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Iepirkums tiek veikts Eiropas Savienības Vides un klimata pasākumu programmas LIFE 2018. 

– 2020.gada integrētā projekta "Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un 

aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju" (LIFE Waste To 

Resources IP) projekta Nr. LIFE20 IPE/LV/000014, ietvaros.  

 

 

 



 

 

1. Vispārīgie noteikumi  

1.1. Iepirkums  “Pētījums par Latvijas tirgū piedāvāto plastmasas iepakojumu sastāvu 

un daudzumu”, iepirkuma identifikācijas numurs: LZP - 08/2022  (turpmāk – 

Iepirkums). 

 

1.2.Pasūtītājs: AS “Latvijas Zaļais punkts” 

Reģ.Nr.40003475890 

Maskavas iela 240-3, Rīga, LV-1063 

Luminor Bank AS Latvijas filiāle 

SWIFT kods: RIKOLV2X 

Konta Nr.LV64RIKO0000082304520 

 

Kontaktpersona: Laura Berga, tālr. +371 26524641, e-pasta adrese: laura@zalais.lv 

Darba dienās no plkst. 8:00 līdz plkst.16.30.  

Pretendentiem ir tiesības sazināties ar norādīto kontaktpersonu, lai saņemtu papildus 

informāciju piedāvājuma sagatavošanai.  

 

1.3. Iepirkuma priekšmets: Pētījums par Latvijas tirgū piedāvāto plastmasas iepakojumu 

sastāvu un daudzumu.   

Tehniskā specifikācija pievienota pielikumā.  

1.4. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. 

1.5. Paredzamā līgumcena bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN): līdz 50 000 EUR. 

1.6. Paredzamais līguma darbības/preču piegādes/pakalpojuma sniegšanas/izpildes  

termiņš: līdz 2023.gada 1.decembrim. Rezultāts/apjoms var tikt sasniegts ātrāk.  

1.7. Iepirkuma līguma izpildes vieta: Latvija. 

1.8. Apjoms: noteikts tehniskajā specifikācijā.  

1.9. Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums, kas Pasūtītājam ir ekonomiski 

visizdevīgākais un vislabāk apmierina tā vajadzības, kā arī nodrošina Pasūtītāja piešķirtā 

finansējuma efektīvu izmantošanu. Par šādu piedāvājumu tiks uzskatīts Nolikuma 

prasībām atbilstošs piedāvājums ar zemāko piedāvāto līgumcenu. 

1.10. Pasūtītājs nodrošina brīvu elektronisku pieeju vietnē www.zalais.lv Iepirkuma 

nolikumam, tā pielikumiem un citiem Iepirkuma dokumentiem.  

 

2. Piedāvājuma prasības. 

2.1. Piedāvājuma sastāvs: 

2.1.1. Pretendenta aizpildīts un parakstīts pieteikums/finanšu piedāvājums dalībai 

Iepirkumā atbilstoši nolikuma 1.pielikumam; 

2.1.2. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti atbilstoši nolikuma prasībām un 

pielikumiem;  

2.1.3. Pretendenta tehniskais piedāvājumu atbilstoši nolikuma 2.pielikumam; 

2.1.4. Pretendenta finanšu piedāvājums atbilstoši nolikuma 1.pielikumam; 

2.1.5. Līguma projekts, ievērojot normatīvo aktu un nolikuma prasības. Pasūtītājam ir 

tiesības veikt korekcijas piedāvātajā līguma projektā un Puses vienojas par līguma 

redakciju.  

2.2. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā (izņemot angļu valodā) 

sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu 

valodā. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild Pretendents.  

2.3. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība: 

2.3.1. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2023. gada 16.janvāris plkst.16.30 
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(vietējais laiks). Piedāvājumi ir iesniedzami elektroniski, nosūtot uz 

Kontaktpersonas Lauras Bergas e-pasta adresi laura@zalais.lv un info@zalais.lv. 

Piedāvājumu līdz norādītajam termiņam var iesniegt arī papīra formātā Pasūtītāja birojā 

Maskavas iela 240-3, Rīga, LV-1063 vai nosūtot pa pastu uz šo adresi. Pretendents ir 

atbildīgs par to, lai sūtījums tiktu saņemt līdz šajā punktā norādītajam datumam/laikam.    

2.3.2. Pretendents līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt 

iesniegto piedāvājumu.  

2.4. Kvalifikācijas prasības:  

Prasība Prasības izpilde 

Pretendents piekrīt Iepirkuma nolikuma 

noteikumiem un spēj piedāvāt 

Pasūtītājam Iepirkuma nolikuma 

prasībām atbilstošu pakalpojumu.  

1.pielikums - “Pretendenta pieteikums/finanšu 

piedāvājums”.  

Pretendentam nav pasludināts 

maksātnespējas process, uzsākts 

likvidācijas process, tā saimnieciskā 

darbība nav apturēta. 

Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas 

reģistrēts, piedāvājuma iesniegšanas 

pēdējā dienā nav nodokļu parādi, tai 

skaitā valsts sociālās apdrošināšanas 

obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā 

kādā no valstīm pārsniedz 150.00 EUR. 

Pretendentam nav piemērotas 

nacionālās vai starptautiskās sankcijas.  

1.pielikums - “Pretendenta pieteikums/finanšu 

piedāvājums”.  

 

Pretendenta iepriekšējo 3 (trīs) noslēgto 

pārskata gadu vismaz viena gada neto 

apgrozījums pārsniedz piedāvāto 

līgumcenu. 

1.pielikums - “Pretendenta pieteikums/finanšu 

piedāvājums”. 

Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu 

laikā ir pieredze vismaz 1 (viena) 

iepirkuma priekšmetam līdzīga līguma 

izpildē.  

1.pielikums - “Pretendenta pieteikums/finanšu 

piedāvājums”. 

 

2.5. Tehnisko piedāvājumu Pretendents iesniedz atbilstoši 2.pielikumam.  

          Gadījumā, ja izvirzītajās minimālajās tehniskajās specifikācijās norādīts konkrēts preču 

vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, 

zīmolu, pretendents var piedāvāt ekvivalentus vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, 

kas atbilst Pasūtītāja izvirzītajām minimālajām tehniskajām specifikācijām, parametriem 

un nodrošina minimālajās tehniskajās specifikācijās izvirzītās prasības.  

2.6. Finanšu piedāvājumu Pretendents iesniedz atbilstoši 1.pielikumam. Finanšu piedāvājumā 

norādītajā cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas attiecas un ir saistītas ar iepirkuma prasību 

izpildi, proti, visi ar Iepirkumā noteiktā prasību veikšanu saistītie izdevumi, tajā skaitā 

visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevas, izņemot PVN. Pretendents 

apliecina, ka Finanšu piedāvājumā norādītā cena netiks paaugstināta visā iepirkuma 

līguma darbības laikā, izņemot gadījumus, ja iepirkuma līgumā tiek paredzēti cenu 

paaugstināšanas gadījumi un kārtība. Iespējamā inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai 

jebkuri citi apstākļi nevar būt par pamatu cenas paaugstināšanai, un šo procesu radītās 

sekas Pretendentam ir jāprognozē un jāaprēķina, sagatavojot finanšu piedāvājumu. 
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Pasūtītājs ir tiesīgs Pretendentam pieprasīt un noteiktā termiņā saņemt detalizētu cenas 

veidošanās mehānismu. 

2.7. Pretendentam ir tiesības pievienot piedāvājumam citu informāciju/dokumentus pēc 

saviem ieskatiem.  

2.8. Pretendentu piedāvājumu derīguma termiņš ir ne mazāk kā 2 (divi) mēneši no 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa dienas vai, ja pretendents tiek atzīts par uzvarētāju - 

līdz līguma noslēgšanai. 

 

3. Piedāvājuma vērtēšana un iepirkuma līgums. 

3.1. Ja Pretendenta piedāvājums nav atzīts par atbilstošu Nolikuma prasībām un/vai 

Pretendents neiesniedz papildus informāciju vai precizējumus Pasūtītāja noteiktajā 

termiņā, Pasūtītājam ir tiesības izslēgt šo piedāvājumu no vērtēšanas.  

3.2.  Pretendentam, kurš izraudzīts par iepirkuma uzvarētāju, jāparaksta līgums 5 (piecu) darba 

dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir uzaicinājis to parakstīt. Ja norādītajā termiņā 

piegādātājs līgumu neparaksta, un Puses nav vienojušās par citu termiņu, Pasūtītājs slēdz 

līgumu ar citu piegādātāju.  

3.3. Pasūtītājam ir tiesības mainīt prognozētos apjomus/termiņus.  

3.4. Strīdi tiks skatīti tiesā vispārējā kārtībā.  

3.5. Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt līgumu ar rakstisku paziņojumu, nekavējoties šādos gadījumos: 

3.5.1.  ja Pasūtītāju neapmierina kvalitāte, jo tā neatbilst normatīvo aktu prasībām vai 

uzaicinājuma/līguma noteikumiem, ko apstiprina eksperta atzinums; 

3.5.2.  ja Piegādātājs atkārtoti (vairāk kā 2 reizes) neievēro līguma nosacījumus, kas 

saistās ar pakalpojuma piegādes kārtību, termiņu, vai cenu; 

3.5.3.  ja kompetenta valsts vai pašvaldību institūcija piegādātāja darbībā ir 

konstatējušas normatīvo aktu pārkāpumus un/vai apturējušas tā darbību, vai piemērotas 

nacionālās vai starptautiskās sankcijas; 

3.5.4.  ja Piegādātājs pasludināts par maksātnespējīgu vai uzsākta tā likvidācija.  

3.6.    Ja līgums tiek izbeigts Piegādātāja vainas dēļ, Piegādātājs pēc Pasūtītāja 

pieprasījuma maksā Pasūtītājam līgumsodu līdz 10% (desmit procenti) apmērā no prognozētās 

kopējās līgumcenas, proporcionāli atlikušajam līguma darbības termiņam.  

3.7. Pasūtītājs ir viens no Eco Baltia grupas uzņēmumiem. Eco Baltia grupa uzņēmumi ir 

sociāli atbildīgu uzņēmumu grupa, kas savā darbībā ievēro labas pārvaldības un ilgtspējīgas 

attīstības principus, un kuri ir jāievēro arī tā sadarbības partneriem: a) darbības atbilstība 

normatīvajiem aktiem, b) cilvēktiesību un darba tiesību ievērošana; c) darba aizsardzības 

prasību nodrošināšana, d) negatīvas ietekmes uz vidi samazināšana, e) komercdarbības ētika, f) 

kvalitātes standarti, h) NILLTPFN un noteikto sankciju prasību izpilde, i) ziņošana par 

neatbilstībām un konsultēšanās, k) caurspīdīguma, atklātuma, brīvas konkurences un 

vienlīdzīgas attieksmes principi, nepieļaujot interešu konfliktus.  

3.8. Plānots, ka iepirkuma līgumā tiks paredzēts, ka: 

3.8.1. Samaksa - pēcapmaksa 30 dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta 

parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas; 

3.8.2. avansa maksājums ne vairāk kā 50%; 

3.8.3. strīdu skatīšana - tiesā vispārīgā kārtībā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā 

esošajiem tiesību aktiem; 

3.8.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu 10 (desmit) dienas iepriekš 

rakstiski informējot pretendentu, veicot norēķinus par kvalitatīvi un savlaicīgi 

paveiktajiem darbiem; 

3.8.5. Ja pakalpojuma izpildes ietvaros rodas īpašumtiesības (tai skaitā intelektuālā 

īpašuma tiesības  autortiesību un rūpnieciskā īpašuma tiesību izpratnē), autors nodod  

visas  mantiskās tiesības un visas personisko tiesību atļaujas, nodrošinot attiecīgas 



 

izmantošanas tiesības bez ierobežojumiem Pasūtītājam, Eiropas Savienībai, ko pārstāv 

Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra un Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai.  

3.9. Ja par Iepirkuma uzvarētāju atzītais Pretendents atsakās noslēgt līgumu, Pasūtītājam ir 

tiesības izvēlēties Nolikuma prasībām atbilstošāko nākamo piedāvājumu. 

3.10. Pasūtītājam ir tiesības izbeigt Iepirkumu bez rezultātiem.  

 

 

Pielikumi:  

1.pielikums – “Pretendenta pieteikums/finanšu piedāvājums”; 

2.pielikums –  “Tehniskās specifikācija/Tehniskais piedāvājums”.  

 

            

 

Valdes loceklis                                                                                                   Kaspars  Zakulis   

 

Valdes locekle                                                                                                     Sigita Namatēva 

 

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

 

  



 

1.pielikums 

Iepirkuma ID Nr. LZP - 08/2022 

 

PRETENDENTA PIETEIKUMS / FINANŠU PIEDĀVĀJUMS  

dalībai iepirkumā   

“Pētījums par Latvijas tirgū piedāvāto plastmasas iepakojumu  

sastāvu un daudzumu” 

iepirkuma identifikācijas numurs: LZP - 08/2022 

 

 

Informācija par pretendentu: 

Pretendenta nosaukums  

Reģistrācijas Nr.  

PVN Reģ Nr.  

Juridiskā adrese 

Tālr. nr., E-pasta adrese 

 

Kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats)  

Tālr. nr.  

E pasta adrese 

 

Pretendents: _______________________________________________________:  

                    (nosaukums)  

Piesakās piedalīties un iesniedz savu piedāvājumu iepirkumā  “Pētījums par Latvijas tirgū 

piedāvāto plastmasas iepakojumu sastāvu un daudzumu”, iepirkuma identifikācijas numurs: 

LZP - 08/2022.  

 

1. Piedāvājuma kopējā cena bez PVN: __________EUR. Pretendents apliecina, ka līguma 

darbības laikā piedāvātā cena netiks paaugstināta. Piedāvātajā cenā ir iekļautas visas izmaksas, 

nodokļi/nodevas un visi citi izdevumi, kādi attiecas vai varētu attiekties uz līguma izpildi. 

 

2. Pretendenta pieredze:  
Sniegto 

pakalpojumu/piegāžu/preču/darbu 

apraksts atbilstoši nolikuma 

prasībām 

Pasūtītāja nosaukums, adrese, tālruņa 

numurs.  

Pakalpojuma izpildes 

periods 

   

   

   

 

3. Pretendenta apgrozījums: 

Gads Apgrozījums EUR 

  

 

4. Līguma izpildes termiņš __________. 

 

5. Ar šo Pretendents apliecina, ka: 

6.1. Piekrīt iepirkuma prasībām un apņemas tās pilnībā ievērot, tajā skaitā - attiecībā 

uz piegādes termiņiem, vietām un apmaksas noteikumiem, līgumā ietveramiem 

noteikumiem u.c.; 

6.2. Piedāvātie pakalpojumi pilnībā atbilst nolikuma un normatīvo aktu prasībām;  



 

6.3. Pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, tas nav likvidācijas procesā, 

kā arī tā saimnieciskā darbība nav izbeigta;  

6.4. Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts, piedāvājuma iesniegšanas 

pēdējā dienā nav nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 

iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 EUR; 

6.5. Pretendentam nav piemērotas nacionālās vai starptautiskās sankcijas; 

6.6. Piedāvājuma cena ietver visas izmaksas un netiks paaugstināta līguma darbības 

laikā;  

6.7. Visa piedāvājumā sniegtā informācija ir patiesa; 

6.8. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā apņemas noslēgt piedāvājumam 

atbilstošu iepirkuma līgumu; 

6.9. Pretendentam ir visas nepieciešamās profesionālās, tehniskās un 

organizatoriskās spējas, kā arī finanšu līdzekļi, iekārtas, personāls un citi iepirkuma 

izpildei nepieciešamie resursi; 

6.10. Pretendents nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts iepirkumā.  

6.11. Piedāvājums ir spēkā 2 (divus) mēnešu no piedāvājuma iesniegšanas termiņa vai 

līdz 202_.gada __.________ vai līdz iepirkuma līguma noslēgšanai. (Pretendents var 

norādīt ilgāku piedāvājuma derīguma termiņu).  
 

 

Pretendenta amatpersonas, kurai ir paraksta tiesības,  

vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats, paraksts 

(ja dokumentus paraksta pretendenta pilnvarotā persona, pievieno pilnvara) 

Datums 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.pielikums 

Iepirkuma ID Nr. LZP - 08/2022 

 

Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums 

“Pētījums par Latvijas tirgū piedāvāto plastmasas iepakojumu plastmasas sastāvu un 

daudzumu” 

iepirkuma identifikācijas numurs: LZP - 08/2022 

 

 
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 

1. Iepirkuma priekšmets. Pētījums par Latvijas tirgū piedāvāto plastmasas iepakojumu sastāvu 

un procentuālo daudzumu. 

 

2. Iepirkuma pamatojums. Tikai neliela daļa no Latvijā tirgū esošajiem plastmasas 

iepakojumiem tiek dalīti savākti un pārstrādāti.  

Vidējais valstī gada laikā savāktais nešķiroto atkritumu daudzums ir ~ 556 000 tonnu. Tie satur ~ 

19% jeb ~104 973 tonnas dažādu plastmasu. Kopš 2017. gada plastmasas apjoms nešķirotajos sadzīves 

atkritumos ir pieaudzis par 19%. 2020. gadā pārstrādātā PET īpatsvars dzērienu iepakojumā ir 8%, 

savukārt citu veidu pārstrādāto plastmasas materiālu (HDPE, LDPE, polipropilēna u.c.) īpatsvars 

dzērienu iepakojumā ir 1%. Prognozes liecina, ka saražotā izlietotā iepakojuma apjoms turpinās pieaugt, 

2035.gadā sasniedzot 276 000 tonnu, kas nozīmē pieaugumu par 14%. Saskaņā ar prognozēm arī 

plastmasas apjoms turpmāk pieaugs par ~23% un 2035.gadā sasniedzot 53 000 tonnu. 

Materiālos ieguldītā neizmantotā vērtība rada ekonomiskus zaudējumus un neizmantotas iespējas 

veicināt nodarbinātību, attīstīt inovācijas un pilnveidot vietējo ekonomiku. Jomas, kurās visvairāk tiek 

izmantota plastmasa - iepakojums (~40%), būvniecība (~20%), automobiļu rūpniecība (~9%), 

elektroiekārtas/preces (~6%), lauksaimniecība (~3%), izstrādās politikas, kas samazina plastmasas 

atkritumu daudzumu. 

Ņemot vērā to, ka ES var lemt par valsts ieguldījumu EUR 0,80 apmērā par vienu neapstrādāta 

izlietotā plastmasas iepakojuma svara vienību, būtu jāievieš papildu pasākumi, lai efektīvi panāktu 

otrreizēji pārstrādātā izlietotā plastmasas iepakojuma ievērojamu pieaugumu. Ja tiks noteikta šāda valsts 

iemaksa dalībvalstīm, tad atkarībā no realizācijas scenārija Latvijai var nākties maksāt 16 – 22 milj. 

EUR. gadā par nepārstrādāto plastmasas iepakojuma daudzumu. 

Patlaban uzņēmumi var veiksmīgi pārstrādāt tikai daļu no plastmasas un kompozītmateriālu 

atkritumiem, piemēram, polietilēntereftalāta (PET) dzērienu pudeles, pārtikas taras, plastmasas burkas 

u.c., kā arī augsta blīvuma polietilēna (LDPE) izstrādājumus (sadzīves ķīmijas iepakojumu), šampūnu 

iepakojumi, jogurta trauki utt.). 

Otrreizējai pārstrādei neder netīrs, piesārņots, daudzslāņu iepakojums, dažādu materiālu 

sakausējumi, kā arī polimēri ar tā sauktajiem biopolimēriem vai biomasas maisījumiem – tātad gandrīz 

visi iepirkumu maisiņi, kā arī vairums pārtikas preču iepakojumu, piemēram, sagrieztas desas 

iepakojums, siera, čipsu un dažādu citu polimēru iepakojums. 

 

3. Iepirkuma mērķis.  

Plānotais pētījuma laika periodā no 01.01.2023.-1.12.2023. (rezultāts/izpētes apjoms var tikt 

sasniegts ātrāk) par Latvijas tirgū piedāvāto plastmasas iepakojumu sastāvu un procentuālo daudzumu, 

atbilstoši Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija NACE 2. redakcija  (https://nace.lursoft.lv/),  pēc 

darbības nozaru sadalījuma: preču vai izstrādājumu plastmasas iepakojums, t.sk. bioplastmasas un 

kompozītmateriālu iepakojums.  

 

4. Darba uzdevumi.  

a) Atbilstoši AS “Latvijas Zaļais punkts” norādītajai informācijai par uzņēmumiem atbilstoši 

nozarei vai darbības jomai, kuros ir nepieciešams veikt pētījumu, nosakot, ka pētījuma ietvaros 

minimālais vienību skaists - 1000 gb. (plastmasas iepakojumi). Pasūtītājs informē savus klientus 

un sadarbības partnerus par pētījumu un vēlamo iesaisti pētījuma veiksmīgā nodrošināšanā. 

https://nace.lursoft.lv/


 

 

b) Ziņojuma sagatavošana atbilstoši specifikācijas 1.tabulai.  

 

1.tabula 

Materiālu datu vākšana 

Simbols Nosaukums 

PE-LD Polietilēns, zema blīvuma 

PE-HD Polietilēns, augsta blīvuma 

PP Polipropilēns 

PS Polistirols 

EPS Putu polistirols 

PET-A Polietilēntereftalāts, amorfs 

PET-G 
Polietilēntereftalāts, modificēts ar glikolu 

(kopolimērs) 

PET-C Polietilēntereftalāts, daļēji kristālisks 

PET-S Polietilēntereftalāts/ modificēts stirols 

PA 6 Poliamīds 6 

PA 6/6,6 Poliamīds 6/6,6 

EVOH Etilēnvinilspirts (kopolimērs) 

PVAL; 

PVOH 
Polivinilspirts (kopolimērs) 

PVC (ciets) Polivinilhlorīds 

PVDC Polivinilidēnhlorīds 

POM Polioksimetilēns 

PMMA Polietilmetakrilāts 

PAN Poliakrilnitrils (kopolimērs) 

PC Polikarbonāts 

PEN Polietilēna naftalāts 

EVA 

EVAC 
Etilēna vinilacetāts 

SAN Stirola akrilnitrils 

ABS Akrilnitrilbutadiēnstirols 

CITS (sarakstā 

neminēts) 
 

 

c) Pētījuma ietvaros veikt analizēto plastmasas iepakojumu pārstrādājamības noteikšanas testu AS 

“Latvijas Zaļais punkts” norādītā laboratorijā, piemērojot šādu pārstrādes klasifikācijas skalu: 

i. pārstrādājamais īpatsvars < 50 % (maz pārstrādājams) 

ii. pārstrādājamais īpatsvars 50% - 70% (vidēji pārstrādājams) 

iii. pārstrādājamais īpatsvars 70% - 90% (labi pārstrādājams) 

iv. pārstrādājamais īpatsvars 90% - 95% (augsti pārstrādājams) 

v. pārstrādājamais īpatsvars ≥ 95 % (lieliski pārstrādājams) 

vi. pārstrādājamais īpatsvars 100 % (pilnībā pārstrādājams) 

 vai Pretendents var arī iesniegt informāciju par konkrētā plastmasas iepakojuma pārstrādes iespējām, 

atbilstoši iepakojuma ražotāja vai piegādātāja sniegtai dokumentāli pamatotai informācijai par konkrētā 

plastmasas iepakojuma pārstrādes iespējām. 

 

 



 

d) Viena uzņēmuma (atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem) ietvaros veikt investīciju aprēķinu 

plastmasas iepakojuma vienas sērijas (piemēram, viena veida precei ar dažādām 

garšām/dažādām apdrukām utml.)  nomaiņai no nepārstrādājama uz pārstrādājamu plastmasas 

iepakojumu. Aprēķinā ietvert gan kvantitatīvos, gan kvalitatīvos rādītājus. 

 

e) Iesniegt uzsākšanas ziņojumu, ziņojumu par līguma izpildes gaitu  (starpziņojumu par pētījuma 

gaidā apkopoto informāciju u.c.), priekšlikumus rezultātu sasniegšanas metodēm potenciāli 

vērtējamām produktu kategorijām un priekšlikumus informācijas apstrādei un ziņošanas 

metodikai.  Iesniegt Noslēguma ziņojumu.  

 

f) Norādīt piesaistītos speciālistus/to kvalifikāciju, sadarbības modeli, izmaksas/ likmes, 

aktivitāšu laika plānu.  

 

g) Pretendents pēc Pasūtītāja uzaicinājuma prezentē (klātienē vai tiešsaistē) piedāvājumu, lai 

iepazīstinātu ar atbilstoši Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām un Tehniskajā 

piedāvājumā norādītajai informācijai pētījuma veikšanas risinājumus. Piedāvājuma 

prezentācijas aptuvenais laiks – ~40 (četrdesmit) minūtes, papildu laiks – jautājumiem un 

diskusijām.  

 

5. Prasības pakalpojuma kvalitātes nodrošināšanas pasākumiem 

a. Kvantitatīvie rādītāji – savlaicīgi un pilnā apjomā iesniegti pētījuma Uzsākšanas ziņojums, 

Starpziņojums un Noslēguma ziņojums. 

b. Kvalitatīvie rādītāji: 

i.  Pētījuma Uzsākšanas ziņojuma, Starpziņojuma un Noslēguma ziņojuma saturs atbilst 

Tehniskās specifikācijas prasībām; 

ii.  Tematiskā un saturiskā atbilstība – iesniegtie ziņojumi liecina par rūpīgu situācijas 

novērtējumu un tēmas izpratni; 

iii.  Ziņojumi ir strukturēti un saprotami to lietotājiem; 

iv.  Izvēlēto metožu pamatotība – pētījuma Uzsākšanas ziņojuma, Starpziņojuma un 

Noslēguma ziņojuma saturs ir atbilstošs Tehniskajā specifikācijā noteiktajam; 

v.  Pētījuma Uzsākšanas ziņojuma, Starpziņojuma un Noslēguma ziņojuma saturs ir objektīvs 

un pamatots ar atbilstošām atsaucēm no kompetentiem/ticamiem avotiem. 

 

6. Pakalpojuma kvalitātes kontroles pasākumi pakalpojuma līguma izpildes laikā 

 Pakalpojuma kvalitāti uzrauga Pasūtītājs:  

a. organizējot regulāru kontroli, ar mērķi noteikt priekšlikumu izstrādes procesu, kā arī pārrunāt 

neskaidros jautājumus un komentārus par iesniegtajiem nodevumiem. Pretendents sniedz 

Pasūtītājam visu pieprasīto informāciju ne vēlāk kā 3 (darba) dienu laikā vai citā Pasūtītāja 

norādītā vēlākā termiņā;  

b. izskatot nodevumus un sniedzot komentārus; 

c. aicinot labot/papildināt nodevumus gadījumā, ja tie neatbilst noteiktām Tehniskās specifikācijas 

prasībām; 

d. uzraugot pakalpojumu sniegšanas laika grafiku un, pēc pušu savstarpējās vienošanās, to 

precizējot. 

 

7. Ziņojumi (pārskati)  

a) Uzsākšanas ziņojums, Starpziņojums un Noslēguma ziņojums jāsagatavo latviešu valodā un 

angļu valodā un jāiesniedz Pasūtītājam elektroniskā formā (Word, Excel un PDF formātā). 

Ziņojumos jābūt visām atsaucēm uz izmantotās literatūras vai citiem ticamiem avotiem.  

b) Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt paskaidrojumus vai labojumus ziņojumā, kas nosūtāmi Izpildītājam 

10 (desmit) darbdienu laikā pēc ziņojuma iesniegšanas. Ja ziņojumā nepieciešams veikt 

labojumus, Izpildītājs tos veic par saviem līdzekļiem Pasūtītāja norādītajā termiņā (kas nedrīkst 

būt īsāks par 5 (piecām) darba dienām) un iesniedz laboto ziņojumu atbilstoši augstāk 

norādītajām noformējuma prasībām.  



 

c) Nodevums par saskaņotu tiek uzskatīts tad, kad ir parakstīts nodošanas/ pieņemšanas akts, kurš 

ir pamats norēķinu veikšanai. 

 

8. Nodevumi un termiņi 

Visiem nodevumiem kvalitatīviem un pilnā apjomā ir jābūt iesniegtiem līdz 2023.gada 

1.decembrim.  

 

 

 

Tehniskā specifikācija nav visaptverošs un pilnīgs visu sastāvdaļu un palīgprocesu saraksts, 

kas var būt netieši nepieciešami aprakstītajām darbībām. Pretendenti ir atbildīgi par 

visaptverošiem risinājumiem, kas atbilst prasībām un iepirkuma mērķim. 

Ja norādītas konkrētas prasības/produktu nosaukumi utml., Pretendentam ir tiesības aizstāt 

prasīto ar līdzvērtīgas vai augstākas kvalitātes ekvivalentiem, norādot informāciju.  

 

 

 

Pretendenta amatpersonas, kurai ir paraksta tiesības,  

vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats, paraksts 

(ja dokumentus paraksta pretendenta pilnvarotā persona, pievieno pilnvara) 

Datums 

 
 

 


