Iepirkuma procedūras "TEC-1 mehānisko iekārtu uzturēšanas remonts 2021. un
2022. gadā" (ID Nr.IPR-63929)
ziņojums
sagatavots saskaņā ar 28.03.2017. Ministru kabineta noteikumu Nr.187 p.98.
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-63929, IUB LE 2020/6.
1.4. Iepirkuma procedūras veids: sarunu procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu.
1.5. Iepirkuma procedūras izvēles pamatojums: Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu
likuma 13.panta sestā daļa.
1.6. Līguma priekšmets: TEC-1 mehānisko iekārtu uzturēšanas remonts 2021. un 2022. gadā.
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 2020.gada
21.jūnijā;
2.2. Paziņojums par līgumu publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 2020.gada
24.jūnijā.
3. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums, iepirkuma procedūras
dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti:
3.1. Iepirkuma komisijas sastāvs: Tatjana Kromāne, Sergejs Smirnovs, Roberts Veselauskis,
Gunārs Pommers, Aigars Greitāns.
3.2.Iepirkuma komisijas izveidošanas pamatojums: 2020.gada 3.jūnija Rīkojums Nr.189
"Par iepirkuma procedūras komisijas izveidošanu darbības izmaksu projekta "TEC-1
mehānisko iekārtu uzturēšanas remonts 2021-2022. gadā" īstenošanai".
3.3.Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti (papildus
komisijai): nav.
4. Pieteikumu un sākotnējo piedāvājumu iesniegšanas termiņš:
4.1.Pieteikumu iesniegšanas termiņš: līdz 2020.gada 20.jūlija, plkst. 14:00;
4.2.Sākotnējo piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2020.gada 31.augusta, plkst.13:00.
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. SIA "Elsana", reģ.Nr. 40003048441;
5.1.2. SIA "EMPOWER", reģ.Nr. 50003563201;
5.1.3. SIA "ENERGOREMONTS RĪGA", reģ.Nr. 40003458 871;
5.1.4. SIA "Industry Service Partner", reģ.Nr.40003635527.
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5.2. Pretendentu nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas vai
izmaksas, EUR bez PVN:
Kopējā cena par
plānveida darbiem

Pretendents
SIA "EMPOWER"
SIA "ENERGOREMONTS RĪGA"
SIA "Industry Service Partner"

625 323.00
610 667.05
627 113.46

Kopējās darba
spēka un materiālu
izmaksas nep.darb

157 950.00
216 008.00
179 920.00

Kopējās
mehānismu
izmaksas
neparedzētajiem
darbiem

12 000.00
11 880.00
11 700.00

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 20.jūlijā plkst. 14:00;
8.2. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: elektroniskā iepirkumu sistēma
www.eis.gov.lv, 2020.gada 31.augustā plkst.13:00.
9. Sarunu posmi un to rezultāti:
9.1.Pārskatīto piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2020.gada 1.oktobra, plkst. 13:00.
9.2. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: elektroniskā iepirkumu sistēma
www.eis.gov.lv, 2020.gada 1.oktobrī plkst. 13:00.
9.3. Pretendentu nosaukumi, kuri ir iesnieguši pārskatītos piedāvājumus:
Kopējā cena par
plānveida darbiem

Pretendents
622 602.00
599 004.55
627 113.46

SIA "EMPOWER"
SIA "ENERGOREMONTS RĪGA"
SIA "Industry Service Partner"

Kopējās darba
spēka un materiālu
izmaksas nep.darb

157 950.00
187 070.00
179 920.00

Kopējās
mehānismu
izmaksas
neparedzētajiem
darbiem
11 100.00
8 700.00
11 700.00

Aritmētisko kļūdu labojums:
Kopējā cena par
plānveida darbiem

Pretendents
SIA "ENERGOREMONTS RĪGA"

599 139.55
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Kopējās darba
spēka un materiālu
izmaksas nep.darb

187 070.00

Kopējās
mehānismu
izmaksas
neparedzētajiem
darbiem
8 700.00

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: SIA "EMPOWER",
reģ.Nr. 50003563201;
10.2. Piedāvātā līgumcena: 791 652.00 EUR (bez PVN);
10.3. Pamatojums piedāvājuma izvēlei: saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma aprēķins,
atbilstoši sarunu nolikuma 11.3.punkta nosacījumiem.

11. Informācija, ja tā ir zināma, par to iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās daļu,
kuru izraudzītais piegādātājs plānojis nodot apakšuzņēmējiem, kā arī apakšuzņēmēju
nosaukumi: piedāvājumā nav norādīts, ka izraudzītais piegādātājs plāno piesaistīt
apakšuzņēmējus.
12. Pamatojums lēmumam par katru noraidīto kandidātu un pretendentu, kā arī par
katru iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstošu pieteikumu un piedāvājumu:
12.1. Kandidāta SIA "Elsana" pieteikums ir noraidīts, pamatojoties uz sarunu nolikuma 13.6.2.
un 13.6.3. punktu. Kandidāta pieteikumam, kas tika iesniegts EIS līdz noteiktajam Kandidātu
pieteikumu iesniegšanas beigu termiņam (20.07.2020. plkst. 14:00) nav pievienoti dokumenti,
kas apliecina Kandidāta atbilstību sarunu nolikuma 6.2.3.6. un 6.2.3.7. punktiem, pievienota
informācija par projekta vadītāju un darba vadītāju neapliecina attiecīgo speciālistu atbilstību
sarunu nolikuma 6.2.3.1. un 6.2.3.2. punktu prasībām.
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
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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.
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