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IEPIRKUMA PROCEDŪRAS 

“ELEKTROIEKĀRTU UN VADĪBAS SISTĒMU APKOPES, PĀRBAUDES 

UN REMONTA DARBI ŪDENS SAGATAVOŠANAS UN PADEVES 

OBJEKTOS” 

 (IDENTIFIKĀCIJAS NR. RŪ-2018/150) 

Z I Ņ O J U M S 

Rīgā, 2018.gada 27.novembrī 

1. Informācija par Pasūtītāju:  

Pasūtītāja nosaukums un reģistrācijas numurs: SIA „Rīgas ūdens”, Reģ.Nr.40103023035. 

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

2. Iepirkuma līguma priekšmets: pakalpojumi – elektroiekārtu un vadības sistēmu apkopes, 

pārbaudes un remonta darbi ūdens sagatavošanas un padeves objektos.  

3. Iepirkuma identifikācijas Nr.: RŪ-2018/150. 

4. Iepirkuma procedūras veids: atklāts konkurss (saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 

iepirkumu likumu). 

5. Paziņojums par līgumu publicēts:  

 Elektronisko iepirkumu sistēmā www.eis.gov.lv (turpmāk – EIS) – 12.10.2018.; 

 SIA “Rīgas ūdens” interneta mājas lapā www.rigasudens.lv – 12.10.2018.; 

 iepirkumu portālā www.iepirkumi.lv – 18.10.2018.; 

 oficiālajā izdevumā “Latvijas vēstnesis” www.vestnesis.lv – 06.07.2018.; 

 Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv -  13.10.2018.; 

 Eiropas Savienības Oficiālajā vēstnesī (paziņojums Nr.2018/S 198-449358) – 13.10.2018. 

Periodiskais informatīvais paziņojums nav izmantots. 

6. Iepirkuma komisija izveidota ar SIA “Rīgas ūdens” 10.09.2018. rīkojumu Nr.2.2-5/137. 

Iepirkuma komisijas sastāvs: 

Komisijas priekšsēdētājs: valdes loceklis  N.Zvaunis 

Komisijas priekšsēdētāja vietniece, komisijas locekle: 

       Juridiskā departamenta vecākā juriskonsulte –  

       projekta vadītāja                J.Ruļuka 

Komisijas locekļi:       Ūdens sagatavošanas un padeves dienesta vadītājs J.Zelmenis 

   Ūdens sagatavošanas un padeves dienesta  

   Elektrotehniskā iecirkņa vadītājs         J.Zupa 

  Finanšu departamenta Finanšu plānošanas un  

                                         kontroles daļas vadītājs               M.Bikovs 

Komisijas sekretāre:   Juridiskā departamenta iepirkumu speciāliste       I.Aprāne 

Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti: 
Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāji: komisijas priekšsēdētājs, komisijas 

priekšsēdētāja vietniece, komisijas locekļi. 

Pieaicinātie eksperti: nav. 

Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai: interešu konflikti nav 

konstatēti. 

7. Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības:  
Nosacījumi pretendenta dalībai atklātā konkursā 
1) Par Pretendentu var būt Latvijā vai ārvalstīs reģistrētā kapitālsabiedrība, personālsabiedrība vai 

minēto sabiedrību apvienība (personu grupa).  

http://www.eis.gov.lv/
http://www.rigasudens.lv/
http://www.iepirkumi.lv/
http://www.vestnesis.lv/
http://www.iub.gov.lv/


2 

 

2) Uz Pretendentu neattiecas SPSIL 48.panta pirmās 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 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 pirmās daļas 2., 3., 4., 5., 

6., 7., vai 8.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi.  

3) Uz Pretendentu neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 

(turpmāk – Sankciju likums) 11.1panta pirmās daļas Pretendentu izslēgšanas nosacījumi. 

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, kuriem Pretendents Līguma izpildē plāno nodot vismaz 

10% (desmit procentus) no kopējās līguma vērtības, un citām personām, uz kuru iespējām 

Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos 

noteiktajām prasībām.  

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

attiecīgā Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas jāizveido personālsabiedrība un jāreģistrējas likumā 

paredzētajā kārtībā.  

5) Pretendents atklāta konkursa nolikuma 4.1.2.punktā noteiktajā kārtībā ir saņēmis piedāvājuma 

sagatavošanai nepieciešamos dokumentus (pielikumu Nr.2).  

Prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai 

1) Pretendents, personālsabiedrība un katrs personālsabiedrības biedrs (ja piedāvājumuiesniedz 

personālsabiedrība) vai katrs personu apvienības dalībnieks (ja piedāvājumu iesniedz personu 

apvienība), kā arī persona, uz kuras spējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā 

kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, normatīvajos tiesību aktos noteiktajos 

gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. 

Prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli 

1) Pretendenta vidējais gada finanšu apgrozījums AVS apkopes un remonta darbu izpildē pēdējo 3 

(trīs) gadu laikā (skaitot no piedāvājuma iesniegšanas dienas) ir vismaz EUR 250 000 (divi simti 

piecdesmit tūkstoši euro). Ja Pretendents norādītajā jomā darbojas mazāku laika periodu, 

minētais gada neto apgrozījums norādītajā jomā jāsasniedz šajā jomā nostrādātajā laika periodā.  

Minētā prasība attiecas uz pretendentu (ja pretendents ir fiziska vai juridiska persona), uz 

personālsabiedrības biedriem kopā un personu apvienības dalībniekiem kopā. 

Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām  

1) Pretendents pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (skaitot no piedāvājuma iesniegšanas dienas):  

a. vismaz vienu gadu nepārtraukti ir veicis AVS apkopes un remonta darbus 

ūdenssaimniecības objektā(os) ar projektēto ūdens apstrādes jaudu ne mazāku par 25 

000 m3 diennaktī.  

b. vismaz viena līguma ietvaros ūdenssaimniecības objektā ar dzeramā ūdens 10 

apstrādes jaudu ne mazāku par 25 000 m3 diennaktī, ieviesis EAM un vismaz vienu 

gadu nepārtraukti ir veicis elektroiekārtu, vadības sistēmu apkopes un remonta darbu 

uzskaiti un kontroli, izmantojot ieviesto EAM. 

2) Pretendenta uzņēmumā ieviesta kvalitātes vadības sistēma.  

3) Pretendents Pakalpojuma izpildei varēs piesaistīt apakšuzņēmējus un var balstīties uz citu 

personu (persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās) iespējām, lai apliecinātu, ka 
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pretendenta kvalifikācija atbilst pretendenta kvalifikācijas prasībām. Šādā gadījumā 

pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi.  

4) Pretendents spēj nodrošināt operatīvu pretendenta piedāvāto speciālistu un Pasūtītāja 

darbinieku ikdienas mutvārdu un rakstveida komunikāciju latviešu valodā vismaz vidējā (B) 

līmenī.  

5) Pretendents Pakalpojuma sniegšanai var nodrošināt šādus speciālistus:  

a. Vienu projekta vadītāju, kurš pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (skaitot no piedāvājuma 

iesniegšanas dienas) vismaz vienu gadu nepārtraukti ir veicis AVS apkopju, kuru 

kontrolei līguma izpildes laikā ieviesta un uzturēta EMA, darbu uzraudzību vai 

vadīšanu ūdensapgādes uzņēmumā un kuram ir augstākā tehniskā izglītība un 

piešķirta „Bz” vai augstāka elektrodrošības kvalifikācijas grupa.  

b. Divus speciālistus, kuri (katrs) pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (skaitot no piedāvājuma 

iesniegšanas dienas) vismaz vienu gadu nepārtraukti ir veikuši AVS apkopju un 

remonta darbus un kuriem piešķirta „C” elektrodrošības kvalifikācijas grupa.  

c. Vienu speciālistu, kuram ir piešķirta „C” elektrodrošības kvalifikācijas grupa un kurš 

ir apmācīts (šī speciālista kvalifikācija jāapliecina ar uzņēmuma OZONIA AG 

izsniegtu atbilstošu apmācības dokumentu) veikt uzņēmuma OZONIA AG 

izgatavotu dzeramā ūdens ozonēšanas iekārtu apkopes darbus un vismaz vienu gadu 

nepārtraukti ir veicis šādus darbus.  

d. Vienu pretendenta piedāvātā EAM risinājuma izstrādātāja apmācītu speciālistu (šī 

speciālista kvalifikāciju jāapliecina ar EAM risinājuma izstrādātāja izsniegtu 

atbilstošu sertifikātu sistēmas ieviešanā), kurš ir veicis piedāvātās EAM programmas 

ieviešanu vismaz divos ūdenssaimniecības uzņēmumos ar ūdens apstrādes jaudu ne 

mazāku par 25 000 m3 diennaktī.  

e. Vismaz divus Siemens uzņēmuma apmācītus speciālistus (šo speciālistu 

kvalifikāciju jāapliecina ar Siemens uzņēmuma izsniegtu dokumentu par Siemens 

SIMATIC S7 programmējamo kontrolieru PLC instalācijas un programmēšanas 

apmācību), kuri (katrs) pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (skaitot no piedāvājuma 

iesniegšanas dienas) ir uzstādījuši Siemens S7 un Siemens WinCC sistēmas, kurās 

kontroliera ieeju/izeju skaits lielāks par 2000, vai veicis to tehnisko apkopi vismaz 

vienu gadu nepārtraukti.  

f. Vismaz vienu inženieri un vienu tehniķi vai elektriķi, kuri (katrs) pēdējo 5 (piecu) 

gadu laikā (skaitot no piedāvājuma iesniegšanas dienas) vismaz vienu gadu 

nepārtraukti ir veikuši programmatūras ražotāja sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

zinātniski-ražošanas apvienības ZRA “ELLAT” (turpmāk – SIA ZRA “ELLAT”) 

automātiskās vadības sistēmu apkalpošanu. Prasība nodrošināt šādu speciālistu 

piesaisti darbu izpildē nav obligāta, ja Pretendents SIA ZRA “ELLAT” automātisko 

vadības sistēmu apkalpošanā apakšuzņēmēja statusā piesaista SIA “ZRA “ELLAT”.  

g. Vismaz vienu speciālistu, kurš pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (skaitot no piedāvājuma 

iesniegšanas dienas) vismaz vienu gadu nepārtraukti ir veicis automātisko vārstu ar 

elektropiedziņu un pneimatisko vārstu tehnisko apkalpošanu.  

Katrai Nolikuma 5.4.5.1., 5.4.5.4. un 5.4.5.5.punktā norādītajai speciālista pozīcijai Pretendents var 

piedāvāt tikai vienu personu (šīs speciālistu pozīcijas nevar tikt savienotas). 

5. Piedāvājuma izvēles kritērijs: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, ņemot vērā tikai 

vienu kritēriju – piedāvājuma, kas atbilst atklāta konkursa nolikuma prasībām, viszemāko kopējo 

nosacīto cenu mēnesī (EUR bez PVN) (atklāta konkursa nolikuma 7.3.7.punkts). 

Kopējā nosacītā cena mēnesī tiek aprēķināta saskaņā ar šādu formulu:  

KNCmēn. = A + B*3 + C*3 + D*1 + E*1, kur 

KNCmēn. – kopējā nosacītā piedāvājuma cena mēnesī, EUR bez PVN.  
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A –   fiksētā ikmēneša maksa, EUR bez PVN.  

B –   Uzņēmēja galvenā speciālista (inženiera) cilvēkstundas (darba dienā no plkst.17.00 

līdz plkst.8.00 un brīvdienās) izmaksas, EUR bez PVN.  

C –   Uzņēmēja speciālista (tehniķa vai elektriķa) cilvēkstundas (darba dienā no 

plkst.17.00 līdz plkst.8.00 un brīvdienās) izmaksas, EUR bez PVN.  

D –  SIA ZRA “ELLAT” uzstādīto AVS remontdarbu vienas inženiera cilvēkstundas 

izmaksas, EUR bez PVN.  

E –  SIA ZRA “ELLAT” uzstādīto AVS tehniķa vai elektriķa cilvēkstundas izmaksas, 

EUR bez PVN. 

6. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 20.11.2018. plkst.11:00. 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš nav saīsināts. 

7. Piedāvājuma derīguma termiņš: 90 (deviņdesmit) dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa 

beigām. 

8. Piedāvājuma nodrošinājums: iesniedzams piedāvājuma nodrošinājums EUR 10 000,00 (desmit 

tūkstoši euro un 00 centi) apmērā. Sīkāka informācija par piedāvājuma nodrošinājumu norādīta 

atklāta konkursa nolikuma 2.5.punktā. 

9. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums, laiks: SIA „Rīgas ūdens”, Rīga, Zigfrīda Annas   

Meierovica bulvāris 1, 3.korp., Mazā zāle, EIS e–konkursu apakšsistēmā, 20.11.2018. 

plkst.11:03. 

10. Saņemtie piedāvājumi: 

Nr. 
Pretendenta nosaukums, reģistrācijas 

numurs 

Piedāvājuma 

iesniegšanas datums un 

laiks 

Kopējā nosacītā 

cena mēnesī, EUR 

bez PVN 

1. 
SIA “Industry Service Partner”, 

reģ.Nr.40003635527 
20.11.2018. plkst.09:14 21 843,96 

11. Piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums: 

Piedāvājuma vērtēšanas sadaļa 

Pretendenta SIA “Industry 

Service Partner” un tā 

piedāvājuma atbilstība prasībām 

Piedāvājuma noformējuma atbilstība atklāta konkursa 

nolikuma 4.sadaļas prasībām 
Atbilst 

Piedāvājuma nodrošinājuma atbilstība atklāta konkursa 

nolikuma 2.5.sadaļas prasībām 
Atbilst 

Pretendentu atlases prasību atbilstība atklāta konkursa 

nolikuma 5.sadaļas prasībām 
Atbilst 

Pretendenta atlases dokumentu atbilstība atklāta 

konkursa nolikuma 6.1.sadaļas prasībām Atbilst 

Pretendenta finanšu piedāvājuma atbilstība atklāta 

konkursa nolikuma 6.2.punkta prasībai 
Atbilst 

Pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstība atklāta 

konkursa nolikuma 6.3.sadaļas prasībām 
Atbilst 

12. Pamatojums lēmumam par noraidītajiem pretendentiem un iepirkuma procedūras 

dokumentiem neatbilstošiem piedāvājumiem: nav – SIA “Industry Service Partner” un tās 

piedāvājums atbilst atklāta konkursa nolikuma prasībām. 
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13. Pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības: SIA “Industry Service Partner”, 

reģ.Nr.40003635527, līgumcena – 753 000,00 EUR (bez PVN). 

Pamatojums piedāvājuma izvēlei – atklāta konkursa nolikuma prasībām atbilstošs 

piedāvājums (atklāta konkursa nolikuma 8.2.7.punkts).  

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

apakšuzņēmējiem:  

Apakšuzņēmēja nosaukums, 

reģistrācijas numurs 

Nododamās līguma 

daļas apjoms (% no 

Līguma kopējās cenas) 

Īss apakšuzņēmēja sniedzamās 

Līguma daļas apraksts 

Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību zinātniski-ražošanas 

apvienība “ELLAT”, 

reģ.Nr.40103005379 

5 % 

programmatūras ražotāja 

(sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

zinātniski-ražošanas apvienība 

“ELLAT” automātisko vadības 

sistēmu apkalpošana 

15. Pamatojums iepirkuma procedūras nepārtraukšanai: atklāta konkursa nolikumā noteiktās 

pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas:  

5.3. Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli 

1. 5.3.1. Pretendenta vidējais gada 

finanšu apgrozījums AVS apkopes un 

remonta darbu izpildē pēdējo 3 (trīs) 

gadu laikā (skaitot no piedāvājuma 

iesniegšanas dienas) ir vismaz EUR 250 

000 (divi simti piecdesmit tūkstoši euro). 

Ja Pretendents  norādītajā jomā darbojas 

mazāku laika periodu, minētais gada neto 

apgrozījums norādītajā jomā jāsasniedz 

šajā jomā nostrādātajā laika periodā. 

Minētā prasība noteikta, lai pārliecinātos par 

pretendenta maksātspēju un iepriekšējo pieredzi 

iepirkuma priekšmetā paredzēto pakalpojumu 

sniegšanā, kas apliecina spēju nodrošināt AVS 

apkopes un remonta darbu izpildi. Pieprasītais 

finanšu apgrozījums ir mazāks par paredzamo 

līgumcenu, savukārt 3 (gadu) periods ir noteikts 

atbilstoši iepirkuma līguma nosacījumiem, kas 

paredz AVS apkopes un remonta darbu veikšanu 

2 (gadus) ar iespēju minēto termiņu pagarināt vēl 

uz 1 (vienu) gadu.  

Prasība ir objektīva un samērīga. 

5.4. Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām 

5.4.1. Pretendents pēdējo 5 (piecu) gadu 

laikā (skaitot no piedāvājuma 

iesniegšanas dienas):  

 

5.4.1.1. vismaz vienu gadu nepārtraukti ir 

veicis AVS apkopes un remonta darbus 

ūdenssaimniecības objektā(os) ar 

projektēto ūdens apstrādes jaudu ne 

mazāku par 25 000 m3 diennaktī. 

Minētā prasība noteikta, jo iepirkuma priekšmets 

paredz AVS apkopes un remonta darbu veikšanu 

ūdenssaimniecības objektos ar ūdens apstrādes 

jaudu līdz 50 000 m3 diennaktī. Trīs lielāko 

ūdens staciju, kurās paredzēts veikt AVS 

apkopes un remonta darbus un kas kopā 

nodrošina 90% no kopējā apstrādātā apjoma, 

ūdens apstrādes jauda ir robežās no 25 000 – 

50 000 m3 diennaktī. 

Vismaz viena gada nepārtraukta pieredze AVS 

apkopes un remonta darbu izpildē ir atbilstoša 

iepirkuma līguma nosacījumiem, kas paredz 
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nepārtrauktu AVS apkopes un remonta darbu 

veikšanu 2 (gadus) ar iespēju minēto termiņu 

pagarināt vēl uz 1 (vienu) gadu.  

Prasība ir objektīva un samērīga. 

5.4.1.2. vismaz viena līguma ietvaros 

ūdenssaimniecības objektā ar dzeramā 

ūdens apstrādes jaudu ne mazāku par 

25 000 m3 diennaktī, ieviesis EAM un 

vismaz vienu gadu nepārtraukti ir veicis 

elektroiekārtu, vadības sistēmu apkopes 

un remonta darbu uzskaiti un kontroli, 

izmantojot ieviesto EAM. 

Minētā prasība noteikta, lai pārliecinātos par 

pretendenta spēju iepirkuma priekšmetam 

līdzvērtīgos ūdensapgādes objektos ieviest 

aktīvu pārvaldības sistēmas 

programmondrošinājuma (EAM) risinājumu, 

ņemot vērā to, ka iepirkuma līguma priekšmets ir 

arī EAM risinājuma ieviešana un uzturēšana. 

Prasībā norādītā ūdenssaimniecības jauda ne 

mazāka par 25 000 m3 diennaktī ir atbilstoša 

iepirkuma priekšmetam, kas paredz EAM 

ieviešanu un uzturēšanu ūdenssaimniecības 

objektos ar jaudu līdz 50 000 m3 diennaktī. 

EAM risinājuma ieviešana Pasūtītājam ir 

būtiska, jo tas nodrošina vienotu ērti lietojamu 

elektronisko katalogu ar pilnīgu informāciju par 

visos ūdenssaimniecības objektos esošo iekārtu 

AVS un remonta darbiem, kā arī nodrošina 

operatīvu sadarbību iepirkuma līguma izpildes 

laikā, kas ir būtiski, lai nodrošinātu minētā 

procesa kontroli un pārraudzību, ņemot vērā 

Pasūtītāja ūdenssaimniecības objektu teritoriālo 

izvietojumu. 

Prasība ir objektīva un samērīga. 

5.4.2. Pretendenta uzņēmumā ieviesta 

kvalitātes vadības sistēma. 

Minētā prasība noteikta, lai pārliecinātos, ka 

pretendenta uzņēmums spēj nodrošināt 

kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu, ņemot vērā 

to, ka uzņēmumā ieviestā kvalitātes vadības 

sistēma liecina par uzņēmuma resursu optimālu 

izmantošanu, vienkāršāku un līdz ar to arī 

operatīvāku uzņēmuma darba organizēšanu un 

pārraudzību, kā arī darba kvalitātes 

nodrošināšanu. 

Prasība ir objektīva un samērīga. 

5.4.4. Pretendents spēj nodrošināt 

operatīvu pretendenta piedāvāto 

speciālistu un Pasūtītāja darbinieku 

ikdienas mutvārdu un rakstveida 

komunikāciju latviešu valodā vismaz 

vidējā (B) līmenī. 

Minētā prasības noteikta atbilstoši Valsts valodas 

likumam, lai nodrošinātu operatīvu AVS 

apkopes un remonta darbu izpildi iepirkuma 

līguma darbības laikā.  

Prasība ir objektīva un samērīga. 

5.4.5. Pretendents Pakalpojuma 

sniegšanai var nodrošināt šādus 

speciālistus: 
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5.4.5.1. Vienu projekta vadītāju, kurš 

pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (skaitot no 

piedāvājuma iesniegšanas dienas) vismaz 

vienu gadu nepārtraukti ir veicis AVS 

apkopju, kuru kontrolei līguma izpildes 

laikā ieviesta un uzturēta EAM, darbu 

uzraudzību vai vadīšanu ūdensapgādes 

uzņēmumā un kuram ir augstākā tehniskā 

izglītība un piešķirta „Bz” vai augstāka 

elektrodrošības kvalifikācijas grupa. 

Šāds speciālists nepieciešams, ņemot vērā ūdens 

ieguves, sagatavošanas un padeves objektu 

stratēģisko nozīmi, lai koordinētu apkopes un 

remonta darbu veikšanu. Tā kā projekta 

vadītājam, pildot savus pienākumus, būs 

saskarsme ar sarežģītām AVS un 0,4kV 

iekārtām, viņam jābūt piešķirtai vismaz “Bz” 

elektrodrošības kvalifikācijas grupai, kas dod 

tiesības veikt darbus ar zemsprieguma iekārtām 

līdz 1000 voltiem. 

Vismaz viena gada nepārtraukta pieredze AVS 

apkopju, kuru kontrolei līguma izpildes laikā 

ieviesta un uzturēta EAM, darbu uzraudzībā un 

vadīšanā ir atbilstoša iepirkuma līguma 

nosacījumiem, kas paredz nepārtrauktu apkopes 

un remonta darbu veikšanu 2 (gadus) ar iespēju 

minēto termiņu pagarināt vēl uz 1 (vienu) gadu, 

kā arī EAM risinājuma ieviešanu un uzturēšanu 

visā līguma darbības laikā.  

Prasība ir objektīva un samērīga. 

5.4.5.2. Divus speciālistus, kuri (katrs) 

pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (skaitot no 

piedāvājuma iesniegšanas dienas) vismaz 

vienu gadu nepārtraukti ir veikuši AVS 

apkopju un remonta darbus un kuriem 

piešķirta „C” elektrodrošības 

kvalifikācijas grupa. 

Prasība ir objektīva un samērīga ar iepirkuma 

priekšmetu, ņemot vērā to, ka pretendentam 

saskaņā ar Pasūtītāja prasībām būs jāveic 0,4kV, 

6kV un 20kV iekārtu AVS apkope un remonts. 

Ņemot vērā iekārtu komplicētību, kā arī apkopes 

un remonta darbu specifiku, kā arī 

ūdenssaimniecības objektu teritoriālo 

izvietojumu, nepieciešami divi pieredzējuši 

kvalificēti speciālisti, kuriem piešķirta “C” 

elektrodrošības kvalifikācijas grupa, kas dod 

tiesības veikt darbus ar augstsprieguma iekārtām 

virs 1000 voltiem. 

Vismaz viena gada nepārtraukta pieredze minēto 

darbu izpildē ir atbilstoša iepirkuma līguma 

nosacījumiem, kas paredz nepārtrauktu apkopes 

un remonta darbu veikšanu 2 (gadus) ar iespēju 

minēto termiņu pagarināt vēl uz 1 (vienu) gadu. 
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5.4.5.3. Vienu speciālistu, kuram ir 

piešķirta „C” elektrodrošības 

kvalifikācijas grupa un kurš ir apmācīts 

(šī speciālista kvalifikācija jāapliecina ar 

uzņēmuma OZONIA AG izsniegtu 

atbilstošu apmācības dokumentu) veikt 

uzņēmuma OZONIA AG izgatavotu 

dzeramā ūdens ozonēšanas iekārtu 

apkopes darbus un vismaz vienu gadu 

nepārtraukti ir veicis šādus darbus.  

Prasība ir objektīva un samērīga ar iepirkuma 

priekšmetu, ņemot vērā to, ka OZONIA AG 

iekārta ir specifiska dzeramā ūdens ozonēšanas 

iekārta, kuras apkopi un remontu var veikt tikai 

pieredzējis uzņēmuma OZONIA AG sagatavots 

speciālists. Ievērojot šīs iekārtas komplicētību un 

iekārtā izmantotos spriegumus (virs 1000V), 

apkalpojošajam speciālistam jābūt piešķirtai “C” 

elektrodrošības kvalifikācijas grupai, kas dod 

tiesības veikt darbus ar augstsprieguma iekārtām 

virs 1000 voltiem. 

Vismaz viena gada nepārtraukta pieredze minēto 

darbu izpildē ir atbilstoša iepirkuma līguma 

nosacījumiem, kas paredz nepārtrauktu apkopes 

un remonta darbu veikšanu 2 (gadus) ar iespēju 

minēto termiņu pagarināt vēl uz 1 (vienu) gadu. 

5.4.5.4. Vienu pretendenta piedāvātā 

EAM risinājuma izstrādātāja apmācītu 

speciālistu (šī speciālista kvalifikāciju 

jāapliecina ar EAM risinājuma 

izstrādātāja izsniegtu atbilstošu sertifikātu 

sistēmas ieviešanā), kurš ir veicis 

piedāvātās EAM programmas ieviešanu 

vismaz divos ūdenssaimniecības 

uzņēmumos ar ūdens apstrādes jaudu ne 

mazāku par 25 000 m3 diennaktī. 

Prasība ir objektīva un samērīga ar iepirkuma 

priekšmetu, ņemot vērā nepieciešamību 

Pasūtītāja ūdensapgādes objektos ieviest EAM 

risinājumu, kas nodrošinās vienotu ērti lietojamu 

elektronisko katalogu ar pilnīgu informāciju par 

visos ūdenssaimniecības objektos esošo iekārtu 

AVS un remonta darbiem, kā arī nodrošina 

operatīvu sadarbību iepirkuma līguma izpildes 

laikā.  

Prasībā norādītā ūdenssaimniecības jauda ne 

mazāka par 25 000 m3 diennaktī ir atbilstoša 

iepirkuma priekšmetam, kas paredz EAM 

ieviešanu un uzturēšanu ūdenssaimniecības 

objektos ar jaudu līdz 50 000 m3 diennaktī. 

Savukārt piedāvātās EAM programmas ieviešana 

vismaz divos ūdenssaimniecības objektos 

apliecina speciālista pieredzi un spēju nodrošināt 

EAM programmas ieviešanu iepirkuma 

priekšmetā norādītajos objektos. 

5.4.5.5. Vismaz divus Siemens 

uzņēmuma apmācītus speciālistus (šo 

speciālistu kvalifikāciju jāapliecina ar 

Siemens uzņēmuma izsniegtu dokumentu  

par Siemens SIMATIC S7 

programmējamo kontrolieru PLC 

instalācijas un programmēšanas 

apmācību), kuri (katrs) pēdējo 5 (piecu) 

gadu laikā (skaitot no piedāvājuma 

iesniegšanas dienas) ir uzstādījuši 

Siemens S7 un Siemens WinCC sistēmas, 

kurās kontroliera ieeju/izeju skaits lielāks 

Prasība ir objektīva un samērīga ar iepirkuma 

priekšmetu, jo šobrīd lielākajos 

ūdenssaimniecības objektos, bet iepirkuma 

līguma darbības laikā visos objektos, tiks 

izmantoti Siemens SIMATIC S7 

programmējamie kontrolieri (PLC). Sūkņu 

stacijās “Baltezers” un “Daugava” ir uzstādīti 

jaudīgi PLC – SIMATIC S7 400. Šo PLC 

apkopi, remontu un programmatūras 

apkalpošanu var veikt tikai augstas kvalifikācijas 

speciālisti ar iepriekšēju darba pieredzi tieši šādu 

iekārtu apkopes un remonta darbu izpildē. 
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par 2000, vai veicis to tehnisko apkopi 

vismaz vienu gadu nepārtraukti. 

Sūkņu stacijā “Daugava” ir uzstādīta Siemens S7 

un Siemens WinCC, kurā kontrolieru skaits ir 

aptuveni 4000. Līdz ar to iekļauta prasība par 

kontrolieru ieeju/izeju skaitu, kas pretendentu 

skaita palielināšanas nolūkā tika noteikts lielāks 

par 2000, nevis 4000.  

Savukārt prasība par diviem speciālistiem 

izvirzīta, ņemot vērā nepieciešamību šādus 

darbus veikt vienlaicīgi vairākos objektos. 

5.4.5.6. Vismaz vienu inženieri un vienu 

tehniķi vai elektriķi, kuri (katrs) pēdējo 5 

(piecu) gadu laikā (skaitot no 

piedāvājuma iesniegšanas dienas) vismaz 

vienu gadu nepārtraukti ir veikuši 

programmatūras ražotāja sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību zinātniski-ražošanas 

apvienības ZRA “ELLAT” (turpmāk – 

SIA ZRA “ELLAT”) automātiskās 

vadības sistēmu apkalpošanu. Prasība 

nodrošināt šādu speciālistu piesaisti 

darbu izpildē nav obligāta, ja Pretendents 

SIA ZRA “ELLAT” automātisko vadības 

sistēmu apkalpošanā apakšuzņēmēja 

statusā piesaista SIA “ZRA “ELLAT”. 

Prasība ir objektīva un samērīga ar iepirkuma 

priekšmetu, ņemot vērā to, ka sūkņu stacijas 

“Zaķumuiža” automātiskās vadības sistēmu, 

ieskaitot vadības iekārtas un programmatūru, ir 

izstrādājusi un ieviesusi SIA ZRA “ELLAT”, un 

šī programmatūra ir “slēgta tipa”, kā rezultātā 

AVS apkopi un remonta darbus var veikt tikai 

SIA ZRA “ELLAT”. 

 

5.4.5.7. Vismaz vienu speciālistu, kurš 

pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (skaitot no 

piedāvājuma iesniegšanas dienas) vismaz 

vienu gadu nepārtraukti ir veicis 

automātisko vārstu ar elektropiedziņu un 

pneimatisko vārstu tehnisko apkalpošanu. 

Minētā prasība noteikta, jo iepirkuma priekšmetā 

minēto darbu izpildei nepieciešams speciālists ar 

pieredzi norādīto vārstu apkalpošanā. Minētā 

speciālista nodrošināšana ir būtiska, jo norādītie 

vārsti ir viena no svarīgākajām ūdens ieguves, 

attīrīšanas un padeves komponentēm, kuru 

apkope un remonts prasa speciālu sagatavotību 

un pieredzi. 

Vismaz viena gada nepārtraukta pieredze minēto 

darbu izpildē ir atbilstoša iepirkuma līguma 

nosacījumiem, kas paredz nepārtrauktu apkopes 

un remonta darbu veikšanu 2 (gadus) ar iespēju 

minēto termiņu pagarināt vēl uz 1 (vienu) gadu.  

Prasība ir objektīva un samērīga. 

Izvērtējot atklāta konkursa 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 prasības ir noteiktas samērīgi līguma 

priekšmetam, proti, objektīvi nepieciešamas iepirkuma līguma izpildei;  

2) prasības ir noteiktas minimālas;  

3) iepirkuma procedūras nolikums noteica pretendenta tiesības piesaistīt apakšuzņēmējus 

un balstīties uz apakšuzņēmēju un citu personu iespējām, lai izpildītu prasības attiecībā 
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uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, kā arī prasības attiecībā uz 

pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām;  

4) neviens ieinteresētais piegādātājs nav apstrīdējis iepirkuma procedūras nolikumā 

ietvertās prasības Iepirkumu uzraudzības birojā. 

Līdz ar to uzskatāms, ka piegādātāji nav iesnieguši piedāvājumus ar atklāta konkursa nolikumā 

izvirzītajām atlases prasībām nesaistītu iemeslu dēļ un nav nepieciešams pārtraukt atklātu 

konkursu. 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs  (personiskais paraksts)  N.Zvaunis 

 

Ziņojuma sagatavotāja, 

Iepirkuma komisijas sekretāre  (personiskais paraksts)  I.Aprāne 


