Atklāta konkursa

„Dabasgāzes piegāde ēkām
Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75, Rīgā, Baldones ielā 1B,
Valmierā, Tērbatas ielā 13 un Jelgavā, Akadēmijas ielā 9”
(iepirkuma identifikācijas Nr. TNA2017/10)
Ziņojums par iepirkuma procedūru
Rīgā 2017.gada 4.oktobrī
Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs
Valsts akciju sabiedrība “Tiesu namu aģentūra”, reģistrācijas Nr. 40003334410
Pasūtītāja juridiskā adrese
Rīga, Baldones iela 1B, LV-1007
Iepirkuma identifikācijas Nr. TNA2017/10
Iepirkuma priekšmets
Dabasgāzes iegāde VAS Tiesu namu aģentūra vajadzībām saskaņā ar Nolikuma tehnisko
specifikāciju.
Līguma izpildes termiņš – 2 (divi) gadi. CPV kods: 09123000-7 (Dabasgāze).
Iepirkuma metode
Atklāts konkurss (iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta 1.daļas 1.punktu).
Publicēšana internetā
• Paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā
11.09.2017.(pielikums Nr.1).
• Informatīvs paziņojums par plānoto iepirkumu, pievienojot konkursa nolikumu, VAS Tiesu
namu aģentūra mājas lapā internetā publicēts 11.09.2017.(pielikums Nr. 2).
• Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas
lapā internetā 19.09.2017.(pielikums Nr.3).
• Informatīvs paziņojums par plānoto iepirkumu, pievienojot konkursa nolikumu ar 18.09.2017.
grozījumiem, VAS Tiesu namu aģentūra mājas lapā internetā publicēts 19.09.2017., 19.09.2017.
un 21.09.2017. publicēti ieinteresēto piegādātāju jautājumi un pasūtītāja atbildes, pēc iepirkuma
pabeigšanas publicēts procedūras ziņojums un iepirkuma līgums (pielikums Nr. 4).
• Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja
mājas lapā internetā 10 (desmit) darbdienu laikā pēc tam, kad noslēgts iepirkuma līgums
10.2017.(Pielikums Nr.5).
• Iepriekšējs informatīvais paziņojums par iepirkumu nav ticis publicēts.
Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums
Pamatojoties uz VAS „Tiesu namu aģentūra” valdes 08.06.2017. lēmumu (sēdes protokols Nr.19),
izveidota komisija iepirkuma rīkošanai šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
Māris Meņģelsons, VAS Tiesu namu aģentūra finanšu direktors;
Komisijas locekļi:
Ēriks Dunovskis, VAS Tiesu namu aģentūra Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas daļas
enerģētiķis;
Jānis Bērziņš, VAS Tiesu namu aģentūra Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas daļas vadītājs;
Komisijas sekretāre:
Anda Igovena, VAS Tiesu namu aģentūra lietvede-arhivāre.
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-2Iepirkuma dokumentācijas sagatavotāji
Iepirkuma komisijas locekļi
Pieaicinātie eksperti
Nav
Piedāvājuma izvēles kritērijs
Nolikuma prasībām atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar zemāko fiksēto dabasgāzes
cenu par 1 (vienu) kWh (cenā ir iekļauts balansēšanas pakalpojums un tirdzniecības komponente, bez
pievienotās vērtības nodokļa, cenā nav iekļautas sistēmas (dabasgāzes uzglabāšanas, pārvades un
sadales) pakalpojumu izmaksas un akcīzes nodoklis) visā iepirkuma līguma darbības laikā.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš
02.10.2017. plkst.11.00
Piedāvājuma atvēršanas vieta un datums
VAS „Tiesu namu aģentūra” birojs Rīgā, Baldones ielā 1B, 02.10.2017. plkst.11.00
Iesniegtie piedāvājumi
Tika reģistrēts 1 pretendents:
Nr.p
Juridiskās personas
.k.
nosaukums un
reģistrācijas Nr.
1

AS Latvenergo,
Reģ. Nr.40003032949

Juridiskā adrese

Biroja adrese

Piedāvājuma
iesniegšanas
datums un laiks

Pulkveža Brieža iela
12, Rīga, LV-1230

Pulkveža Brieža iela
12, Rīga, LV-1230

02.10.2017.
plkst.10.45

Finanšu piedāvājumā minētā cena
Juridiskās personas nosaukums un
Nr.
reģistrācijas Nr.
p.k.
1

AS Latvenergo,
Reģ. Nr.40003032949

Cena par 1
(vienu) kWh
EUR bez PVN

Piedāvātā līgumcena par visu
plānoto apjomu
EUR bez PVN (informācijai)

0,01880

51 123,22

Tika sasauktas 4 komisijas sēdes :
Nolikuma apstiprināšanas sēde – 05.09.2017. (sēdes protokols Nr.1 ziņojuma pielikumā Nr.6);
Nolikuma grozījumu apstiprināšanas sēde – 18.09.2017. (sēdes protokols Nr.1 ziņojuma pielikumā
Nr.7);
Piedāvājumu atvēršanas sēde – 02.10.2017. (sēdes protokols Nr.2 ziņojuma pielikumā Nr.8).
Piedāvājumu vērtēšanas sēde – 02.10.2017. (sēdes protokols Nr.3 ziņojuma pielikumā Nr.9).
Noraidītie pretendenti un to noraidīšanas pamatojums
Nav
Pamatojums iepirkuma procedūras nepārtraukšanai saskaņā ar Ministru kabineta 28.02.2017.
noteikumu Nr.107 (prot. Nr. 10 24. §) “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība”
19.pantu
Komisija konstatēja, ka Latvijas Republikas teritorijā dabasgāzes piegādes pakalpojumus pasūtītājam
nepieciešamajā apjomā var sniegt arī AS Latvijas gāze, kas nav iesniegusi savu piedāvājumu atklātam
konkursam. Komisija konstatēja, ka atklāta konkursa nolikumā noteiktās prasības ir samērīgas un
izpildāmas arī AS Latvijas gāze, tādēļ komisija atzina vienīgo pretendentu AS Latvenergo (Reģ.
Nr.40003032949) par pretendentu, ar kuru slēdzams iepirkuma līgums.
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-3Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un piedāvātā līgumcena
Juridiskās personas
nosaukums un reģ. Nr.
AS Latvenergo,
Reģ. Nr.40003032949

Juridiskā un biroja
adrese

Cena par 1
Piedāvātā līgumcena par visu
(vienu) kWh
plānoto apjomu
EUR bez PVN EUR bez PVN (informācijai)

Pulkveža Brieža iela
12, Rīga, LV-1230

0,01880

51 123,22

Paziņojums par lēmuma pieņemšanu pretendentam nosūtīts 02.10.2017.(Pielikums Nr.10).
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 60. panta devīto daļu, kurā noteikts, ka iepirkuma līgumu vai
vispārīgo vienošanos var slēgt, neievērojot nogaidīšanas termiņu, ja vienīgajam pretendentam ir
piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības un nav kandidātu vai pretendentu, kas būtu tiesīgi
iesniegt iesniegumu PIL 68. pantā noteiktajā kārtībā, komisija nolēma ieteikt pasūtītājam slēgt
iepirkuma līgumu ar AS Latvenergo nekavējoties.
Pielikumi:
Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2
Pielikums Nr.3
Pielikums Nr.4

Pielikums Nr.5
Pielikums Nr.6
Pielikums Nr.7
Pielikums Nr.8
Pielikums Nr.9
Pielikums Nr.10
Pielikums Nr.11

Iepirkuma uzraudzības biroja interneta mājas lapas izdruka “Paziņojums par
līgumu”, 10 lp.
VAS Tiesu namu aģentūra interneta mājas lapas izdruka (informācija par
atklātu konkursu, nolikums), 1 lp.
Iepirkuma uzraudzības biroja interneta mājas lapas izdruka “Paziņojums par
izmaiņām vai papildu informāciju”, 3 lp.
VAS Tiesu namu aģentūra interneta mājas lapas izdruka (informācija par
atklāta konkursa nolikuma 18.09.2017. grozījumiem, piegādātāju jautājumi/
pasūtītāja atbildes par nolikumu, procedūras ziņojums un iepirkuma līgums), 3
lp.
Iepirkuma uzraudzības biroja interneta mājas lapas izdruka “Paziņojums par
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu”, 8 lp.
Nolikuma apstiprināšanas sēdes protokols Nr.1 ar 1 pielikumu.
Nolikuma grozījumu apstiprināšanas sēdes protokols Nr.2 ar 4 pielikumiem.
Piedāvājumu atvēršanas sēdes protokols Nr.3 ar 3 pielikumiem.
Piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.4 ar 3 pielikumiem.
Pretendentam nosūtītais paziņojums par lēmuma pieņemšanu Nr. 01-24/55 un
nosūtīšanu/saņemšanu apliecinošas izdrukas, 3 lp.
Sarakste ar ieinteresēto piegādātāju AS Latvenergo un atbildes
nosūtīšanas/saņemšanas apstiprinājums, 3 lp.

Komisijas priekšsēdētājs:
VAS Tiesu namu aģentūra finanšu direktors
Komisijas locekļi:
VAS Tiesu namu aģentūra
Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas daļas enerģētiķis
VAS Tiesu namu aģentūra
Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas daļas vadītājs
Komisijas sekretāre
VAS „Tiesu namu aģentūra” lietvede-arhivāre
Ziņojums par iepirkuma procedūru (identifikācijas Nr. TNA2017/10)

M.Meņģelsons

Ē.Dunovskis
J.Bērziņš

A.Igovena

