Iepirkuma procedūras "Pļaviņu HES turbīnu kameras avārijas-remonta aizvaru PJ13 remonts un
pretkorozijas apstrāde" (ID Nr.IPR -51567) 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, Latvija, LV-1230.
1.3. Iepirkuma identifikācijas numurs: IPR-51567, IUB LE 2017/21.
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: Pļaviņu HES turbīnu kameras avārijas-remonta aizvaru PJ13 remonts un
pretkorozijas apstrāde.
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 23.novembrī.
2.2. Paziņojums par līgumu publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 2017.gada 23.novembrī.
3. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums, iepirkuma procedūras
dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti:
3.1. Iepirkuma komisijas sastāvs: saskaņā ar AS “Latvenergo” 2017.gada 13.oktobra Rīkojumu Nr.417
un 2018.gada 26.februāra Rīkojumu Nr.85.
3.2. Iepirkuma komisijas izveidošanas pamatojums: 2017.gada 13.oktobra Rīkojumu Nr.417 “Par
komisijas izveidošanu iepirkuma procedūrai par Pļaviņu HES turbīnu kameras avārijas remonta
aizvaru PJ13 remontu un pretkorozijas apstrādi” un 2018.gada 26.februāra Rīkojumu Nr.85 “Par
grozījumiem 2017.gada 13.oktobra Rīkojumā Nr. 417”.
3.3. Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti (papildus komisijai):
pieaicināts iekšējais eksperts.
4. Pieteikumu iesniegšanas termiņš, atvēršanas vieta, datums un laiks:
4.1. Pieteikumu iesniegšanas termiņš: līdz 2017.gada 22.decembra, plkst. 11:00;
4.2. Pieteikumu atvēršanas vieta, datums un laiks: elektroniskā iepirkumu sistēma www.eis.gov.lv,
2017.gada 22.decembrī plkst. 11:00;
5. Piegādātāju nosaukumi, kuri pieteikušies uz kandidātu atlasi:
5.1. SIA “LATVIJAS ENERGOCELTNIEKS”, reģ.Nr. 40103050565.
5.2. SIA “ENERGOREMONTS RĪGA”, reģ.Nr.40003458871.
5.3. Latvijas-Lietuvas kopuzņēmums “Viadukts” SIA, reģ.Nr.40003030420.
6. Noraidīto Kandidātu nosaukumi un to noraidīšanas iemesli:
6.1. SIA “LATVIJAS ENERGOCELTNIEKS” – piedāvātā personāla neatbilstība nolikuma
8.2.3.4.punktā noteiktajai atlases prasībai.
7. Sākotnējo piedāvājumu iesniegšanas termiņš, atvēršanas vieta, datums un laiks:
7.1.Sākotnējo piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2018.gada 1.februāra, plkst.11:00.
7.2. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: elektroniskā iepirkumu sistēma www.eis.gov.lv,
2017.gada 1.februārī plkst.11:00.
7.3. Pretendentu nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas vai izmaksas:
Nr.
Pretendents
Piedāvājuma cena EUR, bez PVN
1.
Latvijas-Lietuvas kopuzņēmums "Viadukts" SIA
741 882,81
2.
SIA "ENERGOREMONTS RĪGA"
449 248,60
8. Sarunu posmi un to rezultāti:
8.1. Pretendenti tika lūgti pārskatīt iesniegtos piedāvājumus, ņemot vērā sekojošās izmaiņas iepirkuma
procedūrās dokumentos:
1

Sarunu nolikumam pievienotās tehniskās
Izmaiņas tehniskajā specifikācijā
specifikācijas nosacījumi
7.Garantija
7.Garantija
Garantijai jābūt 36 mēneši pēc nodošanas – Garantijai jābūt 24 mēneši pēc nodošanas –
pieņemšanas akta parakstīšanas visiem Uzņēmēja pieņemšanas akta parakstīšanas visiem Uzņēmēja
piegādātajiem
materiāliem,
iekārtām
un piegādātajiem
materiāliem,
iekārtām
un
izpildītajiem darbiem.
izpildītajiem darbiem.
8.Darbu izpildes plānotais laiks
8.Darbu izpildes plānotais laiks
Plānotais darbu realizācijas termiņš no 2018.gada Plānotais darbu realizācijas termiņš no 2018.gada
12.februāra līdz 2019.gada 19. jūlijam.
3.aprīļa līdz 2019.gada 19. jūlijam.
DVP izstrādes un saskaņošanas termiņš no DVP izstrāde, saskaņošana un Aizvara Nr.1
12.02.2018 līdz 09.03.2018.
remonta darbu izpilde no 03.04.2018. līdz
Aizvara Nr.1 remonta darbu izpilde no 13.07.2018. [..].
12.03.2018 līdz 13.07.2018. [..].
8.2. Grozīto piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2018.gada 12.marta, plkst. 11:00.
8.3. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: elektroniskā iepirkumu sistēma www.eis.gov.lv,
2018.gada 12.martā plkst.11:00.
8.4. Pretendentu nosaukumi, kuri ir iesnieguši grozītos piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas vai
izmaksas:
Nr.
Pretendents
Piedāvājuma cena EUR, bez PVN
1.
Latvijas-Lietuvas kopuzņēmums "Viadukts" SIA
704 669,76
2.
SIA "ENERGOREMONTS RĪGA"
389 670,09
9. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu, piedāvātā līgumcena, kā arī
piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums un pamatojums piedāvājuma izvēlei:
9.1. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu: SIA “ENERGOREMONTS
RĪGA”, reģ.Nr.40003458871.
9.2. Piedāvātā līgumcena: 389 670,09 EUR (bez PVN).
9.3. Pamatojums piedāvājuma izvēlei: saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikumu līgumu slēgšanas
tiesības tiek piešķirtas saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam:
SIA
LLKU
Nr.
Kritēriji
"ENERGOREMONTS
"Viadukts"
RĪGA"
SIA
1. Finansiālais piedāvājums, EUR bez PVN (max 85p.)
85,00
47,00
2.1. Aizvara Nr.1 darbu izpildes termiņš (max 4p.)
0
0
2.
2.2. Aizvara Nr.2 darbu izpildes termiņš (max 3p.)
0
0
3. Darbu izpildes metodes un tehnoloģija (max 5p.)
5,00
5,00
Darbu vadītāja specifiskā pieredze darbu vadīšanā
4.
3,00
0,24
(max 3p.)
Kopā:
93,00
52,24
10. Informācija par to iepirkuma līguma daļu (vismaz 10%), kuru izraudzītais piegādātājs plānojis
nodot apakšuzņēmējiem ka arī apakšuzņēmēju nosaukumi: SIA "ENERĢIJA SHEMS"
(metālkonstrukciju remonts).
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