
IEPIRKUMA PROCEDŪRAS 

“BAS “DAUGAVGRĪVA” IEKĀRTU APKOPES, PĀRBAUDES UN 

REMONTA DARBI” 
 (IDENTIFIKĀCIJAS NR. RŪ-2018/2) 

Z I Ņ O J U M S 

Rīgā, 2019.gada 15.maijā 

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 – bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva” 

iekārtu apkopes, pārbaudes un remonta darbi.  

3. Iepirkuma identifikācijas Nr.: RŪ-2018/2. 

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) – 05.03.2019.; 

− SIA “Rīgas ūdens” interneta mājas lapā www.rigasudens.lv – 05.03.2019.; 

− iepirkumu portālā www.iepirkumi.lv – 06.03.2018.; 

− Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv – 07.03.2019.; 

− Eiropas Savienības Oficiālajā vēstnesī (paziņojums Nr.2019/S 047-108934) – 07.03.2019. 

Periodiskais informatīvais paziņojums nav izmantots. 

6. Iepirkuma komisija izveidota ar SIA “Rīgas ūdens” 08.01.2018. rīkojumu Nr.2.2-5/2, kurā 

grozījumi izdarīti ar SIA “Rīgas ūdens” 11.04.2018. rīkojumu Nr.2.2-5/57. 

Iepirkuma komisijas sastāvs: 

Komisijas priekšsēdētājs: valdes loceklis  N.Zvaunis 

Komisijas priekšsēdētāja vietniece, komisijas locekle: 

 Juridiskā departamenta direktore I.Jurisone 

Komisijas locekļi:  Bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva” vadītājs M.Zviedris 

 Informācijas tehnoloģijas daļas vadītājs R.Arājs 

 Infrastruktūras attīstības departamenta eksperts investīciju 

 projektu jautājumos A.Celms 

 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). 

2) Uz Pretendentu neattiecas SPSIL 48.panta pirmās daļas Pretendentu izslēgšanas nosacījumi. 

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

http://www.eis.gov.lv/
http://www.rigasudens.lv/
http://www.iepirkumi.lv/
http://www.iub.gov.lv/
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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),  un  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. 

Prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšana 

1) Pretendents, personālsabiedrība un katrs personālsabiedrības biedrs (ja piedāvājumu iesniedz 

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. 

2) Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks (ja piedāvājumu 

iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) likuma „Par bīstamo iekārtu uzraudzību” 

noteiktajā kārtībā ir paziņojis Patērētāju tiesību aizsardzības centram par komercdarbības 

uzsākšanu bīstamo iekārtu montāžas, remontu, tehniskās apkopes un modernizācijas jomā. 

Prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli 

Pretendenta vidējais gada neto apgrozījums pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (skaitot no piedāvājuma 

iesniegšanas dienas) ir vismaz EUR 1 000 000,00 (viens miljons euro). 

Ja Pretendents  darbojas mazāku laika periodu, minētais gada neto apgrozījums jāsasniedz 

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 desmit gadu laikā (skaitot no piedāvājuma iesniegšanas dienas): 

1.1) vismaz vienā ūdenssaimniecības uzņēmumā ar projektēto notekūdens attīrīšanas jaudu 

vismaz 200 000 m3 diennaktī vismaz 1 (vienu) gadu nepārtraukti  ir veicis tehnoloģisko 

iekārtu, tajā skaitā: 

− bioloģiskā procesa maisīšanas iekārtu, 

− dūņu atūdeņošanas un biezināšanas centrifūgas, 

− gaisa padeves turbokompresoru ar jaudu 25 000 m3/h vai vairāk, bioloģiskā 

attīrīšanas procesa nodrošināšanai, 

− centribēdzes un šneka tipa sūkņu, 
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− tehnoloģiskā procesa devēju, ķīmisko analizatoru (On line mēriekārtu), 

− biogāzes raudzēšanas tvertņu un aprīkojuma ar izstrādes jaudu 500 m3/h vai vairāk, 

− elektroiekārtas ar kopējo uzstādīto elektrisko jaudu 3 MW vai vairāk, 

apkopes un remonta darbus, izstrādājis un ieviesis šādu iekārtu apkopes un remonta 

darbu vadības sistēmu (apkopju plānu sastādīšana, veikto darbu uzskaite un analīze, 

iekārtu tehniskā stāvokļa un iekārtu turpmākās ekspluatācijas iespēju izvērtēšana, 

iekārtu tehniskās pieejamības noteikšana), veicis minēto darbu plānošanu, analīzi un 

iekārtu apsekošanu, 

1.2) vismaz vienu gadu nepārtraukti veicis tehniskās apkalpošanas darbus gāzes katlu mājā 

ar projektēto siltuma ražošanas jaudu 6 MW vai lielāku, 

1.3) vismaz vienu gadu nepārtraukti ir veicis šādu bīstamo iekārtu apkopes: 

− kravas celtņi, kuru celtspēja ir viena tonna vai lielāka; 

− pacēlāji cilvēku celšanai augstumā virs trim metriem; 

− spiedieniekārtu kompleksi; 

− stacionāri rezervuāri bīstamo vielu (tajā skaitā gāzu) uzglabāšanai, 

1.4) ir remontējis stacionāros kravas celtņus, no kuriem vismaz viens ir bijis ar celtspēju 

vismaz 10 (desmit) tonnas. 

2) Pretendenta uzņēmumā ir ieviesta Starptautiskās standartizācijas organizācijas (ISO) 

standartam atbilstoša kvalitātes vadības sistēma procesu vadības jomā. 

3) Pretendents spēj nodrošināt operatīvu Pretendenta piedāvātā personāla un Pasūtītāja 

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

līmenī. 

4) Pretendents var nodrošināt šādu vadošo personālu: 

4.1) Projekta vadītāju, kura vadībā pēdējo desmit gadu laikā (skaitot no piedāvājuma 

iesniegšanas dienas), vismaz vienā ūdenssaimniecības uzņēmumā ar projektēto 

notekūdens attīrīšanas jaudu vismaz 200 000 m3 diennaktī, vismaz vienu gadu 

nepārtraukti ir veikti šādi darbi: 

− apkopes darbu plānošana un izpildes uzraudzība; 

− remonta darbu plānošana un izpildes uzraudzība; 

− avārijas remonta darbu izpildes uzraudzība; 

− apkopju un remonta darbu vadības sistēmas (apkopju plānu sastādīšana, veikto 

darbu uzskaite un analīze, iekārtu tehniskā stāvokļa un iekārtu turpmākās 

ekspluatācijas iespēju izvērtēšana, iekārtu tehniskās pieejamības noteikšana) 

ieviešanas/uzturēšanas uzraudzība;  

− apkopes un remonta līguma izpildes administrēšana.  

4.2) Plānošanas inženieri, kurš pēdējo desmit gadu laikā (skaitot no piedāvājuma 

iesniegšanas dienas), vismaz vienā ūdenssaimniecības uzņēmumā ar projektēto 

notekūdens attīrīšanas jaudu vismaz 200 000 m3 diennaktī, vismaz vienu gadu 

nepārtraukti ir veicis šādus pienākumus: 

− tehnoloģisko iekārtu, vai elektroiekārtu, apkopes darbu plānošana; 

− apkopes un remonta darbu vadības sistēmas ieviešana/uzturēšana, tajā skaitā,  

apkopju plānu veidošana, veikto darbu uzskaite un analīze, iekārtu tehniskā 

stāvokļa un iekārtu turpmākās ekspluatācijas iespēju izvērtēšana, iekārtu bojājuma 

pamatcēloņa noteikšana un iekārtu tehniskās pieejamības noteikšana. 

4.3) Elektroietaišu inženieri:  

− kurš pēdējo desmit gadu laikā (skaitot no piedāvājuma iesniegšanas dienas) 

vismaz 1 (vienu) gadu nepārtraukti ir vadījis un uzraudzījis elektroiekārtu, tai 

skaitā transformatoru ar kopējo uzstādīto jaudu vismaz 3 MW, apkopes un 

remonta darbus ūdenssaimniecības uzņēmumā vai citā ražošanas uzņēmumā, 

− kuram ir piešķirta „C” elektrodrošības grupa.  
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4.4) Mehānikas inženieri, kurš  pēdējo desmit gadu laikā (skaitot no piedāvājuma 

iesniegšanas dienas) vismaz vienu gadu nepārtraukti ir vadījis un uzraudzījis 

notekūdeņu apstrādes mehānisko iekārtu vai dūņu apstrādes iekārtu apkopes un remonta 

darbus ūdenssaimniecības uzņēmumā vai citā ražošanas uzņēmumā. 

5) Pretendents var nodrošināt šādus atbilstošas kvalifikācijas darbiniekus, kuri: 

5.1) Mehānikas inženieri, kurš  pēdējo desmit gadu laikā (skaitot no piedāvājuma 

iesniegšanas dienas) vismaz vienu gadu nepārtraukti ir vadījis un uzraudzījis 

notekūdeņu apstrādes mehānisko iekārtu vai dūņu apstrādes iekārtu apkopes un remonta 

darbus ūdenssaimniecības uzņēmumā vai citā ražošanas uzņēmumā. 

5.2) veiks šādus paaugstinātas bīstamības darbus: 

− sprādzienbīstamie darbi; 

− darbi augstumā; 

− veicot gāzes darbus; 

− darbi elektroietaisēs; 

− ugunsbīstamie darbi,  

un bīstamo iekārtu apkopes un remontus. 

Šajā punktā minēto darbinieku kvalifikāciju apliecina dokumenti par darbinieku 

apmācību atbilstoši saistošo darba aizsardzības, bīstamo iekārtu un elektroiekārtu 

ekspluatācijas un uzraudzības kārtību  nosakošo normatīvo  aktu prasībām; 

5.3) veiks metālmateriālu (tajā skaitā bīstamo iekārtu metālmateriālu) metināšanu.  Šajā 

punktā minēto darbinieku kvalifikāciju apliecina metinātāja sertifikāts, kas izsniegts 

atbilstoši normatīvajiem aktiem par metālmateriālu metinātāju un defektoskopistu 

sertificēšanas kārtību reglamentētajā jomā; 

5.4) veiks specifiskus darbus - ražotāja Hach Lange mērlīdzekļu pārbaudes un tehnoloģisko 

iekārtu vibrodiagnostikas darbus. Darbinieka, kurš veiks Hach Lange mērlīdzekļu 

pārbaudes, kvalifikāciju apliecina ražotāja Hach Lange  izsniegts dokuments par šī  

darbinieka apmācību darbam ar  Hach Lange  mērlīdzekļiem vai iepriekšējas pieredzes 

apraksts par darbu ar On line mēriekārtām ar fotokolorimetrisko metodi izmantojot 

reaģentus, jonu selektīviem elektrodiem, potenciometriskām metodēm;  

5.5) veiks tehnoloģisko iekārtu vibrodiagnostikas darbus. Šajā punktā minētā darbinieka 

kvalifikāciju apliecina vibrodiaganostikas darbu pasūtītāja apstiprināts dokuments, kas 

apliecina, ka šis darbinieks pēdējo trīs gadu laikā (skaitot no piedāvājuma iesniegšanas 

dienas) vismaz sešus mēnešus ražošanas uzņēmumā veicis tehnoloģisko iekārtu 

vibrodiagnostikas darbus; 

5.6) veiks citus līgumā norādītos apkopes un remonta Darbus. Šo darbinieku kvalifikāciju 

apliecina dokuments par apmācību atbilstošajā jomā; 

5.7) veiks ar iekārtu apkopi un remontu saistītus darbus – stropētāja, elektropacēlāja 

vadītāja, hidrauliskā pacēlāja operatora, buku un tilta celtņu operatora un citus līgumā 

norādītos Darbus.  Šo darbinieku kvalifikāciju apliecina dokuments par apmācību 

atbilstošajā jomā.   

6) Pretendents vienu personu ir tiesīgs piedāvāt tikai vienam vadošā personāla (Nolikuma 

5.4.4.punktā norādīto darbinieku) amatam. 

7) Pretendents Darbu izpildei var piesaistīt apakšuzņēmējus un var balstīties uz citu personu 

(persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās) iespējām, lai apliecinātu, ka Pretendenta 

kvalifikācija atbilst Pretendentu kvalifikācijas prasībām. Šādā gadījumā Pretendents pierāda, 

ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi.  

5. Piedāvājuma izvēles kritērijs: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums – piedāvājums, kas 

atbilst atklāta konkursa nolikuma prasībām un kuram ir viszemākā kopējā nosacītā piedāvājuma 

cena (EUR bez PVN), kas aprēķināma saskaņā ar šādu formulu: 

KNPC = A x 36(mēnešu skaits) + B x 150(stundu skaits) + C x 450(stundu skaits), kur 
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KNPC –   kopējā nosacītā piedāvājuma cena, EUR bez PVN;  

A –   ikmēneša fiksētā maksa (izņemot Materiālu izmaksas) par Apkopes darbiem un 

Plānotajiem remontdarbiem, EUR bez PVN;  

B –   Uzņēmēja vadošā personāla darbinieka cilvēkstundas (darba dienā no 

plkst.17:00 līdz plkst. 8:00, svētku dienās un brīvdienās) izmaksas, EUR bez 

PVN; 

C –   Uzņēmēja darbinieka, kurš nav Uzņēmēja vadošā personāla darbinieks,  

cilvēkstundas (darba dienā no plkst.17:00 līdz plkst. 8:00, svētku dienās un  

brīvdienās) izmaksas, EUR bez PVN.  

6. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 24.05.2019. plkst.11:00. 

Pamatojums piedāvājumu iesniegšanas termiņa saīsinājumam: piedāvājumu iesniegšanas 

termiņš nav saīsināts. 

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

beigām. 

8. Piedāvājuma nodrošinājums:  

 Piedāvājuma nodrošinājums noteikts EUR 25 000,00 (divdesmit pieci tūkstoši euro un 00 centi) 

apmērā. 

 Piedāvājuma nodrošinājumam Pretendents ir tiesīgs: 

− iesniegt kredītiestādes, kura saņēmusi atļauju sniegt finanšu pakalpojumus Eiropas 

Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī, ekspromisorisku garantiju. Garantijā 

jābūt nepārprotami norādītam, ka tai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības palātas 

izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 (“The ICC Uniform Rules 

for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758). Visus jautājumus, ko neregulē minētie 

noteikumi, regulē Latvijas normatīvie tiesību akti; 

− iesniegt apdrošināšanas kompānijas, kura saņēmusi atļauju sniegt finanšu pakalpojumus 

Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī, ekspromisorisku garantiju. 

Garantijā jābūt nepārprotami norādītam, ka tai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības 

palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 (“The ICC Uniform 

Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758). Visus jautājumus, ko neregulē 

minētie noteikumi, regulē Latvijas normatīvie tiesību akti; 

− iemaksāt piedāvājuma nodrošinājuma naudas summu Pasūtītāja kontā 

LV38HABA0551023750365, AS Swedbank. Piedāvājuma nodrošinājuma summai jābūt 

iemaksātai Pasūtītāja kontā līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. 

Detalizētāka informācija par piedāvājuma nodrošinājumu norādīta atklāta konkursa nolikuma 

2.6.punktā. 

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

Meierovica bulvāris 1, 3.korp., Lielā zāle, Elektronisko iepirkumu sistēmas e–konkursu 

apakšsistēmā, 24.04.2019. plkst.11:00. 

10. Saņemtie piedāvājumi: 

Nr. 
Pretendenta nosaukums, reģistrācijas 

numurs 

Piedāvājuma 

iesniegšanas 

datums un laiks 

Kopējā nosacītā 

piedāvājuma 

cena, EUR bez 

PVN 

1. SIA “FILTER”, reģ.Nr.50003186431 
24.04.2019. 

plkst.10.23 
2 761 800,00 

2. 
SIA “Industry Service Partner”, 

reģ.Nr.40003635527 

23.04.2019. 

plkst.17.02 
2 400 732,00 
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11. Piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums: 

Piedāvājuma vērtēšanas sadaļa 

Pretendenta un tā piedāvājuma 

atbilstība atklāta konkursa 

nolikuma prasībām 

SIA “FILTER” 

SIA “Industry 

Service 

Partner” 

Piedāvājuma noformējuma atbilstība atklāta konkursa 

nolikuma 4.sadaļas prasībām 
Atbilst Atbilst 

Piedāvājuma nodrošinājuma atbilstība atklāta konkursa 

nolikuma 2.6.sadaļas prasībai 
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 Atbilst 

Pretendenta finanšu piedāvājuma atbilstība atklāta 

konkursa nolikuma 6.3.punkta prasībai 
Atbilst Atbilst 

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

izvirzītajām prasībām: nav – abi pretendenti un to piedāvājumi atbilst atklāta konkursa 

nolikumā noteiktajām prasībām. 

13. Pretendents, ar kuru tiks slēgts līgums: SIA “Industry Service Partner”, 

reģ.Nr.40003635527, maksimāli iespējamā līgumcena – 4 080 000,00 EUR (bez PVN). 

Pamatojums piedāvājuma izvēlei – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums saskaņā ar 

atklāta konkursa nolikuma 2.5.1. un 7.3.5.punktā noteikto kritēriju – atklāta konkursa nolikuma 

prasībām atbilstošs piedāvājums, kuram saskaņā ar atklāta konkursa nolikuma 7.3.6.punktā 

norādīto formulu ir viszemākā kopējā nosacītā piedāvājuma cena (EUR bez PVN). 

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

apakšuzņēmējiem: SIA “Industry Service Partner”, reģ.Nr.40003635527, neparedz 

apakšuzņēmēju piesaisti. 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs   (personiskais paraksts) N.Zvaunis 

 

Ziņojuma sagatavotāja, 

Iepirkuma komisijas sekretāre   (personiskais paraksts) I.Aprāne 


