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Iepirkuma procedūras “Viedo elektroenerģijas skaitītāju, datu savākšanas 

iekārtu un uzskaites datu nolasīšanas sistēmas piegāde 2019. – 2020. gadā” (ID 
Nr.IPR-50292) 

Ziņojums 
sagatavots saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 45.pantu.  
 
1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums un adrese, iepirkuma 
identifik ācijas numurs, iepirkuma procedūras veids un tās izvēles pamatojums, 
līguma priekšmets:  
1.1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums: Akciju sabiedrība „Sadales 
tīkls”.  
1.2. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja adrese: Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160.  
1.3. Iepirkuma identifikācijas numurs: IPR-50292, IUB Sadales tīkls 2017/21.  
1.4. Iepirkuma procedūras veids: atklāts konkurss.  
1.5. Iepirkuma procedūras izvēles pamatojums: Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 
iepirkumu likuma 13.panta sestā daļa.  
1.6. Līguma priekšmets: Viedo elektroenerģijas skaitītāju, datu savākšanas iekārtu un 
uzskaites datu nolasīšanas sistēmas piegāde.  
Sastāv no Preču, Sistēmu, Apmācību un Webservisa piegādes:  
− Preču piegāde: 

• Viedie vienfāzes aktīvās elektroenerģijas skaitītāji ar integrētu G3-PLC 
komunikācijas modemu; 

• Viedie trīsfāzu aktīvās un reaktīvās elektroenerģijas skaitītāji ar integrētu 
G3-PLC komunikācijas modemu;  

• G3-PLC datu koncentratori ar GPRS/3G/4G modemu, ārējo antenu un 
kontroluzskaites daļu; 

• GPRS/3G/4G komunikāciju modemi ar ārējo antenu vienfāzu un trīsfāzu 
viedajiem elektroenerģijas skaitītājiem;  

• Optiskās datu nolasīšanas galviņas;  
• Drošas šifrēšanas atslēgu glabāšanas un ģenerēšanas iekārtas (turpmāk 

tekstā “HSM”). 
− Sistēmu un atbilstošo licenču piegāde un uzstādīšana: 

• Head-end sistēma (turpmāk tekstā “HES);  
• Šifrēšanas atslēgu pārvaldības risinājums (turpmāk tekstā “KMS”); 
• Lokālā skaitītāju un modemu pārvaldības programmatūra (turpmāk tekstā 

“Lokālā programma”). 
− HES integrācijas izstrāde ar uzskaites datu nolasīšanas sistēmu ZFA/200 

izstrādātājs Sagemcom Fröschl GmbH; 
− Apmācība - Personāla apmācība darbam ar piegādātajām Precēm un Sistēmai; 
− Pakalpojums - Sistēmas tehniskā atbalsta un preču aparātprogrammatūras 

nodrošināšana. 
 
2. Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī un Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē:  
2.1. Paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē 
2017.gada 5.oktobrī;  
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2.2. Paziņojums par līgumu publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 
2017.gada 5.oktobrī.  
 
3. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums, iepirkuma 
procedūras dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti:  
3.1. Iepirkuma komisijas sastāvs: Zane Skulte, Gatis Bukšs, Elīna Jansone, Artis 
Riepnieks, Jānis Drāznieks, Raitis Palms, Lauris Alainis. 
3.2. Eksperti: Artūrs Gudovičs, Māris Logins, Sergejs Ļaskevičs, Ainārs Hausmanis, 
Kaspars Šmāls, Vilis Volčenoks, Dmitrijs Zaletilo,  Indulis Vīksne, Sergejs 
Ļaskevičs, Vilis Volčenoks, Raitis Abatnieks, Ilvars Adsons, Rolands Agafonovs.  

3.3. Iepirkuma komisijas izveidošanas pamatojums: 2017.gada  21.augusta Rīkojums 
Nr.278 “Par komisijas izveidošanu iepirkumu procedūrai par viedo elektroenerģijas 
skaitītāju, datu savākšanas iekārtu un uzskaites datu nolasīšanas sistēmas piegāde 
2019. – 2020. gadā”.  

 
4. Pieteikumu un sākotnējo piedāvājumu iesniegšanas termiņš:  
4.1.Piedāvājumu  iesniegšanas termiņš: līdz 2017.gada 27.novembra, plkst. 13:00. 

 
5. Pretendentu nosaukumi, kuri iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās 
cenas:  
5.1. Pretendentu nosaukumi, kuri iesnieguši piedāvājumus:  
5.1.1. Wasion Group Limited (914301007170714203); 
5.1.2. UAB "Elgama-Elektronika" (110395970);\ 
5.1.3. UAB "ZTE Lithuania" (302700577); 
5.1.4. Sagemcom Energy & Telecom S.A.S. (518250337); 
5.1.5. SIA "RECK" (40003500721).  
5.2. Piedāvājuma cena plānotajam iegādes apjomam: 

Nr. p. 
k. 

Pretendents 
Piedāvājuma summa Preču, Sistēmas, 
Webservisa piegādei un apmācībām, 

EUR bez PVN 
1. Wasion Group Limited 12 036 817,85 

2. UAB "Elgama-Elektronika" 9 435 400,00 

3. UAB "ZTE Lithuania" 11 255 912,00 

4. 
Sagemcom Energy & Telecom 
S.A.S. 

16 716 683,00 

5. SIA "RECK" 9 895 097,00 

 
6. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: piedāvājumi atvērti EIS e-
konkursu apakšsistēmā atklātā sēdē 2017.gada 27.novembrī uzreiz pēc piedāvājumu 
iesniegšanas termiņa beigām.  
 
7. Pretendentu nosaukumi, kuriem piešķirtas iepirkuma l īguma slēgšanas 
tiesības, piedāvātā līgumcena, kā arī piedāvājumu izvērt ēšanas kopsavilkums un 
pamatojums piedāvājuma izvēlei:  
7.1. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirtas - UAB "ELGAMA-
ELEKTRONIKA". 
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7.2. Ja UAB "ELGAMA-ELEKTRONIKA" neizpilda Preču un Sistēmu atbilstības 
pārbaudes līgumā noteiktās saistības, tad līgums par Preču un Sistēmu atbilstības 
pārbaudi tiek slēgts ar nākamo saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma iesniedzēju - SIA 
"RECK". 
7.3. Piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums (cena EUR bez PVN): 
Komisija saskaņā 2017.gada 28.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.187 
16.punktu veica kvalifikācijas un piedāvājuma atbilstības pārbaudi tikai 
pretendentiem kuriem piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības - UAB 
"Elgama-Elektronika" un SIA "RECK". 

Nr. p. 
k. 

Pretendents 
Piedāvājuma summa Preču, Sistēmas, 
Webservisa piegādei un apmācībām, 

EUR bez PVN 
1. Wasion Group Limited 12 036 817,85 

2. UAB "Elgama-Elektronika" 9 435 400,00 

3. UAB "ZTE Lithuania" 11 255 912,00 

4. 
Sagemcom Energy & Telecom 
S.A.S. 

16 716 683,00 

5. SIA "RECK" 9 895 097,00 

7.4. Pamatojums piedāvājuma izvēlei:  
Saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikumu līgumu slēgšanas tiesības tiek piešķirtas 
saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kurš noteikts, ņemot vērā tikai vienu 
kritēriju - piedāvājuma cenu. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiek atzīts 
un līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas piedāvājumam ar zemāko piedāvājuma 
cenu. 
 
 


