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 Izsniegšanai pēc pieprasījuma
 
Par sarunu procedūru Nr. AST500711S/16-57/40 "Igaunijas - Latvijas trešā 330 kV 
starpsavienojuma elektropārvades līniju izbūve" 

 
Iepirkuma procedūras ziņojums 

Ziņojums ir sagatavots atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu 
likuma 39. panta prasībām. 

1. Iepirkuma procedūras organizētājs: AS "Augstsprieguma tīkls", Dārzciema iela 86, 
Rīga, LV-1073, Latvija. 

2. Iepirkuma procedūras veids: sarunu procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu. 

3. Iepirkumu procedūras identifikācijas numurs: AST500711S/16-57/40. 

4. Iepirkuma procedūras līguma priekšmets – Igaunijas - Latvijas trešā 330 kV 
starpsavienojuma elektropārvades līniju izbūve. 

5. Datums, kad dalības paziņojums publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā 
internetā – 2016. gada 09. novembris. 

6. Kandidātiem noteiktās kvalifikācijas prasības: 
6.1. Kandidāts ir pieteicies dalībai sarunu procedūrā; 

6.2. Kandidāts ir sniedzis informāciju par sevi; 

6.3. Kandidāts ir reģistrēts attiecīgās (reģistrācijas) valsts likumā noteiktajā kārtībā; 

6.4. Kandidāts vai persona, kurai ir Kandidāta pārstāvības tiesības vai lēmuma 
pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo Kandidātu, ar tādu tiesas spriedumu 
vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams (3 gadu 
laikā līdz pieteikumu iesniegšanas dienai), nav atzīts par vainīgu koruptīva rakstura 
noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu 
līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;  

6.5. Kandidāts ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies 
spēkā un kļuvis neapstrīdams (18 mēnešu laikā līdz pieteikumu iesniegšanas termiņam), 
nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas personas 
nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada 
laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba 
līguma noslēgšanas; 



6.6. Kandidāts ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies 
spēkā un kļuvis neapstrīdams (12 mēnešu laikā līdz pieteikumu iesniegšanas dienai), 
nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā 
vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai 
horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot 
konkurences tiesību pārkāpumu, kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi no naudas 
soda; 

6.7. Kandidāts (apakšuzņēmējs1)) ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā; 
1)Būvkomersantu reģistrā jāreģistrējas tiem apakšuzņēmējiem (Latvijas nerezidentiem – 
attiecīgajā savas mītnes zemes reģistrā), kuri veic komercdarbību vienā vai vairākās 
būvniecības jomās, kā arī arhitektūras vai elektroenerģētikas jomā, un kuri uz darba 
līguma pamata nodarbina attiecīgos būvspeciālistus.  

6.8. nav pasludināts Kandidāta maksātnespējas process, nav apturēta vai pārtraukta 
Kandidāta saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par Kandidāta bankrotu vai 
netiek konstatēts, ka līdz paredzamajam līguma izpildes beigu termiņam Kandidāts būs 
likvidēts; 

6.9. Kandidātam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts (ja tas nav reģistrēts Latvijā), nav 
nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas 
kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro. 

6.10. Kandidāta neto apgrozījums pēdējos 3 (trīs) pārskata gados nav bijis mazāks par 
EUR 35 milj. gadā un kopējās likviditātes koeficients iepriekšējos 3 (trīs) pārskata 
gados ir lielāks vai vienāds ar 1,0. 1) 

1)Personu apvienības katram dalībniekam individuāli j āatbilst prasībai par likviditātes 
koeficientu. 

6.11. Kandidāts1) ir ieviesis starptautiskajiem vai nacionālajiem standartiem atbilstošu 
kvalitātes vadības sistēmu atbilstoši ISO 9001 vai ekvivalenta standarta prasībām; 
1)Personu apvienības katram dalībniekam individuāli j āatbilst šī punkta prasībām. 

6.12. Kandidāta1) uzņēmumā ir izstrādāta un ieviesta vides pārvaldības sistēma; 
1)Personu apvienības katram dalībniekam individuāli j āatbilst šī punkta prasībām. 

6.13. Kandidātam (kopā ar apakšuzņēmējiem) pēdējo 5 (piecu) gadu laikā ir pieredze 
elektroenerģijas pārvades sistēmas objektu būvniecībā, kuri atbilst sekojošiem 
kritērijiem: 
· pabeigti būvdarbu līgumi ir ar kopējo līguma summu virs 7 (septiņi) miljoni euro; 
· vismaz 3 (trīs) pabeigti līgumi ir par 110 kV vai augstāka sprieguma 
elektropārvades līniju būvniecību ar garumu vismaz 2 (divi) kilometri; (gadījumā, ja 
visi 3 (trīs) līgumi ir par kabeļu līniju būvniecību, tad jābūt vismaz 3 (trīs) līgumiem par 
110 kV vai augstāka sprieguma līniju balstu uzstādīšanu vai nomaiņu; 

6.14. Kandidātam (kopā ar apakšuzņēmējiem) pēdējo 10 (desmit) gadu laikā ir pieredze 
elektroapgādes objektu projektēšanā, kuri atbilst sekojošiem kritērijiem: 
· vismaz 3 (trīs) pabeigti līgumi ir ar līguma summu virs 100 (viens simts) tūkstoši 
euro katrs; 
· vismaz 2 (divi) pabeigti līgumi ir par 110 kV vai augstāka sprieguma 
elektropārvades līniju būvniecības projektēšanu ne mazāk kā 2 (divu) kilometru garā 
posmā. Gadījumā, ja visi trīs līgumi  ir par kabeļu līniju projektēšanu, tad jābūt vismaz 
3 (trīs) līgumiem  par 110 kV vai augstāka sprieguma līniju balstu uzstādīšanas vai 
nomaiņas projektēšanu ; 



6.15. Kandidāta vai piesaistīto apakšuzņēmēju rīcībā jābūt šādam personālam:  
a) ne mazāk kā 2 (divi) projekta vadītāji,  kuri atbilst šādām prasībām: 
1) otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība atbilstoši darbības jomai (piemēram, 
inženierzinātnēs vai būvniecībā), 
2) pieredze ne mazāk kā 2 (divu) 110 kV un/vai augstāka sprieguma energoapgādes 
objektu izbūves projektu vadīšanā ar būvobjekta būvdarbu (bez iekārtu vērtības) 
realizācijas summu virs 3 milj. EUR bez PVN. Pasūtītājs par objektu uzskata jebkāda 
veida no jauna būvējamu vai pārbūvējamu elektroenerģijas ražošanas, pārvades vai 
sadales būvi (kā arī to kopumu) ar tai piederošo teritoriju, palīgbūvēm un būviekārtām. 
Dažāda veida remonta, uzturēšanas, demontāžas,  apkalpošanas u.c. darbi netiks 
uzskatīti par objektu; 
b) ne mazāk kā 10 (desmit) atbildīgie par darba izpildi, kuri atbilst šādām prasībām: 
1) darbinieks ar tiesībām būt par atbildīgo par darbu izpildi elektroietaisēs Latvijas 
Republikas Ministru kabineta 08.10.2013. noteikumu Nr. 1041 “Noteikumi par obligāti 
piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas 
organizatoriskās un tehniskās drošības prasības” izpratnē. Ja pretendents plāno darba 
izpildē darbā esošās elektroietaisēs iesaistīt vienlaikus vairāk kā 10 (desmit) brigādes, 
tad darbinieku skaitam ar tiesībām būt par atbildīgo par darbu izpildi elektroietaisēs, 
jābūt ne mazākam kā vienlaikus nodarbināto brigāžu skaits;  
2) “C” elektrodrošības grupa, kas iegūta atbilstoši Latvijas Republikas Ministru 
kabineta 08.10.2013. noteikumu Nr. 1041 “Noteikumi par obligāti piemērojamo 
energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un 
tehniskās drošības prasības” 14., 17. un 20. punkta prasībām un Latvijas 
energostandartam (LEK) 025 „Drošības prasības, veicot darbus elektroietaisēs”; 
c) ne mazāk kā 5 (pieci) darbu vadītāji, kuri atbilst šādām prasībām: 
1) otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība inženierzinātnēs: būvniecībā vai 
enerģētikā un elektrotehnikā; 
2) pieredze ne mazāk kā 2 (divu)  110 kV un/vai augstāka sprieguma energoapgādes 
objektu izbūves projektu vadīšanā ar būvobjekta būvdarbu realizācijas summu virs 1 
milj. EUR bez PVN. Pasūtītājs par objektu uzskata jebkāda veida no jauna būvējamu 
vai pārbūvējamu elektroenerģijas ražošanas, pārvades vai sadales būvi (kā arī to 
kopumu) ar tai piederošo teritoriju, palīgbūvēm un iekārtām. Dažāda veida remonta, 
uzturēšanas, demontāžas,  apkalpošanas u. c. darbi netiks uzskatīti par objektu; 
3) sertificēti jomās (viens darbu vadītājs var būt sertificēts vairākās jomās): 
a) ne mazāk kā 5 (pieci) darbu vadītāji sertificēti elektroietaišu ar spriegumu virs 110 
kV izbūves darbu vadīšanā; 
b) ne mazāk kā 5 (pieci) darbu vadītāji sertificēti visu veidu ēku (būvju) būvdarbu 
vadīšanā; 
c) ne mazāk kā 2 (divi) darbu vadītāji sertificēti elektronisko sakaru sistēmu un tīklu 
būvdarbu vadīšanas jomā ar pieredzi - ne mazāk kā 2 gadi; 
d) vismaz 5 (pieci) darbinieki tehnisko parametru mērīšanas un pārbaudes darbu 
veikšanai, kuriem jābūt sertificētiem 110 kV un/vai augstāka sprieguma elektroietaišu 
tehnisko parametru mērīšanā un pārbaudē. 
e) personāls – būvniecības un montāžas darbu izpildē nodarbinātie, t.sk. ne mazāk kā 60 
darbinieki būvdarbiem un 40 darbinieki elektromontāžas darbiem, no kuriem ne mazāk 
kā 20 darbiniekiem jāatbilst šādām prasībām: 
1) ar vismaz „B” elektrodrošības grupu, kas iegūta atbilstoši Latvijas Republikas 
Ministru kabineta 08.10.2013. noteikumu Nr. 1041 „Noteikumi par obligāti 
piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas 
organizatoriskās un tehniskās drošības prasības” 14., 17. un 20. punkta prasībām  vai 



mītnes zemē izsniegtu ekvivalentu (B elektrodrošības grupa – apgūts augstsprieguma 
elektrodrošības apmācības kurss un ir vismaz trīs mēnešus ilgs darba stāžs ar A 
elektrodrošības grupu vai iegūts vismaz otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis 
elektrozinībās); 
2) jābūt sertificētiem elektroietaišu ar spriegumu virs 110 kV izbūves darbu veikšanā; 
6.15.b) apakšpunkta prasībām atbilstoši darbinieki vienlaicīgi var pildīt atbildīgā par 
darbu izpildi elektroietaisēs un sertificēta personāla pienākumus. 
f) ne mazāk kā 6 (seši) projektēšanas speciālisti,  kuri atbilst šādām prasībām: 
1) ne mazāk kā 2 (divi) speciālisti ir piedalījušies vismaz 2 (divu) 110 kV vai 
augstāka sprieguma elektropārvades līniju projektēšanā ar garumu ne mazāk kā 2 
kilometri; 
2) ne mazāk kā 3 (trīs) projektēšanas speciālisti sertificēti gaisvadu elektropārvades 
līniju ar spriegumu virs 110 kV projektēšanā; 
3) ne mazāk kā 2 (divi) projektēšanas speciālisti ēku konstrukciju projektēšanā;  
4) ne mazāk kā 1 (viens) projektēšanas speciālists elektronisko sakaru sistēmu un 
tīklu projektēšanā; 
g) biotopu eksperts – sertificēts sugu un biotopu aizsardzības jomā; 

6.16. Kandidātam Latvijas nerezidentam ir sava pastāvīgā pārstāvniecība Latvijā 
vai ir paredzēta tās izveide Līguma piešķiršanas gadījumā. 

6.17. Uz Kandidāta norādīto personu, uz kuras iespējām Kandidāts balstās, lai 
apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras 
dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmas 2. – 9. punktos minētās Kandidātu 
atlases prasības, ja to izpilde ir nepieciešama konkrēto darbu veikšanai. 

7. Piedāvājumu izvērtēšanas kritērijs: Piedāvājums ar viszemāko cenu. 

8. Pretendentam, kura piedāvājums tiks atzīts par uzvarētāju, tiks piešķirtas tiesības 
slēgt līgumus. 

9. Pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņš, atvēršanas vieta un laiks: 

9.1. pieteikumu iesniegšanas termiņš – 27.01.2017. plkst. 10.00, atvērti iepirkuma 
procedūras organizētāja adresē – 27.01.2017. plkst. 10.15. 

9.2. piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 20.07.2017. plkst. 11.00, atvērti iepirkuma 
procedūras organizētāja adresē – 20.07.2017. plkst. 11.15. 

10. Uz kandidātu atlasi pieteicās 7 (septiņi) kandidāti: Personu apvienība "CORSAN, 
LNK, ERR"; Personu apvienība SIA "ELKO", SA "SEL POL" un AS "Leonhard Weiss 
Energy"; Personu apvienība "LEC, RECK, Empower"; Personu apvienība Consortium 
of PBE Elbud w Katowicach Sp. z o.o. and Imlitex UAB; Personu apvienība Alter 
Energo, a.s. and ELCON BRATISLAVA, a.s. "Association Latvia 3rd interconnection"; 
Personu apvienība "MERKS-ENPROM"; Valard Construction LP. 

11. Kvalificēti dalībai sarunu procedūras 2. kārtai tika kandidāti: Personu apvienība 
"CORSAN, LNK, ERR"; Personu apvienība SIA "ELKO", SA "SEL POL" un AS 
"Leonhard Weiss Energy"; Personu apvienība "LEC, RECK, Empower"; Personu 
apvienība Consortium of PBE Elbud w Katowicach Sp. z o.o. and Imlitex UAB; 
Personu apvienība Alter Energo, a.s. and ELCON BRATISLAVA, a.s. "Association 
Latvia 3rd interconnection"; Personu apvienība "MERKS-ENPROM"; Valard 
Construction LP. 

12. Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām savus piedāvājumus iesniedza 5 
(pieci) pretendenti: Personu apvienība SIA "ELKO", SA "SEL POL" un AS "Leonhard 



Weiss Energy"; Personu apvienība "LEC, RECK, Empower"; Personu apvienība Alter 
Energo, a.s. and ELCON BRATISLAVA, a.s. "Association Latvia 3rd interconnection"; 
Personu apvienība "MERKS-ENPROM"; Valard Construction LP. 

13. Pretendentu iesniegto piedāvājumu cenu (ar nepieciešamajām aritmētiskajām 
korekcijām) kopsavilkums: 

Nr. p.k. Pretendents 
Piedāvājuma cena bez 

PVN, EUR 

1. 
Personu apvienība SIA "ELKO", SA "SEL POL" 
un AS "Leonhard Weiss Energy" 

74 303 879,07 

2. Personu apvienība "MERKS-ENPROM" 83 231 184,84 

3. Personu apvienība "LEC, RECK, Empower" 88 710 481,51 

4. 
Personu apvienība Alter Energo, a.s. and 
ELCON BRATISLAVA, a.s. "Association 
Latvia 3rd interconnection" 

94 482 000,00 

5. Valard Construction LP 96 789 065,00 

 
14. Saskaņā ar sarunu procedūras nolikumā paredzēto vērtēšanas metodi par uzvarētāju 
sarunu procedūrā ir atzīts pretendenta Personu apvienības SIA "ELKO", SA "SEL POL" 
un AS "Leonhard Weiss Energy" piedāvājums.  

15. Iepirkumu procedūras uzvarētāja piedāvājuma priekšrocība attiecībā pret citu 
pretendentu piedāvājumiem ir piedāvātā cena.  
 
 

 
 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs  

 
 

Ilvars Velbergs 67725234 
 
 


