
Iepirkuma procedūras  

"Kabeļu uzmavu iegāde" (Id.Nr.IPR-67627) ziņojums 

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

 
1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums un adrese, iepirkuma identifikācijas 

numurs, iepirkuma procedūras veids, vispārīgās vienošanās 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-67627, ST 2022/5 (Iepirkumu uzraudzības 

biroja un Elektronisko iepirkumu sistēmas tīmekļvietnēs). 
1.4. Iepirkuma procedūras veids: atklāts konkurss. 

1.5. Vispārīgās vienošanās priekšmets: kabeļu uzmavu (CPV kods 31224800-0) piegāde 
AS "Sadales tīkls".  

1.6. Vispārīgās vienošanās priekšmets ir sadalīts 10 (desmit) iepirkuma daļās: 
1.6.1. Daļa Nr.1 "Gala apdares kabeļiem ar eļļas-papīra izolāciju 1kV"; 

1.6.2. Daļa Nr.2 "Gala apdares kabeļiem ar plastmasas izolāciju 1kV ";  
1.6.3. Daļa Nr.3 "Zemsprieguma kabeļu nozaruzmavas 1kV"; 
1.6.4. Daļa Nr.4 "Savienojuma uzmava  kabeļiem ar plastmasas izolāciju"; 
1.6.5. Daļa Nr.5 "Kabeļu pārejas savienojuma uzmavas 1kV"; 

1.6.6. Daļa Nr.6 "Vidsprieguma kabeļu gala apdares"; 
1.6.7. Daļa Nr.7 "Vidsprieguma savienojuma uzmavas (kabeļiem ar plastmasas 

izolāciju)"; 
1.6.8. Daļa Nr.8 "Vidsprieguma pārejas savienojuma uzmavas"; 

1.6.9. Daļa Nr.9 "Kabeļu pievienojuma adapteri"; 
1.6.10. Daļa Nr.10 "Kabeļu uzmavu aksesuāri". 

 
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 2.februārī; 

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

4.februārī. 
 

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

dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti:  

3.1. Iepirkuma komisijas sastāvs: Mārtiņš Leimanis, Ivars Runkovskis, Marija Sališa, Jānis 
Kozlovskis, Andis Mušperts, Kristaps Bērziņš. 

3.2. Iepirkuma komisijas izveidošanas pamatojums: 2021.gada 22.decembra Rīkojums 
Nr.273 "Par komisijas izveidošanu iepirkuma procedūrai par kabeļu uzmavu iegādi 

(Id.Nr.IPR-67627)".  
3.3. Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti (papildus  

komisijai): nav. 
 

4. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:  
4.1. Sākotnēji noteiktais piedāvājumu iesniegšanas termiņš - līdz 2022.gada 7.marta, 

plkst.11.00. 
4.2. Pagarinātais piedāvājumu iesniegšanas termiņš - līdz 2022.gada 28.marta, plkst.11.00. 

 
5. Piegādātāju nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas:  

Nr. Daļas nosaukums / Pretendenti 
Piedāvājuma cena, EUR bez PVN 

SIA "ELKO" SIA "Energokomplekss" 

1. Daļa Nr.1 "Gala apdares kabeļiem 14 248.43 - 
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ar eļļas-papīra izolāciju 1kV" 

2. 
Daļa Nr.2 "Gala apdares kabeļiem 
ar plastmasas izolāciju 1kV " 

173 226.90 - 

3. 
Daļa Nr.3 "Zemsprieguma kabeļu 
nozaruzmavas 1kV" 

22 653.35 - 

4. 
Daļa Nr.4 "Savienojuma uzmava  
kabeļiem ar plastmasas izolāciju" 

74 915.50 - 

5. 
Daļa Nr.5 "Kabeļu pārejas 
savienojuma uzmavas 1kV" 

186 269.33 - 

6. 
Daļa Nr.6 "Vidsprieguma kabeļu 
gala apdares" 

176 646.65 450 094.73 

7. 

Daļa Nr.7 "Vidsprieguma 

savienojuma uzmavas ( kabeļiem ar 
plastmasas izolāciju)" 

295 234.98 703 420.49 

8. 
Daļa Nr.8 "Vidsprieguma pārejas 
savienojuma uzmavas" 

389 529.69 - 

9. 
Daļa Nr.9 "Kabeļu pievienojuma 
adapteri" 

362 535.30 486 659.55 

10. 
Daļa Nr.10 "Kabeļu uzmavu 
aksesuāri" 

43 675.82 - 

 

6. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: piedāvājumi atvērti Elektronisko 

iepirkumu sistēmā e-konkursu apakšsistēmā (www.eis.gov.lv), 2022.gada 28.martā 
plkst.11:00, pēc piedāvājumu iesniegšanas beigu termiņa. 
 

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

piedāvātā līgumcena, kā arī piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums un pamatojums 

piedāvājuma izvēlei: 

7.1. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirtas saimnieciski visizdevīgākā 
piedāvājuma iesniedzējam katrā no daļām:  

− Daļā Nr.1 "Gala apdares kabeļiem ar eļļas-papīra izolāciju 1kV" - SIA "ELKO" 
par kopējo summu līdz 14 248.43 EUR bez PVN; 

− Daļā Nr.2 "Gala apdares kabeļiem ar plastmasas izolāciju 1kV " - SIA "ELKO" 
par kopējo summu līdz 173 226.90 EUR bez PVN;  

− Daļā Nr.3 "Zemsprieguma kabeļu nozaruzmavas 1kV" - SIA "ELKO" par kopējo 
summu līdz 22 653.35 EUR bez PVN; 

− Daļā Nr.4 "Savienojuma uzmava  kabeļiem ar plastmasas izolāciju" - SIA 

"ELKO" par kopējo summu līdz 74 915.50 EUR bez PVN; 

− Daļā Nr.5 "Kabeļu pārejas savienojuma uzmavas 1kV" - SIA "ELKO" par kopējo 
summu līdz 186 269.33 EUR bez PVN; 

− Daļā Nr.6 "Vidsprieguma kabeļu gala apdares" - SIA "ELKO" par kopējo summu 

līdz 176 646.65 EUR bez PVN; 

− Daļā Nr.7 "Vidsprieguma savienojuma uzmavas (kabeļiem ar plastmasas 
izolāciju)" - SIA "ELKO" par kopējo summu līdz 295 234.98 EUR bez PVN; 

− Daļā Nr.8 "Vidsprieguma pārejas savienojuma uzmavas" - SIA "ELKO" par 
kopējo summu līdz 389 529.69 EUR bez PVN; 

− Daļā Nr.9 "Kabeļu pievienojuma adapteri" - SIA "ELKO" par kopējo summu līdz 
362 535.30 EUR bez PVN; 

− Daļā Nr.10 "Kabeļu uzmavu aksesuāri" - SIA "ELKO" par kopējo summu līdz 

http://www.eis.gov.lv/
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43 675.82 EUR bez PVN. 
7.2. Piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums (cena EUR bez PVN):  

Nr. Daļas nosaukums Uzvarētājs 
Plānotā līgumcena, 

EUR bez PVN 

1. 
Daļa Nr.1 "Gala apdares kabeļiem ar eļļas-
papīra izolāciju 1kV" 

SIA "ELKO" 14 248.43 

2. 
Daļa Nr.2 "Gala apdares kabeļiem ar plastmasas 
izolāciju 1kV " 

SIA "ELKO" 173 226.90 

3. 
Daļa Nr.3 "Zemsprieguma kabeļu 
nozaruzmavas 1kV" 

SIA "ELKO" 22 653.35 

4. 
Daļa Nr.4 "Savienojuma uzmava  kabeļiem ar 
plastmasas izolāciju" 

SIA "ELKO" 74 915.50 

5. 
Daļa Nr.5 "Kabeļu pārejas savienojuma 
uzmavas 1kV" 

SIA "ELKO" 186 269.33 

6. Daļa Nr.6 "Vidsprieguma kabeļu gala apdares" SIA "ELKO" 176 646.65 

7. 
Daļa Nr.7 "Vidsprieguma savienojuma uzmavas 
( kabeļiem ar plastmasas izolāciju)" 

SIA "ELKO" 295 234.98 

8. 
Daļa Nr.8 "Vidsprieguma pārejas savienojuma 

uzmavas" 
SIA "ELKO" 389 529.69 

9. Daļa Nr.9 "Kabeļu pievienojuma adapteri" SIA "ELKO" 362 535.30 

10. Daļa Nr.10 "Kabeļu uzmavu aksesuāri" SIA "ELKO" 43 675.82 

 

7.3. Pamatojums piedāvājuma izvēlei: 
Saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikumu līgumu slēgšanas tiesības katrā iepirkuma 
Daļā tiek piešķirtas saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kurš noteikts, ņemot 
vērā tikai cenas kritēriju – piedāvājuma cenu. Par saimnieciski visizdevīgāko 

piedāvājumu tiek atzīts un līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas piedāvājumam ar 
viszemāko piedāvājuma cenu katrā iepirkuma Daļā.  
 

8. Pamatojums iepirkuma priekšmeta daļas izbeigšanai vai pārtraukšanai: nav. 
 

9. Pamatojums lēmumam par iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstošu 

piedāvājumu: SIA "Energokomplekss" piedāvājums atzīts par neatbilstošu, saskaņā ar 
nolikuma 18.5.11. punktu - Pretendents nav pildījis noslēgtu līgumu un tādēļ izmantotas 
līgumā paredzētās tiesības vienpusēji atkāpties no līguma vai ir izdarījis smagu 
profesionālās darbības pārkāpumu, un tas ir atzīts ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu 

vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams . 
 

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

    


