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Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

TRAUMATOLOĢIJAS UN ORTOPĒDIJAS SLIMNĪCA 
Duntes ielā 22, Rīgā, LV - 1005, reģistrācijas Nr. 40003410729 

Tālrunis 67 399 300, fakss 67 392 348, e-pasts: tos@tos.lv, www.tos.lv 

 

Atklāta konkursa  

„Elektroenerģijas iepirkums”, 

 iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2017/9K 

 

ZIŅOJUMS 

 

2017. gada 26. maijā, Rīgā, Duntes ielā 22 

 

 

1. Pasūtītājs:  

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”  

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 40003410729 

Duntes 22, Rīga, LV-1005, tālr. 67399300, fakss 67392348 

AS „Swedbank”, konta Nr. LV92HABA0551009437916, kods: HABALV22 

 

2. Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā 
un Pasūtītāja mājas lapā -21/04/2017. 

 

3. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums: 
ar slimnīcas valdes priekšsēdētājas A. Vaivodes 2017. gada 12. aprīļa rīkojumu Nr. 01-6/51 

apstiprinātā iepirkuma komisija: iepirkuma komisijas priekšsēdētāja: valdes locekle Inese 

Rantiņa, iepirkuma komisijas priekšsēdētājas vietnieks: galvenais ārsts Uģis Zariņš, 

komisijas locekļi: valdes priekšsēdētāja Anita Vaivode, energo un saimniecības nodaļas 

vadītājs Dainis Kalniņš, vecākā iepirkumu speciāliste Z. Liepiņa. 

 

4. Pasūtītājs piešķir iepirkuma līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam 

piedāvājumam, kuru nosaka, ņemot vērā cenu. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu 

atzīst to piedāvājumu, kurš atbilst nolikuma un tehnisko specifikāciju prasībām un kura 

cena ir viszemākā. 
 

5. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 
Piedāvājums jāiesniedz līdz 2017. gada 25.maijam plkst. 11.00, VSIA “Traumatoloģijas 

un ortopēdijas slimnīca” Rīgā, Duntes ielā 22, administratīvā korpusa II stāvā vecākai 

iepirkumu speciālistei Zanei Liepiņai, pretendentam nododot to personīgi vai nosūtot pa 

pastu. 

 

6. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: 
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notika 2017. gada 25.maijā, plkst. 11.00, VSIA 

„Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, administratīvā korpusa II stāvā Konferenču 

zālē, Duntes ielā 22, Rīgā, Latvijā. 
 

7. Pretendenta nosaukums, kurš iesniedzis piedāvājumu, kā arī piedāvātā cena: 

Nr. p. k. Pretendents, reģ. Nr., adrese 
Piedāvātā cena 36 

mēnešiem bez PVN 

1. 
SIA “INTER RAO LATVIA”, reģ. nr. 40103268639, 
Gustava Zemgaļa gatve 76, Rīga, LV-1039 

217 464.00 

2. 
SIA „Enefit”, reģ. Nr.4003824046, Vesetas iela 7, 

Rīga, LV-1013 

232 029.60 
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Nr. p. k. Pretendents, reģ. Nr., adrese 
Piedāvātā cena 36 

mēnešiem bez PVN 
3. AS „Latvenergo”, reģ. nr. 40003032949, Pulkveža 

Brieža iela 12, Rīga, LV-1230 
214 053.60 

4. SIA “AJ Power”, reģ. nr. 40103780693, Vīlandes iela 

16-5A, Rīga, LV-1010. 

210 369.60 

5. SIA “IMLITEX LATVIJA”, reģ. nr.40003628614, 

Daugavgrīvas iela 83/89, Rīga, LV- 1007. 

211 500.00 

 

8. Piedāvājumu vērtēšanas kopsavilkums, pretendents ar kuru nolemts slēgt iepirkuma 

līgumu, līgumcena (26.05.2017. Protokols nr. 3): 

8.1. Pretendentu piedāvājumu noformējuma pārbaude. 
8.2. Iepirkuma komisija izvērtē pretendentu piedāvājumu atbilstību atklāta konkursa 

nolikuma 18. līdz 28. punktā noteiktajām noformējuma prasībām un konstatēja, ka visi 

piedāvājumu noformējumi atbilst izvirzītajām prasībām. 

8.3. Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolēma, ka visi piedāvājumi var tikt 

vērtēti nākošajā posmā „Pretendentu atlases dokumentu pārbaude”. Balsojums: par – 5, 

pret – 0. 

 

8.4. Pretendentu atlases dokumentu pārbaude. 
8.4.1. SIA “INTER RAO LATVIA” Atlases dokumenti atbilst nolikuma 40. punktā 

izvirzītajām prasībām un piedāvājums var tikt vērtēts nākošajā posmā. Balsojums: 

par – 5, pret – 0. 

8.4.2. SIA „Enefit” Atlases dokumenti atbilst nolikuma 40. punktā izvirzītajām prasībām 

un piedāvājums var tikt vērtēts nākošajā posmā. Balsojums: par – 5, pret – 0. 

8.4.3. A/S „Latvenergo” Atlases dokumenti atbilst nolikuma 40. punktā izvirzītajām 

prasībām un piedāvājums var tikt vērtēts nākošajā posmā. Balsojums: par – 5, pret 

– 0. 

8.4.4. SIA “AJ Power” Atlases dokumenti atbilst nolikuma 40. punktā izvirzītajām 

prasībām un piedāvājums var tikt vērtēts nākošajā posmā. Balsojums: par – 5, pret 

– 0. 

8.4.5. SIA “IMLITEX LATVIJA” piedāvājuma 5.lpp. “Klientu saraksts” norādīts: A/s 

“Valmieras stikla šķiedra”, līguma termiņš no 01.07.2017. līdz 30.06.2018. 

Nolikuma 40.5. punkta prasība ir: “Pretendenta brīvā formā sagatavots un 

parakstīts līgumu saraksts par Pretendenta pēdējo 3 (trīs) gadu laikā, skaitot no 

piedāvājuma iesniegšanas, izpildītajiem līgumiem, kur vismaz 3 (trīs) līgumu 

ietvaros ir piegādājis preci ar 12 mēnešu patēriņu, ne mazāku kā 1 000 000 kWh 

katram, norādot Pasūtītāju, līguma priekšmetu, to aprakstu un apjomu”. Iepirkuma 

komisija vienbalsīgi balsjot par, nolemj, ka līgums ar A/s “Valmieras stikla 

šķiedra” neapliecina pretendenta pieredzi, jo līgums vēl tiks izpildīts. Izvirzot 

šādu prasību iepirkumā, iepirkumi komisijas mērķis bija pārliecināties par 

pretendenta pieredzi un spēju izpildīt līgumu. Iepirkuma komisija nolemj, ka 

piedāvājums neatbilst nolikuma 40.5. prasībai un netiek virzīts vērtēšanai tālāk. 

Balsojums: par – 5, pret – 0. 

 
8.5. Pretendentu Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude . 

8.5.1. Iepirkuma komisija konstatē, ka SIA “INTER RAO LATVIA”, SIA „Enefit”, A/S 

„Latvenergo” un SIA “AJ Power” Tehniskie piedāvājumi atbilst nolikuma 42.-

43. punktā izvirzītajām prasībām un tehniskajām specifikācijām. Iepirkuma 

komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolēma, ka piedāvājumi var tikt vērtēti nākošajā 
posmā „Finanšu piedāvājuma pārbaude”. Balsojums: par – 5, pret – 0. 
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8.6. Pretendentu Finanšu piedāvājumu pārbaude. 

Nr. p. k. Pretendents, reģ. Nr., adrese 
Piedāvātā cena 36 

mēnešiem bez PVN 

1. 
SIA “INTER RAO LATVIA”, reģ. nr. 40103268639, 
Gustava Zemgaļa gatve 76, Rīga, LV-1039 

217 464.00 

2. 
SIA „Enefit”, reģ. Nr.4003824046, Vesetas iela 7, 

Rīga, LV-1013 

232 029.60 

3. AS „Latvenergo”, reģ. nr. 40003032949, Pulkveža 
Brieža iela 12, Rīga, LV-1230 

214 053.60 

4. SIA “AJ Power”, reģ. nr. 40103780693, Vīlandes iela 

16-5A, Rīga, LV-1010. 

210 369.60 

 

Iepirkuma komisija pārbauda: 

8.6.1. aritmētiskās kļūdas Finanšu piedāvājumā un tādas netiek konstatētas. 

8.6.2. vai piedāvājums nav nepamatoti lēts – nekonstatē. 
 

8.7. Lēmuma pieņemšana. 
8.8. Iepirkuma komisija nolēma atzīt SIA “AJ Power” par pretendentu, kuram būtu 

piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, jo tā piedāvājums ir saimnieciski 

visizdevīgākais - kvalifikācija atbilst Nolikumā norādītajām prasībām un piedāvājumi 

ir ar viszemāko cenu. 

8.9. Saskaņā ar nolikuma 37. punktu, pārliecinās, vai SIA “AJ Power” nav izslēdzama no 

iepirkuma procedūras, saskaņā ar PIL 39.1 panta nosacījumiem, un konstatē, ka SIA 

SIA “AJ Power” nav neviens no šajā punktā minētajiem gadījumiem. 

8.10. Iepirkuma komisija nolēma slēgt līgumus ar SIA “AJ Power” par kopējo summu 

210 369.60 EUR bez PVN uz 36 mēnešiem. 

 

 

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja:    ___________________ I. Rantiņa  

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājas vietnieks:  ___________________U. Zariņš  

 

Komisijas locekļi:      ___________________ A. Vaivode 

    

        ___________________ D. Kalniņš 

 

___________________ Z. Liepiņa 

 


