
 

Iepirkuma procedūras 

"Elektroenerģijas iepirkums AS "Sadales tīkls" vajadzībām" (Id.Nr.2021/14) ziņojums 

Sagatavots saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 45.pantu un 28.03.2017. 

Ministru kabineta noteikumiem Nr.187. 21.punktu 

 

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: ST 2021/14 

1.4. Iepirkuma procedūras veids: Atklāts konkurss.  

1.5. Līguma priekšmets: elektroenerģijas iegāde AS "Sadales tīkls" vajadzībām, kas ietver elektroenerģijas 

pirkšanu un balansēšanas pakalpojumu (CPV kods: 09000000-3).  

 

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 2021.gada 10.aprīlī;  

2.2. Paziņojums par līgumu publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 2021.gada 13.aprīlī.  

 

3. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums, iepirkuma procedūras dokumentu 

sagatavotāji un pieaicinātie eksperti:  

3.1. Iepirkuma komisijas sastāvs: Tatjana Vasiļjeva, Gunita Priede, Līga Kanopa, Elita Bērziņa, Ziedonis 

Lapsa.  

3.2. Iepirkuma komisijas izveidošanas pamatojums: 2021.gada 24.marta Rīkojums Nr.81 Par komisijas 

izveidošanu iepirkuma procedūrai par elektroenerģijas iegādi AS "Sadales tīkls" vajadzībām .  

3.3. Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāji: iepirkuma komisijas locekļi.  

3.4. Iepirkuma procedūras pieaicinātie eksperti: nav.  

 

4. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:  

4.1. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - līdz 2021.gada 10.maija plkst.10:00. 

 

5. Piegādātāju nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas:  

Pretendentu norādītās piedāvājumu cenas Elektroniskajā iepirkumu sistēmā  e-konkursu apakšsistēmā 

(www.eis.gov.lv) : 

Nr. Pretendents 
Elektroenerģijas tirdzniecības un balansēšanas 

pakalpojuma uzcenojuma % (procents) attiecībā pret 

biržas cenu.  

1. AS "Latvenergo" 
14.458 

2. SIA "Ignitis Latvija" 
4.963 

 

6. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks:  

6.1. Piedāvājumi atvērti Elektronisko iepirkumu sistēmā e-konkursu apakšsistēmā (www.eis.gov.lv), 

2021.gada 10.maija, 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. Par uzvarētāju atzīts un vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības piešķirtas elektroenerģijas tirgotājam, 

kurš iesniedzis zemāko elektroenerģijas tirdzniecības un balansēšanas pakalpojuma izmaksu uzcenojuma (%) 

procentu (4.963%) : SIA "Ignitis Latvija".  

7.2. Par elektroenerģijas tirgotāju, kurš iesniedzis nākamo zemāko elektroenerģijas tirdzniecības un 

balansēšanas pakalpojuma izmaksu uzcenojuma ( 14.458%) procentu:  AS "Latvenergo". Saskaņā ar nolikuma 

nosacījumiem, tiks slēgta rezerves vispārīgā vienošanas ar AS "Latvenergo", ar nosacījumu, ka,  tas varēs 

uzsākt elektroenerģijas tirdzniecību un balansēšanas pakalpojumu sniegšanu, ievērojot vispārīgās vienošanās 

ar uzvarētāju termiņu, summu un nosacījumu, ja 7.1. punktā minētais komersants nespēs pildīt saistības. 

 

8. Pamatojums iepirkuma priekšmeta daļas izbeigšanai vai pārtraukšanai:  

nav attiecināms.  

 

9. Pamatojums lēmumam par iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstošu piedāvājumu:  

nav attiecināms. 

 

10. Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai:  

nav.  

 


