
1 

 

IEPIRKUMA PROCEDŪRAS 

“KANALIZĀCIJAS TĪKLU SKALOŠANAS HIDRODINAMISKĀS IEKĀRTAS UN 

AUTOMAŠĪNAS PIEGĀDE” 

 (IDENTIFIKĀCIJAS NR. RŪ-2018/33) 

Z I Ņ O J U M S 

Rīgā, 2018.gada 5.oktobrī 

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: kanalizācijas tīklu skalošanas hidrodinamiskās iekārtas un 

automašīnas piegāde.  

3. Iepirkuma identifikācijas Nr.: RŪ-2018/33. 

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

iepirkumu likumu). 

5. Paziņojums par līgumu publicēts:  

 SIA “Rīgas ūdens” interneta mājas lapā www.rigasudens.lv – 16.08.2018.; 

 Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv -  16.08.2018.; 

 Eiropas Savienības Oficiālajā vēstnesī (paziņojums Nr.2018/S 157-360692) – 17.08.2018. 

Periodiskais informatīvais paziņojums nav izmantots. 

6. Iepirkuma komisija izveidota ar SIA “Rīgas ūdens” 19.02.2018. rīkojumu Nr.2.2-5/31. 

Iepirkuma komisijas sastāvs: 

Komisijas priekšsēdētājs: valdes loceklis  V.Aizbalts 

Komisijas priekšsēdētāja vietniece, komisijas locekle: 

       Juridiskā departamenta vecākā juriskonsulte –  

       projekta vadītāja                K.Gatere 

Komisijas locekļi:       Automehanizācijas ceha vadītājs  A.Sleja 

   Ūdensvada un kanalizācijas tīklu dienesta vadītājs       M.Zālītis 

   Ūdensvada un kanalizācijas tīklu dienesta                    

   Kanlizācijas tīklu skalošanas grupas vadītājs            I.Gass           

   Finanšu departamenta Finanšu plānošanas un  

                                         kontroles daļas vadītājs               M.Bikovs 

Komisijas sekretāre:   Juridiskā departamenta Iepirkumu vadības daļas  

                                         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.rigasudens.lv/
http://www.iub.gov.lv/
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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) 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. Attiecībā pret Pasūtītāju Pretendenta dalībnieku (personu 

apvienības dalībnieku) atbildībai ir jābūt solidārai. 

Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām  

1) Pretendents ir Preces ražotājs vai autorizēts ražotāja pārstāvis; 

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 ar pilnu masu ne mazāk kā 26 (divdesmit sešas) tonnas, piegādi. 

3) Pretendents spēj nodrošināt, ka: 

 automašīnas garantijas apkalpošana un remonts tiek veikti automašīnas ražotāja 

autorizētajā servisā Rīgā vai Pierīgā (bijušais Rīgas rajons); 

 kanalizācijas tīklu skalošanas hidrodinamiskās iekārtas apkope un garantijas remontdarbi 

tiek veikti Rīgā vai Pierīgā (bijušais Rīgas rajons), ražotāja autorizētajā servisā vai 

Pasūtītāja teritorijā: Bauskas ielā 209, Rīgā, Latvijā. 

4) Pretendents var piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz apakšuzņēmēju un citu personu 

(Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās) iespējām, lai apliecinātu, ka Pretendenta 

kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām. Šādā gadījumā Pretendents pierāda, 

ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi. 

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

vienu kritēriju – piedāvājuma, kas atbilst atklāta konkursa nolikuma prasībām, cenu (EUR bez 

PVN) (atklāta konkursa nolikuma 2.4.1. un 7.3.7.punkts). 

6. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 14.09.2018. plkst.11:00. 

Pamatojums piedāvājumu iesniegšanas termiņa saīsinājumam: Ministru kabineta noteikumu 

Nr.187 “Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma procedūru un metu konkursu norises 

kārtība” 3.punktā minētais piedāvājumu iesniegšanas termiņš samazināts par piecām dienām, jo 

tika paredzēta elektroniska piedāvājumu iesniegšana. 

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

beigām. 

8. Piedāvājuma nodrošinājums: nav paredzēts. 

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

Meierovica bulvāris 1, 3.korp., Mazā zāle, Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e–konkursu 

apakšsistēmā, 14.09.2018. plkst.11:02. 
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10. Saņemtie piedāvājumi: 

Nr. 
Pretendenta nosaukums, reģistrācijas 

numurs 

Piedāvājuma 

iesniegšanas datums un 

laiks 

Piedāvājuma cena, 

EUR bez PVN 

1. 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Alwark”, 

reģ.Nr.43603039779 
13.09.2018. plkst.20:02 645 454,84 

2. 
Uždaroji akcinė bendrovė “HIDORA”, 

reģ.Nr.120182465 
13.09.2018. plkst.17.09 548 790,00 

11. Piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums: 

Piedāvājuma vērtēšanas sadaļa 

Pretendenta un tā piedāvājuma atbilstība 

prasībām 

Sabiedrība ar 

ierobežotu atbildību 

“Alwark” 

Uždaroji akcinė 

bendrovė 

“HIDORA” 

Piedāvājuma noformējuma atbilstība atklāta 

konkursa nolikuma 4.sadaļas prasībām 
Atbilst Atbilst 

Pretendentu atlases prasību atbilstība atklāta 

konkursa nolikuma 5.sadaļas prasībām 
Atbilst Atbilst 

Pretendenta atlases dokumentu atbilstība 

atklāta konkursa nolikuma 6.1.sadaļas prasībām 
Atbilst Atbilst 

Pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstība 

atklāta konkursa nolikuma 6.2.sadaļas prasībām 
Atbilst Neatbilst 

Pretendenta finanšu piedāvājuma atbilstība 

atklāta konkursa nolikuma 6.3.punkta prasībai 
Atbilst –* 

* Pretendenta finanšu piedāvājums netika vērtēts, jo pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst atklāta 

konkursa nolikuma prasībām. 

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

izvirzītajām prasībām:  

Uždaroji akcinė bendrovė “HIDORA” neatbilst šādām atklāta konkursa nolikuma pielikuma 

Nr.1 “Tehniskā specifikācija – tehniskā piedāvājuma veidne” 16.3.punkta “Šasija” prasībām: 

 prasībai “kopējais transportlīdzekļa garums nav lielāks par 10100 mm (jāiesniedz 

ražotāja apstiprināts rasējums)”, jo uždaroji akcinė bendrovė “HIDORA” piedāvājumā 

nav iesniegusi ražotāja apstiprinātu rasējumu, kā arī nav to iesniegusi pēc SIA “Rīgas 

ūdens” (SIA “Rīgas ūdens” 02.10.2018. vēstule Nr.A13.1-5.2.11/271) pieprasījuma; 

 prasībai “kopējais automašīnas augstums ar paredzēto aprīkojumu nepārsniedz 3800 

mm (jāiesniedz ražotāja apstiprināts rasējums)”, jo uždaroji akcinė bendrovė 

“HIDORA” piedāvājumā nav iesniegusi ražotāja apstiprinātu rasējumu; 

 prasībai “maksimāli tehniski pieļaujamā pilnā masa – ne mazāk kā 40 000 kg”, jo 

pretendenta piedāvātais pieļaujamais kopējais svars ir 37 000 kg (piedāvājuma datne 

“14 Datasheet.pdf”). 

13. Pretendents, ar kuru tiks slēgts līgums: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Alwark”, 

reģ.Nr.43603039779, piedāvātā līgumcena – 645 454,84 EUR bez PVN. 

Pamatojums piedāvājuma izvēlei – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, ņemot vērā 

atklāta konkursa nolikuma 2.4.1. un 7.3.7.punktā noteikto kritēriju – piedāvājuma, kas atbilst 

atklāta konkursa nolikuma prasībām, cenu (EUR bez PVN). 
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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 

SIA “SCANIA LATVIA”, 

reģ.Nr.50003118401 
21 % 

Automašīnas šasijas piegāde, 

automašīnas šasijas garantija, 

apkopes un remonts garantijas 

periodā 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs  (personiskais paraksts)  V.Aizbalts 

 

Ziņojuma sagatavotāja, 

Iepirkuma komisijas sekretāre   (personiskais paraksts)  I.Aprāne 


