Atbildes uz pretendenta jautājumiem par iepirkuma “ Mobilo sakaru nodrošināšana”
(identifikācijas Nr. LVPK/2017/13) nolikumu
Nr.p.k.
Jautājums
1.
Nolikuma punkts 5.1.4- ir noteikta prasība
LTE (4G) pārklājums ne mazāk kā 70 %
Latvijas teritorijā. Ņemot vērā ka LTE
nodrošina tikai mobilo internetu un
Pretendenta UMTS ar 97 % pārklājumu
Latvijas teritorijas nodrošina līdzīgu
funkciju, lūdzam samazināt šo prasību, jo
Pretendenta LTE pārklājums Latvijā ir 54
%, un saglabājot šādu prasību tiktu
mazināta iespēja iegūt saimnieciski
izdevīgāko piedāvājumu.

Atbilde
Pasūtītāja darbinieki izmanto mobilos
balss un datu sakarus visā Latvijas
teritorijā, ne tikai Rīgā un tās apkārtnē.
Pasūtītājam ir nepieciešams saņemt
stabilus balss un datu pakalpojumus
pēc iespējas plašākā Latvijas teritorijas
daļā un pēc iespējas augstākā kvalitātē,
tādēļ nolikumā iekļautās prasības par
tīkla pārklājuma nodrošinājumu pēc
aktīvo bāzes staciju veida un skaita ir
pamatotas un cita starpā arī raksturo
iespējamo pakalpojuma kvalitāti.
Izstrādājot
Iepirkuma
nolikumu,
tostarp tajā iekļautos vērtēšanas
kritērijus, tika ņemta vērā gan citu
pasūtītāju pieredze attiecīgās jomas
iepirkuma
organizēšanā,
gan
Iepirkumu
uzraudzības
biroja
iesniegumu izskatīšanas komisijas
2016.gada 18.aprīļa lēmumā Nr.41.2/16-94 ietvertais skaidrojums, ka
bāzes staciju kopskaits pats par sevi
nevar būt objektīvs kritērijs mobilo
sakaru pieejamības noteikšanai, ja līdz
ar to nevērtē bāzes staciju pārraides
jaudu un frekvenču diapazonus, un ka
labākus
pakalpojumu
kvalitātes
rādītājus (lielāku datu pārraides
ātrumu) un pieejamību gala lietotājs
var saņemt, atrodoties tuvāk bāzes
stacijai, ko nodrošina lielāks bāzes
staciju skaits. Lai nodrošinātu
pretendentu piedāvājumu objektīvu
izvērtēšanu, ir būtiski salīdzināt
raidošo radioiekārtu skaitu pēc radio
piekļuves tehnoloģijas, radiofrekvenču
diapazona,
bāzes
staciju
tipa,
nodrošinot, ka bāzes stacijas ar lielāku
jaudu saņem lielāku punktu skaitu nekā
bāzes stacijas ar mazāku jaudu.
Nosakot punktu skaitu un to
sadalījumu, tika ņemtas vērā pasūtītāja
vajadzības, kā arī IUB iesniegumu
izskatīšanas komisijas 2016.gada
18.aprīļa lēmumā Nr.4-1.2/16-94
sniegtie skaidrojumi, nevis konkrēta

2.

Finanšu piedāvājuma punkti 3; 4; 5 un
16;17;18 – gribētu vērst uzmanību uz
punktu
sadalījumu.
Vadoties
no
iepriekšējās
pieredzes,
Pretendenta
klientiem tarifu abonēšanas maksas un
pamatpakalpojumi ir 90 % no kopējā
mēneša rēķina, mazāk par vienu procentu
ir izmaksas zvaniem uz uzziņu tālruņiem.
Ierpikumā tarifa abonēšanas maksas kopā
veido tikai 15 % no finanšu piedāvājuma
iegūstamajiem punktiem, bet zvani uz
šiem uzziņu tālruņiem veido 7 % no
pieejamajiem punktiem. Līdz ar to
uzskatām ka punktu sadalījums nav
atbilstošs sagaidāmam rēķinam no
telekomunikācijas operatora. Lai iegūtu
patiesi
saimnieciski
izdevīgāko
piedāvājumu gribētu, lai kopumā tiktu
pārskatīti finanšu piedāvājumā punktu
sadalījums.

3.

Finanšu piedāvājuma punkti 21 un 22 –
MMS ziņas tehniski nevar nosūtīt no Bites
uz LMT vai Tele 2, kā arī no LMT vai
Tele 2 uz Biti. Šis pakalpojums jau kļūst
neaktuāls un lielākoties darbojas tikai
sazinoties sava operatora ietvaros, līdz ar
to uzskatām ka prasība sūtīt MMS nav

komersanta izmantotās tehnoloģijas
vai bāzes staciju skaits.
UMTS datu pārraides ātrums ir zemāks
nekā LTE (4G) datu pārraides ātrums,
tāpēc, lai nodrošinātu pēc iespējas
ātrāku datu pārraidi visā Latvijas
teritorijā, nolikumā izvirzīta prasība
pēc LTE (4G) tīkla pārklājuma
Latvijas Republikas teritorijā ne
mazāku par 70% no teritorijas kopējās
platības pārklājuma.
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu
ir izstrādāti saimnieciski izdevīgākā
piedāvājuma noteikšanas kritēriji, no
kuriem 130 punktu īpatsvars ir noteikts
finanšu
piedāvājuma
vērtēšanas
kritērijiem, savukārt 120 punktu
īpatsvars – kvalitātes un mobilo sakaru
pakalpojumu pieejamības rādītājiem.
Šāds punktu īpatsvara sadalījums
objektīvi atbilst pasūtītāja vajadzībām.
Pretendents savā vēstulē veicis tikai
divu pakalpojumu vērtēšanas punktu –
abonēšanas maksas un zvanu uz uzziņu
tālruņiem salīdzinājumu.
Kopējo prognozēto pieslēguma maksu
par pakalpojumiem Latvijā veido ne
tikai pieslēguma abonēšanas maksa,
bet arī savstarpējie zvani, zvani uz
visiem Latvijas tīkliem, īsziņu/MMS
izmaksas, kas kopā veido (6.15 + 6.15
+ 3.85 + 3.85 + 7.69 + 6.92 + 2.31 +
6.15 + 1.54 + 7.69) = 52.31 % no
finanšu piedāvājumā iegūstamajiem
punktiem.
Finanšu piedāvājumā par zvaniem uz
īsziņu numuriem attiecīgi var iegūt
6.92 %, par datu pārraides maksām var
iegūt
6.92
%,
par
zvanu
pakalpojumiem ārzemēs var iegūt
21.54 % un par pārējiem papildus
pakalpojumiem var iegūt 12.31 % no
finanšu piedāvājumā iegūstamajiem
punktiem.
Pasūtītāja darbinieki izmanto iespējas
sūtīt MMS ziņas galvenokārt starp
Pasūtītāja pieslēgumiem un arī
turpmāk vēlas izmantot iespējas sūtīt
MMS ziņas līdz ar to prasība sūtīt
MMS nav uzskatāma par nepamatotu.
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4.

pamatota, jo to pat tehniski nav iespējams
izdarīt.
Finanšu piedāvājuma punkti 24;25;26 šajos punktos mobilais internets ir prasīts
kā papildpakalpojums, bet Pretendenta
gadījumā, mainoties interneta apjomam
mainās tarifa plāns un mobilā interneta
apjoms nav kā papildpakalpojums, bet jau
kā pamatpakalpojums, līdz ar to lūdzam,
lai finanšu piedāvājumā zvani un mobilais
internets tiktu prasīti kā viens veselums,
nenodalot šīs divas lietas.

Ne visiem Pasūtītāja pieslēgumiem
tiek nodrošināts mobilais internets, līdz
ar to nav pamatoti noteikt prasību par
zvaniem un mobilo internetu kā vienu
veselumu. Vēršam uzmanību, ka
izvirzītā
prasība
neierobežo
Pretendentu nodrošināt vairāk nekā 2
pieslēgumu
veidus,
diferencējot
pieslēgumus pēc interneta apjomiem.
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