IEPIRKUMA PROCEDŪRAS ZIŅOJUMS
Par atklātu konkursu "Personālpacēlāja uz transporta līdzekļa bāzes ar
paaugstinātu caurgājamību iegāde"
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, kā
arī iepirkuma līguma priekšmets:
1.1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums: AS "Augstsprieguma tīkls"
1.2. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja adrese: Dārzciema iela 86, Rīga, LV-1073,
Latvija.
1.3. Iepirkuma identifikācijas numurs: AST 2022/18.
1.4. Iepirkuma procedūras veids: Atklāts konkurss.
1.5. Iepirkuma procedūras izvēles pamatojums: Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
iepirkumu likuma 13.panta sestā daļa.
1.6. Līguma priekšmets: Personālpacēlāja uz transporta līdzekļa bāzes ar paaugstinātu
caurgājamību iegāde.
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 6.martā.
2.2. Paziņojums par līgumu publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 2022.gada
9.martā.
3. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums, iepirkuma
procedūras dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti:
3.1. Iepirkuma komisijas sastāvs: Aivis Kapče, Andris Fricbergs, Marats Miņazovs,
Guntars Mošāns, Anda Zolmane, Valērijs Pols.
3.2. Iepirkuma komisijas izveidošanas pamatojums: 2022.gada 18.februāra rīkojumu
Nr.2.2/2022/33.
3.3. Iepirkuma procedūras pieaicinātais eksperts: Evita Kusiņa.
3.4. Dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti: iepirkuma komisija.
4. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš, kā arī pamatojums termiņa saīsinājumam, ja
tāds veikts:
4.1. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2022.gada 7.aprīlis, pulksten 10:00.
4.2. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: elektroniskā iepirkumu sistēma
www.eis.gov.lv, 2022.gada 7.aprīlī, pulksten 10:01.
5. Piegādātāju nosaukumi, kuri iesnieguši piedāvājumus, iesniegtās cenas:
5.1. SIA "HCT AUTOMOTIVE", reģ. Nr. 40003088088, Personālpacēlāja cena – EUR
649 997,-.
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6. Pamatojums lēmumam par katru noraidīto pretendentu, kā arī par katru
iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstošu piedāvājumu:
Pretendenta
nosaukums
SIA "HCT Automotive"

Pamatojums
Pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst pasūtītāja izvirzītajai
tehniskās specifikācijas 7.1., 15.8., 15.15.punktu prasībām.
Pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst atklāta konkursa nolikuma
noteiktajam piegādes termiņam: 2022. gada 30. decembrim, jo
pretendents savā piedāvājumā piedāvā piegādes termiņu: 2023. gada 30.
decembrim, līdz ar to pretendenta piegādes termiņš pārsniedz iepirkumā
paredzēto piegādes laiku.

7. Informācija, ja tā ir zināma, par to iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās
daļu, kuru izraudzītais piegādātājs plānojis nodot apakšuzņēmējiem, kā arī
apakšuzņēmēju nosaukumi: nav.
8. Lēmuma pamatojums, ja iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt vai
izbeigt iepirkuma procedūru:
Pārtraukšanas iemesls: pārtraukt atklātu konkursu Nr.AST2022/18 "Personālpacēlāja uz
transporta līdzekļa bāzes ar paaugstinātu caurgājamību iegāde", neizvēloties vienīgo
iesniegušo piedāvājumu, jo iesniegtais piedāvājums nav atbilstošs Pasūtītāja izvirzītajai
tehniskās specifikācijas prasībām un piegādes termiņš pārsniedz 2022. gada 30. decembri.
9. Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja iepirkuma komisija atzinusi
piedāvājumu par nepamatoti lētu: nav attiecināms.
10. Iemesli, kuru dēļ netiek paredzēta elektroniska piedāvājumu iesniegšana, ja
sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir pienākums piedāvājumu saņemšanai
izmantot elektroniskās informācijas sistēmas:
Piedāvājumi iesniegti Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā
www.eis.gov.lv
11. Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai: nav.

2

