IEPIRKUMA PROCEDŪRAS ZIŅOJUMS
par atklātu konkursu
"Bezceļu transporta līdzekļu un kravas furgonu iegāde 2018.-2020.gadam"
sagatavots saskaņā ar likuma "Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums"
45.pantu
1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums un adrese, iepirkuma
identifikācijas numurs, iepirkuma procedūras veids un tās izvēles pamatojums, kā arī
iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās priekšmets:
1.1. Akciju sabiedrība "Latvenergo", Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, Latvija, LV-1230;
1.2. LE 2018/7; IPR-54950;
1.3. Atklāts konkurss;
1.4. "Bezceļu transporta līdzekļu un kravas furgonu iegāde 2018.-2020.gadam".
2. Datums, kad paziņojums par līgumu un periodiskais informatīvais paziņojums, ja
tāds ir izmantots, publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un Iepirkumu
uzraudzības biroja tīmekļvietnē:
04.09.2018 (Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī);
02.09.2018 (Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē).
3. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums, iepirkuma
procedūras dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti:
3.1. iepirkuma komisijas sastāvs: Edgars Utāns (līdz 30.05.2018), Andris Valdemārs,
Normunds Sproģis, Juris Vilmanis, Ieva Arāja, Jānis Saule (no 30.05.2018).
3.2. iepirkuma komisijas izveidošanas pamatojums: AS "Latvenergo" 14.05.2018.
rīkojums Nr.216 un 30.05.2018. rīkojums Nr.248;
3.3. dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti:
Evita Otikova.
4. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš, kā arī pamatojums termiņa saīsinājumam, ja
tāds veikts:
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 01.10.2018.
5. To piegādātāju nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas
vai izmaksas:
5.1. 1.Daļa - Bezceļu kravas transportlīdzekļi kravas pārvadāšanai ar slēgtu vadītāja un
pasažieru telpu un vaļēju kravas kasti. (Pretendenta norādītā viena transporta
līdzekļa 2018.gada cena):
SIA "NORDE" – 24 461,68 EUR,
SIA "SKANDI MOTORS" – 23 220,42 EUR.
5.2. 2.Daļa - Kravas transportlīdzekļi kravas pārvadāšanai ar apvienotu vadītāja kabīni
un kravas nodalījumu un paaugstinātu pārgājamību. (Pretendenta norādītā viena
transporta līdzekļa 2018.gada cena):
SIA "Moller Auto Latvia" – 28 719,00 EUR
6. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks:
Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā www.eis.gov.lv.,
01.10.2018., plkst.10:00.
7. Tā pretendenta (vai pretendentu) nosaukums, kuram (vai kuriem) piešķirtas
iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, piedāvātā līgumcena, kā arī piedāvājumu
izvērtēšanas kopsavilkums un pamatojums piedāvājuma izvēlei:
Iepirkuma procedūra ir pārtraukta un līguma slēgšanas tiesības nav piešķirtas nevienam
no pretendentiem.

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
9. Pamatojums lēmumam par katru noraidīto pretendentu, kā arī par katru
iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstošu piedāvājumu:
Nav
10. Ja piedāvājumu iesniedzis tikai viens piegādātājs, - pamatojums iepirkuma
procedūras nepārtraukšanai,
Nav
11. Lēmuma pamatojums, ja iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt vai
izbeigt iepirkuma procedūru:
1.Daļā "Bezceļu kravas transportlīdzekļi kravas pārvadāšanai ar slēgtu vadītāja un
pasažieru telpu un vaļēju kravas kasti" piedāvājumus iesniedza tikai 2 (divi)
Pretendenti. Abi Pretendenti piedāvāja viena modeļa transportlīdzekli, līdz ar to nav
nodrošināta pietiekama konkurence starp tirgū pieejamiem modeļiem.
2.Daļā "Kravas transportlīdzekļi kravas pārvadāšanai ar apvienotu vadītāja kabīni
un kravas nodalījumu un paaugstinātu pārgājamību" piedāvājumu iesniedza tikai 1
(viens) Pretendents, līdz ar to nav nodrošināta pietiekama konkurence starp tirgus
dalībniekiem un starp tirgū pieejamiem modeļiem.
Lēmums pieņemts saskaņā ar 2017.gada 28.marta MK noteikumu Nr.187
"Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma procedūru un metu konkursu norises
kārtība" 234.punktu un nolikuma 19.4.punktu, lai nodrošinātu konkurenci starp
piegādātājiem un nodrošinātu Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam saimnieciski
izdevīgāko piedāvājumu.
12. Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja iepirkuma komisija atzinusi
piedāvājumu par nepamatoti lētu:
Nav
13. Iemesli, kuru dēļ netiek paredzēta elektroniska piedāvājumu iesniegšana, ja
sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir pienākums piedāvājumu saņemšanai
izmantot elektroniskās informācijas sistēmas:
Piedāvājumi iesniegti Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā
www.eis.gov.lv
14. Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai:
Nav

