
4.pielikums 
      AS “LatRailNet”” 

Sarunu procedūras ar publikāciju  

“Grāmatvedības, administratīvo dokumentu pārvaldīšanas 

 un personāla vadības pakalpojumi AS “LatRailNet”” 

 nolikumam 
 

PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS METODIKA 

 

1. Pasūtītājs izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu katram sarunu procedūras priekšmetam 
atsevišķi.  
 
2. Saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu vērtēšanai tiek pakļauti tikai tādu pretendentu pieteikumi, 
kuri pēc atlases procedūras atbilstoši sarunas procedūras nolikuma 3.1. veikšanas tiek virzīti 
nākamajai atlases kārtai.  
 
3. Piedāvājumu vērtēšanu iepirkumu komisija veic kopīgi, aizpildot vērtēšanas tabulas.  
 
4. Iepirkumu komisija vērtēšanu veic saskaņā ar šīs metodikas 5.punktā katra kritērija un apakškritērija 
noteikto vērtēšanas aprakstu un 6.punktā gala novērtējuma punktu piešķiršanas algoritmu. 
 
5. Katram sarunu procedūras priekšmetam iepirkumā kopumā iespējams iegūt 100 punktus: 
5.1 kopējā piedāvājuma finansiālā vērtība -  maksimāli 40 punkti, kurus Pasūtītājs piešķir kā divu 
apakškritēriju vērtējumu kopsummu: 
5.1.1. Finanšu piedāvājuma vērtība (euro bez pievienotās vērtības nodokļa par vienu mēnesi) - 
maksimāli 30 punkti, kurus Pasūtītājs piešķir pēc formulas:  
  

Finanšu piedāvājuma vērtējuma punkti = 30y0/x0,  
kur 30  – maksimālais punktu skaits par cenu; 
y0  – viszemākais finanšu piedāvājums; 
x0  – iesniegtais finanšu piedāvājums. 

 
5.1.2 Finanšu piedāvājuma elastības vērtējums (pieļaujamais darba apjoma palielinājums bez papildu 
samaksas salīdzinājumā ar norādīto, procentos) – maksimāli 10 punkti, kurus Pasūtītājs piešķir pēc 
formulas: 
 

Finanšu piedāvājuma elastības vērtējuma punkti = 10y1/x1,  
kur 10  – maksimālais punktu skaits par cenu; 
y1  – visaugstākais pieļaujamais darba apjoma palielinājums bez papildu samaksas 
salīdzinājumā ar norādīto; 
x1  – iesniegtais pieļaujamais darba apjoma palielinājums bez papildu samaksas 
salīdzinājumā ar norādīto. 

 
 
5.2 piedāvājuma kvalitāte - maksimāli 50 punkti, kurus Pasūtītājs piešķir kā divu apakškritēriju 
vērtējumu kopsummu: 
5.2.1 Pasūtītāja spēja uzsākt pilnvērtīgu darbu (darba dienu skaits sākotnējai dokumentu un darba 
kārtības apzināšanai) - maksimāli 20 punkti, kurus Pasūtītājs piešķir pēc formulas:  
 

Spēja uzsākt pilnvērtīgu darbu vērtējuma punkti = 20y2/x2,  
  kur 20  – maksimālais punktu skaits par spēju uzsākt pilnvērtīgu darbu; 

y2  – viszemākais norādītais darba dienu skaits sākotnējai dokumentu un darba kārtības 
apzināšanai); 
x2 – iesniegtais darba dienu skaits sākotnējai dokumentu un darba kārtības apzināšanai; 
 

5.2.2. Pretendenta darbinieka pieejamība (darba dienu skaits uzskaites operāciju veikšanai pēc 
primāras dokumentācijas saņemšanas vai attiecīgā notikuma iestāšanās, t.sk. arī Pasūtītāja 
norādījuma saņemšanas trūkumu novēršanai) - maksimāli 30 punkti, kurus Pasūtītājs piešķir pēc 
formulas:  



 
Darbinieku pieejamības vērtējuma punkti = 30y3/x3,  

  kur 30  – maksimālais punktu skaits par spēju uzsākt pilnvērtīgu darbu; 
y3  – viszemākais darba dienu skaits uzskaites operāciju veikšanai pēc primāras 
dokumentācijas saņemšanas vai attiecīgā notikuma iestāšanās, t.sk. arī Pasūtītāja norādījuma 
saņemšanas trūkumu novēršanai; 
x3 – iesniegtais darba dienu skaits uzskaites operāciju veikšanai pēc primāras 
dokumentācijas saņemšanas vai attiecīgā notikuma iestāšanās, t.sk. arī Pasūtītāja norādījuma 
saņemšanas trūkumu novēršanai. 

 
5.3  pārbaudes uzdevuma rezultāts – maksimāli 10 punkti. 
Komisijas locekļi izveido un piedāvā pretendentiem izpildīt vienādu pārbaudes darbu, kas apliecina 
pretendenta darbinieku spēju veikt pakalpojumu atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām iepriekš 
noteiktajā laikā. Pārbaudes darbu vērtēšanu veic komisija, kas var piesaistīt arī ar pretendentiem 
nesaistītu kompetentu ekspertu. Pārbaudes uzdevuma punktus piešķir pēc šādas kārtības: 

0 punkti  – pārbaudes rezultāts ir pilnībā neatbilstošs, lai sasniegtu Pasūtītāja noteiktās 
tehniskās prasības, vai pretendenta pārstāvis nav ieradies uz pārbaudi;  

1-3 punkts  – pārbaudes uzdevums ir risināts ar būtiskiem trūkumiem, lai sasniegtu Pasūtītāja 
noteiktās tehniskās prasības. Ja būtisko trūkumu skaits dažādiem pretendentiem ir 
vienāds, tad visiem piešķir 3 punktus. Ja tas ir atšķirīgs, tad vērtējumu samazina 
līdz pat 1 punkta vērtībai, proporcionāli trūkumu apjomam;  

4-6 punkti  – pārbaudes uzdevums ir risināts ar daļējiem trūkumiem, lai sasniegtu Pasūtītāja 
noteiktās tehniskās prasības. Ja daļējo trūkumu skaits dažādiem pretendentiem ir 
vienāds, tad visiem piešķir 6 punktus, Ja tas ir atšķirīgs, tad vērtējumu samazina 
līdz 4 punktu vērtībai, proporcionāli trūkumu apjomam un pakāpei; 

7-9 punkti  – pārbaudes rezultāts norāda, ka Pasūtītāja noteiktās tehniskās prasības 
visticamāk tiks sasniegtas. Ja nebūtisko trūkumu skaits dažādiem pretendentiem ir 
vienāds, tad visiem piešķir 9 punktus, Ja tas ir atšķirīgs, tad vērtējumu samazina 
līdz pat 7 punktu vērtībai, proporcionāli trūkumu apjomam un pakāpei; 

10 punkti  – pārbaudes rezultāts pilnībā un pārliecinoši norāda, ka Pasūtītāja noteiktās 
tehniskās prasības tiks sasniegtas.  

 
 
6. Par saimnieciski visizdevīgāko atzīst piedāvājumu, kam piešķirts visaugstākais katra kritērija punktu 
kopsummas skaits. 
 
7. Ja punktu skaits ir vienāds, pasūtītājs var piešķirt 5 papildu punktu vērtējumu par katru papildu 
procedūras priekšmeta daļu. Ja arī tad punktu skaits ir vienāds, tad izvēlas piedāvājumu ar vislielāko 
šīs metodikas 5.1.punktā noteiktā kritērija punktu skaitu. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


