
Iepirkuma procedūras "Biznesa klases portatīvo datoru pirkums un piegāde" (ID Nr. AS 
"Latvenergo" 2022/11) 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: AS "Latvenergo", Adrese: Pulkveža Brieža iela 12, 
Rīga, Latvija, Vien. reģ. Nr. 40003032949 

1.2. Iepirkuma identifikācijas numurs: AS "Latvenergo" 2022/11. 
1.3. Iepirkuma procedūras veids: Sarunu procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu. 
1.4. Iepirkuma procedūras izvēles pamatojums: Iepirkuma procedūra izvēlēta saskaņā ar Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma, IV nodaļas "Iepirkuma procedūru piemērošanas vispārīgie 
noteikumi" 13.panta "Iepirkuma procedūru veidi un to piemērošana" 1.daļas 3.punktu "Sarunu 
procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu" 

1.5. Līguma priekšmets: Biznesa klases portatīvo datoru pirkums un piegāde. CPV kods: 30230000-0. 

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 2022.gada 24.jūlijā. 
2.2. Paziņojums par līgumu publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 2022.gada 27.jūlijā ar ES OV 

Nr. 2022/S 143-410588. 

3. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums, iepirkuma procedūras dokumentu 
sagatavotāji un pieaicinātie eksperti: 

3.1. Iepirkuma komisijas sastāvs: I.Runkovskis, S.Veidelis, N.Gulbinskis, A.Pūciņš, B. Filatovs, R.Ozoliņš, 
M.Strods. 

3.2. Iepirkuma komisijas izveidošanas pamatojums: 2022.gada 04.aprīļa rīkojums Nr.131 "Par iepirkuma 
procedūras komisijas izveidošanu kapitālieguldījumu projekta "Datortehnikas nodrošinājums 2022.-
2023.gadam" īstenošanai"  

4. Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 

4.1. Pieteikumu iesniegšanas termiņš: līdz 2022.gada 25.augustam, plkst. 14:00.  
4.2. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2022.gada 27.septembrim, plkst. 14:00.  
4.3. Pārskatītu (galīgo) piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2022.gada 12.oktobrim, plkst. 15:00. 
5. Kandidātu/pretendentu nosaukumi, kuri ir iesnieguši pieteikumus/piedāvājumus, kā arī 

piedāvātās cenas vai izmaksas: 

5.1. Pieteikušies uz kandidātu atlasi: SIA "ATEA", SIA "Adaptive", SIA "Baltijas Informācijas Tehnoloģijas" 
un AS "Capital". 

5.2. Pretendentu nosaukumi, kuri ir iesnieguši sākotnējos piedāvājumus, un piedāvātās cenas garantētajam 
apjomam, EUR (bez PVN): 

"ATEA" SIA EUR 1244000.0 

"Adaptive" SIA EUR 1200000.0 

"Baltijas Informācijas Tehnoloģijas" SIA EUR 1217500.0 

"Capital" AS EUR 1241000.0 

5.3. Pretendentu nosaukumi, kuri ir iesnieguši galīgos piedāvājumus, un piedāvātās cenas garantētajam 
apjomam, EUR (bez PVN): 

"ATEA" SIA EUR 1199000.0 

"Adaptive" SIA EUR 1178000.0 

"Capital" AS EUR 1210000.0 

6. Pieteikumu un piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: 

6.1. Pieteikumu atvēršana - Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā www.eis.gov.lv., 
2022.gada 25.augustā, plkst. 14:00; 

6.2. Piedāvājumu atvēršana - Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā www.eis.gov.lv., 
2022.gada 27.septembrī, plkst. 14:00. 



6.3. Galīgo piedāvājumu atvēršana - Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā 
www.eis.gov.lv., 2022.gada 12.oktobrī, plkst. 15:00. 

7. Sarunu posmi un to rezultāti: 

7.1. 1.posms. Kandidātu atlase:  
1) Par atbilstošiem kandidātu atlases prasībām tika atzīti un uzaicināti iesniegt sākotnējos piedāvājumus 

iepirkuma procedūras 2. posmam SIA "ATEA", SIA "Adaptive", SIA "Baltijas Informācijas 
Tehnoloģijas" un AS "Capital". 

7.2. 2.posms. 
1) Par atbilstošiem nolikuma prasībām tika atzīti un uzaicināti iesniegt pārsaktītos (galīgos) 

piedāvājumus SIA "ATEA", SIA "Adaptive" un AS "Capital"; 
2) Par neatbilstošu nolikuma prasībām tika atzīts SIA "Baltijas Informācijas Tehnoloģijas" 

piedāvājums: 
 Pretendenta SIA "Baltijas Informācijas Tehnoloģijas" tehniskajā piedāvājumā iekļautā 

informācija pilnībā neapliecina piedāvātās datortehnoiskas atbilstību nolikuma prasībām un SIA 
"Baltijas Informācijas Tehnoloģijas" iepirkuma komisijas noteiktajā laikā tehniskā piedāvājuma 
skaidrojumus neiesniedza; 

 Pamatojoties uz Nolikuma 10.2. punktu iepirkuma komisija atkārtoti izvērtēja SIA "Baltijas 
Informācijas Tehnoloģijas" tehnisko piedāvājumu pēc tās rīcībā esošās (publiski pieejamās) 
informācijas un secināja, ka arī publiski pieejamā informācija pilnībā neapliecināja piedāvātās 
datortehnikas atbilstību tehniskajā noteiktajām prasībām.  

7.3. Galīgā piedāvājuma iesniegšana. 
1) Par atbilstošiem nolikuma un galīgā piedāvājuma iesniegšanas nosacījumiem tika atzīti SIA "ATEA", 

SIA "Adaptive" un AS "Capital"; 
2) SIA "HANSAB" galīgo piedāvājumu neiesniedza; 
3) SIA "ATEA", SIA "Adaptive" un AS "Capital" 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 "Adaptive", kura piedāvājusi 
zemāko cenu EUR 1178000.00 un saņēmusi lielāko maksimāli iespējamo kopējo vērtējuma punktu skaitu 
100. 

8.2. Piedāvājumu vērtējuma kopsavilkums: 

Pretendents 
 

Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji un 
vērtējums Punktu summa 

par piedāvājumu 
kopā Piedāvājuma 

cena 1 
2022.gada pasūtījuma 

izpildes laiks 2 
Tehniskais 
vērtējums 3 

SIA "Adaptive" 75.00 10 15 100.00 
SIA "ATEA" 73.69 10 15 98.69 
AS "Capital" 73.02 10 14 97.02 

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 

 
1 Maksimāli iegūstamais punktu skaits – 75; 
2 Maksimāli iegūstamais punktu skaits – 10; 
3 Maksimāli iegūstamais punktu skaits – 15. 


