
ATKLĀTA KONKURSA 

RŪ-2018/9 

“ATLOKU ADAPTERU UN UZMAVU PIEGĀDE” 
Z I Ņ O J U M S 

Rīgā, 2018.gada 31.maijā 

1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs:  

SIA “Rīgas ūdens”, reģ.Nr.40103023035 

Adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulv.1, Rīgā, LV-1495 

2. Iepirkuma priekšmets:  

2.1. Atklāta konkursa priekšmets ir atloku adapteru un uzmavu piegāde saskaņā ar tehnisko 

specifikāciju un iepirkuma līguma noteikumiem. 

2.2. Atklāta konkursa priekšmets ir sadalīts 2 (divās) daļās: 

2.2.1. 1.daļa – atloku adapteru un uzmavu, kas paredzētas caurulēm diametrā no 40 līdz 400 

mm (ieskaitot), piegāde; 

2.2.2. 2.daļa – atloku adapteru un uzmavu, kas paredzētas caurulēm diametrā no 450 mm, 

piegāde. 
 

3. Iepirkuma identifikācijas Nr.: RŪ-2018/9. 

4. Paziņojums par līgumu publicēts:  

 Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv – 23.03.2018.; 

 SIA “Rīgas ūdens” interneta mājas lapā www.rigasudens.lv – 23.03.2018.; 

 iepirkumu portālā www.iepirkumi.lv – 23.03.2018.; 

 VRAA Elektronisko iepirkumu sistēmā www.eis.gov.lv – 23.03.2018.; 

 Eiropas Savienības Oficiālajā vēstnesī – 23.03.2018.; 

 oficiālajā izdevumā “Latvijas vēstnesis” www.lv.lv – 27.03.2018. 

5. Iepirkuma komisija izveidota ar SIA “Rīgas ūdens” 2018.gada 8.janvāra rīkojumu 

Nr.2.2-5/7. 

6. Iepirkuma komisijas sastāvs: 

Komisijas priekšsēdētājs: Valdes loceklis     N.Zvaunis 

Komisijas priekšsēdētāja vietniece, komisijas locekle: 

 Juridiskā departamenta vecākā juriskonsulte –  

 projekta vadītāja     J.Ruļuka 

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

 Ūdensvada un kanalizācijas tīklu dienesta  

 vadītāja vietnieks      K.Gibners  

 Finanšu departamenta Finanšu plānošanas un  

 kontroles daļas vadītājs    M.Bikovs 

Komisijas sekretārs:   Juridiskā departamenta iepirkumu speciālists  A.Kalekaurs 

Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāji: 

 Ūdensvada un kanalizācijas tīklu dienesta vadītājs M.Zālītis; 

 Ūdensvada un kanalizācijas tīklu dienesta vadītāja vietnieks K.Gibners 
  

7. Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības:  
7.1. Nosacījumi pretendenta dalībai atklātā konkursā 

- Par Pretendentu var būt Latvijā vai ārvalstīs reģistrētā kapitālsabiedrība, personālsabiedrība 

vai minēto sabiedrību apvienība (personu grupa). 

- Uz Pretendentu neattiecas SPSIL 48.panta 1.daļas Pretendentu izslēgšanas nosacījumi. 

Izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti SPSIL 48.panta noteiktajā kārtībā. Nosacījumi dalībai 

iepirkuma procedūrā attiecas uz Pretendentu (ja Pretendents ir fiziska vai juridiska 

persona), personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu 

iesniedz personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz 

personu apvienība),  apakšuzņēmējiem un citām personām, uz kuru iespējām Pretendents 

http://www.iub.gov.lv/
http://www.rigasudens.lv/
http://www.iepirkumi.lv/
http://www.eis.gov.lv/
http://www.lv.lv/
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balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras  dokumentos  

noteiktajām prasībām. Uz apakšuzņēmējiem, kuriem Pretendents Līguma izpildē plāno 

nodot vismaz 10% (desmit procentus) no kopējās līguma vērtības, ir attiecināmi SPSIL 

48.panta 1.daļas 2., 3., 4., 5., 6., 7., vai 8.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi;  

- Ja par konkursa uzvarētāju tiks atzīta personu grupa, tai 10 (desmit) darba dienu laikā pēc 

attiecīgā Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas jāizveido personālsabiedrība un jāreģistrējas 

likumā paredzētajā kārtībā. 
 

7.2. Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām  

- Atloku adapteru un uzmavu ražotājs Pretendentam ir piešķīris atloku adapteru un uzmavu 

piegādes un garantijas saistību uzturēšanas tiesības. 
 

8. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir: atklāta konkursa nolikuma prasībām atbilstošs 

saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums katrā iepirkuma priekšmeta daļā, ņemot vērā tikai 

vienu kritēriju – piedāvājuma cenu (EUR bez PVN) (atklāta konkursa nolikuma 7.3.7.punkts). 
 

9.   Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2018.gada 23.aprīļa plkst.11.00. 
 

10. Piedāvājuma derīguma termiņš: vismaz 90 (deviņdesmit) dienas no piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa beigām. 

11.   Piedāvājuma nodrošinājums: Piedāvājuma nodrošinājums noteikts nolikuma 

2.5.1.punktā: 

- EUR 6000,00 apmērā – iepirkuma priekšmeta 1.daļai; 

- EUR 4000,00 apmērā – iepirkuma priekšmeta 2.daļai. 

12. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums, laiks: SIA “Rīgas ūdens”, Rīga, Zigfrīda Annas   

Meierovica bulvāris 1, 3.korp., 313.telpa (Mazā zāle), EIS e–konkursu apakšsistēmā 

23.04.2018. plkst.11:01. 

13. Saņemtie piedāvājumi: 

Piedāvājumu apkopojums pēc finanšu piedāvājumu pārbaudes: 

Nr. Piedāvājums: 

Piedāvājuma kopējā cena (EUR bez 

PVN) par iepirkuma priekšmeta: 

1.daļu 2.daļu 

1. SIA “E.Tauriņš un Partneri”, reģ.Nr.40003285420 882 724,00 511 097,00 

3. SIA “Indutek LV”, reģ.Nr.40003251246 965 038,00 473 314,00 

5. SIA “Sysfitt”, reģ.Nr.50003575821 918 300,00 - 

14. Pretendenti, kuru iesniegtie pretendentu kvalifikācijas dokumenti neatbilda 

konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām:  
14.1. Atklāta konkursa 1.daļā: nav. 

14.2. Atklāta konkursa 2.daļā: nav. 
 

15. Pretendenti, kuru iesniegtie piedāvājumi neatbilda konkursa nolikumā izvirzītajām 

prasībām:  

15.1. Atklāta konkursa 1.daļā: nav. 

15.2. Atklāta konkursa 2.daļā: SIA “E.Tauriņš un Partneri” tehniskais piedāvājums 

neatbilst nolikuma prasībām, jo  

15.2.1. piedāvātie ražotāja Domex universālie atloku adapteri un savienojošās 

uzmavas izmērā no Dn500-Dn800 ir izgatavotas no konstrukciju tērauda S235JR, 

bet saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 1.punktu universālajiem atloku adapteriem 

un savienojošām uzmavām jābūt izgatavotām no kaļamā ķeta ar klasi ne zemāku 

kā GGG40 (EN-GJS-400-15) atbilstoši EN 14525 prasībām, bet universālie atloku 

adapteri un savienojošās uzmavas DN > 800 mm var būt izgatavotas arī no 

konstrukciju tērauda atbilstoši EN 10025, ko apliecina ražotāja deklarācija un/vai 

ES sertificētas institūcijas izsniegts sertifikāts; 

15.2.2. piedāvāto ražotāja Domex universālo un stiepes noturīgo atloku adapteru un 

savienojošo uzmavu apspiešanas diapazons ir +/- 7mm, bet saskaņā ar Tehniskās 
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specifikācijas 9.punktu universālo un stiepes noturīgo atloku adapteru un 

savienojošo uzmavu diametra apspiešanas diapazonam ir jābūt ne mazākam par 

30mm. 
 

16. Pretendents, kura piedāvājums tika atzīts par atbilstošu atklāta konkursa nolikuma 

prasībām un ir ar viszemāko piedāvājuma cenu:  

16.1. Atklāta konkursa 1.daļā: SIA “E.Tauriņš un Partneri”, reģ.Nr.40003285420, līguma 

summa – EUR 882 724,00 bez PVN. 

16.2. Atklāta konkursa 2.daļā: SIA “Indutek LV”, reģ.Nr.40003251246, līguma summa – 

EUR 473 314,00 bez PVN. 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs  (personiskais paraksts)                      N.Zvaunis 

 

 

Ziņojumu sagatavoja     (personiskais paraksts)            A.Kalekaurs 

 


