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Iepirkuma procedūras "Ķeguma HES transformatoru TN2 un TN3 nomaiņa" (ID Nr.IPR-

65030) 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-65030, IUB LE 2021/1.  

1.4. Iepirkuma procedūras veids: atklāts konkurss. 

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

13.panta pirmās daļās 1.punkts.  

1.6. Līguma priekšmets: Ķeguma HES transformatoru TN2 un TN3 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 2021.gada 16.janvārī. 

2.2. Paziņojums par līgumu publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 2021.gada 19.janvārī. 

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

sagatavotāji un pieaicinātie eksperti: 

3.1. Iepirkuma komisijas sastāvs: A.Greitāns, A.Rozentāls, G.Gavrilovs, G.Joksts, I.Iļjenko. 

3.2. Iepirkuma komisijas izveidošanas pamatojums: AS "Latvenergo" 2020.gada 2.novembra Rīkojums 

Nr.362 "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): 

pieaicināts iekšējais eksperts A.Zēģele. 

4. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2021.gada 25.februāra, plkst. 14:00. 

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

Nr. 

p.k. 
Pretendents  Piedāvājuma cena, EUR bez PVN 

1. SIA "Ditra Networks" 1 114 208,22 

2. SIA "ELSANA" 865 854,72 

3. SIA "EMPOWER" 893 957,01 

4. SIA "Energoremonts Rīga"  977 769,23 

5. SIA "Latvijas Energoceltnieks" 1 090 106,00 

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

izraudzīšanās iemeslus, noraidīto pretendentu nosaukumus un to noraidīšanas iemeslus: Nav. 

7. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks:  elektroniskā iepirkumu sistēma www.eis.gov.lv, 

2021.gada 25.februāris, plkst. 14:00.  

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

piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums un pamatojums piedāvājuma izvēlei:  

8.1. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu: SIA "ELSANA", 

Reģ.Nr.40003048441. 

8.2. Piedāvātā līgumcena: līdz 865 854,72 EUR (bez PVN). 
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8.3. Piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums: 

Pretendenta nosaukums Kritērijs 
Piešķirtie 

punkti 

SIA "Ditra Networks"  Piedāvājuma cena 62,17 

Hidroagregāta Nr.2 atslēguma laika samazinājums 4,00 

Hidroagregāta Nr.3 atslēguma laika samazinājums 4,00 

Garantijas laiks 2,00 

Aprēķinātais punktu skaits kopā: 72,17 

SIA "ELSANA" Piedāvājuma cena 90,00 

Hidroagregāta Nr.2 atslēguma laika samazinājums 2,79 

Hidroagregāta Nr.3 atslēguma laika samazinājums 2,91 

Garantijas laiks 2,00 

Aprēķinātais punktu skaits kopā: 97,70 

SIA "EMPOWER" Piedāvājuma cena 87,17 

Hidroagregāta Nr.2 atslēguma laika samazinājums 0 

Hidroagregāta Nr.3 atslēguma laika samazinājums 0 

Garantijas laiks 2,00 

Aprēķinātais punktu skaits kopā: 89,17 

SIA "Energoremonts 

Rīga"  

Piedāvājuma cena 79,70 

Hidroagregāta Nr.2 atslēguma laika samazinājums 2,55 

Hidroagregāta Nr.3 atslēguma laika samazinājums 2,55 

Garantijas laiks 2,00 

Aprēķinātais punktu skaits kopā: 86,80 

SIA "Latvijas 

Energoceltnieks"  

Piedāvājuma cena 71,49 

Hidroagregāta Nr.2 atslēguma laika samazinājums 0 

Hidroagregāta Nr.3 atslēguma laika samazinājums 0 

Garantijas laiks 0 

Aprēķinātais punktu skaits kopā: 71,49 

8.4. Pamatojums piedāvājuma izvēlei: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums. Par saimnieciski 

visizdevīgāko piedāvājumu tika atzīts piedāvājums, kas saņēmis lielāko punktu skaitu. Lielāko 

punktu skaitu ieguva SIA "ELSANA" – 97,70 punkti. 

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

nodot apakšuzņēmējiem ka arī apakšuzņēmēju nosaukumi: SIA "ENERGOPRO" (iekārtu piegāde - 

74%). 

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

procedūras dokumentiem neatbilstošu pieteikumu un piedāvājumu: Nav attiecināms. 

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

procedūru: Nav attiecināms.  

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

nepamatoti lētu: Neviens piedāvājums netika atzīts par nepamatoti lētu.  

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

sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir pienākums pieteikumu un piedāvājumu saņemšanai 

izmantot elektroniskās informācijas sistēmas: Nav attiecināms. 

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


