
Iepirkuma procedūras "Zemsprieguma ārtipa strāvmaiņu piegāde"  

(ID Nr.IPR-59074)  

ziņojums 

sagatavots saskaņā ar 28.03.2017. Ministru kabineta noteikumu Nr.187 p.21. 

  

1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums un adrese, iepirkuma identifikācijas 

numurs, iepirkuma procedūras veids, kā arī iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās 

priekšmets:  

1.1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums: Akciju sabiedrība "Sadales tīkls". 

1.2. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja adrese: Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160. 

1.3. Iepirkuma identifikācijas numurs: IPR-59074, IUB ST 2019/1. 

1.4. Iepirkuma procedūras veids: atklāts konkurss. 

1.5. Līguma priekšmets: zemsprieguma ārtipa strāvmaiņu piegāde. 

 

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 2019.gada 

5.aprīlī; 

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

8.aprīlī. 

 

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

dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti:  

3.1. Iepirkuma komisijas sastāvs: Tatjana Kromāne, Marija Sališa, Indulis Vīksne, Igo 

Šteinbergs, Kaspars Jansons.  

3.2. Iepirkuma komisijas izveidošanas pamatojums: 2019.gada 13.februārā Rīkojums Nr.48 

"Par komisijas izveidošanu iepirkumu procedūrai par zemsprieguma ārtipa strāvmaiņu 

piegādi". 

3.3. Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāji: iepirkuma komisijas locekļi. 

3.4. Iepirkuma procedūras pieaicinātie eksperti: Sergejs Ļaskevičs, Uldis Puriņš, Jānis 

Bērziņš. 

 

4. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš, kā arī pamatojums termiņa saīsinājumam, ja tāds 

veikts:  

4.1.Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2019.gada 14.maija, plkst.14:00. 

4.2.Pamatojums termiņa saīsinājumam: termiņš nav saīsināts. 

 

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

izmaksas:  

Pretendents 
Piedāvājuma cena 

EUR bez PVN 

"Vallin" SIA 444889.50 

Pistrik I-V OÜ 514719.00 

"Energokomplekss" SIA 581604.90 

"Elko" SIA 591570.00 

"LEMT" SIA 672690.00 

"EnergoPro" SIA 757350.00 



"Lucidus" SIA 909045.00 

Baltijas Elektro Sabiedrība SIA 918129.00 

"TrafoNet" SIA 939449.70 

"SLO Latvia" SIA 976369.50 

 

6. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: elektroniskā iepirkumu sistēma 

www.eis.gov.lv, 2019.gada 14.maijā plkst.14:00. 

 

7. Pretendenta (vai pretendentu) nosaukums, kuram (vai kuriem) piešķirtas iepirkuma 

līguma slēgšanas tiesības, piedāvātā līgumcena, kā arī piedāvājumu izvērtēšanas 

kopsavilkums un pamatojums piedāvājuma izvēlei:  

7.1. Pretendenta nosaukums, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības: "Vallin" 

SIA; 

7.2. Piedāvātā līgumcena – 444 889,50 EUR bez PVN (līguma slēgšanas tiesības ir piešķirtas 

par summu – 445 164,00 EUR bez PVN, paredzot, ka līdz 5% no konkursa nolikumā norādītā 

negarantēta apjoma tiks iepirkts opcionāls piedāvājums ar 8m vadojuma garumu); 

7.3. Atbilstoši konkursa nolikuma p.19.7. Iepirkuma komisija ir tiesīga pretendentu 

kvalifikācijas un piedāvājumu atbilstības pārbaudi veikt tikai tiem pretendentiem, kuriem būtu 

piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības. 

Saskaņā ar atklātā konkursa p.21.1. Piedāvājuma izvēles kritērijs - saimnieciski 

visizdevīgākais piedāvājums, ņemot vērā tikai cenas kritēriju. Par konkursa uzvarētāju tiks 

atzīts atbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu. 

Ņemot vērā iesniegto piedāvājumu cenas, pretendents, kuram būtu piešķiramas iepirkuma 

līguma slēgšanas tiesības ir SIA "Vallin", pretendentam ir atbilstošā kvalifikācija. 

Piedāvājumu tehniskās atbilstības pārbaude tika veikta visiem iesniegtajiem piedāvājumiem ar 

mērķi iekļaut visus tehniski atbilstošus piedāvājumus AS "Sadales tīkls" materiālu atbilstības 

novērtēšanas sistēmā. Iesniegtās tehniskās dokumentācijas pārbaudes un preču testēšanas 

rezultātā visi iesniegtie piedāvājumi tika atzīti par tehniski atbilstošiem. 

 

8. Informācija, ja tā ir zināma, par to iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās daļu, 

kuru izraudzītais piegādātājs plānojis nodot apakšuzņēmējiem, kā arī apakšuzņēmēju 

nosaukumi: nav attiecināms. 

 

9. Pamatojums lēmumam par katru noraidīto pretendentu, kā arī par katru iepirkuma 

procedūras dokumentiem neatbilstošu piedāvājumu: sk. pielikumu Nr.1. 

 

10. Pamatojums iepirkuma procedūras nepārtraukšanai ja piedāvājumu iesniedzis tikai 

viens piegādātājs: nav attiecināms. 

 

11. Lēmuma pamatojums, ja iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt vai izbeigt 

iepirkuma procedūru: nav attiecināms. 

 

12. Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja iepirkuma komisija atzinusi piedāvājumu 

par nepamatoti lētu: neviens piedāvājums netika atzīts par nepamatoti lētu. 

 

13. Iemesli, kuru dēļ netiek paredzēta elektroniska piedāvājumu iesniegšana, ja 

sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir pienākums piedāvājumu saņemšanai izmantot 

elektroniskās informācijas sistēmas: piedāvājumu iesniegšanai (izņemot preču paraugus) tika 

izmantotas elektroniskās informācijas sistēmas. 



 

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

nav konstatēti. 


