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Iepirkuma procedūras „Vājstr āvas tīklu un elektrot īklu sadales skapju un materiālu 
pirkums un piegāde”  (ID Nr.IPR - 48401) 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-48401, IUB LE 2017/13. 
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: Vājstrāvas tīklu un elektrotīklu sadales skapju (Preces vai Sadalnes) 

pirkums un piegāde iekštelpu pielietojumam un ārpus telpu pielietojumam. 

2. Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 
un Iepirkumu uzraudz ības biroja tīmekļvietnē:  
Paziņojums par līgumu publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un Iepirkumu 
uzraudzības biroja tīmekļa vietnē 2017.gada 14.jūnijā. 

3. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums, iepirkuma procedūras 
dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti:  
3.1. Iepirkuma komisijas sastāvs: Ivars Runkovskis, Inguss Brēķis, Jānis Krišjānis, Gunārs 

Purviņš, Aigars Umblejs, Andris Cibiņš.  
3.2. Iepirkuma komisijas izveidošanas pamatojums: 2017.gada 18.aprīļa rīkojums Nr.144 „Par 

iepirkuma komisijas izveidošanu iepirkuma procedūras organizēšanai par vājstrāvas tīklu 
un elektrotīklu sadales skapju un materiālu pirkumu un piegādi”. 

3.3. Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti (papildus 
komisijai): Alfrēds Asars. 

4. Pieteikumu iesniegšanas termiņš, atvēršanas vieta, datums un laiks:  
4.1.Pieteikumu iesniegšanas termiņš: līdz 2017.gada 13.jūlijam, plkst. 10:00; 
4.2.Pieteikumu atvēršanas vieta, datums un laiks: AS „Latvenergo” administratīvajā ēkā, 

Pulkveža Brieža ielā 12, 2017.gada 13.jūlij ā plkst. 10:05. 

5. Piegādātāju nosaukumi, kuri pieteikušies uz kandidātu atlasi: AS ENERGOFIRMA 
„Jauda”, SIA „Satema Baltic”, SIA „Intra EL”, SIA „MCP Tehno”, SIA „Baltic Project 
Group”, SIA „Energolukss”. 

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 31.augustam, plkst.10:00. 
7.2. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: AS „Latvenergo” administratīvajā ēkā, 

Pulkveža Brieža ielā 12, 2017.gada 31.augustā plkst. 10:05. 
7.3. Pretendentu nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas: 
Pretendenta nosaukums Piedāvājuma cena EUR bez PVN Paraugu iesniegšana 
SIA „Satema Baltic” 748`740.00 Paraugi iesniegti 
AS ENERGOFIRMA „Jauda” 617`300.00 Paraugi iesniegti 
SIA „Baltic Project Group” 565`554.00 Paraugi iesniegti 
SIA „MCP Tehno” 531`500.00 Paraugi iesniegti 
SIA „Energolukss” 779`734.00 Paraugi iesniegti 
7.4. SIA „Baltic Project Group” piedāvājums atzīts par tehniskajām prasībām neatbilstošu un, 

pamatojoties uz Nolikuma 20.1.3. punktu, noraidīts tālākai izvērtēšanai. 
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8. Sarunu posmi un to rezultāti:  
8.1. Pretendenti tika lūgti pārskatīt iesniegtos piedāvājumus, ņemot vērā ka: 

1) Nolikuma 18.1.5. punktā noteiktais minimālais Preču pasūtījuma apjoms no 20 
(divdesmit) Sadalnēm palielināts uz 50 (piecdesmit) Sadalnēm; 

2) Līguma slēgšanu ieguvušajam Pretendentam garantēts vismaz 500 (pieci simti) 
Sadalņu iepirkums paredzamā līguma spēkā esamības laikā. 

8.2. Grozīto piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2017.gada 13.novembrim, plkst. 10:00. 
8.3. Grozīto piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: AS “Latvenergo” administratīvajā 

ēkā, Pulkveža Brieža ielā 12, 2017.gada 13.novembris plkst. 10:05. 
8.4. Pretendentu nosaukumi, kuri ir iesnieguši grozītos piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas:  
Pretendenta nosaukums Piedāvājuma cena EUR bez PVN Paraugu iesniegšana
SIA „Satema Baltic” 363`816.00 Paraugi iesniegti 
AS ENERGOFIRMA „JAUDA” 609`920.00 Paraugi iesniegti 
SIA „MCP Tehno” 724`000.00 Paraugi iesniegti 
SIA „Energolukss” 697`474.00 Paraugi iesniegti 

8.5. SIA „Satema Baltic” grozītais piedāvājums atzīts par neatbilstošu nolikuma 3.1. prasībām 
un noraidīts tālākai izvērtēšanai.  SIA „Satema Baltic” iesniegusi daļēju piedāvājumu. 

9. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma l īgumu, piedāvātā 
līgumcena, kā arī piedāvājumu izvērt ēšanas kopsavilkums un pamatojums piedāvājuma 
izvēlei:  
9.1. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu: AS ENERGOFIRMA 

„JAUDA”, reģ.Nr. 40003012798; 
9.2. Pamatojums piedāvājuma izvēlei: saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikumu līgumu 

slēgšanas tiesības tiek piešķirtas Saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru 
nosaka, ņemot vērā tikai cenu. 


