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Balvos 

 

Iepirkuma “Elektroenerģijas iegāde Balvu novada pašvaldības aģentūras 

„SAN-TEX” vajadzībām 2018.gadam” Identifikācijas Nr. PA „SANT-

TEX”2018/1. 

 

2018.gada 1.martā         

 

Iepirkumu komisija, turpmāk tekstā – Komisija, izveidota pamatojoties uz Balvu novada 

pašvaldības aģentūras „SAN-TEX” direktora U.Sprudzāna 10.11.2016. rīkojumu Nr.1.2/101. 

 

Sēdē piedalās:  

Komisijas priekšsēdētājs:           A.Pugejs 

Komisijas locekļi:       V.Kubaks 

         K.Bikaviņš 

      

           

Sēdi vada:        A.Pugejs 

Sēdi protokolē:       V.Kubaks 

 

Sēde sākta plkst.13:20 

 

Darba kārtība: 

 

Saņemto piedāvājumu vērtēšana iepirkumam “Elektroenerģijas iegāde Balvu novada 

pašvaldības aģentūras „SAN-TEX” vajadzībām 2018.gadam”  ID Nr. PA „SANT-

TEX”2018/1. 

 

1. Iepirkuma priekšmets – Elektroenerģijas iegāde un balansēšanas pakalpojumu sniegšana 

Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN-TEX”  vajadzībām. 

2. Piedāvājuma izvēles kritērijs – viszemākā piedāvātā cena. 

3. Iepirkuma “Elektroenerģijas iegāde Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN-TEX” 

vajadzībām 2018.gadam” ID Nr. PA „SANT-TEX”2018/1 piedāvājumu ir iesnieguši 3  

pretendenti: SIA „INTER RAO LATVIA”, AS „Latvenergo”, SIA „ESK Sistēmas”. 

4. Visi pretendenti tiek pārbaudīti, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu 

– Elektronisko iepirkumu sistēmu, lai iegūtu informāciju un noskaidrotu, vai pretendents nav 

izslēdzams no dalības iepirkumā Publiskā iepirkuma likuma 9. panta 8.daļā noteikto apstākļu 

dēļ: 

4.1. attiecībā uz nodokļu parādiem, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 

iemaksu parādiem, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro dienā, uz piedāvājumu 

vērtēšanas dienu 2018.gada 1.martu un dienā, kad iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu par 

iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu; 

4.2. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad 

maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts 

pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts uz 

piedāvājumu vērtēšanas dienu 2018.gada 1.martu. 

5. E-izziņas ir saņemtas. 

mailto:santex@balvi.lv


6. Nevienam pretendentam nav konstatēts nodokļu parāds, tajā skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu parādiem, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 

euro dienā,  tas ir, uz 2018.gada 1.martu 

7. Nevienam pretendentam nav konstatēts maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta 

saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai likvidāciju uz 

piedāvājumu vērtēšanas dienu 2018.gada 1.martu. 

8. Komisija pārbauda iesniegto piedāvājumu atbilstību nolikuma prasībām. Visi iesniegtie 

piedāvājumi atbilst Nolikuma prasībām. 

9. Komisija pārbauda, vai pretendentu finanšu piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu. 

Aritmētiskās kļūdas netiek konstatētas. Visi pretendenti atbilst pretendentu atlases prasībām. 

10. Komisija skata pretendentu tehniskos piedāvājumus. Neatbilstības netiek konstatētas. 

11. Piedāvājums ar zemāko cenu ir SIA „ESK Sistēmas” – EUR 28 950,00 (par aptuveno 

elektroenerģijas daudzumu). 

 

Nr.p.k. Pretendents Piedāvātā cena 

bez PVN (EUR) 

par 1kw/h 

Piedāvātā cena 

bez PVN (EUR) 

Kopā par 

aptuveno 

elektroenerģijas 

daudzumu 

(750 000 kwh) 

Piedāvātā cena ar 

PVN (EUR)  

Kopā par 

aptuveno 

elektroenerģijas 

daudzumu 

(750 000 kwh) 

 

1. 

SIA  „INTER 

RAO Latvia” 

0,04083 30 622,50 37 053,23 

2. AS „Latvenergo” 0,04130 30 975,00 37 479,75 
3. SIA „ESK 

Sistēmas” 

0,03860 28 950,00 35 029,50 

 

10. Iespējamais uzvarētājs – SIA „ESK Sistēmas” tiek pārbaudīts, izmantojot Ministru 

kabineta noteikto informācijas sistēmu – Elektronisko iepirkumu sistēmu, attiecībā uz 

nodokļu parādiem, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādiem, kas 

kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro uz lēmuma pieņemšanas brīdi, tas ir, uz 

2018.gada 1.martu. 

11. E-izziņa saņemta. SIA „ESK Sistēmas” nav konstatēts nodokļu parāds.  

12. Komisija vienbalsīgi NOLEMJ:  

atzīt par uzvarētāju un slēgt līgumu ar SIA „ESK Sistēmas”. 

 

Pielikumā: 

1) E-izziņas pieprasījuma kopsavilkums (par nodokļu parādu neesamību un par 

maksātnespēju, saimnieciskās darbības apturēšanu vai likvidāciju visiem 

pretendentiem) uz 2 lapām. 

2) E-izziņas par nodokļu nomaksas statusu uz 9 lapām. 

3) E-izziņas par likvidācijas, maksātnespējas un saimnieciskās darbības apturēšanas 

procesiem uz 3 lapām 

 

Sēdi slēdz plkst.: 14:30 

Komisijas priekšsēdētājs: _________________________________ __ A.Pugejs 

 

Komisijas locekļi: ________________________________________ V.Kubaks 

   

       _________________________________________ K.Bikaviņš 

          

Sēdi protokolēja:      V.Kubaks 


