
1 

 

 

Iepirkuma procedūras "AS "Latvenergo" objektu fiziskās apsardzes 

pakalpojuma iegāde" 

(Id. Nr. IPR- 55969) 

 

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-55969, IUB AS "Latvenergo" 2018/8.  

1.4. Iepirkuma procedūras veids: atklāts konkurss.  

1.5. Iepirkuma procedūras izvēles pamatojums: Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 

iepirkumu likuma 13.panta sestā daļa.  

1.6. Līguma priekšmets: AS "Latvenergo" objektu fiziskās apsardzes pakalpojuma 

iegāde. 

 

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 

2018.gada 4.novembrī;  

2.2. Paziņojums par līgumu publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 

2018.gada 6.novembrī.  

 

3. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums, iepirkuma 

procedūras dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti:  
3.1. Iepirkuma komisijas sastāvs: Andis Bērziņš, Agris Krūmiņš, Ģirts Stepītis, laura 

Gulbe. 

3.2. Iepirkuma komisijas izveidošanas pamatojums: 2018.gada  19.jūlija Rīkojums 

Nr.301 "Par iepirkuma procedūras komisijas "AS "Latvenergo" objektu fiziskās 

apsardzes pakalpojuma iegāde" izveidošanu".  

 

4. Pieteikumu un sākotnējo piedāvājumu iesniegšanas termiņš:  
4.1.Piedāvājumu  iesniegšanas termiņš: līdz 2018.gada 6.decembrī, plkst. 10:00. 

 

5. Piegādātāju nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās 

cenas vai izmaksas:  
5.1. Piegādātāju nosaukumi, kuri pieteikušies uz kandidātu atlasi:  

5.1.1. SIA "Securitas Latvia", reģ.Nr.40003229283;  

5.1.2. AS "G4S Latvia", reģ.Nr.40103058465. 

5.2. Piedāvājuma cenas gadā, EUR (bez PVN): 

5.2.1. SIA "Securitas Latvia" – 802 096,50;  

5.2.2. AS "G4S Latvia" – 946 569,80. 
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6. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: piedāvājumi atvērti Pulkveža 

Brieža ielā 12, Rīgā, Latvijā, 2018.gada 6.decembrī plkst.10.05.  

 

7. Pretendentu nosaukumi, kuriem piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas 

tiesības, piedāvātā līgumcena, kā arī piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums un 

pamatojums piedāvājuma izvēlei:  
7.1. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA "Securitas Latvia"; 

7.2. Piedāvātā līguma cena līdz EUR 2 406 289,50 (divi miljoni četri simti seši 

tūkstoši divi simti astoņdesmit deviņi euro un 50 centi) bez PVN laika periodā uz 2 

(diviem) gadiem no 2019.gada 25.februāra ar iespēju pagarināt līguma darbības 

termiņu uz vēl 1 (vienu) gadu. 

7.3. Pamatojums piedāvājuma izvēlei:  

Saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikumu līgumu slēgšanas tiesības tiek piešķirtas 

saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kurš noteikts, ņemot vērā tikai vienu 

kritēriju - piedāvājuma cenu. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiek atzīts 

un līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas piedāvājumam ar zemāko piedāvājuma 

cenu. 

 

 


