Iepirkuma procedūras ziņojums
Padome 2018.gada 14.jūnijā sarunu procedūras Nr. NEPLP 2018/2 “Televīzijas un radio
auditorijas pētījuma par 2018.gadu iegāde” ietvaros ir noslēgusi iepirkuma līgumu ar
SIA “TNS Latvia”, reģistrācijas Nr. 40003162446, juridiskā adrese Kronvalda bulvāris
3-2, Rīga, LV-1010, līguma cena (bez PVN) EUR 13 840,00.
Iepirkuma līguma priekšmets ir televīzijas un radio auditorijas pētījuma datu par
2018.gadu iegāde.
Sarunu procedūra tika veikta, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītās
daļas 2.punkta “b” apakšpunktu. Uz sarunām tika uzaicināts viens pretendents SIA “TNS
Latvia”. Sarunu procedūras pamatojums:
- Iepirkuma komisija konstatē, ka SIA “TNS Latvia” piedāvā televīzijas auditorijas
pētījumu veikšanu ar TV Metru metodi, kas veic katras dienas elektroniskos TV
skaitīšanas mērījumus, izmantojot speciālu tehnisko aprīkojumu TV Metrus, kā arī
nodrošinot elektronisko datu piegādi katru dienu. TV Metri ir Latvijas
mājsaimniecībās uzstādīti TV skatīšanās mērītāji. Pētījumu izlase ir Latvijas
iedzīvotāju kopumam reprezentatīvs ģimeņu panelis. Pētījuma datu ievākšana tiek
veikta regulāri katru dienu. Tā mērķis ir iegūt informāciju par televīzijas kanālu
skatītāju auditoriju, informāciju par auditoriju raksturojošām pazīmēm un par
televīzijas kanālu skatīšanos dažādās mērķa grupās. Šāds TV Metru tehniskais
aprīkojums TV skatīšanās mērījumu veikšanai šobrīd Latvijas tirgū netiek piedāvāts
kā publisks pakalpojums no citiem pētījumu veicējiem, izņemot SIA “TNS Latvia”.
Iepirkuma komisija, ņemot vērā Pasūtītāja (Nacionālās elektronisko plašsaziņas
līdzekļu padomes) darba specifiku, konstatē, ka citas auditorijas pētījumu metodes,
tādas kā aptaujas, grupu diskusijas, padziļinātās intervijas, nav līdzvērtīgas un
salīdzināmas ar TV Metru metodi, jo nedod katras dienas mērījumus. Minētajām
metodēm ir cita metodoloģija – tās meklē atbildes un risinājumus kādai problēmai,
skaidro viedokļu dažādību par pētāmo jautājumu, pēta auditorijas intereses, attieksmi.
Minētie pētījumi ir vienreizēji, pasūtami pēc vajadzības – vienu, divas vai vairāk
reizes gadā un atkarībā no pētāmās problēmas sarežģītības pakāpes, rezultāti ir
pieejami nedēļas, mēneša, divu mēnešu vai pēc ilgākā laika posma. SIA “TNS Latvia”
ir vienīgā kompānija Latvijā, kas Pasūtītāju var nodrošināt ar televīzijas skatīšanās
mērījumu veikšanu ar TV Metru metodi un piegādāt datus par visu 2018.gadu (jau
sākot no 2018.gada 01.janvāra), datus piegādājot ikmēneša būtiskāko izmaiņu
kopsavilkumā.
- Iepirkuma komisija konstatē, ka SIA “TNS Latvia” ir vienīgais uzņēmums, kas
pastāvīgi veicis un turpinās veikt pastāvīgu radio auditorijas pētījumu par visu
2018.gadu, sniedzot regulāras atskaites par radio klausīšanos mērķa grupās pēc
vecuma grupām, reģioniem, tautības un norādot radio staciju rādītājus laika joslās,
radio reitingu procentos un tūkstošos.
- Ņemot vērā iepirkuma priekšmeta sarežģītību un to, ka pakalpojumu Latvijas tirgū
piedāvā tikai SIA “TNS Latvia”, iepirkuma komisija konstatē, ka iepirkuma veikšanas
procesā būtiski būtu veikt sarunas ar SIA “TNS Latvia”, lai vienotos par iespējami

labākiem līguma nosacījumiem šā iepirkuma ietvaros (sarunu veikšanas iespējamību
neparedz Publisko iepirkumu likuma 9.panta 21.daļas regulējums).
Sarunu procedūru veica Iepirkuma komisija, kas izveidota, pamatojoties uz Publisko
iepirkumu likuma 24.pantu un Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes
priekšsēdētājas 2018.gada 10.maija rīkojumu Nr.2-9/1. Iepirkuma komisijas sastāvā
ietilpst visi Padomes locekļi – Dace Ķezbere, Ivars Āboliņš, Gunta Līdaka, Aurēlija Ieva
Druviete, Patriks Grīva.
Rīgā 2018.gada 19.jūnijā

