Iepirkuma procedūras
"Zemsprieguma kabeļu iegāde" (Id.Nr.IPR-55979) ziņojums
Sagatavots saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 45.pantu.

1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums un adrese, iepirkuma identifikācijas
numurs, iepirkuma procedūras veids, 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-55979, IUB ST 2018/11.
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: zemsprieguma kabeļu (CPV kods: 31320000-5) piegāde AS
"Sadales tīkls".
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 18.oktobrī;
2.2. Paziņojums par līgumu publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 2018.gada
18.oktobrī.
3. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums, iepirkuma procedūras
dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti:
3.1. Iepirkuma komisijas sastāvs: Mārtiņš Leimanis, Gvido Zīverts, Ilze Kalniņa, Tatjana
Vasiļjeva, Jānis Kozlovskis, Andrejs Konovaļčiks.
3.2. Iepirkuma komisijas izveidošanas pamatojums: 2018.gada 27.jūlija Rīkojums Nr.229
"Par komisijas izveidošanu iepirkuma procedūrai "Kabeļu iegāde" (Id.Nr.IPR55979)".
3.3. Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāji: iepirkuma komisijas locekļi.
3.4. Iepirkuma procedūras pieaicinātais eksperti: Inga Āboliņa, Anita Kalniņa, Arnis
Brensons, Liene Lauceniece-Ivaņinoka, Āris Dandens.
4. Pieteikumu iesniegšanas termiņš, atvēršanas vieta, datums un laiks:
4.1. Pieteikumu iesniegšanas termiņš: līdz 2018.gada 20.novembra, plkst. 10:00;
4.2. Pieteikumu atvēršanas vieta, datums un laiks: pieteikumi atvērti Elektronisko
iepirkumu sistēmā e-konkursu apakšsistēmā (www.eis.gov.lv), 2018.gada
20.novembrī plkst.10:00, pēc pieteikumu iesniegšanas beigu termiņa.
5. Piegādātāju nosaukumi, kuri pieteikušies uz kandidātu atlasi: SIA "Elko", SIA
"Energokomplekss" un SIA "SLO Latvia".
6. Noraidīto Kandidātu nosaukumi un to noraidīšanas iemesli: nav.
7. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš, atvēršanas vieta, datums un laiks:
7.1. Sākotnējo piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2018.gada 7.decembra, plkst.10:00.
7.2. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: piedāvājumi atvērti Elektronisko
iepirkumu sistēmā e-konkursu apakšsistēmā (www.eis.gov.lv), 2018.gada 7.decembrī
plkst.10:00, pēc piedāvājumu iesniegšanas beigu termiņa.

7.3. Pretendentu nosaukumi, kuri iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas:

Pretendents

SIA "Energokomplekss"
SIA "SLO Latvia"

Piedāvājuma cena (Sarunu II kārta), EUR bez PVN
Piedāvājuma
Piedāvājuma
Piedāvājuma variantam 2 (Pretendents
variantam 3
variantam 1
veic Preču piegādi uz
(Pretendents nodrošina 1
(Pretendents veic
Sabiedrisko pakalpojumu
(vienu) kabeļu pārdošanas
Preču piegādi uz AS
sniedzēja pilnvaroto
vietu Rīgā vai Pierīgā, kur
"Sadales tīkls" reģionu pārstāvju bāzi vai objektiem Pasūtītāju pilnvarotie pārstāvji
noliktavām)
visā Latvijas Republikas
var saņemt nepieciešamo
teritorijā)
kabeļu daudzumu)

11 213 172.67
11 177 584.00

12 325 763.21
11 922 459.00

11 834 916.63
11 663 221.00

8. Sarunu posmi un to rezultāti:
8.1. Pamatojoties uz sarunu nolikuma 25.3.punktu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs
pieņēma lēmumu rīkot sarunas ar SIA "SLO Latvia" un SIA "Energokomplekss",
ņemot vērā Preču apmaksas nosacījumu precizēšanu.
8.2. Sarunu atkārtoto piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2019.gada 8.janvāra,
plkst.11:00 (Sarunu III kārta).
8.3. Sarunu piedāvājumu (Sarunu III kārta) atvēršanas vieta, datums un laiks: piedāvājumi
atvērti Elektronisko iepirkumu sistēmā e-konkursu apakšsistēmā (www.eis.gov.lv),
2019.gada 8.janvārī plkst.11:00, pēc sarunu piedāvājumu iesniegšanas beigu termiņa.
8.4. Pretendentu nosaukumi, kuri iesnieguši atkārtotos piedāvājumus (Sarunu III kārta),
ņemot vērā Preču apmaksas nosacījumu precizēšanu, un Pretendentu piedāvātās cenas:

Pretendents

SIA "Energokomplekss"
SIA "SLO Latvia"

Piedāvājuma cena (Sarunu III kārta), EUR bez PVN
Piedāvājuma
Piedāvājuma
Piedāvājuma variantam 2 (Pretendents
variantam 3
variantam 1
veic Preču piegādi uz
(Pretendents nodrošina 1
(Pretendents veic
Sabiedrisko pakalpojumu
(vienu) kabeļu pārdošanas
Preču piegādi uz AS
sniedzēja pilnvaroto
vietu Rīgā vai Pierīgā, kur
"Sadales tīkls" reģionu pārstāvju bāzi vai objektiem Pasūtītāju pilnvarotie pārstāvji
noliktavām)
visā Latvijas Republikas
var saņemt nepieciešamo
teritorijā)
kabeļu daudzumu)

10 945 396.74
11 007 253.00

11 824 221.89
11 732 543.00

11 472 688.08
11 480 898.00

9. Pretendentu nosaukumi, kuriem piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības,
piedāvātā līgumcena, kā arī piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums un pamatojums
piedāvājuma izvēlei:
9.1. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirtas saimnieciski visizdevīgākā
piedāvājuma iesniedzējam: SIA "Energokomplekss" ar piedāvājuma variantu Nr. 1 (ar
zemsprieguma kabeļu piegādēm uz AS "Sadales tīkls" reģionu noliktavām).
9.2. Saskaņā ar sarunu nolikumu Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs tiesīgs slēgt rezerves
līgumu ar nākamā saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma iesniedzēju ar nosacījumu, ka
tas pasūtījumu iegūst gadījumos, ja uzvarētājs nespēj pildīt līguma saistības. Rezerves
līgumu slēgšanas tiesības piešķirtas: SIA "SLO Latvia" ar piedāvājuma variantu Nr. 1
(ar zemsprieguma kabeļu piegādēm uz AS "Sadales tīkls" reģionu noliktavām).
9.3. Līgumcena: 12 039 936.41 EUR bez PVN (kopējā līgumcena noteikta ar 10% rezervi
no saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma cenas Piedāvājuma variantā Nr.1).
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9.4. Piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums (piešķirtie punkti):

Kritēriji

Piedāvājuma variantam 3
Piedāvājuma variants 2
(Pretendents nodrošina 1
Piedāvājuma variants 1 (Pretendents veic Preču piegādi
(vienu) kabeļu pārdošanas
(Pretendents veic Preču
uz Sabiedrisko pakalpojumu
vietu Rīgā vai Pierīgā, kur
piegādi uz AS "Sadales tīkls" sniedzēja pilnvaroto pārstāvju
Pasūtītāju pilnvarotie pārstāvji
reģionu noliktavām)
bāzi vai objektiem visā Latvijas
var saņemt nepieciešamo
Republikas teritorijā)
kabeļu daudzumu)
SIA
SIA
SIA
SIA "SLO
SIA "SLO
SIA "SLO
"Energokomple
"Energokomple
"Energokompl
Latvia"
Latvia"
Latvia"
kss"
kss"
ekss"

1. Piedāvājuma cena,
11 007 253.00 10 945 396.74 11 732 543.00 11 824 221.89 11 480 898.00 11 472 688.08
EUR bez PVN
2. Punkti par
piedāvājuma cenu
89.5
90.0
90.0
89.3
89.9
90.0
(piešķirtie punkti)
3. Punkti par
Pretendenta spēju
nodrošināt līgumu
6
6
6
6
6
6
izpildi (piešķirtie
punkti)
4. Punkti par
Piedāvāto Preču
0
4
0
4
0
4
ražotāju skaitu
(piešķirtie punkti)
5. PUNKTI KOPĀ
95.5
100.0
96.0
99.3
95.9
100.0
(5.=2.+3.+4.)

9.5. Pamatojums piedāvājuma izvēlei:
Saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikumu katrā piedāvājuma variantā tika noteikts
piedāvājums, kurš saņēmis lielāko kopējo punktu skaitu, kur turpmākajā izvērtējumā
tika savstarpēji salīdzinātas piedāvājumu kopējās cenas, ņemot vērā Sabiedriskā
pakalpojumu sniedzēja aprēķinātās saimnieciskās darbības procesa izmaksas katrā
piedāvājumu variantā. Pēc savstarpējās salīdzināšanas par saimnieciski
visizdevīgākajiem piedāvājumiem tika atzīti iesniegtie piedāvājumi - Piedāvājuma
variantā Nr.1.
10. Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai: interešu konflikti
nav konstatēti.
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