Iepirkuma procedūras “Pārsprieguma novadītāju iegāde” (ID Nr.IPR-51105)
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-51105.
1.4. Iepirkuma procedūras veids: atklāts konkurss.
1.5. Vispārīgās vienošanās priekšmets: pārsprieguma novadītāju iegāde un piegāde AS „Sadales
tīkls”. Priekšmets ir sadalīts 2 iepirkuma daļās:
– daļa Nr.1: Vidsprieguma un zemsprieguma pārsprieguma novadītāji;
– daļa Nr.2: 1 kV pārsprieguma novadītāji.
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 2017.gada
18.novembrī;
2.2. Paziņojums par līgumu publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 2017.gada
18.novembrī.
3. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums:
3.1. Iepirkuma komisijas sastāvs: Linda Stīpniece, Marija Sališa, Gunārs Korneičuks, Zigmārs
Liparts, Ingus Paegle, Māris Bērziņš, Uģis Nāckalns.
3.2. Iepirkuma komisijas izveidošanas pamatojums: 11.10.2017. Rīkojums Nr.335 „Par komisijas
izveidošanu iepirkuma procedūrai par pārsprieguma novadītāju iegādi”.
3.3. Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāji (papildus komisijai): Āris Baumgarts, Edgars
Bricis, Artūrs Šmats, Andis Mušperts.
4. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2017.gada 18.decembrim, plkst.10.00.
5. Piegādātāju nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas:
Nr. Pretendents
Piedāvājuma cena pa daļām, EUR bez PVN
1.daļa
2.daļa
1.
SIA „EnergoPro”
445 412.75
Nepiedāvā
2.
SIA „ELKO”
449 646.64
Nepiedāvā
3.
SIA „Energokomplekss”
467 556.07
Nepiedāvā
4.
SIA „Moduls Interjers”
588 477.64
Nepiedāvā
5.
SIA „Vallin Baltic”
723 969.13
Nepiedāvā
6. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: piedāvājumi atvērti Elektroniskajā iepirkumu
sistēmā www.eis.gov.lv, 2017.gada 18.decembrī, 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 daļā Nr.1 „Vidsprieguma un zemsprieguma
pārsprieguma novadītāji”: SIA „ELKO” - 449 646.64 EUR;
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7.2. Piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums daļā Nr.1 (cena EUR bez PVN):
Nr.
Pretendents
Cena
1.
SIA „EnergoPro”
Neatbilstošs piedāvājums
2.
SIA „ELKO”
449 646.64
3.
SIA „Energokomplekss”
467 556.07
4.
SIA „Moduls Interjers”
588 477.64
5.
SIA „Vallin Baltic”
723 969.13
7.3. Pamatojums piedāvājuma izvēlei:
Saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikumu līgumu slēgšanas tiesības tiek piešķirtas saimnieciski
visizdevīgākajam piedāvājumam, kurš noteikts, ņemot vērā tikai vienu kritēriju - piedāvājuma
cenu. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiek atzīts un līguma slēgšanas tiesības tiek
piešķirtas atbilstošam piedāvājumam ar zemāko piedāvājuma cenu.
8. Pamatojums lēmumam par iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstošu piedāvājumu:
8.1. SIA „EnergoPro” piedāvātajām precēm pozīcijā Nr.1.1. „Vidsprieguma pārsprieguma
novadītāji” nav iesniegti visi tipveida testi (saskaņā ar nolikumu ir jābūt veiktiem tipveida
testiem saskaņā ar tehniskajā specifikācijā norādīto standartu. Standarts ietver vairāku parametru
tipveida testa veikšanu. SIA „EnergoPro” iesniegtie tipveida testi neaptver visu standartā
noteikto parametru testēšanu – nav veikts tipveida tests atbilstoši norādītā standarta prasībām).
8.2. SIA „EnergoPro” iesniegtais paraugs pozīcijai Nr.1.2. „Zemsprieguma pārsprieguma novadītāji
(izolēts vads/kailvads)” nav prasībām atbilstošs (pārsprieguma novadītāja spaile paraugā nav
atbilstoša, jo nav paredzēta izolētai/bez izolācijas dzīslai).
8.3. SIA „EnergoPro” piedāvājums atzīts par neatbilstošu saskaņā ar konkursa nolikuma
19.5.5.punktu „Pretendents nav sniedzis pilnībā visu Nolikuma 15.punktā prasīto informāciju tā
tehniskās atbilstības novērtēšanai, sniegtā informācija nav patiesa vai nav atbilstoša visām
Nolikumā norādītajām prasībām”, 19.5.9.punktu „Preču tipa testi nav veikti vai tie nav veikti
Nolikuma prasībām atbilstošā testēšanas laboratorijā”, kā arī saskaņā ar konkursa nolikuma
19.5.11.punktu: „nav iesniegti Preču paraugi saskaņā ar Nolikuma prasībām vai paraugi
pārbaudes rezultātā tiek atzīti par neatbilstošiem Precēm izvirzītajām prasībām”.
9. Lēmuma pamatojums, ja iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt vai izbeigt
iepirkuma procedūru
Iepirkuma daļā Nr.2 „1 kV pārsprieguma novadītāji” netika iesniegts neviens piedāvājums.
Saskaņā ar konkursa nolikumu un atbilstoši 31.03.2017. MK Noteikumu Nr.187 „Sabiedrisko
pakalpojumu sniedzēju iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 233.1.punktam,
ja iepirkumā nav iesniegti piedāvājumi, iepirkuma procedūra ir jāizbeidz. Iepirkuma procedūra
iepirkuma daļā Nr.2 „1 kV pārsprieguma novadītāji” ir izbeigta.

2

