Iepirkuma procedūras
“Elektrolīniju montāžas elementu iegāde” (Id.Nr.IPR-51708) 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-51708.
1.4. Iepirkuma procedūras veids: atklāts konkurss.
1.5. Vispārīgās vienošanās priekšmets: elektrolīniju montāžas elementu (CPV kods:
31680000-6) piegāde AS “Sadales tīkls”. Atklāta konkursa priekšmets ir sadalīts 4
iepirkuma daļās (turpmāk – “Lotes”):
 Lote Nr.1 “Gaisvadu līnijas automātiskie savienotāji (Daudzdzīslu vītajiem
vadiem)”;
 Lote Nr.2 “Standarta gaisvadu līnijas armatūra”;
 Lote Nr.3 “Nestandarta gaisvadu līnijas armatūra”;
 Lote Nr.4 “Plastikāta, koniska balstu cepurīte”.
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 29.martā;
2.2. Paziņojums par līgumu publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 2018.gada
29.martā.
3. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums, iepirkuma procedūras
dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti:
3.1. Iepirkuma komisijas sastāvs: Mārtiņš Leimanis, Gunārs Korneičuks, Dzintars
Stradiņš, Āris Baumgarts, Andis Mušperts,
3.2. Iepirkuma komisijas izveidošanas pamatojums: 2018.gada 15.marta Rīkojums Nr.92
“Par komisijas izveidošanu iepirkuma procedūrai “Elektrolīniju montāžas elementu
iegāde” (Id.Nr.IPR-51708)”.
4. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: Sākotnēji noteiktais piedāvājumu iesniegšanas termiņš
līdz 2018.gada 3.maija plkst.13:00, kas pēc potenciālā pretendenta lūguma tika pagarināts
līdz 2018.gada 14.maija plkst.13:00.
5. Piegādātāju nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas:
Nr.
Pretendenta nosaukums
p.k.

Piedāvājuma cena, EUR bez PVN
Lote Nr.1

Lote Nr.2

Lote Nr.3

Lote Nr.4

1

SIA “Elko”

429 338.71

1 192 294.07

2 273 243.84

16 400.00

2

AS ENERGOFIRMA
“JAUDA”

459 828.40

1 218 477.50

1 970 952.80

26 600.00

3

SIA “Energokomplekss”

328 769.81

-

-

-

6. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: piedāvājumi atvērti Elektronisko
iepirkumu sistēmā e-konkursu apakšsistēmā (www.eis.gov.lv), 2018.gada 14.maijā
plkst.13.00, 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 saimnieciski visizdevīgākā
piedāvājuma iesniedzējam katrā no Lotēm:
 Lotē Nr.1 “Gaisvadu līnijas automātiskie savienotāji (Daudzdzīslu vītajiem
vadiem)” - SIA “Elko”. Līgumcena noteikta saskaņā ar iepirkumā norādīto
garantēto apjomu: 171 642.28 EUR bez PVN;
 Lotē Nr.2 “Standarta gaisvadu līnijas armatūra” - SIA “Elko”. Līgumcena
noteikta vienādā apjomā ar piedāvājuma cenu: 1 192 294.07 EUR bez PVN;
 Lotē Nr.3 “Nestandarta gaisvadu līnijas armatūra” - AS ENERGOFIRMA
“JAUDA”. Līgumcena noteikta vienādā apjomā ar piedāvājuma cenu:
1 970 952.80 EUR bez PVN.
7.2. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirtas nākamā saimnieciski visizdevīgākā
piedāvājuma iesniedzējam (rezerves līgums) ar nosacījumu, ka komersants pasūtījumu
konkrētajā iepirkumu priekšmetu Lotē iegūst, ja saimnieciski visizdevīgākā
piedāvājuma iesniegušais pretendents konkrētajā iepirkumu priekšmeta Lotē nespēs
pildīt saistības:
 Lotē Nr.1 “Gaisvadu līnijas automātiskie savienotāji (Daudzdzīslu vītajiem
vadiem)” - AS ENERGOFIRMA “JAUDA”;
 Lotē Nr.2 “Standarta gaisvadu līnijas armatūra” - AS ENERGOFIRMA
“JAUDA”;
 Lotē Nr.3 “Nestandarta gaisvadu līnijas armatūra” - SIA “Elko”;
7.3. Piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums (cena EUR bez PVN):
Piedāvājuma cena, EUR bez PVN
Nr.
Pretendenta nosaukums
Lote Nr.1
Lote Nr.2
Lote Nr.3
1

SIA “Elko”

429 338.71

1 192 294.07

2 273 243.84

2

AS ENERGOFIRMA “JAUDA”

459 828.40

1 218 477.50

1 970 952.80

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 cenas kritēriju – piedāvājuma cenu. Par saimnieciski visizdevīgāko
piedāvājumu tiek atzīts un līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas piedāvājumam ar
viszemāko 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 cenas 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.
2

8. Pamatojums iepirkuma priekšmeta daļas (Lotes) pārtraukšanai: iepirkuma priekšmeta
Lote Nr.4 “Plastikāta, koniska balstu cepurīte” tika pārtraukta, jo pretendentu piedāvātās
cenas ievērojami pārsniedza plānotās izmaksas.
9. Pamatojums lēmumam par iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstošu piedāvājumu:
SIA “Energokomplekss” piedāvātie Lotes Nr.1 “Gaisvadu līnijas automātiskie savienotāji
(Daudzdzīslu vītajiem vadiem)” materiāli tehniskās specifikācijas 5., 6., 8. un 9. punktos
neiekļaujas noteiktajos vada diametros, kā arī tehniskās specifikācijās 12., 13., un 14.
punktos tiek piedāvāti materiāli, kuri nenodrošina automātisku vadu savienošanu.
SIA “Energokomplekss” piedāvājums Lotei Nr.1 atzīts par neatbilstošu saskaņā ar atklāta
konkursa nolikuma 20.5.5. punktu “pretendents nav sniedzis pilnībā visu 16.punktā prasīto
informāciju tā tehniskās atbilstības novērtēšanai, sniegtā informācija nav patiesa vai nav
atbilstoša visām Nolikumā norādītajām prasībām” un 20.5.6. punktu “tehniskajās
specifikācijās nav sniegtas visas ziņas un aizpildītas visas norādītās obligāto prasību ailes,
vai norādītā un piedāvātā vērtība neatbilst Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja norādītajai
vērtībai, tādejādi piedāvātas Preces pēc būtības nav izmantojamas AS “Sadales tīkls”
vajadzībām”.
10. Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai: Nav.
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