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Iepirkuma procedūras “Kabeļu aizsargcauruļu iegāde” (ID Nr.IPR-49308) 

Ziņojums 
sagatavots saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 45.pantu.  
 
1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums un adrese, iepirkuma 
identifik ācijas 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-49308, IUB Sadales tīkls 2017/15.  
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: Kabeļu aizsargcauruļu iegāde.  
Atklāta konkursa priekšmets ir sadalīts 4 iepirkuma daļās: 

− Daļa Nr.1 „Kabeļu apakšzemes aizsargcaurules”; 
− Daļa Nr.2 „Kabeļu apakšzemes dalāmās aizsargcaurules”; 
− Daļa Nr.3 „Kabeļu apakšzemes caurdures aizsargcaurules”; 
− Daļa Nr.4 „Kabeļu instalācijas aizsargcaurules, izgatavotas no  speciāla 

halogēnbrīva plastificēta materiāla”. 
 
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 
2017.gada 24.augustā;  

2.2. Paziņojums par līgumu publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 
2017.gada 24.augustā.  
 
3. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums, iepirkuma 
procedūras dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti:  
3.1. Iepirkuma komisijas sastāvs: Zane Skulte, Andrejs Konovaļčiks, Marija Sališa, 
Zintis Ozoliņš, Jānis Kozlovskis, Jēkabs Penka, Māris Uplejs.  

3.2. Iepirkuma komisijas izveidošanas pamatojums: 2017.gada  27.jūlija Rīkojums 
Nr.244 “Par komisijas izveidošanu iepirkumu procedūrai par kabeļu aizsargcauruļu 
iegādi”.  

 
4. Pieteikumu un sākotnējo piedāvājumu iesniegšanas termiņš:  
4.1.Piedāvājumu  iesniegšanas termiņš: līdz 2017.gada 29.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:  
5.1. Piegādātāju nosaukumi, kuri pieteikušies uz kandidātu atlasi:  
5.1.1. SIA “Moduls Interjers”, reģ.Nr.40003894734;  
5.1.2. SIA “ONNINEN”, reģ.Nr.40003197626. 
5.2. Piedāvājuma cenas katrai iepirkuma daļas plānotajam iegādes apjomam: 
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Daļa Nr.1 „Kabeļu apakšzemes aizsargcaurules”: 
SIA "Moduls Interjers" - 1 961 387,90. 
Daļa Nr.2 „Kabeļu apakšzemes dalāmās aizsargcaurules”: 
SIA "Moduls Interjers" - 148 154,00. 
Daļa Nr.3 „Kabeļu apakšzemes caurdures aizsargcaurules”: 
SIA "Moduls Interjers" - 1 662 580,00; 
SIA "ONNINEN" - 1 635 530,00. 
Daļa Nr.4 „Kabeļu instalācijas aizsargcaurules, izgatavotas no  speciāla halogēnbrīva 
plastificēta materiāla”: 
SIA "Moduls Interjers" - 71 670,00. 
 
6. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: piedāvājumi atvērti Pulkveža 
Brieža ielā 12, Rīgā, Latvijā, 2017.gada 29.septembrī plkst.10.05.  
 
7. Pretendentu nosaukumi, kuriem piešķirtas iepirkuma l īguma slēgšanas 
tiesības, piedāvātā līgumcena, kā arī piedāvājumu izvērt ēšanas kopsavilkums un 
pamatojums piedāvājuma izvēlei:  
7.1. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirtas: 

− Iepirkuma priekšmeta daļā Nr.1 "Kabeļu apakšzemes aizsargcaurules" - SIA 
"Moduls Interjers"; 

− Iepirkuma priekšmeta daļā Nr.2 "Kabeļu apakšzemes dalāmās aizsargcaurules" 
- SIA "Moduls Interjers"; 

− Iepirkuma priekšmeta daļā Nr.3 "Kabeļu apakšzemes caurdures 
aizsargcaurules" - SIA "ONNINEN". 

7.2. Pārtraukta iepirkuma procedūra "Kabeļu aizsargcauruļu iegāde" (ID Nr.IPR - 
49308) priekšmeta daļā Nr.4 "Kabeļu instalācijas aizsargcaurules, izgatavotas no  
speciāla halogēnbrīva plastificēta materiāla", jo internetā tika konstatētas preču cenas, 
kas ir lētākas kā iepirkumā iesniegtajā piedāvājumā. 
7.3. Piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums (cena EUR bez PVN): 
Komisija pārbaudīja vai piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu un konstatēja, ka SIA 
"ONNINEN" 3 daļas piedāvājumam ir aritmētiska kļūda. Veicot aritmētiskās kļūdas 
labojumu piedāvājuma 3 daļas kopējā summa ir 1 635 690,00 bez PVN. 
Daļa Nr.1 „Kabeļu apakšzemes aizsargcaurules”: 
SIA "Moduls Interjers" - 1 961 387,90. 
Daļa Nr.2 „Kabeļu apakšzemes dalāmās aizsargcaurules”: 
SIA "Moduls Interjers" - 148 154,00. 
Daļa Nr.3 „Kabeļu apakšzemes caurdures aizsargcaurules”: 
SIA "Moduls Interjers" - 1 662 580,00; 
SIA "ONNINEN" - 1 635 690,00. 
Daļa Nr.4 „Kabeļu instalācijas aizsargcaurules, izgatavotas no  speciāla halogēnbrīva 
plastificēta materiāla”: 
SIA "Moduls Interjers" - 71 670,00. 
7.4. Pamatojums piedāvājuma izvēlei:  
Saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikumu līgumu slēgšanas tiesības katrā iepirkuma 
daļā tiek piešķirtas saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kurš noteikts, 
ņemot vērā tikai vienu kritēriju - piedāvājuma cenu. Par saimnieciski visizdevīgāko 
piedāvājumu tiek atzīts un līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas piedāvājumam ar 
zemāko piedāvājuma cenu katrā iepirkuma daļā. 
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8. Ja piedāvājumu iesniedzis tikai viens piegādātājs, – pamatojums iepirkuma 
procedūras nepārtraukšanai saskaņā Ministru kabineta noteikumiem Nr. 187 
(no 28.03.2017.), 19.punktu:  
Saskaņā ar nolikuma 13.2.1. punktu pretendentam ir jābūt pieredzei kabeļu 
aizsargcauruļu piegādē pēdējo 6 gadu laikā ne mazāk kā 3 līgumu ietvaros ir 
piegādājis kabeļu aizsargcaurules Eiropas Savienības valstīs un kopējam minimālajam 
piegādātajam apjomam Eiropas Savienības valstīs pēdējo 6 gadu laikā jābūt ne mazāk 
kā 12 000 m. Pēc Sabiedrisko pakalpojuma sniedzēja ieskatiem šī izvirzītā prasība ir 
samērīga attiecībā pret iepirkumā paredzētā iegādes kopējā apjoma. 
 
 


