
                                                      

 

TIRGUS IZPĒTE 
 

“Mobilo sakaru pakalpojumi” 
 

Informācija par Pasūtītāju: 

Nosaukums Kurzemes plānošanas reģions 

Reģistrācijas numurs  90002183562 

Juridiskā adrese Avotu iela 12, Saldus, Saldus novads, LV-3801 

Biroja adrese Valguma iela 4A, Rīga, LV-1048 

Kontaktpersona Ingeborga Bordāne 

Kontakttālrunis 67331492 

E-pasta adrese ingeborga.bordane@kurzemesregions.lv 

 

Tirgus izpētes mērķis - noskaidrot lētāko mobilo sakaru pakalpojuma sniedzēju 

Kurzemes plānošanas reģionam. 

 

Maksimālais mobilo sakaru pakalpojuma līguma darbības termiņš 36 mēneši vai līdz brīdim, 

kad tiek sasniegta kopējā iespējamā līgumsumma EUR 9 999,99 (bez PVN), atkarībā no tā, 

kurš apstāklis iestājas pirmais. 

 

Pakalpojuma tehniskā specifikācija: 

1. Pretendents nodrošina Pasūtītājam mobilo sakaru pakalpojumu pieejamību, ņemot vērā 

šādus nosacījumus: 

1.1. pastāvīga mobilo sakaru pakalpojumu pieejamība vismaz Eiropā un NVS valstīs; 

1.2. balss pakalpojumiem nav ikmēneša abonēšanas maksas, maksas par savienojumu, 

minimālās lietošanas maksas, maksas par numura noteicēja izmantošanu; 

1.3. ienākošie zvani, ienākošie SMS un MMS Latvijā, kā arī savstarpējie zvani un īsziņas 

starp Pasūtītāja numuriem Latvijā un Eiropas valstīs ir bezmaksas. 

2. Pretendents nodrošina mobilo sakaru pakalpojumus 24 stundas diennaktī. 

3. Pretendents nodrošina GSM tīkla pārklājumu Latvijas Republikas teritorijā ne mazāku 

par 98% no teritorijas kopējās platības. 

4. Pretendents nodrošina mobilo sakaru pakalpojumus 24 Pasūtītāja mobilo tālruņu 

abonentiem un 3 datu pārraides plāniem mobilajam internetam datorā. Līguma darbības 

laikā abonentu skaits var tikt mainīts. 

5. Pretendents nodrošina iespēju iegādāties subsidētos mobilo tālruņu aparātus atbilstoši 

šādām prasībām: 

5.1. subsidēto mobilo tālruņu aparātu piedāvājumā jābūt vairākiem mobilo tālruņu 

aparātu modeļiem;  

5.2. maksimālais līguma termiņš – 24 mēneši; 

5.3. līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā, tiek atmaksāta tālruņa neizmaksātā 

atlikusī vērtība, nepiemērojot līgumsodu; 

5.4.  tālruņu piegāde tiek veikta bez maksas 24 stundu laikā (darbdienās). 

6. Pretendents nodrošina ikmēneša telekomunikāciju pakalpojumu rēķina un detalizēta 

sarunu saraksta izdrukas nosūtīšanu bez maksas uz Pasūtītāja elektroniskā pasta adresi. 

7. Līdzšinējā mobilo sakaru operatora, kura pakalpojumus izmanto Pasūtītājs, maiņas 

gadījumā izraudzītais pretendents, ar kuru tiks slēgts mobilo sakaru pakalpojuma līgums, 

nodrošina visu jau Pasūtītāja rīcībā esošo mobilo tālruņu abonentu numuru 

pārreģistrāciju no iepriekšējā mobilo sakaru operatora bez papildus izdevumiem, kā arī to 

turpmāku kvalitatīvu darbību savā tīklā. 



                                                      

8. Līdzšinējā mobilo sakaru operatora, kura pakalpojumus izmanto Pasūtītājs, maiņas 

gadījumā, pretendents, ar kuru tiks slēgts mobilo sakaru pakalpojuma līgums, nodrošina 

Pasūtītājam iespēju turpināt veikt četru uz nomaksu esošo telefonu maksājumus šādā 

apmērā: 
 

Telefona modelis 

Nomaksas beigu datums Atlikušie 

mēneši telefona 

saistībām 

Ikmēneša maksājums par 

telefonu, EUR 

Samsung Galaxy S7 (G930) 32GB 29.03.2018. 2 24,22 
HUAWEI P9 Dual SIM 17.04.2019. 14 18,29 

Samsung Galaxy S8 G950 30.08.2019. 19 30,29 
Samsung Galaxy J5 2017 DS 07.02.2020. 24 8,99 

 

9. Pretendents nodrošina Pasūtītājam tiešsaistes režīmā attālinātu piekļuvi tekošai 

informācijai par saviem pieslēguma numuriem un iespējas operatīvi administrēt 

pieslēgumus un izmantoto pakalpojumu konfigurāciju izmaiņas. 

10. Pasūtītājs jebkurā brīdī (bez maksas) var pārliecināties par izmantotā pakalpojuma 

(rēķina) apjomu. 

11. Vērtēšanas kritērijs – zemākā cena par mobilo sakaru pakalpojumiem Cenu piedāvājumā. 

 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2018.gada 09.marts, plkst.15:00 

 

Pielikumā: Piedāvājuma iesniegšanas forma. 

 

Lūdzam sūtīt Jūsu piedāvājumus uz e-pastu - ingeborga.bordane@kurzemesregions.lv, 

jautājumu gadījumā zvanīt pa tālruni 67331492.

mailto:ingeborga.bordane@kurzemesregions.lv


                                                      

 

Piedāvājuma iesniegšanas forma 

 

Piedāvājums tirgus izpētei 

"Mobilo sakaru pakalpojumi” 
 

Pasūtītājs: Kurzemes plānošanas reģions 

Pretendents  

Reģistrācijas numurs  

Juridiskā adrese  

Kontaktpersona  

Kontakttālrunis  

E-pasta adrese  

 

Pretendenta tehniskais piedāvājums: 

Nr. Pasūtītāja prasības Pretendenta piedāvājums 

1. Pretendents nodrošina Pasūtītājam mobilo 

sakaru pakalpojumu pieejamību, ņemot 

vērā šādus nosacījumus: 

- pastāvīga mobilo sakaru pakalpojumu 

pieejamība vismaz Eiropā un NVS 

valstīs; 

- balss pakalpojumiem nav ikmēneša 

abonēšanas maksas, maksas par 

savienojumu, minimālās lietošanas 

maksas, maksas par numura noteicēja 

izmantošanu; 

- ienākošie zvani un ienākošie SMS un 

MMS Latvijā, kā arī savstarpējie 

zvani, un īsziņas starp Pasūtītāja 

numuriem Latvijā un Eiropas valstīs 

ir bezmaksas. 

 

2. Pretendents nodrošina mobilo sakaru 

pakalpojumus 24 stundas diennaktī. 

 

3. Pretendents nodrošina GSM tīkla 

pārklājumu Latvijas Republikas teritorijā 

ne mazāku par 98% no teritorijas kopējās 

platības. 

 

4. 
Pretendents nodrošina mobilo sakaru 

pakalpojumus 24 Pasūtītāja mobilo 

tālruņu abonentiem un 3 datu pārraides 

plāniem mobilajam internetam datorā. 

Līguma darbības laikā abonentu skaits var 

tikt mainīts. 

 

5. Pretendents nodrošina iespēju iegādāties 

subsidētos mobilo tālruņu aparātus 

atbilstoši šādām prasībām: 

- subsidēto mobilo tālruņu aparātu 

piedāvājumā jābūt vairākiem mobilo 

tālruņu aparātu modeļiem;  

- maksimālais līguma termiņš – 24 

 



                                                      

mēneši; 

- līguma pirmstermiņa izbeigšanas 

gadījumā, tiek atmaksāta tālruņa 

neizmaksātā atlikusī vērtība, 

nepiemērojot līgumsodu; 

- tālruņu piegāde tiek veikta bez 

maksas 24 stundu laikā (darbdienās). 

6. Pretendents nodrošina ikmēneša 

telekomunikāciju pakalpojumu rēķina un 

detalizēta sarunu saraksta izdrukas 

nosūtīšanu bez maksas uz Pasūtītāja 

elektroniskā pasta adresi. 

 

7. Līdzšinējā mobilo sakaru operatora, kura 

pakalpojumus izmanto Pasūtītājs, maiņas 

gadījumā izraudzītais pretendents, ar kuru 

tiks slēgts iepirkuma līgums, nodrošina 

visu jau Pasūtītāja rīcībā esošo mobilo 

tālruņu abonentu numuru pārreģistrāciju 

no iepriekšējā mobilo sakaru operatora 

bez papildus izdevumiem, kā arī to 

turpmāku kvalitatīvu darbību savā tīklā. 

 

8. 
Līdzšinējā mobilo sakaru operatora, kura 

pakalpojumus izmanto Pasūtītājs, maiņas 

gadījumā izraudzītais pretendents, ar kuru 

tiks slēgts iepirkuma līgums, nodrošina 

Pasūtītājam iespēju turpināt veikt četru uz 

nomaksu esošo telefonu maksājumus, 

saskaņā ar Tirgus izpētes Nolikuma 

8.punktu. 

 

9. Pretendents nodrošina Pasūtītājam 

tiešsaistes režīmā attālinātu piekļuvi 

tekošai informācijai par saviem 

pieslēguma numuriem un iespējas 

operatīvi administrēt pieslēgumus un 

izmantoto pakalpojumu konfigurāciju 

izmaiņas. 

 

10. Pasūtītājs jebkurā brīdī (bez maksas) var 

pārliecināties par izmantotā pakalpojuma 

(rēķina) apjomu. 

 

 

Pretendenta cenu piedāvājums:  

 

 

 

Nr. 

 

 

 

Tarifs 

 

Vērtējamais 

iepirkuma 

apjoms  

Vienas vienības 

(1min, 1 sms, 

1mms, 1 MB vai 

1 pieslēgums) 

cena ar četrām 

zīmēm aiz 

komata 

Kopsumma  

(EUR bez PVN)  

(3. x 4. kolonna) 

ar četrām zīmēm 

aiz komata 

1 2 3 4 5 

I Sarunu tarifi 

1. Uz LATTELECOM fiksēto 

sakaru tīklu Latvijā 

1000 min   

2. Uz citiem fiksēto sakaru tīkliem 

Latvijā 

1000 min   



                                                      

3. Uz mobilo sakaru tīkliem 

Latvijā: 

 

3.1. Uz LMT sakaru tīklu 1000 min   

3.2. Uz TELE2 sakaru tīklu 1000 min   

3.3. Uz BITE LATVIA sakaru tīklu 1000 min   

II Starptautisko sarunu tarifi (zvans no Latvijas uz ārvalstīm) 

4. Uz Eiropas valstīm  1000 min   

5. Ārpus Eiropas  100 min*   

6. Uz NVS valstīm 100 min*   

III Īsziņu tarifi 

7. Uz LMT tīklu 100 sms   

8. Uz TELE2 tīklu 100 sms   

9. Uz BITE LATVIA tīklu 100 sms   

10. Uz Eiropas valstīm 100 sms   

11. Ārpus Eiropas  10 sms   

12. Uz NVS valstīm 10 sms   

IV Multiziņu tarifi    

13. Uz LMT tīklu 50 mms   

14. Uz TELE2 tīklu 50 mms   

15. Uz BITE LATVIA tīklu 50 mms   

16. Uz Eiropas valstīm 50 mms   

17. Ārpus Eiropas  10 mms   

18. Uz NVS valstīm 10 mms   

V Datu pārraides tarifi 

19. Datu pārraides mēneša maksa ar 

2 GB datu pārraidi tālrunī 

Latvijā un Eiropā 

10 pieslēgumi 

  

20. Datu pārraides mēneša maksa ar 

neierobežotu datu pārraidi 

tālrunī Latvijā un 2 GB datu 

pārraidi tālrunī Eiropā 

10 pieslēgumi 

  

21. Datu pārraides maksa par 1 MB 

Eiropā 
100 MB 

  

22. Datu pārraides maksa par 1 MB 

ārpus Eiropas  
100 MB 

  

23. Datu pārraides maksa par 1 MB 

NVS valstīs 
100 MB 

  

24. Mobilais internets datorā ar 30 

GB datu pārraidi 
2 pieslēgumi 

  

25. Mobilais internets datorā ar 10 

GB datu pārraidi 
1 pieslēgums 

  

  Kopā bez PVN  

  PVN 21%  

  Kopā ar PVN  
 
*
Zvanu apjoms ārpus Eiropas un uz NVS valstīm varētu būt gadījumā, ja Pasūtītājam tiks apstiprināts 

pārrobežu sadarbības projekti ārpus Eiropas vai ar NVS partneriem, vai notiks cita veida sadarbība.  

 

Pretendents piedāvā sniegt mobilo sakaru pakalpojumus saskaņā ar Pretendenta tehnisko 

piedāvājumu, atbilstoši cenu piedāvājumam un apņemas slēgt mobilo sakaru pakalpojumu 

līgumu, ja Pasūtītājs Pretendenta piedāvājumu atzīs par zemākās cenas piedāvājumu tirgus 

izpētē. 

 



                                                      

Pretendenta pārstāvis: 

Vārds, Uzvārds  

Ieņemamais amats  

Paraksts  

Datums  

 

 


