
Paziņojums par pieņemto lēmumu 
 

1. Pasūtītāja nosaukums: Ilūkstes novada pašvaldība. 
Adrese: Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447. 
Tālrunis: 654 47850 
 
2. Identifik ācijas Nr.“INP 2014/1KPFI” 
 
3.Iepirkuma priekšmets: “Siltumn īcefekta gāzu emisiju samazināšana Ilūkstes 
novada publiskā apgaismojuma infrastruktūrā” 
 (CPV kods – 31527260-6, 45231400-9). 
„1.daļa - Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ilūkstes pilsētas Zemgales, 
Jelgavas un Upes ielu apgaismojuma infrastruktūrā ” 
„2.daļa - Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Subates pilsētas Domes, 
Skolas un Smilšu ielu apgaismojuma infrastruktūrā ” 
 
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 18.03.2014.  
 
5. Iesniegtie piedāvājumi: četri 

Nr.p
.k 

Pretendents Piedāvājuma cena EUR 
(bez PVN) 

1. 
 

SIA “BORG” 
Reģ. Nr. 41503012572 
Mazā dārza iela 5-7, Daugavpils, LV-5404  

1.daļa 74815,65 
2. daļa 91801,70 

2. 
SIA “Austrumu energoceltnieks” 
Reģ. Nr. 41503036759 
Kārklu iela 14, Daugavpils, LV-5401 

1.daļa  49235,22 
2.daļa 59259,96 

3. 
SIA „Latgales sakaru serviss” 
Reģ. Nr. 41503032600 
Višķu iela 23, Daugavpils, LV-5410 

1.daļa 59611,31 
2.daļa 73209,63 

4. 
SIA „VIZULO” 
Reģ. Nr. 40103590897 
Ganību dambis 7A, Rīga, LV-1045 

1.daļa 68845,69 
2.daļa 67190,28 

 
6. Noraidītie pretendenti : 
 
SIA „Latgales sakaru serviss” iesniegtais piedāvājums neatbilst Nolikuma 
prasībām: 

1. 3.pielikuma „Tehniskās specifikācijas” 3 daļas „Gaismekļu specifikācija” 2. 
sadaļas „Funkcionālie parametri” 2.1 punktā pieprasīts parametrs „sistēmas gaismas 
plūsma, ne mazāk kā 5500Lm +2,5%”, bet pretendents piedāvā  raksturlielumu 5200 
Lm, kas neatbilst nolikumā  norādītā lieluma  prasībām. 

2. 3 daļas „Gaismekļu specifikācija” 4. sadaļas „Gaismekļa ekspluatācijas 
parametri” 4.1 punktā pieprasīts parametrs „Gaismekļa kalpošanas laiks, stundas ne 
mazāk kā 65000”, bet pretendents savā piedāvājumā norāda gaismekļa kalpošanas 
laiku ne mazāku kā 50000 stundas.  

Piedāvātie parametri ir norādīti svešvalodā, kas neatbilsts nolikuma 
1.11.4.punkta prasībām, kas  noteic, ka piedāvājums  jāsagatavo latviešu valodā, jo 
gadījumā, ja kāds dokuments vai citi piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli ir 



svešvalodā, tam jāpievieno Pretendenta vadītāja vai pilnvarotas personas 
(pievienojams pilnvaras oriģināls) apstiprināts tulkojums latviešu valodā.  

3. 4. sadaļas „Gaismekļa ekspluatācijas parametri”: 
3.1. 4.5 punktā „Papildus prasības” pieprasījuma tehniskie parametri norādīti 

šādi: 
* Atverot gaismekļa korpusu, tiek pārtraukta tā elektrobarošanas padeve – 
„drošās apkalpošanas funkcija”; 
* Gaismekļa konstrukcijā ir iestrādāts spiedienu izlīdzinošs mitruma/putekļu 
filtrs, kas novērš kondensāta veidošanos gaismekļa korpusā; 
* Gaismekļa konstrukcijā, elektrotehnisko mezglu savienojumos un LED 
gaismas plašu elektrobarošanas kontaktos nav izmantota rokas lodēšanas 
funkcija, bet konektoru tehnoloģija. 

3.2. 4.6. punktā „Gaismas avota automātiska aizsardzība no pārkarsēšanas” 
pieprasījuma tehniskais parametrs norādīts šāds: 
 *Ar gaismas avota patērējamās jaudas samazināšanos. 

Savukārt pretendents savā piedāvājumā iepriekš minēto punktu apraksta vietā 
norāda vārdu „jā” , nevis nosauc tehniskos parametrus. 

4. 5 sadaļas „Vides aizsardzība” 5.1. apakšpunktā „Aizsardzība no piesārņojuma 
ar gaismu, ne sliktāk kā:” pieprasījuma tehniskais parametrs norādīts šāds:  
* 0 kandelas gaismas izstarojums virs 90° no apgaismojamās virsmas. 
Savukārt pretendents savā piedāvājumā iepriekš minēto punktu apraksta vietā norāda 
vārdu „jā” , nevis nosauc tehniskos parametrus. 

5. Pretendents specifikācijas 4 daļā „Ielu apgaismojuma vadības sistēmas 
specifikācija” vispār nav iesniedzis piedāvātos  parametrus. 

6. nolikuma 11.1.1. punktā noteiktajam, ka pretendentam jāiesniedz sertifikāti 
(kopijas, kas var būt neapliecinātas), kas apliecina konkrēto LED gaismekļu atbilstību 
Eiropas Savienības direktīvas Nr.2004/108/EC (elektromagnētiskā savietojamība) un 
Eiropas Savienības direktīvas Nr.2006/95/EC (Zemsprieguma direktīva) un šādām 
Latvijas standartu prasībām:  

LVS EN 61000-3-2:2006;  
LVS EN 61000-3-2:2006 /A1:2009;  
LVS EN 61000-3-2:2006 /A2:2009;  
LVS EN 60598-2-3:2003 /A1:2011;  
LVS EN 60598-1:2009 /A11:2009; 
LVS EN 62031:2009;  
LVS EN 55015:2007 /A1:2007;  
LVS EN 55015:2007 /A2:2009;  
LVS EN 61547:2010;  
LVS EN 61347-1:2008 + A1:2011 + A2:2013; 
LVS EN 61347 - 2 - 13:2007  
LVS EN 62471:2009; standarti vai ekvivalenti. 

Pretendents nav iesniedzis nolikuma 11.1.1.punkta prasībām atbilstošu 
sertifikātu kopijas, kas apliecinātu gaismekļu atbilstību ES direktīvu un Latvijas 
standartu prasībām. 

7. Nolikuma 11.1.2. punktam, kas paredz, ka  pretendents iesniedz gaismekļu 
ražotāja izsniegtu apliecinājumu (oriģinālu vai pretendenta apliecinātu kopiju), kas 
apliecina, ka pretendenta piedāvāto gaismekļu kalpošanas laiks atbilst gaismekļa 
specifikācijā noteiktajām gaismekļu kalpošanas laika prasībām (apliecinājumā ir 
skaidri identificējams piedāvāto gaismekļu modelis un prognozētais kalpošanas laiks 
stundās). 



Pretendents nav iesniedzis nolikuma 11.1.2.punkta prasībām atbilstošu 
gaismekļu ražotāja izsniegtu apliecinājumu (oriģinālu vai pretendenta apliecinātu 
kopiju). 
SIA „Austrumu energoceltnieks” iesniegtais piedāvājums neatbilst Nolikuma 
prasībām: 

1. 3.pielikuma „Tehniskās specifikācijas” 3 daļas „Gaismekļu specifikācija” 2. 
sadaļas „Funkcionālie parametri” 2.1 punktā pieprasīts parametrs „sistēmas gaismas 
plūsma, ne mazāk kā 5500Lm +2,5%”, bet pretendents piedāvā  raksturlielumu 5200 
Lm, kas neatbilst nolikumā  norādītā lieluma  prasībām. 

2. 3 daļas „Gaismekļu specifikācija” 4. sadaļas „Gaismekļa ekspluatācijas 
parametri” 4.1 punktā pieprasīts parametrs „Gaismekļa kalpošanas laiks, stundas ne 
mazāk kā 65000”, bet pretendents savā piedāvājumā norāda gaismekļa kalpošanas 
laiku ne mazāku kā 50000 stundas. 

Piedāvātie parametri ir norādīti svešvalodā, kas neatbilsts nolikuma 
1.11.4.punkta prasībām, kas  noteic, ka piedāvājums  jāsagatavo latviešu valodā, jo 
gadījumā, ja kāds dokuments vai citi piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli ir 
svešvalodā, tam jāpievieno Pretendenta vadītāja vai pilnvarotas personas 
(pievienojams pilnvaras oriģināls) apstiprināts tulkojums latviešu valodā.  

3. 4. sadaļas „Gaismekļa ekspluatācijas parametri”: 
3.1. 4.5 punktā „Papildus prasības” pieprasījuma tehniskie parametri norādīti 

šādi: 
* Atverot gaismekļa korpusu, tiek pārtraukta tā elektrobarošanas padeve – 
„drošās apkalpošanas funkcija”; 
* Gaismekļa konstrukcijā ir iestrādāts spiedienu izlīdzinošs mitruma/putekļu 
filtrs, kas novērš kondensāta veidošanos gaismekļa korpusā; 
* Gaismekļa konstrukcijā, elektrotehnisko mezglu savienojumos un LED 
gaismas plašu elektrobarošanas kontaktos nav izmantota rokas lodēšanas 
funkcija, bet konektoru tehnoloģija. 

3.2. 4.6. punktā „Gaismas avota automātiska aizsardzība no pārkarsēšanas” 
pieprasījuma tehniskais parametrs norādīts šāds: 

 *Ar gaismas avota patērējamās jaudas samazināšanos. 
Savukārt pretendents savā piedāvājumā iepriekš minēto punktu apraksta vietā 

norāda vārdu „jā” , nevis nosauc tehniskos parametrus. 
4. nolikuma 11.1.1. punktā noteiktajam, ka pretendentam jāiesniedz sertifikāti 

(kopijas, kas var būt neapliecinātas), kas apliecina konkrēto LED gaismekļu 
atbilstību Eiropas Savienības direktīvas Nr.2004/108/EC (elektromagnētiskā 
savietojamība) un Eiropas Savienības direktīvas Nr.2006/95/EC (Zemsprieguma 
direktīva) un šādām Latvijas standartu prasībām:  

LVS EN 61000-3-2:2006;  
LVS EN 61000-3-2:2006 /A1:2009;  
LVS EN 61000-3-2:2006 /A2:2009;  
LVS EN 60598-2-3:2003 /A1:2011;  
LVS EN 60598-1:2009 /A11:2009; 
LVS EN 62031:2009;  
LVS EN 55015:2007 /A1:2007;  
LVS EN 55015:2007 /A2:2009;  
LVS EN 61547:2010;  
LVS EN 61347-1:2008 + A1:2011 + A2:2013; 
LVS EN 61347 - 2 - 13:2007  
LVS EN 62471:2009; standarti vai ekvivalenti. 



Pretendents nav iesniedzis nolikuma 11.1.1.punkta prasībām atbilstošu 
sertifikātu kopijas, kas apliecinātu gaismekļu atbilstību ES direktīvu un Latvijas 
standartu prasībām. 

5. Nolikuma 11.1.2. punktam, kas paredz, ka  pretendents iesniedz gaismekļu 
ražotāja izsniegtu apliecinājumu (oriģinālu vai pretendenta apliecinātu kopiju), kas 
apliecina, ka pretendenta piedāvāto gaismekļu kalpošanas laiks atbilst gaismekļa 
specifikācijā noteiktajām gaismekļu kalpošanas laika prasībām (apliecinājumā ir 
skaidri identificējams piedāvāto gaismekļu modelis un prognozētais kalpošanas laiks 
stundās). 
Pretendents nav iesniedzis nolikuma 11.1.2.punkta prasībām atbilstošu gaismekļu 
ražotāja izsniegtu apliecinājumu (oriģinālu vai pretendenta apliecinātu kopiju). 

6. Saskaņā ar nolikuma 3.7.1 punktu, pretendenta Tehniskajam piedāvājumam 
jāatbilst nolikuma 3.pielikumam un jābūt sagatavotam katrai iepirkuma priekšmeta 
daļai (daļa Nr. 1 „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ilūkstes pilsētas 
Zemgales, Jelgavas un Upes ielu apgaismojuma infrastruktūrā” un daļa Nr.2 
„Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Subates pilsētas Domes, Skolas un 
Smilšu ielu apgaismojuma infrastruktūrā”) atsevišķi.  
Pretendents nav sagatavojis tehnisko piedāvājumu katrai daļai atsevišķi. 

7. ievērojot nolikuma 1.11.4.punktā noteikto, piedāvājums jāsagatavo latviešu 
valodā. Ja kāds dokuments vai citi piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli ir 
svešvalodā, tam jāpievieno Pretendenta vadītāja vai pilnvarotas personas 
(pievienojams pilnvaras oriģināls) apstiprināts tulkojums latviešu valodā.  
Pretendents iesniedzis sertifikātus (piedāvājuma 21., 22., 23., 25., 26., 27., 28., 
29.,30.lp,) svešvalodā, kas neatbilst nolikuma 1.11.4. punkta prasībām, jo 
dokumentiem, kas iesniegti svešvalodā jābūt pievienotiem atbilstošiem tulkojumiem 
latviešu valodā.  

8. izpildot nolikuma 3.7.2. punktu, pretendentam jāiesniedz apliecinājums par 
apņemšanos izpildīt Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības. 
Pretendents nav iesniedzis augstāk norādīto apliecinājumu.  

SIA „BORG” iesniegtais piedāvājums neatbilst Nolikuma prasībām: 
1. Nolikuma 3.4.1. punkta prasībām, kas paredz, ka pretendenta piedāvātais 

būvdarbu vadīšanas speciālists ir sertificēts elektroietaišu būvdarbu vadīšanas un 
būvuzraudzības jomā un iepriekšējos 5 (piecos) gados ir guvis pieredzi vismaz 3 (trīs) 
publiskās teritorijas LED apgaismojuma objektu būvdarbu vadīšanā, kur kopējā 
īstenotā projektu vērtība ir vismaz divas reizes lielāka kā Pretendenta piedāvātā 
līgumcena. 

Pretendents iesniegtajā piedāvājumā norāda būvdarbu vadīšanas speciālista 
pieredzi publiskās teritorijas LED apgaismojuma objektu  būvdarbu vadīšanā, bet 
tikai vienam objektam, ir nosakāma LED apgaismojuma būvdarbu vērtība projektā 
(EUR 88052,53) un tā nav vismaz divas reizes lielāka par piedāvāto līgumcenu. 
Pārējiem LED apgaismojuma būvdarbu objektiem,  nav norādīta izmaksu vērtība.  

Līdz ar to būvdarbu vadīšanas speciālista gūtā pieredze neatbilst nolikuma 3.4.1. 
punkta prasībām.  

2. nolikuma 11.1.1. punktā noteiktajam, ka pretendentam jāiesniedz sertifikāti 
(kopijas, kas var būt neapliecinātas), kas apliecina konkrēto LED gaismekļu 
atbilstību Eiropas Savienības direktīvas Nr.2004/108/EC (elektromagnētiskā 
savietojamība) un Eiropas Savienības direktīvas Nr.2006/95/EC (Zemsprieguma 
direktīva) un šādām Latvijas standartu prasībām:  

LVS EN 61000-3-2:2006;  
LVS EN 61000-3-2:2006 /A1:2009;  



LVS EN 61000-3-2:2006 /A2:2009;  
LVS EN 60598-2-3:2003 /A1:2011;  
LVS EN 60598-1:2009 /A11:2009; 
LVS EN 62031:2009;  
LVS EN 55015:2007 /A1:2007;  
LVS EN 55015:2007 /A2:2009;  
LVS EN 61547:2010;  
LVS EN 61347-1:2008 + A1:2011 + A2:2013; 
LVS EN 61347 - 2 - 13:2007  
LVS EN 62471:2009; standarti vai ekvivalenti. 

Pretendents nav iesniedzis nolikuma 11.1.1.punkta prasībām atbilstošu 
sertifikātu kopijas, kas apliecinātu gaismekļu atbilstību ES direktīvu un Latvijas 
standartu prasībām. 

3. Nolikuma 11.1.2. punktam, kas paredz, ka pretendents iesniedz gaismekļu 
ražotāja izsniegtu apliecinājumu (oriģinālu vai pretendenta apliecinātu kopiju), kas 
apliecina, ka pretendenta piedāvāto gaismekļu kalpošanas laiks atbilst gaismekļa 
specifikācijā noteiktajām gaismekļu kalpošanas laika prasībām (apliecinājumā ir 
skaidri identificējams piedāvāto gaismekļu modelis un prognozētais kalpošanas laiks 
stundās). 

Pretendents nav iesniedzis nolikuma 11.1.2.punkta prasībām atbilstošu 
gaismekļu ražotāja izsniegtu apliecinājumu (oriģinālu vai pretendenta apliecinātu 
kopiju). 

4. ievērojot nolikuma 1.11.4.punktā noteikto, piedāvājums jāsagatavo latviešu 
valodā. Ja kāds dokuments vai citi piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli ir 
svešvalodā, tam jāpievieno Pretendenta vadītāja vai pilnvarotas personas 
(pievienojams pilnvaras oriģināls) apstiprināts tulkojums latviešu valodā.  

Pretendents iesniedzis sertifikātus (piedāvājuma 55., 56., 57., 58., 59., 60., 
61.lp,) svešvalodā, kas neatbilst nolikuma 1.11.4. punkta prasībām, jo dokumentiem, 
kas iesniegti svešvalodā jābūt pievienotiem atbilstošiem tulkojumiem latviešu valodā.  
 
7. Informācija par uzvarētāju, kurš iesniedzis nolikuma prasībām atbilstošu 
piedāvājumu ar viszemāko cenu: 

Nr.p.k Pretendents 
Līgumcena bez PVN 

(EUR) 
 

1. 
SIA „VIZULO” 
Reģ. Nr. 40103590897 
Ganību dambis 7A, Rīga, LV-1045 

1.daļa 68845,69 
2.daļa 67190,28 

 
 


