Iepirkuma procedūras "Inženieru konsultantu pakalpojumi Pļaviņu HES hidroagregāta
AN3 un Ķeguma HES-2 hidroagregātu Nr.5 un Nr.6 rekonstrukcijas projektam " (ID
Nr.IPR-64520) 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-64520, IUB LE 2020/11.
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: Inženieru konsultantu pakalpojumi Pļaviņu HES hidroagregāta AN3 un Ķeguma
HES-2 hidroagregātu Nr.5 un Nr.6 rekonstrukcijas projektam.
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 24.septembrī.
2.2. Paziņojums par līgumu publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 2020.gada 25.septembrī.
3. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums, iepirkuma procedūras dokumentu
sagatavotāji un pieaicinātie eksperti:
3.1. Iepirkuma komisijas sastāvs: A.Bogdanovičs, A. Rozentāls, G.Gavrilovs, A.Cers, M.Beķers,
T.Kromāne, A.Greitāns.
3.2. Iepirkuma komisijas izveidošanas pamatojums: 2020.gada 7.septembra Rīkojums Nr.294 "Par
iepirkuma procedūras komisijas izveidošanu iepirkuma procedūrai par inženieru konsultantu
pakalpojumiem Pļaviņu HES hidroagregāta AN3 un Ķeguma HES-2 hidroagregātu Nr.5 un Nr.6
rekonstrukcijas projektam".
3.3. Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti (papildus komisijai):
3.3.1. iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāji A.Cers, M.Beķers,
3.3.2. pieaicināti iekšējie eksperti A.Zēģele, I.Boreiko, J.Jankoviča.
4. Pieteikumu un sākotnējo piedāvājumu iesniegšanas termiņš:
4.1. Pieteikumu iesniegšanas termiņš: līdz 2020.gada 26.oktobrim plkst. 14:00.
4.2. Sākotnējo piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2020.gada 28.decembra 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. UAB "Eksortus",
5.1.2. ELC Electroconsult SA,
5.1.3. Mahab Ghodss Consulting Engineering Company,
5.1.4. Multiconsult Norge AS.
5.2. Pretendentu nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas vai izmaksas:
Cena pēc aritmētisko kļūdu
Pretendents
Piedāvājuma cena
labošanas
ELC Electroconsult SA
2 928 236,00
2 928 235,80
Multiconsult Norge AS
1 878 548,00
1 938 348,00
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.
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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 26.oktobrī plkst. 14:00.
8.2. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: elektroniskā iepirkumu sistēma www.eis.gov.lv,
2020.gada 28.decembrī plkst. 13:00.
9. Sarunu posmi un to rezultāti:
9.1. Pretendenti tika lūgti pārskatīt iesniegtos piedāvājumus, paredzot speciālistu stundas likmju
indeksāciju sākot no 2022.gada 1.janvāra:
9.1.1. Grozīto piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2021.gada 22.marta plkst. 15:00.
9.1.2. Grozīto piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: elektroniskā iepirkumu sistēma
www.eis.gov.lv, 2021.gada 22.marts plkst. 15:00.
9.1.3. Pretendentu nosaukumi, kuri ir iesnieguši grozītos piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas vai
izmaksas:
Nr.
Pretendents
Piedāvājuma cena, EUR bez PVN
1.
ELC Electroconsult SA
1 818 426,00
2.
Multiconsult Norge AS
1 938 348,00
9.2. Pretendenti tika lūgti iesniegt galīgos piedāvājumus, piedāvājot ātrāku rēķinu apmaksas termiņu un
atsakoties no līguma izpildes nodrošinājuma:
9.2.1. Galīgo piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2021.gada 30.augustam plkst. 14:00.
9.2.2. Galīgo piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: elektroniskā iepirkumu sistēma
www.eis.gov.lv, 2021.gada 30.augusts plkst. 14:00.
9.2.3. Pretendentu nosaukumi, kuri ir iesnieguši galīgos piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas vai
izmaksas:
Nr.
Pretendents
Piedāvājuma cena, EUR bez PVN
1.
ELC Electroconsult SA
1 749 886,00
2.
Multiconsult Norge AS
1 816 701,00
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: ELC Electroconsult SA
10.2. Piedāvātā līgumcena: līdz 1 749 886,00 EUR (bez PVN), kas pakļaujas cenu indeksācijai atbilstoši
līguma noteikumiem.
10.3. Piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums:
10.3.1. Tehniskā piedāvājuma izvērtējums:
Tehniskā piedāvājuma apakškritērijiem kopējo absolūto punktu skaitu noteica summējot
komisijas locekļu vērtējumus katram apakškritērijam. Punktu skaits tika aprēķināts pēc šādas
formulas:
Pkrit. = 10 x Pvērt./Pmax, kur
Pvērt – vērtējamā piedāvājuma kopējais punktu skaits
Pmax – augstākais piešķirtais punktu skaits no visiem iesniegtajiem piedāvājumiem
Nr.
Apakškritēriji
Multiconsult Norge AS ELC Electroconsult SA
1. Darba uzdevuma 6.punktā norādīto pakalpojumu izpildes apraksts un pieeja pakalpojumu
izpildei posmā A (projekta realizācijas posms)
Komisijas locekļu piešķirtais absolūto
19,00
19,00
punktu skaits
Aprēķinātais vērtējums
10,00
10,00
2. Darba uzdevuma 6.punktā norādīto pakalpojumu izpildes apraksts un pieeja pakalpojumu
izpildei posmā B (garantijas posms)
Komisijas locekļu piešķirtais absolūto
19,00
21,00
punktu skaits
Aprēķinātais vērtējums
9,05
10,00
Punkti kopā (1.1 + 1.2):
19,05
20,00
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10.3.2. 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
Nr.
1.
2.

Nosaukums
Piedāvājuma cena, EUR bez PVN
Aprēķinātais punktu skaits

10.3.3. Kopējais piešķirtais punktu skaits:
Nr.
Vērtēšanas kritēriji
1. Tehniskais piedāvājums
2. Finanšu piedāvājums
Kopā:

Multiconsult Norge AS
1 816 701,00
77,06

Multiconsult Norge AS
19,05
77,06
96,11

ELC Electroconsult SA
1 749 886,00
80,00

ELC Electroconsult SA
20,00
80,00
100,00

10.4. Pamatojums piedāvājuma izvēlei:
10.4.1 sarunu nolikuma 11.3.punktā noteiktais piedāvājuma izvēles kritērijs - saimnieciski
visizdevīgākais piedāvājums.
10.4.2. saskaņā ar Nolikuma 11.7.punku, par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiek atzīts
piedāvājums, kas saņēmis lielāko punktu skaitu.
10.4.3. lielāko punktu skaitu ieguva ELC Electroconsult SA - 100,00 punkti.
11. Informācija par to iepirkuma līguma daļu (lielāku par 10%), kuru izraudzītais piegādātājs
plānojis nodot apakšuzņēmējiem ka arī apakšuzņēmēju nosaukumi: nav
12. Pamatojums lēmumam par katru noraidīto kandidātu un pretendentu, kā arī par katru
iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstošu pieteikumu un piedāvājumu:
12.1. Mahab Ghodss Consulting Engineering Company iesniedza pieteikuma grozot tekstu
pieteikuma vēstulē attiecībā uz apliecinājumu par sankciju neesamību. Ievērojot to, ka Nolikums nepieļauj
modificēt pieteikuma vēstules redakciju un neiesniedzot pieteikuma vēstuli atbilstoši Nolikuma pielikumā
Nr.1 pievienotajai formai, kandidāts nevar iesniegt pieteikumu, kas apstiprina tā kvalifikācijas atbilstību,
iepirkuma komisija atzina Mahab Ghodss Consulting Engineering Company pieteikumu par neatbilstošu
sarunu procedūras 1.posma nolikumā noteiktajām kandidātu kvalifikācijas prasībām.
12.2. UAB "Eksortus" piedāvātā personāla (projekta vadītājs, mehānisko darbu uzraugs, elektrisko
darbu uzraugs un turbīnu eksperts) pieredze tika atzīta par neatbilstošu Nolikumā noteiktajām 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 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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