
Iepirkuma procedūras "Ķeguma HES hidroagregātu HAN1-HAN4 turbīnu ātruma regulēšanas 

iekārtu piegāde" 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-61561, IUB LE 2019/13.  

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: Ķeguma HES hidroagregātu HAN1-HAN4 turbīnu ātruma regulēšanas iekārtu 

piegāde un nomaiņa. 

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 2019.gada 12.decembrī. 

2.2. Paziņojums par līgumu publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 2019.gada 15.decembrī. 

3. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums, iepirkuma procedūras 

dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti: 

3.1. Iepirkuma komisijas sastāvs: A.Greitāns, T.Kromāne, A.Rozentāls, G.Gavrilovs, A.Pastars.  

3.2. Iepirkuma komisijas izveidošanas pamatojums: 2019.gada 17.septembra Rīkojums Nr.358 "Par 

iepirkuma procedūras komisijas izveidošanu kapitālieguldījumu projekta "Ķeguma HES 

hidroagregātu HAN1-HAN4 turbīnu ātruma regulēšanas iekārtu piegāde"  īstenošanai". 

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

A.Zēģele, J.Gavrilovs. 

4. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2019.gada 4.decembra, plkst. 14:00. 

5. Piegādātāju nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas vai izmaksas: 

Nr. Pretendents Cena, EUR bez PVN 

1. "Eksortus" UAB 926 970,00 

2. GE Hydro France 687 000,00 

6. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: Elektroniskā iepirkumu sistēmas e-konkursu 

apakšsistēmā  www.eis.gov.lv, 2019.gada 4.decembrī plkst.14:00. 

7. Pamatojums lēmumam par katru noraidīto pretendentu, kā arī par katru iepirkuma procedūras 

dokumentiem neatbilstošu piedāvājumu: 

7.1. Noraidītā Pretendenta nosaukums: GE Hydro France; 

7.2. Noraidīšanas pamatojums: neatbilstība tehniskās specifikācijas 4.2.5.-4.2.7., 4.3.5 un 

4.4.1.punktiem. 

8. Lēmuma pamatojums, ja iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt iepirkuma 

procedūru:  atbilstošs tikai 1 (viens) pretendents kā arī nepieciešams veikt izmaiņas tehniskajā 

specifikācijā. 

9. Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja iepirkuma komisija atzinusi piedāvājumu par 

nepamatoti lētu: Nav. 

10. Iemesli, kuru dēļ netiek paredzēta elektroniska pieteikumu un piedāvājumu iesniegšana, ja 

sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir pienākums pieteikumu un piedāvājumu saņemšanai 

izmantot elektroniskās informācijas sistēmas: Piedāvājumi iesniegti Elektronisko iepirkumu sistēmas 

e-konkursu apakšsistēmā www.eis.gov.lv  

11. Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai: Nav. 


