Iepirkuma procedūras “Elektroietaišu uzturēšanas remonta darbi AS "Sadales
tīkls" Rīgas pilsētas tehniskās daļas apkalpes teritorijā un elektromontāžas
darbu īstenošana kapitālieguldījumu projektu ietvaros” (ID Nr. IPR-65495)
Ziņojums
sagatavots saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 45.pantu.
1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums un adrese, iepirkuma
identifikācijas numurs, iepirkuma procedūras veids un tās izvēles pamatojums,
līguma 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-65495, IUB LE-2015-14.
1.4. Iepirkuma procedūras veids: Sarunu procedūra.
1.5. Iepirkuma procedūras izvēles pamatojums: Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
iepirkumu likuma 13.panta sestā daļa.
1.6. Līguma priekšmets: elektroietaišu uzturēšanas remonta darbi AS "Sadales tīkls"
Rīgas pilsētas tehniskās daļas apkalpes teritorijā un elektromontāžas darbu īstenošana
kapitālieguldījumu projektu IO-122839 un IO-73995 ietvaros.
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 10.maijā;
2.2. Paziņojums par līgumu publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 2020.gada
12.maijā.
3. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums, iepirkuma
procedūras dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti:
3.1. Zane Skulte, Renārs Liepa, Andis Mušperts, Andrejs Konovaļčiks, Romans
Isajevs, Ingus Babuks, Kaspars Heisters, Mārtiņš Leimanis.
3.2. Iepirkuma komisijas izveidošanas pamatojums: 2021.gada 21.janvāra Rīkojums
Nr.23 “Par komisijas izveidošanu iepirkumu procedūrai par elektroietaišu uzturēšanas
remonta darbiem AS "Sadales tīkls" Rīgas pilsētas tehniskās daļas apkalpes teritorijā
un elektromontāžas darbu īstenošanu kapitālieguldījumu projektu ietvaros”.
4. Sākotnējo piedāvājumu iesniegšanas termiņš:
4.1.Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2021.gada 22.februāra plkst.10:00.
5. Pretendentu nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās
cenas vai izmaksas:
Pretendents
Cena
"Empower" SIA
EIRO 2117604.93
"Energoremonts Rīga" SIA
EIRO 853414.8
"Reck" SIA
EIRO 1625410.27
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6. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: piedāvājumi atvērti
www.eis.gov.lv, 2021.gada 22.februāris plkst. 10:00.
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: SIA "ENERGOREMONTS RĪGA"
7.2. Pamatojums piedāvājuma izvēlei:
Saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikumu līgumu slēgšanas tiesības tiek piešķirtas
Nolikuma prasībām atbilstošs Piedāvājums, kas izvērtēšanas rezultātā, būs ieguvis
lielāko punktu skaitu.
Kapitālieguldīju
NEPLĀN
Personāla
PLĀNA
mu projektu
Punkti
A
nodrošināju
DARBI
kopējā
Piegādātājs
kopā
DARBI
ms Punkti
līgumcena
(100)
(5)
Punkti (5) Punkti (70)
Punkti (20)
EMPOWER,
1,62
26,75
11,96
5
45,33
SIA
Energoremonts
5,00
70,00
20,00
1
96
Rīga, SIA
RECK, SIA
3,65
33,81
15.27
5
57,72
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: nav attiecināms.
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 tika
izmantotas elektroniskās informācijas sistēmas: nav attiecināms.
14. Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai: interešu
konflikti nav konstatēti.
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