
Aktuālā informācija (9. aprīlis) 

 Sākot ar š.g. 3. aprīli komersanti uz e-pasta adresi industrija@mod.gov.lv iesūta savus 

sadarbības piedāvājumus. Tāpat uz šo vietni komersantu iepriekš vai paralēli 

saņemtos sadarbības piedāvājumus pārsūta citu Covid-19 izplatības ierobežošanā 

iesaistīto dienestu pārstāvji (VUGD, NVD u.c.).  

 

 Līdz š.g. 9. aprīlim kopumā saņemti ap  250 dažāda satura piedāvājumi. 

 

 Iesūtītie piedāvājumi tiek apkopoti kopējā nepieciešamo IAL un dezinfekcijas 

līdzekļu uzskaitījuma tabulā (attiecīgi kategorizējot pēc piederības 12 

nepieciešamajiem iepirkuma priekšmetiem). Saskaņā ar VUGD un NVD sniegtajiem 

norādījumiem, šobrīd izteikta prioritāte ir trīs pozīcijām (ķirurģiskās sejas maskas, 

respiratori un dezinfekcijas līdzekļi).  

 

 VAMOIC ir nekavējoties pārņēmis NVD uzsākto (bet vēl nenoslēgto) līgumu sarunas 

par steidzami nepieciešamo IAL līdzekļu piegādēm, kurus plānots noslēgt šonedēļ. 

Informācija par noslēgtajiem līgumiem tiks publicēta. Savukārt, līdz š.g. 2.aprīlim jau 

noslēgto IAL vai dezinfekcijas līdzekļu piegāžu līgumu izpildes kontrole paliek NVD 

pārziņā. 

 

 Paralēli VAMOIC strādā, lai uzsāktu sarunas par jauniem piegādes līgumiem par 

visām  individuālās aizsardzības līdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu iepirkumu 

pozīcijām. 

 

 Pašreizējais VAMOIC nodoms, lai mazinātu piegādes riskus, ir slēgt līgumus ar 

vairākiem piegādātājiem.  

 

 Aizsardzības ministrija plāno tuvākajās dienās noslēgt starpresoru vienošanās ar 

Veselības inspekciju un Patērētāju tiesību aizsardzības centru par ekspertu atbalstu, 

izvērtējot iesniegtos komersantu piedāvājumus. 

 

Komersantu iesniegtie sadarbības piedāvājumi tiek izvērtēti 2 kārtās 

Pirmajā kārtā tiek vērtēti visi piedāvājumi, kas iesūtīti uz e-pastu industrija@mod.gov.lv, 

atbilstoši š.g. 2. aprīlī publicētās piedāvājumu izvērtēšanas prioritātēm, kuras interpretējamas 

sekojoši: 

- Piegādes laiks – komersants sadarbības piedāvājumā spēj/nespēj uzrādīt skaidrus 

piegādes termiņus; 

- Piegāžu drošība – komersanta piedāvāto IAL deklarētais statuss (tiks saražoti pēc 

pieprasījuma/ir noliktavā), faktiskā atrašanas vieta (attālums līdz patērētājam), ar 

piedāvājumu saistītie loģistikas risinājumi un izaicinājumi (piegādes ķēdē iesaistīto 

institūciju skaits, ir/nav nepieciešama valsts institūciju papildus iesaiste piegādes 

nodrošināšanai), līdzšinējie darbības rādītāji (ir/nav salīdzināmi IAL piegāžu piemēri 

pēdējā mēneša laikā), citu valstu oficiālā iesaiste (sadarbības piedāvājums 

paredz/neparedz vienlaicīgu vairāku valstu IAL vajadzības nodrošinājumu, potenciāli 
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iesaistot arī attiecīgo valstu publisko pārvaldi, piem., kopīgā loģistikas vajadzību 

nodrošinājumā);  

- Pieejamie produkcijas apjomi – komersants sadarbības piedāvājumā spēj/nespēj 

uzrādīt skaidrus piedāvātās produkcijas apjomus, sadarbības piedāvājumā ietvertās 

produkcijas klāsts (prioritāte to sadarbības piedāvājumu izvērtēšanai, kuru ietvaros 

identificējama iespēja vienā līgumā paredzēt maksimāli plašu nepieciešamo IAL 

pozīciju klāstu); 

- Izmaksas – komersanta sadarbības piedāvājuma cena; 

- Kvalitāte un atbilstība tehniskām prasībām – komersants ir/nav iesniedzis 

produkcijas sertifikācijas informāciju, komersants ir/nav iesniedzis papildus 

informāciju, kas varētu apliecināt produkcijas atbilstību sertifikācijas prasībām 

(ciktāl iespējams – produkcijas paraugi, produkcijas un/vai iepakojuma attēli utml.), 

komersanta uzrādīto līdzšinējo sadarbības partneru atsauksmes (ciktāl attiecināms), 

sadarbības piedāvājuma satura atbilstība publicētajam sagaidāmo piedāvājumu satura 

aprakstam (būtisks kritērijs sākotnējā pretendentu atlasē turpmākām sarunām, jo 

objektīvi ierobežotā laika ietvaros ļauj operatīvi atlasīt sākotnējos piedāvājumus pēc 

to atbilstības katrā no iepriekšminētajiem kritērijiem); 

 

Otrajā kārtā VAMOIC iepirkumu komisija pieprasīs iesniegt precīzākus piedāvājumus uz 

noteiktiem apjomiem un uzsāks sarunas par līgumu ar tiem komersantiem, kuri atlasīti 

atbilstoši iepriekšminētajiem kritērijiem.  

!VAMOIC iepirkumu komisija izmantos Veselības inspekcijas un Patērētāju tiesību 

aizsardzības centra atbalstu, lai pārliecinātos par  piedāvāto preču atbilstību 

standartiem, to derīgumu un to, vai sertificējošās institūcijas ir atbilstošas un patiesi 

eksistējošas.   

 

Par Latvijas izcelsmes ražotājiem 

- Šobrīd tiek plānots, ka darba grupa nekavējoties pāries uz Latvijā ražotu un atbilstoši 

sertificētu kritisko IAL iepirkšanu piegāžu drošības garantēšanai, tiklīdz būs atbilstošs 

piedāvājums; 

- Gadījumā, ja ekvivalents piedāvājums būs pieejams no vairākiem komersantiem 

vienlaicīgi, tad piegāžu līgumus plānots slēgt ar vairākiem komersantiem, piemērojot to 

pašu risku diversifikācijas principu, kāds šobrīd tiek attiecināts uz ārvalstīs ražotu IAL 

piegādēm. Vienlaicīgi šādā veidā ar nacionālo pasūtījumu ir iespējams atbalstīt iespējami 

plašāku vietējo ražotāju klāstu; 

 

Par Latvijas izcelsmes dezinfekcijas līdzekļu ražotājiem 

- Ņemot vērā nacionālo piedāvājumu, darba grupa jau šobrīd uzsākusi sarunas vienlaicīgi 

ar vairākiem vietējiem ražotājiem; 

- Vietējās iegādes šobrīd sniedz atbilstošākās iespējamās piegāžu drošības garantijas un 

sarunas par ārvalstu izcelsmes dezinfekcijas līdzekļu piegādēm netiek plānotas; 



- Attiecībā uz vietējiem dezinfekcijas līdzekļu ražotājiem tiks piemēroti tādi paši risku 

diversifikācijas principi kā iepriekšminēto IAL gadījumā, slēdzot piegāžu līgumus ar 

vairākiem vietējiem ražotājiem vienlaicīgi.  

 

 


