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Iepirkuma procedūras "DVS gala iekārtu rekonstrukcija AS "Sadales tīkls" 2020.-

2022.gadā" (ID Nr.IPR-60765) ziņojums 
Sagatavots saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 45.pantu. 
 
  

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-60765. 
1.4. Iepirkuma procedūras veids: Sarunu procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu. 
1.5. Līguma priekšmets: dispečervadības sistēmas gala iekārtu iegāde, piegāde, uzstādīšana un  

rekonstrukcijas darbu pakalpojums.  
1.6. Līguma priekšmets ir sadalīts 3 iepirkuma daļās: 
– iepirkuma daļa Nr.1 "Apakšstaciju dispečervadības sistēmas gala iekārtu rekonstrukcija"; 
– iepirkuma daļa Nr.2 "Sadales punktu dispečervadības sistēmas gala iekārtu rekonstrukcija"; 
– iepirkuma daļa Nr.3 "Mazo tehnisko objektu dispečervadības sistēmas gala iekārtu 

rekonstrukcija". 
 
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 

21.augustā. 
2.2. Paziņojums par līgumu publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 2019.gada 

21.augustā. 
 

3. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums: 
3.1. Iepirkuma komisijas sastāvs: Linda Stīpniece, Marija Sališa, Arigo Pāvuls, Armands Arājs, 

Uģis Kokenbergs, Mairis Caune, Oļegs Jerjomins, Andrejs Ziņkovskis, Uldis Rubuls, 
Sergejs Kovaļovs, Pāvels Sņetkovs, Mārtiņš Strods. 

3.2. Iepirkuma komisijas izveidošanas pamatojums:  
– 05.07.2019. Rīkojums Nr.199 "Par komisijas izveidošanu iepirkuma procedūrai par DVS 

gala iekārtu rekonstrukciju AS "Sadales tīkls" 2020.-2022.gadā". 
– 08.11.2019. Rīkojums Nr.327 "Par grozījumiem 2019.gada 5.jūlija Rīkojumā Nr.199 "Par 

komisijas izveidošanu iepirkuma procedūrai par DVS gala iekārtu rekonstrukciju AS 
"Sadales tīkls" 2020.-2022.gadā"". 

 
4. Pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņš:  

4.1. Pieteikumu iesniegšanas termiņš: līdz 2019.gada 19.septembrim, plkst.10.00. 
4.2. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2019.gada 18.oktobrim, plkst.10.00. 

 
5. Piegādātāju nosaukumi, kuri ir iesnieguši kandidātu atlases pieteikumus:  

1.) SIA "Energokomplekss";  
2.) SIA "BELAM-RĪGA";  
3.) SIA "Londelec"; 
4.) AS "Martem". 
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6. Piegādātāju nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, piedāvātās cenas:  
Nr. Pretendents 1.daļa 2.daļa 3.daļa 
1. SIA "BELAM-RĪGA" 80 378.70 321 185.01 193 052.21 
2. SIA "Energokomplekss" 226 984.70 850 350.35 446 081.32 
3. AS "Martem" 107 940.00 459 361.00 205 710.00 
4. SIA "Londelec" 78 931.00 313 962.00 - 

 
7. Pieteikumu un piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks:  

7.1. Pieteikumi atvērti Elektroniskajā iepirkumu sistēmā www.eis.gov.lv, 2019.gada 
19.septembrī, pēc pieteikumu iesniegšanas beigu termiņa. 

7.2. Piedāvājumi atvērti Elektroniskajā iepirkumu sistēmā www.eis.gov.lv, 2019.gada 
18.oktobrī, pēc piedāvājumu iesniegšanas beigu termiņa. 

 
8. Sarunu posmi un to rezultāti: 

8.1. Posms 1 - Kandidātu atlase. Kandidātu atlases rezultātā par atbilstošiem atzīti kandidāti: 
SIA "Energokomplekss"; SIA "BELAM-RĪGA"; SIA "Londelec"; AS "Martem". 

8.2. Posms 2 - Sarunas. 2.posma izvērtēšanas rezultātā par atbilstošiem atzīti pretendenti: SIA 
"Energokomplekss"; SIA "BELAM-RĪGA"; SIA "Londelec"; AS "Martem". 

 

9. Pretendentu nosaukumi, kuriem piešķirtas l īguma slēgšanas tiesības, piedāvātā līgumcena, 
kā arī piedāvājumu izvērt ēšanas kopsavilkums un pamatojums piedāvājuma izvēlei: 
9.1. Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas: 
– iepirkuma daļā Nr.1 "Apakšstaciju dispečervadības sistēmas gala iekārtu rekonstrukcija" – 

SIA "Londelec"; 
– iepirkuma daļā Nr.2 "Sadales punktu dispečervadības sistēmas gala iekārtu rekonstrukcija" 

– SIA "Londelec"; 
– iepirkuma daļā Nr.3 "Mazo tehnisko objektu dispečervadības sistēmas gala iekārtu 

rekonstrukcija" – SIA "BELAM-RĪGA". 
9.2. Piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums (cena EUR bez PVN): 

Iepirkuma daļa Nr. Pretendents Pied. cena 
Nr.1 "Apakšstaciju dispečervadības 
sistēmas gala iekārtu rekonstrukcija" 

1. SIA "Londelec" 78 931.00 
2. SIA "BELAM-RĪGA" 80 378.70 
3. AS "Martem" 107 940.00 
4. SIA "Energokomplekss" 226 984.70 

 

Nr.2 "Sadales punktu 
dispečervadības sistēmas gala 
iekārtu rekonstrukcija" 

1. SIA "Londelec" 313 962.00 
2. SIA "BELAM-RĪGA" 321 185.01 
3. AS "Martem" 459 361.00 
4. SIA "Energokomplekss" 850 350.35 

 

Nr.3 "Mazo tehnisko objektu 
dispečervadības sistēmas gala 
iekārtu rekonstrukcija" 

1. SIA "BELAM-R ĪGA" 193 052.21 
2. AS "Martem" 205 710.00 
3. SIA "Energokomplekss" 446 081.32 

9.3. Pamatojums piedāvājuma izvēlei: saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikumu, līgumu 
slēgšanas tiesības katrā iepirkuma daļā 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 daļā. 

9.4. Saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikumu, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs līguma 
izpildes gaitā var veikt atsevišķus papildus pasūtījumus papildus objektiem par 
piedāvājuma cenām, ja papildus objektam nepieciešamā specifikācija ir analoģiska kādam 
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no iepirkuma priekšmetā norādītajiem objektiem. Ņemot vērā objektu cenas un iespējamo 
papildus objektu pasūtīšanas nepieciešamību, līguma slēgšanas tiesības iepirkuma daļā Nr.2 
"Sadales punktu dispečervadības sistēmas gala iekārtu rekonstrukcija" un iepirkuma daļā 
Nr.3 "Mazo tehnisko objektu dispečervadības sistēmas gala iekārtu rekonstrukcija" 
piešķirtas, pievienojot iespējamo līgumcenas rezervi papildus pasūtījumiem. 

10. Inform ācija par izraudzīto piegādātāju apakšuzņēmējiem, kā arī apakšuzņēmēju 
nosaukumi: 

Daļa Uzvarētājs Apakšuzņēmējs 

Daļa Nr.1 "Apakšstaciju 
dispečervadības sistēmas gala iekārtu 
rekonstrukcija" 

SIA 
"Londelec" 

Apakšuzņēmējs SIA "Energolukss" 
(RTU uzstādīšana apakšstacijās, 
kabeļu pievienošana u.c. uzstādīšanas 
un rekonstrukcijas darbi)  Daļa Nr.2 "Sadales punktu  

dispečervadības sistēmas gala iekārtu 
rekonstrukcija" 
Daļa Nr.3 "Mazo tehnisko objektu  
dispečervadības sistēmas gala iekārtu 
rekonstrukcija" 

SIA "BELAM 
- RĪGA" 

Nepiesaista 

 


