Iepirkuma procedūras „Sekundāro modulāro slēgiekārtu iegāde”
(ID Nr.IPR-48297) 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-48297.
1.4. Iepirkuma procedūras veids: atklāts konkurss.
1.5. Vispārīgās vienošanās priekšmets: sekundāro modulāro slēgiekārtu iegāde un piegāde AS
„Sadales tīkls”. Priekšmets ir sadalīts 3 iepirkuma daļās (turpmāk tekstā „Lotes”):
- Lote Nr.1 „Vidsprieguma sekundārās moduļu slēgiekārtas transformatoru punktiem”;
- Lote Nr.2 „Vidsprieguma sekundārās slēgiekārtas sadales punktiem un fīderpunktiem”;
- Lote Nr.3 „Vidsprieguma sekundārās slēgiekārtas komutācijas punktiem un transformatoru
punktiem”.
1.6. Lotē Nr.1 iepirkuma priekšmetā iekļauti definēti iegādājamo slēgiekārtu veidi. Lotē Nr.2 un Lotē
Nr.3 iepirkuma priekšmetā iekļautas dažādu komplektāciju slēgiekārtas, kuras tiks konkretizētas
līguma darbības laikā un pasūtītas atkarībā no konkrētu kapitālieguldījumu objektu vajadzībām.
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.jūnijā;
2.2. Paziņojums par līgumu publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 2017.gada 27.jūnijā.
2.3. Paziņojums par izmaiņām (piedāvājuma iesniegšanas termiņa pagarinājums) publicēts
Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē 2017.gada 19.jūlijā;
2.4. Paziņojums par izmaiņām (piedāvājuma iesniegšanas termiņa pagarinājums) publicēts Eiropas
Savienības Oficiālajā Vēstnesī 2017.gada 19.jūlijā.
3. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums:
3.1. Iepirkuma komisijas sastāvs: Linda Stīpniece, Tatjana Vasiļjeva, Armands Šmits, Andrejs
Konovaļčiks, Ēriks Voronovskis, Gatis Jaunzems.
3.2. Iepirkuma komisijas izveidošanas pamatojums: 20.04.2017. Rīkojums Nr.124 „Par komisijas
izveidošanu iepirkuma procedūrai par sekundāro modulāro slēgiekārtu iegādi”.
4. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2017.gada 18.augustam, plkst.10.00.
5. Piegādātāju nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas:
Nr. Pretendents
Piedāvājuma cena pa Lotēm, EUR bez PVN
Lote Nr.1
Lote Nr.2
Lote Nr.3
1.
Siemens Osakeyhtio Latvijas filiāle
2 842 685.00
364 300.00
82 140.00
2.
SIA „Energokomplekss”
3 292 644.61
389 027.11
97 762.09
3.
SIA „ABB”
Nepiedāvā
370 800.00
74 500.00
6. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: piedāvājumi atvērti Pulkveža Brieža ielā 12,
Rīgā, Latvijā, 2017.gada 18.augustā plkst.10.05.
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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 Lotē Nr.1 „Vidsprieguma sekundārās moduļu slēgiekārtas
transformatoru punktiem” piešķirtas Siemens Osakeyhtio Latvijas filiāle – līgumcena 2 842
685.00 EUR;
7.2. Saskaņā ar konkursa nolikumu Lotē Nr.2 „Vidsprieguma sekundārās slēgiekārtas sadales
punktiem un fīderpunktiem” un Lotē Nr.3 „Vidsprieguma sekundārās slēgiekārtas komutācijas
punktiem un transformatoru punktiem” sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs bija tiesīgs slēgt
vairākus līgumus, ar sekojošu pasūtījumu veikšanas kārtību:
- ja konkrētā objektā nepieciešamā slēgiekārtas komplektācija būs pilnībā analoģiska tehniskajā
specifikācijā norādītajam standarta komplektācijas paraugam Lotē (standarta komplektācija),
pasūtījums tiks veikts saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma iesniedzējam šajā Lotē;
- ja konkrētā objektā nepieciešamā slēgiekārtas komplektācija nebūs pilnībā analoģiska tehniskajā
specifikācijā norādītajam standarta komplektācijas paraugam Lotē (nestandarta komplektācija),
visu noslēgto līgumu ietvaros tiks veikta katra konkrēta pasūtījuma (objekta) cenu salīdzināšana
starp piegādātājiem, ar kuriem ir noslēgts līgums konkrētajā Lotē.
7.3. Ņemot vērā augstāk minēto, iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirtas:
- Lotē Nr.2 „Vidsprieguma sekundārās slēgiekārtas sadales punktiem un fīderpunktiem” standarta
komplektācijas pasūtījumiem - Siemens Osakeyhtio Latvijas filiālei;
- Lotē Nr.2 „Vidsprieguma sekundārās slēgiekārtas sadales punktiem un fīderpunktiem”
nestandarta komplektāciju pasūtījumiem (pasūtījumi cenu salīdzināšanas rezultātā katram
atšķirīgajam objektam) - Siemens Osakeyhtio Latvijas filiālei, SIA „Energokomplekss”, SIA
„ABB”;
- Lotē Nr.3 „Vidsprieguma sekundārās slēgiekārtas komutācijas punktiem un transformatoru
punktiem” standarta komplektācijas pasūtījumiem - SIA „ABB”;
- Lotē Nr.3 „Vidsprieguma sekundārās slēgiekārtas komutācijas punktiem un transformatoru
punktiem” nestandarta komplektāciju pasūtījumiem (pasūtījumi cenu salīdzināšanas rezultātā
katram atšķirīgajam objektam) - SIA „ABB”, Siemens Osakeyhtio Latvijas filiālei, SIA
„Energokomplekss”.
7.4. Plānotā līgumcena kopā Lotē Nr.2 un Lotē Nr.3 noteikta, ņemot vērā iespējamos
kapitālieguldījumu objektus ar nepieciešamajiem standarta un nestandarta komplektāciju
slēgiekārtu pasūtījumiem. Plānotā līgumcena kopā Lotē Nr.2 un Lotē Nr.3 līguma darbības laikā
– līdz 3 042 000.00 EUR.
7.5. Piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums Lotē Nr.1 „Vidsprieguma sekundārās moduļu
slēgiekārtas transformatoru punktiem” (cena EUR bez PVN) – saimnieciski visizdevīgākais
piedāvājums (zemākā cena):
Pretendents: Siemens Osakeyhtio Latvijas filiāle SIA „Energokomplekss”
Piedāvājuma cena
2 842 685.00
3 292 644.61
7.6. Piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums Lotē Nr.2 „ Vidsprieguma sekundārās slēgiekārtas
sadales punktiem un fīderpunktiem” (cena EUR bez PVN) – saimnieciski visizdevīgākais
piedāvājums (lielākais punktu skaits):
Siemens
SIA
Pretendents:
Osakeyhtio
SIA „ABB”
„Energokomplekss”
Latvijas filiāle
Piedāvājuma izvērtējamā cena: max 90 p.
Piedāvājuma cena
364 300.00
389 027.11
370 800.00
Punkti par cenu
90.00
84.28
88.42
B grupas tehnisko prasību
max 10 p.
izpilde:
Izpildīto prasību skaits (no 45)
38
38
41
2

Punkti par B grupas prasībām
8.44
8.44
9.11
Punkti Kopā
max 100
98.44
92.72
97.53
7.7. Piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums Lotē Nr.3 „Vidsprieguma sekundārās slēgiekārtas
komutācijas punktiem un transformatoru punktiem” (cena EUR bez PVN) – saimnieciski
visizdevīgākais piedāvājums (lielākais punktu skaits):
Siemens
SIA
Pretendents
Osakeyhtio
SIA „ABB”
„Energokomplekss”
Latvijas filiāle
Piedāvājuma izvērtējamā cena: max 90 p.
Piedāvājuma cena
82 140.00
97 762.09
74 500.00
Punkti par cenu
81.63
68.58
90.00
B grupas tehnisko prasību
max 10 p.
izpilde:
Izpildīto prasību skaits (no 11)
9
9
11
Punkti par B grupas prasībām
8.18
8.18
10.00
Punkti Kopā
max 100
89.81
76.77
100.00
7.8. Pamatojums piedāvājuma izvēlei:
- saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikumu, saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums Lotē Nr.1
noteikts, ņemot vērā tikai vienu kritēriju - piedāvājuma cenu. Par saimnieciski visizdevīgāko
piedāvājumu tiek atzīts un līguma slēgšanas tiesības Lotē Nr.1 tiek piešķirtas piedāvājumam ar
zemāko piedāvājuma cenu (Siemens Osakeyhtio Latvijas filiālei);
- saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikumu, saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums Lotē Nr.2
un Lotē Nr.3 noteikts, ņemot vērā tikai 2 kritērijus - piedāvājuma izvērtējamā cena (90%) un B
grupas tehnisko prasību izpilde (10%). Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu Lotē Nr.2
un Lotē Nr.3 tiek atzīti piedāvājumi, kuri izvērtējuma rezultātā ieguvuši lielāko punktu
kopsummu. Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums Lotē Nr.2 Siemens Osakeyhtio Latvijas
filiāle un Lotē Nr.3 SIA „ABB” ieguva standarta komplektācijas pasūtījumu izpildes tiesības;
- izvērtējuma kārtība Lotē Nr.2 un Lotē Nr.3:
1.) kritērijs „piedāvājumu izvērtējamā cena” - visu pretendentu piedāvājumu izvērtējamās cenas
tika salīdzinātas pēc formulas, izsakot tās punktu izteiksmē:
Punktu skaits =90 x (Zemākā izvērtējamā cena / Pretendenta piedāvājuma izvērtējamā cena)
2.) Punktu skaits B grupas tehnisko prasību izpildei tiks aprēķināts, summējot Pretendenta
izpildītās visu Lotē iekļauto pozīciju B grupas prasības un aprēķinot pēc formulas:
Punktu skaits = 10 x (Pretendenta izpildītās B grupas prasības/ kopējais B grupas prasību skaits)
- saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikumu Lotē Nr.2 un Lotē Nr.3 var tikt noslēgti vairāki
līgumi par nestandarta komplektāciju slēgiekārtu pasūtījumu izpildi. Līguma slēgšanas tiesības
nestandarta komplektācijas pasūtījumiem piešķirtas Siemens Osakeyhtio Latvijas filiālei, SIA
„Energokomplekss”, SIA „ABB”. Par katru konkrētu nestandarta komplektācijas pasūtījumu
tiek veikta cenu aptauja starp visiem 3 piegādātājiem.
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