Iepirkuma procedūras “TEC-1 mehānisko iekārtu uzturēšanas remonts 2018.2020.gadā” (ID Nr.IPR-49128)
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 „Latvenergo”.
1.2. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230.
1.3. Iepirkuma identifikācijas numurs: IPR-49128, IUB LE 2017/14.
1.4. Iepirkuma procedūras veids: sarunu procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu.
1.5. Iepirkuma procedūras izvēles pamatojums: Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu
likuma 13.panta sestā daļa.
1.6. Līguma priekšmets: TEC-1 mehānisko iekārtu uzturēšanas remonts 2018.-2020.gadā.
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 2017.gada
22.jūlijā;
2.2. Paziņojums par līgumu publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 2017.gada
22.jūlijā.
3. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums, iepirkuma procedūras
dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti:
3.1. Iepirkuma komisijas sastāvs: Tatjana Kromāne, Sergejs Smirnovs, Gunārs Pommers,
Roberts Veselauskis, Sandra Veldre.
3.2. Iepirkuma komisijas izveidošanas pamatojums: 2017.gada 1.jūlija Rīkojums Nr.213 “Par
iepirkuma procedūras komisijas izveidošanu darbības izmaksu projekta “TEC-1
mehānisko iekārtu uzturēšanas remonts 2018.-2020.gadā” īstenošanai”.
3.3. Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti (papildus
komisijai): Sergejs Lokotkovs, Dzintars Ziediņš, Iļja Kaminskis, Česlava Ustinova,
Sergejs Vinogradovs.
4. Pieteikumu iesniegšanas termiņš, atvēršanas vieta, datums un laiks:
4.1.Pieteikumu iesniegšanas termiņš: līdz 2017.gada 21.augusta, plkst. 10:00;
4.2.Pieteikumu atvēršanas vieta, datums un laiks: elektroniskā iepirkumu sistēma
www.eis.gov.lv, 2017.gada 21.augustā plkst. 10:00;
5. Piegādātāju nosaukumi, kuri pieteikušies uz kandidātu atlasi:
5.1. SIA “EMPOWER”, reģ.Nr.50003563201;
5.2. SIA “ENERGOREMONTS RĪGA”, reģ.Nr.40003458871;
5.3. SIA “Industry Service Partner”, reģ.Nr.40003635527;
5.4. SIA “Latvijas Energoceltnieks”, reģ.Nr.40103050565.
6. Noraidīto Kandidātu nosaukumi un to noraidīšanas iemesli: nav.
7. Sākotnējo piedāvājumu iesniegšanas termiņš, atvēršanas vieta, datums un laiks:
7.1.Sākotnējo piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2017.gada 30.oktobra, plkst.10:00.
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7.2. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: elektroniskā iepirkumu sistēma
www.eis.gov.lv, 2017.gada 30.oktobrī plkst.10:00.
7.3. Pretendentu nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas vai
izmaksas:
Pretendents
SIA “Empower”
SIA “Energoremonts
Rīga”
SIA “Industry Service
Partner”
SIA “Latvijas
Energoceltnieks”

607 764.55

Kopējās darba spēka un
materiālu izmaksas
neparedzētiem darbiem,
EUR bez PVN
369 367.25

Kopējās mehānismu
izmaksas
neparedzētiem darbiem,
EUR bez PVN
31 770.00

550 413.80

338 314.03

7 650.00

791 138.36

491 047.79

17 550.00

668 273.03

448 742.93

23 850.00

Kopējā cena par
plānveida darbiem,
EUR bez PVN

Piedāvātās cenas pēc aritmētisko kļūdu labošanas:
Pretendents
SIA “Empower”
SIA “Energoremonts Rīga”
SIA “Industry Service
Partner”
SIA “Latvijas
Energoceltnieks”

Kopējās darba spēka un Kopējās mehānismu
Kopējā cena par
materiālu izmaksas
izmaksas neparedzētiem
plānveida darbiem, EUR
neparedzētiem darbiem, darbiem, EUR bez PVN
bez PVN
EUR bez PVN

607 764.55
550 413.80

369 367.25
393 365.96

31 770.00
7 650.00

796 455.44

491 047.79

17 550.00

668 273.03

448 742.93

23 850.00

8. Pamatojums lēmumam par noraidīto Pretendentu:
Pretendents SIA “Latvijas Energoceltnieks” izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā
pamatojoties uz sarunu nolikuma (2.posms) 11.1.1.punktu, Kandidātu kvalifikācijas nolikuma
6.1.2. un 6.1.12. punktu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta 7.daļu
un 9.daļu.
9. Sarunu posmi un to rezultāti:
9.1. Pretendenti tika lūgti pārskatīt iesniegtos piedāvājumus, ņemot vērā sekojošās izmaiņas
iepirkuma procedūrās dokumentos:
Sarunu nolikumam pievienotā līguma Izmaiņas līguma projektā
projekta nosacījumi
8.1. Uzņēmējam 21 (divdesmit vienas) 8.1. Uzņēmējam 21 (divdesmit vienas)
dienas laikā pēc Līguma parakstīšanas ir dienas laikā pēc Līguma parakstīšanas ir
jāiesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes jāiesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes
nodrošinājums 10% apmērā no Līguma nodrošinājums 1% apmērā no Līguma cenas
cenas Līguma izpildes nodrošinājums ir Līguma
izpildes
nodrošinājums
ir
Pasūtītājam pieņemama bankas garantija, Pasūtītājam pieņemama bankas garantija,
apdrošināšanas
polise,
kas
paredz apdrošināšanas
polise,
kas
paredz
nodrošinājuma
izsniedzēja
pienākumu nodrošinājuma
izsniedzēja
pienākumu
beznosacījuma kārtībā un pēc Pasūtītāja beznosacījuma kārtībā un pēc Pasūtītāja
pirmā pieprasījuma samaksāt Pasūtītājam tā pirmā pieprasījuma samaksāt Pasūtītājam tā
pieprasītās summas nodrošinājuma apmērā. pieprasītās summas nodrošinājuma apmērā.
Līguma izpildes nodrošinājuma saturam Līguma izpildes nodrošinājuma saturam
jābūt saskaņotam ar Pasūtītāju. Līguma jābūt saskaņotam ar Pasūtītāju. Līguma
izpildes nodrošinājums var būt arī naudas izpildes nodrošinājums var būt arī naudas
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summas iemaksa Pasūtītāja bankas kontā
šajā punktā norādītajā nodrošinājuma
apmērā.
9.3. Katra no Pusēm ir atbildīga par otrai
Pusei darbības vai bezdarbības rezultātā
nodarītajiem
tiešajiem
zaudējumiem.
Neviena no Pusēm nav atbildīga otrai Pusei
par jebkādiem netiešiem zaudējumiem,
piemēram, bet ne tikai, atrautā pelņa,
ražošanas zaudējumi, kapitāla izmaksas, kas
saistītas ar darba pārtraukšanu.

summas iemaksa Pasūtītāja bankas kontā
šajā punktā norādītajā nodrošinājuma
apmērā.
9.3. Katra no Pusēm ir atbildīga par otrai
Pusei darbības vai bezdarbības rezultātā
nodarītajiem
tiešajiem
zaudējumiem.
Neviena no Pusēm nav atbildīga otrai Pusei
par jebkādiem netiešiem zaudējumiem,
piemēram, bet ne tikai, atrautā pelņa,
ražošanas zaudējumi, kapitāla izmaksas, kas
saistītas ar darba pārtraukšanu. Katras Puses
maksimālais atbildības limits par Līguma
saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi
nevar pārsniegt Līguma cenas apmēru.
9.4. Uzņēmējam ir pienākums 10 (desmit)
darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās
dienas apdrošināt savu civiltiesisko atbildību
pret trešajām personām un Pasūtītājam
nodarītajiem zaudējumiem un iesniegt
Pasūtītājam apdrošināšanas līguma kopiju.
Apdrošināšanas kompensācijas limits ir ne
mazāks kā 4% apmērā no Līguma summas.
Ja polise tiek noformēta uz vienu gadu,
Uzņēmējam ir pienākums vismaz 30
(trīsdesmit) dienas pirms polises beigām
pagarināt to uz nākamo gadu.

9.4. Uzņēmējam ir pienākums 10 (desmit)
darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās
dienas apdrošināt savu civiltiesisko atbildību
pret trešajām personām un Pasūtītājam
nodarītajiem zaudējumiem un iesniegt
Pasūtītājam apdrošināšanas līguma kopiju.
Apdrošināšanas kompensācijas limits ir ne
mazāks kā Līguma cena.

9.2.Grozīto piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2017.gada 4.decembra, plkst. 10:00.
9.3. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: elektroniskā iepirkumu sistēma
www.eis.gov.lv, 2017.gada 4.decembrī plkst.10:00.
9.4. Pretendentu nosaukumi, kuri ir iesnieguši grozītos piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas
vai izmaksas:
Pretendents

Kopējās darba spēka un Kopējās mehānismu
Kopējā cena par
materiālu izmaksas
izmaksas neparedzētiem
plānveida darbiem, EUR
neparedzētiem darbiem, darbiem, EUR bez PVN
bez PVN
EUR bez PVN

SIA “Empower”
SIA “Energoremonts Rīga”

499 927.18
509 606.69

303 444.36
324 242.07

16 200.00
7 650.00

Aritmētiskās kļūdas nav atklātas.
10. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu, piedāvātā
līgumcena, kā arī piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums un pamatojums piedāvājuma
izvēlei:
10.1. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu: SIA “EMPOWER”,
reģ.Nr.50003563201;
10.2. Piedāvātā līgumcena: 819 571,54 EUR (bez PVN)
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10.3. Pamatojums piedāvājuma izvēlei: saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikumu līgumu
slēgšanas tiesības tiek piešķirtas saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam:
Sarunas “TEC-1 mehānisko iekārtu uzturēšanas remonts 2018.-2020.gadā” (identifikācijas Nr. IPR-49128)
saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma aprēķins, saskaņā ar sarunu nolikuma 12.3.punkta nosacījumiem:

Nr.
p. Nosaukums / Pretendents
k.
1 Kopējā cena par plānveida darbiem (C)
Punktu skaits par kopējo cenu par plānveida darbiem
(max 60)
2 Kopējās darba spēka, materiālu izmaksas
neparedzētajiem darbiem (D)
Punktu skaits par darba spēka un materiālu izmaksām
neparedzētajiem darbiem (max 35)
Kopējās mehānismu izmaksas neparedzētajiem darbiem
(M)
Punktu skaits par mehānismu izmaksām
neparedzētajiem darbiem (max 5)
Punktu skaits par kopējām darba spēka, materiālu un
mehānismu izmaksām neparedzētajiem darbiem
(max 40)

mērv.
EUR bez
PVN

Piedāvātā cena / izmaksas / aprēķinātie punkti
SIA
SIA
SIA "Industry Punktu aprēķina
"Energoremonts
"EMPOWER"
Service Partner"
formula
Rīga"
499927.18
509606.69
796455.44
60 x (Cmin / Cx)

punkti

EUR bez
PVN

60.00

58.86

37.66

303444.36

324242.07

491047.79

35.00

32.76

21.63

16200.00

7650.00

17550.00

2.36

5.00

2.18

37.36

37.76

23.81

819571.54

841498.76

1305053.23

97.36

96.62

61.47

punkti
EUR bez
PVN
punkti

Punktu skaits = 35 x
(Dmin / Dx) + 5 x
(Mmin / Mx),

punkti

EUR bez
LĪGUMCENA:
PVN
Kopējais punktu skaits (max 100):

11. Informācija par to iepirkuma līguma daļu, kuru izraudzītais piegādātājs plānojis
nodot apakšuzņēmējiem, ka arī apakšuzņēmēju nosaukumi: netiek piesaistīti.
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