Iepirkuma procedūras "Pļaviņu HES hidroagregāta AN3 un Ķeguma HES-2 hidroagregātu Nr.5
un Nr.6 rekonstrukcija" (ID Nr.IPR-58049) 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-58049, IUB LE 2019/1.
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: Pļaviņu HES hidroagregāta AN3 un Ķeguma HES-2 hidroagregātu Nr.5 un Nr.6
rekonstrukcija, kas sadalīts 3 (trīs) iepirkumu priekšmeta daļās:
- Daļa Nr.1: Pļaviņu HES hidroagregāta AN3 rekonstrukcija;
- Daļa Nr.2: Ķeguma HES-2 hidroagregāta Nr.5 rekonstrukcija;
- Daļa Nr.3: Ķeguma HES-2 hidroagregāta Nr.6 rekonstrukcija.
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 16.maijā.
2.2. Paziņojums par līgumu publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 2019.gada 17.maijā.
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: 2018.gada 5.decembra Rīkojums Nr.537 "Par
iepirkuma procedūras komisijas izveidošanu iepirkuma procedūrai par Pļaviņu HES hidroagregāta
AN3 un Ķeguma HES-2 hidroagregātu Nr.5 un Nr.6 rekonstrukciju".
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 2019.gada 4.jūlija plkst. 15:00.
4.2. Sākotnējo piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2020.gada 23.novembra 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:
- ČKD Blansko Holding a.s.,
- GE Hydro France,
- Voith Hydro GmbH & Co. KG.
5.2. Pretendentu nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas vai izmaksas:
Daļa Nr. 1 - Pļaviņu
Daļa Nr.2: Ķeguma
Daļa Nr.3: Ķeguma
Pretendents
HES hidroagregāta
HES-2 hidroagregāta HES-2 hidroagregāta
AN3 rekonstrukcija
Nr.5 rekonstrukcija
Nr.6 rekonstrukcija
ČKD Blansko Holding a.s.
10 301 962,00
15 590 197,70
14 065 981,60
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,
2019.gada 4.jūlijā plkst. 15:00.
8.2. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: elektroniskā iepirkumu sistēma www.eis.gov.lv,
2020.gada 23.novembrī plkst. 11:00.
9. Sarunu posmi un to rezultāti:
9.1. Pretendents tika lūgts pārskatīt iesniegto piedāvājumu iepirkuma priekšmeta Daļās Nr.1, Nr.2 un Nr.3
saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja prasībām grozītajam piedāvājumam:
9.1.1. Grozīto piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2020.gada 30.marta plkst. 16:00.
9.1.2. Grozīto piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: elektroniskā iepirkumu sistēma
www.eis.gov.lv, 2020.gada 30.marts plkst. 16:00.
9.1.3. Pretendentu nosaukumi, kuri ir iesnieguši grozītos piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas vai
izmaksas:
Daļa Nr. 1 - Pļaviņu
Daļa Nr.2: Ķeguma
Daļa Nr.3: Ķeguma
Pretendents
HES hidroagregāta
HES-2 hidroagregāta HES-2 hidroagregāta
AN3 rekonstrukcija
Nr.5 rekonstrukcija
Nr.6 rekonstrukcija
ČKD Blansko Holding a.s.
10 094 171,14
15 322 214,77
14 028 025,15
9.2. Pretendents tika lūgts pārskatīt iesniegto grozīto piedāvājumu iepirkuma priekšmeta Daļās Nr.1, Nr.2
un Nr.3 saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja prasībām galīgajam piedāvājumam:
9.2.1. Galīgo piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2021.gada 22.jūlijam plkst. 14:00.
9.2.2. Galīgo piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: elektroniskā iepirkumu sistēma
www.eis.gov.lv, 2021.gada 22.jūlijs plkst. 14:00.
9.2.3. Pretendentu nosaukumi, kuri ir iesnieguši galīgos piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas vai
izmaksas:
Daļa Nr. 1 - Pļaviņu
Daļa Nr.2: Ķeguma
Daļa Nr.3: Ķeguma
Pretendents
HES hidroagregāta
HES-2 hidroagregāta HES-2 hidroagregāta
AN3 rekonstrukcija
Nr.5 rekonstrukcija
Nr.6 rekonstrukcija
ČKD Blansko Holding a.s.
10 451 023,00
15 607 687,70
14 083 471,60
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: ČKD Blansko Holding a.s.
10.2. Piedāvātā līgumcena:
10.2.1. Pļaviņu HES hidroagregātu AN3 rekonstrukcija - līdz EUR 10 451 023,00 bez PVN (Daļa
Nr.1);
10.2.2. Ķeguma HES-2 hidroagregātu Nr.5 un Nr.6 rekonstrukcija - līdz EUR 29 691 159,30 (Daļa
Nr.2 un Daļa Nr.3).
10.3. Pamatojums piedāvājuma izvēlei – iesniegtais piedāvājums atzīts par atbilstošu un saimnieciski
izdevīgu iepirkumu priekšmeta Daļās Nr.1, Nr.2 un Nr.3.
11. Informācija par to iepirkuma līguma daļu (lielāku par 10%), kuru izraudzītais piegādātājs
plānojis nodot apakšuzņēmējiem ka arī apakšuzņēmēju nosaukumi:
11.1. Daļā Nr.1: Pļaviņu HES hidroagregāta AN3 rekonstrukcija - SIA "Energoremonts Rīga" (darbi
objektā ~32%);
11.2. Daļā Nr.2: Ķeguma HES-2 hidroagregāta Nr.5 rekonstrukcija - SIA "Energoremonts Rīga" (darbi
objektā ~36%), ABB OY (vidsprieguma iekārtas ~11%);
11.3. Daļā Nr.3: Ķeguma HES-2 hidroagregāta Nr.6 rekonstrukcija - SIA "Energoremonts Rīga" (darbi
objektā ~40%).
12. Pamatojums lēmumam par katru noraidīto kandidātu un pretendentu, kā arī par katru
iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstošu pieteikumu un piedāvājumu: nav attiecināms.
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.
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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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