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Iepirkuma procedūras “OPGW kabeļu līniju un pazemes optisko kabeļu līniju 
iegāde” (ID Nr. IPR-53135) ziņojums. 

1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums un adrese, nosaukums un adrese, 
Iepirkuma identifik ācijas numurs, iepirkuma procedūras veids, līguma priekšmets. 

1.1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums un adrese: Akciju sabiedrība 
“Latvenergo”,  Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, Latvija, LV-1230. 

1.2. Iepirkuma identifikācijas numurs Iepirkumu uzraudzības tīmekļa vietnē: LE 2017/11. 
1.3. Iepirkuma procedūras veids: Sarunu procedūra, atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēju iepirkuma likuma 13.panta septītajai daļai, nepublicējot dalības 
uzaicinājumu ar vienīgo iespējamo pretendentu AS “Latvijas elektriskie tīkli” kurš 
vienīgais var piegādāt iepirkuma priekšmetā iekļautās preces.  

1.4. Līguma priekšmets: OPGW kabeļu līniju un pazemes optisko kabeļu līniju iegāde. 

2. Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī un Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē. 

2.1. 25.02.2018. paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa 
vietnē ar Nr. AS “Latvenergo” 2018/3. 

2.2. 27.022018.  paziņojums par līgumu publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 
Nr. OV: 2018/S 040-088304.  

3. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums, iepirkuma 
procedūras dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti. 

3.1. Iepirkuma komisijas sastāvs: Ivars Runkovskis, Alfrēds Asars, Henriks Gžibovskis, 
Valters Prībe, Ottomārs Vilcāns, Vladimirs Kuplais. 

3.2. Iepirkuma komisijas izveidošanas pamatojums: AS “Latvenergo” 28.12.2017. 
rīkojums Nr.530. 

3.3. Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs – Iepirkuma komisija. 
3.4. Pieaicināto ekspertu nav. 

4. Pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas vieta un termiņš. 
4.1. Pieteikumu un sākotnējo piedāvājumu iesniegšanas vieta: AS “Latvenergo”,  

Pulkveža Brieža iela 12, Rīga. 
4.2. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 15.01.2018. 

5. Piegādātāju nosaukumi, kuri iesnieguši pieteikumus un piedāvājumus, kā arī 
piedāvātās izmaksas. 

5.1. Sarunām piedāvājumu iesniedza AS “Latvijas elektriskie tīkli”. 
5.2. Piedāvājuma cena 1`669`728.00 EUR bez PVN. 

6. Pretendents, kuriem piešķirtas l īguma slēgšanas tiesības, piedāvājumu izvērt ēšanas 
kopsavilkums un pamatojums piedāvājuma izvēlei. 

6.1. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirtas AS “Latvijas elektriskie tīkli”. 
6.2. AS “Latvijas elektriskie tīkli” iesniegusi saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, 

kuru noteica, ņemot vērā tikai piedāvājuma cenu. 

7. Interešu konflikti. 
Interešu konflikti netika konstatēti. 


