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Iepirkuma procedūras “Universālās traktortehnikas ar front ālo iekrāvēju, 
ekskavācijas iekārtu aizmugurē un papildus izlici personāla pacēlāja groza 20kV 

spriegumdarbiem iegāde” (ID Nr.IPR-48040) 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, Latvija, LV-1160. 
1.3. Iepirkuma identifikācijas numurs: IPR-48040, IUB ST 2017/9. 
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: universālās traktortehnikas ar frontālo iekrāvēju, ekskavācijas iekārtu 
aizmugurē un papildus izlici personāla pacēlāja groza 20kV spriegumdarbiem iegāde. 
 
2. Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un 
Iepirkumu uzraudz ības biroja tīmekļvietnē:  
2.1. Paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē 2017.gada 15.maijā; 
2.2. Paziņojums par līgumu publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 2017.gada 17.maijā. 

 
3. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums, iepirkuma procedūras 
dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti:  
3.1. Iepirkuma komisijas sastāvs: Tatjana Kromāne, Gints Čače, Imants Pastars, Gatis Vilcāns, 

Kristaps Tukišs, Edgars Porietis. 
3.2. Iepirkuma komisijas izveidošanas pamatojums: 2017.gada 29.marta Rīkojums Nr.99 “Par 

komisijas izveidošanu iepirkuma procedūrai par universālās traktortehnikas ar frontālo 
iekrāvēju, ekskavācijas iekārtu aizmugurē un papildus izlici personāla pacēlāja groza 20kV 
spriegumdarbiem iegādi”. 

3.3. Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti (papildus komisijai): nav. 
 
4. Pieteikumu un sākotnējo piedāvājumu iesniegšanas termiņš:  
4.1. Pieteikumu iesniegšanas termiņš: līdz 2017.gada 13.jūnija, plkst. 10:00; 
4.2. Sākotnējo piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2017.gada 14.jūlija, plkst.13:00. 
 
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 “BALTI TEHNIKA SERVISS”, reģ.Nr.50003633621; 
5.2. Pretendentu nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas vai 
izmaksas: SIA “BALTI TEHNIKA SERVISS”, reģ.Nr.50003633621 

Nr. 
p.k. Nosaukums CENA EUR, bez PVN 

1. Universālo traktoru piegāde ar piedāvājuma cenā 
iekļauto traktortehnikas aprīkojumu (2 gab.), ieskaitot 
reģistrācijas, tehniskās apskates VTUA, PTCA 
reģistrācijas un pārbaudes un piegādes izmaksas. 

620057.20 

2. Papildus aprīkojums:  
2.1 Personāla pacēlāja grozs (cena par vienas mērvienības 176743.00 
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piegādi un uzstādīšanu) 
2.2. Spirālveida, balstu bedru urbis (cena par vienas 

mērvienības piegādi un uzstādīšanu) 
22440.00 

2.3. Pļāvējs- trašu tīrītājs (cena par vienas mērvienības 
piegādi un uzstādīšanu) 

9020.00 

 
6. Pieteikumu un piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: 
6.1 Pieteikumu atvēršanas vieta, datums un laiks: Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā, Latvijā, 2017.gada 
13.jūnijā plkst.10:05; 
6.2. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā, Latvijā, 2017.gada 
14.jūnijā plkst.13:05 
 
7. Sarunu posmi un to rezultāti: viens posms iesniegts gala piedāvājums 
SIA “BALTI TEHNIKA SERVISS”, reģ.Nr.50003633621 

Nr. 
p.k. Nosaukums CENA EUR, bez PVN 

1. Universālo traktoru piegāde ar piedāvājuma cenā 
iekļauto traktortehnikas aprīkojumu (2 gab.), ieskaitot 
reģistrācijas, tehniskās apskates VTUA, PTCA 
reģistrācijas un pārbaudes un piegādes izmaksas. 

614 057.20 

2. Papildus aprīkojums:  
2.1 Personāla  pacēlāja grozs (cena par vienas mērvienības 

piegādi un uzstādīšanu) 
86 371.50 

2.2. Spirālveida, balstu bedru urbis (cena par vienas 
mērvienības piegādi un uzstādīšanu) 

7 550.00 

2.3. Pļāvējs- trašu tīrītājs (cena par vienas mērvienības 
piegādi un uzstādīšanu) 

4 510.00 

 
8. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma l īgumu, piedāvātā līgumcena, kā 
arī piedāvājumu izvērt ēšanas kopsavilkums un pamatojums piedāvājuma izvēlei: 
8.1. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu: SIA “BALTI TEHNIKA 
SERVISS”, reģ.Nr.50003633621; 
8.2. Piedāvātā līgumcena: 795 820.20EUR (bez PVN), atbilstoši sarunu nolikuma 
23.3.punktam Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izmantoja tiesības sarunu laikā mainīt 
iepirkuma apjomus un atteicas no papildus aprīkojuma - spirālveida, balstu bedru urbja 
iegādes: 

Nr. 
p.k. 

Preces nosaukums 
Iegādes 
apjoms, 

gab. 

Cena par 
vienu 

vienību 
EUR bez 

PVN 

Cena par 
divām 

vienībām 
EUR bez PVN 

1. Universālo traktoru piegāde ar 
piedāvājuma cenā iekļauto 
traktortehnikas aprīkojumu (ieskaitot 
reģistrācijas, tehniskās apskates 
VTUA, PTCA reģistrācijas un 
pārbaudes un piegādes izmaksas) 

2 gab. 307 028.60 614 057.20 
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2. Papildus aprīkojums:    

2.1 Personāla pacēlāja grozs (ieskaitot 
piegādi un uzstādīšanu) 

2 gab. 86 371.50 172 743.00 

2.3. Pļāvējs- trašu tīrītājs (ieskaitot 
piegādi un uzstādīšanu) 

2 gab. 4 510.00 9 020.00 

Kopā (EUR bez PVN): 795 820.20 

8.3. Pamatojums piedāvājuma izvēlei: saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikumu līgumu 
slēgšanas tiesības tiek piešķirtas saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam: 

Nr. 
p.k. 

Kritērija nosaukums 
Maksimālais 

punktu 
skaits 

SIA “BALTI 
TEHNIKA 
SERVISS” 

piedāvājums 

SIA “BALTI 
TEHNIKA 
SERVISS” 

piedāvājuma 
izvērtējums 
(piešķirto 
punktu 
skaits) 

1. 
Piedāvātās Preces izvērtējamā  cena  68 

795 820.20 
EUR 

68.00 

2. Tehnisko apkopju intervāla 
vērtējums (apkopju skaits 5 gados)  

5 
11 apkopes 5.00 

3. Garantijas termiņš  5 24 mēneši 1.00 

4. Izbraukuma brigāžu skaits  7 4 brigādes 7.00 

5. Preces piegādes termiņa vērtējums 
(nedēļās) 

5 
30 nedēļas 5.00 

6. 
Kabīnes stiklu aizsardzība 
neierobežojot redzamību (t.i. bez 
papildus konstrukcijas) 

10 

Piedāvāta 
kabīnes stikla 

aizsardzība bez 
papildus 

konstrukcijas  

10.00 

 Punkti kopā: 100  96.00 
 

9. Pamatojumu tam, ka sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam nepieciešamās preces piegādā 
ierobežots skaits piegādātāju un ka izvirz ītās kandidātu atlases prasības ir objektīvas un 
samēr īgas: 
 
Nolikuma 
punkts 

Kandidātu atlases prasības Kandidātu atlases  prasības 
pamatojums 

6.1. Kandidāts pēdējos 5 (piecos) gados ir 
izpildījis vismaz 3 (trīs) līgumus, kuru 
kopējā vērtība ir vismaz 300 000,00 
(trīs simti tūkstoši) euro un kuru 
iepirkuma priekšmets ir traktoru 
piegāde un to garantijas apkopes 
veikšana. 

Lai Sabiedrisko pakalpojumu 
sniedzējs pārliecinātos par 
Kandidāta spējam izpildīt līgumu 
un veikt garantijas apkopi.  
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Tehniskās specifikācijas prasības: 
Universālās traktortehnikas ar frontālo iekrāvēju, ekskavācijas iekārtu aizmugurē un 
papildus izlici personāla pacēlāja groza 20kV spriegumdarbiem iegāde ir stratēģiski svarīga 
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam, lai varētu nodrošināt spriegumaktīvos darbus 20kV 
EPL, līdz ar to klientiem nodrošinot nepārtrauktu elektroapgādi, kā arī samazinot 
SAIDI/SAIFI rādītājus. Pieprasītais traktors ir universāls un nodrošina maksimāli drošu 
gaisvadu līniju balstu nomaiņu. Nākotnē, izmantojot šādu tehniku ar izolācijas grozu, darbus 
varēs veikt arī zem sprieguma. Kā viens no svarīgākiem tehniskajiem parametriem tika 
noteikts tehnikas caurgājamība, kuru, ņemot vērā līdzšinējo darbu izpildes pieredzi, nevar 
nodrošināt līdzvērtīga tehnika, piemēram, hidropacēlājs uz automobiļa bāzes. Tehniskās 
prasības tika noteiktas, izvērtējot Sabiedrisko pakalpojuma sniedzēja darbu specifiku, 
tādējādi nodrošinot iespēju ar vienu tehnikas vienību veikt dažāda rakstura darbus, tai skaitā 
pie 20kV gaisvadu līnijām spriegumaktīvajiem darbiem. 
 
 


