Iepirkuma procedūras
“Kontroluzskaites sadalņu iegāde” (Id.Nr.IPR-52589) ziņojums
Sagatavots saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 45.pantu.
1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums un adrese, iepirkuma identifikācijas
numurs, iepirkuma procedūras veids, vispārīgās vienošanās priekšmets:
1.1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums: Akciju sabiedrība “Sadales tīkls”.
1.2. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja adrese: Šmerļa iela 1, Rīga, Latvija, LV-1160.
1.3. Iepirkuma identifikācijas numurs: IPR-52589.
1.4. Iepirkuma procedūras veids: atklāts konkurss.
1.5. Vispārīgās vienošanās priekšmets: kontroluzskaišu sadalņu un stiprinājuma elementu
(CPV kods: 31213300-5) piegāde AS “Sadales tīkls”.
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
2018.gada 3.martā;
2.2. Paziņojums par līgumu publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 2018.gada
3.martā.
3. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums, iepirkuma procedūras
dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti:
3.1. Iepirkuma komisijas sastāvs: Mārtiņš Leimanis, Andris Leišavnieks, Andris Zariņš,
Guntars Orlovskis, Dainis Jansons, Uģis Nāckalns.
3.2. Iepirkuma komisijas izveidošanas pamatojums: 2017.gada 1.decembra Rīkojums
Nr.398 “Par komisijas izveidošanu iepirkuma procedūrai “Kontroluzskaites sadalņu
iegāde” (Id.Nr.IPR-52589)”.
4. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2018.gada 5.aprīļa, plkst.11.00.
5. Piegādātāju nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas:
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Pretendenta nosaukums
SIA “Baltijas Elektro Sabiedrība”
SIA “EK Sistēmas”
SIA Ražošanas komercfirma “L.E.O.”
SIA “TESLA”
SIA “TrafoNet”

Piedāvājuma cena,
EUR bez PVN
358 438.48
355 667.74
331 408.84
358 803.35
320 056.44

6. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: piedāvājumi atvērti Elektronisko
iepirkumu sistēmā e-konkursu apakšsistēmā (www.eis.gov.lv), 2018.gada 5.aprīlī
plkst.11.00, pēc piedāvājumu iesniegšanas beigu termiņa.
7. Pretendentu nosaukumi, kuriem piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības,
piedāvātā līgumcena, kā arī piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums un pamatojums
piedāvājuma izvēlei:
7.1. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirtas: SIA “TrafoNet” - 320 056.44 EUR bez
PVN.

7.2. Saskaņā ar konkursa nolikumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs tiesīgs slēgt līgumu
arī ar nākamā saimnieciski izdevīgākā rezultāta (nākamās zemākās cenas) piedāvājuma
iesniedzēju (rezerves līgumu) ar nosacījumu, ka tas pasūtījumu iegūst gadījumos, ja
uzvarētājs nespēj pildīt līguma saistības. Rezerves līgumu slēgšanas tiesības piešķirtas:
SIA Ražošanas komercfirmai “L.E.O.”
7.3. Piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums (cena EUR bez PVN):
Piedāvājuma cena,
Nr.
Pretendenta nosaukums
EUR bez PVN
1. SIA “Baltijas Elektro Sabiedrība”
358 438.48
2. SIA “EK Sistēmas”
355 667.74
3. SIA Ražošanas komercfirma “L.E.O.”
331 408.84
4. SIA “TESLA”
358 803.35
5. SIA “TrafoNet”
320 056.44
7.4. Pamatojums piedāvājuma izvēlei:
Saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikumu līgumu slēgšanas tiesības tiek piešķirtas
saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kurš noteikts, ņemot vērā tikai cenas
kritēriju. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiek atzīts un līguma slēgšanas
tiesības tiek piešķirtas piedāvājumam ar viszemāko piedāvājuma cenu.
Saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikumu otro līgumu (rezerves līgumu) slēgšanas
tiesības tiek piešķirtas nākamajam saimnieciski izdevīgākajam piedāvājumam, kurš
noteikts, ņemot vērā tikai cenas kritēriju. Par nākamo saimnieciski izdevīgāko
piedāvājumu tiek atzīts un rezerves līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas
piedāvājumam ar otro zemāko piedāvājuma cenu. Pasūtījumi šo līgumu ietvaros tiks
veikti gadījumos, ja uzvarētājs nespēj pildīt līguma saistības.
8. Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai: Nav.
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