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IEPIRKUMU KOMISIJAS 

LĒMUMS 

 

03.10.2018. Nr. 1.17/126 
Smiltene  

Pretendentiem iepirkumā 

 

Par atklāta konkursa  

“Elektroenerģijas iepirkums SIA “Smiltenes NKUP” vajadzībām”,  

ID Nr. SNKUP/2018/1/AK līguma tiesību piešķiršanu. 

 

 

Pasūtītājs: SIA “Smiltenes NKUP”, reģ. Nr. LV43903000435. 

Iepirkuma priekšmets: “Elektroenerģijas iepirkums SIA “Smiltenes NKUP” vajadzībām”,  
ID Nr. SNKUP/2018/1/AK 

Lēmuma pieņemšanas datums: 02.10.2018. 

 

Iepirkumu komisija (turpmāk tekstā - Komisija) konstatē, ka Iepirkumā ar identifikācijas Nr. 

SNKUP/2018/1/AK, piedāvājumu iesniedzis 4 (četri) pretendenti. Atklāta konkursa iepirkuma priekšmets 

nav sadalīts daļās, Pretendenti varēja iesniegt piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu. 

Pārbaudot pretendentu iesniegto dokumentu atbilstību iepirkuma Nolikumam, Iepirkuma 

komisija konstatēja, ka pretendentu piedāvājumi un to dokumenti atbilst visām Nolikuma 

prasībām un aritmētiskās kļūdas Finanšu piedāvājumos netika konstatētas. Attiecīgi par 

saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts piedāvājums ar viszemāko cenu (EUR bez 

PVN) no piedāvājumiem, kas atbilst nolikumā noteiktajām prasībām. 

 

Piedāvājumu ir iesnieguši šādi pretendenti: 
N.p.k. Pretendents Piedāvājuma 

iesniegšanas 

veids 

Piedāvājuma 

iesniegšanas datums un 

laiks 

Cena 

(bez PVN) 

Atbilstība 

nolikuma 

prasībām 

1. "AJ Power" SIA Sistēmā 27.09.2018 plkst. 16:37 128979.00 

 

X 

2. "Enefit" SIA Sistēmā 28.09.2018 plkst. 09:39 133299.00 

 

X 

3. "Imlitex Latvija" 

SIA 

Sistēmā 28.09.2018 plkst. 10:06 133110.00 

 

X 

4. "Latvenergo" AS Sistēmā 28.09.2018 plkst. 09:44 138888.00 

 

X 

 
Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija konstatē, ka Pretendents kuram tiek piešķirtas iepirkuma 

līguma slēgšanas tiesības ir SIA “JA Power”, reģ. Nr. 40103780693. Piedāvājums atbilst visām 

Nolikuma prasībām.  

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42. panta uzskaitītajiem izslēgšanas nosacījumiem un 

atbilstoši 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1516 “Publisko iepirkumu 

elektronisko izziņu noteikumi”, Komisija, pārbaudot informāciju e-izziņu sistēmā – www.eis.gov.lv par 

http://www.eis.gov.lv/
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SIA “JA Power”,  konstatē, ka uz Pretendentu neattiecas Publisko likuma 42. panta izslēgšanas 

nosacījumi.   

Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Publisko iepirkumu likuma 25. panta piektās daļas, 

26. panta, atklāti balojot ar 3 (trīs) balsīm “PAR” (A. Vivuliņš, G. Eislers, B.Cīrule), pret – nav, atturas – 

nav.  

SIA “Smiltenes NKUP” Iepirkumu komisija, NOLEMJ: 

Par atklāta konkursa “Elektroenerģijas iepirkums SIA “Smiltenes NKUP” vajadzībām”, ID Nr. 

SNKUP/2018/1/AK uzvarētāju atzīt un līguma slēgšanas tiesības piešķirt pretendentam - SIA “JA Power”,  

reģ. Nr. 40103780693. 
 

Iepirkuma komisijas lēmums ir stājies spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Tiesības iesniegt iesniegumu 

par iepirkuma procedūras pārkāpumiem vai pārsūdzību, var Iepirkumu uzraudzības birojā, Eksporta ielā 6, 

Rīga, LV – 1010, 10 (desmit) dienu laikā pēc šī lēmuma publicēšanas, un saskaņā ar Publisko iepirkumu 

likuma 68. pantu.  

 

 

  

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Aigars Vīvuliņš 

 

 

Cīrule 26343318 

 

 

 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 


