
IZRAKSTS 

Iepirkuma procedūras būvdarbu veikšanai  

no 20 000 – 169 999 euro  

„Radiomonitoringa punkta “Liepāja” izbūves projektēšana un izbūve” 

 (Identifikācijas Nr. VASES 2018/10) 

ZIŅOJUMS 
Rīgā, 2018. gada 31. jūlijā 

Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs: VAS „Elektroniskie sakari” (turpmāk– „VAS ES”), 

reģ.Nr.40003021907. 

Adrese: Eksporta iela 5, Rīga, LV – 1010. 

Iepirkuma identifikācijas Nr. VASES 2018/10 

Iepirkuma procedūras veids: Iepirkumu procedūra būvdarbu veikšanai no 20 000 – 169 999 euro. 

Iepirkuma priekšmets: „Radiomonitoringa punkta “Liepāja” izbūves projektēšana un izbūve”. 

Paziņojums par līgumu publicēts internetā (www.iub.gov.lv): 2018. gada 29. jūnijā 

Iepriekšējais informatīvais paziņojums publicēts internetā (www.iub.gov.lv): nav bijis publicēts. 

Pretendentam noteiktās piedāvājuma noformēšanas prasības: 

Noformēšanas prasības ir norādītas iepirkuma nolikuma 11. punktā. 

Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības: 

Kvalifikācijas prasības ir norādītas iepirkuma nolikuma 16. punktā. 

Piedāvājuma vērtēšanas un izvēles kritērijs ir: 

Iepirkuma dokumentācijas prasībām un Tehniskajai specifikācijai atbilstošs saimnieciski 

visizdevīgākais piedāvājums, vadoties pēc šādiem kritērijiem: 

Nr.p.k. Kritērijs 
Maksimālais 

punktu skaits 

1. Finanšu piedāvājums – cena EUR (bez PVN) 

Punktu skaits = 60 x  Zemākā izvērtējamā cena starp Pretendentu piedāvājumiem 

Pretendenta piedāvātā izvērtējamā cena 
 

60 

2.  Tehniskais piedāvājums – radiomonitoringa punkta “Liepāja” is 

projektēšanas un būvniecības darbu veikšanas termiņš saskaņā ar 

Tehniskajā piedāvājumā norādīto. 

Ja Pretendenta piedāvātais termiņš būs : 

 26(divdesmit sešas) nedēļas, iegūtais vērtējamo punktu skaits – 0; 

 24 (divdesmit četras) nedēļas, iegūtais vērtējamo punktu skaits – 5; 

 22 (divdesmit divas) nedēļas, iegūtais vērtējamo punktu skaits – 10; 

 20 (divdesmit) nedēļas, iegūtais vērtējamo punktu skaits – 15; 

 18 (astoņpadsmit) nedēļas, iegūtais vērtējamo punktu skaits – 20. 

20 

3.  Pieredzes vērtējums – par Pretendenta pēdējo trīs gadu laikā realizētajiem 

līdzvērtīgu elektronisko sakaru tīkla torņu projektēšanas un  būvniecības  

darbu projektiem 

Piešķiramie vērtējuma punkti par Pretendenta pēdējo trīs gadu laikā realizētajiem 

līdzvērtīgu elektronisko sakaru tīkla torņu projektēšanas un būvniecības darbu projektiem: 

 ja ir realizēti 10 projekti iegūtais vērtējamo punktu skaits – 0; 

 ja ir realizēti 11 -15 projekti iegūtais vērtējamo punktu skaits –5; 

 ja ir realizēti 16 -20 projekti iegūtais vērtējamo punktu skaits –10; 

 ja ir realizēti 21 -25 projekti iegūtais vērtējamo punktu skaits –15; 

 ja ir realizēti vairāk kā 25 projekti iegūtais vērtējamo punktu skaits –20. 

20 

Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits 100 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2018. gada 11. jūlijs, plkst. 11:00. 

 

http://www.iub.gov.lv/
http://www.iub.gov.lv/
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Piedāvājums atvēršanas vieta, datums, laiks: Rīga, Eksporta iela 5, 2.stāva konferenču zāle, 

2018. gada 11. jūlijs, plkst. 11:00. 

Iesniegtie piedāvājumi:  

Pretendents 
Piedāvājuma iesniegšanas 

datums un laiks 

SIA „Latvijas Energoceltnieks” 

Reģ.Nr. 40103050565 

11.07.2018. 

plkst. 10:12 

N
r.

p
.k

. 

Nosaukums 
Izmaksas bez 

PVN (EUR) 

PVN 21 % 

(EUR) 

Izmaksas ar PVN 

21 % (EUR) 

1. 
Radiomonitoringa punkta “Liepāja” 

projektēšana 
5 775,00 1 212,75 6 987,75 

2. 
Radiomonitoringa punkta “Liepāja” 

būvniecības autoruzraudzība 
720,00 151,20 871,20 

2. 

Radiomonitoringa punkta “Liepāja” 

būvniecība saskaņā ar izstrādāto 

projektu (t.sk. teritorijas labiekārtošana 

un objekta nodošana ekspluatācijā) 

100 109,83 21 023,06 121 132,89 

3. Citas izmaksas 1750,00 367,50 2 117,50 

KOPĀ: 108 354,83 22 754,51 131 109,34 

 

Pretendents 
Piedāvājuma iesniegšanas 

datums un laiks 

SIA „EMPOWER” 

Reģ.Nr. 500035363201 

11.07.2018. 

plkst. 10:30 

N
r.

p
.

k
. Nosaukums 

Izmaksas bez 

PVN (EUR) 

PVN 21 % 

(EUR) 

Izmaksas ar PVN 

21 % (EUR) 

1. 
Radiomonitoringa punkta “Liepāja” 

projektēšana 
5 400,00 1 134,00 6 534,00 

2. 
Radiomonitoringa punkta “Liepāja” 

būvniecības autoruzraudzība 
700,00 147,00 847,00 

2. 

Radiomonitoringa punkta “Liepāja” 

būvniecība saskaņā ar izstrādāto 

projektu (t.sk. teritorijas labiekārtošana 

un objekta nodošana ekspluatācijā) 

101 545,26 21 324,50 122 869,76 

3. Citas izmaksas 0,00 0,00 0,00 

KOPĀ: 107 645,26 22 605,50 130 250,76 

Pretendentu piedāvājumu noformējuma atbilstība Iepirkuma nolikuma 11. punktā noteiktajām 

prasībām: 

Pretendents Vērtējums 

SIA „Latvijas Energoceltnieks” Atbilst 

SIA „EMPOWER” Atbilst 

Pretendentu piedāvājumu atlases dokumentu atbilstība Iepirkuma nolikuma 17. – 19. punktā 

noteiktajām prasībām: 

Pretendents Vērtējums 

SIA „Latvijas Energoceltnieks” Atbilst 

SIA „EMPOWER” Daļēji atbilst 

Pārbaudot SIA „EMPOWER” piedāvājumu, Komisija konstatēja, ka nav iesniegts 18.2. punktā 

noteiktais apakšuzņēmēja/personas, uz kuras spējām Pretendents balstās, apliecinājums, ka uz 

to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā daļā noteiktie Pretendenta izslēgšanas 

noteikumi. Šī informācija ir pārbaudāma izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas 

sistēmu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā. Komisija šo nepilnību uzskatīja par 

nebūtisku, atzīstot SIA „EMPOWER” iesniegtos atlases dokumentus par daļēji atbilstošiem 

Iepirkuma nolikuma 17. – 19. punktā noteiktajām prasībām un turpināja vērtēt piedāvājumu. 
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Pretendentu atbilstība Iepirkuma nolikuma 16. punktā noteiktajām kvalifikācijas prasībām: 

Pretendents Vērtējums 

SIA „Latvijas Energoceltnieks” Atbilst 

SIA „EMPOWER” Atbilst 

Pretendenta Tehniskā piedāvājuma atbilstība Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām: 

Pretendents Vērtējums 

SIA „Latvijas Energoceltnieks” Atbilst 

SIA „EMPOWER” Atbilst 

Aritmētiskās kļūdas Finanšu piedāvājumā:  

Komisijas locekļi pārbaudīja vai SIA „Latvijas Energoceltnieks” un SIA „EMPOWER” Finanšu 

piedāvājumos nav aritmētiskās kļūdas. Komisijas locekļi aritmētiskās kļūdas nekonstatēja 

SIA „Latvijas Energoceltnieks” un SIA „EMPOWER” un atzina tos par atbilstošiem. 

Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšana.  

Ņemot vērā to, ka Iepirkuma uzvarētāja noteikšanas kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais 

piedāvājums, Komisija veica salīdzinošo izvērtējumu: 

N
r.

p
.k

. 

Kritērijs 

Maksi-

mālais 

punktu 

skaits 

SIA „Latvijas 

Energoceltnieks” 
SIA „EMPOWER” 

Piedāvājums Punkti Piedāvājums Punkti 

1 
Finanšu piedāvājums – cena EUR 

(bez PVN) 
60 108 354.83 59.61 107 645.26 60.00 

2 

Tehniskais piedāvājums – 

radiomonitoringa punkta “Liepāja” is 

projektēšanas un būvniecības darbu 

veikšanas termiņš saskaņā ar 

Tehniskajā piedāvājumā norādīto. 

20 26.00 0.00 20.00 15.00 

Ja Pretendenta piedāvātais termiņš būs : 

       26(divdesmit sešas) nedēļas, 

iegūtais vērtējamo punktu skaits – 0;

       24 (divdesmit četras) nedēļas, 

iegūtais vērtējamo punktu skaits – 5;

       22 (divdesmit divas) nedēļas, 

iegūtais vērtējamo punktu skaits – 10;

       20 (divdesmit) nedēļas, iegūtais 

vērtējamo punktu skaits – 15;

       18 (astoņpadsmit) nedēļas, iegūtais 

vērtējamo punktu skaits – 20.

3 

Pieredzes vērtējums – par 

Pretendenta pēdējo trīs gadu laikā 

realizētajiem līdzvērtīgu elektronisko 

sakaru tīkla torņu projektēšanas un  

būvniecības  darbu projektiem 

20 21.00 15.00 24.00 15.00 

Piešķiramie vērtējuma punkti par 

Pretendenta pēdējo trīs gadu laikā 

realizētajiem līdzvērtīgu elektronisko 

sakaru tīkla torņu projektēšanas un 

būvniecības darbu projektiem: 

       ja ir realizēti 10 projekti iegūtais 

vērtējamo punktu skaits – 0;

       ja ir realizēti 11 -15 projekti 

iegūtais vērtējamo punktu skaits –5;

       ja ir realizēti 16 -20 projekti 

iegūtais vērtējamo punktu skaits –10;

       ja ir realizēti 21 -25 projekti 

iegūtais vērtējamo punktu skaits –15;

       ja ir realizēti vairāk kā 25 

projekti iegūtais vērtējamo punktu skaits 

–20.

Maksimālais iespējamais kopējais punktu 

skaits 
100   74.61   90.00 
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Piedāvājumu vērtēšanas rezultātā Komisija par Iepirkuma uzvarētāju (saimnieciski 

visizdevīgākā piedāvājuma iesniedzēju) atzina SIA „EMPOWER” ar piedāvājuma vērtējuma kopējo 

punktu skaitu – 90,00. 

Pretendents, ar kuru nolemts slēgt līgumu:  SIA „EMPOWER” par kopējo līguma summu 

EUR 107 645,26 (viens simts septiņi tūkstoši seši simti četrdesmit pieci euro, 26  centi) bez 

pievienotās vērtības nodokļa. 

Izvēlētā Pretendenta pārbaude par to, ka uz viņu nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 

9. panta astotajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 32. punktā 

noteikto: 

Pretendents Vērtējums 

SIA „EMPOWER” Nav attiecināmi 

SIA “BM Būvprojekts” Nav attiecināmi 

 


