
Pretendentu jautājumi un RP SIA “Rīgas satiksmes” sagatavotās atbildes 

par tirgus izpēti „Elektrosaimniecības dispečerpunktu un 

apakšstaciju monitoringa un telemātikas darbības paplašināšanas pakalpojumi” 

 

 

1. jautājums: Vai ir nepieciešama AVEVA Wonderware papildus licenču piegāde vai esošo 

licenču paplašināšana /atjaunināšana? Gadījumā, ja papildus licences ir nepieciešamas 

– precizēt tās. 

Atbilde: Papildu licenču iegāde nav paredzēta tā iepirkuma procedūras ietvaros, kuras 

vajadzībām tiek organizēta šī tirgus izpēte. 

 

2. jautājums: Vai 3.6. punktā 2. tabulā ir nepieciešams uzrādīt piegādājamo iekārtu 

piegādātājus – vairumtirgotājus, kas ir autorizētie iekārtu ražotāju pārstāvji (piemēram, 

Klinkmann, Eselo, utt.)? 

Atbilde: Lūdzu norādīt tikai būtiskākos komponenšu ražotājus. Pasūtītājam ir svarīgi, 

lai tiktu nodrošināta legālas preces izcelsmi un sniegtas atbilstošas garantijas. 

 

3. jautājums: Ņemot vērā, ka tehniskajā specifikācijā, kas ir pielikumā cenu aptaujai, ir 

minēts, ka kā programmnodrošinājums tiek izmantots AVEVA system platforma 2020, 

bet pieteikuma punktos nav minēta AVEVA system platforma 2017 un 2014, lūdzam 

precizēt, kāda AVEVA system platformas versija ir paredzēta projekta realizācijai? 

Atbilde: Pasūtītājs RP SIA “Rīgas satiksme” veic regulāru programmatūras 

atjaunināšanu saskaņā ar ražotāja AVEVA rekomendācijām. Tādējādi, laika gaitā, 

programmatūras AVEVA SP2014 versija tika atjaunota uz SP2017, savukārt, šobrīd 

aktuālākā ir – SP2020, līdz ar to, plānojot piedāvājumu, jāorientējas uz darbiem tieši uz 

šādā SP2020 vidē. 

 

4. jautājums: Ievērojot, ka projekta ietvaros tiks veikta esošās (jau iepriekš izstrādātas) 

sistēmas paplašināšana uz “Commercial-off-the-shelf (COTS)” platformas pamata, un 

balstoties uz mūsu pieredzi līdzīgu projektu realizācijā, uzskatām, ka sistēmas analītiķa 

pozīcija, kas ir minēta pieteikuma 3.13. punktā nav nepieciešama, jo netiek izstrādāts 

jauns programmnodrošinājums un netiek veikta programmnodrošinājuma funkcionālo 

prasību analīze, specificēšana un sagatavošana. 

Atbilde: Šajā gadījumā, Pasūtītājs, veidojot pretendenta atlases kritērijus un plānojot 

iespējamo realizācijas gaitu, ir ņēmis vērā gan projekta lielo apjomu, gan praktisko darbu 

sarežģītību, kas saistīta ar īpašiem darba drošības apstākļiem apakšstacijās, gan plānotos 

izpildes termiņus, tajā skaitā, paredzot arī tehniskās specifikācijas 3.5. punktā noteiktos 

papildu darbus, rezultātā nosakot par vēlamu realizācijā piesaistīt kvalificētu speciālistu 

informācijas sistēmu analīzes jomā. 

 

5. jautājums: Lūdzam apstiprināt, ka tehniskajā specifikācijā 3.5. punktā ietvertie 

uzturēšanas darbi ir veicami pēc visu objektu sekmīgas nodošanas ekspluatācijā. 

Atbilde: 2000 stundu apjoms sāks darboties ar brīdi, kad tiks parakstīts pieņemšanas – 

nodošanas akts par Līgumā paredzēto darbu pabeigšanu un nodošanu ekspluatācijā katrā 

apakšstacijā. Vēršam uzmanību, ka uz visām apakšstacijām kopā papildu darbi 

nepārsniedz 2000 h apjomu.  

 

 


