IEPIRKUMA PROCEDŪRAS ZIŅOJUMS
(Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 39.pantu (likuma
redakcijā, kas bija spēkā līdz 31.03.2017.))

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs: Akciju sabiedrība „Pasažieru vilciens”, vienotās
reģistrācijas Nr.40003567907.
2. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja adrese: Turgeņeva iela 14, Rīga, LV-1050.
3. Iepirkuma identifikācijas numurs: AS”PV”/2017/16.
4. Iepirkuma procedūras veids: sarunu procedūra, nepublicējot dalības uzaicinājumu.
5. Procedūras piemērošanas pamatojums: saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
iepirkumu likuma 11.panta trešās daļas 3.punktu (likuma redakcijā, kas bija spēkā līdz
31.03.2017.) tehnisku vai māksliniecisku iemeslu dēļ vai tādu iemeslu dēļ, kuri saistīti ar
izņēmuma tiesību aizsardzību, līgumu var noslēgt tikai ar konkrētu piegādātāju.
AS „Pasažieru vilciens”, kā elektroenerģijas lietotājam, nav savu elektroenerģijas
piegādes pieslēgumu objektu (elektroenerģijas uzskaites sistēmas pieslēguma vietas)
elektrovilcienu vilcei. Elektroenerģiju vilcienu vilcei tehniski ir iespējams nodrošināt
vienīgi, izmantojot VAS „Latvijas dzelzceļš” infrastruktūru, tāpēc, lai nodrošinātu
elektroenerģijas piegādi vilcienu vilcei, dalībai sarunu procedūrā ir jāuzaicina VAS
„Latvijas dzelzceļš”.
6. Līguma priekšmets: Elektroenerģijas piegāde elektrovilcienu vilcei.
7. Datums, kad dalības paziņojums publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā
internetā: bez publikācijas.
8. Pretendentam noteiktās kvalifikācijas prasības: Saskaņā ar sarunu procedūras
„Elektroenerģijas piegāde elektrovilcienu vilcei” uzaicinājuma:
5.6. punktu - Pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas komercreģistrā.
5.7. punktu - Pretendentam jābūt nepieciešamajām atļaujām un licencēm
elektroenerģijas piegādei līgumā noteikto saistību izpildei.
5.8. punktu - Pretendents tiks noraidīts un tā piedāvājums netiks izskatīts, ja tiks
konstatēts, ka uz pretendentu attiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu
likuma 42.panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas noteikumi.
9. Piedāvājuma izvēles kritērijs, kā arī vērtēšanas kritēriji un to īpatsvars nozīmīguma
secībā, ja par piedāvājuma izvēles kritēriju noteikts saimnieciski visizdevīgākais
piedāvājums: Saskaņā ar sarunu procedūras „Elektroenerģijas piegāde elektrovilcienu
vilcei” uzaicinājuma 10.12.punktu - par iepirkuma procedūras uzvarētāju nosaka
pretendentu, kura piedāvājums atbilst uzaicinājumā noteiktajām minimālajām prasībām
un ir ar kopējo zemāko piedāvāto cenu, vērtējot piedāvājumu kopumā.
10. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017.gada 22.maija plkst.09:00.
11. Pretendentu nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas un
citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu: Uzaicinātais pretendents VAS „Latvijas
dzelzceļš” atbilstoši sarunu procedūras uzaicinājuma prasībām finanšu piedāvājuma
sagatavošanai, ir iesniedzis katras vilces apakšstacijas 1 kWh elektroenerģijas vidējo cenu
aprēķina algoritmu uz 2017.gada 1.maiju.
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12. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: Rīga, Turgeņeva iela 14,
223.kabinets, 2017.gada 22.maija plkst.09:00.
13. To personu nosaukumi, kuras uzaicinātas piedalīties sarunās: Sarunas netika
organizētas.
14. Pamatojums lēmumam par iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstošiem
piedāvājumiem: Neatbilstošu piedāvājumu nav.
15. Piedāvājuma vērtēšanas kopsavilkums un piedāvājuma izvēles pamatojums:
Konstatēts, ka iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām minimālajām prasībām
atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu iesniegusi VAS „Latvijas dzelzceļš”.
16. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu: VAS „Latvijas
dzelzceļš”.
17. Līgumcena: 8 900 000 euro bez PVN uz termiņu līdz 2019.gada 31.augustam.

2017.gada 16.jūnijs

Komisijas priekšsēdētāja

S.Glāzniece

Komisijas priekšsēdētājas vietnieks

V.Deruks

Komisijas locekļi

E.Edulfs

A.Ezeriņš

Komisijas sekretāre

A.Andersone
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