AS "Sadales tīkls" (reģ. 40003857687)
Sarunu procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu
"Elektropārvades līniju trašu tīrīšana AS "Sadales tīkls" Daugavpils, Preiļu, Rēzeknes, Talsu,
Tukuma, Liepājas, Smiltenes tīklu nodaļās"
identifikācijas Nr. ST 2021/17
ZIŅOJUMS (par 1.-7.iepirkuma daļām)
Rīgā
1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums un adrese, iepirkuma identifikācijas numurs,
iepirkuma procedūras veids un tās izvēles pamatojums, kā arī iepirkuma līguma vai vispārīgās
vienošanās priekšmets:
AS "Sadales tīkls", Šmerļa iela 1, Rīga (LATVIJA), LV-1160.
Iepirkuma identifikācijas numurs: Id.Nr.IPR-66114, LR Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā
publicēts ar Id. Nr. ST 2021/17.
Iepirkuma procedūras veids: Sarunu procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu.
Iepirkuma procedūras izvēles pamatojums: saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu
likuma 13.panta sestajā daļā noteikto.
Vispārīgās vienošanās priekšmets: 0.4-20kV elektropārvades līniju trašu tīrīšana AS "Sadales tīkls"
Daugavpils, Preiļu, Rēzeknes, Talsu, Tukuma, Liepājas, Smiltenes tīklu nodaļās.
2. Datums, kad paziņojums par līgumu un periodiskais informatīvais paziņojums, ja tāds ir
izmantots, publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un Iepirkumu uzraudzības biroja
tīmekļvietnē:
Paziņojums par līgumu publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī- 19.06.2021.
Paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā- 17.06.2021.
3. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums, iepirkuma procedūras dokumentu
sagatavotāji un pieaicinātie eksperti:
Iepirkuma komisijas, kas izveidota pamatojoties uz 07.05.2021. rīkojumu Nr.115, sastāvs/iepirkuma
procedūras dokumentu sagatavotāji: I.Iļjenko, L.Stīpniece, K.Kalniņš, R.Liepa, D.Cimburovs,
J.Hristaforovs, K.Heisters.
Iepirkuma komisijas izmaiņas, pamatojoties uz 24.08.2021. rīkojumu Nr.189- no iepirkuma komisijas
sastāva tiek izslēgts K.Heisters un tiek iekļauta M.Sališa.
Iepirkuma komisijas pieaicinātais eksperts- T.Upenieks.
4. Pieteikumu un sākotnējo piedāvājumu iesniegšanas termiņš:
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 19.07.2021. plkst. 11.00.
Sākotnējo piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 25.08.2021. plkst. 10.00.
5. To piegādātāju nosaukumi, kuri pieteikušies uz kandidātu atlasi, un to pretendentu nosaukumi,
kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas vai izmaksas:
Piegādātāju nosaukumi, kuri pieteikušies uz kandidātu atlasi:
➢ 1.iepirkuma daļa "Trašu tīrīšana Austrumu tehniskās daļas Daugavpils tīklu nodaļā":
1. AS "Ferrus";
2. SIA "MVR LUX";
3. SIA"AL & M";
4. SIA "Silvanus New";
5. KS "VĒJAKALNI GRUPA";
➢ 2. iepirkuma daļa "Trašu tīrīšana Austrumu tehniskās daļas Preiļu tīklu nodaļā":

➢

➢

➢

➢

➢

1. SIA "ERGO LUKS";
2. AS "Ferrus";
3. SIA "MVR LUX";
4. SIA "AL & M";
5. SIA "Silvanus New";
6. KS "VĒJAKALNI GRUPA";
3. iepirkuma daļa "Trašu tīrīšana Austrumu tehniskās daļas Rēzeknes tīklu nodaļā":
1. SIA "ERGO LUKS";
2. SIA "MVR LUX";
3. SIA "AL & M";
4. SIA "LG Quercus";
5. SIA "Silvanus New";
6. KS "VĒJAKALNI GRUPA";
4. iepirkuma daļa "Trašu tīrīšana Dienvidu tehniskās daļas Talsu tīkla nodaļā":
1. SIA "East wood timber";
2. SIA "Eko Celtne";
3. SIA "MVR LUX";
4. KS "VĒJAKALNI GRUPA";
5. iepirkuma daļa "Trašu tīrīšana Dienvidu tehniskās daļas Tukuma tīkla nodaļā":
1. SIA "East wood timber";
2. SIA "Eko Celtne";
3. AS "Ferrus";
4. SIA "MVR LUX";
5. KS "VĒJAKALNI GRUPA";
6.iepirkuma daļa "Trašu tīrīšana Rietumu tehniskās daļas Liepājas tīkla nodaļā":
1. SIA "Eco LUX Latvia";
2. SIA "Eko Celtne";
3. AS "Ferrus";
4. SIA "MC ATĒNA";
5. KS "VĒJAKALNI GRUPA";
7.iepirkuma daļa "Trašu tīrīšana Ziemeļu tehniskās daļas Smiltenes tīklu nodaļā":
1. SIA "Eko Celtne";
2. SIA "ERGO LUKS";
3. AS "Ferrus";
4. SIA "MVR LUX";
5. SIA "Meža pakalpojumu serviss";
6. KS "VĒJAKALNI GRUPA".

Pretendentu nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas EUR bez PVN:
1. iepirkuma daļa "Trašu tīrīšana Austrumu tehniskās daļas Daugavpils tīklu nodaļā"
Pretendenta nosaukums
Piedāvātā cena
AS "Ferrus"
440275.00 EUR
SIA "MVR LUX"
465250.00 EUR
SIA "AL & M"
487150.00 EUR
SIA "Silvanus New"
433980.00 EUR
KS "VĒJAKALNI GRUPA"
454640.00 EUR
2. iepirkuma daļa "Trašu tīrīšana Austrumu tehniskās daļas Preiļu tīklu nodaļā"
Pretendenta nosaukums
Piedāvātā cena
SIA "ERGO LUKS"
593150.00 EUR
AS "Ferrus"
536250.00 EUR
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SIA "MVR LUX"
533550.00 EUR
SIA "AL & M"
628400.00 EUR
SIA "Silvanus New"
512100.00 EUR
KS "VĒJAKALNI GRUPA"
496324.00 EUR
3. iepirkuma daļa "Trašu tīrīšana Austrumu tehniskās daļas Rēzeknes tīklu nodaļā"
Pretendenta nosaukums
Piedāvātā cena
SIA "ERGO LUKS"
691400.00 EUR
SIA "MVR LUX"
630800.00 EUR
SIA "AL & M"
736250.00 EUR
SIA "LG Quercus"
616515.50 EUR
SIA "Silvanus New"
606025.00 EUR
KS "VĒJAKALNI GRUPA"
561280.00 EUR
4. iepirkuma daļa "Trašu tīrīšana Dienvidu tehniskās daļas Talsu tīkla nodaļā"
Pretendenta nosaukums
Piedāvātā cena
SIA "East wood timber"
139550.00 EUR
SIA "MVR LUX"
144050.00 EUR
KS "VĒJAKALNI GRUPA"
141630.00 EUR
5. iepirkuma daļa "Trašu tīrīšana Dienvidu tehniskās daļas Tukuma tīkla nodaļā"
Pretendenta nosaukums
Piedāvātā cena
SIA "East wood timber"
246 600.00* EUR
AS "Ferrus"
251625.00 EUR
SIA "MVR LUX"
298550.00 EUR
KS "VĒJAKALNI GRUPA"
241630.00 EUR
*Labota aritmētiskā kļūda no 252 900.00 uz 246 600.00 EUR bez PVN.

6. iepirkuma daļa "Trašu tīrīšana Rietumu tehniskās daļas Liepājas tīkla nodaļā"
Pretendenta nosaukums
Piedāvātā cena
SIA "Eco LUX Latvia"
173796.00 EUR
AS "Ferrus"
172425.00 EUR
SIA "MC ATĒNA"
288930.00 EUR
KS "VĒJAKALNI GRUPA"
174694.00 EUR
7. iepirkuma daļa "Trašu tīrīšana Ziemeļu tehniskās daļas Smiltenes tīklu nodaļā"
Pretendenta nosaukums
Piedāvātā cena
SIA "ERGO LUKS"
258380.00 EUR
AS "Ferrus"
276155.00 EUR
SIA "MVR LUX"
350938.00 EUR
SIA "Meža pakalpojumu serviss"
207750.00 EUR
KS "VĒJAKALNI GRUPA"
266921.00 EUR
6. Kandidātu skaita samazināšanas gadījumā norāda izraudzīto kandidātu nosaukumus un to
izraudzīšanās iemeslus, noraidīto kandidātu nosaukumus un to noraidīšanas iemeslus: nav
attiecināms.
7. Piedāvājumu skaita samazināšanas gadījumā norāda izraudzīto pretendentu nosaukumus un to
izraudzīšanās iemeslus, noraidīto pretendentu nosaukumus un to noraidīšanas iemeslus: nav
attiecināms.
8. Pieteikumu un piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks:
Pieteikumu atvēršanas vieta, datums un laiks: Elektronisko iepirkumu sistēma (www.eis.gov.lv),
19.07.2021. plkst.11.00.
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Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: Elektronisko iepirkumu sistēma (www.eis.gov.lv),
25.08.2021. plkst. 10.07.
9. Sarunu posmi un to rezultāti:
1.posms (kandidātu atlases posms): SIA "Eko Celtne" izslēgta no turpmākas dalības iepirkuma
procedūrā, pārējie kandidāti atzīti par atbilstošiem nolikumā izvirzītajām prasībām, nolemts uzaicināt
piedalīties 2.posmā tikai kvalificētos kandidātus;
2.posms (piedāvājumu izvērtēšana un sarunas): visās iepirkuma daļās visi pretendenti atzīti par
atbilstošiem, saskaņā ar piedāvājumu izvēles kritēriju katrā iepirkuma daļā piešķirtas līguma (vispārīgās
vienošanās) slēgšanas tiesības, kā arī rezerves līguma (vispārīgās vienošanās) slēgšanas tiesības,
pamatojoties uz sākotnēji iesniegtajiem piedāvājumiem.
10. Tā pretendenta (vai pretendentu) nosaukums, ar kuru (vai kuriem) nolemts slēgt iepirkuma
līgumu, piedāvātā līgumcena, kā arī piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums un pamatojums
piedāvājuma izvēlei:
Detalizēti izskatot iesniegto pieteikumu/piedāvājumu, iepirkuma komisija secināja, ka SIA "East wood
timber", SIA "Eco LUX Latvia", SIA "ERGO LUKS", AS "Ferrus", SIA "MVR LUX", SIA "AL & M",
SIA "Meža pakalpojumu serviss", SIA "LG Quercus", SIA "MC ATĒNA", SIA "Silvanus New" un KS
"VĒJAKALNI GRUPA" (SIA "REVOLTECHNO" un SIA "Vējakalni") - iesniegtie
pieteikumi/piedāvājumi ir atbilstoši nolikumā izvirzītajām prasībām.
Piedāvājuma izvēles kritērijs katrā iepirkumu daļā - saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, ņemot
vērā tikai cenas kritēriju. Par uzvarētāju katrā iepirkuma daļā atzīts atbilstošs piedāvājums ar
viszemāko piedāvājuma cenu.
Pamatojoties uz sarunu procedūras nolikuma 20.5.punktu noteikto (sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs
par katru iepirkuma daļu ir tiesīgs noslēgt vairākus līgumus. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir
tiesīgs slēgt rezerves līgumu arī ar nākamā saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma (nākamās zemākās
cenas piedāvājuma) iesniedzēju ar nosacījumu, ka tas pasūtījumu iegūst, ja uzvarētājs nespēj pildīt
līguma saistības) pieņemts lēmums slēgt rezerves līgumus (vispārīgās vienošanās) un nākamajiem
saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma iesniedzējiem.
SIA "Meža pakalpojumu serviss" tika atzīta par uzvarētāju 7.iepirkuma daļā, rezerves līguma slēgšanas
tiesības 7.iepirkuma daļā tika piešķirtas SIA "ERGO LUKS". SIA "Meža pakalpojumu serviss" atteicās
no līguma (vispārīgās vienošanās) slēgšanas un atsauca savu piedāvājumu. Pamatojoties uz iepriekš
minēto, iepirkuma komisijas procedūra atkārtoti izvērtēja piedāvājumus 7.iepirkuma daļā.
Iepirkuma
Līguma summa,
Nodaļa
Iepirkuma daļas uzvarētājs
Rezerves līgums
daļas Nr.
EUR bez PVN
1
Daugavpils
SIA "Silvanus New"
535 865.00
AS "Ferrus"
2
Preiļi
KS "VĒJAKALNI GRUPA"
691 240.00
SIA "Silvanus New"
3
Rēzekne
KS "VĒJAKALNI GRUPA"
809 875.00
SIA "Silvanus New"
KS "VĒJAKALNI
195 580.00
4
Talsi
SIA "East wood timber"
GRUPA"
5
Tukums
KS "VĒJAKALNI GRUPA"
325 325.00
SIA "East wood timber"
6
Liepāja
AS "Ferrus"
232 375.00
SIA "Eco LUX Latvia"
KS "VĒJAKALNI
7
Smiltene
SIA "ERGO LUKS"
339 075.00
GRUPA"
11. Informācija, ja tā ir zināma, par to vispārīgās vienošanās daļu, kuru izraudzītais piegādātājs
plānojis nodot apakšuzņēmējiem, kā arī apakšuzņēmēju nosaukumi:
SIA "Eco LUX Latvia" plāno piesaistīt apakšuzņēmēju SIA "MVR LUX" trašu tīrīšanas darbiem
Rietumu tehniskās daļas Liepājas nodaļā 5% apmērā.
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12. Pamatojums lēmumam par katru noraidīto kandidātu un pretendentu, kā arī par katru iepirkuma
procedūras dokumentiem neatbilstošu pieteikumu un piedāvājumu:
SIA "Eko Celtne" konstatēts obligātais izslēgšanas kritērijs (kandidātam pieteikumu iesniegšanas
termiņa pēdējā dienā ir nodokļu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro), kandidāts izslēgts no
turpmākas dalības iepirkuma procedūrā saskaņā ar sarunu procedūras nolikuma 6.1.2.punktu un
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta septīto daļu.
13. Lēmuma pamatojums, ja iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt vai izbeigt iepirkuma
procedūru: nav attiecināms.
14. Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja iepirkuma komisija atzinusi piedāvājumu par
nepamatoti lētu: nav attiecināms.
15. Iemesli, kuru dēļ netiek paredzēta elektroniska pieteikumu un piedāvājumu iesniegšana, ja
sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir pienākums pieteikumu un piedāvājumu saņemšanai
izmantot elektroniskās informācijas sistēmas: nav attiecināms.
16. Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai: nav konstatēti interešu
konflikti.
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