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Darbu izpild ītāju atlases procedūras 

„Ūdens patēri ņa skaitītāju nomaiņa un uzstādīšana  
AS “Rīgas namu apsaimniekotājs” pārvald ītajā daudzdzīvokļu mājā Ieriķu ielā 29, Rīgā”  

 

NOLIKUMS 

 

Rīga,   2021. gada  27.maijā 

I  VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

Šī nolikuma mērķis ir nodrošināt darbu izpildītāju atlases procedūras (turpmāk – Iepirkums) 
atklātumu, izpildītāju brīvu un taisnīgu konkurenci un pasākumu īstenošanas nodrošināšanai 
nepieciešamo līdzekļu efektīvu izmantošanu. 

1.  Pasūtītājs 
Akcijas sabiedrība „Rīgas namu apsaimniekotājs" 
Reģ. Nr. 50003590021, Gogoļa iela 5, Rīga, LV-1010. 

2.  Kontaktpersonas 
Pasūtītāja kontaktpersona atlases procedūras 

tehniskos jautājumos                   dokumentu iesniegšanas jautājumos 
vārds/uzvārds          AleksandrsFeofilovs                      Ērika Puriņa 
tālrunis:                   27037230                                       67893079 
e-pasts:                    aleksandrs.feofilovs@rna.lv;         info@rna.lv 

3.  Pretendenti un tā apakšuzņēmēji 

3.1. Pretendents var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to 
kombinācijā, kura ir iesniegusi piedāvājumu Iepirkumā. 

3.2. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, piedāvājumā jānorāda persona, kura pārstāv 
personu apvienību šajā Iepirkumā. 

3.3. Pretendents Iepirkuma līguma izpildē ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmējus, pieteikumā 
norādot visus apakšuzņēmējus, un katram apakšuzņēmējam izpildei nododamo Iepirkuma 

līguma daļu. 
3.4. Pretendents iesniedzot pieteikumu apliecina, ka tā kvalifikācija un materiāli tehniskā bāze ir 

pietiekama Iepirkuma līguma izpildei.  

4. Piedāvājumu iesniegšana 

4.1. Pretendents piedāvājumu iesniedz AS “Rīgas namu apsaimniekotājs” par visu Iepirkuma 
priekšmetu kopumā, vienā eksemplārā, latviešu valodā līdz 2021. gada 07.jūnijam. 
personīgi  Gogoļa ielā 5, Rīgā vai 
pa pastu uz adresi Gogoļa iela 5, Rīga, LV-1050 vai 
elektroniski uz e-pasta adresi info@rna.lv 
uz piedāvājuma iesaiņojuma (aploksnes) norādot “Ūdens patēriņa skaitītāju nomaiņas un 
uzstādīšanas iepirkumam”. 
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II  Inform ācija par iepirkuma priekšmetu un līgumu 

5. Iepirkuma priekšmets  

Iepirkuma priekšmets ir ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšana vai nomaiņa daudzdzīvokļu 
dzīvojamā mājā un  mājas dzīvokļu īpašumos ar iespēju, pēc mājas dzīvokļu īpašnieku 
kopības atbilstoša lēmuma pieņemšanas, ūdens patēriņa skaitītājus aprīkot ar datu (rādījumu) 
elektroniskas nolasīšanas sistēmu, uzstādīto skaitītāju uzskaitīto datu nolasīšana, pārraide un 
datu nosūtīšanu uz Pasūtītāja grāmatvedības programmu saskaņā ar tehnisko specifikāciju 
(nolikuma pielikums Nr.2). 

6. Iepirkuma l īguma noteikumi 

6.1. Iepirkuma  līgums darbības termiņš ir 12 (divpadsmit) mēnešus no tā spēkā stāšanās dienas. 
Gadījumā, ja noteiktajā termiņā Puses nav varējušas izpildīt līgumā noteiktās saistības, 
Puses var vienoties par līguma termiņa pagarinājumu. 

6.2. Apmaksas kārtība noteikta līguma noteikumos.  
6.3. Citi l īguma noteikumi ir atrunāti Iepirkuma līguma projektā, kas ir šī Nolikuma neatņemama 

sastāvdaļa (4.pielikums). 

III  Pretendentu atlase un vērt ēšanas kritēriji 

7. Pretendenta atlases prasības 

Nr. 
p.k. 

Pretendenta atlases prasība Atlases dokumenti 

7.1. 
 

Pretendents un tā apakšuzņēmējs ir 
reģistrēts LR Uzņēmumu reģistra 

Komercreģistrā vai līdzvērtīgā 
uzņēmējdarbību reģistrējošā iestādē 

ārvalstīs. 

 
Reģistrācijas apliecība 

7.2. 

Pretendentam ir jābūt iepriekšējai 
pieredzei iepirkuma priekšmetam 

apjoma ziņā līdzvērtīgu pasūtījumu 
izpildē. 

Pretendentam ir jāiesniedz saraksts ar 
izpildītajiem pasūtījumiem, kas apliecinātu 
pretendenta atbilstību šī nolikuma punkta 
prasībām, norādot informāciju par konkrēto 
pasūtījumu, informāciju par pasūtītāju un 
pasūtītāja kontaktpersonu un tā 
kontaktinformāciju, kas varētu apliecināt 
pretendenta sniegto informāciju. 
Papildus ir jāiesniedz vismaz trīs pozitīvas 
atsauksmes par iepirkuma priekšmetā norādītā 
pakalpojuma sniegšanu no pasūtītājiem, kuri ir 
iekļauti šajā punktā prasītajā tabulā, un kura 
pasūtītais apjoms nav mazāks par 1000 
skaitītājiem gadā. Gadījumā, ja pretendents 
neiesniegs šādu atsauksmi un/vai norādītās 
kontaktpersonas nespēs apliecināt sniegtos 
pakalpojumus, komisija būs tiesīga uzskatīt, ka 
attiecīgais pakalpojums nav sniegts. 

7.3. 
 

Pretendenta rīcībā ir jābūt 
attiecīgajiem resursiem, lai tas 

Pretendentam jabūt reģistrētam Būvkomersanta 
reģistrā. 
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spētu nodrošināt tehniskajai 
specifikācijai atbilstošu skaitītāju 

nomaiņu 12 mēnešu laikā no 
Līguma spēkā stāšanās brīža. 

Santehniķiem nepieciešams atbilstības sertifikāts 
un vismaz 3 gadu darba stāžs šinī sfērā. 
Pretendentam ir jāiesniedz apliecinājums, ka tas 
atbilst šī punkta prasībām. 

7.4. 

Pretendentam nav nodokļu parādi, 
tai skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas    obligāto iemaksu 
parādi, kas kopsummā pārsniedz 

150 EUR, ir civiltiesiskās 
atbildības apdrošināšana par tā 

darbības vai bezdarbības rezultātā 
pasūtītāja esošajam īpašumam un 

trešajām personām nodarīto 
zaudējumu atlīdzināšanu uz līguma 

darbības laiku ar apdrošinājuma 
summu ne mazāku kā 200 000,- 

EUR 

Pretendentam ir jāiesniedz Pretendenta 
civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises 
kopija. Ja pretendentam nav šādas polises, tad 
apliecinājumu, kad tāda tiks noslēgta pirms 
līguma noslēgšanas. Pretendentam ir jānodrošina, 
lai attiecīgā polise būtu spēkā visā Līguma 
darbības laikā. 

7.5. 

Ja pretendents ir personu 
apvienība, vai tas, lai nodrošinātu 

atbilstību nolikuma prasībām, 
balstās uz citu personu pieredzi un 
spējām, tad minētajām personām ir 
jāatbild par līguma izpildi solidāri. 

Pretendentam ir jāiesniedz vienošanās starp 
iesaistītajām personām (pretendents; personu, uz 
kuras pieredzi un spējām balstās pretendents, 
apvienības biedriem), par to, ka visi apņemas 
atbildēt par iepirkuma līguma izpildi solidāri. 

8. Tehniskais un finanšu piedāvājums: 

8.1. Tehnisko piedāvājumu Pretendents iesniedz apraksta formā, atbilstoši Tehniskai 
specifikācijai (Nolikuma 2. pielikums). 

8.2. Ipirkuma līguma noteikumiem neatbilstoši vai nekvalitatīvi veikta pakalpojuma trūkuma, vai 
garantijas laikā konstatēto defektu novēršanas termiņš: 2 (divas) darba dienas no Pasūtītāja 
vai attiecīgā dzīvokļa īpašnieka  pretenzijas saņemšanas. 

8.3. Garantijas laiks:  
8.3.1. Pakalpojumam – uzstādītā ūdens skaitītāja verifikācijas termiņš. 
8.3.2. Izmantotajiem materiāliem  - ne mazāk kā 24 mēneši vai līdz materiālu ražotāja 

noteiktajam ekspluatācijas garantijas termiņa beigām; 
8.4. Piedāvājuma izmaksas Pretendents iesniedz atbilstoši Nolikuma 3.pielikumam. 
8.5.  Piedāvājuma izmaksas ir jānorāda EUR ar divām zīmēm aiz komata, neskaitot PVN. 
8.6. Piedāvājumā iekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma sniegšanu, preču, materiālu 

piegādi un tajā ietilpst: 
8.6.1. Veco skaitītāju demontāža; 
8.6.2. Jauno skaitītāju uzstādīšana; 
8.6.3. Skaitītāja plombēšanas izmaksas; 
8.6.4. Ūdens uzskaites mezgla izveide vai pārbūve (nepieciešamības gadījumā); 
8.6.5. Filtru tīrīšana vai uzstādīšana 
8.6.6. Ūdens noslēgventīļu pārbaude, nomaiņa vai uzstādīšana (nepieciešamības gadījumā); 
8.6.7. Dzīvoklī esošo ūdensapgādes, kanalizācijas, siltumapgādes sistēmu, iekārtu tehniskā 

stāvokļa apsekošana, defektu akta sastādīšana; 
8.6.8. Ūdens skaitītāju rādījumu elektroniskās nolasīšanas sistēmas uzstādīšana; 
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8.6.9. Skaitītāju rādījumu elektroniska ikmēneša nolasīšana un datu nodošana Pasūtītājam; 
8.6.10. Visi nodokļi un nodevas, kas attiecas uz pakalpojuma sniegšanu, izņemot PVN; 
8.6.11. Pretendenta transporta un citi ar pakalpojuma sniegšanu saistītie izdevumi. 

8.7. Piedāvājumā norādītās izmaksas netiks pārskatītas, ja, slēdzot līgumu vai līguma darbības 
laikā, izrādīsies, ka pretendents cenā nav iekļāvis kādas no izmaksām kvalitatīvai līguma 
izpildei, vai radīsies jebkādu iemeslu dēļ radīts sadārdzinājums, atskaitot nolikumā 
norādītos gadījumus. 

8.8. Par Izpildītāja sniegtajiem pakalpojumiem dzīvoklī, dzīvokļa īpašniekam  ir iespēja 
samaksu veikt pa daļām, līdz 6 (sešiem) mēnešiem bez procentiem, noslēdzot vienošanos 
ar Izpildītāju. 

9. Piedāvājumu vērt ēšana 

9.1. Pretendentu piedāvājumi tiek vērtēti saskaņā ar izvirzītajām kvalitātes prasībām, 
piedāvājumu kopējo atbilstību šī nolikuma prasībām un saskaņā ar noteikto piedāvājumu 
izvēles kritēriju. 

9.2. Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude: vai pretendenta piedāvājums atbilst   tehniskās 
specifikācijas prasībām, vai ir iesniegti visi tehniskā un finanšu piedāvājuma dokumenti 
un tie un to saturs atbilst nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām.  

9.3. Piedāvājums netiek vērtēts, ja tas neatbilst šī Nolikuma vai tehniskās specifikācijas 
noteikumiem. 

9.4. Pasūtītājs paziņo Pretendentam piedāvājuma vērtēšanas rezultātus 5 (piecu) darba dienu 
lakā pēc Nolikuma 4.1. punktā noteiktā termiņa. 

10. Vērt ēšanas kritērijs  

Iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums no 
iesniegtajiem piedāvājumiem, kas atbilst Iepirkuma nolikuma prasībām. 

11. Lēmuma pieņemšana un līguma slēgšana 

11.1. Iesniegtos piedāvājus Pasūtītājs izvērtē 5 (piecu) darba dienu laikā no Nolikuma 4.1. 
punktā noteiktā termiņa. 

11.2. Par vērtēšanas rezultātiem Pasūtītājs paziņo visiem pretendentiem 2 (divu) darba dienu 
laikā no piedāvājuma vērtēšanas dienas, paziņojumu nosūtot uz Pretendenta norādīto e-
pasta adresi. 

11.3. Līgums ar Iepirkuma atlases uzvarētāju tiek slēgts ne ātrāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā 
pēc lēmuma pieņemšanas. Ja Iepirkuma atlases uzvarētājs 3 (trīs) darba dienu laikā pēc 
Pasūtītāja nosūtītā aicinājuma, nav parakstījis līgumu, tiek uzskatīts, ka Iepirkuma 
uzvarētājs ir atteicies noslēgt līgumu. 

11.4. Pasūtītājam līdz Līguma noslēgšanai ir tiesības jebkurā brīdī pārtraukt Iepirkumu, 
informāciju par to nosūtot  Pretendentam uz viņanorādīto e-pasta adresi.  

12. Pielikumi: 

Pielikums Nr.1 Pieteikuma veidlapa – 1 lpp.; 
Pielikums Nr.2 Tehniskā specifikācija – 4 lpp.; 
Pielikums Nr.3 Tehniskais un finanšu piedāvājums – …. lapaspuses; 
Pielikums Nr. 4 Līguma projekts -  lapaspuses.  
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Pielikums Nr. 1 
 

Pieteikums 
iepirkumam  „Ūdens patēriņa skaitītāju nomaiņa un uzstādīšana  

AS “Rīgas namu apsaimniekotājs” pārvaldītajā daudzdzīvokļu mājā Ieriķu ielā 29, Rīgā” 
 

Pretendenta nosaukums  

Reģistrācijas Nr.  

Juridiskā adrese  

Korespondences adrese  
(ja tā atšķiras no juridiskās 

adreses) 

 

Kontaktpersona 
(Vārds,uzvārds, amats) 

 

Tālruņa Nr.  

E-pasta adrese  

Banka  

Konta Nr.  

Darbu izpildē tiks piesaistīts 
apakšuzņēmējs/i  

(ja jā - norādīt nosaukumu, 
reģistrācijas Nr., kontaktus) 

 

 

Saskaņā ar AS “Rīgas namu apsaimniekotājs” izsludināto darbu izpildītāju atlases procedūras 
„ Ūdens patēriņa skaitītāju nomaiņa un uzstādīšana AS “Rīgas namu apsaimniekotājs” pārvaldītajā 
daudzdzīvokļu mājā Ieriķu ielā 29, Rīgā” (turpmāk – Iepirkums) nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, 
apstiprinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un apliecinām, ka piekrītam Iepirkuma nolikuma 
noteikumiem, tajā skaitā Iepirkuma līguma projekta noteikumiem un piedāvājam veikt ūdens patēriņa 
skaitītāju uzstādīšanu un/vai nomaiņu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašumos un  uzstādīto 
skaitītāju uzskaitīto datu nolasīšanu, pārraidi un datu nosūtīšanu uz Pasūtītāja grāmatvedības 
programmu saskaņā ar Iepirkuma nolikuma un tehniskās specifikācijas noteikumiem. 

Apliecinām, ka spējam nodrošināt un kvalitatīvi pildīt Iepirkuma nolikuma tehniskajā 
specifikācijā norādītās prasības. 

Apliecinām, ka piedāvājumā sniegtā informācija ir patiesa un,  ka nav tādu apstākļu, kas liegtu 
mums piedalīties Iepirkumā. 

Apliecinām, ka, dzīvokļa īpašniekam, pēc viņa  pieprasījuma, tiks dota iespēja norēķinus par 
dzīvoklī uzstādīto/nomanīto skaitītāju veikt pakāpeniski periodā līdz sešiem mēnešiem, bez papildus 
uzcenojuma vai procentiem un visus norēķinus ar dzīvokļu īpašniekiem veiksim saviem spēkiem  bez 
Pasūtītāja starpniecības.  

Pielikumā: 

Persona ar pārstāvniecības tiesībām  
_______________________           ______________________/_______________________ 
  amats             paraksts                 vārds, uzvārds 
 
 
2021. gada ___.___________ 
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PIELIKUMS Nr.2 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

Ūdens patēri ņa skaitītāju nomaiņa un uzstādīšana AS “Rīgas namu apsaimniekotājs” 
pārvald ītajā daudzdzīvokļu mājā Ieriķu ielā 29, Rīgā 

 
1. Nodrošināt karstā un aukstā ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanu un/vai nomaiņu AS 

“Rīgas namu apsaimniekotājs” pārvaldīšanā esošās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ieriķu 
ielā 29, Rīgā dzīvokļu īpašumos ar bezvadu datu pārnešanu un automātisko attālinātās datu 
nolasīšanas sistēmu, izmantojot radiokanālu. Automātiskajai attālinātas datu nolasīšanas 
sistēmai ir jābūt tādai, lai nākotnē neveicot sistēmas pārbūvi tai varētu pievienot 
siltumskaitītājus. 

2. Skaitītāju, moduļu, iekārtu un attālinātās nolasīšanas sistēmas aprīkojuma sistēmas 
uzstādīšana, personāla apmācība, ilgtermiņa sistēmas apsaimniekošana. Pretendentam ir 
jānodrošina datu nolasīšana un pārraide, pasūtītāja un dzīvokļu īrnieku individuāla 
piekļuve datiem, lai būtu iespēja sekot ūdens patēriņam. 

3. Esošo skaitītāju demontāža un aizvietošana ar piedāvātajiem jaunajiem skaitītājiem ar 
bezvadu datu pārraidi, skaitītāju datu attālinātās nolasīšanas sistēmas montēšana un 
noregulēšana un gala rezultāta (iegūto datu) savietojamība ar Pasūtītāja grāmatvedības 
programmu. 

4. Pasūtītājam nododamie dokumenti: Sistēmu instrukcija latviešu valodā. 

5. Iepirkuma priekšmeta ūdens patēri ņa skaitītāju nomaiņas kārt ība: 

Nr. 
Veicamā darba 
apraksts 

Prasības 

5.1. 
 
Skaitītāja noņemšana, 
uzstādīšana. 

a) Izpildītājs sniedz pakalpojumu sekojošā veidā: esošo 
skaitītāju noņemšana un aizvietošana ar piedāvātajiem 
jaunajiem skaitītājiem. 

b) Ūdens skaitītāju noņemšana un uzstādīšana, 
nepieciešamības gadījumā, ir jāveic ārpus darba laika, 
izpildītājam sazinoties un saskaņojot pakalpojuma 
sniegšanas laikus ar dzīvokļa īpašnieku/īrnieku. 

c) Ūdens skaitītāju nomaiņas laikā tiek veikta smilšu filtra 
tīrīšana un noplombēšana. 

5.2. Skaitītāju plombēšana Tiek veikta uzreiz pēc jaunā skaitītāja uzstādīšanas. 

5.3. 
 
Skaitītāja nomaiņas 
akta sagatavošana. 

a)  Darbu veicējam jāsastāda aktus, kurā jābūt fiksētam 
darbu izpildes datumam, noņemtā skaitītāja numuram, 
rādījumam, uzstādītā skaitītāja numuram un rādījumam. 

b) Aktu par darbu izpildi jāparaksta darba veicējam un 
īrniekam, kura dzīvoklī skaitītājs tiek nomainīts. 

c) Darbu veicējs abu pušu parakstīto aktu iesniedz 
Pasūtītājam. 

d) Darba veicējs dzīvokļos pārbauda ūdensapgādes sistēmu 
un sastāda defekta aktu ar fotofiksāciju.  

5.4. 
Darbu izpildes 
termiņš  

4.1. 12 mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās brīža. Darbu 
veikšanas grafiki ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju. 
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5.5. 

Darbu garantijas 
termiņš attiecībā uz 
veiktajiem darbiem 
un izmantotajiem 
materiāliem  

5.1. 48 (četrdesmit astoņu) mēnešu laikā pēc darbu pieņemšanas – 
nodošanas akta parakstīšanas dienas. 

5.6. 

Atklājušos bojājumu 
novēršanas termiņš 
darbu garantijas laikā 
attiecībā uz 
veiktajiem darbiem 
un izmantotajiem 
materiālie. 

Vienas darba dienas laikā no paziņošanas brīža.  

 

6. Ūdens skaitītāju uzstādīšana nomaiņa daudzdzīvokļu mājās un dzīvokļu īpašumos 

Ūdens patēriņa skaitītāji daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās un dzīvokļu īpašumos tiek uzstādīti 
un/vai nomainīti,  aprīkoti ar datu (rādījumu) elektroniskas nolasīšanas sistēmu un  uzstādīto 
skaitītāju uzskaitīto dati tiek nolasīti un nodoti Pasūtītājam saskaņā ar tehnisko specifikāciju 
(Nolikuma 2.pielikums) un Līgumu (nolikuma 4.pielikums). Plānotais uzstādāmo/nomaināmo 
skaitītāju skaits 160 gabali, kas var tikt mainīts atbilstoši Pasūtītāja vai dzīvojamās mājas 
dzīvokļu īpašnieku pieņemtajiem lēmumiem. 

7. Karstā un aukstā ūdens patēri ņa skaitītāju tehniskās prasības: 

Nr. Raksturojums Prasības 

  7.1. 
Skaitītāju konstrukcijas 
raksturojums 

a) Ūdens patēriņa skaitītāji mehāniskie, vienas strūklas, 
sausā tipa. 

b) DN15, garums L=80mm vai L=110mm (atkarībā no 
esošā uzstādītā skaitītāja tipa konkrētajam abonentam); 

c) Darba spiediens ūdens padeves tīklā: ne vairāk 1,6 
Mpa (16 bar). 

d) Darba temperatūra: aukstā ūdens patēriņa skaitītājiem 
līdz 30°C un karstā ūdens patēriņa skaitītājiem līdz 
90°C. 

e) Skaitītāja ciparnīcai jābūt 8 cipariem, no kuriem 5 rāda 
skaitījumu pilnos kubikmetros, bet pārējie norāda uz 
litru simtiem, desmitiem un litriem. 

f)  Misiņa bronzas korpuss. 
g) Skaitītāju augšējam caurspīdīgam vāciņam jābūt no 

paaugstinātas stiprības organiskā stikla vai plastmasas.  
h) Skaitītājiem jābūt aizsargātiem pret ārēju neodīma 

magnēta, ar diska izmēru 30x50mm N40, ietekmi. 
i) Piedāvātajiem skaitītājiem tiek nodrošināta un 

piegādājot iesniegta atbilstības deklarācijas kopija, 
lietošanas instrukcija. 

7.2. Ekspluatācija 

a) Skaitīšanas ciparu mehānisms ir kustīgs attiecībā pret 
horizontālo asi 360 grādi. 

b) Savienojums starp hidraulikas mehānismu (plūsmas 
daļu) un skaitīšanas mehānismu aprīkots ar aizsarg 
gredzenu, kurš ir nofiksēts ar drošības marķējumu vai 
plombu. 
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7.3.  Metroloģija 
 

a) Izgatavotājrūpnīcas pirmreizējās verifikācijas 
apzīmējums ne vecāks par 2020. gadu. 

b) Marķējumam jāatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2014/32/ES prasībām. 

c) Skaitītājiem ar garumu 80/110mm 
Minimālais H = R80 (H – horizontālais uzstādījums) 
Minimālais V = R40 (V – vertikālais uzstādījums) 
R = Q3/Q1, kur Q3= 1,6 vai 2,5 m3/h, Q1- minimālais 
patēriņš. 
Jūtīguma robeža ≤ 8 l/h 

d) Ūdens skaitītāja marķējumam ir jāatbilst 2006. gada 22. 
augusta MK noteikumiem Nr. 664 “Noteikumi par 
metroloģiskajām prasībām ūdens patēriņa skaitītājiem”. 

 
Lai varētu veikt pārbaudi uz tehniskās specifikācijās 1.8. punktā norādīto “Skaitītājiem jābūt 

aizsargātiem pret ārēju neodīma magnēta, ar diska izmēru 30x50mm N40, ietekmi” Iepirkuma 
komisija attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības pieprasīs 
iesniegt ūdens patēriņa skaitītāju piedāvāto modeļu paraugus pa 1 gab. no tehniskā specifikācijā 
pielikums 1. punktā 8. minēto pozīciju skaitītājus. Pasūtītājs pārbaudīs skaitītājus akreditētā 
laboratorijā. 

8. Karstā un aukstā ūdens patēri ņa skaitītāju radio moduļu tehniskie parametri 

Nr. 
p.k. 

Raksturojums Prasības 

8.1. 
Radio moduļu 

ierīces 
parametri 

a) Skaitītājiem jābūt aprīkotiem ar radio moduļiem, kurus nav iespējams 
nesankcionēti noņemt. 

b)  Radio moduļa tips: uzstādāms tieši uz skaitītāja. Datu nolasīšanas 
veids no skaitītāja: bezvadu datu pārnešana. Noturīga pret ārējo 
magnētisko lauku. 

c)  Barošana: autonoma, ar vismaz 10 gadu darbību. 
d)  Datu protokola formāts: Wireless (bezvadu) M-BUS 
e)  Datu pārraidei ir jābūt ar atvēro OMS (Open Metering System) 

protokolu. 
f)  Frekvences diapazons: 868.5 MHz T1 režīmā 
g)  Radio procesors: div virzienu. Modulis konfigurējas no termināla. 
h)  Izejošā jauda: 10 mW/50 Ω 
i)  Sūtīšanas ātrums: <100 kbit/s 
j) Aizsardzības klase: ne zemāka par IP 65. 
k) Vērtību uzglabāšana: ne mazāk kā aktuālā vērtība + 12 mēneša 

vērtības. 
l) Datu pārraide ne retāk kā: reizi 30 minūtēs. 
m) Indikācijas trauksmes: 
a) Baterijas izlādēšanās. Reģistrējas baterijas stāvoklis modulī. 
b) Moduļa noņemšana. Paziņojums, ka ir noņemts modulis no skaitītāja. 
c) Ārējā magnētiskā lauka iedarbība. Paziņo par magnēta pielikšanu pie 

skaitītāja. 
d) Atpakaļgaitas plūsmas uzskaite. 

 



9 
 

9. Datu attālinātās nolasīšanas sistēmas tehniskie parametri: 

Nr. 

p.k. 
Raksturojums Prasības 

9.1. 

 

Datu attālinātās 
nolasīšanas 
sistēma 

a) Mērījumu nolasīšanai, datu pārraidei un uzkrāšanai ir jābūt ar 
atvēro OMS (Open Metering System) protokolu. 

b)  Frekvences diapazons: 868.5 MHz T1 režīmā 
c)  Datu protokola formāts: Wireless (bezvadu) M-BUS 
d)  Aizsardzības klase: ne zemāka par IP43 
e)  Datu drošība: ziņām jābūt šifrētām. 
f)  Barošana: 220v 
g)  Ierīcei jābūt iekšējai atmiņai. 
h)  Datu pārraidei ir jābūt savietojamai ar standartizēta atvērtā 

OMS protokola starpniecību, kas ļauj veikt vairāku 
izstrādājumu datu pārraidi, nolasīšanu un uzkrāšanu ar vienu 
un to pašu nolasīšanas aprīkojumu. 

i)  Raidītāja jauda: Līdz 25 mW (saskaņā ar ISM ierobežojumu) 
j) Automātiska paziņojumu sūtīšana par nepārtrauktu ūdens 

patēriņu dzīvoklī virs norādītās vērtības. 

 

9.2. 

Iespēja nolasīt 

šādus datus 

a) Mēģinājums noņemt radio moduli. 
b)  Mēģinājums ietekmēt skaitītāju darbību ar ārējo magnētisko 

lauku, kas jāreģistrē skaitītāja moduļa atmiņā kā kļūda, norādot 
kļūdas tipu, laiku un datumu, kurā tas noticis, kā arī norādot 
kļūdas ilgumu. 

c)  Atpakaļgaitas plūsmas uzskaite. Norādot kļūdas tipu, laiku un 
datumu, kurā tas noticis, kā arī atpakaļgaitas plūsmas apjomu. 

d)  Baterijas izlādēšanās. 
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PIELIKUMS Nr. 3. 

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIED ĀVĀJUMS 

 

Karstā un aukstā ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšana vai nomaiņa pret jauniem ūdens 
skaitītājiem, A/S „Rīgas namu apsaimniekotājs" pārvaldīšanā esošajā daudzdzīvokļu dzīvojamā 
mājā Ieriķu ielā 29, Rīgā un ūdens patēriņa skaitītāju un to rādījumu attālinātās nolasīšanas 
aprīkojuma piegāde un uzstādīšana,  saskaņā ar nolikuma pielikumu Nr.2 norādīto tehnisko 
specifikāciju: 
 

I  Dzīvokļu skaitītāja uzstādīšana vai nomaiņa: 

Nr. 
p.k. 

Darbu nosaukums Daudzums Diametrs 

 

Cena  
bez PVN 
(EUR) 

1. 

Ūdensapgādes/siltumapgādes sistēmas 
pārbaude dzīvoklī, t.sk. nesankcionēta 
pieslēgšanās un defektu konstatāciju kā arī 
defekta akta sastādīšana ar fotofiksācijas 
ierakstu. 

kompl. ---  

2. 
Esošo skaitītāja noņemšana un jauna skaitītāja 
uzstādīšana. 

1 Dn15  

3. Smilšu filtru montāža/nomaiņa 1 Dn15  

4. Smilšu filtru tīrīšana 1 Dn15  

5. Lodveida ventiļu montāža/nomaiņa 1 Dn15  

6. Ūdens skaitītāju savienojumu nomaiņa 1 Dn15  

7. Pretvārsta montāža/nomaiņa 1 Dn15  

8. 
Skaitītāja plombēšana un reģistrācijas akta 
sastādīšana 

kompl. ---  

9. Palīgmateriāli kompl. ---  

10. 
Esošo skaitītāju aprīkošana ar datu nolasīšanas 

un pārraides sistēmas montāžu 
1 Dn 15  

11. 
Skaitītāja plombēšana un reģistrācijas akta 

sastādīšana 
kompl. ---  

12. 
Samaksa par datu nolasīšanas nodrošināšanu un 

sistēmas apkalpošanu 
kompl. 

12. 
mēneši 

 

13. Palīgmateriāli kompl. ---  
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14. 
Esošo skaitītāju aprīkošana ar Datu nolasīšanas 

un pārraides sistēmu. 

1 Dn15  

1 Dn20  

1 Dn25  

1 Dn32  

1 Dn40  

1 Dn50  

15. 
Samaksa par datu nolasīšanas nodrošināšanu un 
sistēmas apkalpošana par 12 mēnešu periodu. 

kompl. ---  

  16. Palīgmateriāli kompl. ---  

17. Kopējā piedāvātā (vērt ējamā) summa bez PVN  

 

 


