
Dinamiskā pārdošana jeb dinamiskais cenu piedāvājums
(pārdošanas veids ilgāka termiņa sadarbībai)



DINAMISKAIS CENU PIEDĀVĀJUMS 

Pārdošanas veids, kura ietvaros notiek vairākkārtēja elektroniski iesniegtu cenu piedāvājumu apstrāde,
ekonomiskā izdevīguma un apjoma aprēķināšana. Pircēja cenas piedāvājums (EUR) nosaka līguma
apjomu (m³), konkurējot ar citu pircēju cenu piedāvājumiem.

Pieteikšanās pārdošanai

Pretendents norāda 
produkta vēlamo cenu 

piegādes vietā

LVM minimālā cena un 
pamatapjoms

Turpmākajā pārdošanas 
procesā piedalās 

pretendenti, kuru piedāvātā 
cena ir vienāda vai augstāka 
par LVM minimālo cenu  vai 

kuri noteiktā kārtībā ir 
apstiprinājuši LVM minimālo 
cenu, iegūstot pamatapjomu

Piedāvājuma iesniegšana

Pretendentam ir iespēja 
vairākas reizes iesniegt savu 

piedāvājumu (palielināt 
cenu, palielināt un/vai 

samazināt apjomu).
Katru reizi tiek iegūts jauns 

aprēķinu rezultāts 
(starprezultāts) 

Pārdošanas rezultāti

Pārdošana noslēdzas, kad 
neviens no pretendentiem 

divas reizes pēc kārtas 
nemaina savu cenu produkta 

piegādēm un pārdošanas 
rezultāti ir publicēti SPP
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1. Pieteikšanās dalībai pārdošanas procedūrā
SPP > Koksnes produktu pārdošana > Izsoles un cenu piedāvājumi

Finanšu piedāvājuma
iesniegšana

3. Piedāvājuma iesniegšana papildapjoma iegādei
Līdz LVM noteiktajam laikam, pretendents norāda iegādei 
vēlamo apjomu un cenu

4. Starprezultātu apskate, nākamā piedāvājuma iesniegšana
Pretendents iepazīstas ar aprēķina rezultātiem cilnē ‘Starprezultāti’ .
Nepieciešamības gadījumā iesniedz nākamo piedāvājumu

2. Piedāvātās cenas vērtējuma apskate
Ja piedāvātā cena neatbilst LVM minimālai cenai, pretendenti 
noteiktā termiņā var apstiprināt LVM norādīto cenu

5. Rezultātu apskate
Cilnē ‘Pirkumu grozs’ pieejami pārdošanas rezultāti

Rezultātu apskate

PRETENDENTA DARBĪBU SECĪBA SPP

LVM veic piedāvājumu 
vērtēšanu un nosaka 

minimālo ceno 

Piedāvātās cenas vērtējuma 
apskate

Piedāvājuma iesniegšana 
papildapjoma iegādei

Aprēķinu veikšana

Aprēķinu rezultātu
apskate

Nākamā piedāvājuma 
iesniegšana

Aprēķinu veikšana

Līguma slēgšana
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DINAMISKĀ CENU PIEDĀVĀJUMA STATUSI SPP

FP 
iesniegšana

Pieteikšanās 
beigusies

Aprēķinu laiki 
publicēti

Starprezultātu 
noteikšana

Rezultāti 
publicēti

Rezultāti 
apstiprināti

Pieteikties dalībai pārdošanas procedūrā var Pretendenti, ar
apstiprinātu atbilstību dalībnieku raksturojošiem kritērijiem
Finanšu piedāvājuma iesniegšanai ir noteikts termiņš

Tiek uzsākta piedāvājumu vērtēšana

Ir noslēgusies visu produktu pārdošana
Pretendentiem ir pieejami pārdošanas rezultāti

Pretendentiem ir pieejams iesniegtās cenas vērtējums un 
aprēķinātais pamatapjoms
Pretendenti var iesniegt piedāvājumu papildapjoma iegādei

Vairākos etapos noteiktā laikā notiek apjoma aprēķini, 
balstoties uz iesniegtajiem pretendentu piedāvājumiem 
papildapjoma iegādei. Pretendentiem SPP ir pieejama 
informācija par katra etapa aprēķinu rezultātu (starprezultāts). 

Pārdošanas rezultāti ir apstiprināti

4 / 28



FINANŠU PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANA

Procedūras veids ‘Dinamiskais cenu piedāvājums’ ir pieejams 
SPP sadaļā ‘Izsoles un cenu piedāvājumi’
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FINANŠU PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANA (KOPSKATS)

Pārdošanas piedāvājuma noteikumi

Pieteikuma iesniegšanas statuss

Finanšu piedāvājuma ievadlauki 

Piegādes vietas izvēle
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PRODUKTU IZVĒLE FP SAGATAVOŠANAI

Lai iekļautu produktu finanšu piedāvājumā ir 
jāveic darbība ‘Pievienot produktus’

Tiek aktivizēts saraksts no kura var izvēlēties vienu 
no pārdošanas piedāvājumā iekļautajiem produktiem

Ja nepieciešama vairāku produktu iekļaušana finanšu 
piedāvājumā, atkārtoti jāveic darbība ‘Pievienot 
produktus’

Finanšu piedāvājumā var iekļaut tikai vienu no skuju 
koku II šķiras zāģbaļķu produktu grupām
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FP VIDĒJĀS SVĒRTĀS CENAS NOTEIKŠANA

Cena jānorāda katra produkta katrai 
caurmēra pakāpei

Produkta vidējā svērtā cena

Produkta grupas kopējā 
vidējā svērtā cena

Koeficienti, kuri tiek izmantoti 
vidējās svērtās cenas aprēķinam
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No finanšu piedāvājumā norādītajām/apstiprinātajām cenām pa caurmēra grupām/caurmēra pakāpēm un sadalījuma
koeficientiem tiek aprēķināta apaļo kokmateriālu produkta/produktu grupas vidējā svērtā cena pamatapjomam. Iesniedzot
piedāvājumu papildapjoma iegādei, Pretendents norāda vidējo svērto apaļo kokmateriālu produkta/produktu grupas cenu.
Vidējai svērtai cenai ir informatīva nozīme un tā tiek izmantota Pretendentu piedāvājumu savstarpējai salīdzināšanai.



CENAS ATBILSTĪBA UN DALĪBA NĀKAMAJĀ PARDOŠANAS 
ETAPĀ

Pretendenti tiek informēti par piedāvājumu iesniegšanas uzsākšanu nākamajam
pārdošanas etapam

Pretendenti, kuru cena ir vienāda vai lielāka par LVM minimālo cenu, iegūst
pamatapjomu un var iesniegt piedāvājumu dalībai nākamajā pārdošanas etapā,
pretendējot uz papildapjomu

Pretendenti, kuru cena ir mazāka par LVM minimālo cenu, var pretendēt uz
pamatapjomu un piedalīties nākamajā etapā tikai pēc LVM piedāvātās cenas
apstiprināšanas

Pretendenti, kuru cena ir mazāka par LVM minimālo cenu, var apstiprināt vai
atteikties no LVM piedāvātās cenas noteiktajā termiņā

Pretendenti ar vairākām piegādes vietām nākamajā etapā var norādīt tikai tās
piegādes vietas, kurās piedāvātā cena ir vienāda vai lielāka par LVM minimālo
cenu
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PIEDĀVĀTĀS CENAS VĒRTĒJUMA APSKATE
Piedāvājuma izvērtēšanas statuss ir pieejams cilnē ‘Pieteikums’

Informācija par piedāvātās 
cenas atbilstību

Pretendenta iesniegtais 
finanšu piedāvājums
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Norādītais apjoms ir 
gada apjoms. Līguma 
apjoms ir gada apjoma 
reizinājums ar trīs



JA PIEDĀVĀTĀ CENA IR MAZĀKA PAR MINIMĀLO CENU

Atteikšanās no turpmākās 
dalības pārdošanā

LVM piedāvātas cenas 
apstiprināšana

Termiņš līdz kuram iespējams
apstiprināt LVM minimālo cenu
Norādītajā termiņā pretendents ir
tiesīgs koriģēt lēmumu

Pretendents ir tiesīgs apstiprināt vai atteikties no LVM piedāvātās minimālās cenas
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JA LVM MINIMĀLĀ CENA IR APSTIPRINĀTA

Pretendenta apstiprinātā 
LVM minimālā cena

Apstiprinātās cenas atcelšana
Darbība pieejama līdz iestājies
minimālas cenas saskaņošanas termiņš

Pēc LVM piedāvātās minimālās cenas apstiprināšanas, tā ir redzama pretendenta finanšu piedāvājumā
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JA LVM MINIMĀLĀ CENA NAV APSTIPRINĀTA

Informācija par LVM piedāvātās 
minimālās cenas apstiprināšanas statusu

Minimālas cenas saskaņošanas termiņā
ir iespēja grozīt lēmumu un apstiprināt
LVM piedāvāto minimālo cenu
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PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANA NĀKAMAJAM ETAPAM

Pretendenti, kuru cena ir vienāda vai lielāka par LVM 
minimālo cenu, var iesniegt piedāvājumu apjoma iegādei
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CENAS UN APJOMA NORĀDĪŠANA
Norādāmā cena nevar būt zemāka par 
pamatapjoma cenu/iepriekšējā etapā 
iesniegto cenu

Pārliecinieties, ka ievadītais apjoms 
nepārsniedz maksimālo koksnes 
produktu iegādes apjomu 
Pieejams SPP sadaļā:
Koksnes produktu iegāde > Mani statusi
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Apjomu var palielināt un/vai samazināt 
atbilstoši pārdošanas noteikumiem.

Iegūstot papildapjomu, piedāvātā cena 
tiks attiecināta arī uz pamatapjomu.

Laukos ‘Apjoms no’ un ‘Apjoms līdz’ 
norādītās vērtības veidos ierobežojumus 
papildapjomu aprēķināšanai.
Apjoma vērtības jānorāda veselos 
simtos.



APRĒĶINU NORISES PAMATINFORMĀCIJA

• Cilnē ‘Aprēķinu laiki’ ir pieejama informācija par aprēķinu laikiem un to
statusiem

• Pretendentam var būt tikai viens aktuāls piedāvājums

• Ja iestājoties nākamajam aprēķina laikam pretendents neiesniedz citu
piedāvājumu, nākamajā aprēķinā tiek izmantots pēdējais iesniegtais
piedāvājums

• Informācija par aprēķinu rezultātiem ir pieejama cilnē ‘Starprezultāti’

• Pretendents var iesniegt nākamo piedāvājumu cilnē ‘Aprēķinu laiki’ norādītajā
termiņā

• Pārdošanas rezultāti tiek aprēķināti, pamatojoties uz pretendenta pēdējo
iesniegto piedāvājumu

• Aprēķini tiek veikti ar precizitāti līdz veseliem simtiem m³

16 / 28



PAPILDAPJOMA APRĒĶINU NOSLĒGŠANA

• Aprēķini visām produktu grupām notiek paralēli

• Katrai produktu grupai aprēķini var noslēgties citā laikā

• Pretendentiem tiek nosūtīta informatīva ziņa par starprezultātu aprēķinu, kurā
neviens pretendents neiesniedz jaunu piedāvājumu pirmo reizi

• Pretendentiem tiek nosūtīta informatīva ziņa, kad noteiktai produktu grupai
pārdošana ir noslēgusies un rezultāti ir pieejami cilnē ‘Pirkumu grozs’

• Procedūra turpinās, kamēr nenoslēdzas visu produktu grupu pārdošana

Starprezultātu aprēķini produktam tiek noslēgti pēc tam, kad neviens pretendents
neiesniedz jaunu piedāvājumu (nemaina savu piedāvājumu) divas reizes pēc kārtas
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Aprēķinu rezultāti nemainās
Nosūtīts paziņojums pretendentiem

Piedāvājumus iesniedz visi 
pretendenti 

Neviens pretendents 
neiesniedz piedāvājumu

Neviens pretendents 
neiesniedz piedāvājumu

Produkta pārdošana 
noslēgusies

Aprēķinu laiks Nr.1

Aprēķinu laiks Nr.7

…

Aprēķinu laiks Nr.8

Aprēķinu laiks Nr.9

Aprēķinu laiks Nr.10

Piedāvājumus iesniedz 3 
pretendenti 

1x

2x

Piedāvājuma iesniegšana Starprezultāti / Aprēķini

Aprēķini balstīti uz 
iesniegtajiem piedāvājumiem

Aprēķini balstīti uz pēdējiem 
iesniegtajiem piedāvājumiem

… …

Produkta pārdošana noslēgusies
Rezultāti pieejami pirkuma grozā

Pieejami par produktiem, kuru 
pārdošanā turpinās

PIEMĒRS APRĒĶINU NORISEI UN NOSLĒGUMAM
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INFORMĀCIJA PAR APRĒĶINU LAIKIEM

Iespēja apskatīt izvēlētā 
aprēķina laika rezultātus 
Darbība pieejama tikai pēc 
starprezultātu publicēšanas

Aprēķinu laiku skaits tiek 
papildināts, balstoties uz 
pretendentu aktivitāti

Nākamā piedāvājuma 
iesniegšanas laiks

Informācija par aktuālo 
aprēķinu statusu
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APRĒĶINU LAIKU STATUSI

* Noslēdzošajam aprēķinu laikam, pēc aprēķinu publicēšanas ir statuss ‘Rezultāti publicēti’

Plānots

Notiek aprēķini

Starprezultāti 
publicēti *

Pirms norādītā aprēķina laika pretendenti
var iesniegt nākamo piedāvājumu

Norādītajā laikā sācies aprēķinu process, aprēķinu starprezultāti 
vēl nav pieejami SPP

Aprēķini ir noslēgušies, starprezultāti pieejami SPP
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STARPREZULTĀTU APSKATE

Saraksts ar starprezultātu 
aprēķiniem piegādes vietā

Iespēja atlasīt noteiktus
starprezultātus pēc
piegādes vietas, aprēķinu
laika un / vai produkta

Pēc noklusējuma cilnē ir pieejama informācija par 
visiem publicētajiem starprezultātiem

Cilnē ‘Starprezultāti’ var apskatīties apjomu, kurš piešķirts pretendentam saskaņā ar veiktajiem aprēķiniem
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Iespēja atskaišu sadaļā apskatīties aktuālo 
informāciju par aprēķinātā apjoma 
atrašanās vietām

Informācija par apjoma sadales 
izmaiņām aktuālajā aprēķinu etapā



APRĒĶINĀTĀ APJOMA ATRAŠANĀS VIETAS

Atskaišu sadaļā pieejams vizuāls
materiāls, kurā ir redzamas par
pēdējā aprēķinu etapā piedāvāto
cenu aprēķinātā apjoma atrašanās
vietas (stars no pretendenta
piegādes vietas līdz cirsmai)

Dati pieejami tikai par 
pēdējo aprēķinu laiku



STARPREZULTĀTU APRĒĶINU KOPSAVILKUMA APSKATE

Dati pieejami tikai par 
pēdējo aprēķinu laiku

Informācija par citiem 
pretendentiem ir 
anonimizēta

Redzams, kā citi pretendenti 
izmainījuši cenas un kādas 
izmaiņas notikušas apjoma 
sadalījumā 



IESNIEGTO PIEDĀVĀJUMU APSKATE 

Cilnē ‘Pieteikums’ var redzēt visus procedūrā iesniegtos piedāvājumus

Pēc noklusējuma tiek attēlots
• aktuālais piedāvājums
• vai piedāvājuma melnraksts (ja tāds eksistē)

Sarakstā tiek attēloti visi iesniegtie piedāvājumi,
tie ir sakārtoti pēc iesniegšanas datuma un laika

Pieteikums dalībai procedūrā
ir pēdējais sarakstā
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IESNIEGTO PIEDĀVĀJUMU APSKATE (KOPSKATS)

Ja piedāvājuma statuss ir:

• ‘Apstrādāts - Atbilst’ piedāvājums ir izmantots
aprēķinu veikšanai. Pretendentam ir iespēja
iesniegt nākamo piedāvājumu. Ja tas netiek
iesniegts, šis piedāvājums tiks izmantots arī
nākamajiem aprēķiniem;

• ‘Iesniegts - Atbilst’ piedāvājums ir iesniegts, bet
vēl nav izmantots aprēķiniem. To var atsaukt un
precizēt, līdz nākamajam aprēķinu laikam;

• ‘Melnraksts’ piedāvājums nav iesniegts,
aprēķiniem tiks izmantots iepriekš iesniegtais
(aktuālais) piedāvājums.
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NĀKAMĀ PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANA

Nākamo piedāvājumu aprēķiniem
var iesniegt cilnē ‘Pieteikums’

Darbība ir pieejama pēc iepriekš
iesniegtā piedāvājuma apstrādes
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PIRKUMU GROZS
Pretendentiem tiek nosūtīta
informatīva ziņa, kad noteiktai
produktu grupai pārdošana ir
noslēgusies un rezultāti ir pieejami
cilnē ‘Pirkumu grozs’

27 / 28

Pārdošanas procedūrā norādītie 
apjomi ir līguma gada apjomi. 
Līgums tiek slēgts uz 3 gadiem, t.i. 
gada apjoma reizinājums ar trīs

Iespēja apskatīties cenu pa 
produktiem/caurmēriem



PALDIES!

Uz tikšanos SPP


