Iepirkuma procedūras "Ķeguma HES transformatoru TN2 un TN3 nomaiņa" 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-62116, IUB LE 2019/15.
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: Ķeguma HES transformatoru TN2 un TN3 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 11.decembrī.
2.2. Paziņojums par līgumu publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 2019.gada 11.decembrī.
3. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums, iepirkuma procedūras
dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti:
3.1. Iepirkuma komisijas sastāvs: A.Greitāns, I.Iļjenko, A.Rozentāls, G.Gavrilovs, G.Joksts.
3.2. Iepirkuma komisijas izveidošanas pamatojums: 2019.gada 5.novembra Rīkojums Nr.436 "Par
iepirkuma procedūras komisijas izveidošanu kapitālieguldījumu projekta "Ķeguma HES
transformatoru TN2 un TN3 nomaiņa" īstenošanai".
3.3. Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti (papildus komisijai):
A.Zēģele.
4. Pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņš:
4.1. Pieteikumu iesniegšanas termiņš: līdz 2020.gada 31.janvāra, plkst. 11:00;
4.2. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2020.gada 14.aprīļa, plkst. 11:00.
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. 1. SIA "Elsana", reģ.Nr.40003048441.
5.1.2. SIA "ArComm", reģ.Nr.40003209554.
5.1.3. SIA "Energoremonts Rīga", reģ.Nr.40003458871.
5.1.4. SIA "Ditra Networks", [40003511655.
5.1.5. SIA "Empower", reģ.Nr.50003563201.
5.1.6. UAB "EKSORTUS", reģ.Nr.300912631.
5.2. Pretendentu nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas vai izmaksas:
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Pretendents
SIA "Empower"
SIA "Elsana"
SIA "Energoremonts Rīga"
SIA "Ditra Networks"
SIA "ArComm"

Cena, EUR bez PVN
1 426 845,51
755 097,42
961 129,20
1 061 726,53
899 998,00

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,
2020.gada 31.janvāris, plkst. 11:00
8.2. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: elektroniskā iepirkumu sistēma www.eis.gov.lv,
2020.gada 14.apīlis, plkst. 11:00

9. Lēmuma pamatojums, ja iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt iepirkuma
procedūru: Saistībā ar Covid-19 un kandidātu apgrūtināto saziņu ar piegādātājiem, pēc kandidātu
lūguma tika pārskatīti iesniedzamo dokumentu sagatavošanas termiņi. Vairākkārtējo pagarinājumu
rezultātā Pasūtītājam nepieciešams pārskatīt Tehniskās specifikācijas 9.punktā noteiktos Darbu izpildes
termiņus saistībā ar hidroagregātu Nr.2 un Nr.3 atslēgumiem, pārceļot darbu izpildi par 1 (vienu) gadu un
veikt attiecīgas izmaiņas un precizējumus sarunu nolikumā.
10. Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja iepirkuma komisija atzinusi piedāvājumu par
nepamatoti lētu: Nav.
11. 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
12. Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai: Nav.

