
Iepirkuma procedūras ziņojums 

atklāts konkurss 

„Optisko tīklu izbūves materiālu piegāde” 
 

atbilstoši MK noteikumu Nr. 187 “Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma procedūru un metu konkursu 

norises kārtība” 21.punktam 
 

1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja 

nosaukums un adrese,  

iepirkuma identifikācijas numurs, 

iepirkuma procedūras veids un tās 

izvēles pamatojums, 

 kā arī iepirkuma līguma vai 

vispārīgās vienošanās priekšmets. 

- Valsts akciju sabiedrība „Latvijas dzelzceļš” (turpmāk – 

LDZ), Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547, Latvija; 

- iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ 2019/14-IB; 

- atklāts konkurss; 

- iepirkums organizēts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēju iepirkumu likuma un iekšējo normatīvo aktu 

noteikumiem, lai “Latvijas dzelzceļš” sekmīgi nodrošinātu 

infrastruktūras ekspluatācijas vajadzības. 

- iepirkuma līguma priekšmets: optisko tīklu izbūves materiālu 

piegāde saskaņā ar konkursa nolikumu. 

2. Datums, kad paziņojums par līgumu 

un periodiskais informatīvais 

paziņojums, ja tāds ir izmantots, 

publicēts Iepirkumu uzraudzības 

biroja tīmekļvietnē, 

 un publicēts Eiropas Savienības 

Oficiālajā Vēstnesī. 

Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē – 2019.gada 

20.aprīlis (https://pvs.iub.gov.lv/show/576139); 

Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī – 2019.gada 23.aprīlis; 

Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk tekstā – EIS) e-

konkursu apakšsistēmā 

(https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/20235); 

VAS “Latvijas dzelzceļš” internet mājas lapā 

(https://www.ldz.lv/lv/iepirkumi) 

3. Iepirkuma komisijas sastāvs 

 un tās izveidošanas pamatojums,  

iepirkuma procedūras dokumentu 

sagatavotāji un pieaicinātie eksperti. 

Sastāvs – VAS „Latvijas dzelzceļš” Informācijas tehnoloģiju 

un telekomunikāciju direkcijas, juridisko un administratīvo 

lietu direkcijas, finanšu direkcijas, kā arī iepirkumu biroja 

pārstāvji; 

iepirkuma komisijas izveidošanas pamatojums - saskaņā ar 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma un 

iekšējo normatīvo aktu noteikumiem (iepirkuma komisija 

apstiprināta ar VAS „Latvijas dzelzceļš” 2019.gada 1.marta 

rīkojumu Nr. D-1.14./82-2019); 

iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāji: iepirkuma 

komisija un VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkuma biroja vecākā 

iepirkumu speciāliste. 

4. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2019.gada 27.maijā, 

plkst. 10.00. (pēc Latvijas Republikas laika) Elektronisko 

iepirkumu sistēmā (EIS) e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa 

sadaļā. 

5. To pretendentu nosaukumi, kuri ir 

iesnieguši piedāvājumus, kā arī 

piedāvātās cenas vai izmaksas. 

SIA "Baltic project group" piedāvājums: 

- iepirkuma priekšmeta daļā Nr.1 - 188 985.00 EUR (bez 

PVN); 

- iepirkuma priekšmeta daļā Nr.5 - 33 163.53 EUR (bez PVN). 

 

SIA "ELEKTRIKA" piedāvājums: 

- iepirkuma priekšmeta daļā Nr.1 - 159 971.50 EUR (bez 

PVN); 

- iepirkuma priekšmeta daļā Nr.2 - 246 644.00 EUR (bez 

PVN). 

 

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/20235


SIA "Energokomplekss" piedāvājums: 

- iepirkuma priekšmeta daļā Nr.1 - 119 923.60 EUR (bez 

PVN); 

- iepirkuma priekšmeta daļā Nr.2 - 353 264.00 EUR (bez 

PVN); 

- iepirkuma priekšmeta daļā Nr.4 - 9 942.20 EUR (bez PVN). 

6. Piedāvājumu skaita samazināšanas 

gadījumā norāda izraudzīto 

pretendentu nosaukumus un to 

izraudzīšanās iemeslus, noraidīto 

pretendentu nosaukumus un to 

noraidīšanas iemeslus. 

Netika piemērots. 

7. Piedāvājumu atvēršanas vieta, 

datums un laiks. 
Piedāvājumi tika atvērti elektroniski Elektronisko iepirkumu 

sistēmā (EIS) tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa 

beigām - 2019.gada 27.maijā, plkst. 10.00 (pēc Latvijas 

Republikas laika) Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV – 1547, 3.stāvā, 

339.kab. 

8. Konkursa rezultāts. Piedāvājumu izvēles kritērijs: saimnieciski visizdevīgākais 

piedāvājums, ņemot vērā tikai cenas kritēriju. Par iepirkuma 

uzvarētājiem tika atzīti konkursa nolikuma prasībām atbilstošs 

piedāvājums ar viszemāko cenu (EUR bez PVN) katrā 

iepirkuma priekšmeta daļā pilnā apjomā.  

Rezultāts: VAS „Latvijas dzelzceļš” valdes 2019.gada 

11.jūlija lēmums Nr.VL-23/78 „Par atklāta konkursa „Par 

atklāta konkursa “Optisko tīklu izbūves materiālu piegāde” 

(iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2019/14-IB) rezultātiem un 

līgumu slēgšanu”. 

9. Tā pretendenta (vai pretendentu) 

nosaukums, ar kuru (vai kuriem) 

nolemts slēgt iepirkuma līgumu, 

piedāvātā līgumcena, kā arī 

piedāvājumu izvērtēšanas 

kopsavilkums un pamatojums 

piedāvājuma izvēlei. 

Ar minēto valdes lēmumu nolemts atzīt par uzvarētājiem 

konkursā: 
- iepirkuma priekšmeta daļā Nr.1 un Nr.4 SIA 

“Energokomplekss” (reģ.Nr. 40003856361) par kopējo 

summu 129 847.80 EUR (viens simts divdesmit deviņi 

tūkstoši astoņi simti četrdesmit septiņi euro, 80 centi) bez 

PVN; 

- iepirkuma priekšmeta daļā Nr.2 SIA "ELEKTRIKA" 

(reģ.Nr. 40103234844) par kopējo summu 246 644.00 EUR 

(divi simti četrdesmit seši tūkstoši seši simti četrdesmit četri 

euro) bez PVN; 

- iepirkuma priekšmeta daļā Nr.5 SIA “Baltic Project 

Group” (reģ.Nr. 40002078769) par kopējo summu 33 163.53  

EUR (trīsdesmit trīs tūkstoši viens simts sešdesmit trīs euro, 

53 centi) bez PVN. 

10. Informācija, ja tā ir zināma, par to 

iepirkuma līguma vai vispārīgās 

vienošanās daļu, kuru izraudzītais 

piegādātājs plānojis nodot 

apakšuzņēmējiem, kā arī 

apakšuzņēmēju nosaukumi. 

-  

 

11. Pamatojums lēmumam par katru 

noraidīto pretendentu, kā arī par 

katru iepirkuma procedūras 

dokumentiem neatbilstošu 

piedāvājumu. 

Noraidītie pretendenti: 

 -  iepirkuma priekšmeta daļā Nr. 1 - SIA "ELEKTRIKA", 

pamatojoties uz to, ka ar piedāvājumu nav iesniegti visi 

nolikumā prasītie dokumenti; 



-  iepirkuma priekšmeta daļā Nr.2 - SIA “Energokomplekss” 

pamatojoties uz to, ka ar piedāvājumu nav iesniegti visi 

nolikumā prasītie dokumenti. 

12. Lēmuma pamatojums, ja iepirkuma 

komisija pieņēmusi lēmumu 

pārtraukt vai izbeigt iepirkuma 

procedūru. 

Iepirkuma priekšmeta daļa Nr. 3 izbeigta bez rezultāta, 

pamatojoties uz MK noteikumu Nr.187 “Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju iepirkuma procedūru un metu 

konkursu norises kārtība” 233.punktu. 

13. Piedāvājuma noraidīšanas 

pamatojums, ja iepirkuma komisija 

atzinusi piedāvājumu par 

nepamatoti lētu. 

- 

14. Iemesli, kuru dēļ netiek paredzēta 

elektroniska piedāvājumu 

iesniegšana, ja sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzējam ir 

pienākums piedāvājumu 

saņemšanai izmantot elektroniskās 

informācijas sistēmas. 

- 

15. Konstatētie interešu konflikti un 

pasākumi, kas veikti to novēršanai. 
- 

 

  



Pielikums – Iepirkuma procedūras ziņojumam 
 

 

Atklāts konkurss 

„Piesūcinātu koka gulšņu, pārmiju un tilta brusu piegāde” 

(Iepirkuma identifikācijas Nr. 2019/7-IB) 

 

PRETENDENTU IESNIEGTO FINANŠU PIEDĀVĀJUMU APKOPOJUMS 

  
Daļai Nr. 1 - Piesūcinātu ozolkoka gulšņu ar metāla plāksnēm galos piegāde 

Pretendents Iesniegšanas datums un 

laiks 

Vienības cena  

par 1 gab. 

(EUR bez PVN) 

"Frido" SIA 18.03.2019 plkst. 11:45 54.20 

"TAKA M" SIA 15.03.2019 plkst. 22:34 55.00 

 

Track Tec Lipa Sp. z o.o. 14.03.2019 plkst. 13:09 80.23 

 

 

Daļai Nr. 2 - Piesūcinātu skujkoka gulšņu ar metāla plāksnēm galos piegāde 

Pretendents Iesniegšanas datums un 

laiks 

Vienības cena  

par 1 gab. 

 (EUR bez PVN) 

"Frido" SIA 18.03.2019 plkst. 11:45 25.20 

 

"MDK Trading" SIA 18.03.2019 plkst. 12:32 25.70 

 

"TAKA M" SIA 15.03.2019 plkst. 22:34 21.15. 

 

 

Daļai Nr. 3 - Piesūcinātu ozolkoka pārmiju brusu ar metāla plāksnēm galos piegāde 

Pretendents Iesniegšanas datums un 

laiks 

Vienības cena  

par 1 m3 

(EUR bez PVN) 

"TAKA M" SIA 15.03.2019 plkst. 22:34 617.00 

Track Tec Lipa Sp. z o.o. 14.03.2019 plkst. 13:09 701.50 

 

 

Daļai Nr. 4 - Piesūcinātu skujkoka pārmiju brusu (komplektu) ar metāla plāksnēm galos 

piegāde 

Pretendents Iesniegšanas datums un 

laiks 

Vienības cena 

par 1 m3 

(EUR bez PVN) 

"Frido" SIA 18.03.2019 plkst. 11:45 272.00 

 

"TAKA M" SIA 15.03.2019 plkst. 22:34 300.00 

 

 

 

 



 

 

 

Daļai Nr. 5 - Piesūcinātu skujkoka pārmiju brusu (dažādos garumos) ar metāla plāksnēm 

galos piegāde 

Pretendents Iesniegšanas datums un 

laiks 

Vienības cena 

par 1 m3 

(EUR bez PVN) 

"TAKA M" SIA 15.03.2019 plkst. 22:34 300.00 

 

 

Daļai Nr. 6 - Piesūcinātas ozolkoka tiltu brusas 

Pretendents Iesniegšanas datums un 

laiks 

Vienības cena 

par 1 gab. 

(EUR bez PVN) 

"TAKA M" SIA 15.03.2019 plkst. 22:34 100.00 

 

Track Tec Lipa Sp. z o.o. 14.03.2019 plkst. 13:09 109.60 

 
 


