IEPIRKUMA PROCEDŪRAS ZIŅOJUMS
par sarunu procedūru "Elektrisko transporta līdzekļu īpaši ātro uzlādes iekārtu pirkums un
piegāde" (Id. Nr.IPR-65442)
sagatavots saskaņā ar likuma "Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums" 45.pantu
1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums un adrese, iepirkuma identifikācijas numurs,
iepirkuma procedūras veids un tās izvēles pamatojums, kā arī iepirkuma līguma vai vispārīgās
vienošanās priekšmets:
1.1. Akciju sabiedrība "Latvenergo", Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, Latvija, LV-1230;
1.2. LE 2021/3; IPR-65442; AS "Latvenergo" 2021/3
1.3. Sarunu procedūra;
1.4. Elektrisko transporta līdzekļu īpaši ātro uzlādes iekārtu pirkums un piegāde.
2. Datums, kad paziņojums par līgumu un periodiskais informatīvais paziņojums, ja tāds ir
izmantots, publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un Iepirkumu uzraudzības biroja
tīmekļvietnē:
2.1. 09.04.2021 (Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī);
2.2. 08.04.2021 (Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē).
3. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums, iepirkuma procedūras dokumentu
sagatavotāji un pieaicinātie eksperti:
3.1. Iepirkuma komisijas sastāvs: Ivars Runkovskis, Ansis Valdovskis, Māris Gailis, Mārtiņš Tolks,
Kaspars Straume, Aleksejs Piļipovecs, Mārtiņš Strods.
3.2. Iepirkuma komisijas izveidošanas pamatojums: AS "Latvenergo" 22.01.2021. rīkojums Nr.15;
3.3. Dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti: Iepirkuma komisijas locekļi.
4. Pieteikumu un sākotnējo piedāvājumu iesniegšanas termiņš:
4.1. Pieteikumu iesniegšanas termiņš - 17.05.2021.
4.2. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 14.07.2021.
4.3. Galīgo piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 11.11.2021.
5. To piegādātāju nosaukumi, kuri pieteikušies uz kandidātu atlasi, un to pretendentu nosaukumi,
kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas vai izmaksas:
5.1. Pieteikušies uz kandidātu atlasi: SIA "ABB", Ekoenergetika Sales Sp. z o.o., SIA "EkstraCom", SIA
"Energolukss", SIA "HANSAB", SIA "JARVA", SIA "MVR LUX", SIA "Reck", SIA "ROHE
LATVIJĀ", Siemens Osakeyhtio Latvijas filiāle, SIA "Smart Electric Technology", SIA "TrafoNet".
5.2. Pretendentu nosaukumi, kuri ir iesnieguši sākotnējos piedāvājumus, un piedāvātās cenas
garantētajam apjomam, EUR (bez PVN):
1)
SIA "ABB"
EIRO 347 005.64
2)
Ekoenergetika Sales Sp. z o.o.
EIRO 285 315.97
3)
SIA "Energolukss"
EIRO 373 968.01
4)
SIA "HANSAB"
EIRO 423 200.00
5)
SIA "JARVA"
EIRO 313 516.17
6)
SIA "Reck"
EIRO 512 595.06
7)
SIA "ROHE LATVIJĀ"
EIRO 322 206.00
8)
SIA "Smart Electric Technology"
EIRO 324 750.00
9)
SIA "TrafoNet"
EIRO 364 800.00
Siemens Osakeyhtio Latvijas filiāle uzaicināti, bet sākotnējo piedāvāju neiesniedza
5.3. Pretendentu nosaukumi, kuri ir iesnieguši galīgos piedāvājumus, un piedāvātās cenas garantētajam
apjomam, EUR (bez PVN):
SIA "Energolukss"
EIRO 491 946.00
SIA "ROHE LATVIJĀ"
EIRO 429 108.00
SIA "HANSAB" uzaicināti, bet galīgo piedāvāju neiesniedza
6. Pieteikumu un piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks:
6.1. Pieteikumu atvēršana - Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā www.eis.gov.lv.,
17.05.2021, plkst.14:00;
6.2. Piedāvājumu atvēršana - Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā
www.eis.gov.lv., 14.07.2021., plkst.14:00.

6.3. Galīgo piedāvājumu atvēršana - Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā
www.eis.gov.lv., 11.11.2021., plkst.14:00.
7. Sarunu posmi un to rezultāti:
7.1. 1.posms. Kandidātu atlase:
1) Par atbilstošiem kandidātu atlases prasībām tika atzīti SIA "ABB", Ekoenergetika Sales Sp.
zo.o., SIA "Energolukss", SIA "HANSAB", SIA "JARVA", SIA "Reck", SIA "ROHE
LATVIJĀ", Siemens Osakeyhtio Latvijas filiāle, SIA "Smart Electric Technology", SIA
"EkstraCom" un SIA "TrafoNet" pieteikumi;
2) Pamatojoties uz nolikuma 12.2.4. punktu, noraidīts kā neatbilstošus atlases prasībām SIA "MVR
LUX" pieteikums;
3) SIA "Ekstracom" netika uzaicināts iesniegt piedāvājumu, pamatojoties uz tās iesniegto
atteikumu turpmākai dalībai iepirkuma procedūrā.
7.2. 2.posms.
1) Par atbilstošiem nolikuma prasībām tika atzīti SIA "Energolukss", SIA "HANSAB" un SIA
"ROHE LATVIJĀ" piedāvājumi;
2) Par neatbilstošiem nolikuma prasībām tika atzīti SIA "ABB", Ekoenergetika Sales Sp. zo.o.,
SIA "JARVA", SIA "Reck", SIA "Smart Electric Technology" un SIA "TrafoNet" piedāvājumi:
 SIA "ABB" piedāvātā uzlādes iekārta neatbilst tehniskās specifikācijas 3.3. punkta un 4.6.
punkta prasībai.
 Ekoenergetika Sales Sp. z o.o., SIA "RECK" un SIA "TrafoNet" piedāvātās uzlādes
iekārtas neatbilst nolikuma 16.1.2. a) punkta prasībai;
 SIA "JARVA" piedāvātā uzlādes iekārta neatbilst tehniskās specifikācijas 2.5. punkta
prasībai.
 SIA "Smart Electric Technology" piedāvātā uzlādes iekārta neatbilst tehniskās
specifikācijas 10.3. punkta prasībai.
7.3. Galīgā piedāvājuma iesniegšana.
1) Par atbilstošiem nolikuma un galīgā piedāvājuma iesniegšanas nosacījumiem tika atzīti SIA
"Energolukss un SIA "ROHE LATVIJĀ" piedāvājumi;
2) SIA "HANSAB" galīgo piedāvājumu neiesniedza;
3) SIA "Energolukss un SIA "ROHE LATVIJĀ" galīgie piedāvājumi tika izvērtēti atbilstoši
noteiktajiem saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritērijiem
8. Tā pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu, piedāvātā cena
garantētajam apjomam, kā arī piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums un pamatojums
piedāvājuma izvēlei:
8.1. Par saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma iesniedzēju tiks atzīta SIA "ROHE LATVIJĀ", kura
piedāvājusi zemāko cenu garantētajam apjomam EIRO 429 108.00 un saņēmusi lielāko kopējo
vērtējuma punktu skaitu 90.24.
8.2. Piedāvājumu vērtējuma kopsavilkums:
Pretendents
Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji
SIA
SIA "ROHE
"Energolukss"
LATVIJĀ"
Tehniskā piedāvājuma prasības
Kritērijs: Maksimālā jauda (Maksimālais punktu skaits – 5)
Kritērijs: Efektivitāte (Maksimālais punktu skaits – 5)
Kritērijs: Pašpatēriņš (Maksimālais punktu skaits – 5)
Kritērijs: Vēlamās prasības (Maksimālais punktu skaits – 5)
Kritērijs: Kvalitāte un dizains (Maksimālais punktu skaits – 5)
Finanšu piedāvājuma prasības
Kritērijs: Piedāvājuma cena garantētajam iepirkuma apjomam
(Maksimālais punktu skaits – 75)
Punktu skaits par piedāvājumu kopā

5.00
3.33
5.00
3.89
3.83

0.00
3.33
3.58
3.33
5.00

65.42

75.00

86.47

90.24

8.3. Pamatojums piedāvājuma izvēlei. Piedāvājumu izvēles kritērijs - saimnieciski visizdevīgākais
piedāvājums. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tika atzīts pretendenta piedāvājums, kurš
ieguva vislielāko punktu skaitu, kā arī SIA "ROHE LATVIJĀ" piedāvātajai uzlādes iekārtai

nolikumā noteiktajā laikā un vietā tika sekmīgi veikti tās darbības testi reālas ekspluatācijas
apstākļos, atbilstoši nolikumā noteiktajiem testa kritērijiem.
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.
10. Lēmuma pamatojums, ja iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt vai izbeigt
iepirkuma procedūru: Nav
11. Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja iepirkuma komisija atzinusi piedāvājumu par
nepamatoti lētu: Nav
12. Iemesli, kuru dēļ netiek paredzēta elektroniska pieteikumu un piedāvājumu iesniegšana, ja
sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir pienākums pieteikumu un piedāvājumu saņemšanai
izmantot elektroniskās informācijas sistēmas: Pieteikumi un piedāvājumi iesniegti Elektronisko
iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā www.eis.gov.lv
13. Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai: Nav

