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Ziņojums par atklātu konkursu  

„Elektroenerģijas piegāde Rucavas novada pašvaldības vajadzībām”  

Pasūtītājs 

Rucavas novada dome, 

 reģ. Nr. 90000059230, adrese - ’’Pagastmāja’’,  

Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477  

Iepirkuma identifikācijas numurs RND/2018/01 

Iepirkuma procedūras veids  Atklāts konkurss 

Līguma priekšmets 

Elektroenerģijas piegāde Rucavas novada pašvaldības 

vajadzībām, atbilstoši Konkursa Nolikuma un Tehniskā 

specifikācijā noteiktajām prasībām  

Līguma izpildes termiņš 
Līguma izpildes laiks 36 mēneši no līguma noslēgšanas 

dienas. 

CPV kodi   09310000-5 – (elektrība) 

Paziņojums par plānoto līgumu  

publicēts www.iub.gov.lv 
13.02.2018.   

Iepirkumu komisijas izveidošanas 

pamatojums 

Iepirkumu komisija - apstiprināta Rucavas novada 

domes sēdē protokols Nr.8 - 5.punkts no 22.03.2010 un 

protokols Nr.18 - 6.punkts no 22.09.2011, ar izmaiņām 

sastāvā protokols Nr.7 - 4.punkts no 26.04.2012, ar 

izmaiņām sastāvā 28.03.2013 protokols Nr.5. – 

5.punkts, ar izmaiņām sastāvā 04.07.2013 protokols 

Nr.14. – 6.punkts, ar izmaiņām sastāvā 04.07.2013 

protokols Nr.14. – 7.punkts, ar izmaiņām sastāvā 

27.03.2014 protokols Nr.8. – 8.punkts, ar izmaiņām 

sastāvā 22.05.2014 protokols Nr.12. – 5.punkts, ar 

izmaiņām sastāvā  27.06.2014 protokols Nr.15 – 

15.punkts, ar izmaiņām sastāvā  14.01.2015 protokols 

Nr.1 – 299.punkts. 

Iepirkuma komisijas sastāvs 

Komisijas priekšsēdētāja - Ināra Reine 

Komisijas priekšsēdētājas vietnieks - Jānis Vidējais 

Komisijas locekļi - Edgars Riežnieks 

Tamāra Linde, 

Jānis Gunars Līcis  

Plānotā piedāvājumu iesniegšanas 

vieta, datums un laiks 

’’Pagastmāja’’, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas 

novads, LV-3477, līdz 2018.gada 08.martam, 

plkst.14.00 

Plānotā piedāvājumu atvēršanas vieta, 

datums un laiks 

 

’’Pagastmāja’’, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas 

novads, LV-3477, 2018.gada 08.martā plkst.14.00 

Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības: 
Pretendents ir reģistrēts, licencēts un/vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, kurš 

saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likumu ir tiesīgs nodarboties ar elektroenerģijas tirdzniecību Latvijas 

Republikas teritorijā.  

 Pretendentam ir spēkā esoši līgumi ar elektroenerģijas sadales un pārvades sistēmas operatoriem par 

sadales un pārvades sistēmas pakalpojumu izmantošanu. 

Pretendentam ir spēkā esoši elektroenerģijas tirdzniecības līgumi ar vismaz 5 personām un katras 

personas elektroenerģijas patēriņa apjoms ir vismaz 350 MWh gadā. 
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 Pretendenta realizētās elektroenerģijas kopējais apjoms par fiksētu cenu vismaz vienā no 3 (trīs)* 

iepriekšējiem gadiem  ir vismaz 1000 MWh. 
* Par iepriekšējiem 3 (trīs) gadiem Komisija atzīs 2015., 2016., 2017.gadu un 2018.gadu līdz piedāvājumu iesniegšanas 

termiņam. 

Pretendentu saraksts, reģistrācijas 

numurs 

Piedāvātā finanšu līgumcena  

(EUR bez PVN) 

 SIA “Inter Rao Latvia”, Vienotais 

reģistrācijas nr.40103268639 

47220,21 

 

SIA“AJ Power”, Vienotais reģistrācijas 

nr.40103780693 

46535,34 

SIA“Geton Energy”, Vienotais 

reģistrācijas nr.40103642991 

43019,77 

AS “Latvenergo”, Vienotais reģistrācijas 

nr.40003032949 

47377,56 

SIA “Enefit”, Vienotais reģistrācijas 

nr.40003824046 

43934,97 

 

Izslēgtie pretendenti: 
Nav. 

Piedāvājuma izvēles kritērijs un 

vērtēšanas kārtība: 

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 51.pantu, 

Komisija piešķir līguma slēgšanas tiesības saimnieciski 

visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru nosaka, ņemot 

vērā  ņemot vērā tikai piedāvāto kopējo cenu. Komisija 

izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst 

nolikuma un tā pielikumu prasībām, nav atzīts par 

nepamatoti lētu. Ja atbilstoši noteiktajam piedāvājuma 

izvērtēšanas kritērijam novērtējums ir vienāds, par 

uzvarētāju tiek atzīts pretendents, kuram ir mazāka cena 

par vienu vienību EUR/kWh bez PVN diennakts vienas 

laika zonas patēriņam T1, T4, T6. 

Iepirkumu komisijas lēmums: 

Piešķirt līguma slēgšanas tiesības, SIA“Geton Energy”, Vienotais reģistrācijas nr.40103642991, par 

līgumcenu EUR bez PVN 43019,77. 

Apakšuzņēmējus līguma izpildē piesaistīt nav paredzēts. 

Iepirkumu komisijas lēmuma 

pieņemšanas datums 

15.03.2018. 

Ziņojuma sagatavošanas vieta un laiks Rucavas novada domē, 15.03.2018. 

 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                                     I.Reine 

 

 
Ziņojumu sagatavoja 

I.Klane 


