
Iepirkuma procedūras "Elektroenerģijas tirgus datu apmaiņas un uzglabāšanas 
platformas DAMBO attīstība" (ID Nr. IPR-65771)  

ziņojums 
sagatavots saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 45.pantu 

 
1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums un adrese, iepirkuma identifikācijas 
numurs, iepirkuma procedūras veids, kā arī iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās 
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-65771. 
1.4. Iepirkuma procedūras veids: sarunu procedūra, nepublicējot dalības uzaicinājumu.  
1.5. Līguma priekšmets: elektroenerģijas tirgus datu apmaiņas un uzglabāšanas platformas 

DAMBO attīstības pakalpojuma iegāde līdz 2022.gada 31.decembrim. 
1.6. Iepirkuma procedūras izvēles pamatojums: Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma 

likuma IV nodaļas "Iepirkuma procedūru piemērošanas vispārīgie noteikumi" 13.panta 
"Iepirkuma procedūru veidi un to piemērošana" 7.daļas 3.punktu "Sarunu procedūru, 
nepublicējot dalības uzaicinājumu, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs piemērot, 
ja būvdarbus, piegādes vai pakalpojumus var nodrošināt tikai konkrēts piegādātājs šādā 
gadījumā: b) nav konkurences tehnisku iemeslu dēļ: 

"Elektroenerģijas tirgus datu apmaiņas un uzglabāšanas platformas DAMBO attīstības 
darbu var veikt tikai un vienīgi esošās sistēmas sākotnējais izstrādātājs SIA "Tieto Latvia". 

1.7. Uz sarunām uzaicinātais pretendents: SIA "Tieto Latvia". 

2. Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 
un Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē: nav attiecināms.  

3. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums, iepirkuma procedūras 
dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti:  
3.1. Iepirkuma komisijas sastāvs: Ivars Runkovsksis, Mārtiņš Strods, Aivis Students, Aivis 

Kasparāns, Māris Hermansons. 
3.2. Iepirkuma komisijas izveidošanas pamatojums: 2021.gada 15.marta rīkojums Nr.55 "Par 

iepirkuma procedūras komisijas izveidošanu ar 16.02.2021. lēmumu Nr.31/8 apstiprinātā 
kapitālieguldījumu projekta "AS "Sadales tīkla" elektroenerģijas tirgus datu apmaiņas un 
uzglabāšanas platformas DAMBO attīstība" īstenošanai". 

3.3. Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāji: iepirkuma komisijas locekļi. 

4. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš, kā arī pamatojums termiņa saīsinājumam, ja tāds 
veikts:  
4.1.Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 14.05.2021., 14:00. 
4.2.Pamatojums termiņa saīsinājumam: termiņš nav saīsināts. 

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

Pretendents Piedāvājuma cena: EUR (bez PVN) 
SIA "Tieto Latvia" 570 400.00 

6. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: Latvenergo elektronisko iepirkumu 
sistēma eis2.latvenergo.lv, 14.05.2021., 14:00. 

7. Sarunu posmi un to rezultāti: Piedāvājumu pārskatīšana nebija paredzēta. 



8. Pretendenta (vai pretendentu) nosaukums, kuram (vai kuriem) piešķirtas iepirkuma 
līguma slēgšanas tiesības, piedāvātā līgumcena, kā arī piedāvājumu izvērtēšanas 
kopsavilkums un pamatojums piedāvājuma izvēlei:  
8.1. Pretendenta nosaukums, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības: SIA "Tieto 

Latvia". 
8.2. Piedāvātā līgumcena: Vispārīgā vienošanās  par automātiskās elektroenerģijas uzskaites 

sistēmas (AEUS) uzturēšanas un licenču nomas pakalpojumu iegādi 2021. – 2023. gadiem. 
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs negarantē prognozētā pakalpojuma apjoma pasūtījumu 
par piedāvājuma cenu pilnā apjomā. Piedāvājuma cena un  prognozētais apjoms nav 
iekļauts līgumā. 

8.3. Saskaņā ar sarunu procedūras nolikuma 17.3.punktu, piedāvājuma izvēles kritērijs - 
saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums. 

8.4. Pretendents, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības ir SIA "Tieto 
Latvia". 

9. Informācija, ja tā ir zināma, par to iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās daļu, 
kuru izraudzītais piegādātājs plānojis nodot apakšuzņēmējiem, kā arī apakšuzņēmēju 
nosaukumi: nav attiecināms. 

10. Pamatojums lēmumam par katru noraidīto pretendentu, kā arī par katru iepirkuma 
procedūras dokumentiem neatbilstošu piedāvājumu: nav attiecināms. 

11. Pamatojums iepirkuma procedūras nepārtraukšanai ja piedāvājumu iesniedzis tikai 
viens piegādātājs: nav attiecināms. 

12. Lēmuma pamatojums, ja iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt vai izbeigt 
iepirkuma procedūru: nav attiecināms. 

13. Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja iepirkuma komisija atzinusi piedāvājumu 
par nepamatoti lētu: nav attiecināms. 

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


