
 

 
 

 

reģ. Nr. 46103000234 Ventspils iela 15, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301 

tālr. 63320850, kuldigas.udens@kuldiga.lv 

 

 

IEPIRKUMA PROCEDŪRA 

“Kuldīgas NAI automātiskās vadības sistēmas modernizācija  

un 54 kW saules spēkstacijas izbūve” 

ID. Nr. KU 2021/5 

 

ZIŅOJUMS 

 

Kuldīgā,  2022. gada 26.aprīlī 

 

Pasūtītāja nosaukums: SIA „KULDĪGAS ŪDENS”, Ventspils ielā 15, Kuldīgā, LV-3301 

Iepirkuma metode:  Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā 

publicētām Iepirkumu vadlīnijām Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem. 

Iepirkuma identifikācijas numurs: KU 2021/5 

Iepirkuma nosaukums: Kuldīgas NAI automātiskās vadības sistēmas modernizācija un 54 kW 

saules spēkstacijas izbūve 

Projekta nosaukums: Energoefektivitātes paaugstināšana un AER izmantošanas veicināšana 

Kuldīgas pilsētas NAI kompleksā 

Iepirkuma priekšmeta  

apraksts: Automātiskās vadības sistēmas modernizācijas un 54 kW saules 

spēkstacijas būvdarbi t.sk. iekārtu un programmatūras piegāde 

CPV kodi:  45220000-5 (Inženiertehniskie un celtniecības darbi) 

90420000-7 (Notekūdeņu attīrīšanas pakalpojumi) 

90410000-4 (Notekūdeņu novadīšanas pakalpojumi) 

09331000-8 (Saules bateriju paneļi) 

Paziņojums par  

iepirkumu publicēts:  Elektronisko iepirkumu sistēmā 2021.gada 15.decembrī 

Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā 2021.gada 15.decembrī 

Sabiedrības mājaslapā 2021.gada 15.decembrī 

Piedāvājumu atvēršanas  

laiks un vieta: 2022.gada 3. februāris, plkst. 11:00 EIS e-konkursu apakšsistēmā, 

www.eis.gov.lv 

 

Piedāvājuma vērtēšanas kritērijs:  

saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums - piedāvājums ar viszemāko 

cenu, no piedāvājumiem, kas atbilst noteiktajām prasībām. 

 

 

http://www.eis.gov.lv/
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Iesniegto piedāvājumu saraksts 

Nr. 

p.k. Pretendents 

Iesniegšanas 

datums un laiks 

EIS 

Cena bez PVN 

1. 
"Extended Automation" SIA  

Reģ. Nr. 50203321001 

03.02.2022  

plkst. 09:51 

EUR 172145.00 

2. 
"Industry Service Partner" SIA  

Reģ. Nr. 40003635527 

03.02.2022 

plkst. 10:19 

EUR 195442.08 

 

 

Ziņas par iepirkuma komisijas sēdēm 

Sēžu norises vieta:  SIA “KULDĪGAS ŪDENS” birojs 

Ventspils iela 15, Kuldīga, LV-3301 

Iepirkuma komisijas sastāvs: 

Komisijas priekšsēdētājs:     Andris Kļaviņš, valdes priekšsēdētājs 

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:  Agris Alkšņuzars, iekārtu ekspluatācijas inženieris 

Komisijas locekle:    Agrita Cērpa, finanšu ekonomiste 

Sekretāre:    Mārīte Bērziņa-Reimane, biroja administratore 

 

Pretendentu vērtēšana: 

Pretendenta vienādu iespēju radīšanas kritērijs un kvalifikācijas prasības 

Piedāvājums iesniegts Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) 

Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā  

(D1 pielikums). 

Prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai  

Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz 

personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu 

apvienība), kā arī Personas (t.sk. apakšuzņēmēji), uz kuru iespējām Pretendents balstās 

normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā 

reģistrā ārvalstīs  

Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks (ja piedāvājumu iesniedz 

personālsabiedrība vai personu apvienība) vai Personas (t.sk. apakšuzņēmēji), uz kuru iespējām 

Pretendents balstās, kas veiks darbus, kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija Būvkomersantu 

reģistrā, ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai 

Pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs 

dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, 

sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.  

Piedāvājuma nodrošinājums 

Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu 600 EUR (seši simti 

euro un 00 centi) apmērā no Pretendenta piedāvātās Būvdarbu kopējās cenas (bez PVN). 

Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas 

Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka, tās filiāle vai ārvalsts bankas filiāle vai 

apdrošināšanas sabiedrība, vai ārvalsts apdrošināšanas filiāle, kas Latvijas Republikas 

normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas 

Republikas teritorijā.  

Pretendenta iesniegtās izziņas vai Iepirkumu komisijas Publisko datu bāžu pārbaude: 

Pretendents (kā līgumslēdzēja puse vai līgumslēdzējas puses dalībnieks vai biedrs, ja 

līgumslēdzēja puse ir bijusi piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība), tā dalībnieks vai 

biedrs (ja kandidāts vai pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība) nav pildījis 
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ar Pasūtītāju noslēgtu iepirkuma līgumu, vispārīgo vienošanos vai koncesijas līgumu un tādēļ 

Pasūtītājs vai publiskais partneris ir izmantojis iepirkuma līgumā, vispārīgās vienošanās 

noteikumos vai koncesijas līgumā paredzētās tiesības vienpusēji atkāpties no iepirkuma līguma, 

vispārīgās vienošanās vai koncesijas līguma.  

Nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta Pretendenta saimnieciskā darbība 

vai Pretendents tiek likvidēts.  

Nav konstatēts, ka Pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad 

pieņemts lēmums par iespējamu Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai 

valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi (tai skaitā 

valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā kādā no valstīm 

pārsniedz 150 euro. 

Pretendenta kvalifikācijas dokumenti 

Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz 

personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu 

apvienība), kā arī Personas (t.sk. apakšuzņēmēji), uz kuru iespējām Pretendents balstās 

normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā 

reģistrā ārvalstīs.  
Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks (ja piedāvājumu iesniedz 

personālsabiedrība vai personu apvienība) vai Personas (t.sk. apakšuzņēmēji), uz kuru iespējām 

Pretendents balstās, kas veiks darbus, kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija Būvkomersantu reģistrā, 

ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai Pretendentam ir 

kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts 

normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu 

dokumentu izsniegšanu.  

Atbildīgajam būvdarbu vadītājam ir spēkā esošs Latvijas dzelzceļnieku biedrības izsniegts 

būvprakses sertifikāts Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšanas jomā un Latvijas 

Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācijas izsniegts būvprakses sertifikāts Elektroietaišu 

izbūves darbu vadīšanas (līdz 1 kV) jomā, un kuram ir pieredzi apliecinoši dokumenti par AVS 

ieviešanu NAI (uz projektā norādīto produktu bāzes) un par Hubgrade vai citu ekvivalentu 

eksperta sistēmu ieviešanu, un kuram piešķirta vismaz “Cz” elektrodrošības grupas kvalifikācija.  

Pretendents pēdējo piecu gadu (2016., 2017., 2018., 2019., 2020.) laikā ir realizējis vismaz vienu 

AVS (automātiskās vadības sistēmas) ieviešanas projektu, notekūdeņu attīrīšanas iekārtās un 

projekts realizēts uz automātiskās vadības sistēmas ABB 800xA (vai ekvivalentas) bāzes. 

Pretendents var nodrošināt programmēšanas inženieri, kurš ir veicis tehnoloģiskā procesa 

optimizācijas programmnodrošinājuma KRUGER VEOLIA (vai ekvivalentu)ieviešanu 

notekūdeņu attīrīšanas iekārtās uz ABB 800xA SCADA (vai ekvivalentu) sistēmas bāzes. 

Pretendents var nodrošināt programmēšanas inženieri, kurš pēdējo 5 gadu laikā (2016., 2017., 

2018., 2019., 2020.) ir veicis ar programmējamo kontrolieru (ABB AC500 V3) (vai 

ekvivalentu)darbību un datu pārraides sistēmu pa GSM tīklu saistītus programmēšanas darbus. 

Iesniedzamie dokumenti 

Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā sagatavo atbilstoši veidnei Nolikuma 

pielikumā (D1 pielikums). 

Atlases dokumentiem (dokumentiem, kas apliecina Pretendentu izslēgšanas nosacījumu 

neattiecināmību uz Pretendentu/Personām (t.sk. apakšuzņēmējiem), uz kuru iespējām 

Pretendents balstās un Pretendenta/Personas (t.sk. apakšuzņēmēju), uz kuras iespējām 

Pretendents balstās, kvalifikācijas dokumentiem). 

Dokumentu vai dokumentiem, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī 

kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecinājušās personas tiesības 

pārstāvēt Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz 

atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas 

un tulkojumus apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu apvienības dalībnieka 

pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas apliecina šīs personas tiesības 
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pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku iepirkuma 

procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru 

parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu. 

Citā valstī kompetentās iestādes izsniegtas reģistrācijas apliecības vai izziņas apliecināta kopija1, 

kas apliecina, ka Persona (t.sk. apakšuzņēmējs), uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir 

reģistrēts normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un joprojām darbojas (attiecas uz ārvalstī reģistrēto 

(atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendentu, ārvalstī reģistrēto personālsabiedrību un visiem 

personālsabiedrības ārvalstī reģistrētajiem (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) biedriem (ja 

piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai ārvalstī reģistrēto personu apvienību un visiem 

personu apvienības ārvalstī reģistrētiem (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) dalībniekiem (ja 

piedāvājumu iesniedz personu apvienība)). 

Pretendenta apstiprināts Pretendenta un Personu (t.sk. apakšuzņēmēju), uz kuru iespējām 

Pretendents balstās pēdējos piecos gados veikto būvdarbu saraksts atbilstoši Veikto būvdarbu 

saraksta veidnei (D3 pielikums) un pasūtītāju atsauksmes par to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši 

attiecīgajiem normatīviem un atbilstošā kvalitātē. Jaundibinātiem uzņēmumiem/uzņēmumiem, 

kas tirgū darbojas mazāk par pieciem gadiem, informācija jāiesniedz par visu darbības periodu. 

Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksts atbilstoši Speciālistu saraksta veidnei (D4 pielikums). 

Par Pretendenta piedāvātajiem speciālistiem Pretendents norāda informāciju par veiktajiem 

būvdarbiem, kuri apliecina Nolikuma 9.3. apakšpunktā norādīto speciālistu prasīto pieredzi. 

Pretendenta piedāvāto speciālistu CV un pieejamības apliecinājums saskaņā ar noslodzes laika 

grafiku atbilstoši CV veidnei (D5 pielikums). Par Pretendenta piedāvātajiem speciālistiem 

Pretendents norāda informāciju par veiktajiem būvdarbiem, kuri apliecina Nolikuma 9.3. 

apakšpunktā norādīto speciālistu prasīto pieredzi. 

Visu apakšuzņēmējiem nododamo Būvdarbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo 

būvdarbu saraksta veidnei (D6 pielikums). 

Apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, apliecinājums atbilstoši 

Apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājuma veidnei (D7 

pielikums) par gatavību veikt Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu sarakstā norādītos 

Būvdarbus un/vai nodot Pretendenta rīcībā Iepirkuma līguma izpildei nepieciešamos resursus vai 

(2) Pretendenta un Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, līgums par sadarbību 

Iepirkuma līguma izpildei, kas pierāda, ka Pretendenta rīcībā būs Iepirkuma līguma izpildei 

nepieciešamie resursi, gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts Iepirkuma līgums. 

Dokumenti, kas apliecina apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, 

atbilstību Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā. 

Apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, komercreģistra vai 

līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija. 

Dokumentu vai dokumentus, kas apliecina apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām 

pretendents balstās, piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas un tulkojumus 

apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt apakšuzņēmēju vai Personu, uz kuras iespējām 

pretendents balstās, iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno 

dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt 

attiecīgo juridisko personu. 

Tehniskais piedāvājums 

Tehniskais piedāvājums Pretendentam jāsagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, ievērojot 

Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas. (D10 pielikums). 

Tehnisko piedāvājumu paraksta pretendenta paraksttiesīga amatpersona vai pretendenta 

pilnvarotā persona 

Finanšu piedāvājums 

 
1 Apliecina Pretendents /Persona (t.sk. apakšuzņēmējs), uz kuras iespējām Pretendents balstās 
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Finanšu piedāvājumā jānorāda līgumcena - kopējā cena, par kādu tiks veikti Būvdarbi (Būvdarbu 

kopējā cena), kā arī visas vienību cenas un visu izmaksu pozīciju izmaksas. Finanšu piedāvājumu 

jāsagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidnei (D8 pielikums).  

Finanšu piedāvājumu paraksta pretendents.  

Finanšu piedāvājumā cenas norāda euro (EUR). 

 

Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts līgums:  

Nr. 

p.k. 
Pretendenta nosaukums Līgumsumma EUR bez PVN 

1. 
SIA "Extended Automation" 

Reģ. Nr. 50203321001 
172 145.00 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs:   Andris Kļaviņš 

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:   Agris Alkšņuzars 

Komisijas locekle:   Agrita Cērpa 

Komisijas sekretāre:   M. Bērziņa-Reimane 


