Iepirkuma procedūras “Kailvadu iegāde” (ID Nr.IPR-51106) 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-51106.
1.4. Iepirkuma procedūras veids: atklāts konkurss.
1.5. Vispārīgās vienošanās priekšmets: kailvadu iegāde un piegāde AS „Sadales tīkls”. Priekšmets ir
sadalīts 2 iepirkuma daļās (turpmāk tekstā „Lotes”):
– Lote Nr.1: Alumīnija kailvadi;
– Lote Nr.2: Alumīnija kailvadi ar tērauda stieples serdi.
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
4.oktobrī;
2.2. Paziņojums par līgumu publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 2017.gada 4.oktobrī.
3. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums:
3.1. Iepirkuma komisijas sastāvs: Linda Stīpniece, Andris Leišavnieks, Tatjana Glazova, Tatjana
Stefanova, Andis Mušperts, Māris Uplejs, Artūrs Šmats.
3.2. Iepirkuma komisijas izveidošanas pamatojums: 20.09.2017. Rīkojums Nr.311 „Par komisijas
izveidošanu iepirkuma procedūrai par kailvadu iegādi”.
4. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2017.gada 2.novembrim, plkst.10.00.
5. Piegādātāju nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas:
Nr. Pretendents
Piedāvājuma cena pa Lotēm, EUR bez PVN
1.Lote
2.Lote
1.
SIA „JAUDA - KOKS”
203 922.61
1 428 750.12
2.
Laná, a.s. (Slovākija)
211 419.00
1 342 937.00
3.
SIA „Energokomplekss”
216 925.00
1 455 981.00
4.
SIA „ELKO”
227 100.00
1 575 450.00
5.
Grand Voltage S.A. (Rumānija)
256 778.50
1 756 893.40
Lana a.s. piedāvājuma cenai tika veikts aritmētisko kļūdu labojums.
6. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: piedāvājumi atvērti Elektroniskajā iepirkumu
sistēmā www.eis.gov.lv, 2017.gada 2.novembrī, 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:
Lotē Nr.1 „Alumīnija kailvadi”: SIA „JAUDA - KOKS” - 203 922.61 EUR;
Lotē Nr.2 „Alumīnija kailvadi ar tērauda stieples serdi”: Laná, a.s (Slovākija) - 1 342 937.00 EUR.
7.2. Saskaņā ar konkursa nolikumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs bija tiesīgs slēgt līgumu arī ar
nākamā saimnieciski izdevīgākā rezultāta (nākamās zemākās cenas) piedāvājuma iesniedzēju

(rezerves līgumu) ar nosacījumu, ka tas pasūtījumu iegūst gadījumos, ja uzvarētājs nespēj pildīt
līguma saistības. Rezerves līgumu slēgšanas tiesības piešķirtas:
Lotē Nr.1 „Alumīnija kailvadi”: Laná, a.s (Slovākija);
Lotē Nr.2 „Alumīnija kailvadi ar tērauda stieples serdi”: SIA „JAUDA - KOKS”.
7.3. Piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums (cena EUR bez PVN):
Lote Lotes nosaukums
Pretendents
Piedāvājuma cena
Alumīnija
kailvadi
SIA „JAUDA - KOKS”
203 922.61
1.
Laná, a.s. (Slovākija)
211 419.00
SIA „Energokomplekss”
216 925.00
SIA „ELKO”
227 100.00
Grand Voltage S.A. (Rumānija)
256 778.50
Alumīnija
kailvadi
ar
Laná,
a.s.
(Slovākija)
2.
1 342 937.00
tērauda stieples serdi
SIA „JAUDA - KOKS”
1 428 750.12
SIA „Energokomplekss”
1 455 981.00
SIA „ELKO”
1 575 450.00
Grand Voltage S.A. (Rumānija)
1 756 893.40
7.4. Pamatojums piedāvājuma izvēlei:
Saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikumu līgumu slēgšanas tiesības katrā iepirkuma Lotē 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
Lotē.
Saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikumu otro līgumu (rezerves līgumu) slēgšanas tiesības
katrā iepirkuma Lotē tiek piešķirtas nākamajam saimnieciski izdevīgākajam piedāvājumam, kurš
noteikts, ņemot vērā tikai vienu kritēriju - piedāvājuma cenu. Par nākamo saimnieciski
izdevīgāko piedāvājumu tiek atzīts un rezerves līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas
piedāvājumam ar otro zemāko piedāvājuma cenu katrā iepirkuma Lotē. Pasūtījumi šo līgumu
ietvaros tiks veikti gadījumos, ja uzvarētājs nespēj pildīt līguma saistības.
8. Pamatojums lēmumam par iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstošu piedāvājumu:
SIA „ELKO” nav iesniedzis atbilstošu piedāvājuma nodrošinājumu (iesniegtā nodrošinājuma apmērs
neatbilst nolikumā noteiktajam).
SIA „ELKO” piedāvājums atzīts par neatbilstošu saskaņā ar konkursa nolikuma 19.5.2.punktu - „nav
pievienots atbilstošs piedāvājuma nodrošinājums saskaņā ar Nolikuma prasībām”.

