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I Vispārīgie jautājumi
1.1.

Iepirkuma metode – iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu.

1.2.

Iepirkuma identifikācijas numurs: Nr. CSDD 2016/65ERAF.

1.3.

Pasūtītājs ir valsts akciju sabiedrība “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD),
vienotais reģistrācijas Nr. 40003345734, adrese – S.Eizenšteina iela 6, Rīga, LV1079. Bankas rekvizīti – A/S „Citadele banka”, kods PARXLV22, konta
Nr. LV75PARX0000118181018.

1.4.

Iepirkuma komisija – iepirkumu organizē pasūtītāja apstiprināta iepirkuma
komisija (turpmāk – Komisija).

1.5.
1.5.1.

Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība:
piedāvājumu iesniedz Ceļu satiksmes drošības direkcijā, S.Eizenšteina ielā 6, Rīga
LV-1079, līdz 2016.gada 10.oktobrim plkst.1500;
ja piedāvājumu iesniedz pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa, šādu
piedāvājumu piereģistrē un neatvērtu nosūta atpakaļ pretendentam;
saņemtie piedāvājumi tiek reģistrēti to iesniegšanas secībā. Pretendentu sarakstā
norāda pretendentu nosaukumu, adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi, kā arī
piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku;
pasūtītājs nodrošina iesniegtā piedāvājuma glabāšanu tā, lai līdz piedāvājuma
atvēršanas brīdim piedāvājuma informācija nevienam nebūtu pieejama.

1.5.2.
1.5.3.

1.5.4.
1.6.
1.6.1.
1.6.2.

1.6.3.

1.7.
1.7.1.
1.7.2.
1.7.3.
1.7.4.
1.7.5.
1.7.6.
1.7.7.
1.7.8.
1.7.9.

Informācijas sniegšana par iepirkumu:
Papildu informācijas pieprasījumi ir jānosūta pa pastu uz adresi S.Eizenšteina iela
6, Rīga LV-1079, vai uz e-pastu iepirkumi@csdd.gov.lv.
Ja ieinteresētais pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju, komisija to
sniedz ne vēlāk kā divas darba dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa
beigām.
Komisijas sagatavotā papildu informācija tiks ievietota CSDD mājas lapā
www.csdd.lv pie šī iepirkuma publikācijas un vienlaicīgi nosūtīta jautājuma
uzdevējam.
Prasības piedāvājuma iesniegšanai un noformējumam
Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Piedāvājumu variantu iesniegšana
šajā iepirkumā nav pieļaujama.
Piedāvājuma dokumenti iesniedzami datora izdrukas veidā vienā eksemplārā.
Piedāvājuma dokumentiem ir jābūt latviešu valodā.
Piedāvājumam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.
Piedāvājuma lapām ir jābūt sanumurētām un uzrādītām satura rādītājā.
Piedāvājumam jābūt cauršūtam un sagatavotam tādā veidā, kas izslēdz atsevišķu
lapu nomaiņas iespējas.
Piedāvājuma dokumentiem ir jābūt parakstītiem un dokumentu kopijām ir jābūt
apliecinātām atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumā noteiktajām prasībām.
Uz piedāvājuma pēdējās lapas aizmugures jābūt norādei par cauršūto lapu skaitu.
Piedāvājums jāiesniedz vienā slēgtā, aizlīmētā aploksnē, uz kuras ir jānorāda:
VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija”
S.Eizenšteina iela 6, Rīga, LV-1079
Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, tālruņa numurs
Iepirkumam „Pētījums par elektromobiļu ātrās uzlādes staciju izvietojumu”
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1.7.10. Pasūtītājs neuzņemas atbildību par vēstules nesaņemšanu vai pirmstermiņa
atvēršanu, ja aploksne nav noformēta atbilstoši Nolikuma 1.7.9.punktam.
1.7.11. Pretendenta sagatavotie apliecinājumi un dokumentu kopijas ir jāparaksta personai
ar pretendenta pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotajai personai, piedāvājumam
pievienojot atbilstošu pilnvaru.
1.7.12. Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām, pretendents var tikt
izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā.
1.8.
1.8.1.

1.8.2.
1.8.3.

1.8.4.

1.8.5.

Cita vispārīgā informācija
Iepirkuma mērķis ir izvēlēties pretendentu, kurš atbilst izvirzītajām prasībām, kura
tehniskais piedāvājums atbilst Nolikuma tehniskajai specifikācijai, un kura
piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais.
Neviens dokuments, kas tiek iesniegts šajā iepirkumā, netiek atdots atpakaļ. Par
jebkuru informāciju, kas ir konfidenciāla, jābūt īpašai norādei.
Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas
izmaksas. Pasūtītājs un komisija neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām
neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.
Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piegādātāju apvienībai 15
(piecpadsmit) darba dienu laikā pēc paziņojuma par līguma slēgšanas tiesību
saņemšanas ir jāreģistrējas kā personālsabiedrībai.
Komisijas kontaktpersonas – Elektromobilitātes vadības un koordinācijas
priekšnieks Pauls Beinarovičs, tālr.: 67025765, un iepirkuma komisijas sekretāre
juriste Ance Bigača, tālruņa numurs 67025727, iepirkumi@csdd.gov.lv.
II Informācija par iepirkuma priekšmetu un prasības

2.1.

Iepirkuma priekšmets – pētījuma veikšana par elektromobiļu ātrās uzlādes staciju
izvietojumu saskaņā ar “Elektromobilitātes attīstības plānu 2014. – 2016.gadam”,
veikto pētījumu “Latvijas nacionālā elektrotransportlīdzekļu uzlādes staciju tīkla
izveidošanas analīze” un saskaņā ar tehnisko specifikāciju Nolikuma 1.pielikumā.

2.2.

Līguma izpildes termiņš ne garāks par 26 (divdesmit sešām) nedēļām no līguma
noslēgšanas brīža.

2.3.

Jāņem vērā, ka, noslēdzot pakalpojuma līgumu, līguma summa tiks apmaksāta šādā
kārtībā – 30 % no līgumcenas pēc pirmā posma pabeigšanas, atlikusī summa – pēc
visu darbu pabeigšanas un darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.
III Prasības pretendentiem

3.1.
3.2.

3.3.
3.3.1.

3.3.2.

Pretendentu atlases prasības ir obligātas visiem pretendentiem, kas vēlas piedalīties
iepirkumā un iegūt tiesības slēgt iepirkuma līgumu.
Piedalīšanās iepirkumā ir pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu
piedāvājumu dalībai, pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas
Nolikumā ietvertās prasības un noteikumus.
Komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī
neizskata pretendenta piedāvājumu, ja:
pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad
maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu
kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas
atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par
tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;
ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes
pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad
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3.3.3.

paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā,
vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību
piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā
dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto
iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;
uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai
apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma
dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja
pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi 3.3.1. un 3.3.2.punktā minētie
nosacījumi.

3.4.

Pretendenta saimnieciskais un finansiālais stāvoklis:
Pretendenta finansiālais stāvoklis ir stabils un tā rīcībā ir nepieciešamie finanšu,
darbinieku un tehniskie resursi iepirkuma līguma izpildei. Pretendenta finanšu
apgrozījums pēdējā gada (2015.) laikā (vai ciktāl informācija par šo apgrozījumu ir
iespējama, ņemot vērā piegādātāja dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiku) ir ne
mazāks kā EUR 60 000 (sešdesmit tūkstoši eiro).

3.5.
3.5.1.

Pretendenta tehniskās un profesionālās spējas:
pretendents iepriekšējo trīs gadu laikā (2013., 2014., 2015. un vēlāk) ir veicis
vismaz 2 pētījumus elektromobilitātes vai sauszemes transporta vai enerģētikas
infrastruktūras jomā;
pretendentam jānodrošina speciālists, kurš tiks piesaistīts līguma izpildē, kurš
iepriekšējo trīs gadu laikā (2013., 2014., 2015. un vēlāk) ir veicis vismaz 2
pētījumus elektromobilitātes vai sauszemes transporta vai enerģētikas
infrastruktūras jomā;
pretendentam jānodrošina sertificēts speciālists elektroietaišu līdz 35kV
projektēšanā.

3.5.2.

3.5.3.

3.6.

Komisija neizskata pretendenta piedāvājumu un izslēdz pretendentu no turpmākās
dalības jebkurā piedāvājuma izvērtēšanas stadijā, ja pretendents neatbilst kādai no
Nolikumā minētajām prasībām.
IV Iesniedzamie dokumenti

4.1.

Piedāvājumam jāatbilst visām Nolikumā un tā pielikumos noteiktajām prasībām.

4.2.
4.2.1.
4.2.2.

Piedāvājumā jāiesniedz:
pretendentu atlases dokumenti;
tehniskais un finanšu piedāvājums.

4.3.
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.

Pretendentu atlasei jāiesniedz:
pieteikuma vēstule atbilstoši Nolikuma 2.pielikuma paraugam;
informācija par pretendenta finanšu apgrozījumu atbilstoši Nolikuma 3.4.punktam;
informācija atbilstoši Nolikuma 3.5.1. punkta prasībām saskaņā ar Nolikuma
3.pielikumu. Pretendentam jāpievieno pasūtītāju izsniegtas pozitīvas atsauksmes
par visiem veiktajiem pētījumiem, kas norādīti sarakstā. Pētījumi, kam nebūs
pievienotas pasūtītāju atsauksmes, netiks uzskatīti par pretendenta pieredzi
apliecinošiem;
informācija atbilstoši Nolikuma 3.5.2. punkta prasībām saskaņā ar Nolikuma
4.pielikumu. Pretendentam jāiesniedz piedāvāto speciālistu apliecinājums, ka
gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, šīs personas
piedalīsies līguma izpildē;

4.3.4.
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4.3.5.

Nolikuma 3.5.3.punkta prasībām atbilstoša speciālista sertifikāta kopija, pievienojot
attiecīgās personas apliecinājumu, ka gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas
līguma slēgšanas tiesības, šī persona piedalīsies līguma izpildē;

Ja pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, pretendentu atlasei
jāiesniedz:
4.3.6.1. dalībnieku parakstītu savstarpējo sadarbību apliecinošu dokumentu (vienošanās,
sabiedrības līgums u.c.) oriģināls vai kopija, norādot, kurš no dalībniekiem būs
atbildīgs par sabiedrības lietvedības vešanu;
4.3.6.2. apliecinājumu, ka piegādātāju apvienība 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc
paziņojuma par līguma slēgšanas tiesību saņemšanas reģistrēsies kā
personālsabiedrība.
4.3.6.

4.4.

Pretendenta piedāvājums netiek izskatīts un pretendents tiek izslēgts no turpmākās
dalības piedāvājuma izvērtēšanā, ja nav iesniegts kāds no Nolikuma 4.3.punktā
minētajiem dokumentiem vai tas neatbilst Nolikuma prasībām.

4.5.
4.5.1.

Tehniskā un finanšu piedāvājuma pārbaudei ir jāiesniedz:
Piedāvājuma cena jānorāda Nolikuma 2.pielikumā, pamatojoties uz Tehnisko
specifikāciju Nolikuma 1.pielikumā. Tāmē jābūt iekļautām visām izmaksām, kas
nepieciešamas pētījuma veikšanai;
detalizēts pētījuma veikšanas izpildes kalendārais grafiks nedēļās par darbu
etapiem, norādot vismaz darbu uzsākšanas laiku un darbu pabeigšanas laiku katram
darbu posmam saskaņā ar Nolikuma 7.pielikumu;
pētījuma procesa apraksts;
pētījuma ātrās uzlādes staciju atrašanās vietu noteikšanas metodika.

4.5.2.

4.5.3.
4.5.4.

V Piedāvājumu novērtēšanas kārtība
5.1.

Pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu
vērtēšanu komisija veic slēgtā sēdē.

5.2.

Pretendentu atlases laikā komisija noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību
paredzamā līguma izpildes prasībām. Atlase notiek pēc iesniegtajiem pretendentu
atlases dokumentiem, pārbaudot pretendenta atbilstību Nolikumā izvirzītajām
prasībām.

5.3.

Ja pretendents neatbilst kādai no Nolikumā izvirzītajām prasībām vai nav iesniedzis
visus pieprasītos dokumentus vai ziņas, tas tiek izslēgts no turpmākās dalības
iepirkumā.

5.4.

Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudē komisija izvērtē tehnisko piedāvājumu
atbilstību Nolikumā izvirzītajām prasībām.

5.5.

Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisko
kļūdu. Ja pasūtītājs konstatē šādas kļūdas, tad šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu
un laboto piedāvājuma summu pasūtītājs paziņo pretendentam, kura pieļautās
kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņem vērā labojumus.

5.6.

Ja komisija konstatē, ka pretendents ir iesniedzis piedāvājuma cenu, kas ir
ievērojami zemāka nekā citu pretendentu piedāvātā cena, tā var pārbaudīt, vai
iesniegtais piedāvājums nav nepamatoti lēts.

5.7.

Ja komisija iepirkuma norises laikā konstatē, ka pretendents, iesniedzot
piedāvājumu, ir sniedzis nepatiesas ziņas, tas tiek izslēgts no turpmākās dalības
iepirkumā.
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5.8.

Salīdzināti un vērtēti tiek tie piedāvājumi, kuri ir atzīti par atbilstošiem pretendentu
atlasē un tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudē.

5.9.

Piedāvājuma izvēles kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.

5.10.

Komisija saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu
savstarpēji salīdzinot, pēc šādiem kritērijiem:

Nr.
1.
2.
3.

nosaka,

Vērtēšanas kritērijs
Pētījuma process
Pētījuma elektromobiļu ātro uzlādes staciju atrašanās vietu
noteikšanas metodika
Piedāvājuma cena
KOPĀ

piedāvājumus
Maksimālais
punktu
skaits
25
25
50
100

5.10.1. Pretendentu piedāvājumu cenām (P) punktus aprēķina, izmantojot šādu formulu:
P = Cx / Cy x 50, kur:
Cx – lētākā piedāvājuma cena;
Cy – vērtējamā piedāvājuma cena.
5.10.2. 1. un 2. vērtēšanas kritēriju izvērtē, ņemot vērā pretendenta tehniskajā piedāvājumā
iesniegto informāciju un piešķirot punktus par katru no šiem diviem vērtēšanas
kritērijiem atbilstoši šādiem vērtēšanas principiem:
Maksimāli
Vērtēšanas kritēriji
iegūstamais
punktu skaits
25 punkti
1. Pētījuma process
25 (divdesmit pieci) punkti – Pretendents ir iesniedzis pētījuma procesa aprakstu, kurā sīki
aprakstīti veicamie darbi un to secība, precīzi nolasāma darbu savstarpējā sasaiste, un no
apraksta konstatējama katra atsevišķā darba rezultāta nozīme pētījuma mērķa sasniegšanai.
15 (piecpadsmit) punkti – Pretendents ir iesniedzis pētījuma procesa aprakstu, kurā
uzrādīti būtiskākie veicamie darbi un to secība. Aprakstā norādītā informācija ļauj
pārliecināties par pētījuma mērķa sasniegšanu.
5 (pieci) punkti – Pretendenta iesniegtais pētījuma procesa apraksts, tajā veicamo darbu
apraksts un secība satur pretrunīgu informāciju vai pretendents nav norādījis veicamo
darbu secību. Aprakstā norādītā informācija neļauj pārliecināties par pētījuma mērķa
sasniegšanu.
2. Pētījuma elektromobiļu ātro uzlādes staciju atrašanās vietu
25 punkti
noteikšanas metodika
25 (divdesmit pieci) punkti – Pretendenta piedāvātā metodika ir skaidri un sīki aprakstīta
un pamatota, argumentēta metožu izvēle un izvēlētās metodes atbilst iepirkuma specifikai
(pētījums par elektromobiļu ātrās uzlādes staciju izvietojumu), kas ļauj Pasūtītājam
pārliecināties par izvēlētās metodikas piemērotību pētījuma mērķa sasniegšanai.
15 (piecpadsmit) punkti – Pretendenta piedāvātajai metodikai nav sniegts pamatojums –
aprakstā noradītās metodes vai to izvēles argumentācija neļauj Pasūtītājam pilnībā
pārliecināties par metodikas piemērojamību pētījuma mērķa sasniegšanai.
5 (pieci) punkti – Pretendenta piedāvātā metodika nav piemērojama pētījuma mērķa
sasniegšanai.
50
KOPĀ:
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5.11.

Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiek atzīts piedāvājums, kurš ieguvis
visaugstāko galīgo vērtējumu.
VI Lēmuma par iepirkuma rezultātiem pieņemšana

6.1.

Lai pārbaudītu, vai pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības,
nav izslēdzams no dalības iepirkumā Nolikuma 3.3.punktā minēto apstākļu dēļ,
pasūtītājs iegūst informāciju, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas
sistēmu.

6.2.

Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu pasūtītājs
pieprasa, lai tas iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka
uz to neattiecas 3.3.punktā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai
pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai
nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto
izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

6.3.

Ja iepirkumam nav iesniegti piedāvājumi, iesniegtie piedāvājumi neatbilst
Nolikuma prasībām, komisija pieņem lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties
nevienu piedāvājumu.

6.4.

Motivētu lēmumu slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt iepirkumu, neizvēloties
nevienu piedāvājumu, komisija pieņem ar balsu vairākumu, ja sēdē piedalās vismaz
divas trešdaļas no komisijas locekļiem.

6.5.

Pasūtītājs pēc tam, kad pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt
iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, Publisko iepirkumu likuma
paredzētajā termiņā nosūta paziņojumu visiem pretendentiem.
VII Iepirkuma līguma noslēgšanas kārtība

7.1.

Ja pretendents tiek pasludināts par uzvarētāju, ar to tiek noslēgts iepirkuma līgums.
Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas.

7.2.

Līguma ar uzvarētāju nenoslēgšanas gadījumā komisija pieņem lēmumu slēgt
līgumu ar nākamo saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma iesniedzēju, kas atbilst
Nolikumā izvirzītajām prasībām.

7.3.

Ja pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, tiek izslēgts no
dalības iepirkumā Nolikuma 3.3.punktā minēto apstākļu dēļ, komisija pieņem
lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis nākamo saimnieciski
visizdevīgāko piedāvājumu, un kurš nav izslēdzams Nolikuma 3.3.punktā minēto
apstākļu dēļ, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
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1.pielikums
CSDD rīkotā iepirkuma Nolikumam,
Id.Nr. CSDD 2016/65ERAF

Tehniskā specifikācija

1.

Darba uzdevums

2.

Pētījuma mērķis

3.

Pētījuma posmi

3.1.

1. posms Priekšizpēte

3.2.

2. posms –
Uzlādes staciju
uzstādīšanas vietu
izpēte

Izstrādāt pētījumu par elektromobiļu ātrās uzlādes staciju
izvietojumu reģionālo ceļu tīklā un apdzīvotās vietās ar
iedzīvotāju skaitu virs 5 000. Pētījums jāveic divos posmos,
noteiktos termiņos, saskaņojot iegūtos rezultātus ar Pasūtītāju.
Noteikt elektromobiļu ātrās uzlādes staciju uzstādīšanas
vietas, kur stacijas iespējams uzstādīt ar vismazākajām
izmaksām, bet tās nodrošinātu vislielāko efektivitāti
nacionālajā uzlādes tīklā.
Priekšizpēte jāveic, ievērojot šādus nosacījumus, atbilstoši:
1) pētījumam “Latvijas nacionālā elektrotransportlīdzekļu
uzlādes staciju tīkla izveidošanas analīze”;
2) Nolikuma tehniskās specifikācijas 4.1. punktā
minētajiem ātrās uzlādes stacijas izvietojuma
kritērijiem;
3) jau noteiktajām ātrās uzlādes staciju atrašanās vietām uz
TEN-T ceļiem un apdzīvotās vietās (Nolikuma
6.pielikums).
Priekšizpētes rezultātā jāizstrādā karte ar potenciālajām
uzlādes staciju atrašanās vietām un skaitu reģionālo ceļu tīklā
un katrā apdzīvotajā vietā ar iedzīvotāju skaitu virs 5000,
ievērojot šajā punktā minētos nosacījumus.
Priekšizpētes laikā, nosakot potenciālās uzlādes staciju
atrašanās vietas, var konsultēties ar Pasūtītāju.
Priekšizpētes rezultāti jāsaskaņo ar Pasūtītāju atbilstoši
Izpildītāja iesniegtam laika grafikam.
Pasūtītājam ir tiesības prasīt pārstrādāt Pētījuma 1.posmu, ja
noteiktais uzlādes staciju skaits vai novietojums neatbilst
specifikācijā noteiktajiem kritērijiem.
Katrā 1.posmā noteiktajā potenciālajā vietā jānosaka vismaz 3
precīzas uzlādes staciju uzstādīšanas vietas, kur:
1) uzlādes stacijas atrašanās vieta ir pēc iespējas tuvāk
publiskām vietām;
2) zemes nomas un apsaimniekošanas izmaksas ir pēc
iespējas zemākas;
3) zemes gabals ir reģistrēts Zemesgrāmatā (gadījumā, ja
zemes gabals nav reģistrēts Zemesgrāmatā, jābūt
īpašnieka(-u) rakstiskam apliecinājumam to reģistrēt
Zemesgrāmatā, ja zemes gabals tiks iznomāts), kā arī
zemes gabala īpašnieks(-i) piekrīt zemesgabala nomai
uzlādes stacijas uzstādīšanai.
Veicot uzlādes staciju uzstādīšana vietu noteikšanu, jāievēro
Nolikuma Tehniskās specifikācijas 4.4.punkta noteikumi, kā
arī jānodrošina, ka vismaz viena no piedāvātajām vietām ir uz
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pašvaldības zemes.
Par katru noteikto vietu Izpildītājs Pasūtītājam iesniedz:
1) zemesgabala adresi;
2) kadastra apzīmējumu un uzlādes stacijas uzstādīšanas
vietas GPS koordinātas;
3) izdruku no Zemesgrāmatas (vai īpašnieka(-u) rakstisks
apliecinājums);
4) informāciju par zemes nomas un apsaimniekošanas
izmaksām.
Pasūtītājs izvērtē Izpildītāja iesniegto informāciju un norāda,
par kurām divām vietām jāturpina izpēte.
Par Pasūtītāja izvēlētajām vietām Izpildītājs izstrādā tehniski
ekonomisko
pamatojumu
(atbilstoši
Nolikuma
5.pielikumam), kas ietver:
1) zemesgabala adresi;
2) kadastra apzīmējumu un uzlādes stacijas uzstādīšanas
vietas GPS koordinātas;
3) zemes nomas un apsaimniekošanas izmaksas;
4) zemes gabala īpašnieka kontaktinformāciju (telefona
numurs un e-pasta adrese);
5) Būvprojektu izstrādes izmaksas
6) elektrotīkla pieslēguma AS “Sadales tīkli” izveidošanas
izmaksas;
7) pēcuzskaites kabeļlīniju un uzlādes stacijas uzstādīšanas
vietas izbūves un stāvvietu (atbilstoši Nolikuma
Tehniskās specifikācijas 4.5.punktam) ierīkošanas
izmaksas;
8) attālumu no uzlādes stacijas uzstādīšanas vietas līdz
publiskām vietām, kas atrodas tuvāk par 200 m;
9) informāciju par reģistrāciju zemesgrāmatā, zemesgabala
īpašnieku(-iem) un apgrūtinājumiem;
10) norādi, kurā no vietām uzlādes stacijas uzstādīšana būtu
ekonomiski izdevīgāka (prioritārā vieta).
Par katru uzlādes stacijas atrašanās vietu jāiesniedz vietas
fotogrāfijas, kurās jāatzīmē precīza uzlādes stacijas un
stāvvietu atrašanās vieta.
Par katru uzlādes stacijas uzstādīšanas vietu jāsaņem
zemesgabala īpašnieka(-u) rakstisks apliecinājums par zemes
nomu uzlādes stacijas uzstādīšanai un tas jāiesniedz
Pasūtītājam.

4.

4.1.

Otrā posma rezultāti jāsaskaņo ar Pasūtītāju atbilstoši
Izpildītāja iesniegtam laika grafikam.
Uzlādes staciju parametri
1) Izvietojumam apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu
virs 5 000:
Izvietojuma
a. iedzīvotāju skaits no 5 000 līdz 10 000 – 1 uzlādes
kritēriji
stacija;
b. iedzīvotāju skaits no 10 000 līdz 60 000 – 1
uzlādes stacija uz katriem 10 000 iedzīvotājiem;
9
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c. iedzīvotāju skaits no 60 000 līdz 100 000 – 1
uzlādes stacija uz katriem 15 000 iedzīvotājiem;
d. virs 100 000 iedzīvotājiem – 1 uzlādes stacija uz
katriem 25 000 iedzīvotājiem.
2)

4.2.

Uzlādes staciju
tehniskie
parametri

4.3.

Elektrotīkla
pieslēguma
parametri

4.4.

Prasības zemes
nomai

4.5.

Prasības uzlādes
stacijas
stāvlaukumam

Izvietojumam reģionālo ceļu tīklā:
a. attālums starp uzlādes stacijām reģionālo ceļu tīklā
– 50 ± 10 km;
b. uzlādes stacijas reģionālo ceļu tīklā prioritāri
jāuzstāda apdzīvotās vietās. Ja attālums starp
apdzīvotajām vietām pārsniedz iepriekš minēto
attālumu, tad pieļaujama pielaide ± 25 km.

Kopējie izvietojuma kritēriji – uzlādes stacijām primāri jābūt
novietotām pie publiski pieejamiem objektiem, piemēram,
valsts un pašvaldību iestādēm, degvielas uzpildes stacijām,
ēdināšanas iestādēm, stāvlaukumiem, apskates objektiem,
svarīgiem transporta mezgliem (autoostas, dzelzceļa stacijas,
lidostas) u.c., kur tas iespējams. Jānosaka tās publiski
pieejamās vietas, kas atrodas tuvāk par 200m izvērtējamai
uzlādes stacijai.
1) Katrā uzlādes stacijā tiek uzstādīta viena ātrās uzlādes
iekārta;
2) uzlādes stacijā vienlaicīgi jānodrošina stāvvieta 2
(diviem) vieglajiem transportlīdzekļiem;
3) uzlādes iekārtas tips – līdzstrāva 50 kW un maiņstrāva
22 (43) kW;
4) savienojums – Combo 2 (CCS), CHAdeMO un Type 2.
1) Elektrotīkla pieslēguma veids – maiņstrāvas, 3 fāzes +
N + PE;
2) pieslēguma spriegums 400 V;
3) ievada aizsardzības aparāta nominālā strāva – 80A”C”;
4) elektrotīkla pieslēguma frekvence – 50 Hz;
1) Zemes gabalam jābūt reģistrētam zemesgrāmatā vai
jāsaņem īpašnieka(-u) rakstisks apliecinājums to
reģistrēt Zemesgrāmatā;
2) iznomājamā zemes gabala platībai jābūt 30 – 50 m2,
kura konfigurācija atļauj uz tā izveidot stāvlaukumu
atbilstoši Nolikuma Tehniskās specifikācijas 4.5.punkta
prasībām;
3) zemes nomas termiņš vismaz 10 gadi;
4) zemes nomas līgums tiks reģistrēts zemesgrāmatā kā
apgrūtinājums.
5) pioritāri
jāizvēlas
tie
zemesgabali,
kuru
īpašnieks(-i) apņemas veikt to apsaimniekošanu zemes
nomas periodā.
1)
Uzlādes stacijā vienlaicīgi jānodrošina cietā seguma
stāvvieta diviem vieglajiem transporta līdzekļiem
atbilstoši šādai shēmai:
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2)

3)

5.

5.1.

5.2.

stāvvietas tiks aprīkotas ar ceļazīmi Nr.537 „Stāvvieta”
ar papildzīmēm Nr.805, 806 vai 807 “Darbības zona”,
Nr.849 „Tikai elektromobiļu uzlādei” un ja
nepieciešams Nr.840 „Stāvēšanas laiks”, un laukuma
horizontālo krāsojumu;
pie uzlādes stacijas stāvvietām tiks uzstādīts ielu
apgaismojuma stabs ar fotoreleja darbināmu apgaismes
armatūru LED spuldzei, kas nodrošinātu vismaz 150lx
apgaismojumu un tam piestiprinātu videonovērošanas
kameru un rūteri, kas darbojas GSM tīklā.

Sasniedzamie rezultāti
1) Izstrādāta uzlādes staciju tīkla karte ar prioritārajām uzlādes staciju uzstādīšanas
vietām reģionālo ceļu tīklā, pilsētās un apdzīvotās vietās;
2) izstrādāta uzlādes staciju tīkla karte ar prioritārajam uzlādes staciju uzstādīšanas
vietām pilsētās, kurās ir vairāk par vienu uzlādes staciju;
3) izstrādāti tehniski ekonomiskie pamatojumi visām Pasūtītāja noteiktajām
uzlādes staciju atrašanās vietām;
4) iegūts zemes īpašnieka(-u) rakstisks apliecinājums slēgt nomas līgumu uzlādes
stacijas uzstādīšanai atbilstoši Nolikuma Tehniskās specifikācijas 4.4. un
4.5.punkta nosacījumiem.
Visi minētie dokumenti iesniedzami gan papīra formātā (pētījuma sējums), gan
elektroniski datu nesējā.
Izpildītājam par pētījuma laikā izpētītajām uzlādes stacijām jāiesniedz:
1) izdrukas no Zemesgrāmatas;
2) AS “Sadales tīkli” tehniskie noteikumi;
3) citi dokumenti, kas iegūti pētījuma laikā.
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2.pielikums
CSDD rīkotā iepirkuma nolikumam,
Id.Nr. CSDD 2016/65ERAF

PIETEIKUMA VĒSTULE
Ar šo ________________________ (pretendenta nosaukums) apliecina, ka ir
iepazinies ar iepirkuma „Pētījums par elektromobiļu ātrās uzlādes staciju izvietojumu”
(id.nr. CSDD 2016/65ERAF) nolikumu, piekrīt šī nolikuma noteikumiem, apņemas tos
ievērot un izpildīt, piekrīt piedalīties iepirkumā un garantē iepirkuma prasību izpildi,
iepirkuma noteikumi ir skaidri un saprotami, pieteikumā iesniegtā informācija savas
kvalifikācijas novērtēšanai ir patiesa.
Pretendents apstiprina, ka šis piedāvājums ir derīgs līdz iepirkuma līguma
noslēgšanai ar iepirkuma uzvarētāju, un garantē sniegto ziņu patiesumu.
Pretendenta piedāvātā cena __________ EUR bez PVN.

Pretendenta nosaukums:
Kontaktpersona:
Pretendenta rekvizīti:

Vienotais reģ.nr.:
Juridiskā adrese:
Telefons:
e-pasts:
Banka:
Bankas kods:
Bankas konts:

Pretendents/ Pretendenta pilnvarotā persona:__________________________
Paraksts:____________________________
Datums: ______________
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3.pielikums
CSDD rīkotā iepirkuma nolikumam,
Id.Nr. CSDD 2016/65ERAF

Informācija par pretendenta pieredzi
atbilstoši Nolikuma 3.5.1.punktam

Nr.

Pētījuma nosaukums,
tā tēma

Pētījuma veikšanas
gads

Pasūtītājs
Kontakti

1.
2.
…

Pretendents/ Pretendenta pilnvarotā persona:__________________________
Paraksts:____________________________
Datums: ______________
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4.pielikums
CSDD rīkotā iepirkuma nolikumam,
Id.Nr. CSDD 2016/65ERAF

Informācija par pretendenta piedāvātā speciālista pieredzi
atbilstoši Nolikuma 3.5.2.punktam

Nr.

Pētījuma nosaukums,
tā tēma

Pētījuma veikšanas
gads

Pasūtītājs
Kontakti

1.
2.
…
Apliecinu, ka minētā informācija ir patiesa un apliecinu, ka piedalīšos līguma izpildē, ja
pretendentam __________________________ tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības
iepirkumā „Pētījums par elektromobiļu ātrās uzlādes staciju izvietojumu” (id.nr. CSDD
2016/65ERAF).
__________________________________ ______________________
Vārds, uzvārds

paraksts

Pretendents/ Pretendenta pilnvarotā persona:__________________________
Paraksts:____________________________
Datums: ______________
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