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==================================================================================== 

 
 
2014.gada 2. jūnijā 
Nr. _____________ 
 

Pretendentiem iepirkumā 
 
 

 Skaidrojums par iepirkuma procedūras dokumentācijā ietvertajām prasībām 
 

 Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā (LSPA) ir saņemti iespējamo pretendentu 
jautājumi iepirkumā-atklātā konkursā “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija”. 

 Atbilstoši uzdotajiem jautājumiem sniedzam šādas atbildes: 

1) Saskaņā ar nolikuma punktu 2.2.13. Pretendentam pastāv iespēja nepieprasīt avansa 
maksājumu. Ar ko ir pamatota Nolikuma punktā 2.2.6. prasība par ,,Pretendenta likvidātes 
koeficients saskaņā ar pēdējā pārskata gada datiem 2013.gadā (apgrozāmie līdzekļi/ īstermiņa 
saistības) ir ne mazāks, kā 1,00 (viens).”, ja Nolikuma punkts nr. 2.2.13. paredz bankas 
apliecinājumu avansa saņemšanas gadījumā? 

Atbilde - Pasūtītājs vēlas pārliecināties, ka Pretendentam pietiek apgrozāmie līdzekļi, kā arī 
Pretendentam nav problēmu ar pārāk lielām kreditora saistībām. Šāds pants neierobežo 
konkurenci, jo daudziem uzņēmumiem šīs kritērijs nerada šķēršļus piedalīties atklātajā 
konkursā. 

2) Kas tiek saprasts ar Nolikuma 2. Pielikuma 2.2. punktā minēto: ,,Materiāliem un 
izstrādājumiem pēc izturības ir jābūt paredzētiem publiskām ēkām, ņemot vērā mācību iestādes 
specifiku”. Šis termins ir pārāk vispārīgs, lai attiecinātu to uz visiem materiāliem. Gadījumā, ja runa 
ir par apgaismojumu, tad to raksturojošie radītāji ir IK un IP klases, kuras pasūtītām ir jādefinē, 
jāattiecina uz katru gaismekli un jāiekļauj Nolikuma grozījumos.  

Atbilde - Gaismekļu tehniskajās specifikācijās noradīti IP un IK klases, sakarā ar ko nav 
pamata uzskatīt šo punktu par šķēršļi piedalīties atklātajā konkursā. Visos pārējos 
gadījumos jāvadās pēc Latvijas Būvnormatīviem. 

3) Ņemot vērā, ka ar Nolikuma 2. Pielikuma punkts 7.4. paredz elektroenerģijas izdevumu 
iekļaušanu cenas veidošanas mehānismā, kā Pasūtītājs plāno organizēt objektā Izpildītāja 
patērētās elektroenerģijas apjoma uzskaiti būvdarbu veikšanas laikā? 

Atbilde - Saskaņā ar Nolikuma 2.Pielikuma 7.4. pantu, vienības cenās jāiekļauj izdevumi par 
elektroenerģiju, siltumu, ūdeni, kanalizāciju u.c. komunālie un saistītie ar būvdarbu 
veikšanu vispār-obligātie maksājumi būvdarbu veikšanas laikā. Gadījumā, ja Pretendents 
plāno izmantot Pasūtītāja elektrības pieslēguma vietas (ja tas ir tehniski iespējams), tad 
Pretendents pirms šādu darbu veikšanas par saviem līdzekļiem uzstāda jaudas 
mērinstrumentus vai saskaņo ar Pasūtītāju citu kWst aprēķina metodiku. Vēršam 
Pretendenta uzmanību tam, ka Pretendentam, iespējams, tehnisko iemeslu dēļ jādomā par 
cita veida pieslēgumiem, kas nav atkarīgi no Pasūtītāja, un izdevumus, kas ar to saistīti, 
jāiekļauj vienības cenās. Izpildītājs arī var ņemt pārvietojamos dīzeļģenerātorus, ja tie 
viņam ir izdevīgi. Šajā gadījumā Izpildītājam ar Pasūtītāju, ja tas izmantos LSPA resursus, 
būs jāvienojas par patērētās elektrības, ūdens u.tml. apmaksu. 

4) Kā Iepirkuma komisija realizējot Nolikuma 7.1. punktā minētās tiesības plāno nodrošināt, ka 
pieaicinātais eksperts nav ieinteresētā persona un nepastāv interešu konflikts?  
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Atbilde - Pasūtītājs nodrošina ekspertu un iepirkuma komisijas locekļu neatkarību saskaņā 
ar Publiskā iepirkuma likuma (turpmāk PIL) 23.(3) pantu. 

5) Iepazīstoties ar Nolikuma sastāvdaļu - Apgaismojuma modernizācijas projekts ir radušies 
sekojoši jautājumi: 

5.1) Ņemot vērā, ka Apgaismojuma modernizācijas projektā minēts: „Nedrīkst izmantot 
standarta luksometru ar vispārējo Ä-aproksimējošo filtru. LED apgaismojuma vidējā līmeņa 
noteikšanai, ka arī citiem parametriem, nepieciešams izmantot spektrometru, vai cita veida 
atbilstošu mērinstrumentu. Izmantotājam mērinstrumentam jābūt atbilstoši sertificētām.” Pasūtītājs 
var paskaidrot, kur šāds spektrometrs ir pieejams un kādai sertifikācijai (ES / LV regulām vai 
standartiem) tam jāatbilst?  

Pasūtītājam nav tiesību lobēt kādu konkrētu mērinstrumenta aparāta izplatītāju. Šādi 
instrumenti pieejami, piemērām, Gigahertz-Optik, Konica Minolta un citiem. Iekārtai jābūt 
kalibrētai atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīviem. Šī prasība ir 
fundamentāla apgaismojuma kvalitātei, un bez tās nav iespējams nodot objektu 
ekspluatācijā. Šādas iekārtas piedāvā vairāki ražotāji, sakarā ar ko šī prasība neierobežo 
konkurenci. 

5.2) Ar ko ir pamatotas izvirzītās prasības: „Ne vairāk kā 60 OC”, kā Pasūtītājs pārliecināsies 
par šāda parametra spēkā esamību? Kā tas ietekmē apgaismojum intensitāti vai projektu 
kopumā? 

Atbilde - Pretendents, iespējams, norāda uz LED temperatūru (Tj). Ņemot vērā, ka LED 
moduļa temperatūra ietekmē LED moduļa darbības parametrus (ilgmūžību, spektru, utml.), 
Pasūtītājs vēlas pārliecināties, ka piedāvātie apgaismojuma ķermeņi strādā piemērotā 
režīmā (pareizi izvēlētā strāvā, radiators, utml.). Šo parametru iespējams pārbaudīt no 
ražotāja dokumentācijas (pamatotu šaubu gadījumā var veikt ekspertīzi). Šis parametrs 
piemīt vairākiem ražotājiem, un šī prasība nekāda veida neierobežo konkurenci. 

5.3) Kāda nozīme minētai prasībai par ,,Nominālo gaismas plūsmu” izpildi? Kā tā ietekmē gala 
rezultāta iegūto Faktisko gaismas plūsmu? Kā pasūtītājs plāno pārliecināties par ,,Nomināla 
gaismas plūsma” iesniegot paraugu atbilstību?  

Atbilde - Pretendents, iespējams, norāda uz parametru “Nomināla gaismas plūsma”. LED 
gaismas ķermeņiem vai spuldzēm, kā arī citiem gaismas ķermeņiem iespējams noteikt 
vismaz divas plūsmas – nomināla plūsma no LED moduļa un faktiskā LED plūsma no 
gaismas ķermeņa. Ņemot vērā pieredzi ar šo divu parametru jaukšanu, nepieciešams 
iesniegt abus parametrus, lai Pasūtītājs nepārprotami var salīdzināt pretendenta piedāvātos 
gaismas ķermeņus gan pēc nominālās plūsmas, gan pēc faktiskās plūsmas. Abus šos 
parametrus iespējams pārbaudīt no ražotāja tehniskās dokumentācijas ((pamatotu šaubu 
gadījumā var veikt ekspertīzi). Šie parametri ir pieejami vairākiem ražotājiem, sakarā ar ko 
tie nerada konkurences ierobežojumus.  

5.4) Kā Pasūtītājs pamato minēto prasību: Gaismas starojums ,,> 120 grādi”? 

Atbilde - Saskaņā ar LVS EN 12464-1 apgaismojumam jābūt vienmērīgam. Lai nodrošinātu 
vienmērīgumu, projektā noteikti nominālie gaismas leņķi, t.sk. pretendenta minētais 
gaismas starojuma leņķis. Šis parametrs ir pieejams plašam piegādātāju klāstam, sakarā ar 
ko tas neierobežo konkurenci.  

5.5) Nav pamatojuma kādēļ produktam būtu jāatbilst Eiropas Savienībā spēku zaudējušiem 
testiem! Latvijā prasības pret LED spuldzēm regulē: MK noteikumi Nr. 187 no, 30.05.2000 Iekārtu 
elektrodrošības noteikumi, kuri atsaucas uz regulu 2006 / 95/ EC un ir spēkā esoši. MK noteikumi 
Nr. 483 no, 20.06.2000 Noteikumi par iekārtu elektromagnētisko saderību, kuri atsaucas uz regulu 
2004 / 108 / EC un ir spēkā esoši. Ja iepirkuma komisijā nav testu vai regulu eksperts, tad pietiek 
ar atsauci uz šiem MK noteikumiem. Absurda ir minētā prasība ,,Iesniegt ražotāja atbilstības 
deklarāciju”, ja šādi standarti vairs nav spēkā: 

a. standartam EN55o15:2oo6+A1:2oo7 beidzies derīguma termiņš (o1/ 05/ 2010); 

b. EN55o15: +A2:2oo9 beidzies derīguma termiņš (o1/ 03 / 2012); 

c. EN61547:2oo9 beidzies derīguma termiņš (o1/ 07/ 2012) ; 

d. EN61ooo-3-2:2oo6 beidzies derīguma termiņš (o1/ 02/ 2009); 

e. EN61ooo-3-2+A2:2oo9 beidzies derīguma termiņš (o1/ 07/ 2012); 
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f. EN61ooo-3-3:2oo8 beidzies derīguma termiņš (o1/ 09 / 2011); 

Atbilde - Saskaņā ar Nolikuma prasībām un LR spēkā esošiem normatīviem aktiem gaismas 
ķermeņiem jāatbilst vismaz Latvijas Republikas obligāti piemērojamo standartu klāstam 
(kas noradīti arī Pretendenta komentārā). Vēršam Jūsu uzmanību, ka MK noteikumi Nr.187 
nekādā veidā nepasargā Pasūtītāju no nekvalitatīvas preces, jo nenosaka nekāda prasības 
kvalitātes novērtēšanai – šie noteikumi reglamentē minimālas drošības prasības, 
marķēšanas principus un tirgus uzraudzības prasības. 
Papildus šīm prasībām, pastāv virkne standartu, kas nav obligāti, bet kurus Pasūtītājs var 
noteikt kā vēlamus. Vienlaikus, pasūtītājs norādīja, ka apgaismes ķermeņiem jāatbilst 
minētiem standartiem vai to ekvivalentiem. Paskaidrojam, ka gadījumā, ja kādi no 
normatīviem zaudē spēku, Pretendentam ir tiesības piedāvāt apgaismojuma ķermeņus, kas 
atbilst ekvivalentiem standartiem (t.sk. to jaunākām versijām).  
Vairāki ražotāji piedāvā šāda veida gaismas ķermeņus, sakarā ar ko tas nerada šķēršļus 
konkurencei.  

5.6) Standarts EN62493:2010 nav attiecināms uz Direktīvu 2004 / 108 / EK! Lūdzam labot. 

Atbilde - Visiem virsrakstiem ir paskaidrojošs raksturs, sakarā ar ko nav nepieciešams veikt 
labojumus atklātā konkursa nolikumā.  

5.7) Standarts EN5o1o2+A1:2oo2 nav attiecināms uz Direktīvu 2006/ 95/ EK! Lūdzam labot. 

Atbilde - Visiem virsrakstiem ir paskaidrojošs raksturs, sakarā ar ko nav nepieciešams veikt 
labojumus atklātā konkursa nolikumā.  

5.8) Kādēļ ir izvirzīta prasība ,,Iesniegt ražotāja LM80 testa protokolu, prognozes aprēķina 
metodika - TM-21”? Kā Pasūtītājs ir nonācis pie secinājuma, ka tieši šī metodika ir nepieciešama, 
lai novērtētu spuldžu kalpošanas mūžu? Vai nav to iespējams aizstāt ar ražotāja apliecinājumu par 
darbības laika garumu? 

Atbilde - LM80 T-21 metodika ir viena no vairākām plaši piemērotām testēšanas metodikām. 
Pasūtītājs paskaidro, ka Pretendents drīkst iesniegt ražotāja testa protokolu arī pēc 
ekvivalentas metodikas, piemēram LM-80. Diemžēl, ņemot vērā plašu rezonansi guvušo 
informācija saziņu līdzekļos par LED gaismas ķermeņu parametru viltošanu, Pasūtītājs 
neatzīs Pretendenta vai ražotāja sniegto apliecinājumu bez testēšanas protokola. Šāda 
veida testus veic vairāki ražotāji, sakarā ar ko nedrīkst to uzskatīt par šķērsli konkurencei.  

5.9) Ar ko pamatotas prasības par „Krāsu izmaiņas paredzamā darbības laikā, óooost (Au'v'), 
kur ne vairāk kā 0.007”, ja izstarotās gaismas krāsa ir noteikta ļoti plašā diapazonā 3000-4000K? 

Atbilde - Pasūtītājs paskaidro, ka šis parametrs nosaka gaismas spektra izmaiņas pēc 
noteikta laika. Pasūtītājs vēlas būt pārliecināts, ka objektā nenotiks būtiska spektra izmaiņa 
pēc objekta nodošanas ekspluatācijā. Šis parametrs nav saistīts ar Pretendenta minēto 
parametru Gaismas spektrs (K) (3000-4000K), un tos nedrīkst jaukt. Šis parametrs ir plaši 
pazīstams LED moduļu ražotājiem, un vairāki LED gaismekļu ražotāji, kas izmanto labas 
kvalitātes diodes, to spēj apliecināt ar tehnisko dokumentāciju, sakarā ar ko tas nerada 
šķēršļus konkurencei. 

5.10) Sadaļā Tips Nr.10. atrodams gaismeklis ar cokolu E27, bet tam pieprasītai spuldzei 
cokola izmērs ir E40. Lūdzu labot kļūdu. 

Atbilde – kļūda novērsta līdz ar grozījumiem nolikumā.  

5.11) Pretendentam nav iespējams ievērot pielikumā Nr. 2 iekļauto nosacījumu: „Nodrošināt 
Objektu vietas apgaismojuma klasei atbilstošu minimālo apgaismojuma rādītāju izpildi saskaņā ar 
Tehnisko specifikāciju un Latvij as standartu prasībām par darbavietu izgaismojumu: LVS EN 
12464-1.”, jo gaismekļus un spuldzes, kā arī to izvietojumu ir izvēlējies Pasūtītājs, kur pie šī 
nosacījuma Pretendentam, pie neveiksmīga projekta (nepareizas izvēles), jāiegulda savi līdzekļi 
nepilnību novēršanai. 

Atbilde - Ja projekts tiks īstenots saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām, tad tas 
būs sekmīgs un nekādi papildus līdzekļi nebūs jāiegulda. Saskaņā ar Nolikuma prasībām, 
Pretendentam jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar Līguma izpildi. Gadījumā, ja 
Pretendents tomēr nespēj nodrošināt apgaismojuma sistēmas atbilstību prasībām par 
darba vietu izgaismojumu: LVS EN 12464-1, tad tas, iespējams, nespēj piedāvāt kvalitatīvu 
risinājumu saskaņā ar Pasūtītāja izvirzītājām prasībām. 



4(4) 

 
5.13)Nolikumā LSPA 2014/ 1 iekļautā tehniskā specifikācija klaji pārkāpj Publisko iepirkumu 

likumu! Tehniskā specifikācija atbilst viena konkrēta ražotāja tehniskajiem raksturlielumiem. 
Likuma 17. pantā minēts: ,,...Tehniskās specifikācijas nodrošina vienādas iespējas visiem 
pretendentiem un nerada nepamatotus ierobežojumus konkurencei iepirkuma procedūrās.” 
Likuma 8.2 pantā minēts: ,,Iepirkuma komisija nosaka pamatotas un objektīvas prasības attiecībā 
uz pretendentiem un iepirkuma priekšmetu, nodrošinot, ka minētās prasības nerada nepamatotus 
ierobežojumus konkurencei iepirkumā...”  

Atbilde - Pasūtītājam 
nav informācijas, ka 
šāda veida gaismas 

ķermeņus spēj piedāvāt tikai viens pretendents, un ņemot vērā, ka visi augstākminētie 
parametri piemīt vairākiem ražotājiem, Pasūtītājs uzskata šo apgalvojumu par Pretendenta 
subjektīvo viedokli nolūkā panākt nolikuma izmainīšanu par labu konkrētā pretendenta 
vēlamajiem produktiem. Pasūtītājs nevar šādu pieeju akceptēt. Pasūtītājam objektīvi nav 
iespējams nodrošināt tādas prasības, kas atbilst pilnīgi visiem produktiem tirgū.   

5.14)Lūdzam grozīt nolikumu Apgaismojuma modernizācijas projektā minētās gaismekļu 
tehniskās specifikācijas punktus atsakoties no augstāk minētiem punktiem. Pretējā gadījuma 
būsim spiesti vērsties pie Iepirkumu uzraudzības biroja ar lūgumu atcelt Iepirkuma Nr. LSPA 2014/ 
1 rezultātus un SIA Vides investīciju fonda par nepamatotu valsts līdzekļu izšķērdēšanu un 
pārskatīt vēl neapstiprināto „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai 
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā " projektu. 

Atbilde - Nolikumā noteiktās prasībās ir samērīgās ar atbildību, kuru Pasūtītājs ir uzņēmies 
modernizācijas projekta ietvaros. Šajā gadījumā nav runa tikai par Pasūtītāja subjektīvu 
vēlmi savā objektā nomainīt gaismas ķermeņus vai tml., šajā gadījumā ir runa par KPFI 
projekta realizāciju, un Pasūtītājs ir finansiāli atbildīgs par visu KPFI projekta prasību 
izpildi. Tātad arī darbu veicējs ir atbildīgs pret pasūtītāju. Visi augstākminētie punkti 
izskaidrojami ar Pasūtītāja vēlmi izvērtēt Pretendenta piedāvājumu, LED gaismas ķermeņu 
LED avota kvalitāti, Pretendenta un tā piedāvāta ražotāja stabilitāti, profesionalitāti, un 
produkta kvalitāti. Visas prasībās bāzētas uz atzītiem pētījumiem un standartiem. Šādas 
prasības var izpildīt vairāki ražotāji vai Pretendenti, sakarā ar ko uzskatām Pretendenta 
iebildumus un pārmetumus par nepamatotiem.  

6) Nepieciešams precizēt gaismekļu skaitu atbilstoši to tipiem. 

Atbilde - Precizējam, ka zemāk ievietotājā tabulā ir precizēti gaismekļu skaiti atbilstoši to 
tipiem. Lūdzam ņemt vērā jaunos apjomus sastādot finanšu piedāvājumu un aizpildot 
tāmes! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Pāreja no esošā apgaismojuma uz LED tipa apgaismojuma   
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Ar cieņu, 

 

Rektors        J.Žīdens 

 
 

 

 

1. LED gaismeklis _(nosaukums)__  un tā montāža , Tips Nr.1 gb 593,00 

2. LED gaismeklis _(nosaukums)__  un tā montāža , Tips Nr.2 gb 54,00 

3. LED gaismeklis _(nosaukums)__  un tā montāža , Tips Nr.3 gb 225,00 

4. LED gaismeklis _(nosaukums)__  un tā montāža , Tips Nr.4 gb 73,00 

5. LED gaismeklis _(nosaukums)__  un tā montāža , Tips Nr.5 gb 169,00 

6. LED gaismeklis _(nosaukums)__  un tā montāža , Tips Nr.6 gb 49,00 

7. LED gaismeklis _(nosaukums)__  un tā montāža , Tips Nr.7 gb 25,00 

8. LED gaismeklis _(nosaukums)__  un tā montāža , Tips Nr.8 gb 8,00 

9. LED gaismeklis _(nosaukums)__  un tā montāža , Tips Nr.9 gb 6,00 

10. LED gaismeklis _(nosaukums)__  un tā montāža , Tips Nr.10 gb 14,00 

11. LED gaismeklis _(nosaukums)__  un tā montāža , Tips Nr.11 gb 7,00 

12. Palīgdarbi kpl 1,00 


