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Iepirkuma procedūras "Daugavas HES hidrotehnisko būvju drošuma novērtējums 2020.-

2025.gads" (ID Nr.IPR-60399) 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-60399, IUB LE 2019/8.  

1.4. Iepirkuma procedūras veids: sarunu procedūra, publicējot dalības paziņojumu. 

1.5. Iepirkuma procedūras izvēles pamatojums: Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 

13.panta sestā daļa.  

1.6. Līguma priekšmets: Daugavas HES hidrotehnisko būvju drošuma novērtējums 2020.-2025.gads. 

 

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.jūlijā. 

2.2. Paziņojums par līgumu publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 2019.gada 12.jūlijā. 

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

dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti: 

3.1. Iepirkuma komisijas sastāvs: A.Greitāns, S.Ledvika, G.Zaķis, Z.Zēģele, T.Kromāne. 

3.2. Iepirkuma komisijas izveidošanas pamatojums: 2019.gada 29.maija Rīkojums Nr.206 "Par 

iepirkuma procedūras komisijas izveidošanu darbības izmaksu projekta "Daugavas HES 

hidrotehnisko būvju drošuma novērtējums 2020.-2025.gads" īstenošanai". 

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

pieaicināts iekšējais eksperts A.Zēģele. 

4. Pieteikumu un sākotnējo piedāvājumu iesniegšanas termiņš:  

4.1. Pieteikumu iesniegšanas termiņš: līdz 2019.gada 6.septembrim plkst. 15:00;  

4.2. Sākotnējo piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2019.gada 23.decembra plkst. 10:00. 

5. Piegādātāju nosaukumi, kuri pieteikušies uz kandidātu atlasi, un to pretendentu nosaukumi, 

kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas vai izmaksas: 

5.1. Piegādātāju nosaukumi, kuri pieteikušies uz kandidātu atlasi: 

5.1.1. Piegādātāju apvienība Multiconsult Norge AS un  Sweco International AB. 

5.1.2. VERBUND Hydro Power GmbH. 

5.1.3. Piegādātāju apvienība Pöyry Switzerland Ltd un Fugro Germany Land GmbH. 

5.2. Pretendentu nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas vai izmaksas: 

Nr. Pretendents Piedāvājuma cena, EUR bez PVN 

1. Multiconsult Norge AS & Sweco International AB 2 177 505,00* 

2. Pöyry Switzerland Ltd 3 295 025,00 

3. VERBUND Hydro Power GmbH 5 717 200,00 

* Kopējā piedāvājuma cena 2 290 166,00 EUR bez PVN (piedāvājuma vēstulē norādītajā cenā nebija iekļauti 

atmaksājamie izdevumi 112 661,00 EUR apmērā).  

6. Kandidātu skaita samazināšanas gadījumā norāda izraudzīto kandidātu nosaukumus un to 

izraudzīšanās iemeslus, noraidīto kandidātu nosaukumus un to noraidīšanas iemeslus: kandidātu 

skaita samazināšana nebija paredzēta. 

7. Piedāvājumu skaita samazināšanas gadījumā norāda izraudzīto pretendentu nosaukumus un to 

izraudzīšanās iemeslus, noraidīto pretendentu nosaukumus un to noraidīšanas iemeslus: 

piedāvājumu skaita samazināšana nebija paredzēta. 

8. Pieteikumu un piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks:  
8.1. Pieteikumu atvēršanas vieta, datums un laiks: elektroniskā iepirkumu sistēma www.eis.gov.lv, 

2019.gada 6.septembrī plkst. 15:00. 
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8.2. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: elektroniskā iepirkumu sistēma www.eis.gov.lv, 

2019.gada 23.decembrī plkst. 10:00. 

9. Sarunu posmi un to rezultāti:  

9.1. Pretendenti tika lūgti pārskatīt galīgos piedāvājumus, mainot apmaksas nosacījumus. 

9.2. Galīgo piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2020.gada 23.aprīļa plkst. 15:00.  

9.3. Galīgo piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: elektroniskā iepirkumu sistēma 

www.eis.gov.lv, 2020.gada 23.aprīlis plkst.15:00.  

9.4. Pretendentu nosaukumi, kuri ir iesnieguši galīgos piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas vai 

izmaksas: 

Nr. Pretendents Piedāvājuma cena, EUR bez PVN 

1. Multiconsult Norge AS & Sweco International AB 2 242 786,49 

2. Pöyry Switzerland Ltd 3 219 225,00 

3. VERBUND Hydro Power GmbH 5 607 134,33 

10. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu, piedāvātā līgumcena, kā arī 

piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums un pamatojums piedāvājuma izvēlei:  

10.1. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu: Piegādātāju apvienība 

Multiconsult Norge AS & Sweco International AB . 

10.2. Piedāvātā līgumcena: līdz 2 242 786,49 EUR (bez PVN). 

10.3. Piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums: 

Nr. Vērtēšanas kritēriji 

Multiconsult 

Norge AS & 

Sweco 

International AB 

Pöyry 

Switzerland 

Ltd 

VERBUND Hydro 

Power GmbH 

1. Tehniskais piedāvājums 17,10 20,00 14,45 

2. Finanšu piedāvājums 80,00 55,73 32,00 

  Kopā: 97,10 75,73 46,45 

 10.4. Pamatojums piedāvājuma izvēlei: sarunu nolikuma 11.3.punktā noteiktais piedāvājuma izvēles 

kritērijs - saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums 

Tehniskā piedāvājuma izvērtējums: 

Tehniskā piedāvājuma apakškritērijiem kopējo absolūto punktu skaitu noteica summējot 

komisijas locekļu vidējos vērtējumus katram apakškritērijam. Punktu skaits tiek aprēķināts pēc šādas 

formulas:  Pkrit. = 10   x Pvērt./Pmax  kur 

Pvērt. – vērtējamā piedāvājuma kopējais punktu skaits, 

Pmax – augstākais piešķirtais punktu no visiem iesniegtajiem piedāvājumiem. 

Nr. Apakškritēriji 

Komisijas locekļu vidējais vērtējums 

Multiconsult 

Norge AS & 

Sweco 

International AB 

Pöyry 

Switzerland 

Ltd 

VERBUND 

Hydro Power 

GmbH 

1.1. Darba uzdevuma 4.punktā norādīto pakalpojumu izpildes apraksts, pieeja un metodoloģija 

pakalpojumu izpildei 

1) Pretendenta izpratne par darba uzdevumu 2,40 2,80 1,80 

2) Piedāvātā pieeja un metodoloģija 

pakalpojumu izpildei 
2,20 2,80 2,20 

Absolūti punktu skaits 1.1. kritērijam: 4,60 5,60 4,00 

Punkti 1.1.kriterijam: 8,21 10,00 7,14 

1.2. Pakalpojumu izpildes un personāla organizācija, tai skaitā, laika grafiki  

1) 

Projekta organizācijas struktūra 

(struktūrshēma), kas parāda pretendenta 

personāla komandas struktūru un tās saikni 

ar pasūtītāju 

3,00 3,20  2,40 

2) 
sarunu procedūras 1.posma nolikuma 

6.2.2.punktā norādītā personāla pienākumi 
3,00 3,60 2,20 
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Nr. Apakškritēriji 

Komisijas locekļu vidējais vērtējums 

Multiconsult 

Norge AS & 

Sweco 

International AB 

Pöyry 

Switzerland 

Ltd 

VERBUND 

Hydro Power 

GmbH 

un atbildības jomas darba uzdevuma 

4.punktā norādīto pakalpojumu izpildē 

3)  

Pretendenta pārstāvji Analītiskajā grupā, 

viņu atbildības jomas un pienākumi 

Analītiskajā grupā 

3,00 3,60 2,40 

4) 

darba uzdevuma 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 

4.6.punktā norādīto pakalpojumu izpildē 

iesaistītais personāls, personāla darba laika 

sadalījums,  ievērojot darba uzdevuma 

5.2.punktā noteikto laiku uzņēmēja 

personāla darbu izpildei pasūtītāja objektos 

3,00 3,10 2,87 

Absolūti punktu skaits 1.2. kritērijam: 12,00 13,50 9,87 

Punkti 1.2.kriterijam: 8,89 10,00 7,31 

Finanšu piedāvājuma izvērtējums: 

Finanšu piedāvājuma punkti tika aprēķināti pēc šādas formulas:     80 x (Fmin / Fx), kur 

Fmin – viszemākā finanšu piedāvājuma cena no izvērtējamajiem finanšu piedāvājumiem; 

 Fx – Pretendenta finanšu piedāvājuma cena 

Nosaukums 
Multiconsult Norge AS & 

Sweco International AB 
Pöyry Switzerland Ltd 

VERBUND Hydro 

Power GmbH 

Piedāvātā cena, EUR 

bez PVN 
2 242 786,49 3 295 025,00 5 607 134,33 

Punkti: 80,00 55,73 32,00 

Saskaņā ar Nolikuma 11.7.punku, par  saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts 

piedāvājums, kas saņēmis lielāko  punktu skaitu. Lielāko punktu skaitu ieguva Piegādātāju apvienība 

Multiconsult Norge AS & Sweco International AB - 97,10 punkti.  

11. Informācija par to iepirkuma līguma daļu (lielāku par 10%), kuru izraudzītais piegādātājs 

plānojis nodot apakšuzņēmējiem ka arī apakšuzņēmēju nosaukumi: 

24,5 % - SIA "Firma L4" (projekta vadītāja aistents, analītiskā grupa, darbu uzraudzība);  

13,8 %  - Geo (darbu uzraudzība). 

12. Pamatojums lēmumam par katru noraidīto kandidātu un pretendentu, kā arī par katru 

iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstošu pieteikumu un piedāvājumu: nav attiecināms. 

13. Lēmuma pamatojums, ja iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt vai izbeigt 

iepirkuma procedūru: nav attiecināms.  

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

nepamatoti lētu: neviens piedāvājums netika atzīts par nepamatoti lētu.  

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

sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir pienākums pieteikumu un piedāvājumu saņemšanai 

izmantot elektroniskās informācijas sistēmas: pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanai tika 

izmantotas elektroniskās informācijas sistēmas.  

16. Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai: interešu konflikti nav 

konstatēti. 


