Atklāta konkursa OSI 2017/23 AK procedūras Ziņojums

Iepirkuma procedūras ZIŅOJUMS
ATKLĀTAM KONKURSAM
„VISPĀRĪGĀS VIENOŠANĀS SLĒGŠANA PAR ELEKTROENERĢIJAS PIEGĀDI
LATVIJAS ORGANISKĀS SINTĒZES INSTITŪTAM 2018. LĪDZ 2020. GADOS”
id. Nr. OSI 2017/23 AK

Rīgā, 2018. gada 5. februārī

Pasūtītājs: APP Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Adrese: Aizkraukles iela 21, Rīga, LV-1006, Latvija
Iepirkuma identifikācijas Nr.: OSI 2017/23 AK
Iepirkuma procedūras veids: Atklāts konkurss
Iepirkuma priekšmets: Elektroenerģijas piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam

1. Iepirkuma komisija
Vārds, Uzvārds
Komisijas
priekšsēdētājs

Osvalds Pugovičs

Direktors

Ivars Kalviņš

Vadošais pētnieks

Dace Kārkle

Direktora vietniece

Andris Počs

Saimniecības nodaļas
vadītājs

Modris Banka

Galvenais inženieris

Artūrs Aksjonovs

Iepirkumu nodaļas
vadītājs

Komisijas
locekļi

Sekretārs

Amats

Iepirkumu komisija izveidota ar rīkojumu Nr. 1.1. – 2/12 (20.02.2017.).
Iepirkuma dokumentāciju sagatavoja:
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Vārds, Uzvārds
Pasūtītāja
darbinieki

Artūrs Aksjonovs

Amats
Iepirkumu nodaļas
vadītājs

2. Iepirkuma termiņi
Paziņojuma par līgumu publicēšanas datums Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī:
30/11/2017
Paziņojuma par līgumu publicēšanas datums Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē:
30/11/2017
Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi vai pieteikumi: 04/01/2018, plkst. 14.00.

3. Iepirkuma priekšmets
Iepirkuma priekšmets ir elektroenerģijas piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam.
Iepirkuma priekšmeta detalizēts apraksts ir ietverts Nolikuma sadaļā “Tehniskā
specifikācija”.

4. Piedāvājumu atvēršana
Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: Elektronisko Iepirkumu sistēmā
(www.eis.gov.lv), 2018. gada 4. janvārī, plkst. 14.00.
Piedāvājumus iesniedza 4 (četri) pretendenti:
1.
2.
3.
4.

SIA „AJ Power”;
SIA „Enefit”;
SIA „INTER RAO Latvia”;
AS „Latvenergo”.

Neviens piedāvājums netika atsaukts vai iesniegts pēc noteiktā piedāvājumu iesniegšanas
termiņa .
Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē nolasītās cenas ir šādas:
Nr.
p.k.

Pretendenta nosaukums

Piedāvājuma kopējā cena
par iepirkuma 1. Loti,
EUR, bez PVN

1.

SIA „AJ Power”

88 330,00

2.

SIA „Enefit”

89 892,00

3.

SIA „INTER RAO Latvia”

111 804,00

Lapa 2 no 6

Atklāta konkursa OSI 2017/23 AK procedūras Ziņojums

4.

AS „Latvenergo”

88 334,40

Iepirkumu komisija pēc piedāvājumu atvēršanas konstatēja, ka visi iesniegtie
piedāvājumi ir pieņemami turpmākajai izvērtēšanai.

5. Piedāvājumu izvērtēšana
5.1. Pretendentiem izvirzītās kvalifikācijas prasības
Pretendentiem tika izvirzītas sekojošas kvalifikācijas prasības:
5.1.1. Pretendentam ir izsniegta licence, kas atļauj pārdot elektroenerģiju klientiem
Latvijas Republikā. Pretendents ir saņēmis vismaz vienu pozitīvu atsauksmi no
pasūtītāja, kam tas ir piegādājis līdzīgas (pēc funkcionalitātes un pielietojuma)
preces un veicis to uzstādīšanu ne agrāk kā pēdējo trīs kalendāro gadu laikā (2014.,
2015., 2016. un 2017. gadi) par summu, kas nav mazāka par vienu pusi no šī
iepirkuma paredzamās līgumcenas.
5.1.2. Pretendentam ir noslēgts vismaz 1 elektroenerģijas piegādes līgums ar klientu,
kura vidējais gada elektroenerģijas patēriņš ir ne mazāks par ½ no Pasūtītāja plānotā
gada patēriņa.
5.1.3. Pozitīva atsauksme no klienta, kas atbilst iepirkuma Nolikuma 3.3.2.punkta
prasībām.
5.1.4. Pretendents var norādīt piedāvātās elektroenerģijas izcelsmi (ražotājs, birža, utt).
5.1.5. Pretendenta vidējais finanšu apgrozījums pēdējo 3 (trīs) noslēgto finanšu gadu
laikā ir ne mazāks kā 200 000 EUR gadā, ko pretendents apstiprina iesniedzot
peļņas/zaudējumu aprēķinus par norādīto periodu. Ja pretendents darbojas īsāku
laiku un vēl nav noslēdzis 3 finanšu gadus, tad iesniedzama informācija par
apgrozījumu kopš dibināšanas brīža.
5.2. Vērtēšanas kritēriji
Iesniegto piedāvājumu vērtēšana tika veikta saskaņā ar konkursa Nolikumā paredzēto
procedūru un vērtēšanas kritērijiem. Vērtēšanas gaita aprakstīta iepirkuma Nolikuma punktos
5.1. līdz 5.4.
5.3. Pretendentu atbilstības un kvalifikācijas pārbaude
Piedāvājuma noformējuma, pretendentu atlases dokumentācijas, Tehnisko piedāvājumu
un Finanšu piedāvājumu atbilstību vērtēšanu veic Iepirkumu komisija slēgtā komisijas sēdē.
Veicot piedāvājumu pārbaudi, tika pārbaudīts:
 Vai piedāvājumi satur visu konkursa nolikumā prasītos dokumentus un
informāciju;
 Vai piedāvājumi ir noformēti atbilstoši konkursa nolikuma prasībām;
 Vai piedāvājumi atbilst visām konkursa nolikuma prasībām.
Piedāvājumu pārbaudes laikā tika konstatēts, ka visi iesniegtie piedāvājumi ir atbilstoši
piedāvājumu noformējuma prasībām.
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Vērtējot pretendentu iesniegtos kvalifikācijas dokumentus, Iepirkumu komisija
pārliecinājās, ka tai nepieciešama papildus informācija un dokumenti, lai izvērtētu, vai SIA
„AJ Power” kvalifikācija atbilst iepirkuma Nolikumā iekļautajām kvalifikācijas prasībām.
Pretendentam tika nosūtīts lūgums iesniegt papildus informāciju un dokumentus.
Pārējie pretendenti tika atzīti par atbilstošiem iepirkuma Nolikumā iekļautajām
kvalifikācijas prasībām.
Pretendents SIA „AJ Power” iesniedza visus Iepirkumu komisijas prasītos dokumentus
un papildus informāciju. Vērtējot pretendenta kvalifikāciju saskaņā ar Iepirkumu komisijas
rīcībā esošo informāciju, pretendenta kvalifikācija tika atzīta par atbilstošu iepirkuma
Nolikuma prasībām.
5.4. Tehniskais vērtējums
Tehniskais novērtējums tika veikts pārbaudot tehnisko piedāvājumu atbilstību tehniskajai
specifikācijai.
5.4.1. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude
Iepirkumu komisija veica pretendentu iesniegto tehnisko piedāvājumu pārbaudi, kuras
laikā komisija izvērtēja Tehnisko piedāvājumu atbilstību Tehniskajām specifikācijām.
Izvērtējot pretendentu iesniegtos tehniskos piedāvājumus, visu pretendentu tehniskie
piedāvājumi tika atzīti par pilnībā atbilstošiem tehnisko specifikāciju prasībām.
5.5. Finanšu piedāvājumu vērtējums
5.5.1. Aritmētisko kļūdu pārbaude
Pārbaudot iesniegtos finanšu piedāvājumus, tajos netika konstatētas aritmētiskās kļūdas.
5.5.2. Finanšu piedāvājumu vērtējums
Iepirkumu komisija veica pretendentu iesniegto finanšu piedāvājumu pārbaudi, kuras
laikā komisija izvērtēja pretendentu iesniegto Finanšu piedāvājumu atbilstību iepirkuma
Nolikuma prasībām.
Saskaņā ar iepirkuma nolikumu Iepirkuma komisija vispārīgās vienošanās slēgšanai izvēlas
ne vairāk par 5 (pieciem) pretendentiem (ja ir iesniegts pietiekams piedāvājumu skaits), kas
iesnieguši saimnieciski visizdevīgākos piedāvājumus, kas atbilst Nolikuma prasībām un
Tehniskajām specifikācijām ar nosacījumu, ka Pretendenti atbilst pretendentu atlases un
kvalifikācijas prasībām un nav izslēdzami saskaņā ar pretendentu izslēgšanas noteikumiem.
Sekojoši vispārīgās vienošanās slēgšanai tika virzīti visi piedāvājumus iesniegušie
pretendenti.
Visu pretendentu iesniegtie finanšu piedāvājumi tika atzīti par atbilstošiem iepirkuma
Nolikuma prasībām.
5.5.3. Pārbaude attiecībā uz nepamatoti lētu piedāvājumu
Iepirkumu komisija nesaskatīja nepamatoti lēta piedāvājuma pazīmes nevienā no
iesniegtajiem piedāvājumiem, sekojoši padziļināta pārbaude netika veikta.
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5.6. Pretendentu pārbaude pēc 42.panta pirmajā daļā minētajiem izslēgšanas
nosacījumiem.
5.6.1. Pirms lēmuma par iepirkuma procedūras rezultātiem pieņemšanas.
Pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma uzvarētājiem, Iepirkumu komisija pārbaudīja,
vai uz pretendentiem, kam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav attiecināmi PIL
42.panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas gadījumi.
Saskaņā ar izziņām no EIS elektronisko izziņu apakšsistēmas un pretendentu, kam ir
ārvalstu valdes locekļi (SIA „Enefit” un SIA „INTER RAO Latvia”) iesniegtajiem
dokumentiem, ne uz vienu no pretendentiem, kam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības
neattiecas izslēgšanas gadījumi no dalības iepirkuma procedūrā.

6. Komisijas lēmums
Ņemot vērā vērtēšanas rezultātus, Iepirkumu komisija nolēma par iepirkuma „Vispārīgās
vienošanās slēgšanas par elektroenerģijas piegādi Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
2018. līdz 2020. gados”, id. Nr. OSI 2017/23 AK uzvarētājiem atzīt sekojošus pretendentus,
ar kuriem tiks slēgta vispārīgā vienošanās par elektroenerģijas piegādi:
 SIA „AJ Power”
 SIA „Enefit”
 SIA „INTER RAO Latvia”
 AS „Latvenergo”.
Iepirkumu komisija rekomendē atklātā konkursa uzvarētājus uzaicināt uz sarunām par
iepirkuma līguma (vispārīgās vienošanās) noslēgšanu un, sarunu veiksmīga iznākuma
gadījumā, slēgt iepirkuma līgumu ar šiem pretendentu atbilstoši „Publisko iepirkumu
likumam”.

7. Informācija (ja tā ir zināma) par to iepirkuma līguma daļu, kuru izraudzītais
pretendents plānojis nodot apakšuzņēmējiem, kā arī apakšuzņēmēju nosaukumi.
Neviens no izraudzītajiem
apakšuzņēmējiem.

pretendentiem

nav

plānojis

nodot

līguma

daļas

8. Pamatojums lēmumam par katru noraidīto pretendentu, kā arī par katru iepirkuma
procedūras dokumentiem neatbilstošu piedāvājumu.
Neviens pretendents netika noraidīts vai piedāvājums atzīts par neatbilstošu iepirkuma
Nolikuma prasībām.
9. Iepirkumu komisijas pamatojums iepirkuma procedūras nepārtraukšanai, ja saņemts
tikai viens piedāvājums.
Nav nepieciešams.
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10. Lēmuma pamatojums, ja iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt vai izbeigt
iepirkuma procedūru.
Nav nepieciešams.

11. Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja iepirkuma komisija atzinusi piedāvājumu
par nepamatoti lētu.
Neviens piedāvājums netika atzīts par nepamatoti lētu.

12. Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai.
Iepirkuma vērtēšanas gaitā netika konstatēti interešu konflikti.

13. Paraksti
Vārds, Uzvārds
Komisijas
priekšsēdētājs

Paraksts

O. Pugovičs
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