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Par atklātu konkursu  
„ Klimata kontroles sistēmu aprīkojuma piegāde un uzstādīšana” (Iepirkuma identifikācijas Nr. LU MII 2017/02) 

 
Rīgā,                                                                                                             2017.gada 15.martā 
 
Papildu informācija Nr. 1  

Ar šo Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta Iepirkuma komisija 
sniedz atbildi uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem par augstākminētā atklātā konkursa 
nolikumu: 
 
1. Ieinteresētā piegādātāja jautājums: Lūdzam precizēt Nolikuma 3.4.12. punktā minētā sertifikāta nosaukumu, jo saskaņā ar 

Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju inženieru savienības mājaslapā publicēto 
informāciju būvprakses sertifikāts aukstumapgādes sistēmu būvdarbu vadīšanā nepastāv, 
bet attiecīgo jomu speciālistiem tiek izdoti sertifikāti siltumapgādes, ventilācijas un gaisa 
kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšanā. Kā arī vai pretendenta rīcībā var būt divi 
speciālisti – viens ar sertifikātu siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas 
sistēmu būvdarbu vadīšanā un otrs ar speciālo atļauju (licenci) darbībām ar aukstuma 
aģentiem (vismaz kategorija 1.1.), jo Latvijā speciālistiem ar šiem sertifikātiem amati un 
darba pienākumi atšķiras? 

 
Atbilde uz ieinteresētā piegādātāja jautājumu:  Attiecībā uz Jūsu norādījumu par nepieciešamību precizēt nolikuma 3.4.12. punktā minētā 

sertifikāta nosaukumu, informējam, ka, vadoties no tā, ka atklātais konkurss tiek organizēts 
atbilstoši nosacījumiem, kas attiecas uz atklātiem konkursiem ar līgumsummu virs ES 
sliekšņa un paziņojums par to tiek publicēts Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša pielikumā, 
šajā punktā norādītais sertifikāta nosaukums ir sniegts vispārīga apraksta formā, rēķinoties ar 
to, ka citu ES dalībvalstu izsniegtu sertifikātu nosaukumi var atšķirties no Latvijas Republikā 
izsniegtu būvprakses sertifikātu nosaukumiem. 
Apstiprinām, ka atbilstošs nolikumā minētajai prasībai arī ir spēkā esošs Latvijas 
Būvspeciālistu reģistrā norādītais sertifikāts “Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa 
kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana”. 
Apstiprinām, ka nolikuma 3.4.12. punkta prasībām atbilstošs tiks uzskatīts piedāvājums, kurā 
pretendents piedāvās divus speciālistus – vienu ar spēkā esošu būvprakses sertifikātu 
siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšanā, otru – ar 
speciālo atļauju (licenci) darbībām ar aukstuma aģentiem (vismaz kategorija 1.1.). 
 
2. Ieinteresētā piegādātāja jautājums: Saskaņā ar Nolikuma 3.5.5. punktu piedaloties 1. daļā nepieciešams ražotāja izsniegts 

sertifikāts darbam ar “APC by Schnieder Electric StructureWare Data center Expert”. 
Pēc mums zināmiem datiem Latvijā šāds sertifikāts ir tikai vienam uzņēmumam un tā 
tiešais darbības virziens nav saistīts ar klimata kontroles sistēmu uzstādīšanu. Attiecīgi 
tas nozīmē, ka šī konkursa ietvaros 1. daļā ir iespējams piedalīties tikai vienam 
uzņēmumam? 
Uzskatām, ka tīkla kartes pieslēgšana APC monitoringa sistēmai ir nepieciešams atdalīt 
no šī iepirkuma, kura galvenais virziens ir aukstuma iekārtu uzstādīšana un procesa 
automatizācijas darbiem izsludināt cenu aptauju starp uzņēmumiem, kas tiešā veidā 
nodarbojas ar ēkas vadības sistēmām. 

 
Atbilde uz ieinteresētā piegādātāja jautājumu:  Iepirkuma komisija neatbalsta Jūsu ierosinājumu izslēgt no atklāta konkursa nolikuma prasību 

pretendentam tā 1.daļā nodrošināt piegādājamā aprīkojuma tīkla kartes pieslēgšanu Pasūtītāja 
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rīcībā esošās un atbilstoši citās serveru telpās izmantotās APC by Schnieder Electric 
StruxureWare Data Center Expert programmatūrai, pamatojoties tikai ar to, ka, pēc Jūsu 
rīcībā esošas informācijas, Latvijā sertifikāts darbam ar “APC by Schneider Electric 
StruxureWare Data Center Expert” ir tikai vienam uzņēmumam. Lai efektīvi izmantotu 
Pasūtītāja esošo infrastruktūru un nodrošinātu visu serveru telpu klimata kontroles sistēmu 
pilnvērtīgu darbību, ieskaitot to attālinātu vadību un kontroli, izmantojot Pasūtītāja rīcībā 
esošo APC by Schnieder Electric StruxureWare Data Center Expert programmatūru, un 
nodrošinot tehnoloģisko savietojamību ar šajā iepirkumā piegādājamo un uzstādāmo 
aparatūru, uzskatām, ka šo prasību sadaļu nevar izslēgt no šī iepirkuma. 
Vēršam Jūsu uzmanību tam, ka augstāk minētais sertifikāts tiek izsniegts personām, kas ir 
apmācītas darbam ar “APC by Schneider Electric StruxureWare Data Center Expert”. Pēc 
mūsu rīcībā esošās informācijas, šādi sertifikāti ir vairākiem speciālistiem Latvijā, Lietuvā, kā 
arī citās ES dalībvalstīs. Uzskatām, ka šī prasība neierobežo iespēju iepirkuma 1.daļā 
piedalīties vairākiem pretendentiem, tajā skaitā, veidojot personu apvienības vai pieaicinot 
apakšuzņēmējus ar mērķi nodrošināt piedāvājumu atbilstību visām iepirkuma nolikuma 
prasībām. 
 
Ar cieņu, 
 
LU MII Iepirkuma komisijas vārdā –  
Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja                                                                           R.Kučinska 
 
Sagatavoja:M.Kaškins, 67211241, iepirkumi@lumii.lv 


