IEPIRKUMA PROCEDŪRAS ZIŅOJUMS
par sarunu procedūru "Augstsprieguma līniju garendiferenciālās un releju aizsardzības
komandu datu pārraides konvertoru piegāde"
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. 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: IUB - AS "Latvenergo" 2021/12, (IPR-66259).
1.4. Iepirkuma procedūras veids: Sarunu procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu.
1.5. Iepirkuma procedūras izvēles pamatojums: Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu
likuma 13.panta pirmā daļa
1.6. Līguma priekšmets: Augstsprieguma līniju garendiferenciālās un releju aizsardzības komandu
datu pārraides konvertoru pirkums un piegāde, kas sadalīts 2 iepirkuma priekšmeta daļās:
 Daļa Nr.1: " Releju aizsardzības datu pārraides konvertoru pirkums un piegāde";
 Daļa Nr.2: "Garendiferenciālās datu pārraides konvertoru 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. 29.09.2021. (Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē);
2.2. 01.10.2021. (Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī);
3. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums:
3.1. Iepirkuma komisijas sastāvs: Ivars Runkovskis, Inguss Brēķis, Ivo Šnore, Edgars Skuja,
Nauris Biezais-Brantevics, Mārtiņš Strods.
3.2. Iepirkuma komisijas izveidošanas pamatojums: 2021.gada 31.maija Rīkojums Nr.128 "Par
iepirkuma procedūras komisijas izveidošanu ar 19.01.2021. lēmumu Nr. 5/3 apstiprinātā
kapitālieguldījumu projekta "Telekomunikāciju tīkla iekārtu atjaunināšana 2021.2026.gadam" īstenošanai".
4. Pieteikumu un sākotnējo piedāvājumu iesniegšanas termiņš:
4.1. Pieteikumu iesniegšanas termiņš - 15.11.2021.
4.2. Sākotnējo piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 13.12.2021.
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. Kandidātu nosaukumi, kuri ir pieteikušies uz kandidātu atlasi:
 SIA "BELAM-RĪGA", 40003171311;
 Siemens Osakeyhtio Latvijas filiāle, 40103246186.
5.2. Pretendentu nosaukumi, kuri ir iesnieguši sākotnējos piedāvājumus, un piedāvātās cenas:
Pretendents
Piedāvājuma cena EUR bez PVN
Daļa Nr.1: Releju aizsardzības datu pārraides konvertoru pirkums un piegāde;
SIA "BELAM-RĪGA"
EUR 291`888,00
Siemens Osakeyhtio Latvijas filiāle
EUR 445`071,84
Daļa Nr.2: Garendiferenciālās datu pārraides konvertoru pirkums un piegāde:
Piedāvājumi nav iesniegti
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.
8. Pieteikumu un piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks:
8.1. Pieteikumu atvēršana - Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā
www.eis.gov.lv., 15.11.2021., plkst.14:00;
8.2. Piedāvājumu atvēršana - Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā
www.eis.gov.lv., 13.12.2021., plkst.14:00.
9. Sarunu posmi un to rezultāti:
9.1. Kandidātu atlase:
 SIA "BELAM-RĪGA" un Siemens Osakeyhtio pieteikumi atbilst visām nolikuma un
kandidātu atlases prasībām, obligātie izslēgšanas nosacījumi netika konstatēti.
9.2. Sarunas:
 SIA "BELAM-RĪGA" un Siemens Osakeyhtio piedāvājumi atbilst visām 2. posma nolikuma
un tehniskajām prasībām.
9.3. Piedāvājumu vērtējums – saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēle:
Finanšu piedāvājums Tehniskais piedāvājums
Punkti
Pretendents
(Punkti par pārraidāmo
kopā
Cena
Punkti
komandu skaitu)
SIA "BELAM-RĪGA"
291 888,00
95,00
0
95,00
Siemens Osakeyhtio Latvijas filiāle
445 071,84
62,30
0
62,30
9.4.Pamatojoties uz sākotnējo piedāvājumu vērtējumu, SIA "BELAM-RĪGA" piedāvājums
atzīstama par saimnieciski visizdevīgāko iepirkuma priekšmeta 1.daļā.
10. Tā pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu, piedāvātā cena
garantētajam apjomam, kā arī piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums un pamatojums
piedāvājuma izvēlei:
10.1. Par saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma iesniedzēju tika atzīta SIA "BELAM-RĪGA",
kura piedāvājusi zemāko cenu 291 888,00 euro bez PVN, saņēmusi lielāko kopējo
vērtējuma punktu skaitu 95,00, piedāvātajam releju aizsardzības datu pārraides
konvertoram 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:
Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumi Nr. 187 "Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma
procedūru un metu konkursu norises kārtība" 233.1. punktu - nav iesniegti piedāvājumi vai
pieteikumi, sarunu procedūra "Augstsprieguma līniju garendiferenciālās un releju aizsardzības
komandu datu pārraides konvertoru piegāde" tās iepirkuma priekšmeta 2.daļā - "GDA datu pārraides
konvertoru pirkums un piegāde" izbeigta.
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.

