
Iepirkuma procedūras "Gaisvadu līniju piederumu piegāde" ST 2019/5  
(ID Nr.IPR-59879) ziņojums 

Sagatavots saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 45.pantu un 
28.03.2017. Ministru kabineta noteikumiem Nr.187. 

  
1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums un adrese, iepirkuma identifikācijas numurs, 
iepirkuma procedūras veids, vispār īgās 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-59879. 
1.4. Iepirkuma procedūras veids: atklāts konkurss. 
1.5. Vispārīgās vienošanās priekšmets: gaisvadu līniju piederumu piegāde AS "Sadales tīkls" (CPV 
kods 31700000-3). 
 
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 2019.gada 5.jūnijā. 
2.2. Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja 

tīmekļvietnē 2019.gada 29.jūnijā. 
2.3. Paziņojums par līgumu publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 2019.gada 7.jūnijā. 
2.4. Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā 

Vēstnesī 2019.gada 2.jūlij ā. 
 

3. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums: 
3.1. Iepirkuma komisijas sastāvs: Linda Stīpniece, Mārtiņš Leimanis, Āris Baumgarts, Žanna 

Svenča, Jānis Kozlovskis, Andis Mušperts. 
3.2. Iepirkuma komisijas izveidošanas pamatojums: 18.04.2019. Rīkojums Nr.124 "Par komisijas 

izveidošanu iepirkuma procedūrai par gaisvadu līniju piederumu piegādi"; 21.06.2019. Rīkojums 
Nr.179 "Par grozījumiem 2019.gada 18.aprīļa Rīkojumā Nr.124 "Par komisijas izveidošanu 
iepirkuma procedūrai par gaisvadu līniju piederumu piegādi"". 

 
4. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:  
4.1. Sākotnēji noteiktais piedāvājumu iesniegšanas termiņš - līdz 2019.gada 5.jūlijam, plkst.10.00. 
4.2. Pagarinātais piedāvājumu iesniegšanas termiņš - līdz 2019.gada 5.augustam, plkst.11.00. 
 
5. Piegādātāju nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas:  
Nr. Pretendents Piedāvājuma cena, EUR bez PVN 

1. SIA "ELKO" 1 954 476,56 
 
6. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: piedāvājumi atvērti Elektroniskajā iepirkumu 
sistēmā www.eis.gov.lv, 2019.gada 5.augustā, pēc piedāvājumu iesniegšanas beigu termiņa. 
 
7. Iepirkuma procedūras rezultāts: atklāts konkurss "Gaisvadu līniju piederumu piegāde" ir 
pārtraukts saskaņā ar konkursa nolikuma 22.2.punktu. 
 
8. Iepirkuma procedūras pārtraukšanas pamatojums: vienīgā pretendenta SIA "ELKO" iesniegtā 
piedāvājuma cena pārsniedz iepirkuma procedūrai plānotos finanšu līdzekļus. 


