vai padomes loceklis, patiesais 

labuma guvējs, pārstāvēttiesīgā persona vai 

prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota 

pārstāvēt Kandidātu darbībās, kas saistītas ar 

filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par 

sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā 

un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, 

nav atzīta par vainīgu vai tai nav piemērots 

piespiedu ietekmēšanas līdzeklis par jebkuru 

no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem: 

a) noziedzīgas organizācijas izveidošana, 

vadīšana, iesaistīšanās tajā vai tās sastāvā 

ietilpstošā organizētā grupā vai citā 

noziedzīgā formējumā vai piedalīšanās šādas 

organizācijas izdarītajos noziedzīgajos 

nodarījumos, 

b) kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa 

piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, 

neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos, 

neatļauta labumu pieņemšana, komerciāla 

uzpirkšana, labuma prettiesiska pieprasīšana, 

pieņemšana vai došana, tirgošanās ar ietekmi, 

c) krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi 

iegūtu līdzekļu legalizēšana, 

d) terorisms, terorisma finansēšana, teroristu 

grupas izveide vai organizēšana, ceļošana 

terorisma nolūkā, terorisma attaisnošana, 

aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai 

personas vervēšana vai apmācīšana terora 

aktu veikšanai, 

e) cilvēku tirdzniecība, 

f) izvairīšanās no nodokļu vai tiem 

pielīdzināto maksājumu nomaksas. 

Izslēgšanas nosacījums netiek piemērots, ja 

no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un 

nepārsūdzams tiesas spriedums, prokurora 

priekšraksts par sodu vai citas kompetentas 

institūcijas pieņemtais lēmums, līdz 

piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 

trīs gadi. 

Ja Latvijā reģistrēta Kandidāta valdes vai 

padomes loceklis, patiesā labuma guvējs, 

pārstāvēttiesīgā persona, prokūrists, vai 

persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt 

Kandidātu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ir 

reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī – 

jāiesniedz kompetentas institūcijas izziņa, 

kas izdota ne agrāk kā 6 mēnešus pirms 

piedāvājuma iesniegšanas dienas, kas 

apliecina, ka uz šīm personām neattiecas 

Nolikuma 12.1.3.punktā minētie gadījumi. 

Ja Kandidāts ir reģistrēts vai tā pastāvīgā 

dzīvesvieta ir ārpus Latvijas, izziņas, kas 

izdotas ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms 

piedāvājuma iesniegšanas dienas un 

sastādītas saskaņā ar piegādātāja reģistrācijas 

valsts normatīvajiem aktiem un kas 

apliecina, ka uz Kandidātu neattiecas neviens 

no Nolikuma 12.1.3.punktā noteiktajiem 

izslēgšanas noteikumiem. 

12.1.4.  Nav konstatēts, ka Kandidātam 

pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts 

lēmums par iespējamu iepirkuma līguma 

slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai 

valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā 

pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi (tai 

skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 

iemaksu parādi), kas kopsummā kādā no 

valstīm pārsniedz 150 euro.  

Apliecinājums saskaņā ar Pielikumu Nr.1 

"Piedāvājuma vēstule". Attiecībā uz Latvijā 

reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem 

Kandidātiem Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzējs ņem vērā informāciju, kas ievietota 

Ministru kabineta noteiktajā informācijas 

sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās 

nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā 

īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas 

pēdējās datu aktualizācijas datumā. 

Ja Kandidāts ir reģistrēts vai tā pastāvīgā 

dzīvesvieta ir ārpus Latvijas, papildus 

jāiesniedz izziņa, ka Kandidātam attiecīgajā 
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ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts 

sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 

parādu, kas kopsummā pārsniedz 150,00 

EUR (viens simts piecdesmit euro un 00 

centi) (izziņa izsniegta ne agrāk kā 6 

mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas 

dienas). 

12.1.5.  Nav pasludināts Kandidāta maksātnespējas 

process, nav apturēta Kandidāta saimnieciskā 

darbība vai Kandidāts tiek likvidēts. 

Ja Kandidāts ir reģistrēts vai tā pastāvīgā 

dzīvesvieta ir ārpus Latvijas, izziņas, kas 

izdotas ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms 

pieteikuma iesniegšanas dienas un sastādītas 

saskaņā ar piegādātāja reģistrācijas valsts 

normatīvajiem aktiem un kas apliecina, ka uz 

Kandidātu neattiecas Nolikuma 

12.1.5.punktā noteiktais izslēgšanas 

noteikums. 

12.1.6.  Kandidātam nav konkurenci ierobežojošas 

priekšrocības iepirkuma procedūrā, tas nav 

bijis iesaistīts vai ar to saistīta juridiskā 

persona nav bijusi iesaistīta iepirkuma 

procedūras sagatavošanā, izņemot gadījumu, 

ja to var novērst ar mazāk ierobežojošiem 

pasākumiem, un Kandidāts var pierādīt, ka tā 

vai ar to saistītas juridiskās personas dalība 

iepirkuma procedūras sagatavošanā 

neierobežo konkurenci. 

Apliecinājums saskaņā ar Pielikumu Nr.1 

"Pieteikuma vēstule". 

12.1.7.  Kandidāts ar tādu kompetentas institūcijas 

lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies 

spēkā un kļuvis neapstrīdams un 

nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu 

konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas 

kā horizontālā karteļa vienošanās, izņemot 

gadījumu, kad attiecīgā institūcija, 

konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, 

par sadarbību iecietības programmas ietvaros 

Kandidātu ir atbrīvojusi no naudas soda vai 

samazinājusi naudas sodu. Izslēgšanas 

nosacījums netiek piemērots, ja no dienas, 

kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams 

tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par 

sodu vai citas kompetentas institūcijas 

pieņemtais lēmums, līdz piedāvājuma 

iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši. 

Ja Kandidāts ir reģistrēts vai tā pastāvīgā 

dzīvesvieta ir ārpus Latvijas, izziņas, kas 

izdotas ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms 

piedāvājuma iesniegšanas dienas un 

sastādītas saskaņā ar piegādātāja reģistrācijas 

valsts normatīvajiem aktiem un kas 

apliecina, ka uz Kandidātu neattiecas 

Nolikuma 12.1.7.punktā noteiktais 

izslēgšanas noteikums. 

12.1.8.  Kandidāts ar kompetentas institūcijas 

lēmumu, prokurora priekšrakstu par sodu vai 

tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis 

neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par 

vainīgu un sodīts pārkāpumā, kas izpaužas 

kā: 

a) vienas vai vairāku personu nodarbināšana, 

ja tām nav nepieciešamās darba atļaujas vai 

tās nav tiesīgas uzturēties Eiropas Savienības 

dalībvalstī. Izslēgšanas nosacījums netiek 

piemērots, ja no dienas, kad kļuvis 

neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas 

spriedums, prokurora priekšraksts par sodu 

Ja Kandidāts ir reģistrēts vai tā pastāvīgā 

dzīvesvieta ir ārpus Latvijas, izziņas, kas 

izdotas ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms 

piedāvājuma iesniegšanas dienas un 

sastādītas saskaņā ar piegādātāja reģistrācijas 

valsts normatīvajiem aktiem un kas 

apliecina, ka uz Kandidātu neattiecas 

Nolikuma 12.1.8.punktā noteiktais 

izslēgšanas noteikums. 
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vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais 

lēmums, līdz piedāvājuma iesniegšanas 

dienai ir pagājuši trīs gadi; 

b) personas nodarbināšana bez rakstveidā 

noslēgta darba līguma, normatīvajos aktos 

noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo 

personu informatīvo deklarāciju par 

darbiniekiem, kas iesniedzama par personām, 

kuras uzsāk darbu. Izslēgšanas nosacījums 

netiek piemērots, ja no dienas, kad kļuvis 

neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas 

spriedums, prokurora priekšraksts par sodu 

vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais 

lēmums, līdz piedāvājuma iesniegšanas 

dienai ir pagājuši 12 mēneši; 

12.1.9.  Kandidāts, kurš ir Latvijas nerezidents, 

Līguma noslēgšanas gadījumā izveidos 

pastāvīgo pārstāvniecību Latvijā; 

Rakstisks apliecinājums, ka Līguma 

noslēgšanas gadījumā tas izveidos pastāvīgo 

pārstāvniecību Latvijā vai arī apliecinājums, 

ka Kandidātam šāda pārstāvniecība jau ir 

izveidota. 

12.1.10.  Kandidātam, kurš sniedz jebkuram citam 

elektroenerģijas un/vai dabasgāzes tirgotājam 

un/vai sadales operatoram mediju plānošanas 

un reklāmu izvietošanas  masu medijos 

pakalpojumu vai līdzīgu pakalpojumu, 

jānodrošina Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēja konfidencialitātes nosacījumu 

ievērošana. 

Ja Kandidāts sniedz mediju plānošanas un 

reklāmu izvietošanas  masu medijos 

pakalpojumu vai līdzīgu pakalpojumu 

jebkuram citam elektroenerģijas un/vai 

dabasgāzes tirgotājam un /vai sadales 

operatoram, tad jāiesniedz apliecinājums 

saskaņā ar Pielikumu Nr.8 

"Konfidencialitātes nosacījumu ievērošanas 

apliecinājums".  

12.1.11.  Kandidātam ir vai uz iepirkuma līguma 

slēgšanas brīdi būs spēkā esošs līgums par 

SIA "TNS Latvia" veikto TV, radio, preses 

mediju auditorijas pētījumu rezultātu, kas 

iekļauj Latvijas iedzīvotāju mediju lietošanas 

paradumu pētījumus, lietošanas tiesības pilnā 

apjomā, kā arī SIA "TNS Latvia" apkopotā 

Latvijas reklāmu reģistra lietošanas tiesības 

pilnā apjomā par TV, preses, vides un radio 

medijiem, kas nodrošina iespēju Kandidātam 

analizēt datus par Latvijas mediju reklāmas 

tirgu. 

Apliecinājums saskaņā ar Pielikumu Nr.8 

"Apliecinājums par pētījumu rezultātu un 

reklāmu reģistra lietošanu", kuru paraksta 

SIA "TNS" paraksttiesīgā persona, vai 

Apliecinājums, ka Kandidāts līguma 

slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā 

atbilstoši nolikuma 24.5. punktam iesniegs 

"Apliecinājumu par mediju auditorijas 

pētījumu rezultātu un reklāmu reģistra 

lietošanu". 

12.1.12.  Kandidātam ir vai uz iepirkuma līguma 

slēgšanas brīdi būs tiesības lietot SIA 

"Gemius Latvia" Latvijas iedzīvotāju 

interneta lietošanas paradumu pētījuma 

rezultātus pilnā apjomā (Gemius Audience) 

vai tiem līdzvērtīgus datus no cita 

uzņēmuma. 

Apliecinājums saskaņā ar Pielikumu Nr.8 

"Apliecinājums par Latvijas iedzīvotāju 

interneta lietošanas paradumu pētījumu 

rezultātu lietošanu", kuru paraksta SIA 

"Gemius Latvia" paraksttiesīgā persona vai 

cita līdzvērtīga datu sniedzēja uzņēmuma 

paraksttiesīgā persona, vai Apliecinājums, ka 

Kandidāts līguma slēgšanas tiesību 

piešķiršanas gadījumā atbilstoši nolikuma 

24.5. punktam iesniegs "Apliecinājumu par 

Latvijas iedzīvotāju interneta lietošanas 

paradumu pētījumu rezultātu lietošanu". 

12.1.13.  Kandidātam ir pieredze mediju plānošanā un, 

reklāmu izvietošanā masu medijos. 

Kandidāts ne vairāk kā 3 (trijos) iepriekšējos 

Informācija par Kandidātu un tā pieredzi 

saskaņā ar Pielikuma Nr.2 Formu II, 

Jāpievieno informācija par sniegtajiem 
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gados līdz pieteikuma iesniegšanas brīdim ir 

veicis mediju plānošanu un reklāmu 

izvietošanu masu medijos 3 (trīs) dažādu 

pasūtītāju uzdevumā, katra pasūtītāja 

pasūtījumu apjomam 12 mēnešu laika 

periodā sasniedzot vismaz 200 000,00 EUR 

(bez PVN) un katram minētam pasūtītājam 

veicot mediju plānošanu un izvietošanu  TV, 

radio, interneta un vides medijos.  

pakalpojumiem ne vairāk kā pēdējos trijos  

gados līdz pieteikuma iesniegšanas brīdim. 

Jāpievieno atsauksme no katra minētā 

pasūtītāja par uzrādītā pakalpojuma  

sniegšanu (atsauksmē jānorāda Kandidāta 

nosaukums, reģistrācijas nr., un 

apstiprinājums, ka pasūtījumu apjoms 12 

mēnešu laika periodā sasniedzis vismaz 

200 000,00 EUR (bez PVN)). 

12.1.14.  Kandidāta iepriekšējo 3 (trīs) gadu vai 

nostrādātā perioda, ja Kandidāts savu darbību 

uzsācis vēlāk par norādīto periodu, vidējais 

gada neto (finanšu) apgrozījums nav mazāks 

par 800 000,00 EUR (ja Kandidāts ir personu 

apvienība, tad šī prasība attiecināma uz 

personu apvienību kopumā). Šajā periodā 

Kandidāta paša kapitāls ir pozitīvs un 

apgrozāmie aktīvi ir lielāki par īstermiņa 

saistībām (ja Kandidāts ir personu apvienība, 

tad šī prasība attiecināma uz katru personu 

apvienības dalībnieku). 

Finanšu pārskats vai izraksts no finanšu 

pārskata, ja finanšu pārskats ir publiski 

pieejams saskaņā ar Kandidāta reģistrācijas 

valsts normatīvajiem aktiem.  

 

12.2. Ja Kandidāts ir personālsabiedrība, tad personālsabiedrības biedram jāiesniedz apliecinājumi saskaņā 

ar Nolikuma 12.1.3.-12.1.8.punktu prasībām. 

12.3. Ja Kandidāts paredzējis pasūtījuma izpildei piesaistīt apakšuzņēmēju(–us), kura sniedzamo 

pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% no kopējās pakalpojuma vai piegādes līguma vērtības, 

Kandidātam jāiesniedz apakšuzņēmēju saraksts, saskaņā ar Pielikuma Nr.1 Tabulu, kurā ir uzskaitīti 

apakšuzņēmējam paredzētie pakalpojumi. Kandidāta apakšuzņēmējam(–iem) jāiesniedz 

apliecinājumi saskaņā ar Nolikuma 12.1.4.-12.1.8.punktu prasībām 

12.4. Kandidāts ir tiesīgs balstīties uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst 

Nolikumā noteiktajām atlases prasībām, iesniedzot attiecīgu šīs personas apliecinājumu. Šādā 

gadījumā uz Kandidāta norādīto personu, uz kuras iespējām Kandidāts balstās, lai apliecinātu, ka tā 

kvalifikācija atbilst iepirkumu procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmas 

Nolikuma 12.1.3.-12.1.8.punktā minētās prasības, un Kandidātam par šo personu piedāvājumā 

jāiekļauj attiecīgie kvalifikāciju apliecinošie dokumenti. 

12.5. Ja Kandidāta vai 12.2.punktā vai 12.3.punktā vai 12.4.punktā minētās personas maksātnespējas 

procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka 

iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir 

tiesīgs, izvērtējot iespējamos ekonomiskos riskus, lemt par attiecīgā Kandidāta neizslēgšanu no 

iepirkuma procedūras. 

12.6. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izslēgs Kandidātu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā: 

12.6.1. ja Kandidāts nav iesniedzis 12.1.punktā un 12.2.punktā (ja Kandidāts ir personālsabiedrība) 

un 12.3.punktā (ja tiek piesaistīti apakšuzņēmēji, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 

10% no kopējās pakalpojuma vai piegādes līguma vērtības) un 12.4.punktā (ja Kandidāts balstītās uz 

citu personu iespējām, lai apliecinātu kvalifikāciju) minētos dokumentus; 

12.6.2. ja iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja 

amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar Kandidātu 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 30. panta pirmās vai otrās daļas izpratnē vai 

ieinteresēts kāda Kandidāta izvēlē, un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam nav iespējams novērst 

šo situāciju ar Kandidātu mazāk ierobežojošiem pasākumiem; 

12.6.3. ja Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību šajā Nolikumā 

noteiktajām atlases prasībām. 

12.7. Kā sākotnējo pierādījumu, lai apliecinātu atbilstību Nolikuma 12.punkta prasībām, Kandidāts ir tiesīgs 

iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (turpmāk – EVIPD) (EVIPD veidlapu 

paraugus nosaka Eiropas Komisijas 2016.gada 5.janvāra Īstenošanas regula 2016/7, ar ko nosaka 

standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam). Ja Kandidāts izvēlējies 
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iesniegt EVIPD, lai apliecinātu, ka tas atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām 

Kandidātu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām 

Kandidāts balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos 

noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 

vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu EVIPD 

par katru tās dalībnieku. EVIPD veidlapu Kandidāts var aizpildīt, izmantojot Eiropas Komisijas 

tīmekļvietnē izveidoto rīku https://ec.europa.eu/tools/espd, un pievienot to pieteikumam. 

 

13. Pieteikuma iesniegšanas vieta un termiņš 

13.1. Kandidātam pieteikums jāiesniedz Elektronisko iepirkumu sistēmas  e-konkursu apakšsistēmā 

(www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/44539) līdz Elektronisko iepirkumu 

sistēmas e-konkursu apakšsistēmā norādītajam pieteikumu iesniegšanas termiņam. 

Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie pieteikumi tiks 

atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām. 
13.2. Ja no sistēmas uzturētāja (Valsts reģionālās attīstības aģentūra) būs saņemts paziņojums par 

traucējumiem elektroniskās informācijas sistēmas darbībā, kuru dēļ nav iespējams iesniegt 

pieteikumus, pieteikumu iesniegšanas termiņš tiks pagarināts un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs 

pircēja profilā publicēs informāciju par pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu. Ja no 

sistēmas uzturētāja būs saņemts paziņojums par traucējumiem elektroniskās informācijas sistēmas 

darbībā, kuru dēļ nav iespējams nodrošināt pieteikumu drošību, iepirkuma procedūra tiks pārtraukta. 

 

14. Pieteikumu atvēršanas kārtība  

Iesniegtie pieteikumi tiks atvērti Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā  uzreiz pēc 

pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām. Iesniegto pieteikumu atvēršanas procesam var sekot līdzi 

tiešsaistes režīmā Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā. 

 

15. Pieteikumu atbilstības pārbaude un Kandidātu atlase 

15.1. Pieteikumu atbilstības pārbaude tiks veikta, lai noteiktu, vai pieteikums ir atbilstošs Nolikuma 

prasībām.  

15.2. Pieteikums tiks atzīts par neatbilstošu, ja: 

15.2.1. Nav norādīts pieteikuma derīguma termiņš vai tas neatbilst šī Nolikuma prasībām; 

15.2.2. Nav sniegta pilnībā visa 12.punktā prasītā informācija Kandidāta kvalifikācijas novērtēšanai, 

sniegtā informācija nav patiesa vai nav atbilstoša Nolikuma 12.punktā noteiktajām atlases 

prasībām; 

15.2.3. iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja 

amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar 

Pretendentu (Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 30. panta pirmās vai otrās 

daļas izpratnē) vai ir ieinteresēts kāda Kandidāta izvēlē, un sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzējam nav iespējams novērst šo situāciju ar pretendentu mazāk ierobežojošiem 

pasākumiem; 

15.2.4. Kandidātam ir konkurenci ierobežojošas priekšrocības iepirkuma procedūrā, jo tas ir bijis 

iesaistīts vai ar to saistīta juridiskā persona ir bijusi iesaistīta iepirkuma procedūras 

sagatavošanā, un to nevar novērst ar mazāk ierobežojošiem pasākumiem, un Kandidāts nevar 

pierādīt, ka tā vai ar to saistītas juridiskās personas dalība iepirkuma procedūras sagatavošanā 

neierobežo konkurenci; 

15.2.5. Kandidāts nav pildījis noslēgtu līgumu un tādēļ izmantotas līgumā paredzētās tiesības 

vienpusēji atkāpties no līguma vai ir izdarījis smagu profesionālās darbības pārkāpumu, un tas 

ir atzīts ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un 

kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams. Kandidātu neizslēdz no dalības Iepirkuma procedūrā, ja 

no dienas, kad lauzts līgums vai stājies spēkā lēmums vai tiesas spriedums līdz Pieteikuma 

iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši. 

15.3. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārbaudīt Kandidāta iesniegto informāciju kompetentās 

institūcijās, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, t.sk. pie iepriekšējiem 

pasūtītājiem. Gadījumos, kad Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir ieguvis informāciju šādā veidā, 

attiecīgais Kandidāts ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai. 

https://ec.europa.eu/tools/espd
http://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/30344
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15.4. Lai nodrošinātu visu pieteikumu izvērtēšanu, salīdzināšanu un pārbaudi, Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzējam ir tiesības pieprasīt no Kandidāta noteiktā termiņā iesniegt skaidrojumus un precizējumus 

par iesniegtajiem dokumentiem, lai precizētu iesniegto Pieteikumu atbilstību iepirkuma procedūras 

dokumentos noteiktajām prasībām. 

15.5. Ja Kandidāts, kurš būtu uzaicināms iesniegt piedāvājumu, ir iesniedzis Eiropas vienoto iepirkuma 

procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai Kandidātu atlases prasībām, kas noteiktas 

paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs 

pirms lēmuma pieņemšanas par Kandidātu atlases rezultātiem pieprasa iesniegt dokumentus, kas 

apliecina Kandidāta atbilstību Kandidātu atlases prasībām. 

15.6. Ja neviens no Kandidātiem neatbildīs atlases noteikumu prasībām, iepirkuma procedūra tiks izbeigta. 

C. SARUNAS (2.posms) 

Visiem Kandidātiem, kuru pieteikumi tiks atzīti par atbilstošiem atlases prasībām Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzējs nosūtīs uzaicinājumu noteiktā termiņā iesniegt sarunu piedāvājumus, saskaņā ar 

sarunu nolikuma (2.posms) prasībām. 

 

16. Sākotnējā piedāvājuma noformēšana un saturs 

16.1. Pretendents sagatavo un iesniedz sākotnējo piedāvājumu saskaņā ar šī sarunu nolikuma un skaidrojumu 

prasībām, kā arī, ņemot vērā Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus. 

16.2. Pretendentam jāiesniedz piedāvājums par visu pakalpojuma apjomu. 

16.3. Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus. 

16.4. Sākotnējam Piedāvājumam jāsatur: 

16.4.1. Piedāvājuma vēstule, kas sagatavota un aizpildīta atbilstoši Pielikumā Nr.3 pievienotajai 

formai, kuru paraksta persona ar tiesībām pārstāvēt Pretendentu vai tās pilnvarots pārstāvis. Ja 

Piedāvājuma vēstuli paraksta pilnvarota persona, jāpievieno dokuments, kas apliecina 

attiecīgās personas pilnvarojumu parakstīt piedāvājumu. 

16.4.2. Piedāvājuma nodrošinājums (saskaņā ar 17.punktu); 

16.4.3. Tehniskais-Finanšu piedāvājums (saskaņā ar Pielikumu Nr.4). 

16.4.3.2. Piedāvājumā iekļautajām cenām jābūt norādītām euro (EUR) ar divām zīmēm aiz 

komata, atlaidēm jābūt norādītām % (procentos) ar divām zīmēm aiz komata. 

16.4.3.3. Piedāvājuma cenās jābūt ietvertiem visiem nodokļiem (izņemot PVN) un nodevām, 

kā arī visām administrācijas, dokumentu sagatavošanas, saskaņošanas, transporta, 

komandējuma un citām izmaksām, kas saistītas ar Pakalpojumu izpildi. Piedāvājuma cenās 

jābūt iekļautām visām izmaksām, kas varētu rasties līguma darbības laikā, tai skaitā 

izmaksām par mediju plānošanu, optimizāciju, iepirkšanu, analīzi, konsultācijām, komisijas 

maksām, papildus koeficientiem, kas nav iekļauti Pielikumā Nr.4 Tehniskais - Finanšu 

piedāvājums un citām ar pakalpojuma nodrošināšanu saistītām izmaksām. Līguma darbības 

laikā papildus izmaksas netiks akceptētas. 

16.4.3.4. Pretendenta piedāvātajām cenām ir jābūt nemainīgām visā vispārīgās vienošanās 

saistību izpildes termiņā, arī valūtas kursu, cenu inflācijas, citu cenu izmaiņu un jebkuru 

iespējamo papildus izmaksu (garantiju, piegādes, personāla, IT infrastruktūras, transporta, 

nodokļu, nodevu u.c.) gadījumos un tās netiks pakļautas nekādām cenas izmaiņām vai 

indeksācijai, izņemot nolikumā un tā pielikumos atrunātajos gadījumos. 

16.4.3.5. Apmaksa par izpildīto pakalpojumu, kas veikts saskaņā ar noslēgto vispārīgo 

vienošanos, tiek veikta saskaņā ar iesniegto rēķinu 30 (trīsdesmit) dienu laikā, veicot 

pārskaitījumu uz rēķinā norādīto kredītiestādes kontu. 

16.5. Sākotnējais Piedāvājums jāiesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu 

apakšsistēmā noformējot, atbilstoši Nolikuma 9.punktam. 

 

17. Piedāvājuma nodrošinājums 

17.1. Pretendentam jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums 5 000,00 EUR (pieci tūkstoši euro un 00 centi) 

apmērā. 

17.2. Piedāvājuma nodrošinājums jāiesniedz vienā no formām: 

17.2.1. kā kredītiestādes beznosacījumu garantijas oriģināls uz Pretendenta vārda, ko izsniegusi 

kredītiestāde, kas darbojas Latvijas Republikā vai ārvalstīs, atbilstoši formai, kas norādīts 
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Pielikumā Nr.5. Kredītiestādes garantijai jābūt izdotai un reģistrētam saskaņā ar kredītiestādes 

reģistrācijas valsts likumiem. 

17.2.2. kā apdrošināšanas polises oriģināls, kurā kā apdrošinātais ir norādīts Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzējs un ko izsniegusi Latvijas Republikā vai ārvalstīs reģistrēta apdrošināšanas 

sabiedrība, tai pievienojot apdrošināšanas noteikumu kopiju un apdrošinātāja atbilstoši 

Pielikumā Nr.5 noteiktai formai izsniegtās garantijas vēstules oriģinālu. Papildus Pretendents 

iesniedz kredītiestādes maksājuma uzdevumu, kas apliecina, ka Pretendents ir veicis 

apdrošināšanas prēmijas maksājumu apdrošināšanas polisē noteiktajā apjomā un termiņā; 

17.2.3. kā maksājuma uzdevuma dublikāts, kas apliecina, ka maksājums ir ticis ieskaitīts Nolikuma 

1.punktā norādītajā Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja kontā. Uz maksājuma uzdevuma 

jānorāda mērķis: Piedāvājuma nodrošinājums sarunu procedūrai "Mediju plānošanas un 

reklāmu izvietošanas masu medijos pakalpojuma iegāde 2021.gadam" (ID Nr. IPR-64251). 

17.3. Nolikuma 17.2.1. un 17.2.2.punktā noteiktajiem piedāvājuma nodrošinājuma veidiem ir jāsatur 

neatsaucams apsolījums samaksāt Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam pēc tā pirmā pieprasījuma 

pilnu nodrošinājuma summu, ja ir iestājušies Nolikuma 17.7.punktā noteiktie piedāvājuma 

nodrošinājuma samaksas nosacījumi. 

17.4. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā īsākajā no šādiem termiņiem: 

17.4.1. iepirkuma procedūras dokumentos minētā piedāvājuma derīguma termiņā, kas noteikts, 

skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas, vai jebkurā piedāvājuma derīguma termiņa 

pagarinājumā, kuru sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam rakstveidā paziņojis Pretendents un 

galvotājs. 

17.4.2. līdz dienai, kad pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pirms 

iepirkuma līguma noslēgšanas iesniedz līguma nodrošinājumu. 

17.4.3. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai. 

17.4.4. attiecībā uz pretendentu, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles 

kritēriju, līdz dienai, kad tas pēc līguma noslēgšanas iesniedz līguma nodrošinājumu. 

17.5. Piedāvājuma nodrošinājums tiks atgriezts, iestājoties īsākajam no šādiem termiņiem: 

17.5.1. pēc piedāvājuma derīguma termiņa beigām; 

17.5.2. pēc dienas, kad noslēgts līgums ar par uzvarētāju atzīto Pretendentu; 

17.5.3. par uzvarētāju atzītajam Pretendentam – pēc līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanas  

17.6. Piedāvājuma nodrošinājums tiek ieturēts, ja 

17.6.1. Pretendents atsauc savu piedāvājumu tā derīguma laikā,; 

17.6.2. Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, nav 

parakstījis līgumu piedāvājuma derīguma termiņā;; 

17.6.3. Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, nav 

iesniedzis iepirkuma procedūras dokumentos paredzēto līguma izpildes nodrošinājumu Nolikumā 

noteiktajā termiņā. 

17.7. Piedāvājuma nodrošinājums naudas pārskaitījuma formā tiek atmaksāts Pretendenta kontā, 

kredītiestādes garantijas oriģināls tiek atgriezts pēc Pretendenta rakstiska pieprasījuma. 

17.8. Ja Pretendentam nav iespējams piedāvājumam pievienot piedāvājuma nodrošinājumu ar drošu 

elektronisko parakstu, Piedāvājuma nodrošinājuma oriģināldokuments jāiesniedz personīgi AS 

"Latvenergo", administratīvajā ēkā Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā, LV-1230, Latvijā, pastā kontrolē 

(ieeja pa kāpnēm no Mednieku ielas, uz durvīm norāde Iepirkumu piedāvājumu, dokumentu, 

korespondences iesniegšana) vai jānosūta pa pastu uz Nolikuma 1. punktā norādīto Pasūtītāja adresi 

līdz Nolikuma 18.1. punktā minētajam termiņam. 

 

18. Piedāvājumu iesniegšana 

18.1. Pretendentam sākotnējais piedāvājums jāiesniedz Elektronisko iepirkumu sistēmas  e-konkursu 

apakšsistēmā (www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/44539) līdz Elektronisko 

iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā norādītajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam. 

Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks 

atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.  
18.2. Ja no sistēmas uzturētāja (Valsts reģionālās attīstības aģentūra) būs saņemts paziņojums par 

traucējumiem elektroniskās informācijas sistēmas darbībā, kuru dēļ nav iespējams iesniegt 

piedāvājumus, piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiks pagarināts un Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzējs pircēja profilā publicēs informāciju par piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu. Ja 

no sistēmas uzturētāja būs saņemts paziņojums par traucējumiem elektroniskās informācijas sistēmas 

http://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/29778
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darbībā, kuru dēļ nav iespējams nodrošināt piedāvājumu drošību, iepirkuma procedūra tiks 

pārtraukta. 

 

19. Sākotnējo Piedāvājumu atvēršana 

19.1. Iesniegtie sākotnējie piedāvājumi tiks atvērti Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā 

uzreiz pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Iesniegto sākotnējo piedāvājumu atvēršanas 

procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā. 

 

20. Piedāvājumu izskatīšanas kārtība un sarunas ar Pretendentiem 

20.1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izskatīs sākotnējos piedāvājumus, lai noteiktu, vai tie ir sagatavoti 

atbilstoši Nolikuma prasībām. Pretendenta sākotnējais piedāvājums tiks noraidīts kā neatbilstošs 

Nolikuma prasībām, ja: 

20.1.1. ir konstatēta Pretendenta neatbilstība 12.1.2.-12.1.8.punktā noteiktajām Kandidātu atlases 

prasībām; 

20.1.2. nav iesniegts 17.punkta prasībām atbilstošs piedāvājuma nodrošinājums; 

20.1.3. piedāvājuma derīguma termiņš ir mazāks nekā noteikts 10.punktā; 

20.1.4. Pretendents nav iesniedzis tehnisko un /vai finanšu piedāvājumu, vai daļu no tehniskā un/vai 

finanšu piedāvājuma. 

20.2. Lai nodrošinātu visu piedāvājumu izvērtēšanu, salīdzināšanu un pārbaudi, Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzējam ir tiesības pieprasīt no Pretendenta noteiktā termiņā iesniegt skaidrojumus un precizējumus 

par iesniegto piedāvājumu. 

20.3. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var uzaicināt visu Pretendentu, kuru piedāvājumi netiks noraidīti 

saskaņā ar 19.1.punktu, pārstāvjus Piedāvājuma prezentācijai klātienē, lai saskaņotu iesniegto 

Piedāvājumu ar iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītos atbilstošāko 

Piedāvājumu saskaņā ar noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju. 

20.4. Sākotnējos un turpmākos piedāvājumus Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izvērtē slēgtās sēdēs. 

20.5. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir tiesības veikt sarunas ar Pretendentiem par to sākotnējiem un 

visiem turpmākajiem piedāvājumiem, lai uzlabotu to saturu, izņemot galīgos piedāvājumus. Sarunu 

laikā Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs rakstiski informēs visus Pretendentus, kuru piedāvājumi nav 

izslēgti saskaņā ar sarunu nolikuma 20.1.punktu, par visām tehniskās specifikācijas vai citām 

iepirkuma procedūras dokumentu izmaiņām un dos Pretendentiem laiku, lai tie varētu izmainīt un 

atkārtoti iesniegt grozītos piedāvājumus. Ja Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs plānos pabeigt sarunas, 

tas informēs atlikušos Pretendentus un noteiks vienotu termiņu galīgo piedāvājumu iesniegšanai.  

20.6. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pārliecināsies, ka galīgie piedāvājumi atbilst piedāvājumiem 

izvirzītajām prasībām un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām. 

20.7. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības var tikt piešķirtas bez sarunām, balstoties uz sākotnējiem 

piedāvājumiem. 

20.8. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude: 

20.8.1. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude tiks veikta, lai noteiktu, vai Tehniskais –Finanšu 

piedāvājums ir atbilstošs sarunu nolikuma prasībām. 

20.8.2. Pretendentu piedāvājumu tehniskā atbilstība tiks vērtēta, pamatojoties iesniegto Tehnisko - 

Finanšu piedāvājumu saskaņā ar Nolikuma 16.4.3.punkta prasībām, ka arī ņemot vērā sarunu 

laikā panāktās vienošanās. 

20.8.3. Piedāvājums tiks atzīts par tehniski neatbilstošu, ja piedāvājums neatbilst tehniskajā 

specifikācijā izvirzītajām prasībām. 

20.9. Nepamatoti lēta piedāvājuma pārbaude: 

20.9.1. lai izvērtētu nepamatoti lētu piedāvājumu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt 

detalizētus paskaidrojums par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem. Detalizētie 

paskaidrojumi īpaši var attiekties uz: 

20.9.1.1. ražošanas procesa, būvdarbu veikšanas metodes vai sniedzamo pakalpojumu 

izmaksām; 

20.9.1.2. izraudzītajiem tehniskajiem risinājumiem un īpaši izdevīgiem būvdarbu veikšanas, 

preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas apstākļiem, kas ir pieejami pretendentam; 

20.9.1.3. piedāvāto būvdarbu, preču vai pakalpojumu īpašībām un oriģinalitāti; 

20.9.1.4. vides, sociālo un darba tiesību un darba aizsardzības jomas normatīvajos aktos un 

darba koplīgumos noteikto pienākumu ievērošanu; 
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20.9.1.5. saistībām pret apakšuzņēmējiem; 

20.9.1.6. pretendenta saņemto komercdarbības atbalstu. 

20.9.2. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, konsultējoties ar Pretendentu, izvērtē tā sniegtos 

skaidrojumus. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir tiesības prasīt, lai Pretendents iesniedz 

izdrukas no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par Pretendenta un 

tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darbinieku vidējām stundas tarifa likmēm profesiju 

grupās, ja Valsts ieņēmumu dienests šādus datus apkopo. 

20.9.3. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs noraida piedāvājumu kā nepamatoti lētu, ja sniegtie 

skaidrojumi nepamato Pretendenta piedāvāto zemo cenas vai izmaksu līmeni vai ja cenā vai 

izmaksās nav iekļautas izmaksas, kas saistītas ar vides, sociālo un darba tiesību un darba 

aizsardzības jomas normatīvajos aktos un darba koplīgumos noteikto pienākumu ievērošanu. 

 

21. Piedāvājumu izvērtēšana 

21.1. Piedāvājumu izvērtēšana pēc sarunu nolikumā noteiktā piedāvājumu izvēles kritērija tiks veikta tikai 

tiem sākotnējiem vai galīgajiem piedāvājumiem, kuri ir atzīti par atbilstošiem un nav noraidīti.  

21.2. Sākotnējie vai galīgie piedāvājumi, kuri ir atzīti par atbilstošiem, tiks pārbaudīti, vai tajos nav 

aritmētisku kļūdu. Ja Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs konstatēs aritmētiskās kļūdas, tas šīs kļūdas 

izlabos un par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu informēs Pretendentu. Vērtējot finanšu 

piedāvājumu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ņems vērā aritmētisko kļūdu labojumus.  

21.3. Piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs –saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums. 

21.4. Piedāvājumu izvērtēšana notiks katrā pozīcijā (kritērijā), piešķirot noteiktu punktu skaitu. Par 

saimnieciski visizdevīgāko tiks atzīts tā pretendenta piedāvājums, kuram kopējā punktu summa par 

visām pozīcijām būs vislielākā. 

Nr. Kritērija nosaukums Maksimālais punktu 

skaits par kritēriju 

Komerciālie kritēriji, t.sk 

1 TV cenu piedāvājums 60 

2. Radio atlaižu piedāvājums 5 

3. Interneta mediju atlaižu un cenu piedāvājums 25 

4. Vides reklāmas medijs 5 

5. Preses izdevumi 3 

6. Aģentūras komisijas maksa (internetā par starptautisko mediju 

un programmātiskās reklāmas pirkšanu/plānošanu, kā arī 

komisija par citu mediju veidu un komisija par citu 3.pušu (ne 

finanšu piedāvājumā definēto mediju veidu, formātu) izmaksām)  

2 

Tehniskie kritēriji, t.sk. 

7. Stratēģijas uzdevuma piedāvājums 40 

7.1. Mediju izvēle 15 

7.2. Mediju stratēģijas kvalitatīvie parametri 15 

7.3. Efektīvs izmaksu izlietojums 10 

 Kopējais punktu skaits 140 

 

21.5. Komerciālie kritēriji. Tiek vērtētas cenas ar komisijas maksu, kā arī cenas pēc atlaides un ar 

komisijas maksu. 

21.6. Visas pozīcijas, kurās tiek piedāvātas atlaides, vispirms tālāku aprēķinu veikšanai atlaide tiek 

pārvērsta relatīvajā vērtībā jeb relatīvajā cenā pēc atlaides, pieņemot, ka bruto cena ir 1 (relatīvā 

vērtība), un vienāda visiem pretendentiem. Piemēram, ja vienam pretendentam ir atlaide 70%, bet 

citam 80%, tad salīdzināmā vērtība (cena) starp šiem pretendentiem ir attiecīgi 0,3 un 0,2 (plus 

attiecīgā pretendenta piedāvātā komisija par attiecīgo pozīciju). 

21.7. Aģentūras komisijas maksas pozīcijai "Internets - starptautiskie mediji un programmātiska reklāmas 

pirkšana/plānošana", kā arī "Citi mediji un komisija par citu 3.pušu (ne finanšu piedāvājumā definēto 

mediju, formātu) izmaksām" tiks salīdzināta relatīvā cena, pieņemot, ka mediju (3.puses izmaksas) 

pretendentiem ir vienādas. Tātad salīdzināmā vērtībā būs 1 + 1 x komisija (%). 

21.8. Katrā pozīcijā tiek salīdzinātas visu pretendentu piedāvātās cenas vai vidējās svērtās cenas 

savstarpēji. 

21.8.1. Cenas tiek salīdzinātas tām pozīcijām, kurām saskaņā ar Finanšu piedāvājuma formu 
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jāpiedāvā viena cena neatkarīgi no budžeta apjoma. 

21.8.2. Vidējās svērtās cenas tiek salīdzinātas tām pozīcijām, kurām saskaņā ar Finanšu piedāvājuma 

formu jāpiedāvā vairākas cenas atkarībā no budžeta apjoma. Vidējo svērto cenu aprēķins 

notiek sekojoši: 

21.8.2.1. Pozīcijām, kurām saskaņā ar Finanšu piedāvājuma formu jāpiedāvā 4 cenas 

(vai atlaides), cenai ar mazāko budžetu tiek piešķirts 65% svars, cenai pie nākamā 

(2.mazākā) budžeta sliekšņa tiek piešķirts 20% svars, cenai pie nākamā (2.lielākā) 

budžeta sliekšņa tiek piešķirts 10% svars, cenai pie nākamā (lielākā) budžeta 

sliekšņa tiek piešķirts 5% svars. Vidējā svērtā cena (atlaide), kas tālākos aprēķinos 

tiek salīdzināta starp pretendentiem, tiek aprēķināta katrai cenai (atlaidei) Finanšu 

piedāvājumā pie attiecīgā budžeta sliekšņa piešķirot attiecīgo svaru. Jāņem vērā, ka 

līguma darbības laikā tiek ievērots budžeta kumulatīvais princips cenu un atlaižu 

piemērošanas aprēķinā saskaņā ar Finanšu piedāvājumā formās norādīto (par visu 

līguma darbības laiku kopā). 

21.8.2.2. Pozīcijām, kurām saskaņā ar Finanšu piedāvājuma formu jāpiedāvā 3 cenas 

(vai atlaides), cenai ar mazāko budžetu tiek piešķirts 70% svars, cenai pie nākamā 

(vidējā) budžeta sliekšņa tiek piešķirts 25% svars, cenai pie nākamā (mazākā) 

budžeta sliekšņa tiek piešķirts 5% svars. Vidējā svērtā cena (atlaide), kas tālākos 

aprēķinos tiek salīdzināta starp pretendentiem, tiek aprēķināta katrai cenai (atlaidei) 

Finanšu piedāvājumā pie attiecīgā budžeta sliekšņa piešķirot attiecīgo svaru. Jāņem 

vērā, ka līguma darbības laikā tiek ievērots budžeta kumulatīvais princips cenu un 

atlaižu piemērošanas aprēķinā saskaņā ar Finanšu piedāvājumā formās norādīto (par 

visu līguma darbības laiku kopā). 

21.8.2.3. Pozīcijām, kurām saskaņā ar Finanšu piedāvājuma formu jāpiedāvā 2 cenas 

(vai atlaides), cenai ar mazāko budžetu tiek piešķirts 80% svars, cenai pie nākamā 

(lielākā) budžeta sliekšņa tiek piešķirts 20% svars. Vidējā svērtā cena (atlaide), kas 

tālākos aprēķinos tiek salīdzināta starp pretendentiem, tiek aprēķināta katrai cenai 

(atlaidei) Finanšu piedāvājumā pie attiecīgā budžeta sliekšņa piešķirot attiecīgo 

svaru. Jāņem vērā, ka līguma darbības laikā tiek ievērots budžeta kumulatīvais 

princips cenu un atlaižu piemērošanas aprēķinā saskaņā ar Finanšu piedāvājumā 

formās norādīto (par visu vispārīgās vienošanās darbības laiku kopā). 

21.9. Piedāvājuma pozīcijām, par kurām pretendenti piedāvās cenu, starp pretendentiem tiks salīdzināta 

piedāvātā cena (vai attiecīgi vidējā svērtā cena, ja katrai pozīcijai var piedāvāt atšķirīgas cenas 

atkarībā no iztērētā budžeta), kas reizināta ar "1 + piedāvātā komisija par attiecīgo pozīciju". 

Piemēram, ja 1.Pretendents piedāvās cenu 2,00 EUR un komisiju 3%, bet 2.Pretendents piedāvās 

cenu 1,90 EUR un komisiju 10%, tad starp pretendentiem tiks salīdzinātas 2,06 EUR (1.Pretendents) 

un 2,09 EUR (2.Pretendents) attiecīgi. 

21.10. Piedāvājuma pozīcijām, par kurām pretendenti piedāvās atlaidi, starp pretendentiem tiks salīdzināta 

relatīvā vērtība (cena) pēc atlaides (vai attiecīgi relatīvā vidējā svērtā cena, ja katrai pozīcijai var 

piedāvāt atšķirīgas atlaides atkarībā no iztērētā budžeta), kas reizināta ar "1 + piedāvātā komisija par 

attiecīgo mediju veidu". Piemēram, ja 1.Pretendenta piedāvātā relatīvā cena ir 1,00 EUR un komisija 

3%, bet 2.Pretendenta piedāvātā cena ir 0,50 EUR un komisija 10%, tad starp pretendentiem tiks 

salīdzinātas 1,03 EUR (1.Pretendents) un 0,55 EUR (2.Pretendents) vērtības attiecīgi. 

21.11. Piedāvājuma pozīcijām, par kurām pretendenti piedāvās tikai komisiju (21.7.punkts), starp 

pretendentiem tiks salīdzināta relatīvā vērtība (cena) ar komisiju, pieņemot, ka mediju (3.puses 

izmaksas) pretendentiem ir vienādas. Tātad salīdzināmā vērtībā būs 1 EUR + 1 EUR x komisija (%). 

Piemēram, ja 1.Pretendenta piedāvātā komisija konkrētā pozīcijā ir 10%, bet 2.Pretendenta piedāvātā 

komisija tajā pašā pozīcijā ir 7%, tad starp pretendentiem tiks salīdzinātas 1,10 EUR (1.Pretendents) 

un 1,07 EUR (2.Pretendents) vērtības attiecīgi. 

21.12. Lai iegūtu katra pretendenta punktu skaitu par katru pozīciju, aprēķini tiks veikti šādā kārtībā: 

21.12.2. Starp pretendentiem tiks salīdzinātas katra pretendenta cenas ar komisiju, relatīvās cenas ar 

komisiju) – atkarībā no tā, kas jānorāda katrā pozīcijā saskaņā ar finanšu piedāvājuma formu. 

21.12.3. Katra pretendenta iegūtie punkti par katru pozīciju tiks aprēķināti pēc šādas formulas: 

P = Pmax * Cy / Cx, kur 

Cx – vērtējamā piedāvājuma cena vai relatīvā cena pēc atlaides ar komisiju, 

Cy – zemākā piedāvātā cena vai relatīvā cena pēc atlaides ar komisiju, 

P – vērtējamā piedāvājuma iegūtais punktu skaits pozīcijā, 
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Pmax – maksimāli iegūstamie punkti par pozīciju. 

21.13. Finanšu piedāvājuma minimālā procentuālā vērtējamā vienība ir 0,01%, un maksimālā procentuālā 

vērtējamā vienība ir 99,99%. Šīs vērtības tiks pielietotas aprēķinos arī gadījumā, ja Pretendents būs 

piedāvājis 0,00% vai 100% atlaidi kādā no medijiem vai arī 0% Piegādātāja (aģentūras) komisiju. 

Finanšu piedāvājuma minimālā vērtējamā cenas vienība ir 0,01. Gadījumā, ja pretendents cenu par 

kādu pozīciju piedāvās 0,00 EUR cenu, veicot punktu aprēķinus tiks tā tiks pārvērsta par minimālo 

vērtējamo cenas vienību, tātad par 0,01 EUR. 

21.14. Tehniskais kritērijs. "Stratēģijas uzdevuma piedāvājums" (maksimāli 40 punkti), vērtējot tiks 

sadalīts zemāk uzskaitītajos trīs apakškritērijos, no kuriem katrs tiek vērtēts atsevišķi 5 baļļu skalā 

(sk.vērtējumu zemāk):  

21.14.1. Mediju izvēle (t.sk., bet ne tikai atsevišķu mediju, mediju veidu un to izvēlētās 

kombinācijas piemērotība un atbilstība mērķa grupai, produktam), tās pamatojums un 

analīze, kā arī potenciāls sasniegt Pasūtītāja izvirzītos kampaņas mērķus ar šādu mediju 

izvēli, vadoties no Pasūtītāja vērtējuma, un uzstādītajiem nosacījumiem kampaņas izstrādei. 

Par šo apakškritēriju iespējams iegūt maksimums 15 punktus. 

21.14.2. Mediju stratēģijas kvalitatīvie parametri (auditorijas aptvere ar katru no mediju veidiem, 

kā arī kopumā, izvietojumu laika zonu izvēle, pozīcijas, izvietojumu atrašanās, ieteiktie 

periodi un intensitāte, reklāmas apjoms katrā medijā, kanālu kombinācija u.c.), to 

pamatojums un analīze, kā arī potenciāls sasniegt Pasūtītāja izvirzītos kampaņas mērķus 

izmantojot šādus kvalitatīvos parametrus, vadoties no Pasūtītāja vērtējuma, un uzstādītajiem 

nosacījumiem kampaņas izstrādei. 

Par šo apakškritēriju iespējams iegūt maksimums 15 punktus. 

21.14.3. Efektīvs izmaksu izlietojums (t.sk., bet ne tikai cenas par sasniegtās auditorijas kontakta un 

sasniegtās auditorijas aptveres analīze)), tā pamatojums un analīze, kā arī potenciāls sasniegt 

Pasūtītāja izvirzītos kampaņas mērķus un efektīvi izlietot līdzekļus izmantojot šādu mediju 

pirkšanas un izvēles stratēģiju, vadoties no Pasūtītāja vērtējuma, un uzstādītajiem 

nosacījumiem kampaņas izstrādei. 

Par šo apakškritēriju iespējams iegūt maksimums 10 punktus. 

21.14.4. Punkti katram apakškritērijam tiek noteikti, vērtējot pretendenta iesniegtā piedāvājuma 

piemērotību uzdotajam uzdevumam (saskaņā ar Nolikuma Pielikumu Nr.4). Vērtējumu veiks 

komisijas locekļi, pamatojoties uz piedāvājumā sniegto informāciju, piešķirot balles 5 ballu 

sistēmā, kur 1 – zemākais vērtējums, bet 5 – augstākais, aprēķinot vidējo komisijas 

vērtējumu. Piešķirtās balles tiks pārveidotas punktos pēc formulas: 

Iegūtais punktu skaits par apakškritēriju = P x B/5, kur 

B – izvērtējamā piedāvājuma iegūtās balles 

P – maksimāli iegūstamais punktu skaits par izvērtējamo apakškritēriju. 

21.14.5. Ballu sistēmas apraksts.  

5 jeb "teicami" – visi apakškritērijos aprakstītie parametri ir aprakstīti un uzdevums ir teicami 

izpildīts. Pamatojums saprotams, skaidri izklāstīts un pārliecinošs, tas balstīts uz analīzi, 

datiem, kā arī īstenojot piedāvājumu potenciāls sasniegt Pasūtītāja mērķus ir ļoti augsts; 

4 jeb "labi" – gandrīz visi apakškritērijos aprakstītie parametri ir aprakstīti un/vai uzdevums ir 

labi izpildīts. Pamatojums saprotams, skaidri izklāstīts un pārliecinošs, tas balstīts uz analīzi, 

datiem, kā arī īstenojot piedāvājumu potenciāls sasniegt Pasūtītāja mērķus ir augsts; 

3 jeb "apmierinoši" –apakškritērijos aprakstītie parametri ir daļēji aprakstīti un/vai uzdevums ir 

apmierinoši/gandrīz labi izpildīts. Pamatojums nav pilnīgi skaidri saprotams, skaidri izklāstīts 

un pārliecinošs vai arī tas daļēji balstīts uz analīzi, datiem, kā arī īstenojot piedāvājumu 

potenciāls sasniegt Pasūtītāja mērķus ir vidējs; 

2 jeb "gandrīz apmierinošs" – apakškritērijos aprakstītie parametri ir daļēji aprakstīti un/vai 

uzdevums ir gandrīz apmierinoši izpildīts. Pamatojums nav pilnīgi skaidri saprotams, skaidri 

izklāstīts un pārliecinošs, vai arī tas daļēji balstīts uz analīzi, datiem, kā arī īstenojot 

piedāvājumu potenciāls sasniegt Pasūtītāja mērķus ir zem vidējā;  

1 jeb "neapmierinoši" – apakškritērijos aprakstītie parametri ir daļēji aprakstīti un/vai 

uzdevums ir neapmierinoši izpildīts vai nav izpildīts. Pamatojums nav pilnīgi skaidri 

saprotams, skaidri izklāstīts un pārliecinošs, vai arī tas daļēji balstīts vai nav balstīts uz analīzi, 

datiem, kā arī īstenojot piedāvājumu potenciāls sasniegt Pasūtītāja mērķus ir zems. 

21.15. Iegūtie punkti tiks summēti. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiek atzīts piedāvājums, kas 

ieguvis vislielāko punktu skaitu. 
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21.16.  Piedāvājumu izvērtēšanā var tikt pieaicināti eksperti. 

21.17. Veicot komerciālo kritēriju izvērtēšanu saskaņā ar aprēķināšanas kārtību starprezultāti netiek 

noapaļoti, taču summāri iegūtais punktu skaits, kas iegūts par komerciālajiem kritērijiem, tiek 

noapaļots līdz 2 zīmēm aiz komata. Veicot tehnisko kritēriju izvērtēšanu saskaņā ar aprēķināšanas 

kārtību starprezultāti netiek noapaļoti, taču summāri iegūtais punktu skaits, kas iegūts par 

tehniskajiem kritērijiem, tiek noapaļots līdz 2 zīmēm aiz komata. 

21.18. Ja Pretendents, kas nav reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, līdz lēmuma pieņemšanas 

brīdim neiesniedza Sarunu nolikuma 12.1.3., 12.1.4. un 12.1.6. punktos pieprasīto informāciju, tā 

viņam pēc Pasūtītāja pieprasījuma jāiesniedz 5 (piecu) darba dienu laikā Sarunu nolikuma 12.6. vai 

12.8. punktā norādītajā veidā. 

21.19. Pasūtītājs attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pārbaudīs, vai 

attiecībā uz šo Pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, patieso labumu guvēju, pārstāvēttiesīgo 

personu vai prokūristu vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar 

filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, 

pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja Pretendents ir personālsabiedrība, nav noteiktas 

starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas 

Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras 

ietekmē līguma izpildi. Ja attiecībā uz minēto Pretendentu vai kādu no minētajām personām 

noteiktās starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses 

ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās 

sankcijas, kuras kavē līguma izpildi, Pretendents tiks izslēgts no dalības līguma slēgšanas tiesību 

piešķiršanas procedūrā. 

21.20. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs attiecībā uz ārvalstī reģistrētu Pretendentu, kuram būtu 

piešķiramas līguma slēgšanas tiesības un ārvalstīs reģistrētām personām, kas minētas nolikuma 12.2., 

12.3. un 12.4.punktos, nosakot 10 darba dienu informācijas sniegšanas termiņu pēc pieprasījuma 

izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas, pieprasīs, lai tie iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās 

institūcijas izziņu, kurā norādītas pārbaudei nepieciešamās ziņas par pretendentu un nolikuma 12.2., 

12.3. un 12.4.punktos minētajām personām, tai skaitā ziņas par šāda pretendenta un šo personu 

patieso labuma guvēju vai ziņas par to, ka patieso labuma guvēju noskaidrot nav iespējams. Ja šāda 

izziņa netiek izsniegta, minēto dokumentu var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās 

valsts normatīvie akti neparedz, — ar paša pretendenta vai nolikuma 12.2., 12.3. un 12.4.punktos 

minēto personu apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram 

vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas valstī. 

 

22. Lēmuma pieņemšana 

22.1. Par sarunu procedūras uzvarētāju tiks atzīts un vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības tiks piešķirtas 

saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam. 

22.2. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs izbeigt iepirkuma procedūru, neradot nekādas saistības 

attiecībā pret Pretendentiem, kuru intereses šādi tikušas skartas, ja nav iesniegti piedāvājumi vai ja 

iesniegtie piedāvājumi neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. 

22.3. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, neradot 

nekādas saistības attiecībā pret Pretendentiem, kuru intereses šādi tikušas skartas. 

 

23. Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem 

23.1. Ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma procedūras rezultātiem 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs vienlaikus informēs visus Pretendentus par pieņemto lēmumu 

attiecībā uz vispārīgās vienošanās slēgšanu. 

23.2. Ja iepirkuma procedūra tiek izbeigta vai pārtraukta, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc lēmuma 

pieņemšanas, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs par to vienlaikus informēs visus Pretendentus. 

 

24. Vispārīgās vienošanās parakstīšana 

24.1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs un Pretendents, kuram iepirkuma procedūras rezultātā ir piešķirtas 

līguma slēgšanas tiesības, slēgs vispārīgo vienošanos atbilstoši vispārīgās vienošanās projektam 

(Nolikuma pielikums Nr.6). Atkāpšanās no vispārīgās vienošanās projekta (līgumā neiekļaujot projektā 

paredzētos noteikumus vai iekļaujot atšķirīgus noteikumus) netiks akceptēta no Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēja puses, izņemot sarunu laikā panāktas vienošanās saskaņā ar 20.punkta 
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nosacījumiem. 

24.2. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt vispārīgo vienošanos piedāvājuma derīguma laikā, 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir tiesības pieņemt lēmumu slēgt vispārīgo vienošanos ar nākamo 

Pretendentu, kurš saņēmis lielāko punktu skaitu, vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties 

nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt vispārīgo vienošanos ar nākamo Pretendentu, bet tas 

atsakās vispārīgo vienošanos slēgt, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pieņems lēmumu pārtraukt 

iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

24.3. Pretendentam, kurš atzīts par Sarunu uzvarētāju, 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc līguma 

noslēgšanas jāiesniedz tā saistību (līguma) izpildes nodrošinājums 5 000.00 EUR (pieci tūkstoši euro, 

00 centi). Līguma izpildes nodrošinājums ir Pasūtītājam pieņemama kredītiestādes garantija, vai 

apdrošināšanas polise, kas paredz nodrošinājuma izsniedzēja pienākumu beznosacījuma kārtībā un pēc 

Pasūtītāja pirmā pieprasījuma samaksāt Pasūtītājam tā pieprasītās summas nodrošinājuma apmērā.  

Ja nodrošinājums tiek iesniegts apdrošināšanas polises formā, tad polisei ir jāietver sekojoša 

informācija: 

1) apdrošināšanas polise ir neatsaucama un pēc Pasūtītāja pirmā rakstveida pieprasījuma beznosacījuma 

kārtībā noteiktā termiņā tiks izmaksāta pieprasītā nodrošinājuma atlīdzības summa, neprasot Pasūtītājam  

pamatot savu prasību; 

2) pievienotie apdrošināšanas noteikumi nevar apgrūtināt vai jebkādā veidā grozīt šo noteikto 

apdrošināšanas atlīdzības izmaksas kārtību; 

3) polise ir spēkā (ir veikta prēmijas samaksa).  

 

Līguma izpildes nodrošinājuma saturam jābūt saskaņotam ar Pasūtītāju. Līguma izpildes 

nodrošinājums var būt arī naudas summas iemaksa Pasūtītāja kredītiestādes kontā. Saistību izpildes 

nodrošinājumu Pasūtītājs būs tiesīgs izmantot, lai kompensētu Pretendenta saistību neizpildes 

rezultātā Pasūtītājam nodarītos zaudējumus vai lai ieturētu līgumsodu. 

 

24.4. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc dienas, kad līgums stājies spēkā, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs 

noslēgtā līguma pamattekstu (ievērojot personas datu aizsardzības prasības un konfidencialitātes 

nosacījumus) publicēs savā pircēja profilā. Līguma teksts būs publiski pieejams visā līguma darbības 

laikā, bet ne mazāk kā 36 mēnešus pēc līguma spēkā stāšanās dienas. 

24.5. Pretendentam, kurš atzīts par iepirkuma procedūras uzvarētāju, 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā 

pēc Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem jāiesniedz apliecinājumi saskaņā ar Pielikumu 

Nr.8 "Apliecinājums par mediju auditorijas pētījumu rezultātu un reklāmu reģistra lietošanu" un 

"Apliecinājums par Latvijas iedzīvotāju interneta lietošanas paradumu pētījuma rezultātu lietošanu", ja 

tādi nav iesniegti sarunu procedūras laikā. Ja izraudzītais Pretendents neiesniedz apliecinājumus 

noteiktajā laikā, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir tiesības pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma 

līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš ieguvis lielāko punktu skaitu. 

 

25. Konfidencialitāte 

25.1.Ja Pretendents savā piedāvājumā ir iekļāvis informāciju, kuras publiskošana varētu kaitēt tā 

komerciālajām interesēm un kuru Pretendents uzskata par komercnoslēpumu, tas Pretendentam 

nepārprotami jānorāda piedāvājumā. Kā komercnoslēpums nevar tikt norādīta informācija, kuras 

publiskošana Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir obligāta saskaņā ar normatīvo aktu vai Nolikuma 

prasībām. 

25.2. Pretendentam ir pienākums saņemtos sarunu procedūras materiālus izmantot tikai piedāvājuma 

izstrādei un nenodot trešajām personām. 

 

26. Fizisko personu datu apstrāde 

26.1. Iepirkuma procedūras ietvaros Pretendenta iesniegto fizisko personu datu pārzinis ir AS "Latvenergo", 

reģ.Nr.40003032949. 

26.2. Pretendents, kā no savas puses iepirkuma procedūras procesā un iepirkuma līguma izpildē iesaistīto 

personu, ka arī Pieteikumā vai Piedāvājumā norādīto personu (t.sk. apakšuzņēmēju un iepriekšējo 

pasūtītāju kontaktpersonu) personas datu pārzinis, ir atbildīgs par attiecīgu personas datu subjektu datu 

apstrādes tiesiskā pamata nodrošināšanu. AS "Latvenergo" (turpmāk – Pārzinis) veic Pretendenta 

iesniegto fizisko personu datu apstrādi, lai izpildītu uz Pārzini attiecināmus juridiskus pienākumus un 

ievērotu Pārziņa leģitīmās intereses. 

26.3. Piedalīšanās klātienes tikšanās: 
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26.3.1. Pretendenta dalībai Pasūtītāja organizētajās tikšanās/sapulcēs norādīto Pretendenta pārstāvju 

personas datu apstrādes mērķis – nodrošināt Pretendenta pārstāvju iekļūšanu Pārziņa telpās, 

piedalīšanos tikšanās/sapulcēs un iepazīties ar esošo situāciju un dokumentāciju, kas saistīta ar 

iepirkuma priekšmetu, t.sk. pakalpojuma prasībām. 

26.3.2. Pārziņa leģitīmo interešu īstenošanai, tajā skaitā noziedzīgo nodarījumu novēršanai, Pārzinis 

glabā Pretendenta dalībai tikšanās/sapulcē norādītus personas datus atbilstoši Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā noteiktajam iepirkumu procedūras dokumentu glabāšanas 

termiņam. 

26.4. Piedāvājumu vērtēšana: 

26.4.1. Pretendenta Piedāvājumā norādīto Pretendenta pilnvaroto personu datu apstrādes mērķis – 

izvērtēt iesniegtā Piedāvājuma tiesiskumu. 

26.4.2. Pretendenta Piedāvājumā norādīto Pretendenta kontaktpersonu datu apstrādes mērķis – 

nodrošināt informācijas apriti. Piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju un iepriekšējo Pretendenta 

pasūtītāju kontaktpersonu datu apstrādes mērķis – pārliecināties par Pretendenta atbilstību Nolikuma 

prasībām. 

26.4.3. Pārzinis glabā Pretendenta Piedāvājumā norādītus fizisko personu datus atbilstoši 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā noteiktajam iepirkumu procedūras dokumentu 

glabāšanas termiņam, izņemot fizisko personu datus, kuri norādīti uzvarējušā Pretendenta 

Piedāvājumā un kas kļūst par noslēgtā iepirkuma līguma neatņemamu sastāvdaļu. Uzvarējušā 

Pretendenta Piedāvājums tiek glabāts kopā ar iepirkuma līgumu visā iepirkuma līguma darbības 

laikā, ka arī iepirkuma līguma uzglabāšanas laikā, kas nepārsniedz Arhīvu likumā noteikto uz laiku 

glabājamo dokumentu maksimālo glabāšanas termiņu. 

26.5. Iepirkuma līguma izpilde: 

26.5.1. Pārzinis apstrādā uzvarējušā Pretendenta Piedāvājumā norādītus fizisko personu datus ar 

mērķi nodrošināt iepirkuma procedūras rezultātā noslēgtā līguma un Nolikuma nosacījumu izpildi, 

ievērot Pārziņa leģitīmās intereses. 

26.5.2. Pārzinis glabā fizisko personu datus, kuri norādīti uzvarējušā Pretendenta Piedāvājumā un 

kas kļūst par noslēgtā iepirkuma līguma neatņemamu sastāvdaļu, visā iepirkuma līguma darbības 

laikā, ieskaitot iepirkuma līgumā noteikto garantijas termiņu, ka arī iepirkuma līguma uzglabāšanas 

laikā, kas nepārsniedz Arhīvu likumā noteikto uz laiku glabājamo dokumentu maksimālo glabāšanas 

termiņu. 
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D. PIELIKUMI  

 

Pielikums Nr.1: Pieteikuma vēstule 

KANDIDĀTA PIETEIKUMS DALĪBAI AS "LATVENERGO" 

RĪKOTAJĀ SARUNU PROCEDŪRĀ 

"Mediju plānošanas un reklāmu izvietošanas masu medijos pakalpojuma iegāde 2021.gadam"  

(ID Nr. IPR-64251)  

 

Kandidāts 

             

(kandidāta nosaukums) 

reģ.Nr.            , 

 

adrese            , 

 

tā             personā, 

(vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats) 

 

kas darbojas uz ____________________________________________________ pamata, 

ar šī pieteikuma iesniegšanu: 

 

Apliecinām, ka: 

- mūsu Pieteikums ir spēkā 6 (seši) mēneši sākot no pieteikumu iesniegšanas termiņa beigu datuma, tas 

mums būs saistošs un var tikt apstiprināts jebkurā brīdī līdz noteiktā perioda beigām; 

- mums ir nepieciešamās profesionālās, tehniskās un organizatoriskās spējas, personāls, finanšu resursi, 

iekārtas un cita fiziska infrastruktūra un resursi, kas nepieciešama potenciālā līgumu saistību izpildei; 

- mūsu piedāvājumā iekļautā informācija un dokumenti ir pilnīgi un patiesi; 

- esam iepazinušies ar visiem Sarunu nolikuma dokumentiem. Mums ir pilnībā saprotami Sarunu 

nosacījumi un prasības un esam gatavi slēgt līgumu, ievērojot Sarunu noteikumus; 

- mēs, kā Pretendents vai persona, kura ir Pretendenta valdes vai padomes loceklis, patiesais labuma 

guvējs, pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu 

darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies 

spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams (trīs gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai), 

neesam atzīti par vainīgu vai mums nav piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis par jebkuru no 

sekojošiem nodarījumiem: 

- noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā vai tās sastāvā ietilpstošā 

organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā vai piedalīšanās šādas organizācijas izdarītajos 

noziedzīgajos nodarījumos, 

- kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta 

piedalīšanās mantiskos darījumos, neatļauta labumu pieņemšana, komerciāla uzpirkšana, labuma 

prettiesiska pieprasīšana, pieņemšana vai došana, tirgošanās ar ietekmi, 

- krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana, 

- terorisms, terorisma finansēšana, teroristu grupas izveide vai organizēšana, ceļošana terorisma 

nolūkā, terorisma attaisnošana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana 

vai apmācīšana terora aktu veikšanai,, 

- cilvēku tirdzniecība, 

- izvairīšanās no nodokļu vai tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas; 

- mums, kā uzņēmumam, nav pasludināts maksātnespējas process, apturēta saimnieciskā darbība vai 

mēs netiekam likvidēti; 

- mums kā Pretendentam nav konstatēti nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas 

obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 EUR.  

- mēs saprotam, ka Pasūtītājs pārbaudīs informāciju pieejamajās publiskajās datu bāzēs par parādu 

neesamību uz Piedāvājuma iesniegšanas dienu  un uz dienu, kad tiks pieņemts lēmums par iespējamu 

iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un šādā pārbaudē konstatētie parādi būs par iemeslu 

Piedāvājuma noraidīšanai; 



 

21 

 

- mēs, kā Pretendents, ar tādu kompetentās institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un 

kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams (12 mēnešu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai), neesam 

atzīti par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, izņemot 

gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības 

programmas ietvaros mūs ir atbrīvojusi no naudas soda vai samazinājusi naudas sodu; 

- mēs, kā Pretendents, ar kompetentās institūcijas lēmumu, prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas 

spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams (a) 3 gadu laikā līdz piedāvājuma 

iesniegšanas dienai; (b) 12 mēnešu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai), neesam atzīti par vainīgu 

un sodīti pārkāpumā, kas izpaužas kā: 

a) vienas vai vairāku personu nodarbināšanā, ja tām nav nepieciešamās darba atļaujas vai tās nav 

tiesīgas uzturēties Eiropas Savienības dalībvalstī, 

b) personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, normatīvajos aktos noteiktajā 

termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darbiniekiem, kas iesniedzama 

par personām, kuras uzsāk darbu; 

- attiecībā uz mums, kā Pretendentu, mūsu valdes vai padomes locekļiem, patieso labuma guvēju, 

pārstāvēttiesīgām personām vai prokūristiem vai personām, kuras ir pilnvarotas pārstāvēt mūs darbībās, 

kas saistītas ar filiāli, nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla 

tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts 

noteiktās sankcijas, kuras ietekmē Sarunās noteiktā līguma izpildi; 

- iepirkuma procedūras ietvaros iesniegtajā piedāvājuma cenā un cenā līguma izpildes laikā ir un būs 

iekļautas visas iespējamās izmaksas, kas saistītas ar pakalpojumu izpildi un mēs saprotam, ka Pasūtītājs 

neakceptēs nekādas papildus izmaksas; 

- apņemamies neveikt krāpnieciskas un koruptīvas darbības iepirkumu procesā, ievērot konkurenci 

regulējošo normatīvo aktu prasības, neiesaistīties konkurenci ierobežojošos darījumos un nepieļaut 

interešu konflikta situācijas savstarpējā sadarbībā; 

- saskaņā ar mums pieejamo informāciju iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts nav saistīts 

ar mums (Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 30. panta pirmās vai otrās daļas izpratnē) 

un nav ieinteresēts kāda konkrēta pretendenta izvēlē; 

- mums nav konkurenci ierobežojošas priekšrocības iepirkuma procedūrā, neesam iesaistīti un ar mums 

saistīta juridiskā persona nav bijusi iesaistīta iepirkuma procedūras sagatavošanā. 

- Pieteikuma ___.lpp. norādīta informācija ir uzskatāma par Pretendenta komercnoslēpumu 

Komerclikuma 19.panta pirmās daļas izpratnē un nav atklājama trešajām personām saskaņā ar 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 19.panta otrās daļas prasībām. 

 

 

 

 

Paraksta tiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds: ______________________ 

 

 

Paraksts: ___________________ 
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Pielikums Nr.2: Formas informācijai par Kandidātu 

 

Forma I 

INFORMĀCIJA PAR KANDIDĀTU UN TĀ RESURSIEM 

 

1. Uzņēmuma nosaukums: 

2. Juridiskā adrese: 

3. Faktiskā adrese: 

4. Interneta adrese: 

5. Kontaktpersona par iepirkuma priekšmetu: 

6. Telefons: 

7. E-pasts: 

8. Reģistrācijas Nr.: 

9. Reģistrācijas vieta: 

10. Reģistrācijas datums: 

11. Vai uzņēmums ir mazais vai vidējais uzņēmums:
1
 

12. Nodarbināto skaits: 

13. Uzņēmuma darbības sfēra (īss apraksts): 

14. Uzņēmuma darbības struktūra un saikne ar citām aģentūrām: 

15. Klientu portfeļa raksturojums (2017.-2020.gads):  

16. Elektroenerģijas un dabasgāzes tirgotāji, ar kuriem kandidātam ir līgumsaistības  par 

iepirkuma priekšmetu: 

17. Informācija par komandu, kas tiks piesaistīta pakalpojuma sniegšanai: 

18. Informācija par projekta vadītāju: 

 

Forma II 

INFORMĀCIJA PAR KANDIDĀTA PIEREDZI  

 

Nr.p

.k. 

Kandidāta 

klienta 

(pasūtītāja) 

nosaukums, 

adrese, 

reģistrācijas 

numurs 

Klienta (pasūtītāja) 

kontaktpersona, 

vārds, uzvārds, e-

pasts un tālrunis 

(atsauksmju 

saņemšanai) 

Pakalpojuma sniegšanas periods, 

kurā atbilstoši 12.1.13.punktam 12 

mēnešu laikā pasūtījumu apjoms 

sasniedzis vismaz 200 000,00 EUR 

(bez PVN), 

(sākuma datums, ilgums mēnešos) 

Īss pakalpojuma 

apraksts 

(izvietotie 

mediju veidi, 

kampaņu veidi)  

1.     

2.     

3.     

 

Forma III 

KANDIDĀTA APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS 

 

Nr.p

.k. 

Apakšuzņēmēja 

nosaukums, reģ.Nr. 

Adrese, telefona Nr., 

kontaktpersona 

Apakšuzņēmēja  

detalizētais darbu 

saraksts 

Apakšuzņēmēja darbu 

apjoms % no kopējā 

apjoma 

     

     

 

                                                 
1
 Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada 

bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;  

Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura 

gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro. 
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Pielikums Nr.3: Piedāvājuma vēstule 

 

Akciju sabiedrībai "Latvenergo"  

Pulkveža Brieža ielā 12,  

Rīga LV -1230, Latvija 

20__.gada "__". ___________ 

 

Piedāvājuma vēstule 

sarunām "Mediju plānošanas un reklāmu izvietošanas masu medijos pakalpojuma iegāde 2021.gadam"  

(ID Nr. IPR-64251) 

  Iepazinušies ar sarunu procedūras dokumentiem un tā grozījumiem, papildinājumiem un 

pielikumiem, kuru saņemšana ar šo ir apliecināta, mēs, apakšā parakstījušies un būdami attiecīgi pilnvaroti 

________________________ vārdā, piedāvājam sniegt mediju plānošanas un reklāmu izvietošanas 

masu medijos pakalpojumu pēc Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikumiem, Līguma (vispārīgās 

vienošanās) noteikumiem un sarunu procedūras prasības, par cenām un pārējiem nosacījumiem, kas minēti 

piedāvājumā. 

Ar šo mēs apliecinām, ka: 

- mūsu piedāvājums ir spēkā 6 (seši) mēneši sākot no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigu datuma, 

tas mums būs saistošs un var tikt apstiprināts jebkurā brīdī līdz noteiktā perioda beigām; 

- mums ir nepieciešamās profesionālās, tehniskās un organizatoriskās spējas, personāls, finanšu resursi, 

iekārtas un cita fiziska infrastruktūra un resursi, kas nepieciešama potenciālā līgumu saistību izpildei; 

- mūsu piedāvājumā iekļautā informācija un dokumenti ir pilnīgi un patiesi; 

- esam iepazinušies ar visiem Sarunu nolikuma dokumentiem. Mums ir pilnībā saprotami Sarunu 

nosacījumi un prasības un esam gatavi slēgt līgumu, ievērojot Sarunu noteikumus; 

- mēs, kā Pretendents vai persona, kura ir Pretendenta valdes vai padomes loceklis, patiesais labuma 

guvējs, pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu 

darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies 

spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams (trīs gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai), 

neesam atzīti par vainīgu vai mums nav piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis par jebkuru no 

sekojošiem nodarījumiem: 

- noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā vai tās sastāvā ietilpstošā 

organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā vai piedalīšanās šādas organizācijas izdarītajos 

noziedzīgajos nodarījumos, 

- kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta 

piedalīšanās mantiskos darījumos, neatļauta labumu pieņemšana, komerciāla uzpirkšana, labuma 

prettiesiska pieprasīšana, pieņemšana vai došana, tirgošanās ar ietekmi, 

- krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana, 

- terorisms, terorisma finansēšana, teroristu grupas izveide vai organizēšana, ceļošana terorisma 

nolūkā, terorisma attaisnošana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana 

vai apmācīšana terora aktu veikšanai,, 

- cilvēku tirdzniecība, 

- izvairīšanās no nodokļu vai tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas; 

- mums, kā uzņēmumam, nav pasludināts maksātnespējas process, apturēta saimnieciskā darbība vai 

mēs netiekam likvidēti; 

- mums kā Pretendentam nav konstatēti nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas 

obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 EUR.  

- mēs saprotam, ka Pasūtītājs pārbaudīs informāciju pieejamajās publiskajās datu bāzēs par parādu 

neesamību uz Piedāvājuma iesniegšanas dienu  un uz dienu, kad tiks pieņemts lēmums par iespējamu 

iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un šādā pārbaudē konstatētie parādi būs par iemeslu 

Piedāvājuma noraidīšanai; 

- mēs, kā Pretendents, ar tādu kompetentās institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un 

kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams (12 mēnešu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai), neesam 

atzīti par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, izņemot 

gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības 

programmas ietvaros mūs ir atbrīvojusi no naudas soda vai samazinājusi naudas sodu; 
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- mēs, kā Pretendents, ar kompetentās institūcijas lēmumu, prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas 

spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams (a) 3 gadu laikā līdz piedāvājuma 

iesniegšanas dienai; (b) 12 mēnešu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai), neesam atzīti par vainīgu 

un sodīti pārkāpumā, kas izpaužas kā: 

a) vienas vai vairāku personu nodarbināšanā, ja tām nav nepieciešamās darba atļaujas vai tās nav 

tiesīgas uzturēties Eiropas Savienības dalībvalstī, 

b) personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, normatīvajos aktos noteiktajā 

termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darbiniekiem, kas iesniedzama 

par personām, kuras uzsāk darbu; 

- attiecībā uz mums, kā Pretendentu, mūsu valdes vai padomes locekļiem, patieso labuma guvēju, 

pārstāvēttiesīgām personām vai prokūristiem vai personām, kuras ir pilnvarotas pārstāvēt mūs darbībās, 

kas saistītas ar filiāli, nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla 

tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts 

noteiktās sankcijas, kuras ietekmē Sarunās noteiktā līguma izpildi; 

- iepirkuma procedūras ietvaros iesniegtajā piedāvājuma cenā un cenā līguma izpildes laikā ir un būs 

iekļautas visas iespējamās izmaksas, kas saistītas ar pakalpojumu izpildi un mēs saprotam, ka Pasūtītājs 

neakceptēs nekādas papildus izmaksas; 

- apņemamies neveikt krāpnieciskas un koruptīvas darbības iepirkumu procesā, ievērot konkurenci 

regulējošo normatīvo aktu prasības, neiesaistīties konkurenci ierobežojošos darījumos un nepieļaut 

interešu konflikta situācijas savstarpējā sadarbībā; 

- saskaņā ar mums pieejamo informāciju iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts nav saistīts 

ar mums (Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 30. panta pirmās vai otrās daļas izpratnē) 

un nav ieinteresēts kāda konkrēta pretendenta izvēlē; 

- mums nav konkurenci ierobežojošas priekšrocības iepirkuma procedūrā, neesam iesaistīti un ar mums 

saistīta juridiskā persona nav bijusi iesaistīta iepirkuma procedūras sagatavošanā. 

- mēs akceptējam faktu, ka Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam nav obligāti pieņemt lētāko 

piedāvājumu vai vispār kādu no saņemtajiem piedāvājumiem.  

- piedāvātās atlaides būs nemainīgas visā Vienošanās darbības laikā. 

- piedāvājuma ___.lpp. norādīta informācija ir uzskatāma par Pretendenta komercnoslēpumu 

Komerclikuma 19.panta pirmās daļas izpratnē un nav atklājama trešajām personām saskaņā ar 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 19.panta otrās daļas prasībām. 

 

 

 

 

Paraksta tiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds: ______________________ 

 

 

Paraksts: ___________________ 
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Pielikums Nr.4: Tehniskais - Finanšu piedāvājums 

 

Tehniskais - Finanšu piedāvājums 

Sarunu  priekšmets ietver reklāmas izvietošanu iepriekš definētos medijos. 

 

I. Komerciālā daļa 

Aģentūras piedāvātā cena / atlaide % / komisija % Latvenergo reklāmas izvietošanai masu medijos. 

Piedāvājumā tiks vērtēta cena pēc atlaides piemērošanas un cena (atkarībā no mediju veida un finanšu 

piedāvājuma formās definēto) ar komisijas maksu.  

Katras pozīcijas izcenojumi jānorāda atsevišķi. Ikvienu reklāmas pozīciju  (Finanšu piedāvājuma formā) 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var iegādāties atsevišķi. Piedāvātajām cenām jābūt spēkā pie dažādiem 

pasūtījumu apjomiem, mediju izmantošanas proporcijām un saskaņā ar Finanšu piedāvājuma formās 

fiksētajiem komentāriem, atrunām un nosacījumiem. 

Piedāvājuma cenās jābūt iekļautām visām izmaksām, kas varētu rasties līguma darbības laikā, tai skaitā, 

bet ne tikai, mediju uzcenojumiem un/vai koeficientiem, kas nav atsevišķi uzrādīti šajā nolikumā, izmaksām 

par mediju plānošanu, optimizāciju, iepirkšanu, analīzi, konsultācijām, komisijas maksām un citām ar 

pakalpojuma nodrošināšanu saistītām izmaksām. Vispārīgās vienošanās darbības laikā papildus izmaksas 

netiks akceptētas. 

Finanšu piedāvājuma forma pievienota MS Excel failā uz 7 atsevišķām MS Excel programmas lapām. 

 

II. Tehniskā daļa 

Stratēģiskā uzdevuma piedāvājums – mediju stratēģija 2021. gadā no janvāra līdz jūnijam 

dabasgāzes produktam  

 

Situācijas apraksts: 

2019. gada sākumā sākām klientiem piedāvāt Dabasgāzes produktus. Kopumā šobrīd piedāvājam 3 dažādus 

dabasgāzes produktus – Elektrum Dabasgāze Virtuvei, Elektrum Dabasgāze Situmam un Elektrum 

Dabasgāze Situmam+.  

Daļa auditorijas, iespējams, nav pamanījuši un nezina, ka Dabasgāzi var iegādāties no Elektrum. 

Vairāk par Dabasgāzes piedāvājumu varat izlasīt šeit: https://www.elektrum.lv/lv/majai/elektrum-

dabasgaze/dabasgazes-produkti/ 

Līgumu par dabasgāzes produktiem klienti var noslēgt klientu portālā Elektrum.lv vai zvanot pa tālruni.   

Prognozējam, ka 2020. gada beigās līgums par dabasgāzes produktiem ar Elektrum būs 12'000 klientiem.  

 

Barjeras: 

Klienti var uzskatīt, ka pāreja pie cita tirgotāja ir sarežģīta. Bet patiesībā tas tā nav. 

Ir cilvēki, kas norēķinus par gāzi veic 1x gadā, samaksājot par visu nākamo gadu. Daļa šo klientu negrib 

mainīt tirgotāju termiņa vidū, jo domā, ka jau samaksātā nauda var tikt zaudēta. 

 

Mērķi komunikācijas kampaņai: 

Veicināt jaunu klientu piesaisti Elektrum Dabasgāzes produktiem, 2021. gada 1. pusgadā noslēdzot 7'000 

jaunu līgumu.  

Iegūt potenciālo klientu aizpildītas pieteikuma anketas individualizēta Dabasgāzes piedāvājuma saņemšanai 

Elektrum.lv portālā. 

Mudināt klientus līguma slēgšanai primāri klientu portālā Elektrum.lv, nevis zvanot pa tālruni. 

Stiprināt Elektrum kā mūsdienīga enerģijas tirgotāja tēlu ar draudzīgu klientu servisu.  

 

Mērķa auditorija 

Mērķa grupa: cilvēki vecumā no 25-65 gadiem, dabasgāzes lietotāji (privātpersonas) - gan tie, kuri gāzi 

izmanto tikai ēdiena gatavošanai, gan tie, kuri to izmanto arī mājokļa apsildei. 

Pēc iespējas vairāk un efektīvāk uzrunāt cilvēkus, kuri dzīvo reģionos, kur ir pieejama gāze. 

https://www.gaso.lv/karte 

 

Uzdevums 

https://www.elektrum.lv/lv/majai/elektrum-dabasgaze/dabasgazes-produkti/
https://www.elektrum.lv/lv/majai/elektrum-dabasgaze/dabasgazes-produkti/
https://www.gaso.lv/karte
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Izstrādāt mediju stratēģiju 2021.gada 1. pusgadam (no janvāra līdz jūnijam) Elektrum dabasgāzes 

produktiem, lai efektīvi sasniegtu mērķa auditoriju un izpildītu mērķi. Atrast optimālāko veidu mērķa 

grupas efektīvai sasniegšanai dabasgāzes pieejamības reģionos. 

Piedāvājumā iesniegt mediju kanālu izvēli, reklāmu veidus, optimālo reklāmu apjomu, budžeta sadalījumu 

pa mediju veidiem un medijiem, aktivitāšu plānu un mediju stratēģijas pamatojumu. 

 

Budžets: 

Budžets: 50000 EUR, iekļaujot aģentūras komisijas maksu, bet neiekļaujot PVN. 
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Pielikums Nr.5: Piedāvājuma nodrošinājuma forma 

[Pasūtītāja nosaukums]  
[Pasūtītāja adrese]  

_______________ _______. gada ___. _______________  

Piedāvājuma nodrošinājuma garantija Nr. _____ 
 

Mēs – _______________ (vienotais reģistrācijas numurs: __________; juridiskā adrese: ______________) 

(turpmāk – Kredītiestāde) – esam informēti par to, ka mūsu klients – _______________ (vienotais 

reģistrācijas numurs: _________; juridiskā adrese: _______________) (turpmāk – Pretendents) – iesniedzis 

savu piedāvājumu Jūsu – __________ (vienotais reģistrācijas numurs (nodokļu maksātāja reģistrācijas 

numurs): __________; juridiskā adrese (adrese): ____________) (turpmāk – Pasūtītājs) – rīkotajā 

iepirkumā "______" (iepirkuma identifikācijas numurs: _____) (turpmāk arī – Iepirkums). Saskaņā ar 

attiecīgā iepirkuma procedūras dokumentiem Pretendentam jāiesniedz Pasūtītājam sava piedāvājuma 

nodrošinājums.  

Ņemot vērā iepriekš minēto, ar šo Kredītiestāde neatsaucami uzņemas pienākumu samaksāt Pasūtītājam 

jebkuru tā pieprasīto naudas summu, nepārsniedzot [valūta] _______________ (_______________), 

gadījumā, ja, ievērojot šajā garantijā noteiktās prasības, Kredītiestādei ir iesniegts atbilstošs Pasūtītāja 

parakstīts dokuments (turpmāk – Pieprasījums), ar kuru Pasūtītājs pieprasa Kredītiestādei veikt maksājumu 

uz šīs garantijas pamata un kurā norādīts, ka attiecībā uz Iepirkumu ir iestājies vismaz viens no šādiem 

nosacījumiem (norādot konkrēto nosacījumu, kas iestājies): 

 
1. Pretendents atsaucis savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā šī garantija;  

2. Pretendents, kura piedāvājums tika izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, Pasūtītāja 

noteiktajā termiņā nav iesniedzis Pasūtītājam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma vispārīgās 

vienošanās paredzēto saistību izpildes nodrošinājumu;  

3. Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma 

vispārīgo vienošanos Pasūtītāja noteiktajā termiņā.  

 

Pieprasījums iesniedzams papīra dokumenta formā vai elektroniski. Elektroniski iesniegšana veicama 

autentificēta ziņojuma veidā, izmantojot SWIFT. Identifikācijas nolūkā Pieprasījuma parakstītāju paraksti 

uz Pieprasījuma apliecināmi notariāli vai arī Pieprasījums iesniedzams ar Piegādātāju apkalpojošās 

kredītiestādes starpniecību, kura apliecina Pieprasījuma parakstītāju identitāti un tiesības parakstīt 

Pieprasījumu Pasūtītāja vārdā. 

 

Šī garantija ir spēkā līdz _______. gada ___. _______________ (turpmāk – Beigu datums). Kredītiestādei 

jāsaņem Pieprasījums ne vēlāk kā Beigu datumā Kredītiestādē (adrese: _______________) vai – gadījumā, 

ja Pieprasījuma iesniegšana tiek veikta elektroniski, – _______________ (Kredītiestādes SWIFT adrese).  

Šī garantija zaudēs spēku pirms garantijā noteiktā termiņa beigām, ja Pasūtītājs rakstveidā atbrīvos 

Kredītiestādi no tās saistībām saskaņā ar šo garantiju. 

Šī garantija ir pakļauta Vienotajiem pieprasījuma garantiju noteikumiem (the Uniform Rules for Demand 

Guarantees) (2010. gada redakcija, Starptautiskās Tirdzniecības palātas publikācija Nr. 758). Šai garantijai 

un ar to saistītajām tiesiskajām attiecībām, ciktāl attiecīgos jautājumus neregulē minētie Vienotie 

pieprasījuma garantiju noteikumi, piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Jebkurš strīds, kas 

rodas starp Kredītiestādi un Pasūtītāju saistībā ar šo garantiju, izšķirams Latvijas Republikas tiesā. 

[parakstītāja amata nosaukums] [ personiskais paraksts] [parakstītāja vārds un uzvārds] 

  



 

28 

 

 

Piedāvājuma nodrošinājums 

 

Akciju sabiedrība "Latvenergo" 

      Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā,  

LV–1230, Latvijā, 

      Reģ.Nr.40003032949 

 

 

Pasūtījums: __________________ (konkrētā iepirkuma nosaukums)  

 

_________________________ (Pretendenta nosaukums), reģistrēta _____________ (valsts 

nosaukums) Uzņēmumu reģistrā ar Nr.________________, adrese: ________________ (turpmāk 

– Pretendents) 20___.gada ___._________ ir iesniedzis savu piedāvājumu augstākminētā 

Pasūtījuma izpildei. 

 

Ar šo mēs, _______________ (Apdrošinātāja nosaukums), reģistrēta _____________ (valsts 

nosaukums) Uzņēmumu reģistrā ar Nr._________, adrese: _________________ (turpmāk – 

Apdrošināšanas sabiedrība) apliecinām, ka mums ir saistības pret akciju sabiedrību "Latvenergo" 

(turpmāk – Pasūtītājs) par summu __________ EUR (______________ euro un ___ centi), no 

kuras ir jāizdara maksājumi augstākminētā Pasūtītāja labā. 

 

Apzīmogots ar augstākminētās Apdrošināšanas sabiedrības oficiālo zīmogu 20___.gada 

___._______. 

 

Šo saistību nosacījumi ir sekojoši: 

Pretendents zaudē piedāvājuma nodrošinājumu, ja Pretendents: 

1.  Atsauc savu piedāvājumu pēc piedāvājumu atvēršanas piedāvājuma derīguma termiņa laikā; 

2.  Ir atzīts par iepirkuma procedūras uzvarētāju un noteiktajā laika periodā: 

2.1. neparaksta vispārīgo vienošanās vai 

2.2. neiesniedz prasīto vienošanos saistību  izpildes nodrošinājumu. 

 

Mēs apņemamies samaksāt minēto summu pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma, neprasot 

Pasūtītājam pamatot savu prasību, ar nosacījumu, ka Pasūtītājs norāda, ka viņa pieprasījums 

attiecas uz viena vai vairāku augstākminēto nosacījumu spēkā stāšanos. 

 

Šī garantija ir spēkā no 20___.gada ___.______ līdz 20___.gada __._____. Prasības sakarā ar šo 

garantiju netiks apmierinātas, ja tās netiks iesniegtas Apdrošināšanas sabiedrībai līdz 201_.gada 

___. ___________, ieskaitot. 

 

Apdrošināšanas polises vai apdrošināšanas līguma nosacījumi neietekmē šīs garantijas saistības.  

 

 

Apdrošināšanas sabiedrības darbinieku paraksti _______________________ 

Apdrošināšanas sabiedrības zīmogs 
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 Pielikums Nr.6: Līguma projekts 

 

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS 

(par mediju plānošanas un reklāmu izvietošanas masu medijos pakalpojuma sniegšanu) 

 

Rīgā 20___.gada _____ _____________ 

 

AS "Latvenergo", turpmāk tekstā – "PASŪTĪTĀJS", tās _______ personās, kuri rīkojas pamatojoties uz 

statūtiem un ______________________, no vienas puses, un 

_____________________, turpmāk tekstā – "UZŅĒMĒJS", tās ____________________ personā, kurš 

rīkojas pamatojoties uz _____________, no otras puses, turpmāk tekstā saukti kopā – "Līdzēji" vai katrs 

atsevišķi, attiecīgi, - "Līdzējs", noslēdz šo vispārīgo vienošanos, turpmāk tekstā – "Vienošanās", par 

sekojošo: 

 

1. VIENOŠANĀS PRIEKŠMETS 

1.1. UZŅĒMĒJS veiks PASŪTĪTĀJAM mediju plānošanas un reklāmu izvietošanas masu medijos 

pakalpojumus (turpmāk tekstā – "Pakalpojumi"), katra Pakalpojuma izpildi uzsākot pēc atsevišķa 

PASŪTĪTĀJA pasūtījuma (turpmāk tekstā – "Pasūtījums"), bet PASŪTĪTĀJS apmaksās atbilstoši šīs 

Vienošanās noteikumiem izpildītos Pakalpojumus. 

1.2. Saskaņā ar šo Līgumu PASŪTĪTĀJS uzdod un UZŅĒMĒJS, ievērojot PASŪTĪTĀJA sagatavotos 

darba uzdevumus un tajos noteiktās prasības, apņemas Pušu saskaņotajā termiņā veikt sekojošus 

Pakalpojumus:  

1.2.1. Nodrošināt PASŪTĪTĀJA reklāmas izvietošanu medijos (plašsaziņas līdzekļos) atbilstoši 

PASŪTĪTĀJA darba uzdevumiem, saskaņotām tāmēm u.c. Vienošanās dokumentācijai;  

1.2.2. Regulāra reklāmas kampaņu mediju plānu sastādīšana, koriģēšana un saskaņošana ar 

PASŪTĪTĀJU, to īstenošana (t.sk. mediju vietu un raidlaika rezervēšana un iegāde, kā arī 

rezervēto reklāmas vietu un  raidlaika pārplānošana (ja saplānotu un saskaņotu reklāmas 

kampaņu (plānu) starprezultāti nav sasniegti), atcelšana un pārcelšana, izņemot, ja PASŪTĪTĀJS 

iesniedz jaunu darba uzdevumu) un izpildes kontrole; 

1.2.3. Ikmēneša īstenoto reklāmas kampaņu realizācijas atskaišu (turpmāk – Pēckampaņas atskaišu) un 

mediju apstiprinājumu sagatavošana, ievērojot šajā Vienošanās un tās pielikumos noteiktās 

prasības; 

1.2.4. Ikgadēja mediju stratēģijas izstrāde par periodu, kurā ir spēkā šī Vienošanās (iekļaujot, taču 

neaprobežojoties ar mediju kanālu lomu, mērķu noteikšanu, mērķauditorijas definēšanu, 

budžetu, periodu un intensitātes plānošanu). Mediju stratēģija jāsagatavo 30 dienu laikā pēc 

PASŪTĪTĀJA pieprasījuma saņemšanas;  

1.2.5. Ikmēneša atsevišķu reklāmas kampaņu mediju stratēģijas izstrāde (iekļaujot, taču 

neaprobežojoties ar mediju kanālu lomu, mērķu noteikšanu, budžetu, pirkšanas valūtu, periodu 

un intensitātes plānošanu konkrētos medijos); 

1.2.6. TNS Latvia un citu starp Pusēm saskaņoto trešo pušu monitoringa, kā arī mediju lietošanas 

paradumu pētījumu, mediju reitingu nodrošināšana; 

1.2.7. Padziļinātas konkurentu aktivitāšu visos medijos atskaites un analīzes sagatavošana ne retāk kā 

reizi gadā, un ikgadējās mediju stratēģijas piekoriģēšana, izejot no konkurentu aktivitātēm, ja 

nepieciešams; 

1.2.8. Ikgadēja mediju tirgus pārskata sagatavošana, iekļaujot galveno tendenču apskatu un prognozes 

10 dienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma saņemšanas; 

1.2.9. Kopsavilkuma atskaites sagatavošana pēc katra mēneša par iztērēto mediju budžetu katrā medijā 

ik mēnesi un kumulatīvi gada laikā; 

1.2.10. Visu kampaņu pēckampaņu atskaišu sagatavošana; 

1.2.11. Potenciāli realizējamo mediju sponsorēšanas projektu izvērtēšana un efektivitātes un 

piemērotības analīze (mediju sponsorēšanas projekti, piemēram, filmu, sporta programmu, šovu, 

ziņu, speciālu raidījumu un/vai translāciju utml. sponsorēšanas projekti); 

1.2.12. PASŪTĪTĀJA interešu aizstāvēšana pārrunās ar medijiem; 

1.2.13. Regulāras klātienes vai digitālas tikšanās ar PASŪTĪTĀJU pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma. 

 

2. PAKALPOJUMU CENAS UN APMAKSAS KĀRTĪBA 

2.1. Līdzēji Vienošanās noteiktajā Pasūtījumu saskaņošanas kārtībā nosaka katra konkrētā Pasūtījuma 
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izpildei nepieciešamo Pakalpojumu apjomu. Cenas, atlaides, indeksi un komisijas maksa par 

UZŅĒMĒJA pakalpojumiem fiksēti Vienošanās Pielikumā Nr.1. 

2.2. Jebkurus papildus Pakalpojumus, kas nav noteikti Pielikumā Nr. 1, PASŪTĪTĀJS UZŅĒMĒJAM 

apmaksā tikai tādā gadījumā, ja UZŅĒMĒJS sniedzis un PASŪTĪTĀJS pieņēmis  papildu 

Pakalpojumu tādā apjomā un par tādu cenu, par kādu Līdzēji abpusēji rakstiski (elektroniski) 

vienojušies iepriekš. 

2.3. Maksa par 1.2. punktā uzskaitītajiem UZŅĒMĒJA Pakalpojumiem ir atspoguļota iepirkumā nr. 

ID.Nr. IPR-64251 iesniegtajā UZŅĒMĒJA Finanšu piedāvājumā (turpmāk – Finanšu piedāvājumā), 

kā aģentūras komisijas maksa, kas tiek aprēķināta procentos no PASŪTĪTĀJA net-net budžeta kā 

definēts Finanšu piedāvājumā. Daļēja maksa par UZŅĒMĒJA Pakalpojumiem var būt iecenota arī 

Finanšu piedāvājumā norādīto mediju cenās. Par Vienošanās 1.2.punktā uzskaitītajiem 

Pakalpojumiem papildus maksa par UZŅĒMĒJA darbu (piemērām, saskaņā ar stundu likmju 

izcenojumiem vai cita cenrāža) netiek veikta. 

2.4. UZŅĒMĒJS apņemas PASŪTĪTĀJAM nodrošināt mediju cenas, kas ir ne augstākas, un atlaides, kas 

ir ne mazākas, kā norādīts Finanšu piedāvājumā attiecībā uz katru mediju atsevišķi, ievērojot Finanšu 

piedāvājumā iekļautās norādes un nosacījumus. Skaidrības labad tiek precizēts, ka katra atsevišķā 

medija (piemēram StarFM, Delfi utml.) vai mediju grupas (piemēram, Skonto grupas, BMA grupas 

utml.) cenu nosacījumiem jābūt ne sliktākiem kā norādīts Finanšu piedāvājumā, un zemākas cenas 

(vai augstākas atlaides) vienā medijā (vai mediju grupā) nevar tikt kompensētas ar augstākām cenām 

(vai zemākām atlaidēm) citā medijā (vai mediju grupā). 

2.5. Izcenojumus un noteikumus par medijos sniegtajiem Pakalpojumiem (tajā skaitā, bet ne tikai medijos, 

kas nav noteikti šīs Vienošanās pielikumā nr. __ (Finanšu piedāvājumā)), UZŅĒMĒJS apņemas 

PASŪTĪTĀJAM nodrošināt ne sliktākus kā noteikts oficiālajās mediju cenu lapās un noteikumos, tai 

skaitā, nodrošinot cenas ne augstākas, bet atlaides ne mazākas, kā noteiktas oficiālajās mediju cenu 

lapās un noteikumos. 

2.5.1. Nosacījums par to, lai UZŅĒMĒJA nodrošinātie izcenojumi nepārsniedz oficiālajās mediju 

cenu lapās noteiktos, attiecināms uz medijiem, kuros Vienošanās pielikumos norādītā norēķinu 

vienība sakrīt ar mediju oficiālajās cenu lapās norādīto (t.i., piemēram, ja Vienošanās 

pielikumā noteiktā medijā norādīta TRP sekundes cena noteiktā auditorijā, kas nav norādīta 

mediju cenu lapā, tad šis nosacījums nevar tikt attiecināts uz šo attiecīgo mediju, taču, ja 

Vienošanās pielikumā noteiktā medijā norādīta TRP sekundes cena noteikta auditorijā, kas ir 

norādīta mediju cenu lapā vai, ja Vienošanās pielikumā ir atsauce uz mediju cenu lapu un 

atlaidi no tās, tad šis nosacījums ir attiecināms uz šo noteikto mediju).  

2.6. Trešo pušu (mediju, kā arī reklāmas materiālu ražotāju (piem., vides reklāmas plakātu drukātāju)), 

kuru nosaukumi nav fiksēti Finanšu piedāvājumā (t.sk. starptautisko interneta mediju un medijos, 

kuros cena par reklāmas izvietošanu tiek noteikta pēc reālā laika izsoles principa),, net-net izmaksas, 

ko UZŅĒMĒJS piestāda PASŪTĪTĀJAM par katru atsevišķo pakalpojumu (kampaņu, mēnesi utml.), 

nevar būt augstākas kā rēķinos, ko attiecīgā trešā puse (medijs) piestāda UZŅĒMĒJAM par attiecīgā 

atsevišķā pakalpojuma sniegšanu (un augstākas par UZŅĒMĒJA faktiski samaksāto maksu katram 

attiecīgajam medijam (vai mediju grupai) par attiecīgā atsevišķā pakalpojuma sniegšanu). Lai 

pierādītu to, ka summas trešo pušu rēķinos, kas piestādītas UZŅĒMĒJAM par konkrēto reklāmas 

pakalpojumu sniegšanu (piemēram, reklāmas kampaņas izvietošanu) nav zemākas kā summas, kas 

piestādītas PASŪTĪTĀJAM no UZŅĒMĒJA, UZŅĒMĒJS sūtot PASŪTĪTĀJAM rēķinus par 

sniegtajiem Pakalpojumiem  pievienos, nosūtot uz e-pastu attiecīgo trešo pušu (mediju) rēķinu 

kopijas par šī konkrētā reklāmas pakalpojuma sniegšanu (piemēram, reklāmas kampaņas 

izvietošanu). UZŅĒMĒJS apliecina, ka rēķini no trešajām pusēm par reklāmas pakalpojumu 

sniegšanu PASŪTĪTĀJAM netiks apvienoti ar citu reklāmdevēju rēķiniem, kas tādējādi var radīt 

šķēršļus finanšu plūsmas caurspīdīguma nodrošināšanai. Veicot mediju auditu, PASŪTĪTĀJS var 

prasīt uzrādīt šo rēķinu oriģinālus, un tādā gadījumā UZŅĒMĒJAM tie ir jāuzrāda. PASŪTĪTĀJS var 

pieprasīt rēķina izrakstītājam apliecināt mediju rēķinā norādītās summas un citas rēķinā norādītās 

informācijas patiesumu. UZŅĒMĒJS apliecina, ka šādu informācijas nodošanu no mediju puses 

PASŪTĪTAJAM neuzskatīs par konfidencialitātes nosacījumu pārkāpumu UZŅĒMEJA un mediju 

savstarpējo līgumu kontekstā, un nepieciešamības gadījumā ir gatavs apliecināt to rakstiski 

(piemēram, noslēdzot trīspusēju vienošanos starp mediju, PASŪTĪTĀJU un UZŅĒMEJU par šādas 

informācijas sniegšanu vai izsniedzot rakstisku piekrišanu medijam un PASŪTĪTĀJAM, ka neiebilst 

šādas informācijas sniegšanai no medija puses). 
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2.6.1. Trešo pušu izmaksu caurspīdīguma nodrošināšanai starptautiskajos interneta medijos un 

medijos, kuros cena par reklāmas izvietošanu tiek noteikta pēc reālā laika izsoles principa) 

UZŅĒMĒJAM ir jānodrošina tiešsaistes piekļuve PASŪTĪTĀJAM attiecīgās trešās puses 

reklāmas iegādes digitālajai platformai šīs attiecīgās trešās puses pārvaldītā platformā.    

2.7. Apmaksa tiek veikta par atsevišķiem Pasūtījumiem euro ar pārskaitījumu uz Vienošanās norādīto 

UZŅĒMĒJA kredītiestādes kontu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc attiecīgā Pakalpojumu 

izpildes nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas no UZŅĒMĒJA. 

2.8. Par samaksas brīdi uzskatāms kredītiestādes atzīmes datums PASŪTĪTĀJA maksājuma uzdevumā. 

2.9. Nekvalitatīvi vai Vienošanās noteikumiem neatbilstoši veikti Pakalpojumi netiek pieņemti un 

apmaksāti līdz šī Pakalpojuma pieņemšanai. 

 

3. PASŪTĪJUMU VEIKŠANAS KĀRTĪBA 

3.1. Vienošanās Pielikumā Nr.5 ir noteiktas Pušu pilnvarotās personas, kuras ir tiesīgas Pušu vārdā veikt 

darbības, kas saistītas ar Pasūtījumu un to izmaiņu saskaņošanu un izpildi: 

3.1.1.  PASŪTĪTĀJA pilnvarotās personas ir pilnvarotas PASŪTĪTĀJA vārdā veikt Pasūtījumus, 

nosūtot UZŅĒMĒJAM Pasūtījuma aprakstu (brīfu), saskaņot, apstiprināt vai noraidīt 

UZŅĒMĒJA sagatavotus mediju un reklāmas izvietošanas pakalpojuma piedāvājumus, veikt 

izmaiņas apstiprinātajos Pasūtījumos, saskaņot, apstiprināt vai noraidīt mediju izvietošanas plānu 

piedāvājumus, veikt izmaiņas apstiprinātajos mediju izvietošanas plānos. 

3.1.2. UZŅĒMĒJA pilnvarotās personas UZŅĒMĒJA vārdā ir pilnvarotas iesniegt PASŪTĪTĀJAM 

mediju un reklāmas izvietošanas pakalpojuma piedāvājumus, detalizētus mediju izvietošanas 

plānus. 

3.2. Pielikumā Nr.5 minētās Pušu pilnvarotās personas ir tiesīgas veikt 3.1. punktā uzskatītas darbības 

saistībā ar jebkuru veikto Pasūtījumu, tostarp katra no attiecīgās Puses pilnvarotājām personām ir 

tiesīga  veikt 3.1.punktā uzskatītas darbības Pasūtījumā noradītās atbildīgās personas vietā. Pusēm ir 

tiesības ar vienpusēju paziņojumu veikt izmaiņas Pielikumā Nr.5 pievienotajā Pušu pilnvaroto 

personu sarakstā. PASŪTĪTĀJA vārdā šajā punktā minēto paziņojumu ir pilnvarots/(-a) iesniegt  

_____________________________________, e-pasts: __________, UZŅĒMĒJA vārdā paziņojumu 

ir tiesīgs iesniegt  _________________________________, e-pasts: _____________________. 

3.3. PASŪTĪTĀJA pilnvarotā persona elektroniski sagatavo Pasūtījuma aprakstu (brīfu) un nosūta to 

UZŅĒMĒJAM uz e-pastu: _____________________ . Pasūtījuma apraksts tiks uzskatīts par 

saņemtu tā nosūtīšanas dienā. 

3.4. Pasūtījuma aprakstā ir jānorāda šāda informācija: kampaņas un mediju plāna mērķu apraksts, 

Pasūtījuma summa/Pasūtījuma budžets, Pakalpojuma periods (reklāmas kampaņas periods), ja 

nepieciešams – mediji vai mediju veidi, kurā informācija izvietojama, un cita informācija, kas ir 

nepieciešama Pasūtījuma apstrādei un izpildei, kā arī persona, kura PASŪTĪTĀJA vārdā ir atbildīga 

par katra konkrētā Pasūtījuma noformēšanu, kā arī šīs personas tālruņa numurs un e-pasta adrese. 

3.5. UZŅĒMĒJS 1 (vienas) darba dienas laikā no Pasūtījuma apraksta saņemšanas dienas sazinās ar 

Pasūtījuma aprakstā norādīto PASŪTĪTĀJA atbildīgo personu, papildu nepieciešamās informācijas 

saņemšanai. 

3.6. UZŅĒMĒJAM ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā no Pasūtījuma apraksta saņemšanas dienas 

sagatavot Pasūtījuma aprakstam atbilstošu mediju un reklāmas izvietošanas pakalpojuma 

piedāvājumu (laika plūsmas un budžeta sadalījumu (ang. – flowchart)), un nosūtīt to uz Pasūtījuma 

aprakstā norādīto e-pasta adresi. Piedāvājumā jābūt iekļautai informācijai par mediju budžetu, 

reklāmas formātu, izmēru, garumu reitingu apjomu mērķauditorijā (TRP) un kopējā mērķauditorijā 

(4+ vai 15+ (GRP), atkarībā no mediju veida), reklāmu izvietojumu skaitu/apjomu, sadalījumu pa 

nedēļām kopumā, pa mediju veidiem, kā arī atsevišķiem medijiem (vai to grupām) un auditorijām, 

plānoto mediju kampaņas rezultativitāti pa mediju veidiem (reitingu apjomu mērķauditorijā (TRP) un 

kopējā mērķauditorijā (4+ vai 15+ (GRP), atkarībā no mediju veida), affinity, aptvere, frekvence, 

CPP, CPT) u.c. informācijai, kura ir svarīga plāna cenas un kvalitātes izvērtēšanai.  

3.7. Pasūtījums tiks uzskatīts par saskaņotu un apstiprinātu, kad PASŪTĪTĀJA pilnvarotā persona ir 

atsūtījusi uz UZŅĒMĒJA atbildīgās personas e-pasta adresi apstiprinājuma e-pasta vēstuli un tās 

pielikumā pievienotu apstiprināto piedāvājuma versiju. 

3.8. UZŅĒMĒJAM ir pienākums Pasūtījumā noteiktajā termiņā, kurš nav īsāks par 3 (trīs) darba dienām no 

Pasūtījuma apstiprināšanas dienas (ja vien Puses nevienojas par citu Pakalpojuma sniegšanas termiņu, 

jo tam ir objektīvs pamatojums, piemēram, TV kanāliem nav atvērta detalizētā ētera rezervācijas 

sistēma), sagatavot Pasūtījumam atbilstošu detalizētu mediju izvietošanas plāna (laika plāna jeb laika 
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grafika) piedāvājumu, un nosūtīt to uz PASŪTĪTĀJA Pasūtījumā norādīto e-pasta adresi. Detalizētajā 

mediju izvietošanas plānā UZŅĒMĒJS norāda: 

- izvietojumu laiku un formātu (izmēru, garumu, ilgumu utml.),  

- izvietojumu auditoriju raksturojošos parametrus (reitingu apjomu mērķauditorijā (TRP) un kopējā 

mērķauditorijā (4+ vai 15+ (GRP), atkarībā no mediju veida), affinity), 

- izvietojumu izcenojumus (bruto cenu, piemērotās atlaides, cenu indeksus, neto cenu) kā arī visus 

cenu ietekmējošos indeksus un faktorus; 

- kopējo plānoto mediju plāna rezultativitāti pa medijiem (GRP, TRP, affinity, aptveri (reach), 

frekvenci, CPP, CPT).  

3.9. PASŪTĪTĀJA pilnvarotā persona 3 (trīs) darba dienu laikā no mediju plāna saņemšanas nosūta uz 

UZŅĒMĒJA atbildīgās personas e-pasta adresi e-pasta vēstuli ar apstiprinājumu mediju plānam vai 

ar informāciju par vēlamajām korekcijām mediju plānā. 

3.10. UZŅĒMĒJAM labots piedāvājums jāsagatavo un jānosūta uz PASŪTĪTĀJA atbildīgās personas e-

pasta adresi 1 (vienas) darba dienas laikā. 

3.11. UZŅĒMĒJAM ir pienākums pēc Pasūtījuma apstiprināšanas (piedāvājuma apstiprinājuma 

saņemšanas no PASŪTĪTĀJA) veikt Pasūtījuma izpildi saskaņā ar Pasūtījuma un šīs Vienošanās 

nosacījumiem. 

3.12. Katrs no Līdzējiem apņemas uzskaitīt un uzglabāt visus elektroniski noformētus Pasūtījumus, tostarp 

Pasūtījumu aprakstus (brīfus), piedāvājumus, piedāvājumu apstiprinājumus un piedāvājumu 

apstiprinātās korekcijas visā šīs Vienošanās izpildes laikā. 

3.13. PASŪTĪTĀJAM un UZŅĒMĒJAM ir tiesības vienpusēji mainīt Vienošanās 3.2.punktā noteikto savu 

pilnvaroto personu, vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš iesniedzot otram Līdzējam vienpusēju 

rakstisku paziņojumu. 

 

4. PAKALPOJUMA IZPILDES VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

4.1. UZŅĒMĒJS nodrošina veikto Pakalpojumu labu kvalitāti, atbilstību Latvijas Republikas tiesību 

normatīvajiem aktiem, attiecīgajiem spēkā esošiem standartiem un vispār pieņemtām normām šajā 

pakalpojuma segmentā.  

4.2. UZŅĒMĒJS veic Pakalpojumus ar savām iekārtām, līdzekļiem un darbaspēku Pasūtījumā noteiktajos 

apjomos. 

4.3. UZŅĒMĒJAM pakalpojumu izpildē ir saistošas Finanšu piedāvājumā norādītās cenas, atlaides, 

komisijas saskaņā ar Vienošanās 2.punktā norādīto kā arī citi Finanšu piedāvājumā atrunātie 

nosacījumi. 

4.4.  Apstiprinātajā Pasūtījuma dokumentā minētais piedāvājums ir saistošs UZŅĒMĒJAM. Par 

saskaņotu Pasūtījuma dokumentu tiek uzskatīts PASŪTĪTĀJA apstiprināts Pasūtījumam atbilstošs 

mediju un reklāmas izvietošanas pakalpojuma piedāvājums (laika plūsmas un budžeta sadalījumu 

(ang. – flowchart). Gadījumā, ja reālais Pakalpojumu apmērs un mediju plāna izmaksas var svārstīties 

no UZŅĒMĒJA neatkarīgu apstākļu dēļ (piemēram, reālo TV reitingu svārstību dēļ), UZŅĒMĒJAM 

jānorāda maksimālā svārstību amplitūda (piemēram, 5% no TV reitingiem) laika plūsmas un budžeta 

sadalījuma piedāvājumā (ang. – flowchart), kā arī detalizētajā mediju plānā. Taču jebkurā gadījumā 

jāievēro ir Finanšu piedāvājumā ietvertie nosacījumi. 

4.5. UZŅĒMĒJS ne vēlāk kā līdz 17.datumam sagatavo un elektroniski nosūta PASŪTĪTĀJAM uz 

Vienošanās 16.1.punktā norādīto kontaktpersonas e-pasta adresi pēckampaņas atskaites par 

iepriekšējā mēnesī notikušajām kampaņām. Pēckampaņu atskaitēs jānorāda detalizēti visa 

informācija, kas ļauj konstatēt atbilstību Finanšu piedāvājumam un kas nepieciešama mediju auditam 

(t.sk. bet ne tikai katra izvietojuma bruto un neto cena, visi piemērotie indeksi, atlaides, uzcenojumi, 

reitingu apjoms un mediju plānā norādītie parametri). 

4.6. Interneta mediju reklāmai UZŅĒMĒJAM jānodrošina tiešsaistes pieeja attiecīgā medija un/vai 

neatkarīgas trešās puses (Adform, Gemius vai citas PASŪTĪTĀJA akceptētas neatkarīgas trešās 

puses) reālā laika reklāmas statistikas uzskaites datiem, kas tiek uzskaitīti trešās puses (medija vai 

monitoringa uzņēmuma) pārvaldītā sistēmā. 

4.7. Gadījumā, ja Pakalpojuma izpildes laikā UZŅĒMĒJS nespēj izpildīt piedāvājumā noteikto, vai pēc 

Pakalpojuma izpildes apliecinošo dokumentu (pēckampaņas analīzes atskaites/ -šu)   saņemšanas tiek 

konstatēts, ka Pasūtījums nav piegādāts pilnā apjomā, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pieprasīt 

UZŅĒMĒJAM kompensēt saistību neizpildi, sniedzot pakalpojumu citā laikā, formātā. Gadījumā, ja 

UZŅĒMĒJS pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma nespēj kompensēt saistību neizpildi, sniedzot 

līdzvērtīgu un PASŪTĪTĀJAM pieņemamu pakalpojumu, tostarp, ja UZŅĒMĒJA piedāvātās 
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kompensācijas veids PASŪTĪTĀJAM nav pieņemams, vai gadījumā, ja pieprasīt kompensāciju 

PASŪTĪTĀJAM nav lietderīgi, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs aprēķināt UZŅĒMĒJAM Vienošanās 

8.5.punktā noteikto līgumsodu un/vai aprēķināt zaudējumus, kā arī vienpusēji izbeigt Vienošanos 

saskaņā ar Vienošanās 12.punktā noteiktajiem gadījumiem. 

4.8. Reālo TV norēķina reitingu nepiegādāšanas gadījumā (nepiegāde attiecībā pret plānotajiem 

reitingiem), kā rezultātā samazinās pasūtītās kampaņas net-net budžets (jo norēķins notiek pēc 

reālajiem reitingiem), maksimālais iespējamais budžeta samazinājums ir 10% kopumā par kampaņu 

un 25% pret atsevišķu TV kanālu grupu. Ja reāli piegādātais reitingu apjoms naudas izteiksmē 

(vērtībā) ir mazāks kā 90% no plānotā kopējā kampaņas apjoma naudas izteiksmē, tad PASŪTĪTĀJS 

tiesīgs aprēķināt UZŅĒMĒJAM līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no attiecīgās TV 

kampaņas pasūtītā kopējā budžeta. Ja reāli piegādātais reitingu apjoms naudas izteiksmē (vērtībā) ir 

mazāks kā 75% no plānotā kādā konkrētā TV kanālu grupā, bet kampaņas kopējais samazinājums 

pret plānoto kopējo apjomu nepārsniedz 10% tad  PASŪTĪTĀJS tiesīgs aprēķināt UZŅĒMĒJAM 

līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no attiecīgās TV kampaņas pasūtītā budžeta konkrētajā TV 

kanālu grupā, kurā ir kampaņas samazinājums (nepiegāde). 

4.9. Reālo TV mērķauditorijas reitingu pārpiegādes gadījumā (pārpiegāde attiecībā pret plānotajiem 

reitingiem), kā rezultātā pieaug pasūtītās kampaņas net-net budžets, PASŪTĪTĀJS norēķināsies par 

ne vairāk kā 105% no plānotās kopējās kampaņas summas un ne vairāk kā 110% no katrā kanālu 

grupā plānotās summas un ievēros citus Finanšu piedāvājumā norādītos nosacījumus. 

4.10. Gadījumā, ja reklāmas materiāla neizvietošana notikusi medija darbības vai bezdarbības dēļ, 

UZŅĒMĒJAM sniegtā kompensācija nevar būt mazāka kā UZŅĒMĒJS saņem no medija. 

4.11. UZŅĒMĒJAM ir pienākums neizvietot PASŪTĪTĀJA informācijas materiālu, par to iepriekš 

rakstiski brīdinot PASŪTĪTĀJU, ja informācijas materiāls neatbilst vispārpieņemtajām morāles un 

ētikas normām, kā arī autortiesību aizsardzības un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem. 

4.12. UZŅĒMĒJS apņemas Vienošanās spēkā esamības laikā nepieļaut PASŪTĪTĀJA darbinieku paralēlu 

(vienlaicīgu) nodarbinātību un neslēgt darba līgumus vai citus civiltiesiska rakstura līgumus par 

noteikta darba veikšanu ar PASŪTĪTĀJA darbinieku. Slēgt darba līgumus vai citus civiltiesiska 

rakstura līgumus par noteikta darba veikšanu ar PASŪTĪTĀJA darbinieku, UZŅĒMĒJS drīkst tikai 

gadījumā, ja ir saņemta PASŪTĪTĀJA rakstiska piekrišana. Gadījumā, ja ir notikusi paralēla 

(vienlaicīga) PASŪTĪTĀJA darbinieka nodarbināšana bez PASŪTĪTĀJA piekrišanas un 

UZŅĒMĒJS nespēj pierādīt, ka ir veiktas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu šajā punktā 

UZŅĒMĒJAM noteiktā darbinieka paralēlas (vienlaicīgas) nodarbinātības aizlieguma izpildi 

(piemēram, saņemts darbinieka apliecinājums, ka starp darbinieku un PASŪTĪTĀJU nepastāv darba 

tiesiskās attiecības), PASŪTĪTĀJAM ir tiesības aprēķināt UZŅĒMĒJAM līgumsodu 5 (piecu) 

Latvijas Republikā noteikto minimālo mēneša darba algu apmērā par katru pārkāpuma gadījumu. 

Līdzēji vienojas, ka šajā punktā noteiktais nodarbinātības ierobežojums attiecināms tikai uz paralēlu 

(vienlaicīgu) darbinieka nodarbināšanu gan pie PASŪTĪTĀJA, gan pie UZŅĒMĒJA, un tas 

neietekmē parastu secīgu personāla apriti darba tirgū, kuras rezultātā darbinieks izbeidz darba 

tiesiskās attiecības ar PASŪTĪTĀJU un nodibina darba tiesiskās attiecības ar UZŅĒMĒJU. 

 

5. PAKALPOJUMA NODOŠANAS-PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA 

5.1. Pakalpojums (Pasūtījums) vai tā daļa uzskatāma par pabeigtu un nodotu PASŪTĪTĀJAM, ja ir 

abpusēji parakstīts Pakalpojuma izpildes pieņemšanas-nodošanas akts. 

5.2. PASŪTĪTĀJA vārdā parakstīt Pakalpojuma izpildes pieņemšanas-nodošanas aktu tiek pilnvarots 

______________________. UZŅĒMĒJA vārdā parakstīt Pakalpojuma izpildes pieņemšanas-

nodošanas aktu tiek pilnvarots__________. 

5.3. UZŅĒMĒJS pēc Pakalpojuma izpildes nodod PASŪTĪTĀJAM ar aktu visu ar šo Pakalpojumu 

saistīto informāciju. 

5.4. Ja veiktais Pakalpojums neatbilst Vienošanās/Pasūtījuma noteikumiem un/vai nav pilnībā pabeigts 

vai izpildīts, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs atteikties no Pakalpojuma izpildes pieņemšanas un aprēķināt 

UZŅĒMĒJAM Vienošanās 8.5.punktā noteikto līgumsodu, vai prasīt saistības neizpildes 

kompensāciju, atbilstoši Vienošanās 4.7.punktā noteiktajam. 

 

6. MEDIJU AUDITS 
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6.1.  PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs veikt Pakalpojumu cenu un izpildes kvalitātes auditu ar iekšējiem resursiem 

vai uzdot to veikt mediju auditoram, konsultantam, nosūtot par to rakstveida paziņojumu 

UZŅĒMĒJAM un norādot nepieciešamos dokumentus un termiņu, kādā tie iesniedzami 

PASŪTĪTĀJAM vai tā pilnvarotajai personai, ja šāda informācija (dokumenti) nav jau nosūtīta. 

6.2.  UZŅĒMĒJS apzinās un pieļauj, ka, piesaistot trešo personu audita veikšanai, šai trešajai pusei 

PASŪTĪTĀJS nodos informāciju par mediju plāniem, tāmēm, pasūtījumiem, pēckampaņu atskaitēm, 

rēķiniem, Vienošanās noteikumiem un to izpildes gaitu. Šādā gadījumā PASŪTĪTĀJA pienākums ir 

informēt šo trešo pusi par konfidencialitātes nosacījumiem un to ievērošanas nepieciešamību. 

6.3.  PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs veikt Pakalpojumu cenu un izpildes kvalitātes auditu Vienošanās darbības 

laikā un arī 12 (divpadsmit) mēnešus pēc Vienošanās spēkā esības termiņa beigām, un šī audita 

rezultāti būs saistoši UZŅĒMĒJAM, tai skaitā attiecībā uz pārrēķinu un izmaksu kompensāciju 

veikšanu PASŪTĪTĀJAM, ja tāda tiek atklāta audita rezultātā. 

6.4. Gadījumā, ja audita rezultātā tiks konstatēts, ka faktiski saņemtais Pakalpojuma apjoms, kvalitāte vai 

cena neatbilst Finanšu piedāvājumam, kampaņas atskaitēs vai citos Pakalpojumu nodošanas 

dokumentos uzrādītajam, UZŅĒMĒJS kompensēs PASŪTĪTĀJAM cenu atšķirības rezultātā radušos 

izmaksu (investīciju) starpību dubultā apmērā, pārskaitot to uz PASŪTĪTĀJA kredītiestādes kontu 30 

(trīsdesmit) dienu laikā pēc attiecīgā audita rezultātu iesniegšanas UZŅĒMĒJAM.  

6.5. Par ticamiem Pakalpojumu faktiskā apjoma un kvalitātes monitoringa datiem tiks uzskatīti SIA "TNS 

Latvia", SIA "Gemius Latvia", "Adform Lithuania" UAB, un citu Līdzēju saskaņoto trešo personu 

piegādātie un apstiprinātie dati. Ja tie nav pietiekami detalizēti vai neiekļauj visus nepieciešamos 

medijus, tad par ticamiem Pakalpojumu faktiskā apjoma un kvalitātes monitoringa datiem tiks 

uzskatīti attiecīgo mediju paraksttiesīgo personu parakstīti apstiprinājumi par attiecīgo izvietojumu 

apjomu un kvalitāti, kuros iekļauta vismaz visa nepieciešamā informācija, lai konstatētu Pakalpojumu 

realizācijas atbilstību Finanšu piedāvājumam un/vai iepriekš saskaņotajām tāmēm. Šādus mediju 

apstiprinājumus pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma UZŅEMĒJAM ir pienākums nodrošināt un iesniegt 

PASŪTĪTĀJAM 30 dienu laikā pēc šāda pieprasījuma saņemšanas. Apstiprinājumus par 

pārraidīto/izvietoto reklāmas apjomu un tās cenu var aizstāt pārraidītās/izvietotās reklāmas apjoma, 

plānojuma un cenas rakstisks apstiprinājums, ko attiecīgā medija pārstāvis nosūta PASŪTĪTĀJAM 

vai tā pilnvarotam auditoram. Parakstot šīs Vienošanās Pielikumā Nr. 4 pievienoto apliecinājumu, 

UZŅĒMĒJS apliecina, ka šādu informācijas nodošanu no mediju puses PASŪTĪTĀJAM vai tā 

pilnvarotam auditoram neuzskatīs par konfidencialitātes nosacījumu pārkāpumu UZŅĒMĒJA un 

mediju savstarpējo līgumu kontekstā. 

 

7. ĪPAŠUMTIESĪBAS 

PASŪTĪTĀJAM ir īpašuma tiesības uz PASŪTĪTĀJA radītiem un Pakalpojuma izpildē izmantotajiem 

materiāliem, sagatavēm un ar Pakalpojumu saistīto dokumentāciju, ja vien Līdzēji nav vienojušies par 

pretējo. 

 

8. LĪDZĒJU ATBILDĪBA 

8.1. Ja UZŅĒMĒJS neievēro Vienošanās un/vai Pasūtījumos noteiktos izpildes termiņus, UZŅĒMĒJS 

maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 1% (viens procents) apmērā no kavētā izpildījuma summas par 

katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kavētā Pasūtījuma 

summas/Pasūtījuma budžeta . 

8.2. Ja PASŪTĪTĀJS neveic savlaicīgi Pasūtījuma summas apmaksu, tad viņš maksā UZŅĒMĒJAM 

līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru 

maksājuma kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no nokavētā maksājuma 

summas. Šajā punktā noteiktais līgumsods netiek aprēķināts gadījumos, kad UZŅĒMĒJAM ir 

piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses 

ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās 

sankcijas un tādēļ maksājumu veikt nav iespējams.  

8.3. Vienošanās noteiktā līgumsoda un soda naudas samaksa neatbrīvo Līdzējus no saistību izpildes. 

8.4. Izpildot Pakalpojumus, UZŅĒMĒJS ir atbildīgs par normatīvo aktu ievērošanu, kas regulē šāda 

Pakalpojuma veikšanu. 

8.5. Gadījumā, ja UZŅĒMĒJS neievēro Pasūtījumā noteiktos Pakalpojumu izpildes termiņus, laika 

plānu vai neizpilda Pakalpojumu atbilstoši Pasūtījumā noteiktajām prasībām, PASŪTĪTĀJAM ir 

tiesības atteikties no veiktā Pasūtījuma, nosūtot UZŅĒMĒJAM atteikuma paziņojumu. UZŅĒMĒJS 

šādā gadījumā maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no 
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neizpildīta/neatbilstoša Pasūtījuma summas/Pasūtījuma budžeta. 

8.6. Līdzēji ir atbildīgi par to darbības/bezdarbības rezultātā otram Līdzējam nodarītajiem tiešajiem 

zaudējumiem. 

8.7. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības līgumsodu un/vai radušos zaudējumus bezstrīdus kārtībā ieturēt no 

Vienošanās izpildes nodrošinājuma, un/vai ieturēt ieskaita kārtībā, par līgumsoda un/vai zaudējumu 

summu samazinot UZŅĒMĒJAM saskaņā ar Vienošanos veicamo maksājumu. 
8.8. PASŪTĪTĀJA apstiprinātajās politikās ir noteikts, ka PASŪTĪTĀJA darbiniekiem un sadarbības 

partneriem, ieskaitot UZŅĒMĒJU un tā apakšuzņēmējus, savā darbībā jāievēro augstus ētikas 

standartus. Atbilstoši politikām, gadījumā, ja PASŪTĪTĀJAM rodas būtiskas aizdomas par 

koruptīvām vai krāpnieciskām darbībām saistībā ar Līguma izpildi, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības Darbu 

veikšanas laikā un 365 dienu laikā pēc Līguma izbeigšanas pieprasīt informāciju un/vai veikt 

auditu/pārbaudi saistībā ar Līguma izpildi. Audita/pārbaudes veicēju izvēlas un darbus apmaksā 

PASŪTĪTĀJS. Audita/pārbaudes rezultātā iegūtā informācija ir konfidenciāla un nav izpaužama 

trešajām personām. PASŪTĪTĀJS nodrošina, ka audita/pārbaudes veicējs ievēro šī līguma 

noteikumus par konfidencialitāti. UZŅĒMĒJAM ir pienākums šajā punktā noteiktās prasības iekļaut 

arī līgumos, ko tas slēdz ar apakšuzņēmējiem šī Līguma izpildes nodrošināšanai. Ja PASŪTĪTĀJS 

konstatē, ka UZŅĒMĒJS vai tā apakšuzņēmēji nesadarbojas ar PASŪTĪTĀJU šī punkta izpildē, tad 

PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji ar rakstisku paziņojumu mēnesi iepriekš izbeigt Līgumu. 

8.9. UZŅĒMĒJS ir atbildīgs par šajā Vienošanās, tajā skaitā Vienošanās Pielikumā Nr.3 noteikto 

konfidencialitātes noteikumu neievērošanu un PASŪTĪTĀJAM nodarītajiem zaudējumiem. Par katru 

konfidencialitātes nosacījumu pārkāpumu UZŅĒMĒJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 10 000.00 

EUR (desmit tūkstoši euro) apmērā un atlīdzina PASŪTĪTĀJAM visus zaudējumus, kas šajā sakarā 

radušies PASŪTĪTĀJAM. 

 

9. APAKŠUZŅĒMĒJI 

9.1. UZŅĒMĒJS nav tiesīgs bez saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU veikt Vienošanās pielikumā Nr.2 minēto 

apakšuzņēmēju nomaiņu un/vai iesaistīt papildus apakšuzņēmējus Vienošanās izpildē. 

9.2. Rakstveida iesniegumam par apakšuzņēmēju maiņu vai papildus apakšuzņēmēja piesaisti, vai  

apakšuzņēmējiem uzticēto Pakalpojumu (darbu) sarakstu grozījumiem jāpievieno vienošanās 

protokols ar apakšuzņēmēju, kā arī apakšuzņēmēja kvalifikācijas dokumenti tādā apmērā, kā tas tika 

prasīts iepirkuma procedūras dokumentos.  

9.3. PASŪTĪTĀJS nepiekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai piesaistei, ja pastāv kāds no šādiem 

nosacījumiem: 

9.3.1.  piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām 

apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām; 

9.3.2.  tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām UZŅĒMĒJS balstījies, lai apliecinātu savas 

kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un 

piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu UZŅĒMĒJS 

atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst 

iepirkuma procedūras dokumentos minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem; 

9.3.3.  apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu veikti tādi grozījumi Piedāvājumā, kas, ja sākotnēji būtu 

tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos 

noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 

9.4. PASŪTĪTĀJS piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai, ja uz jauno apakšuzņēmēju nav attiecināmi 

Vienošanās 9.3.punktā minētie nosacījumi, šādos gadījumos: 

9.5. Pielikumā Nr.2 norādītais apakšuzņēmējs ir rakstveidā paziņojis par atteikšanos piedalīties 

Vienošanās izpildē; 

9.6. Pielikumā Nr.2 norādītais apakšuzņēmējs atbilst iepirkuma dokumentos minētajiem pretendentu 

izslēgšanas nosacījumiem. 

9.7. PASŪTĪTĀJS pieņem lēmumu atļaut vai atteikt apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju 

iesaistīšanu Vienošanās izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, 

kad ir saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami apakšuzņēmēja izvērtēšanai 

saskaņā ar Vienošanās 8.punktu. Izmaiņas apakšuzņēmēju sarakstā saskaņo ______ 

direktors/vadītājs. 

9.8. UZŅĒMĒJA noslēgto apakšlīgumu noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar Vienošanās noteikumiem.  

9.9. UZŅĒMĒJS uzņemas pilnu atbildību par apakšuzņēmēju veikto darbu, par izpildes termiņu 

ievērošanu darbiem, kurus veic apakšuzņēmēji, un nodarītajiem zaudējumiem, kā arī veic to darbu 
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apmaksu. 

9.10. Pasūtītājs neatbild par UZŅĒMĒJA saistībām, kuras tas uzņēmies attiecībā pret apakšuzņēmējiem un 

trešajām personām, lai nodrošinātu Vienošanās izpildi vai sakarā ar Vienošanās. 

9.11. Apakšuzņēmēju sarakstā jānorāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus un uz tiem attiecas Vienošanās 

9.punktā minētie nosacījumi un noteikumi. 

 

10. FIZISKO PERSONU DATU AIZSARDZĪBA 

10.1. Nolūkā nodrošināt Vienošanās nosacījumu izpildes iespējamību, tostarp informācijas apriti, ka arī lai 

izpildītu uz Līdzējiem attiecināmos juridiskos pienākumus un ievērotu Līdzēju leģitīmās intereses, 

Līdzējiem ir tiesības apstrādāt no otra Līdzēja iegūtos fizisko personu datus (piemēram, Līdzēju 

kontaktpersonu/pilnvaroto personu datus), ievērojot tiesību normatīvajos aktos noteiktās prasības 

šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā ievērojot Vispārīgās datu aizsardzības regulas ((ES) 

2016/679) prasības.  

10.2. Līdzējs, kurš nodod otram Līdzējam fizisko personu datus apstrādei, atbild par attiecīgo datu subjektu 

personas datu apstrādes tiesiskā pamata nodrošināšanu. Līdzējs, kurš Vienošanās izpildes ietvaros 

iegūst fizisko personu datus, uzskatāms par iegūto personas datu pārzini un atbild par turpmāku šo 

personas datu apstrādes atbilstību normatīvo aktu prasībām. 

 

11. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI 

11.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par daļēju vai pilnīgu šajā Vienošanās paredzēto saistību neizpildi, 

ja saistību neizpilde radusies nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies 

pēc Vienošanās parakstīšanas un kurus Līdzēji nevarēja iepriekš paredzēt un novērst. 

11.2. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi - ugunsnelaime, kara darbība, epidēmija, dabas stihija, kā arī citi 

apstākļi, kas neiekļaujas Līdzēju iespējamās kontroles un ietekmes robežās. 

11.3. Par nepārvaramas varas apstākli nevar tikt atzīts apakšuzņēmēju, piegādātāju un citu iesaistīto 

personu saistību neizpilde, vai nesavlaicīga izpilde. 

11.4. Tam Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par 

tiem jāpaziņo otram Līdzējam, norādot iespējamo saistību izpildes termiņu. 

11.5. Ja nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ Vienošanās saistību izpilde aizkavējas vairāk kā par 

30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām, katram no Līdzējiem ir tiesības vienpusēji izbeigt Vienošanos. 

Ja Vienošanās šādā kārtā tiek izbeigta, nevienam no Līdzējiem nav tiesību pieprasīt no otra Līdzēja 

zaudējumu atlīdzību. 

 

12.  VIENOŠANĀS TERMIŅŠ UN IZBEIGŠANA 

12.1. Vienošanās stājas spēkā ar dienu, kad tā ir parakstīta gan no PASŪTĪTĀJA, gan no UZŅĒMĒJA puses, 

un ir spēkā līdz pilnīgai Līdzēju saistību izpildei. 

12.2. PASŪTĪTĀJS Pasūtījumus, saskaņā ar šīs Vienošanās noteikumiem, veic no Vienošanās noslēgšanas 

brīža līdz 2021.gada 31.decembrim (ieskaitot). UZŅĒMĒJAM ir pienākums izpildīt Pasūtījumus, ja 

tie ir veikti šajā punktā norādītajā termiņā.  

12.3. Vienošanās var tikt izbeigta, Līdzējiem savstarpēji rakstiski vienojoties, vai arī šajā Vienošanās 

noteiktajā kārtībā. 

12.4. PASŪTĪTĀJS, nosūtot UZŅĒMĒJAM rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji izbeigt 

Vienošanos, ja iestājies vismaz viens no sekojošiem gadījumiem: 

12.4.1. UZŅĒMĒJS neievēro jebkuru no Vienošanās  vai Pasūtījumā noteiktajiem Pakalpojuma 

uzsākšanas un/vai izpildes un/vai nodošanas termiņiem, neievēro Līdzēju saskaņotus laika 

grafikus (plānus), tostarp (bet neaprobežojoties ar to): 

- neievēro Līdzēju saskaņotus Pakalpojumu laika grafikus (plānus) attiecībā uz atsevišķiem 

medijiem; 

- bez iepriekšējās saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU pieļauj Pakalpojuma sniegšanas pārtraukumu 

(izvietojumu pārtraukumu kopumā vai tikai atsevišķos medijos),  

- pieļauj izvietojumus PASŪTĪTĀJA iepriekš nesaskaņotajos medijos un/vai termiņos, 

un ja UZŅĒMĒJA nokavējums, vai Pakalpojumu sniegšanas pārtraukums, vai izvietojumu 

kopējā neatbilstība Līdzēju saskaņotajam laika grafikam (plānam)  ir sasniegusi vismaz 3 (trīs) 

kalendārās dienas atsevišķā medijā, vai nokavējums /pārtraukums /neatbilstība ir būtiski 

ietekmējusi mediju un reklāmas izvietošanas plānus saskaņā ar Pasūtījumā noteiktajiem 

kampaņas laika grafikiem (plāniem); 



 

37 

 

12.4.2. UZŅĒMĒJS nav kompensējis Pakalpojuma neatbilstības šīs Vienošanās 4.7. vai 4.8.punktā 

noteiktajā kārtībā; 

12.4.3. UZŅĒMĒJS nepilda kādas citas Vienošanās noteiktās saistības vai pienākumus, un/vai  

saņemtajā Pakalpojumā tiek konstatētas neatbilstības ar Vienošanās un/vai Pasūtījumā 

minētajiem nosacījumiem, cenām un citiem kritērijiem, kas rada PASŪTĪTĀJAM zaudējumus 

un/vai ietekmēja Pakalpojuma kvalitāti, un ja UZŅĒMĒJS šādu neizpildi nav novērsis 3 (trīs) 

darba dienu laikā pēc attiecīga rakstiska PASŪTĪTĀJA paziņojuma saņemšanas; 

12.4.4. UZŅĒMĒJAM vairāk kā 7 (septiņas) dienas Vienošanās darbības laikā nav spēkā esošs līgums 

ar SIA "TNS Latvia" par SIA "TNS Latvia" veikto TV, radio, preses mediju auditorijas pētījumu 

rezultātu, kas iekļauj Latvijas iedzīvotāju mediju lietošanas paradumu pētījumus, lietošanas 

tiesībām pilnā apjomā, kā arī SIA "TNS Latvia" apkopotā Latvijas reklāmu reģistra lietošanas 

tiesībām pilnā apjomā par TV, preses, vides un radio medijiem. 

12.4.5. UZŅĒMĒJAM vairāk kā 7 (septiņas) dienas Vienošanās darbības laikā nav spēkā esošs līgums 

ar SIA "Gemius Latvia" par SIA "Gemius Latvia" veiktā pētījuma, vai līgums ar citu uzņēmumu 

par līdzvērtīga pētījuma, kas iekļauj Latvijas iedzīvotāju interneta  lietošanas paradumu 

pētījumus, lietošanas tiesībām pilnā apjomā. 

12.4.6. UZŅĒMĒJAM vairāk kā 7 (septiņas) dienas Vienošanās darbības laikā nav spēkā esošs līgums 

ar kādu no medijiem, kas uzskaitīti Vienošanās Pielikumā Nr.1 (cenu, atlaižu un komisijas 

piedāvājums), vai trešās puses monitoringa nodrošinātājiem, un šāda līguma neesamība ietekmē 

pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, vai līguma neesamība kavē PASŪTĪTĀJA norādījumu 

pildīšanu attiecībā uz Pasūtījumu veikšanu attiecīgajos medijos, vai līguma neesamība kavē 

trešās puses monitoringa nodrošināšanu. 

12.4.7. PASŪTĪTĀJS 3 (trīs) reizes Vienošanās darbības laikā iesniedzis rakstisku pretenziju 

UZŅĒMĒJAM par nekvalitatīvu, Vienošanās vai Pasūtījuma nosacījumiem neatbilstošu 

Pakalpojumu sniegšanu. 

12.4.8. UZŅĒMĒJS vai persona, kura ir UZŅĒMĒJA valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā 

persona vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt UZŅĒMĒJU darbībās, kas 

saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā 

un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu vai tai ir piemērots piespiedu 

ietekmēšanas līdzeklis par jebkuru no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem: 

12.4.8.1. noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā vai tās sastāvā ietilpstošā 

organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā vai piedalīšanās šādas organizācijas 

izdarītajos noziedzīgajos nodarījumos, 

12.4.8.2. kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta 

piedalīšanās mantiskos darījumos, neatļauta labumu pieņemšana, komerciāla uzpirkšana, 

labuma prettiesiska pieprasīšana, pieņemšana vai došana, tirgošanās ar ietekmi; 

12.4.8.3. krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana, 

12.4.8.4. terorisms, terorisma finansēšana, teroristu grupas izveide vai organizēšana, ceļošana 

terorisma nolūkā, terorisma attaisnošana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai 

personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai, 

12.4.8.5. cilvēku tirdzniecība, 

12.4.8.6. izvairīšanās no nodokļu vai tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas; 

12.4.9. UZŅĒMĒJS ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā 

un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, 

kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, 

konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros 

UZŅĒMĒJU ir atbrīvojusi no naudas soda vai samazinājusi naudas sodu; 

12.4.10. Ja ir pasludināts UZŅĒMĒJA maksātnespējas process, apturēta UZŅĒMĒJA saimnieciskā 

darbība, vai UZŅĒMĒJS tiek likvidēts; 

12.4.11. UZŅĒMĒJS ar kompetentās institūcijas lēmumu, prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas 

spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu 

pārkāpumā, kas izpaužas kā: 

12.4.11.1. vienas vai vairāku personu nodarbināšana, ja tām nav nepieciešamās darba atļaujas vai tās 

nav tiesīgas uzturēties Eiropas Savienības dalībvalstī, 

12.4.11.2. personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, normatīvajos aktos noteiktajā 

termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darbiniekiem, kas 

iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu; 
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12.4.12. Tiek konstatēts, ka UZŅĒMĒJS, piedaloties iepirkuma procedūrā, ir sniedzis nepatiesu 

informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai; 

12.4.13. UZŅĒMĒJS vai jebkurš no UZŅĒMĒJA personāla, pārstāvjiem vai apakšuzņēmējiem jebkurai 

personai ir devis vai piedāvājis (tieši vai netieši) jebkāda veida kukuli, dāvanu, pateicības 

naudu, komisijas naudu vai citu vērtīgu lietu kā pamudinājumu vai atlīdzību par jebkādas 

darbības veikšanu vai neveikšanu, vai par labvēlības vai nelabvēlības izrādīšanu vai 

neizrādīšanu jebkādai personai saistībā ar Vienošanās; 

12.4.14. UZŅĒMĒJS vai jebkurš no UZŅĒMĒJA personāla, pārstāvjiem vai apakšuzņēmējiem likumā 

noteiktajā kārtībā ir atzīts par vainīgo prettiesiskā rīcībā saistībā ar Vienošanās izpildi; 

12.4.15. Tiek konstatēts, ka UZŅĒMĒJS vai jebkurš no UZŅĒMĒJA personāla, pārstāvjiem vai 

apakšuzņēmējiem ir iesaistīts darījumu attiecībās, kas rada interešu konflikta situāciju attiecībā 

uz Vienošanās izpildi; 

12.4.16.  UZŅĒMĒJAM, atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumam ir 

piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus 

intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts 

noteiktās sankcijas, ja tādēļ Līgumu izpildīt nav iespējams; 

12.4.17. UZŅĒMĒJS Vienošanās noteiktā termiņā neiesniedz Vienošanās izpildes nodrošinājumu, vai 

arī ja iesniegtais Vienošanās izpildes nodrošinājums ir zaudējis spēku; 

12.4.18. UZŅĒMĒJS ir izdarījis smagu profesionālās darbības pārkāpumu, kas liek apšaubīt tā 

godīgumu, vai nav pildījis ar PASŪTĪTĀJU noslēgto iepirkuma līgumu, vispārīgo vienošanos 

vai koncesijas līgumu, un šis fakts ir atzīts ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu, tiesas 

spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un 

nepārsūdzams. 

12.5. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs nekavējoties vienpusēji izbeigt Vienošanos, ja tiek konstatēts, ka 

UZŅĒMĒJS neievēro šajā Vienošanās noteiktos konfidencialitātes nosacījumus. 

12.6. UZŅĒMĒJS, nosūtot PASŪTĪTĀJAM rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji izbeigt 

Vienošanos, ja PASŪTĪTĀJS Vienošanās noteiktajā termiņā nav veicis apmaksu par izpildītajiem un 

Vienošanās noteiktajā kārtībā pieņemtajiem Pakalpojumiem un PASŪTĪTĀJA nokavējums ir 

sasniedzis vismaz 60 (sešdesmit) kalendārās dienas. Šajā punktā noteiktais nosacījums netiek 

piemērots gadījumos, kad UZŅĒMĒJAM ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai 

būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas 

līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas un tādēļ apmaksu veikt nav iespējams. 

12.7. Gadījumā, ja Vienošanās tiek izbeigta 12.4.-12.6. punktos noteiktajos gadījumos, UZŅĒMĒJS 

Vienošanās 12.4., 12.5. punktā noteiktajos gadījumos, bet PASŪTĪTĀJS Vienošanās 12.6.punktā 

noteiktajā gadījumā maksā otram Līdzējam līgumsodu par saistību neizpildi 10% (desmit procenti) 

apmērā no kopējās Vienošanās darbības laikā veikto Pasūtījumu summas.  

12.8. Gadījumā, ja Vienošanās tiek izbeigta 12.5.punktā noteiktajā gadījumā, UZŅĒMĒJS, papildus 

Vienošanās 12.7.punktā noteiktajam, maksā PASŪTĪTĀJAM Vienošanās 8.9.punktā noteikto 

līgumsodu par konfidencialitātes nosacījumu pārkāpumu un atlīdzina PASŪTĪTĀJAM visus 

zaudējumus, kas šajā sakarā radušies PASŪTĪTĀJAM. 

12.9. Izbeidzot Vienošanos 12.3.-12.5. punktos noteiktajos gadījumos, Līdzēji sastāda un abpusēji paraksta 

atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Pakalpojuma (Pasūtījumu) apjomu un to vērtību pie nosacījuma, 

ja līdz Vienošanās izbeigšanai faktiski izpildītais Pakalpojums (Pasūtījums) ir izmantojams (var tikt 

izmantots). Sastādot aktu, Līdzēji ņem vērā izpildīto darbu kvalitāti. PASŪTĪTĀJS samaksā 

UZŅĒMĒJAM par saskaņā ar Vienošanās noteikumiem izpildīto Pakalpojumu (Pasūtījumu), 

atbilstoši sastādītajam aktam un atbilstoši Pielikumā Nr.1 noteiktajiem izcenojumiem. Izdarot 

samaksu, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu un/vai zaudējumu atlīdzību. Līdzēji 

savstarpējo norēķinu šajā punktā minētajā gadījumā veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc 

šajā punktā minētā akta parakstīšanas. Gadījumā, ja UZŅĒMĒJS neparaksta šajā punktā minēto aktu, 

PASŪTĪTĀJAM nav pamata veikt samaksu par UZŅĒMĒJA faktiski izpildītiem un PASŪTĪTĀJA 

nepieņemtajiem Pakalpojumiem. 

 

13. VIENOŠANĀS IZPILDES NODROŠINĀJUMS 

13.1. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Vienošanās abpusējas parakstīšanas, UZŅĒMĒJAM ir jāiesniedz 

PASŪTĪTĀJAM Vienošanās izpildes nodrošinājums 5 000.00 EUR (pieci tūkstoši euro un nulle 

centi) apmērā, kuram jābūt spēkā visā Vienošanās darbības laikā un 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas 

pēc Vienošanās termiņa notecēšanas. Ja Vienošanās izpildes nodrošinājumam ir beidzies termiņš un 
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UZŅĒMĒJS nav iesniedzis pierādījumu termiņa pagarinājumam, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības 

Vienošanās izpildes nodrošinājumu ieturēt no Vienošanās noteiktiem maksājumiem. 

13.2. Vienošanās izpildes nodrošinājumu PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs izmantot, lai kompensētu UZŅĒMĒJA 

saistību neizpildes rezultātā PASŪTĪTĀJAM nodarītos zaudējumus un/vai lai ieturētu līgumsodu. 

13.3. Vienošanās izpildes nodrošinājums ir PASŪTĪTĀJAM pieņemama kredītiestādes garantija vai 

apdrošināšanas polise, kas paredz nodrošinājuma izsniedzēja pienākumu beznosacījuma kārtībā un 

pēc PASŪTĪTĀJA pirmā pieprasījuma samaksāt PASŪTĪTĀJAM tā pieprasītās summas 

nodrošinājuma apmērā. Vienošanās izpildes nodrošinājuma saturam jābūt saskaņotam  ar 

PASŪTĪTĀJU. Vienošanās izpildes nodrošinājums var būt arī naudas summas iemaksa 

PASŪTĪTĀJA kredītiestādes kontā Vienošanās 13.1.punktā norādītajā nodrošinājuma apmērā. 

13.4. Gadījumā, ja kā Vienošanās izpildes nodrošinājums tiek iesniegta apdrošināšanas polise, 

apdrošināšanas prēmijas samaksai jābūt veiktai pilnā apmērā. Apdrošināšanas prēmijas samaksu 

apliecinošu dokumentu UZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM vienlaikus ar apdrošināšanas polisi. 

13.5. Vienošanās izpildes nodrošinājumu PASŪTĪTĀJS atgriež un/vai izbeidz sekojošā kārtībā: 

13.5.1. Gadījumā, ja Vienošanās izpildes nodrošinājums ir kredītiestādes garantija vai apdrošināšanas 

polise, PASŪTĪTĀJS, ja Vienošanās izpildes nodrošinājuma izsniedzējs to pieprasa, nosūta tam 

rakstveida paziņojumu par UZŅĒMĒJA atbrīvojumu no saistībām un/vai atgriež Vienošanās 

izpildes nodrošinājuma dokumentu oriģinālus. 

13.5.2. Gadījumā, ja Vienošanās izpildes nodrošinājums ir naudas summas iemaksa, PASŪTĪTĀJS to pilnā 

apmērā vai atlikušās neieturētās daļas apmērā pārskaita uz Vienošanās norādīto UZŅĒMĒJA 

kredītiestādes kontu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Vienošanās izpildes nodrošinājuma 

izbeigšanās atbilstoši Vienošanās 13.1.punktam. 

 

14. KONFIDENCIALITĀTES NOSACĪJUMI 

14.1. Katrs Līdzējs apņemas bez otra Līdzēja iepriekšējas rakstiskas piekrišanas neizpaust trešajām 

personām jebkuru no otra Līdzēja saņemtu informāciju, kas iegūta šīs Vienošanās darbības laikā un 

ko var pamatoti uzskatīt par konfidenciālu informāciju, izņemot Vienošanās atrunātos gadījumus. 

Katrs Līdzējs apņemas izmantot šādu informāciju tikai šīs Vienošanās ietvaros paredzēto 

Pakalpojumu sniegšanai/saņemšanai un veikt drošības pasākumus tās aizsardzības nodrošināšanai.  

14.2. Par konfidenciālu informāciju tiek uzskatīta ne tikai informācija par PASŪTĪTĀJA Pasūtījumiem, 

kas tiek sniegta šīs Vienošanās ietvaros, bet arī šīs Vienošanās saturs, citu ar šīs Vienošanās saistītu 

dokumentu saturs, informācija, kas iegūta šīs Vienošanās izpildīšanas procesā, kā arī jebkura 

tehniskā, komerciālā un cita informācija par otru Līdzēju un tā darbību. Katrs Līdzējs apņemas 

nekavējoties paziņot otrajam Līdzējam par konfidenciālās informācijas neatļautās izpaušanas 

gadījumu. 

14.3. Gadījumā, ja UZŅĒMĒJS šīs Vienošanās darbības laikā uzsāk mediju plānošanas un reklāmu 

izvietošanas masu medijos pakalpojuma sniegšanu jebkuram citam elektroenerģijas un/vai 

dabasgāzes tirgotājam un/vai sadales operatoram, UZŅĒMĒJS apņemas informēt PASŪTĪTĀJU par 

pakalpojuma sniegšanas faktu, parakstīt Vienošanās par konfidencialitātes nosacījumu ievērošanu 

saskaņā ar iepirkuma procedūras "Mediju plānošanas un reklāmu izvietošanas masu medijos 

pakalpojuma iegāde 2021.gadam" ID.Nr. IPR-64251) nolikumu un visā Vienošanas darbības laikā 

nodrošināt UZŅĒMĒJAM Vienošanās noteikto saistību un pienākumu nepārtrauktu izpildi, ievērojot 

visus Vienošanās, nolikumā un to pielikumos noteiktos konfidencialitātes nosacījumus.  

 

14.3.punkta redakcija gadījumā, ja UZŅĒMĒJS ir parakstījis konfidencialitātes nosacījumu 

ievērošanas apliecinājumu, iesniedzot piedāvājumu iepirkuma procedūrā: 

14.3. UZŅĒMĒJS apņemas ievērot Vienošanās Pielikumā Nr.3 noteiktos konfidencialitātes nosacījumus. 

 

15. CITI NOTEIKUMI 

15.1. Līdzēji apliecina, ka tiem ir attiecīgās pilnvaras, lai slēgtu šo Vienošanos un uzņemtos tajā noteiktās 

tiesības un pienākumus, kā arī iespējas veikt šajā Vienošanās noteikto pienākumu izpildi. 

15.2. Līdzēji vienojas, ka šī Vienošanās kopā ar tās pielikumiem, kā arī Vienošanās izpildes laikā iegūtā 

informācija ir konfidenciāla, izņemot šīs Vienošanās priekšmetu, termiņu un Līdzējus, un šī 

informācija nedrīkst tikt izpausta trešajām personām. Šajā punktā noteiktie ierobežojumi neattiecas uz 

gadījumiem, kad kādam no Līdzējiem informācija ir jāpublisko saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā 

esošiem tiesību normatīvajiem aktiem. 
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15.3. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Vienošanās jānoformē rakstiski un jāparaksta abiem Līdzējiem. 

Šādas izmaiņas un papildinājumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par šīs Vienošanās neatņemamu 

sastāvdaļu. Vienošanās grozījumi nav jāsagatavo rakstveidā Vienošanās Error! Reference source 

not found..punktā noteiktajā gadījumā, kad izmaiņas tiek paziņotas, nosūtot paziņojumu. 

15.4. Jautājumi, kas nav atrunāti šajā Vienošanās, tiek risināti saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas 

Republikas tiesību normatīvajiem aktiem. 

15.5. Vienošanās izpildes laikā radušos strīdus Līdzēji risina vienojoties vai, ja vienošanās nav iespējama, 

strīdu izskata tiesā Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 

15.6. Visas Līdzēju sarunas, vienošanās, sarakste un citas darbības attiecībā uz šīs Vienošanās noslēgšanu 

un šīs Vienošanās priekšmetu, kas veiktas pirms šīs Vienošanās noslēgšanas, zaudē juridisko spēku 

pēc šīs Vienošanās parakstīšanas. Šis nosacījums neattiecās uz iepirkuma procedūras "Mediju 

plānošanas un reklāmu izvietošanas masu medijos pakalpojuma iegāde 2021.gadam", (ID.Nr. IPR-

64251) nolikumu un UZŅĒMĒJA (Pretendenta) iesniegto piedāvājumu. 

15.7. Kādam no šīs Vienošanās noteikumiem zaudējot spēku tiesību normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, 

Vienošanās nezaudē spēku tās pārējos punktos un šādā gadījumā Līdzējiem ir pienākums piemērot 

Vienošanās spēkā esošo tiesību normatīvo aktu prasībām. 

15.8. Ja kādam no Līdzējiem tiek mainīts juridiskais statuss, Līdzēju darbinieku pārstāvības tiesības, vai 

kādi Vienošanās minētie Līdzēju rekvizīti, tajā skaitā kredītiestādes norēķinu konti, telefona numuri, 

e-pasta adreses, juridiskās adreses u.c., tad tas nekavējoties rakstveidā paziņo par to otram Līdzējam. 

Ja tiek mainīti UZŅĒMĒJA (Latvijas Republikas rezidenta) norēķinu rekvizīti un kredītiestāde 

atrodas ārpus Latvijas Republikas, UZŅĒMĒJA pienākums ir kopā ar šādu paziņojumu iesniegt 

PASŪTĪTĀJAM apliecinātu izdruku/izziņu no Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas 

sistēmas (VID EDS) par to, ka šādi norēķinu rekvizīti ir reģistrēti Valsts ieņēmumu dienestā.  Ja 

Līdzējs neizpilda šī punkta noteikumus, uzskatāms, ka otrs Līdzējs ir pilnībā izpildījis savas saistības, 

lietojot Vienošanās esošo informāciju par otru Līdzēju. Šajā punktā minētie noteikumi attiecas arī uz 

Vienošanās un tā pielikumos minētajiem Līdzēju pārstāvjiem un to rekvizītiem. 

15.9. Vienošanās parakstīta 2 (divos) eksemplāros, katra uz __ (__) lapām, pa vienam eksemplāram katram 

Līdzējam. Abiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Vienošanās ir viens 

pielikums uz _____ ( _________) lapām. 

 

15.9.punkta redakcija, ja Vienošanās tiek parakstīta ar drošu elektronisko parakstu: 

15.9. Vienošanās kopā ar pielikumiem ir parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 

UZŅĒMĒJS ar drošu elektronisko parakstu parakstītu un laika zīmogu saturošu Vienošanās vienas 

darba dienas laikā pēc Vienošanās parakstīšanas nosūta uz Pasūtītāja e-pasta adresi: 

______________@latvenergo.lv. Vienošanās parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša 

elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. 

 

16. KONTAKTPERSONAS 

16.1. Kontaktpersona no PASŪTĪTĀJA puses: 

_______________, tālr._______________, e-pasts: _______________ 

 

16.2. Kontaktpersona no UZŅĒMĒJA puses: 

_______________, tālr._______________, e-pasts: _______________ 

 

 

17. VIENOŠANĀS PIELIKUMS 

17.1. PIELIKUMS Nr.1 – Finanšu piedāvājums (saskaņā ar iepirkumā nr. ID.Nr. IPR-64251 iesniegto 

piedāvājumu); 

17.2. PIELIKUMS Nr.2 – Apakšuzņēmēju un tiem uzticēto darbu saraksts; 

17.3. PIELIKUMS Nr.3 – Konfidencialitātes nosacījumi; 

17.4. PIELIKUMS Nr.4 – Apliecinājums par piekrišanu informācijas sniegšanai; 

17.5. PIELIKUMS Nr.5 – Līdzēju pilnvaroto personu saraksts. 

 

LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

PASŪTĪTĀJS: 

AS "Latvenergo"  

Vienotais reģ. Nr. 40003032949 

UZŅĒMĒJS: 
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PVN maks.reģ. Nr. LV 40003032949 

Juridiskā adrese: Pulkveža Brieža ielā 12, Rīga, 

LV-1230 

Kredītiestāde: AS "SEB banka"  

SWIFT: UNLALV2X  

Konta Nr. LV24 UNLA 0001 0002 2120 8  

_______________/________________ / 

_______________/________________/ 
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Vispārīgās vienošanās pielikums Nr.1 

Finanšu piedāvājums  

(Pretendenta iesniegtais piedāvājums) 

 

 

 

Vispārīgās vienošanās pielikums Nr.2 

 

Apakšuzņēmēju un tiem uzticēto darbu saraksts  

(Nolikuma pielikuma Nr.2 Forma III) 

 

 

Vispārīgās vienošanās pielikums Nr.3 

Konfidencialitātes nosacījumi 

 (Nolikuma pielikuma Nr.8 Forma I) 

 

 

Vispārīgās vienošanās pielikums Nr.4 

 

UZŅĒMĒJA nosaukums 

UZŅĒMĒJA reģistrācijas numurs 

UZŅĒMĒJA juridiskā adrese 

 

 

 

Rīgā, 20__.gada __.__________ 

 

APLIECINĀJUMS 

 

 

Apliecinu, ka ______UZŅĒMĒJS______ un tā apakšuzņēmēji un saistītie uzņēmumi, kuri veic AS 

"Latvenergo" reklāmas izvietošanu medijos _____UZŅĒMĒJA_____ uzdevumā, neiebilst, ka reklāmdevēja 

AS "Latvenergo" pārstāvjiem mediji sniedz informāciju par pasūtītās, kā arī pārraidītās/izvietotās reklāmas 

apjomu, tās plānojumu un kvalitāti, cenu rakstisku apstiprinājumu par atsevišķām kampaņām, pasūtījumiem 

un kopumā (t.sk. nosūta mediju izrakstīto rēķinu kopijas vai to apliecinājumus, ja nepieciešams), kā arī 

informāciju par līguma, kas noslēgts starp medijiem un _____UZŅĒMĒJU____ vai tā apakšuzņēmējiem un 

saistītajiem uzņēmumiem, spēkā esamību. _____UZŅĒMĒJS____ apliecina, ka šādu informācijas nodošanu 

no mediju puses AS "Latvenergo" darbiniekiem neuzskatīs par konfidencialitātes nosacījumu pārkāpumu 

_______UZŅĒMĒJA_____ un mediju savstarpējo līgumu un sadarbības kontekstā. 

 

 

 

_______________________________________________ 

/vārds, uzvārds, amats, paraksts/ 

 

 

Vispārīgā vienošanās pielikums Nr.5 

Līdzēju pilnvaroto personu saraksts 
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Pielikums Nr.7: Līguma izpildes nodrošinājuma forma 

 

Līguma saistību izpildes garantija 

 

Mēs – _______________ (vienotais reģistrācijas numurs: _______________; juridiskā adrese: 

_______________) (turpmāk – Kredītiestāde) – esam informēti par to, ka _______. gada ___. 

_______________ starp mūsu klientu – _______________ (vienotais reģistrācijas numurs: 

_______________; juridiskā adrese: _______________) (turpmāk – Uzņēmējs) – un Jums – 

_______________ (vienotais reģistrācijas numurs (nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs): 

_______________; juridiskā adrese (adrese): _______________) (turpmāk – Pasūtītājs) – ir noslēgts 

Līgums Nr. _____ par _______________ (turpmāk – Līgums). Saskaņā ar Līguma noteikumiem 

Uzņēmējam jāiesniedz Pasūtītājam Līguma saistību izpildes garantija.  

Ņemot vērā iepriekš minēto, ar šo Kredītiestāde neatsaucami uzņemas pienākumu pēc Pasūtītāja 

pirmā pieprasījuma samaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto naudas summu, nepārsniedzot 

[valūta] _______________ (_______________),ja, ievērojot šajā garantijā noteiktās prasības, 

Kredītiestādei ir iesniegts atbilstošs Pasūtītāja parakstīts dokuments (turpmāk – Pieprasījums), ar 

kuru Pasūtītājs pieprasa Kredītiestādei veikt maksājumu uz šīs garantijas pamata un kurā ietverts 

Pasūtītāja apgalvojums, ka Uzņēmējs nav izpildījis savas saistības saskaņā ar Līgumu, neprasot 

Pasūtītājam pamatot savu prasību. 

 

 

 

 

Pieprasījums iesniedzams papīra dokumenta formā vai elektroniski. Elektroniski iesniegšana 

veicama autentificēta ziņojuma veidā, izmantojot SWIFT. Identifikācijas nolūkā Pieprasījuma 

parakstītāju paraksti uz Pieprasījuma apliecināmi notariāli vai arī Pieprasījums iesniedzams ar 

Pasūtītāju apkalpojošās kredītiestādes starpniecību, kura apliecina Pieprasījuma parakstītāju identitāti 

un tiesības parakstīt Pieprasījumu Pasūtītāja vārdā. 

 

Šī garantija ir spēkā līdz _______. gada ___. _______________ (turpmāk – Beigu datums). 

Kredītiestādei jāsaņem Pieprasījums ne vēlāk kā Beigu datumā Kredītiestādē (adrese: 

_______________) vai – gadījumā, ja Pieprasījuma iesniegšana tiek veikta elektroniski, – 

_______________ (Kredītiestādes SWIFT adrese).  

 

Šī garantija zaudēs spēku pirms garantijā noteiktā termiņa beigām, ja Pasūtītājs rakstveidā atbrīvos 

Kredītiestādi no tās saistībām saskaņā ar šo garantiju. 

 

Šī garantija ir pakļauta Vienotajiem pieprasījuma garantiju noteikumiem (the Uniform Rules for 

Demand Guarantees) (2010. gada redakcija, Starptautiskās Tirdzniecības palātas publikācija Nr. 

758). Šai garantijai un ar to saistītajām tiesiskajām attiecībām, ciktāl attiecīgos jautājumus neregulē 

minētie Vienotie pieprasījuma garantiju noteikumi, piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. 

Jebkurš strīds, kas rodas starp Kredītiestādi un Pasūtītāju saistībā ar šo garantiju, izšķirams Latvijas 

Republikas tiesā. 

 

[parakstītāja amata nosaukums] [ personiskais paraksts] [parakstītāja vārds un uzvārds] 
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Pielikums Nr.8: Apliecinājumu formas 

Forma I 

Konfidencialitātes nosacījumu ievērošanas apliecinājums 

 

Ar šo apliecinam, ka sniedzam mediju plānošanas un reklāmu izvietošanas masu medijos pakalpojumus vai 

līdzīgus pakalpojumus vienam vai vairākiem elektroenerģijas tirgotājiem un, ņemot vērā minēto faktu, 

apņemamies nodrošināt sekojošo konfidenciāltitātes nosacījumu izpildi: 

1. jebkuru Pasūtītāja materiālu izstrādes process tiks nodalīts un ar to strādās tikai Pasūtītāja projektos 

iesaistītie speciālisti; 

2. informācija par Pasūtītāja pasūtījumu saturu, termiņu, kura uzskatāma par konfidenciālu 

informāciju, nenonāks nevienas citas komercstruktūras rīcībā, izņemot tās, kas iesaistītas konkrētā 

pasūtījuma izpildē (mediji utml.); 

3. apņemamies nodrošināt konfidencialitātes noteikumu ievērošanu no savu darbinieku, 

apakšuzņēmēju un citu Pasūtītāja projektos iesaistīto personu puses; 

4. apņemamies nekavējoties paziņot Pasūtītājam par jebkuru konfidenciālās informācijas 

nesankcionētas noplūdes gadījumu; 

5. uzņemamies atbildību par zaudējumiem, kas Pasūtītājam radušies šo konfidenciālitātes nosacījumu 

neievērošanas un/vai konfidenciālās informācijas nesankcionētas noplūdes rezultātā, kas notikusi 

mūsu vainas dēļ; 

6. šiem konfidenciāltitātes nosacījumiem nav laika ierobežojuma un uz tiem neattiecas līguma 

darbības termiņš. 

 

Iepazinušies ar konfidencialitātes nosacījumiem, piekritam, ka šie nosacījumi tiks pievienoti līgumam un 

kļūs par tā neatņemamu sastāvdaļu. 

 

 

 

Paraksta tiesīgās vai pilnvarotās  personas vārds, uzvārds: ______________________ 

 

Paraksts: ___________________ 

 

 

 

 

 

Forma II 

Apliecinājums par mediju auditorijas pētījumu rezultātu un reklāmu reģistra lietošanu 

 

Rīgā, 20____.gada ___.__________ 

 

 

Apliecinu, ka ______(Kandidāta juridiskais nosaukums, reģ.nr.)_______ ir spēkā esošs līgums ar SIA "TNS 

Latvia" par: 

 

1) SIA "TNS Latvia" veikto TV, radio, preses un interneta mediju pētījumu rezultātu, kas iekļauj Latvijas 

iedzīvotāju mediju lietošanas paradumu pētījumus, lietošanu pilnā apjomā; 

2) SIA "TNS Latvia" apkopotā Latvijas reklāmu reģistra (monitoringa datu) lietošanu pilnā apjomā par TV, 

radio, preses, radio medijiem. 

 

 

SIA "TNS Latvia" paraksta tiesīgās personas vārds, uzvārds: 

Paraksts: ___________________ 



 

45 

 

Forma III 

Apliecinājums par Latvijas iedzīvotāju interneta lietošanas paradumu pētījuma rezultātu lietošanu 

 

Rīgā, 20_____.gada ___.__________ 

 

 

Apliecinu, ka _______________ (Kandidāta juridiskais nosaukums, reģ.nr.) ___________ ir tiesības lietot 

_____________________(uzņēmuma nosaukums) Latvijas iedzīvotāju interneta lietošanas paradumu 

pētījuma (pētījuma nosaukums)___________________ rezultātus pilnā apjomā. 

 

 

 

 (Uzņēmuma)_________________ paraksta tiesīgās personas vārds, uzvārds: 

Paraksts: ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


