
 

 

 

 

 

 

22.08.2018. Nr. 500300/2.5/2018/3217 
Uz  Nr.  
  

 Izsniegšanai pēc pieprasījuma 
 
 

 

Par sarunu procedūru Nr. AST2017/51-ES "330 kV elektropārvades līnijas "Rīgas 
TEC-2 - Rīgas HES" izbūve" 

Iepirkuma procedūras ziņojums 

Ziņojums ir sagatavots atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu 
likuma 45. panta prasībām.   

 
 1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums un adrese, iepirkuma 
identifik ācijas numurs, iepirkuma procedūras veids un tās izvēles pamatojums, 
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: AST2017/51-ES.  
1.4. Iepirkuma procedūras veids: sarunu procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu.  
1.5. Iepirkuma procedūras izvēles pamatojums: Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju  
iepirkumu likuma 13. panta sestā daļa.  
1.6. Līguma priekšmets: 330 kV elektropārvades līnijas "Rīgas TEC-2 – Rīgas HES" 
izbūvi un 330 kV elektrolīnijas LNr.321 a/st. "Salaspils" – a/st. "TEC-2" pārbūvi 
posmā balsts Nr.5 - balsts Nr.22. 
 
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 27. oktobrī;  
2.2. Paziņojums par līgumu publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 
2017. gada 27. oktobrī. 
 
3. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums, iepirkuma 
procedūras dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti:  
3.1. Iepirkuma komisijas sastāvs: Kaspars Krustkalns, Aivars Kapče, Andis Riža, 
Ilgvars Lapiņš, Jānis Ilsteris, Mārtiņš Rutka, Natālija Sobole, Ilvars Velbergs.  
3.2. Iepirkuma komisijas izveidošanas pamatojums: AS "Augstsprieguma tīkls"  
2017. gada 16. jūnija rīkojums Nr. 105.  
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3.3. Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti: nav 
papildus komisijai. 
 
4. Pieteikumu iesniegšanas termiņš, atvēršanas vieta, datums un laiks:  
4.1.Pieteikumu iesniegšanas termiņš: līdz 2017. gada 5. decembrim, plkst. 10.00. 
4.2.Pieteikumu atvēršanas vieta, datums un laiks: Elektronisko iepirkumu sistēma 
www.eis.gov.lv, 2017. gada 5. decembrī plkst. 10.02. 
 
5. Piegādātāju nosaukumi, kuri pieteikušies uz kandidātu atlasi:  
5.1. Personu apvienība SIA "ELKO", AS "SEL POL" un AS "Leonhard Weiss 
Energy" (dalībnieki: SIA "ELKO", vienotais reģ. Nr. 40003002094; "SELPOL" SA, 
reģistrācijas Nr. 470590730 (REGON, Polijas Republika); LEONHARD WEISS 
ENERGY AS, reģistrācijas Nr. 10665798 (Igaunijas Republika)); 
5.2. Ārvalsts komersanta filiāle "Empower AS filiāle Latvijā", vienotais reģ. Nr. 
40103916578; 
5.3. SIA "ENERGOREMONTS RĪGA", vienotais reģ. Nr. 40003458871; 
5.4. SIA "LATVIJAS ENERGOCELTNIEKS", vienotais reģ. Nr. 40103050565; 
5.5. Personu apvienība "MERKS-ENPROM" (dalībnieki: SIA "MERKS", vienotais 
reģ. Nr. 40003304295; ENPROM Sp. z o.o., reģistrācijas Nr. 142614663 (REGON, 
Polijas Republika)); 
5.6. Piegādātāju apvienība "CONSORTIUM RIGAS TPP2-HPP" (dalībnieki: SIA 
"ELSANA", vienotais reģ. Nr. 40003048441; ELCON BRATISLAVA a.s., 
reģistrācijas Nr. 35711299 (Slovākijas Republika); Alter Energo a.s., reģistrācijas Nr. 
44974701 (Slovākijas Republika)); 
5.7. SIA "Reck", vienotais reģ. Nr. 40003500721; 
5.8. Personu apvienība SIA Ditra Networks un AS Connecto Eesti (dalībnieki: SIA 
"Ditra Networks", vienotais reģ. Nr. 40003511655; Connecto Eesti AS, reģistrācijas 
Nr. 10722319 (Igaunijas Republika)). 
 
6. Noraidīto kandidātu nosaukumi un to noraidīšanas iemesli: nav. 
 
7. Sarunu posmi un to rezultāti: 
1. posms – Kandidātu atlase. 

1) Personu apvienība SIA "ELKO", AS "SEL POL" un AS "Leonhard Weiss 
Energy" (dalībnieki: SIA "ELKO", vienotais reģ. Nr. 40003002094; "SELPOL" 
SA, reģistrācijas Nr. 470590730 (REGON, Polijas Republika); LEONHARD 
WEISS ENERGY AS, reģistrācijas Nr. 10665798 (Igaunijas Republika)) atbilst 
kandidātu atlases prasībām dalībai iepirkuma procedūrā; 
2) Ārvalsts komersanta filiāle "Empower AS filiāle Latvijā", vienotais reģ. Nr. 
40103916578, atbilst kandidātu atlases prasībām dalībai iepirkuma procedūrā; 
3) SIA "ENERGOREMONTS RĪGA", vienotais reģ. Nr. 40003458871, atbilst 
kandidātu atlases prasībām dalībai iepirkuma procedūrā; 
4) SIA "LATVIJAS ENERGOCELTNIEKS", vienotais reģ. Nr. 40103050565, 
atbilst kandidātu atlases prasībām dalībai iepirkuma procedūrā; 
5) Personu apvienība "MERKS-ENPROM" (dalībnieki: SIA "MERKS", 
vienotais reģ. Nr. 40003304295; ENPROM Sp. z o.o., reģistrācijas Nr. 
142614663 (REGON, Polijas Republika)) atbilst kandidātu atlases prasībām 
dalībai iepirkuma procedūrā; 
6) Piegādātāju apvienība "CONSORTIUM RIGAS TPP2-HPP" (dalībnieki: SIA 
"ELSANA", vienotais reģ. Nr. 40003048441; ELCON BRATISLAVA a.s., 
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reģistrācijas Nr. 35711299 (Slovākijas Republika); Alter Energo a.s., 
reģistrācijas Nr. 44974701 (Slovākijas Republika)) atbilst kandidātu atlases 
prasībām dalībai iepirkuma procedūrā; 
7) SIA "Reck", vienotais reģ. Nr. 40003500721, atbilst kandidātu atlases 
prasībām dalībai iepirkuma procedūrā; 
8) Personu apvienība SIA Ditra Networks un AS Connecto Eesti (dalībnieki: 
SIA "Ditra Networks", vienotais reģ. Nr. 40003511655; Connecto Eesti AS, 
reģistrācijas Nr. 10722319 (Igaunijas Republika)) atbilst kandidātu atlases 
prasībām dalībai iepirkuma procedūrā. 
 

2. posms – Piedāvājumu izvērtēšana un sarunas. 
Nr. 
p.k. Pretendenta nosaukums 

Piedāvājuma cena bez 
PVN, EUR 

1. SIA "ENERGOREMONTS RĪGA" 10 499 983,09 
2. Piegādātāju apvienība "CONSORTIUM 

RIGAS TPP2-HPP" 10 577 482,59 
3. Personu apvienība SIA Ditra Networks un 

AS Connecto Eesti 11 466 168,85 
4. SIA "LATVIJAS ENERGOCELTNIEKS" 11 628 649,01 
5. SIA "Reck" 11 889 234,25 
6. Ārvalsts komersanta filiāle "Empower AS 

fili āle Latvijā" 12 298 730,88 
7. Personu apvienība "MERKS-ENPROM" 13 502 685,48 (piedāvātā 

cena) 
13 502 685,19 (cena pēc 

aritmētisko kļūdu 
labojuma) 

8. Personu apvienība SIA "ELKO", AS "SEL 
POL" un AS "Leonhard Weiss Energy" 14 962 898,50 

 
8. Sākotnējo piedāvājumu iesniegšanas termiņš, atvēršanas vieta, datums un 
laiks:  
8.1.Sākotnējo piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2018. gada 29. maijam 
plkst.10.00.  
8.2.Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: Elektronisko iepirkumu sistēma 
www.eis.gov.lv, 2018. gada 29. maijā plkst.10.03. 
 
9. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma l īgumu, piedāvātā 
līgumcena, kā arī piedāvājumu izvērt ēšanas kopsavilkums un pamatojums 
piedāvājuma izvēlei:  
9.1. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu: 

SIA "ENERGOREMONTS RĪGA", vienotais reģ. Nr. 40003458871; 
9.2. Piedāvātā līgumcena:  

10 499 983,09 EUR (desmit miljoni četri simti deviņdesmit deviņi tūkstoši 
deviņi simti astoņdesmit trīs euro, 09 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa 

9.3. Pamatojums piedāvājuma izvēlei: saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikumu 
līgumu slēgšanas tiesības tiek piešķirtas piedāvājumam ar viszemāko cenu. 
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10. Informācija, ja tā ir zināma, par to iepirkuma līguma vai vispār īgās 
vienošanās daļu, kuru izraudzītais piegādātājs plānojis nodot apakšuzņēmējiem, 
kā arī apakšuzņēmēju nosaukumi: 
SIA "ENERGOREMONTS RĪGA" (vienotais reģistrācijas Nr. 40003458871) 
apakšuzņēmēji: SIA "Pieci PA" (vienotais reģistrācijas Nr. 41503018880), materiālu 
piegāde, 10% no kopējā apjoma; SIA "Energokomplekss" (vienotais reģistrācijas Nr. 
40003856361), materiālu piegāde, 10% no kopējā apjoma; Elbud Katowice Sp. z o.o. 
(reģistrācijas Nr. 270647353 (REGON, Polijas Republika), projektēšana un būvdarbi, 
23% no kopējā apjoma; SIA "K2 projekts" (vienotais reģistrācijas Nr. 40103382864), 
projektēšana, 7% no kopējā apjoma, SIA "Primo Baltic" (vienotais reģistrācijas Nr. 
40003879881), būvdarbi, 8% no kopējā apjoma. 
 
11. Piedāvājuma noraid īšanas pamatojums, ja iepirkuma komisija atzinusi 
piedāvājumu par nepamatoti lētu: nav. 
 
12. Pamatojums lēmumam par katru noraid īto kandidātu un pretendentu, kā arī 
par katru iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstošu pieteikumu un 
piedāvājumu: 
12.1. Pretendents, kura piedāvājums tika noraidīts: Ārvalsts komersanta filiāle 
"Empower AS filiāle Latvijā", vienotais reģ. Nr. 40103916578; 
12.2. Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums: 

Ārvalsts komersanta filiāles "Empower AS filiāle Latvijā" piedāvājumā ir šādas 
neatbilstības sarunu procedūras nolikuma prasībām: 

1) nav sniegta prasītā informācija par balstu zemējumiem, 
zibensaizsardzības trosi un putnu atbaidīšanas ierīcēm; 

2) piedāvātajai līniju armatūrai norādīts tikai ražotāja nosaukums, par 
armatūru nav iesniegta nekāda cita informācija, t.sk. tehniskie dati; 

3) Darbu izpildes metožu un tehnoloģiju aprakstā norādīts, ka 330 kV 
kabeļus paredzēts guldīt arī tieši zemē, kas ir pretrunā ar sarunu 
procedūras tehniskā uzdevuma nosacījumiem. 

Ņemot vērā pretendenta piedāvājumā konstatētās neatbilstības, ārvalsts 
komersanta filiāles "Empower AS filiāle Latvijā" piedāvājums tika atzīts par 
tehniski neatbilstošu un tas tika noraidīts saskaņā ar sarunu procedūras 
nolikuma 19.2. punkta nosacījumiem. 

 
13. Iemesli, kuru dēļ netiek paredzēta elektroniska pieteikumu un piedāvājumu 
iesniegšana, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir pienākums pieteikumu 
un piedāvājumu saņemšanai izmantot elektroniskās informācijas sistēmas: nav. 
 
14. Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai: nav. 

 

 

Attīstības departamenta 
vadītājs 

Kaspars Krustkalns 

 

 

Velbergs 67725234 


