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Paziņojums par līgumu (Iepirkuma identifikācijas numurs LE 2020/12) publicēts Iepirkumu 
uzraudzības mājas lāpā. 
AS "Latvenergo" (turpmāk "Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs") uzaicina piedalīties sarunu 
procedūrā par M2M mobilo datu pārraides pakalpojuma sniegšanu visā Latvijas Republikas 
teritorijā (CPV kods 72318000-7). 
Sarunu procedūra sastāv no diviem posmiem: 
 Kandidātu atlases, kurā drīkst piedalīties jebkurš Kandidāts, kurš iesniedz pieteikumu 

sarunu procedūrai un piedalās šajā sarunu procedūrā līdz piedāvājuma iesniegšanai; 
 Piedāvājumu izvērtēšanas un sarunām, kurās drīkst piedalīties tikai kvalificētie Kandidāti, 

kuri uzaicināti un iesniedz piedāvājumu sarunu procedūrai un kā Pretendenti piedalās 
sarunu procedūrā pēc piedāvājuma iesniegšanas.   

1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs – AS "Latvenergo", 
Adrese: Pulkveža Brieža iela 12, 
Vien. reģ. Nr. 40003032949 
AS "SEB banka" 
Kods UNLALV2X001 
Konta Nr. LV24UNLA0001000221208. 

2. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja kontaktpersona: AS "Latvenergo" Iepirkumu un 
loģistikas funkcijas Iepirkumu daļas projektu vadītājs Mārtiņš Strods, tālr.: +371 67728246; 
e-pasts: martins.strods@latvenergo.lv.  

3. Sarunu priekšmets un apjoms  
3.1. Sarunu priekšmets – M2M mobilo datu pārraides nodrošināšana viedo tīklu objektiem ar 

datu pārraides apjomu no 1 MB līdz 5 GB mēnesī (turpmāk tekstā – "Pakalpojums").  
3.2. Tehniskā specifikācija - Pielikumā Nr.3. Pievienotajai Tehniskai specifikācijai ir 

informatīvs raksturs. Nepieciešamības gadījumā, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var 
veikt grozījumus pievienotājā Tehniskā specifikācijā sarunu procedūras 2.posmā, nemainot 
iepirkuma priekšmetu un būtiskākos tā nosacījumus. 

3.3. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir/būs tiesības vispārīgās vienošanās (turpmāk tekstā 
– Līgums) darbības laikā pasūtīt Pakalpojumu jebkurā, sev nepieciešamā, apjomā pēc 
nepieciešamības, vai nepasūtīt vispār. 

4. Pakalpojuma izpildes vieta un termiņš 
4.1. Pakalpojuma izpildes vieta – visa Latvijas Republikas teritorija. 
4.2. Pakalpojuma izpildes termiņš: no Līguma noslēgšanas brīža līdz 30.06.2023. 

Kandidātu atlase  
(1.posms) 
5. Vispārīgie noteikumi Kandidātu dalībai sarunu procedūrā un informācijas apmaiņas 
kārtība 
5.1. Piedalīšanās sarunu procedūrā un līguma saistību nodibināšana ir balstīta uz vienlīdzīgiem 

noteikumiem fiziskajām un juridiskajām personām, kas izveidotas un rīkojas saskaņā ar to 
izcelsmes valsts normatīvajiem aktiem.  

5.2. Dalība sarunu procedūrā ir Kandidāta brīvas gribas izpausme un, iesniedzot savu 
pieteikumu, Kandidāts apliecina, ka pilnībā pieņem sev par saistošiem un apņemas pildīt 
šajā sarunu procedūras nolikumā ietvertos nosacījumus un noteikumus. Jebkura Kandidāta 
piedāvātā norma, kas ir pretrunā ar sarunu procedūras nolikumu, netiks akceptēta un var 
būt par iemeslu pieteikuma noraidīšanai. 

5.3. Nolikums, nolikuma grozījumi un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem ir 
publiski pieejami Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja profilā - Elektronisko iepirkumu 
sistēmas (www.eis.gov.lv) e-konkursu apakšsistēmā. 

5.4. Kandidātam ir pienākums pārliecināties, vai visi Nolikuma dokumenti, kā arī tā 
skaidrojumi, grozījumi vai papildinājumi ir saņemti pilnībā. Kandidāta pienākums ir 



3 
 

pastāvīgi sekot www.eis.gov.lv publicētajai informācijai attiecībā uz šo iepirkuma 
procedūru.  

5.5. Katram Kandidātam ir tiesības iesniegt tikai vienu pieteikumu. 
5.6. Informācijas apmaiņa, kas attiecas uz šo sarunu procedūru, starp Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēju un Kandidātiem notiek, sūtot to uz Nolikumā vai pieteikumos norādītajām 
kontakta e-pasta adresēm. 

5.7. Kandidātam ir pienākums apstiprināt visas ar šīm Sarunām saistītās informācijas 
saņemšanu no Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja, nosūtot apstiprinājuma e-pastu uz 
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nolikumā norādīto kontakta e-pasta adresi.  

5.8. Ja Kandidāts neapstiprina informācijas no Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja saņemšanu, 
par pierādījumu informācijas nosūtīšanai kalpo Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja 
attiecīgā e-pasta izdruka par informācijas nosūtīšanu.  

5.9. Pieteikums jāsagatavo saskaņā ar šī Nolikuma un skaidrojumu prasībām, kā arī, ņemot 
vērā Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvos aktus. 

5.10. Ja Kandidāts ir īpaši šim pasūtījumam piegādātāju apvienība, Sarunu pieteikumam ir 
jābūt vienotam, kurā tiek nodrošināts (iespējamais) vienots līgums. Katrai piegādātāju 
apvienības attiecīgai (kurai ir saistību dokumentu paraksta tiesības) personai ir jāparaksta 
pieteikuma vēstule. Šajā gadījumā pieteikums kopumā ir saistošs visām šīm piegādātāju 
apvienības personām. Piegādātāju apvienības sastāvs vai struktūra nevar tikt mainīta laikā 
no pieteikuma iesniegšanas, līdz sekojošā, iespējamā līguma noslēgšanai. 

5.11. Piegādātāju apvienības pieteikumu var parakstīt tā pārstāvis tikai tad, ja viņš attiecīgi ir 
saņēmis rakstisku pilnvarojumu no pārējiem piegādātāju apvienības dalībniekiem.  

5.12. Ja Pieteikumu iesniedz piegādātāju apvienība, kas nav reģistrēta Komercreģistrā vai 
līdzvērtīgā ārvalsts reģistrā, tai iepirkuma līguma slēgšanas tiesību iegūšanas gadījumā ir 
pienākums pirms iepirkuma līguma noslēgšanas pēc savas izvēles vai nu reģistrēt 
Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā ārvalsts reģistrā personālsabiedrību vai 
noslēgt sabiedrības līgumu, vienojoties par piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības 
sadalījumu, kā arī to, ka piegādātāju apvienības dalībnieki, uz kuru saimnieciskajām un 
finansiālajām spējām Kandidāts balstās un kuri būs finansiāli atbildīgi par līguma izpildi, 
ir solidāri atbildīgi pret Pasūtītāju (turpmāk – sabiedrības līgums). 

5.13. Ārvalstu komersantam, ja tam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, būs jāreģistrējas 
kā nodokļu maksātājam Latvijas Republikā atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

5.14. Kandidātam ir jāsedz visas pieteikuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas, un 
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nekādā ziņā nav atbildīgs un neuzņemas saistības par 
šīm izmaksām neatkarīgi no Kandidātu atlases izvērtēšanas norises un rezultāta. 

5.15. Ja piegādātājam nepieciešams Nolikuma skaidrojums, viņš par to laikus paziņo 
elektroniski Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja kontaktpersonai. 

5.16. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs uz laikus iesniegtu papildus informācijas 
pieprasījumu par Kandidātu atlases posmu atbildēs latviešu valodā 5 (piecu) darba dienu 
laikā pēc pieprasījuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms pieteikumu 
iesniegšanas beigu termiņa. 

5.17. Papildu informāciju Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nosūtīs piegādātājam, kas 
uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievietos šo informāciju www.eis.gov.lv, norādot arī 
uzdoto jautājumu. Visi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iepirkuma procedūras laikā 
sniegtie Nolikuma skaidrojumi, grozījumi un papildinājumi ir Nolikuma neatņemamā 
sastāvdaļa. 

5.18. Ja Kandidāts savā pieteikumā ir iekļāvis informāciju, kuras publiskošana varētu kaitēt tā 
komerciālajām interesēm un kuru Kandidāts uzskata par komercnoslēpumu, tas 
Kandidātam nepārprotami jānorāda pieteikumā. Kā komercnoslēpums nevar tikt norādīta 
informācija, kuras publiskošana Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir obligāta saskaņā 
ar normatīvo aktu vai Nolikuma prasībām. 
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6. Kandidātu kvalifikācijas (atlases) prasības 
6.1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izslēgs Kandidātu no turpmākas dalības iepirkuma 

procedūrā jebkurā no Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 48.panta 1. 
daļā minētājiem gadījumiem. 

6.1.1. Kandidāts vai persona, kura ir Kandidāta valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā 
persona vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt Kandidātu darbībās, kas 
saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies 
spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu vai tai ir piemērots 
piespiedu ietekmēšanas līdzeklis par jebkuru no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem: 

a) noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā vai tās sastāvā ietilpstošā 
organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā vai piedalīšanās šādas organizācijas 
izdarītajos noziedzīgajos nodarījumos, 

b) kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta 
piedalīšanās mantiskos darījumos, neatļauta labumu pieņemšana, komerciāla uzpirkšana, 
labuma prettiesiska pieprasīšana, pieņemšana vai došana, tirgošanās ar ietekmi, 

c) krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana, 
d) terorisms, terorisma finansēšana, teroristu grupas izveide vai organizēšana, ceļošana 

terorisma nolūkā, terorisma attaisnošana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai 
personas vervēšana vai apmācīšana terora aktu veikšanai, 

e) cilvēku tirdzniecība, 
f) izvairīšanās no nodokļu vai tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas. 
6.1.2. Ir konstatēts, ka Kandidātam pieteikumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā, 
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. 
6.1.3. Ir pasludināts Kandidāta maksātnespējas process, apturēta Kandidāta saimnieciskā 
darbība, vai Kandidāts tiek likvidēts. 
6.1.4. Kandidāts ar tādu kompetentās institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies 
spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību 
pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā 
institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas 
ietvaros Kandidātu ir atbrīvojusi no naudas soda vai samazinājusi naudas sodu. 
6.1.5. Kandidāts ar kompetentās institūcijas lēmumu, prokurora priekšrakstu par sodu vai 
tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par 
vainīgu un sodīts par pārkāpumu, kas izpaužas kā: 
a) vienas vai vairāku personu nodarbināšana, ja tām nav nepieciešamās darba atļaujas vai tās 
nav tiesīgas uzturēties Eiropas Savienības dalībvalstī; 
b) personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, normatīvajos aktos noteiktajā 
termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darbiniekiem, kas 
iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu. 
6.1.6. Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja 
amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar 
pretendentu (Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 30. panta 1. vai 2. daļas 
izpratnē) vai ir ieinteresēts kāda Kandidāta izvēlē, un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam 
nav iespējams novērst šo situāciju ar Kandidātu mazāk ierobežojošiem pasākumiem. 
6.1.7. Kandidātam ir konkurenci ierobežojošas priekšrocības iepirkuma procedūrā, jo tas ir 
bijis iesaistīts vai ar to saistīta juridiskā persona ir bijusi iesaistīta iepirkuma procedūras 
sagatavošanā, un to nevar novērst ar mazāk ierobežojošiem pasākumiem, un Kandidāts nevar 
pierādīt, ka tā vai ar to saistītas juridiskās personas dalība iepirkuma procedūras sagatavošanā 
neierobežo konkurenci. 
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6.1.8. Kandidāts ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību noteiktajām 
Kandidātu kvalifikācijas prasībām, vai nav sniedzis prasīto informāciju. 
6.1.9. Kandidāts (kā līgumslēdzēja puse vai līgumslēdzējas puses dalībnieks vai biedrs, ja 
līgumslēdzēja puse ir bijusi piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība), tā dalībnieks vai 
biedrs (ja Kandidāts ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība) nav pildījis ar 
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju noslēgto iepirkuma līgumu, vispārīgo vienošanos vai 
koncesijas līgumu, un tādēļ Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs vai publiskais partneris ir 
izmantojis iepirkuma līgumā, vispārīgās vienošanās noteikumos vai koncesijas līgumā 
paredzētās tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, vispārīgās vienošanās vai koncesijas 
līguma. 
6.1.10. Kandidāts ir izdarījis smagu, kādu no zemāk norādītajiem, profesionālās darbības 
pārkāpumiem, kas liek apšaubīt tā godīgumu, un tas ir atzīts ar tādu kompetentas institūcijas 
lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams. 
Profesionālās darbības pārkāpumi, par kuriem paredzēta pretendentu izslēgšana, saskaņā ar 
Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.109 "Noteikumi par profesionālās 
darbības pārkāpumiem" pielikumu: 
a) 1.tabulas 12.punkts (Pasākumu neveikšana dabas vides piesārņojuma likvidēšanai), 
13.punts (Datu slēpšana par dabas vides piesārņojumu), 28.punkts (Preces un pakalpojuma 
kvalitātes nenodrošināšana), 29.punts (Preces un pakalpojuma drošuma prasību neievērošana), 
32.punkts (Negodīga konkurence, maldinoša reklāma un negodīga komercprakse), 33.punkts 
(Grāmatvedības un statistiskās informācijas noteikumu pārkāpšana), 34.punkts (Darba 
samaksas noteikumu pārkāpšana); 
b) 2.tabulas 10.punkts (Darba samaksas noteikumu pārkāpšana). 
6.1.11. Norādītie izslēgšanas kritēriji netiek piemēroti, ja: 
a) no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums, prokurora 
priekšraksts vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums attiecībā uz Nolikuma 
6.1.1.punktā un 6.1.5.a) punktā norādītajiem pārkāpumiem līdz piedāvājuma iesniegšanas 
dienai ir pagājuši 3 gadi; 

b) no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas 
kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums attiecībā uz Nolikuma 6.1.4.punktā, 6.1.5.b) 
punktā un 6.1.10.punktā norādītajiem pārkāpumiem līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir 
pagājuši 12 mēneši; 

c) no dienas, kad Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir izmantojis Nolikuma 6.1.9.punktā 
norādītās tiesības līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši. 

6.2. Papildus Kandidātam jāatbilst šādām atlases prasībām: 
6.2.1. Kandidātam ir jābūt elektronisko sakaru komersantam - t.i. komersants vai ārvalstu 
komersanta filiāle, kam ir tiesības veikt komercdarbību, nodrošināt publisko elektronisko 
sakaru tīklu vai sniegt elektronisko sakaru pakalpojumus visā Latvijas Republikas teritorijā 
atbilstoši Latvijas Republikas likuma "Elektronisko sakaru likums" noteiktajā kārtībā, un, kas  
piedāvājuma iesniegšanas datumā  ir reģistrējies Latvijas Republikā, kā elektronisko sakaru 
pakalpojumu sniedzējs, atbilstoši, ar SPRK padomes 2015.gada 4.jūnija lēmumu Nr.1/9  
apstiprinātiem noteikumiem "Noteikumi par elektronisko sakaru komersantu reģistrēšanu un 
elektronisko sakaru tīklu un pakalpojumu sarakstu". 
6.2.2. Kandidātam ir nepieciešamās profesionālās, tehniskās un organizatoriskās spējas, 
personāls, finanšu resursi, iekārtas un cita fiziska infrastruktūra, kas nepieciešami līguma 
izpildei. 
6.2.3. Kandidātam kurš ir Latvijas nerezidents, līguma piešķiršanas gadījumā jābūt reģistrētam 
kā nodokļu maksātājam atbilstoši spēkā esošai Latvijas likumdošanai. 
6.3. Kandidāts ir tiesīgs balstīties uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, ka tā 
kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām atlases prasībām. Šādā gadījumā uz Kandidāta 
norādīto personu, uz kuras iespējams Kandidāts balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija 
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atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, ir attiecināmi Nolikuma 6.1.punktā minētie 
izslēgšanas gadījumi, un Kandidātam par šo personu pieteikumā jāiekļauj attiecīgie Nolikuma 
7.2. vai 7.3. punktā norādītie dokumenti. 
6.4. Ja Kandidāts atbilst kādam no Nolikuma 6.1.1., 6.1.3.-6.1.7., 6.1.9., 6.1.10.punktos 
minētajiem izslēgšanas gadījumiem, Kandidātam kopā ar pieteikumu jāiesniedz skaidrojums 
un pierādījumus par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā 
kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, 
organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un 
novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē. Ja Kandidāts neiesniedz 
skaidrojumu un pierādījumus, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izslēdz Kandidātu no 
dalības iepirkuma procedūrā kā atbilstošu Nolikuma 6.1.1., 6.1.3.-6.1.7., 6.1.9., 6.1.10.punktos 
minētajiem izslēgšanas gadījumiem. 
6.5. Gadījumā, ja uz pieteikuma iesniegšanas brīdi kvalifikācijas pierādīšanai nepieciešamie 
resursi pilnībā vai daļēji nav Kandidāta rīcībā, tad pieteikumā detalizēti jānorāda personas, ar 
kuru palīdzību tiks veikta attiecīgo resursu nodrošināšana un pierādījumi šo resursu 
nodrošināšanai (nodomu protokoli, iepriekšējās vienošanās u.tml. ar personām, uz kuru 
iespējām Kandidāts balstās). 
6.7. Gadījumā, ja Kandidāts pakalpojuma izpildei piesaista apakšuzņēmēju un tā veicamo 
pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās pakalpojuma vērtības, uz šo 
apakšuzņēmēju ir attiecināmi Nolikuma 6.1.2. – 6.1.10., 6.1.12.punktā minētie izslēgšanas 
gadījumi.  
6.8. Gadījumā, ja Nolikuma 6.4.punktā vai 6.7.punktā norādītā persona atbilst kādam no 
Nolikumā noteiktajiem obligātās izslēgšanas kritērijiem, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs 
pieprasa, lai Kandidāts nomaina šīs personas. Ja Kandidāts 10 darba dienu laikā neiesniedz 
dokumentus par jaunu prasībām atbilstošu attiecīgo prasību, Sabiedrisko pakalpojumu 
sniedzējs izslēdz Kandidātu no dalības iepirkuma procedūrā. 
7. Pieteikuma saturs 
Kandidātam, lai apstiprinātu atbilstību kvalifikācijas prasībām, jāiesniedz šādi dokumenti vai 
šo dokumentu kopijas: 

7.1. Pieteikuma vēstule, kas sagatavota un aizpildīta atbilstoši Pielikumā Nr.1 pievienotajai 
formai, uz kuras jābūt Kandidāta uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotā pārstāvja parakstam. Ja 
Pieteikuma vēstuli paraksta pilnvarotā persona, jāpievieno dokuments, kas apliecina attiecīgās 
personas tiesības parakstīt pieteikumu. 

7.2.Ja Kandidāts ir reģistrēts Latvijā: 

7.2.1. apliecinājums, ka uz Kandidātu neattiecas neviens no Nolikuma 6.1.7.- 6.1.9., 6.1.11. 
punktā noteiktajiem izslēgšanas noteikumiem; 

7.2.2. ja Latvijā reģistrēta Kandidāta valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona, 
prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt Kandidātu darbībās, kas saistītas ar filiāli, 
ir reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī – jāiesniedz kompetentas institūcijas izziņa, kas izdota 
ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas dienas, kas apliecina, ka uz šīm 
personām neattiecas Nolikuma 6.1.1.punktā minētie gadījumi; 

7.2.3. attiecībā uz Latvijā reģistrētu un pastāvīgi dzīvojošu Kandidātu atbilstību, lai noteiktu 
vai uz Kandidātu neattiecas Nolikuma 6.1.1., 6.1.3., 6.1.4., 6.1.5. un 6.1.10.punkta nosacījumi, 
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta 
noteiktajā elektroniskajā informācijas sistēmā. Kandidātam dokumenti nav jāiesniedz; 

7.2.4. attiecībā uz Latvijā reģistrētu un pastāvīgi dzīvojošu Kandidātu nodokļu parādiem 
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ņem vērā informāciju, kas ievietota Valsts ieņēmumu 
dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa 
administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā. Kandidātam dokumenti nav 
jāiesniedz. 
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7.3. Ja Kandidāts ir reģistrēts ārpus Latvijas: 

7.3.1. Izziņas, kas izdotas ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas dienas 
un sastādītas saskaņā ar piegādātāja reģistrācijas valsts normatīvajiem aktiem un kas apliecina, 
ka uz Kandidātu neattiecas neviens no Nolikuma 6.1.1.-6.1.5.punktā noteiktajiem izslēgšanas 
noteikumiem. 

7.3.2. Apliecinājums, ka uz Kandidātu neattiecas neviens no Nolikuma 6.1.7.-6.1.10., 6.1.11. 
punktā noteiktajiem izslēgšanas noteikumiem. 

7.4. Informācija par Kandidāta atbilstību Nolikuma 6.2.1.punktam – Reģistrācijas  faktu 
(atbilstību atlases prasībai) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pārbaudīs SPRK interneta 
mājas lapā - www.sprk.gov.lv 

esošajā elektronisko sakaru komersantu sarakstā: 

https://www.sprk.gov.lv/lapas/Elektroniskie-sakari#Pakalpojumu-sniedzeji66. 

7.5. Kandidāta apliecinājums saskaņā ar Pielikumu Nr.1 "Kandidāta pieteikums dalībai sarunu 
procedūrā". 

7.6. Ja Kandidāts paredzējis apakšuzņēmēju piesaisti, jāiesniedz šādi dokumenti: 
7.6.1. aizpildīta tabula saskaņā ar Pielikumu Nr.2, norādot visus apakšuzņēmējus; 
7.6.2. Kandidāta un apakšuzņēmēja parakstīts vienošanās protokols, kurā ir uzskaitīti 
apakšuzņēmējam paredzētie darbi un kurā apakšuzņēmējs uzņemas šos darbus veikt (par katru 
no apakšuzņēmējiem); 
7.6.3. ja apakšuzņēmējam nododamais apjoms ir vismaz 10% no kopējā apjoma, uz to ir 
attiecināmi Nolikuma 6.6.punktā norādītie izslēgšanas nosacījumi un par katru šādu 
apakšuzņēmēju ir jāiesniedz Nolikuma 7.2.1.punktā vai 7.3.punktā norādītie dokumenti; 
7.7. Ja Kandidāta vai apakšuzņēmēja reģistrācijas valstī, dokumenti, kas Kandidātam vai 
apakšuzņēmējam jāiesniedz, atbilstoši Nolikuma 7.punkta prasībām, netiek izdoti, šādus 
dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti 
neparedz, — ar paša piegādātāja apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, 
zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās 
dzīvesvietas) valstī. 
7.8. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras 
dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai sarunu nolikumā noteiktajām kandidātu 
kvalifikācijas (atlases) prasībām. Kandidāts iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma 
procedūras dokumentu par katru personu, uz kuras iespējām Kandidāts balstās, lai apliecinātu, 
ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām 
Kandidātu atlases prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu 
vērtība ir vismaz 10 procenti no līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu 
Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. Dokumenta forma 
pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmas tīmekļa vietnē (espd.eis.gov.lv ). 
8. Pieteikuma iesniegšanas vieta un termiņš 
8.1. Kandidāts pieteikumus iesniedz līdz Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu 
apakšsistēmā www.eis.gov.lv norādītājam termiņam. 
Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie pieteikumi 
tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām. 
8.2. Ja no sistēmas uzturētāja (Valsts reģionālās attīstības aģentūra) būs saņemts 
paziņojums par traucējumiem elektroniskās informācijas sistēmas darbībā, kuru dēļ nav 
iespējams iesniegt pieteikumus, pieteikumu iesniegšanas termiņš tiks pagarināts un 
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pircēja profilā publicēs informāciju par pieteikumu 
iesniegšanas termiņa pagarināšanu. Ja no sistēmas uzturētāja būs saņemts paziņojums par 
traucējumiem elektroniskās informācijas sistēmas darbībā, kuru dēļ nav iespējams nodrošināt 
pieteikumu drošību, iepirkuma procedūra tiks pārtraukta.  
9. Valoda, kādā iesniedzami pieteikumi 
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Pieteikumi jāiesniedz latviešu valodā. Pieteikums var būt arī citā valodā, bet tam jābūt 
pievienotam tulkojumam latviešu valodā ar noteikumu, ka interpretējot pieteikumu attiecīgais 
tulkojuma teksts ir prioritārs. 
10. Pieteikuma spēkā esamības termiņš 
Kandidāta pieteikuma spēkā esamības termiņš: 90 dienas no sarunu nolikuma 8.2.punktā 
norādītā datuma. Pieteikumi ar mazāku derīguma termiņu tiks noraidīti kā neatbilstoši. 
Kandidātam viņa pieteikums ir saistošs uz visu pieteikuma derīguma termiņu vai līdz 
paziņojuma par Kandidāta neatbilstību saņemšanai. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var 
lūgt Kandidātam pagarināt Pieteikuma derīguma termiņu uz noteiktu laiku. Sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzēja lūgumam un Kandidāta atbildēm ir jābūt noformētām rakstiski. 
11. Pieteikumu noformēšana un iesniegšanas kārtība 
11.1. Kandidāts sagatavo un iesniedz pieteikumu saskaņā ar šī Nolikuma un skaidrojumu 
prasībām, kā arī ņemot vērā Latvijas Republikas un Eirops savienības spēkā esošos normatīvos 
aktus. 
11.1. Pieteikums jāiesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu 
apakšsistēmā, ievērojot šādas Kandidāta izvēles iespējas: 
11.1.1. izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos 
rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā ievietotās 
formas; 
11.2.1. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus Elektronisko 
iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs 
aizpildītas PDF formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā Kandidāts ir 
atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem). 
11.2. Pieteikums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Elektronisko iepirkumu 
sistēmas e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve pieteikumā 
ietvertajai informācijai, tostarp pieteikums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas 
programmatūras vai to ģeneratorus. 
12. Pieteikumu atvēršanas kārtība  
Iesniegtie pieteikumi tiks atvērti Elektronisko iepirkumu sistēmā uzreiz pēc pieteikumu 
iesniegšanas termiņa begām. 
13. Pieteikumu izskatīšanas kārtība un Kandidātu atlase 
13.1. Pieteikumu atbilstības pārbaude tiks veikta, lai noteiktu, vai pieteikums atbilst 
Nolikuma prasībām. Neatbilstošie pieteikumi tiks noraidīti. 
13.2. Ja Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs konstatēs, ka pieteikumā ietvertā vai Kandidāta 
iesniegtā informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, Kandidātam tiks lūgti 
skaidrojumi.  
13.3. Ja Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs būs pieprasījis izskaidrot vai papildināt 
pieteikumā ietverto vai Kandidāta iesniegto informāciju, bet Kandidāts to neveiks atbilstoši 
sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajām prasībām un termiņiem, Sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzējs pieteikumu vērtēs pēc savā rīcībā esošās informācijas. 
13.4.  Ja Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam rodas šaubas par iesniegto dokumenta kopijas 
autentiskumu, tas var pieprasīt, lai Kandidāts uzrāda dokumenta oriģinālu. 
13.5. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārbaudīt Kandidāta iesniegto informāciju 
kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, t.sk. 
pie iepriekšējiem pasūtītājiem. Gadījumos, kad Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir ieguvis 
informāciju šādā veidā, attiecīgais Kandidāts ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par 
attiecīgo faktu, ja Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai 
situācijai. 
13.6. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs noraidīs Kandidātu: 
13.6.1. Nolikumā noteiktajos obligātās izslēgšanas gadījumos; 
13.6.2. Ja Kandidāts nav sniedzis pilnībā visu 7.punktā prasīto informāciju tā kvalifikācijas 
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novērtēšanai; 
13.6.3. Ja Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs būs atzinis Kandidātu par neatbilstošu Nolikumā 
norādītajām kvalifikācijas prasībām.  
13.7. Ja kandidāts, kurš būtu uzaicināms iesniegt piedāvājumu, ir iesniedzis EVIPD kā 
sākotnējo pierādījumu atbilstībai kandidātu atlases prasībām, kas noteiktas paziņojumā par 
līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pirms 
lēmuma pieņemšanas par kandidātu atlases rezultātiem pieprasa iesniegt dokumentus, kas 
apliecina kandidāta atbilstību kandidātu atlases prasībām. 
13.8. Ja neviens no Kandidātiem neatbildīs kandidātu atlases noteikumu prasībām, 
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir tiesības noraidīt visus pieteikumus vai atcelt 
Kandidātu atlasi un, ja nepieciešams, izsludināt atkārtotu Kandidātu atlasi. 
13.9. Visi Kandidāti, kuru pieteikumi tiks atzīti par atbilstošiem atlases prasībām, tiks 
uzaicināti iesniegt piedāvājumus Sarunu 2.posmā. 
14. Sarunas (sarunu procedūras 2.posms) 
Visiem Kandidātiem, kuru pieteikumi tiks atzīti par atbilstošiem atlases prasībām, Sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzējs nosūtīs sarunu nolikumu (2.posms) un uzaicinājumu noteiktā termiņā 
iesniegt sarunu piedāvājumus, saskaņā ar sarunu nolikuma (2.posms) prasībām.  
15. Fizisko personu datu apstrāde 
15.1. Iepirkuma procedūras ietvaros Pretendenta iesniegto fizisko personu datu pārzinis ir AS 
"Latvenergo", reģ.Nr.40003230949. 
15.2. Kandidāts, kā no savas puses iepirkuma procedūras procesā un iepirkuma līguma izpildē 
iesaistīto personu, ka arī pieteikumā norādīto personu (t.sk. apakšuzņēmēju un iepriekšējo 
pasūtītāju kontaktpersonu) personas datu pārzinis, ir atbildīgs par attiecīgu personas datu 
subjektu datu apstrādes tiesiskā pamata nodrošināšanu. AS "Latvenergo" (turpmāk tekstā – 
Pārzinis) veic Kandidāta iesniegto fizisko personu datu apstrādi, lai izpildītu uz Pārzini 
attiecināmus juridiskus pienākumus un ievērotu Pārziņa leģitīmās intereses. 
15.3. Kandidāta piedāvājumā norādīto Kandidāta pilnvaroto personu datu apstrādes mērķis – 
izvērtēt iesniegtā piedāvājuma tiesiskumu. 
15.4. Kandidāta pieteikumā norādīto Kandidāta kontaktpersonu datu apstrādes mērķis – 
nodrošināt informācijas apriti. 
15.5. Pārzinis glabā Kandidāta pieteikumā norādītus fizisko personu datus atbilstoši 
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā noteiktajam iepirkumu procedūras 
dokumentu glabāšanas termiņam. 
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Pielikums Nr.1 
 

Kandidāta pieteikums dalībai sarunu procedūrā 
"M2M mobilo datu pārraides pakalpojuma sniegšana visā Latvijas Republikas teritorijā" 

 (ID Nr. IPR-64542) 

 
Iepazinušies ar sarunu procedūras "M2M mobilo datu pārraides pakalpojuma sniegšana visā 
Latvijas Republikas teritorijā" dokumentiem un tā grozījumiem, papildinājumiem un 
pielikumiem, kuru saņemšana ar šo ir apliecināta, mēs, apakšā parakstījušies un būdami 
attiecīgi pilnvaroti Kandidāta ______________________ vārdā, 

ar šī pieteikuma iesniegšanu: 
- piesakāmies dalībai sarunu procedūrā "M2M mobilo datu pārraides pakalpojuma 
sniegšana visā Latvijas Republikas teritorijā"; 
- apliecinām, ka esam iepazinušies ar Kandidātu atlases noteikumiem, izprotam un ar šī 

pieteikuma iesniegšanu pilnībā akceptējam tos; 
- apliecinām, ka apņemamies neveikt krāpnieciskas un koruptīvas darbības iepirkumu 

procesā, ievērot konkurenci regulējošo normatīvo aktu prasības, neiesaistīties konkurenci 
ierobežojošos darījumos un nepieļaut interešu konflikta situācijas savstarpējā sadarbībā; 

- apliecinām, ka visas pieteikumā sniegtās ziņas ir patiesas; 
- apliecinām, ka pieteikuma spēkā esamības termiņš ir 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas 

no pieteikuma iesniegšanas beigu termiņa; 
- apliecinām, ka uz mums, kā Kandidātu, mūsu valdes vai padomes locekļiem, patieso 

labumu guvējiem, pārstāvēttiesīgām personām vai prokūristiem vai personām, kuras ir 
pilnvarotas pārstāvēt mūsu darbībās, kas saistītas ar filiāli, nav noteiktas starptautiskās vai 
nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas 
Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras 
ietekmē noteiktā līguma izpildi. 

 

Kandidāts ir mazais / vidējais uzņēmums (MVU*)1: ________ (Jā/ Nē) 
 

Kandidāta kontaktpersona iepirkuma jautājumos: 
 
______________________________________________ 
(vārds, uzvārds)  
______________________________________________ 
(e-pasts) 
______________________________________________ 
(tālrunis) 
    
paraksts 
     
  

                                                 
1 MVU* - Atbilstoši EK regulā 800/2008 noteiktajai MVU definīcijai, uzņēmumu ir MVU, ja tas 
nepārsniedz divus no trim noteiktajiem kritērijiem: 

1.) Darbinieku skaits nepārsniedz 250; 
2.) Gada apgrozījums nepārsniedz 50 milj.eiro; 
3.) Gada bilances kopsumma nepārsniedz 43 milj.eiro. 
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Pielikums Nr.2  
 

Kandidāta apakšuzņēmēju saraksts 
Apakšuzņēmēja 

nosaukums 
Reģistrācijas Nr. Apakšuzņēmēja 

darbu saraksts 
Apakšuzņēmēja darbu apjoms % 

no kopējā apjoma 
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Pielikums Nr.3 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 

Nr. 
p.k. 

1. Obligātās prasības 

1.1. 
Pretendents nodrošina GSM (2G), UMTS (3G) un LTE (4G) datu pārraides tehnoloģiju Latvijas 
Republikas teritorijā, pretendenta tīkla pārklājums ir ne mazāks par 90% no Latvijas Republikas 
teritorijas platības.  

1.2. 
Pretendents var nodrošināt bezmaksas automātisku paziņojumu nosūtīšanu no savas sistēmas Pasūtītājam 
tā noteiktā formātā, atbilstoši Pasūtītāja noteiktajiem kritērijiem par pieslēgumu raksturojošiem datiem un 
sasniegtajiem patēriņa apjoma sliekšņiem.  

1.3. 
Pretendents nodrošina Pasūtītājam iespēju saņemt individuālus GPRS APN piekļuves punktus 2G/3G/4G 
tīklā, datu pārraidei izmantojot GRE enkapsulāciju no Pretendenta GGSN iekārtām līdz Pasūtītāja GRE 
enkapsulācijas gala iekārtām, pielietojot IPSEC VPN datu aizsardzību GRE enkapsulētai datu pārraidei.  

1.4. 
Pretendents nodrošina Pasūtītāja SIM kartēm savstarpējo savienojumu bloķēšanu (P2P Peer to Peer 
blocking – pieslēgums ar pieslēgumu  savienojumu bloķēšanu). 

1.5. 
Pretendents nodrošina statisko IP adresāciju Pasūtītāja individuālos GPRS APN piekļuves tīklos katrai 
pasūtītāja SIM kartei. 

1.6. Pretendents nodrošina citu publisko APN izmantošanas liegumu Pasūtītāja pasūtītām SIM kartēm. 

1.7. 

Piegādātājs nodrošina ar sekojošām SIM kartēm: 
 Plug-in SIM (2FF) 
 Micro SIM (3FF) 
 Nano SIM (4FF) 
 M2M SIM (MFF2) (lodējama) 

1.8. 
Pretendents nodrošina automātisku tarifu plānu maiņu mēneša ietvaros, atbilstoši pieslēguma sasniegtam 
apjomam izdevīgākajam Pretendenta M2M tarifam. Katra mēneša sākumā visiem Pasūtītāja 
pieslēgumiem tiek atjaunots starta/lētākais M2M tarifu plāns. 

1.9. 
Pretendents nodrošina Pasūtītājam bezmaksas attālinātu piekļuvi tekošai informācijai par saviem 
pieslēguma numuriem, iespēju administrēt pieslēgumus un izmantoto pakalpojumu konfigurāciju 
izmaiņas kā arī iespēju sameklēt attiecīgo SIM kartes numuru pēc tai piešķirtās IP adreses. 

1.10. 
Pretendents nodrošina ikmēneša datu pārraides pakalpojuma detalizēta rēķina sagatavošanu bez papildus 
samaksas un nosūtīšanu uz Pasūtītāja norādīto elektroniskā pasta adresi. 

1.11. 
Pretendents nodrošina Pasūtītāja pasūtītām SIM kartēm uzdrukātu SIM kartes ICCID informāciju uz 
pašām SIM kartēm kā arī operatora atpazīstamības logo vai simbolu SIM karšu otrajā pusē. 

1.12. 
Pretendents nodrošina SMS ziņojumu saņemšanu Pasūtītāja aktivizētām SIM kartēm uz to attiecīgiem 
abonentu numuriem. 

1.13. 
Pretendents nodrošina  Pasūtītājam  WEB servisu pieejamību automatizētai datu apmaiņai par aktuālo 
abonentu pieslēgumu statusu. 

1.14. 
Pretendents apņemas 6 mēnešu laikā, kopš līguma noslēgšanas brīža, izstrādāt sadarbībā ar Pasūtītāju 
rezerves pieslēguma tehnisko risinājumu un procedūru M2M pakalpojuma nodrošināšanai publisko 
sakaru kanālu nepieejamības gadījumā, kas pārsniedz 12 stundas. 

1.15. 

SIM karšu piegādes nosacījumi 
Pretendents nodrošina, ka SIM kartes tiek nogādātas Pasūtītājam  ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā 
pēc pasūtījuma saņemšanas 
Pretendents nodrošina, ka tiek piegādātas tikai un vienīgi tāda izmēra SIM kartes, kādas minētas 
pasūtījumā (Plug-in SIM (2FF), Micro SIM (3FF), Nano SIM (4FF), M2M SIM (MFF2)) bez iespējām to 
veidus manuāli mainīt (ja vien pasūtījumā nav minēts savādāk). Atkarībā no pieprasījuma, pretendents 
nodrošina SIM kartes  ar ieslēgtiem vai izslēgtiem PIN kodiem . 

1.16. 
SIM kartes tiek piegādātas neaktīvā statusā. Pēc Pasūtītāja telefoniska vai rakstiska  pieprasījuma 
saņemšanas  Pretendents nodrošina SIM karšu aktivizēšanu  ne vēlāk kā 1 darba dienas laikā . 

Nr. 
p.k. 

2.Neobligātās prasības 

2.1 
Uz piegādājamo SIM karšu plastikāta ietvariem ir ar skeneri nolasāma ICCID informācija Data Matrix 
barcode formātā. 


