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Iepirkuma procedūras "Operatīvo apzīmējumu piegāde" (ID Nr.IPR-54942) 

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-54942, IUB Sadales tīkls 2018/8.  
1.4. Iepirkuma procedūras veids: atklāts konkurss.  
1.5. Iepirkuma procedūras izvēles pamatojums: Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 
iepirkumu likuma 13.panta sestā daļa.  
1.6. Līguma priekšmets: operatīvo apzīmējumu iegāde un piegāde.  
Atklāts konkurss sastāv no 4 daļām: 
Daļa Nr.1 – Materiāli brīdināšanai, informēšanai, aizsardzībai; 
Daļa Nr.2 – Marķēšanas materiāli no nerūsējošā tērauda; 
Daļa Nr.3 – Metāla simboli un sliede; 
Daļa Nr.4 - Operatīvo apzīmējumu druka. 
 
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 
2018.gada 8.augustā;  

2.2. Paziņojums par līgumu publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 
2018.gada 8.augustā.  
 
3. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums, iepirkuma 
procedūras dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti:  
3.1. Iepirkuma komisijas sastāvs: Linda Stīpniece, Marija Sališa, Eduards Lebedjoks, 
Kaspars Kosītis, Māris Uplejs, Āris Baumgarts, Vitālijs Janess. 
 
3.2. Iepirkuma komisijas izveidošanas pamatojums: 2018.gada 11.maija rīkojums 
Nr.148 "Par komisijas izveidošanu iepirkuma procedūrai par operatīvo apzīmējumu 
piegādi". 
 
4. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:  
4.1.Piedāvājumu  iesniegšanas termiņš: līdz 2018.gada 6.septembra, plkst. 10:00. 

 
5. Piegādātāju nosaukumi, kuri pieteikušies uz kandidātu atlasi, un to 
pretendentu nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas 
vai izmaksas:  
Daļai Nr. 1 - Materiāli brīdināšanai, informēšanai, aizsardzībai 

Pretendents Cena 
SIA "Elko"  97 259.60 EUR 
SIA "Sa-Ša print"  102 683.00 EUR 
SIA "SILMOR"  36 722.00 EUR 
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Daļai Nr. 2 - Marķēšanas materiāli no nerūsējošā tērauda 

Pretendents Cena 
SIA "ALNIGA"  46 376.00 EUR 
SIA "Elko"  59 144.00 EUR 
 
Daļai Nr. 3 - Metāla simboli un sliede 

Pretendents Cena 
SIA "Elko"  434 971.00 EUR 
SIA "Vallin"  192 785.07 EUR 
 
Daļai Nr. 4 - Operatīvo apzīmējumu druka 

Pretendents Cena 
SIA "AMRO BALTIC"  23 252.00 EUR 
SIA "Energokomplekss"  72 223.00 EUR 
SIA"SLO Latvia"  92 920.80 EUR 
 
6. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: piedāvājumi atvērti 
www.eis.gov.lv, 2018.gada 6.septembrī, plkst. 10:00.  
 
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 un līguma summa:  

Iepirkuma daļa Daļas uzvarētājs Līguma sum ma 
EUR bez PVN 

Daļa Nr.1 "Materiāli brīdināšanai, 
informēšanai, aizsardzībai" 

SIA "Elko"   97 802.00 

Daļa Nr.2 "Marķēšanas materiāli 
no nerūsējošā tēraudi" 

SIA "ALNIGA"   46 376.00 

Daļa Nr.3 "Metāla simboli un 
sliede" 

SIA "Vallin"  192 785.07 

 
7.2. Pamatojums piedāvājuma izvēlei: katrā iepirkuma daļā ir saimnieciski 
visizdevīgākais piedāvājums ņemot vērā 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. 
 
9. Pamatojums lēmumam par katru noraidīto pretendentu, kā arī par katru 
iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstošu piedāvājumu: SIA "AMRO 
BALTIC" norādīja, ka ražotājs noteicis minimālo pasūtījumu daudzumu 100 gab., līdz 
ar ko nespēs nodrošināt piedāvājumā norādītās preces piegādi nolikumā minētajā 
apjomā, t.i. 40.gab.  
 
10. Pamatojums iepirkuma procedūras nepārtraukšanai ja piedāvājumu 
iesniedzis tikai viens piegādātājs: nav attiecināms 
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11. Lēmuma pamatojums, ja iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt 
vai izbeigt iepirkuma procedūru: Pārtraukta iepirkuma Daļa Nr. 4 - Operatīvo 
apzīmējumu druka – nepieciešams precizēt iegādes apjomu. 
 
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. 


