
Iepirkuma procedūras  

"Vidējā sprieguma kabeļu iegāde" (Id.Nr. ST 2022/14) ziņojums 

Sagatavots saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 45.pantu. 
 

 

1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums un adrese, iepirkuma identifikācijas 

numurs, iepirkuma procedūras veids, līguma priekšmets: 

1.1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums: Akciju sabiedrība "Sadales tīkls". 
1.2. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja adrese: Šmerļa iela 1, Rīga, Latvija, LV-1160. 

1.3. Iepirkuma identifikācijas numurs: IPR-68253, IUB ST 2022/14. 
1.4. Iepirkuma procedūras veids: sarunu procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu. 
1.5. Iepirkuma procedūras izvēles pamatojums: Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 

iepirkumu likuma 13.panta sestā daļa. 

1.6. Līguma priekšmets: vidējā sprieguma kabeļu (CPV kods: 31320000-5 Strāvas sadales 
kabeļi) piegāde AS "Sadales tīkls". 

 
2. Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 

un Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē: 

2.1. Paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē 
2022.gada 22.jūnijā; 

2.2. Paziņojums par līgumu publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 2022.gada 

24.jūnijā. 
 

3. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums, iepirkuma procedūras 

dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti:  

3.1. Iepirkuma komisijas sastāvs: Mārtiņš Leimanis, Oļegs Borščevskis, Jānis Kozlovskis,  
Gunita Priede, Iveta Ķēniņa-Brūkle, Ivonna Iļjenko. 

3.2. Iepirkuma komisijas izveidošanas pamatojums: 2022.gada 28.aprīļa rīkojums Nr.109 
par komisijas izveidošanu iepirkumu procedūrai par vidējā sprieguma kabeļu iegādi 

(Id.Nr. IPR-68253).  
3.3. Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāji: iepirkuma komisijas locekļi. 
3.4. Iepirkuma procedūras pieaicinātie eksperti: nav. 

 

4. Pieteikumu iesniegšanas termiņš, atvēršanas vieta, datums un laiks: 

4.1. Pieteikumu iesniegšanas termiņš: līdz 2022.gada 21.jūlija, plkst. 11:00; 
4.2. Pieteikumu atvēršanas vieta, datums un laiks: pieteikumi atvērti Elektronisko 

iepirkumu sistēmā e-konkursu apakšsistēmā (www.eis.gov.lv), 2022.gada 21.jūlijā, 

pēc pieteikumu iesniegšanas beigu termiņa. 
 
5. Piegādātāju nosaukumi, kuri pieteikušies uz kandidātu atlasi: SIA "EK SISTĒMAS", 

SIA "ESELO", SIA "ELKO", SIA "Energokomplekss" un SIA "Baltijas Elektro 

Sabiedrība". 
 
6.  Noraidīto Kandidātu nosaukumi un to noraidīšanas iemesli: nav. 
 

7.  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš, atvēršanas vieta, datums un laiks: 

7.1. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2022.gada 14.septembra, plkst.11:00. 
7.2. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: piedāvājumi atvērti Elektronisko 

iepirkumu sistēmā e-konkursu apakšsistēmā (www.eis.gov.lv) 2022.gada 14.septembrī 

uzreiz pēc piedāvājumu iesniegšanas beigu termiņa. 
7.3. Pretendentu nosaukumi, kuri iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas: 

http://www.eis.gov.lv/
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Nr. Pretendenta nosaukums 
Piedāvājuma cena pasūtījumam 

Nr.1 (1.ceturksnim), EUR bez PVN 

1. SIA "EK SISTĒMAS" 4 205 136.37 

2. SIA "ESELO" 3 695 915.00 

3. SIA "ELKO" 4 399 999.64 

4. SIA "Energokomplekss" 4 500 009.00 

5. SIA "Baltijas Elektro Sabiedrība" 4 150 952.00 

 

8. Sarunu posmi un to rezultāti:  

8.1. Posms 1 - Kandidātu atlase. Kandidātu atlases rezultātā par atbilstošiem atzīti 
kandidāti: SIA "EK SISTĒMAS", SIA "ESELO", SIA "ELKO", SIA 

"Energokomplekss" un SIA "Baltijas Elektro Sabiedrība". 
8.2. Posms 2 – Piedāvājumu iesniegšana. 2.posma izvērtēšanas rezultātā par atbilstošiem 

atzīti pretendenti: SIA "ELKO", AS ENERGOFIRMA "JAUDA" un SIA "Pieci PA". 
Neviens piedāvājums netika noraidīts. 

 
9. Pretendentu nosaukumi, kuriem piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, 

piedāvātā līgumcena, kā arī piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums un pamatojums 

piedāvājuma izvēlei: 

9.1. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirtas visiem komersantiem, kuru 
piedāvājumi atzīti par atbilstošiem, par komercpiedāvājumu iesniegšanu nākamajiem 
ceturkšņiem un papildu pasūtījumiem ar SIA "EK SISTĒMAS", SIA "ESELO", SIA 
"ELKO", SIA "Energokomplekss" un SIA "Baltijas Elektro Sabiedrība" par vidējā 

sprieguma kabeļu piegādi tālākajā līguma darbības laikā. 
9.2. Par Pasūtījuma Nr.1 uzvarētāju atzīts un Pasūtījuma Nr.1 izpildes tiesības piešķirtas 

(atbilstošam piedāvājumam ar viszemāko cenu): SIA "ESELO". 
9.3. Līgumcena pasūtījumam Nr.1: 3 695 915.00 EUR bez PVN. Kopējā līgumcena 2 

(diviem) gadiem: 14 841 000.00 EUR bez PVN. 
9.4. Piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums (cena EUR bez PVN): 

 

Nr. Pretendenta nosaukums 
Piedāvājuma cena pasūtījumam 

Nr.1 (1.ceturksnim), EUR bez PVN 

1. SIA "EK SISTĒMAS" 4 205 136.37 

2. SIA "ESELO" 3 695 915.00 

3. SIA "ELKO" 4 399 999.64 

4. SIA "Energokomplekss" 4 500 009.00 

5. SIA "Baltijas Elektro Sabiedrība" 4 150 952.00 

 

9.5. Pamatojums piedāvājuma izvēlei: 
Saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikumu par Pasūtījuma Nr.1 uzvarētāju atzīts un 
Pasūtījuma Nr.1 izpildes tiesības piešķirtas atbilstošam piedāvājumam ar viszemāko 
cenu. 

Saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikumu  iepirkuma līguma slēgšanas tiesības 
piešķirtas visiem komersantiem, kuru piedāvājumi atzīti par atbilstošiem, par 
komercpiedāvājumu iesniegšanu nākamajiem ceturkšņiem un papildu pasūtījumiem  
tālākajā līguma darbības laikā. 

 



3 

 

10. Informācija par izraudzīto piegādātāju apakšuzņēmējiem, kā arī apakšuzņēmēju 

nosaukumi: SIA "Baltijas Elektro Sabiedrība" apakšuzņēmējs W.EG. EESTI OÜ (valsts 
piederība: Igaunija) pieredzes apliecināšanai un kabeļu piegādei 2% apmērā. 

 

11. Pamatojums lēmumam par iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstošu 

pieteikumu un piedāvājumu: nav. 
 

12. Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai: nav.  


