
Iepirkuma procedūras "Viedo iekārtu un datu pārvaldības sistēmas 
(MDM) piegāde un uzturēšana" (ID Nr. AS "Latvenergo" 2022/3) 

ziņojums 
sagatavots saskaņā ar likuma "Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums" 45.pantu 
 
1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums un adrese, iepirkuma 
identifikācijas numurs, iepirkuma procedūras veids, kā arī iepirkuma līguma vai 
vispārīgās vienošanās priekšmets: 
1.1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums: Akciju sabiedrība "Latvenergo". 
1.2. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-
1230. 
1.3. Iepirkuma identifikācijas numurs: AS "Latvenergo" 2022/3. 
1.4. Iepirkuma procedūras veids: Sarunu procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu.  
1.5. Līguma priekšmets - MDM sistēmas ieviešana: 
1.5.1. Viedo uzskaites iekārtu un datu  pārvaldības sistēmas  MDM piegāde  1 500 000 
(viens miljons pieci simti tūkstoši) skaitītājiem. 
1.5.2. MDM sistēmas uzturēšana t.sk. potenciālās izstrādes stundas, pēc MDM sistēmas 
piegādes. 
1.6. Iepirkuma procedūras izvēles pamatojums: saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu 
sniedzēju iepirkuma likuma, IV nodaļas "Iepirkuma procedūru piemērošanas vispārīgie 
noteikumi" 13.panta "Iepirkuma procedūru veidi un to piemērošana" 1.daļas 3.punktu 
"Sarunu procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu". 
2. Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī un Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē:  
2.1. 04.03.2022. (Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē); 
2.2. 08.03.2022. (Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī). 
3. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums, iepirkuma 
procedūras dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti: 
3.1. Iepirkuma komisijas sastāvs: A.Students, J.Kūlups, I.Zēmele, P.Maziks, I.Ķēniņa-
Brūkle, D.Seilis, I.Runkovskis, M.Strods. 
3.2. Iepirkuma komisijas izveidošanas pamatojums: 10.01.2022. rīkojums Nr.8 "Par 
komisijas izveidošanu iepirkuma procedūras organizēšanai par viedo skaitītāju datu 
pārvaldības sistēmas (MDM) piegādi". 
3.3. Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāji: iepirkuma komisijas locekļi. 
4. Pieteikumu iesniegšanas termiņš, kā arī pamatojums termiņa saīsinājumam, ja 
tāds veikts: 
4.1. Pieteikumu iesniegšanas termiņš: līdz 19.04.2022. plkst.13:00. 
4.1.1. Kandidātu nosaukumi, kuri ir pieteikušies uz kandidātu atlasi:  
 

 Apvienība SIA "DATI Group", UAB "SIGMA TELAS"; 
 Landis+Gyr Oy; 
 Sagemcom Fröschl GmbH; 
 SIA Santa Monica Networks; 
 Siemens Osakeyhtio Latvijas filiāle; 
 Apvienība SIA "UNISO", Essembli sp .z o.o. 

4.3. Pamatojums termiņa saīsinājumam: termiņš nav saīsināts. 



5. Kandidātu skaita samazināšanas gadījumā norāda izraudzīto kandidātu 
nosaukumus un to izraudzīšanās iemeslus, noraidīto kandidātu nosaukumus un to 
noraidīšanas iemeslus: 

 Kandidātu skaita samazināšana nebija paredzēta. 
6. Kandidātu atlase un tās rezultāti: 
6.1. Kandidātu atlase 
6.1.1. Apvienība SIA "DATI Group", UAB "SIGMA TELAS";  
Neatbilst sarunu nolikuma 6.2.1. un 6.3.punktu prasībām. 
6.1.2. Landis+Gyr Oy; 
Neatbilst sarunu nolikuma 6.2.1., 6.2.2., 6.3., 6.4.1. un 6.4.2. punktu prasībām. 
6.1.3. Sagemcom Fröschl GmbH; 
Neatbilst sarunu nolikuma 6.2.1., 6.2.2., 6.2.3. un 6.3. punktu prasībām. 
6.1.4. SIA "Santa Monica Networks"; 
Neatbilst sarunu nolikuma 6.3., 6.4.1. un 7.4. punktu prasībām. 
6.1.5. Siemens Osakeyhtio Latvijas filiāle; 
Neatbilst sarunu nolikuma 6.1.8., 6.1.9., 6.1.10., 6.2.1., 6.2.4. un 6.3. punktu prasībām. 
6.1.6. Apvienība SIA "UNISO", Essembli sp.z o.o; 
 Neatbilst sarunu nolikuma 6.2.1., 6.2.2., 6.3., 6.4.1. un 6.4.2. punktu prasībām. 
6.2. Kandidātu atlases rezultāti 
Sarunu procedūras 1.posmam nav iesniegts neviens kandidātu atlases (kvalifikācijas) 
prasībām atbilstošs pieteikums. 
7. Lēmuma pamatojums, ja iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt vai 
izbeigt iepirkuma procedūru: 
Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumi Nr. 187 "Sabiedrisko pakalpojumu 
sniedzēju iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība" 233.3. punktu: 
"Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pieņem lēmumu izbeigt iepirkuma procedūru 
jebkurā no šādiem gadījumiem, ja iesniegti kvalifikācijas prasībām neatbilstošu un no 
iepirkuma procedūras izslēdzamu kandidātu pieteikumi", iepirkuma procedūra "Viedo 
iekārtu un datu pārvaldības sistēmas (MDM) piegāde un uzturēšana" (ID Nr. AS 
"Latvenergo" 2022/3)  ir izbeidzama. 
8. Iemesli, kuru dēļ netiek paredzēta elektroniska pieteikumu un piedāvājumu 
iesniegšana, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir pienākums pieteikumu un 
piedāvājumu saņemšanai izmantot elektroniskās informācijas sistēmas: 
Pieteikumi iesniegti Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā 
www.eis.gov.lv  
9. Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai: Nav. 
 


