
Rīga, 2018. gada 25.aprīlī 
 

 
Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta 

Iepirkuma komisijas  
Ziņojums par iepirkuma procedūru 

 
Protokols Nr. 25.04.18./03-7 

 
1. Pasūtītāja nosaukums un adrese:  

(2) Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts, Raiņa bulvāris 29, 
Rīga, LV-1459, Latvija 

 
1. Iepirkuma identifikācijas numurs:    

LU MII Nr. 2018/03 
 
2. Iepirkuma procedūras veids: 

Atklāts konkurss 
 
3. Iepirkuma procedūras priekšmets: 

Elektroenerģijas iegāde 
 
4. Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja 

mājaslapā internetā:   
26.03.2018. 

 
5. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums:  

Iepirkuma komisija (turpmāk tekstā - Komisija), kas izveidota ar LU MII direktora 2012. 
gada 27. jūnija rīkojumu Nr. 19–v (grozījumi ar 2012. gada 18. jūlija rīkojumu Nr. 23–
v, 2013. gada 2. aprīļa rīkojumu Nr. 17-v, ar 2013. gada 7. novembra rīkojumu Nr. 39-
v, ar 2016. gada 17. jūlija rīkojumu Nr. 31-v un ar 2017.gada 9.janvāra rīkojumu Nr.2/1-
v)., šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētāja  Rita Kučinska,  
Komisijas locekļi  Rihards Balodis-Bolužs, 

Vita Matule, 
Lolita Inzelberga,  
Mārtiņš Kaškins, 

komisijas sekretārs   Mārtiņš Kaškins.  
 
6. Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības: 
Pretendentu atlasē tiek veikta piedāvājumu noformējumu pārbaude, pretendentu atlases 
dokumentu pārbaude un tehnisko/finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude. Katrā no šīm 
pārbaudēm nolikuma prasībām neatbilstoši piedāvājumi tiek izslēgti no tālākas vērtēšanas. 
Pretendentiem jābūt reģistrētiem atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un tie 
nedrīkst atbilst nevienam no Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā noteiktajiem 
izslēgšanas nosacījumiem.  
Pretendentam jāsniedz informācija par reģistrāciju Elektroenerģijas tirgotāju reģistrā, kā arī 
jāapliecina sava pieredze elektroenerģijas pārdošanā pēdējo 3 (trīs) gadu laikā, norādot 
vismaz 2 pasūtītājus, ar kuriem noslēgti un sekmīgi tiek īstenoti elektroenerģijas pārdošanas 
līgumi ar 12 mēnešu patēriņu, kas katram no tiem ir ne mazāks par 1 000 000 kWh. 
 



7. Piedāvājumu izvēles kritērijs, kā arī vērtēšanas kritēriji un to īpatsvars 
nozīmīguma secībā, ja par piedāvājumu izvēles kritēriju noteikts saimnieciski 
visizdevīgākais piedāvājums: 
Zemākā kopējā cena 
 
8. Piedāvājumu un pieteikumu iesniegšanas termiņš:  
2018.gada 16.aprīlī plkst.11:00. 
 
9. Piedāvājumu un pieteikumu atvēršanas vieta, datums un laiks:  
Raiņa bulvāris 29, Rīga, LV–1459, Latvija, 203. kabinets, 2018. gada 16.aprīlī plkst. 11:00 
 
10. Tā pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu: 
Komisija vienbalsīgi nolēma saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 51. panta pirmo daļu 
slēgt iepirkuma līgumu ar pretendentu – SIA”Geton Energy” par līgumcenu 122 010,00 
EUR (bez PVN). 
 
11. Iesniegto piedāvājumu saraksts, kurā norādīts katra pretendenta nosaukums, 
piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks, piedāvātā cena un citas ziņas, kas raksturo 
piedāvājumu: 
 

Pretendents Datums Laiks Kopējā līgumcena, EUR 
(bez PVN) 

SIA „INTER RAO LATVIA” 11.04.2018. 15:07 129 662,40 
SIA „AJ Power” 13.04.2018. 11:38 122 774,40 
AS „Latvenergo” 16.04.2018. 10:35 123 509,40 
SIA „Geton Energy” 16.04.2018. 10:43 122 010,00 
    
12. Komisijas locekļu vērtējumi attiecībā uz katru piedāvājumu: 
Pieteikumu noformējuma  pārbaudes balsojumu rezultāti: 

SIA “INTER RAO LATVIA”  5 atbilst, 0 neatbilst, 
SIA “AJ Power”    5 atbilst, 0 neatbilst, 
AS “Latvenergo”    5 atbilst, 0 neatbilst, 
SIA “Geton Energy”    5 atbilst, 0 neatbilst. 
 

Pretendenta atlases prasību pārbaudes balsojumu rezultāti: 
SIA “INTER RAO LATVIA”  5 atbilst, 0 neatbilst, 
SIA “AJ Power”    5 atbilst, 0 neatbilst, 
AS “Latvenergo”    5 atbilst, 0 neatbilst, 
SIA “Geton Energy”    5 atbilst, 0 neatbilst. 

 
Tehnisko/finanšu piedāvājumu prasību pārbaudes balsojumu rezultāti: 

SIA “INTER RAO LATVIA”  5 atbilst, 0 neatbilst, 
SIA “AJ Power”    5 atbilst, 0 neatbilst, 
AS “Latvenergo”    5 atbilst, 0 neatbilst, 
SIA “Geton Energy”    5 atbilst, 0 neatbilst. 

 
13. Komisijas kopējais pārskats par piedāvājumu salīdzināšanu un vērtēšanu: 
Piedāvājumu noformējuma, atlases prasību un tehnisko piedāvājumu pārbaudē tika 
konstatēts, ka SIA „INTER RAO LATVIA”, SIA “AJ Power”, AS “Latvenergo” un SIA 
“Geton Energy” piedāvājumi atbilst nolikumā noteiktajām piedāvājumu noformējuma, 
pretendentu atlases un tehniskās specifikācijas prasībām. 



Tā kā SIA “Geton Energy” finanšu piedāvājums bija ar viszemāko kopējo līgumcenu, 
pārbaudot SIA “Geton Energy” atbilstību Publisko iepirkumu likuma 42. panta izslēgšanas 
nosacījumiem, tika konstatēts, ka uz SIA “Geton Energy” nav attiecināmi šie izslēgšanas 
nosacījumi.  
SIA “Geton Energy” piedāvājums tika atzīts par atklāta konkursa uzvarētāju sakarā ar to, ka, 
atbilstoši uzvarētāja noteikšanas kritērijam, tika piedāvāta viszemākā kopīgā cena no 
piedāvājumiem, kuri pilnībā atbilda visām atklāta konkursa nolikuma prasībām.  
 
15. Informācija (ja tā ir zināma) par to līguma vai vispārīgās vienošanās daļu, kuru 
izraudzītais piegādātājs plānojis nodot apakšuzņēmējiem: 
Nav zināma. 
 
16. Pamatojums lēmumam par noraidītajiem pretendentiem, kā arī par iepirkuma 
procedūras dokumentiem neatbilstošajiem piedāvājumiem: 
Nav attiecināms. 
 
17. Lēmuma pamatojums, ja pasūtītājs pieņēmis lēmumu pārtraukt iepirkuma 
procedūru: 
Nav attiecināms. 
 
18. Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja pasūtītājs atzinis piedāvājumu par 
nepamatoti lētu: 
Nav attiecināms. 
 
 
Paraksti: /paraksts/  R.Kučinska  
   
 

/paraksts/   R.Balodis-Bolužs   
 
 
/paraksts/   V.Matule  
 
 
/paraksts/   L.Inzelberga    
 
 
/paraksts/   M.Kaškins 

 


