
IEPIRKUMA PROCEDŪRAS 

“HIDRODINAMISKĀS SKALOŠANAS IEKĀRTAS PIEGĀDE” 

 (IDENTIFIKĀCIJAS NR. RŪ-2017/78) 

Z I Ņ O J U M S 

Rīgā, 2017.gada 18.septembrī 

1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs:  

SIA „Rīgas ūdens”, Reģ.Nr.40103023035 

Adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1495. 

2. Iepirkuma priekšmets: Piegāde - Kanalizācijas tīklu skalošanas hidrodinamiskās iekārtas, 

komplektētas uz automašīnas šasijas (turpmāk tekstā – Iekārta) piegāde un tehniskā apkope 

automašīnas šasijai - triju gadu laikā vai līdz automašīnas nobrauktiem 120 000 kilometriem 

(atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais) un kanalizācijas tīklu skalošanas 

hidrodinamiskajai iekārtai – divu gadu laikā vai līdz nostrādātām 5 000 darba stundām (atkarībā 

no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais).  

3. Iepirkuma identifikācijas Nr.: RŪ-2017/78. 

4. Iepirkuma metode: atklāts konkurss. 

5. Paziņojums par līgumu publicēts:  

 SIA “Rīgas ūdens” interneta mājas lapā www.rigasudens.lv – 12.07.2017.; 

 iepirkumu portālā www.iepirkumi.lv – 12.07.2017.; 

 oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” www.lv.lv – 14.07.2017.; 

 Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv -  14.07.2017.; 

 Eiropas Savienības Oficiālajā vēstnesī (paziņojums Nr.2017/S 133-272946) – 14.07.2017 

6. Iepirkuma komisija izveidota ar SIA “Rīgas ūdens” 19.04.2017. rīkojumu Nr.2.2–5/57. 

Iepirkuma komisijas sastāvs: 

Komisijas priekšsēdētājs: Valdes loceklis          K.Krūmiņš 

Komisijas priekšsēdētāja vietniece, komisijas locekle: 

 Juridiskā departamenta vecākā juriskonsulte       S.Pereca  

Komisijas locekļi:  Ūdensvada un kanalizācijas tīklu dienesta vadītājs M.Zālītis 

 Ūdensvada un kanalizācijas tīklu dienesta   

 Tīklu profilakses daļas vadītājs J.Mūrnieks 

 Finanšu departamenta Finanšu plānošanas un kontroles daļas 

 budžeta ekonomiste J.Ļaksa 

Komisijas sekretārs:     Juridiskā departamenta Iepirkumu vadības daļas  

 iepirkumu speciālists  A.Kalekaurs 

 

5. Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības: saskaņā ar atklātā konkursa nolikuma 

5.sadaļu. 

6. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir: saskaņā ar atklāta konkursa nolikuma 10.1.punktu atklāta 

konkursa līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš būs iesniedzis atklāta 

konkursa nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar zemāko cenu 

EUR bez PVN. 

7. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 17.08.2017. plkst.11:00. 

8. Piedāvājuma derīguma termiņš: ir 120 (viens simts divdesmit) dienas no piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa beigām. 

9. Piedāvājuma nodrošinājums: nav paredzēts. 

http://www.rigasudens.lv/
http://www.iepirkumi.lv/
http://www.lv.lv/
http://www.iub.gov.lv/
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10. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums, laiks: SIA „Rīgas ūdens”, Rīga, Zigfrīda Annas   

Meierovica bulvāris 1, 3.korp., Mazā zāle, 17.08.2017. plkst.11:00. 

11. Saņemtie piedāvājumi: 

Nr.p.k. Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs 
Piedāvājuma iesniegšanas 

datums un laiks 

1. 

Personu apvienība SIA “MD ALIANSE”, 

reģ.Nr.50003916501, un UAB “HIDORA”, 

reģ.Nr.120182465 

15.08.2017. plkst.10:32. 

 

Nr. Nosaukums 

Personu apvienības SIA 

“MD ALIANSE”, 

reģ.Nr.50003916501, un 

UAB “HIDORA”, 

reģ.Nr.120182465 

piedāvājums, EUR bez 

PVN 

1. 
Iekārtas piegādes cena(t.sk. OCTA apdrošināšana 

par pirmo gadu), EUR bez PVN 
406 300,00 

2. 

 

 

Automašīnas šasijas tehnisko apkopju un plānoto 

remontdarbu izdevumi  - Kopā par automašīnas 

šasijas apkopi 3 gadu laikā pie 100 000 km 

3 258,54 

3. 

Kanalizācijas tīklu skalošanas hidrodinamiskās 

iekārtas tehnisko apkopju un plānoto remontdarbu 

izdevumi  - Kopā par kanalizācijas cauruļvadu 

vizuālās diagnostikas – televīzijas (TV) inspekcijas 

iekārtas apkopi 2 gadu laikā 

6 050,00 

4. 
Ārpus garantijas remontdarbu darba stundas 

izmaksas - kopā, EUR bez PVN: 
8 900,00 

12. Pretendenti, kuri un/vai kuru piedāvājums neatbilst atklāta konkursa nolikumā 

izvirzītajām prasībām: nav konstatēts. 

13. Pretendents, ar kuru tiks slēgts līgums: Personu apvienību SIA “MD ALIANSE”, 

reģ.Nr.50003916501 un UAB “HIDORA”, reģ.Nr.120182465. 

14. Informācija par līguma daļu, kuru izraudzītais piegādātājs plānojis nodot 

apakšuzņēmējiem: SIA “MD ALIANSE” līguma izpildei neparedz piesaistīt apakšuzņēmējus 

un ir kopā ar UAB “HIDORA” ir solidāri atbildīgas par iepirkuma līguma saistību izpildi. 

15. Pamatojums iepirkuma procedūras nepārtraukšanai saskaņā ar MK 28.03.2017. 

noteikumu Nr.187 “Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma procedūru un metu 

konkursu norises kārtība” 19. punktu –  

Atklāta konkursa nolikumā izvirzītās pretendentu atlases prasības ir noteiktas objektīvas, 

samērīgas un atbilstošas iepirkuma priekšmetam: 

5.2. Prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli 

5.2.1. Pretendenta vidējais neto 

apgrozījums pēdējo trīs pārskata 

gadu laikā sasniedz vismaz EUR 

Minētā prasība noteikta, lai pārliecinātos par 

pretendenta maksātspēju. Minētā prasība izvirzīta 

samērīgi iepirkuma priekšmetam un pieprasītais 

https://likumi.lv/ta/id/289808-sabiedrisko-pakalpojumu-sniedzeju-iepirkuma-proceduru-un-metu-konkursu-norises-kartiba#p19
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400000,00 (četrsimt tūkstoši euro). 

Ja Pretendents darbojas mazāku 

laika periodu, minētais gada 

vidējais neto apgrozījums 

jāsasniedz nostrādātajā laika 

periodā. 

finanšu apgrozījums ir mazāks par paredzamo 

līgumcenu.  

Papildus jānorāda, ka īpaši svarīga šī prasība tādēļ, 

ka pasūtītājs nav paredzējis priekšapmaksas 

(avansa) maksājuma veikšanu līguma ietvaros. 

5.3. Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām 

5.3.1. Pretendents ir Iekārtas 

ražotājs vai autorizēts ražotāja 

pārstāvis; 

Prasība pretendentam apliecināt, ka tam ir tiesības 

pārdot ražotāja produkciju un uzņemties tehniskās 

apkopes un remonta garantijas saistības, iesniedzot 

nolikuma 6.1.5. punkta prasībām atbilstošus 

dokumentus, ir atzīstama par līguma priekšmetam, 

samērīgu un konkurencei nepamatotus 

ierobežojumus neradošu.  

Minētās prasības izpilde apliecina, ka pretendentam 

ir autorizētas tiesības izplatīt (pārdot) attiecīgā 

iekārtas ražotāja produkciju un uzņemties 

automašīnas garantijas saistības Latvijā. 

5.3.2. Pretendents pēdējo 3 (trīs) 

gadu laikā (skaitot no piedāvājuma 

iesniegšanas dienas) ir veicis 

vismaz 1 (vienas) jaunas piedāvātā 

ražotāja kombinētās 

hidrodinamiskās iekārtas, kura 

uzstādīta uz automašīnas šasijas ar 

pilnu masu ne mazāk kā 26 

(divdesmit sešas) tonnas, piegādi. 

Prasība noteikta samērīgi ar iepirkuma priekšmetu. 

Iepirkuma priekšmets - 1 (vienas) jaunas piedāvātā 

ražotāja kombinētās hidrodinamiskās iekārtas, kura 

uzstādīta uz automašīnas šasijas ar pilnu masu ne 

mazāk kā 26 (divdesmit sešas) tonnas, piegāde. 

5.3.3. Pretendents spēj nodrošināt, 

ka:  

5.3.3.1. Automašīnas garantijas 

apkalpošana un remonts tiek veikti 

automašīnas ražotāja autorizētajā 

servisā Rīgā vai Pierīgā (bijušais 

Rīgas rajons);  

5.3.3.2. Kanalizācijas tīklu 

skalošanas hidrodinamiskās 

iekārtas apkope un garantijas 

remontdarbi tiek veikti Rīgā vai 

Pierīgā (bijušais Rīgas rajons), 

ražotāja autorizētajā servisā vai 

Pasūtītāja teritorijā: Bauskas iela 

209, Rīga. 

Prasība pretendentam apliecināt savu spēju 

nodrošināt kvalificētu piedāvātās automašīnas un 

iekārtas tehniskās apkopes un garantijas 

remontdarbu veikšanu, iesniedzot nolikuma 6.1.9. 

punkta prasībām atbilstošu apliecinājumu, ir 

atzīstama par līguma priekšmetam samērīgu un 

konkurencei nepamatotus ierobežojumus neradošu. 

Minētās prasības izpilde apliecina pretendenta 

spēju nodrošināt kvalificētu attiecīgās automašīnas 

un iekārtas tehniskās apkopes un garantijas 

remontu veikšanu garantijas laikā. 
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Izvērtējot nolikumā noteiktās prasības pretendentiem, secināms, ka visas iepirkuma procedūras 

dokumentācijā izvirzītās pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas ar iepirkuma 

priekšmetu un līguma projektā noteiktajiem nosacījumiem, jo: 1) nepamatoti neierobežo 

piegādātāju konkurenci, jo tās ir noteiktas samērīgi līguma priekšmetam, proti, objektīvi 

nepieciešamas iepirkuma līguma izpildei; 2) prasības ir noteiktas minimālas; 3) iepirkuma 

procedūras nolikums noteica pretendenta tiesības balstīties uz citu pretendentu iespējām, lai 

izpildītu prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, kā arī prasības 

attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām; 4) neviens ieinteresētais 

pretendents nav apstrīdējis iepirkuma procedūras nolikumā ietvertās prasības Iepirkumu 

uzraudzības birojā. 

Papildus jānorāda, ka minētās prasības atbilstoši komisijas rīcībā esošajai informācijai var izpildīt 

vismaz trīs automašīnu un iekārtu piegādātāji un piegādāto iekārtu tehnisko apkopju un remontu 

veicēji.  

Līdz ar to uzskatāms, ka piegādātāji nav pieteikušies ar atlases prasībām nesaistītu iemeslu dēļ un 

nav nepieciešams pārtraukt iepirkumu procedūru. 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs  (personiskais paraksta)  K.Krūmiņš 

 

Ziņojuma sagatavotājs, 

Komisijas sekretārs    (personiskais paraksta)  A.Kalekaurs 


