MĀLPILS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90000048398
Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152
Tālr. 67970888, fakss 67925342, e-pasts: dome@malpils.lv

Mālpils novada domes Iepirkuma komisijas

Lēmums
par iepirkumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu
„Elektroenerģijas iegāde Mālpils novada pašvaldības iestāžu vajadzībām”
identifikācijas Nr. MND 2018/6
Mālpils novada Mālpilī
2018. gada 10.maijā
Pasūtītājs: Mālpils novada dome
Iepirkuma identifikācijas Nr.: MND 2018/6
Iepirkuma priekšmets: Elektroenerģijas iegāde Mālpils novada pašvaldības iestāžu
vajadzībām
Iepirkuma komisijas sastāvs:
Komisijas priekšsēdētājs
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks
Komisijas locekļi

Agris Bukovskis
Valts Mihelsons
Anna Višķere
Anita Sārna
10.05.2018. sēdē nepiedalās komisijas locekle Iveta Krieviņa
Pastāvīgā iepirkuma komisija izveidota ar Mālpils novada domes 2017. gada 21. jūnija
Lēmumu Nr.8/3
Pretendentiem
(sk.nolikumu)

noteiktās

kvalifikācijas

prasības:

noteiktas

iepirkuma

nolikumā

Piedāvājuma izvēles kritērijs: No visiem iepirkuma nolikumā un normatīvajos aktos
noteiktajām prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem komisija izvēlas saimnieciski izdevīgāko
piedāvājumu, vērtējot un salīdzinot tikai piedāvājuma cenu, un izvēloties piedāvājumu ar
viszemāko cenu (bez PVN).
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2018. gada 7.maijs, plkst.10:00
Piedāvājumus iesniegušie pretendenti un piedāvātās cenas:
Nr.

1.
2.

Pretendents(juridiskai
personai-nosaukums, fiziskai
personai – vārds, uzvārds)
SIA “AJ Power”
SIA “ESK Sistēmas”

Piedāvātā cena
bez PVN (EUR)
1.daļai*
36745,54
35958,00

Piedāvātā cena
bez PVN
(EUR) 2.daļai*
1823,60
1800,00

Piedāvātā cena
bez PVN
(EUR) 3.daļai*
4467,82
4410,00

3.
4.
5.

AS „Latvenergo”
SIA “GETON ENERGY”
SIA “Enefit”

38333,36
37512,02
37548420,00

1902,40
1866,80
1910000,00

4660,88
4573,66
4687340,00

*1.daļa- Pašvaldība un tās iestādes;
2.daļa – P/A „Mālpils sociālais dienests”;
3.daļa – Mālpils internātpamatskola.

Pretendents, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu:
Slēgt iepirkuma līgumu par katru iepirkuma daļu ar SIA “ESK Sistēmas”
(reģ.Nr.40003932222) par piedāvāto elektroenerģijas piegādes cenu: Dienas (T9) un
Viena laika zonā par 0,0450 EUR/kWh (bez PVN), Nakts un nedēļas nogales(T9) laika
zonā par 0,0390 EUR/kWh (bez PVN), paredzot, ka noslēgtie līgumi ir spēkā 12 mēnešus
no līguma spēkā stāšanās dienas vai līdz 41 999,99 EUR (bez PVN) līgumcenas sliekšņa
sasniegšanai par visām trim iepirkuma daļām kopā, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem
iestājas pirmais.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs:

/A.Bukovskis/

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietnieks:

/V.Mihelsons/

Iepirkuma komisijas locekļi:

/A.Višķere/
/A.Sārna/

