Seminārs uzņēmējiem
AIZSARDZĪBAS JOMAS IEPIRKUMI:
PĀRMAIŅAS UN SADARBĪBAS IESPĒJAS 2010. GADĀ
AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMIEM AIZSARDZĪBAS NOZARĒ






Aizsardzības ministrijas mājas lapas www.mod.gov.lv sadaļā „Iepirkumi”
Aizsardzības ministrijas mājas lapā ir pieejams moderns Interneta risinājums (Really Simple
Syndication - RSS), kas nodrošina automātisku aktuālās informācijas saņemšanu par iepirkumiem
aizsardzības nozarē. Lai parakstītos uz iepirkumu RSS, izmantojiet Aizsardzības ministrijas mājas
lapas adresi: http://www.mod.gov.lv/layouts/rss_lv.ashx?type=newPurchases
Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv
KĀ IEGŪT IDS?

Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem industriālās drošības sertifikātu (IDS) izsniedz Satversmes aizsardzības
birojs (SAB). IDS tiek izsniegts uz noteiktu termiņu, kas nepārsniedz 5 gadus. IDS apliecina uzņēmuma
tiesības veikt darbu, kas satur valsts noslēpumu, starptautisko organizāciju vai ārvalstu klasificēto
informāciju, un uzņēmuma spēju nodrošināt šāda veida informācijas aizsardzību. IDS saņemšanas kārtība
un iesniedzamo dokumentu saraksts pieejams SAB mājas lapā sadaļā NDI/Industriālā drošība
http://www.sab.gov.lv/index.php?page=8&sub=99
PAR SADARBĪBAS IESPĒJĀM AR NATO AĢENTŪRĀM UN EDA



NATO Uzturēšanas un apgādes aģentūra (NATO Maintenance and Supply Agency - NAMSA), kas
sniedz pakalpojumus materiāltehnisko līdzekļu iegādes un uzturēšanas jomā NATO dalībvalstīm un
NATO struktūrām, piedāvā iespēju NATO valstu uzņēmumiem bezmaksas reģistrēties NATOLOG
portālā https://www.natolog.com/public/. Atbilstoši pasūtītāja vajadzībām un kvalifikācijas
nosacījumiem par attiecīgās nozares izsludināto iepirkumu NAMSA informē datubāzē reģistrētos
uzņēmumus.



Eiropas Aizsardzības aģentūra (European Defence Agency - EDA) piedāvā uzņēmumiem iespējas
izvietot
informāciju
EBB
portālā
(Industry
Sub-Contracting
Opportunities):
http://www.eda.europa.eu/ebbweb/ sadaļās „government defence contracts opportunities” (valsts
aizsardzības līgumu iespējas) un „industry sub-contracting opportunities” (ražotāju iespēja piedalīties
kā apakšuzņēmējiem), kurās pieejama aktuālā informācija par iepirkumiem aizsardzības jomā. Kopumā
reģistrēšanās sistēma balstās uz izdevīgākā piedāvājuma izteikšanu.



NATO Konsultāciju, vadības un kontroles aģentūra (NATO Consultation, Command and Control
Agency – NC3A), kas nodrošina NATO konsultāciju, vadības un kontroles sistēmu un uzstādīto iekārtu
centrālo plānošanu, sistēmu integrāciju, projektēšanu, sistēmu tehnoloģiju tehnisko atbalstu un
konfigurāciju kontroli, piedāvā uzņēmumiem slēgt sadarbības līgumu (Basic Ordering Agreement –
BOA). Uzņēmumiem jāatbilst noteiktai pakalpojumu kategorijai un ir jābūt IDS, ne zemākam par
„NATO SECRET” līmeni, lai varētu piedalīties aģentūras rīkotajos iepirkumos.
PAR NATO IEPIRKUMIEM

Informācija par aktuālajiem iepirkumiem, kā arī Latvijā reģistrēto uzņēmumu pieteikšanās kārtība pieejama
Aizsardzības ministrijas mājas lapas http://www.mod.gov.lv/ sadaļā „NATO iepirkumi”. Šobrīd ir aktuāli
pieci NATO iepirkumi:
Grīdas seguma ieklāšana NATO aviobāzē Vācijā

Pieteikšanās termiņš Aizsardzības ministrijā
18.05.2010.

Datortehnikas nomaiņa 2010.gadā

Pieteikšanās termiņš Aizsardzības ministrijā
19.05.2010.

NATO noteikto pensiju izmaksu shēmas izstrāde

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš iepirkuma rīkotājam
21.05.2010.

ORACLE datubāzes administratora pakalpojumu
nodrošināšana ģeogrāfiskās informācijas pamatspēju
atbalstam

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš iepirkuma rīkotājam
25.05.2010. Nepieciešams IDS ne zemāks par "NATO
SECRET" līmeni.

Atbalsta pakalpojumu nodrošināšana NATO
Zemūdens pētījumu centram

Pieteikšanās termiņš Aizsardzības ministrijā
04.06.2010.
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Ja Latvijā reģistrētam uzņēmumam ir interese piedalīties kādā no izsludinātajiem NATO iepirkumiem, tam
jāiesniedz Aizsardzības ministrijā pieteikums (veidlapa pieejama ministrijas mājas lapā) līdz noteiktajam
pieteikšanās termiņam. IDS kopiju pievieno pieteikumam tikai tādā gadījumā, ja NATO iepirkuma
dokumentos ir norāde, ka uzņēmumam savā darbā būs nepieciešams izmantot valsts noslēpuma objektus,
ārvalstu vai starptautisko organizāciju un to institūciju klasificēto informāciju.
Lai mazinātu administratīvo slogu Latvijas uzņēmējiem, Aizsardzības ministrija pati nodrošina
nepieciešamo izziņu pieprasīšanu no Valsts ieņēmumu dienesta un Uzņēmumu reģistra.
Uz saņemtā uzņēmuma pieteikuma pamata ministrija veic informācijas atbilstības pārbaudi un sagatavo
atbilstības deklarāciju (Declaration of Eligibility), kas nepieciešama uzņēmuma tehnisko, finansiālo un
profesionālo spēju apliecināšanai atbilstoši iepirkuma dokumentos norādītajām prasībām, un nodrošina
atbilstības deklarācijas iesniegšanu NATO iepirkuma rīkotājam. Turpmāko informāciju par piedāvājuma
iesniegšanu, iepirkuma dokumentiem un citām norādēm uzņēmums saņem individuāli no NATO iepirkuma
rīkotāja.
PAR SPECIĀLAJĀM ATĻAUJĀM UN SERTIFIKĀTIEM

Aizsardzības ministrija izsniedz noteikta veida:


speciālās atļaujas (licences) uzņēmumiem par tiesībām veikt komercdarbību ar Eiropas
Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētajām precēm, kas tiek izsniegta uz nenoteiktu
laiku. Valsts nodevas likme par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu ir 900 latu.



speciālās atļaujas (licences) uzņēmumiem militāro ieroču (arī to sastāvdaļas un palīgierīču), to
munīcijas, militāro sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu, militārās pirotehnikas, propelentu, gāzes
granātu un ar kairinošas vai paralizējošas iedarbības vielām pildītas munīcijas (izņemot gāzes pistolēm
(revolveriem) paredzēto munīciju), psiholoģiskas iedarbības gaismas un skaņas ierīču, kā arī
stratēģiskas nozīmes preču saraksta sadaļā par ieročiem, munīciju un bruņojumu minēto preču
importam Nacionālo bruņoto spēku un Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu vajadzībām, kā arī minēto
preču eksportam un tranzītam, kas tiek izsniegta uz noteiktu termiņu. Valsts nodevas likme par
speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu ir 900 latu.



speciālās atļaujas (licences) uzņēmumiem militāro ieroču (arī to sastāvdaļas un palīgierīču), to
munīcijas, militāro sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu, militārās pirotehnikas, propelentu, gāzes
granātu un ar kairinošas vai paralizējošas iedarbības vielām pildītas munīcijas (izņemot gāzes pistolēm
(revolveriem) paredzēto munīciju), kā arī psiholoģiskas iedarbības gaismas un skaņas ierīču ražošanai
(izgatavošanai), kas tiek izsniegta uz noteiktu termiņu. Valsts nodevas likme par speciālās atļaujas
(licences) izsniegšanu ir 900 latu.



speciālās atļaujas (licences) uzņēmumiem spridzināšanas darbu veikšanai vai pirotehnisko
pakalpojumu sniegšanai Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām, kas tiek izsniegta uz noteiktu termiņu.
Valsts nodevas likme par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu ir 500 latu.



licences komercdarbībai ar militāra rakstura sprādzienbīstamiem priekšmetiem un nesprāgušu
munīciju piesārņotu un potenciāli piesārņotu teritoriju izpēti, nesprāgušas munīcijas meklēšanu,
identificēšanu, izcelšanu, savākšanu un uzglabāšanu, kas tiek izsniegta uz nenoteiktu laiku. Valsts
nodevas likme par licences izsniegšanu ir 40 latu.



sertifikātus speciālistiem, kas veic ar militāra rakstura sprādzienbīstamiem priekšmetiem un
nesprāgušu munīciju piesārņotu un potenciāli piesārņotu teritoriju izpēti, nesprāgušas munīcijas
meklēšanu, identificēšanu, izcelšanu, savākšanu un uzglabāšanu. Sertifikāts tiek izsniegts uz pieciem
gadiem.

Lai saņemtu kādu no minētajām speciālajām atļaujām (licencēm) vai sertifikātu, pretendentam jāiesniedz
Aizsardzības ministrijā iesniegums atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas reglamentē attiecīgās speciālās
atļaujas (licences) vai sertifikāta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama Aizsardzības ministrijas mājas
lapas http://www.mod.gov.lv/ sadaļā „Uzņēmēju licencēšana darbam ar ieročiem”.
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IEMESLI IEPIRKUMA PROCEDŪRAS IZBEIGŠANAI BEZ REZULTĀTA







iesniegtā piedāvājuma summa pārsniedz piemērotās procedūras cenu robežu vai pietrūkst finanšu
līdzekļi
nav iesniegti nolikuma prasībām atbilstoši piedāvājumi
nav iesniegts neviens piedāvājums
nepieciešami grozījumi tehniskajā specifikācijā
nepieciešami grozījumi nolikumā
LATVIJAS UZŅĒMĒJU UN RAŽOTĀJU IESPĒJAMIE
SADARBĪBAS PROJEKTI AR NBS



Individuālais ekipējums – NBS būs nepieciešamas guļammaisu sistēmas, lāpstiņas, blašķes,
saliekamās gultas, uzkabes/modulāro vestu apkopes un to sastāvdaļu izgatavošana.



Kolektīvais ekipējums – nepieciešamas visu līmeņu teltis (nodaļas, vada līmenis, komandpunkta
teltis).



Militārās medicīnas ekipējums – individuālie medicīnas komplekti, pārsienamie materiāli,
individuālās pārsienamās paketes, pret apdeguma pārsēji, taktiskie žņaugi, saliekamās nestuves,
imobilizācijas materiāli u.c.



NBS ir ieinteresēts militāro veikalu atvēršanai militārajās bāzēs, kur karavīri varētu iegādāties
dažādas militārā ekipējuma sastāvdaļas, kā arī citas preces par pieņemamām cenām.



Ēdināšanas pakalpojumi – NBS vienību slēgtajās teritorijas izvietoto kafejnīcu un ēdnīcu telpu
noma : NBS NP 1.RNC (Liepājā), NBS NP 2.RNC (Lielvārdē), NBS NP 3.RNC (Kadagā) un NBS
ŠB (Rīga) ir uzsākti priekšdarbi kafejnīcas vai ēdnīcas telpu nomāšanai privātam sabiedriskās
ēdināšanas uzņēmumam ar mērķi saņemt ēdināšanas pakalpojumu.



Autotransports – ņemot vērā NBS bruņojumā esošās, Zviedrijas bruņoto spēku dāvinātās tehnikas
vecumu (pārsvarā ražoti 1960.- 1970 gados VOLVO), to, ka šāda tehnika netiek nodrošināta ar
rezerves daļām un vērtējot šodienas un tuvākās nākotnes iespējas NBS veikt tehnikas parka
nomaiņu, aktuāls ir jautājums par šīs tehnikas detaļu restaurāciju, vai atsevišķu detaļu ražošanu
civilajā sektorā. Tāda pati situācija faktiski tuvākajā laikā būs arī ar MB GD apvidus automobiļiem,
UNIMOG, SCANIA militārajiem transportlīdzekļiem.



Pārtikas produktu iepirkumi - NBS ir decentralizētās iegādes, un, to iegādi vienu reizi 12 mēnešos
organizē NBS juridiskās iestādes - MVP un NP. Nolikumi, specifikācijas un ar iepirkumu saistītie
materiāli ir pieejami AM vai MVP un NP mājas lapā.



Dienas sausās uzturdevas iepirkums - 2010.gada dienas sausās uzturdevas iepirkums ir deleģēts
VAMOIC. Iepirkuma nolikums, tehniskā specifikācija un ar iepirkumu saistītie materiāli būs
pieejami AM vai VAMOIC mājas lapā.



MTL utilizācija – NBS ir ieinteresēts ar biznesa pārstāvju palīdzību veikt NBS neizmantojamā un
nederīgā autotransporta, ieroču, munīcijas čaulu u.c. metāllūžņu atsavināšanas, demilitarizācijas un
tālākas utilizācijas jautājumu sakārtošanu.

Latvijas Kara muzeja konferenču zālē
2010. gada 13. maijā

3

