Iepirkuma procedūras "Elektropārvades līniju trašu tīrīšanas frēzes iepirkums"
ST 2020/2 (Id.Nr.IPR-61751) 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, 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-61751.
1.4. Iepirkuma procedūras veids: atklāts konkurss.
1.5. Vispārīgās vienošanās priekšmets: elektropārvades līniju trašu tīrīšanas frēžu (CPV
kods: 16600000-1) piegāde AS "Sadales tīkls".
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
2020.gada 6.februārī;
2.2. Paziņojums par līgumu publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 2020.gada
7.februārī.
3. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums, iepirkuma procedūras
dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti:
3.1. Iepirkuma komisijas sastāvs: Mārtiņš Leimanis, Kaspars Heisters, Ēriks Zalāns,
Normunds Ņērbulis, Gints Čače.
3.2. Iepirkuma komisijas izveidošanas pamatojums: 2019.gada 25.oktobra Rīkojums
Nr.317 "Par komisijas izveidošanu iepirkuma procedūrai "Elektropārvades līniju
trašu tīrīšanas frēzes iepirkums" (Id.Nr.IPR-61751)".
3.3. Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāji: iepirkuma komisijas locekļi.
3.4. Iepirkuma procedūras pieaicinātais eksperts: Kristaps Tukišs.
4. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:
4.1. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - līdz 2020.gada 12.marta plkst.11:00.
5. Piegādātāju nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas:
Pretendentu norādītās piedāvājumu cenas un piedāvātās klienta atlaides Elektroniskajā
iepirkumu sistēmā:
Kopējā piedāvājuma
Pretendents
cena par 2 gab. frēzēm,
EUR bez PVN
SIA "AUTOSERVISS POLITEHNIKA"
606 000 EUR
AS "FERRUS"
571 164 EUR
SIA "HCT Automotive"
579 400 EUR
SIA "Kono"
861 660 EUR
SIA "Cargo Mobile"
769 000 EUR
SIA "Unimotors Latvia"
647 900 EUR
6. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: piedāvājumi atvērti Elektronisko
iepirkumu sistēmā e-konkursu apakšsistēmā (www.eis.gov.lv), 2020.gada 12.martā, 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. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirtas saimnieciski visizdevīgākā
piedāvājuma iesniedzējam: AS "FERRUS" par kopējo summu līdz 571 164.00 EUR
EUR bez PVN.
7.2. Piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums (piešķirtie punkti):
Piedāvātās cenas / Piešķirtie PUNKTI
MAX
SIA
punktu
SIA
AS
SIA "Cargo
"Unimotors
skaits
"KONO" "FERRUS"
Mobile"
Latvia"
Kopējā Preču cena, EUR
861 660
571 164
647 900
769 000
1 bez PVN
Punkti par Preču cenu
75
49.7
75.0
66.1
55.7
Punkti par spiedienu uz
2
10
8.4
8.8
10.0
7.2
augsni
Punkti par frēzes darba
3
10
10.0
8.1
8.1
8.7
platumu
Punkti par plānoto apkopju
4
5
5.0
4.3
3.6
1.2
izmaksām
PUNKTI KOPĀ
100
73.1*
96.2
87.8*
72.8*
*atbilstoši nolikuma 17.2.punktam, pretendenta kvalifikācijas un piedāvājumu atbilstības
pārbaude netika veikta, jo nevar tikt piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības,
atbilstoši piedāvājumu izvēles kritērijam
7.3. Pamatojums piedāvājuma izvēlei:
Saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikumu līgumu slēgšanas tiesības tiek piešķirtas
saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kurš noteikts, ņemot vērā kopējo Preču
cenu (maksimālais punktu skaits 75), Preces spiedienu uz augsni (maksimālais punktu
skaits 10), frēzes darba platumu (maksimālais punktu skaits 10) un Preču plānoto
apkopju izmaksas (maksimālais punktu skaits 5). Par saimnieciski visizdevīgāko
piedāvājumu tiek atzīts un līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas piedāvājumam ar
vislielāko kopējo punktu skaitu.
8. Pamatojums iepirkuma priekšmeta daļas izbeigšanai vai pārtraukšanai: nav
attiecināms.
9. Pamatojums lēmumam par iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstošu
piedāvājumu:
9.1. SIA "AUTOSERVISS POLITEHNIKA" piedāvājums atzīts par neatbilstošu, saskaņā
ar nolikuma 17.10.2., 17.10.4.un 17.10.5 punktiem:
- nav pievienots atbilstošs piedāvājuma nodrošinājums saskaņā ar nolikuma
prasībām;
- nav sniegta pilnībā visa prasītā informācija tā tehniskās atbilstības novērtēšanai
vai nav atbilstoša visām norādītajām prasībām;
- tehniskajās specifikācijās nav sniegtas visas ziņas un aizpildītas visas norādītās
obligāto prasību ailes, vai norādītā un piedāvātā vērtība neatbilst Sabiedrisko
pakalpojumu sniedzēja norādītajai vērtībai;
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9.2. SIA "HCT Automotive" piedāvājums atzīts par neatbilstošu, saskaņā ar nolikuma
17.10.4.un 17.10.5 punktiem:
- nav sniegta pilnībā visa prasītā informācija tā tehniskās atbilstības novērtēšanai
vai nav atbilstoša visām norādītajām prasībām;
- tehniskajās specifikācijās nav sniegtas visas ziņas un aizpildītas visas norādītās
obligāto prasību ailes, vai norādītā un piedāvātā vērtība neatbilst Sabiedrisko
pakalpojumu sniedzēja norādītajai vērtībai.
10. Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai: Nav.
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