Iepirkuma procedūras "Viedo elektroenerģijas skaitītāju, datu savākšanas
iekārtu un uzskaites datu nolasīšanas sistēmas piegāde, kā arī Sabiedrisko
pakalpojumu sniedzēja infrastruktūrā esošo G3-PLC skaitītāju un datu
koncentratoru integrācija kopējā risinājumā" (ID Nr.IPR-62570)
Ziņojums
sagatavots saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 45.pantu.
1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums un adrese, iepirkuma
identifikācijas numurs, iepirkuma procedūras veids un tās izvēles pamatojums,
līguma priekšmets:
1.1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums: Akciju sabiedrība "Sadales
tīkls".
1.2. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja adrese: Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160.
1.3. Iepirkuma identifikācijas numurs: IPR-62570, IUB Sadales tīkls 2019/18.
1.4. Iepirkuma procedūras veids: Sarunu procedūra.
1.5. Iepirkuma procedūras izvēles pamatojums: Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
iepirkumu likuma 13.panta sestā daļa.
1.6. Līguma priekšmets: Viedo elektroenerģijas skaitītāju, datu savākšanas iekārtu un
uzskaites datu nolasīšanas sistēmas piegāde, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja
infrastruktūrā esošo G3-PLC skaitītāju un datu koncentratoru integrācija kopējā
risinājumā..
Sastāv no Preču, Sistēmu, Apmācību un Webservisa piegādes:
 Preču piegāde:
 Viedie vienfāzes aktīvās elektroenerģijas skaitītāji ar integrētu G3-PLC
komunikācijas modemu;
 Viedie trīsfāzu aktīvās un reaktīvās elektroenerģijas skaitītāji ar integrētu
G3-PLC komunikācijas modemu;
 Viedie trīsfāzu aktīvās un reaktīvās elektroenerģijas skaitītāji mērmaiņu
slēgumam;
 G3-PLC datu koncentratori ar GPRS/3G/4G modemu, ārējo antenu un
kontroluzskaites daļu;
 GPRS/3G/4G komunikāciju modemi ar ārējo antenu vienfāzu un trīsfāzu
viedajiem elektroenerģijas skaitītājiem;
 Optiskās datu nolasīšanas galviņas;
 Drošas šifrēšanas atslēgu glabāšanas un ģenerēšanas iekārtas.
 Sistēmu un atbilstošo licenču piegāde un uzstādīšana:
 Head-end sistēma;
 Šifrēšanas atslēgu pārvaldības risinājums;
 Lokālā skaitītāju un modemu pārvaldības programmatūra.
 HES integrācijas izstrāde ar uzskaites datu nolasīšanas sistēmu ZFA/200
izstrādātājs Sagemcom Fröschl GmbH;
 Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja infrastruktūrā esošo G3-PLC skaitītāju un
datu koncentratoru integrācija kopējā risinājumā;
 Apmācība - Personāla apmācība darbam ar piegādātajām Precēm un Sistēmai;
 Pakalpojums - Sistēmas tehniskā atbalsta un preču aparātprogrammatūras
nodrošināšana.
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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
2019.gada 25.decembrī;
2.2. Paziņojums par līgumu publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī
2019.gada 27.decembrī.
3. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums, iepirkuma
procedūras dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti:
3.1. Iepirkuma komisijas sastāvs: Zane Skulte, G.Bukšs, S.Ļaskevičs, D.Seilis,
T.Vasiļjeva, R.Palms, I.Krops.
3.2. Eksperti: M.Logins, M.Rublāns, U.Puriņš, M.Augšpulis, P.Maziks, A.Gudovičs
3.3. Iepirkuma komisijas izveidošanas pamatojums: 2019.gada
16.decembra
Rīkojums Nr.367 "Par komisijas izveidošanu iepirkumu procedūrai par viedo
elektroenerģijas skaitītāju, datu savākšanas iekārtu un uzskaites datu nolasīšanas
sistēmas piegādi 2021. – 2022. gadā".
4. Pieteikumu un sākotnējo piedāvājumu iesniegšanas termiņš:
4.1.Pieteikumu iesniegšanas termiņš: līdz 2020.gada 8.janvāra, plkst. 13:00.
4.2. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2020.gada 20.janvāra plkst.10:00.
5. Pretendentu nosaukumi, kuri iesnieguši pieteikumu un piedāvājumu:
5.1. Kandidātu nosaukumi, kuri iesnieguši piedāvājumus:
5.1.1. SIA "RECK";
5.1.2. SIA "Santa Monica Networks".
5.2. Pretendentu nosaukumi, kuri iesnieguši piedāvājumus:
5.2.1. SIA "Reck" - 9 399 707,50 EUR, bez PVN,
5.2.2. SIA "Santa Monica Networks" - 10 281 200,00 EUR, bez PVN.
Ņemot vērā aritmētikas kļūdas labojumu SIA "Reck" finanšu piedāvājuma summa
kopā ir 9 499 707,50 EUR bez PVN.
5.3. Līdz 2020.gada 18.februāra plkst.12:00 tika saņemti pretendentu pārskatītie
finanšu piedāvājumi:
5.3.1. SIA "Reck" - 9 499 707,50 EUR, bez PVN,
5.3.2. SIA "Santa Monica Networks" - 9 370 000,00 EUR, bez PVN.
6. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: piedāvājumi atvērti EIS ekonkursu apakšsistēmā atklātā sēdē uzreiz pēc pieteikumu un piedāvājumu
iesniegšanas termiņa beigām.
7. Pretendentu nosaukumi, kuriem piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas
tiesības, piedāvātā līgumcena, kā arī piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums un
pamatojums piedāvājuma izvēlei:
Piedāvājumu izvēles kritērijs - saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, ņemot vērā
tikai cenas kritēriju. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiek atzīts atbilstošs
piedāvājums ar viszemāko cenu
8. Informācija, ja tā ir zināma, par to iepirkuma līguma vai vispārīgās
vienošanās daļu, kuru izraudzītais piegādātājs plānojis nodot apakšuzņēmējiem,
kā arī apakšuzņēmēju nosaukumi: nav attiecināms.
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9. Pamatojums lēmumam par katru noraidīto pretendentu, kā arī par katru
iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstošu piedāvājumu: nav attiecināms.
10. Pamatojums iepirkuma procedūras nepārtraukšanai ja piedāvājumu
iesniedzis tikai viens piegādātājs: nav attiecināms
11. Lēmuma pamatojums, ja iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt
vai izbeigt iepirkuma procedūru: nav attiecināms
12. Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja iepirkuma komisija atzinusi
piedāvājumu par nepamatoti lētu: neviens piedāvājums netika atzīts par nepamatoti
lētu.
13. Iemesli, kuru dēļ netiek paredzēta elektroniska piedāvājumu iesniegšana, ja
sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir pienākums piedāvājumu saņemšanai
izmantot elektroniskās informācijas sistēmas: piedāvājumu iesniegšanai tika
izmantotas elektroniskās informācijas sistēmas: nav attiecināms.
14. Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai: interešu
konflikti nav konstatēti.
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