
LPAA viceprezidents 
INGUS RŪTIŅŠ 



Nodrošināt: 

}  iepirkuma procedūras atklātumu 

}  piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un 

taisnīgu attieksmi pret tiem 

}  valsts un pašvaldību līdzekļu efektīvu 

izmantošanu, maksimāli samazinot pasūtītāja 

risku 
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}  Iepirkuma komisija ir kompetenta (III nodaļa, 22. pants) 

◦  jāveic «mājasdarbs» – sava autoparka analīze, tirgus izpēte 

◦  jāpieaicina eksperti – profesionāli autoparku pārvaldītāji, LPAA, u.c. 

}  Noteikts pakalpojuma mērķis, priekšmets 
}  Noteikts pakalpojuma apjoms 
}  Noteikta pakalpojuma kvalitāte 
}  Izvirzītas prasības pretendenta kvalifikācijai 
◦  Profesionālā 
◦  Finanšu 

}  Nerada nepamatotus ierobežojumus konkurencei 
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}  «Mājasdarbs» nav veikts 

}  Pakalpojuma apjoms nav noteikts 

}  Pakalpojuma kvalitāte nav noteikta 

}  Prasības pretendenta kvalifikācijai nav noteiktas 

}  Sajaukti kopā tehniskā specifikācija un finanšu 

piedāvājums 
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}  Pasūtītāja pārziņā esošā autoparka pārzināšana: 
◦  Automašīnu modeļi, skaits, izlaiduma gadi, nobraukumi 
◦  Līdzšinējā ekspluatācija, remonti 
◦  Automašīnu plānotais dzīves cikls 
◦  Apkopju un remontu plānošana 

}  Tirgus piedāvājuma pārzināšana: 
◦  Remontuzņēmumi, rezerves daļas, kvalifikācija 
◦  Gaidīšanas laiki  
◦  Garantiju politika 
◦  Papildus pakalpojumi – auto aizvietošana, piegādes serviss u.c. 

 

29.03.2012. 5 



29.03.2012. 6 

Tas ir mīts, ka nav iespējams noteikt 
pakalpojuma apjomu 

}  Vienkārši plānojams ar augstu precizitāti: 
◦  apkopes 
◦  riepas 
◦  bremžu kluči 

}  Pakalpojuma grozs – eventuāli remonti definētā laika periodā 
}  Apkopju un remontu piedāvājumam jāsastāv no: 
◦  normstundu skaita 
◦  normstundas cenas 
◦  rezerves daļu cenas 
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Kafijas biezumos nav jāzīlē un arī velosipēds no jauna 
nav jāizgudro 

}  Pakalpojumu groza noteikšanai jākonsultējas ar 
profesionāļiem (modelis + km + ekspluatācijas režīms + 
periods = remontu grozs) 

}  Normstundu skaits jebkurai remontu operācijai ir 
pieejams gan ražotāju, gan neatkarīgos remontu 
katalogos (brīva piekļuve jebkuram servisam) 



Ø Rezerves daļu un materiālu atbilstība ES un LR 
normatīvajām prasībām 

Valsts policijas izsludinātais atklātais iepirkuma konkurss „Krāsošanas 
materiālu iegāde Valsts policijas vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas 
numurs Iem VP 2012/01) 
 

Ø Remonta katalogu normstundu izmantošana 
 
Ø Apkopju formulāri  
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}  Atbilstība profesionālās darbības veikšanai 

}  Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis 
◦  Līguma apjomam jābūt korelācijā ar uzņēmuma pašu 

kapitālu, rentabilitāti, bankas garantijām, lai riski būtu 
samērīgi (skat. PIL mērķus) 

}  Tehniskās un profesionālās spējas 
◦  Apliecinājums par sniegtajiem pakalpojumiem analoga 

segmenta automašīnas, izlaiduma gada un automašīnu 
skaita apkalpošana, kas attiecas uz plānoto – iepērkamo, 
remontu grozu 



}  Nejaukt tehnisko speci f ikāci ju un f inanšu 
piedāvājumu 
◦  Kvalifikācijas sadaļā iekļauj minimālās kvalitatīvās prasības 

– garantiju, aizvietošanu, gaidīšanas laiku, CTA, u.c. 
}  Nekonstruēt sarežģītas formulas ar svariem un 

punktu sistēmām 
◦  Lielākajā daļā gadījumu finanšu piedāvājumam jābūt 

summai LVL par visu iepirkuma apjomu  
◦  Ja nav iespējams izvairīties no punktu sistēmas, tad svaru 

sadalījumam jābūt objektīvam ar uzsvaru uz izmaksu centru 
◦  Formula nedrīkst būt manipulējama 
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Sportā viss pjedestāls dodas uz dopinga 
kont ro l i . I ep i rkumos ka t ra uzvarē tā j a 
piedāvājums jāpārbauda vai tas nav nepamatoti 
lēts! 
 
}  Izvērtēt katru komponenti atsevišķi:  
◦ Normstundu skaits – fiksēts lielums 
◦ Normstundas cena 
◦ Rezerves daļu cena 
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