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1.
1.1.

1.2.

Pasūtītājs
Akciju sabiedrība „Attīstības finanšu institūcija Altum”
Vienotais reģistrācijas numurs 50103744891
Doma laukums 4, Rīga, LV-1050
Konts LV95PARX0000035450037
Tālrunis +371 6777 4010
Kontaktpersona: Dainis Reigass, tālr.: 67774182, e-pasts: dainis.reigass@altum.lv

2.
2.1.

Identifikācijas numurs
ALTUM 2018/19/TSND

3.
3.1.
3.2.
3.3.

Informācija par iepirkumu
Iepirkuma nomenklatūras (CPV) kods: 09310000-5.
Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.panta noteikumiem.
Iepirkuma priekšmets – elektroenerģijas iegāde saskaņā ar tehniskajā specifikācijā (2.pielikums)
noteiktajām prasībām.
Pretendents var iesniegt piedāvājumu tikai par visu apjomu.
Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.
Pasūtītājs slēdz līgumu ar piegādātāju, kura piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais ar viszemāko
cenu.

3.4.
3.5.
3.6.

4.
4.1.
4.2.
4.3.

4.4.

Pretendenti
Iepirkumu procedūrā var piedalīties jebkura fiziska vai juridiska persona vai jebkura personu apvienība
jebkurā to kombinācijā, kas atbilst iepirkumu procedūras dokumentācijā noteiktajām prasībām.
Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība jebkurā to kombinācijā, jāiesniedz visu iesaistīto pušu
parakstīts apliecinājums par kopīgu dalību iepirkuma procedūrā.
Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība jebkurā to kombinācijā, tai uzvaras gadījumā jānoslēdz
savstarpēja vienošanās par sadarbību un atbildības sadalījumu projekta ietvaros vai jāizveido
personālsabiedrība. Tas neattiecas uz to piegādātāju apvienību, kas jau savu piedāvājumu iesniedz kā
reģistrēta personālsabiedrība attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.
Personālsabiedrība piedāvājumā papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu
apvienību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.

5.
5.1.
5.2.

Līguma izpildes vieta un laiks
Līguma izpildes vieta – Latvija.
Līguma izpildes laiks – 12 mēneši.

6.
6.1.

Iepirkuma izziņošana un informācija par iepirkuma nolikumu
Iepirkumu izziņo, publicējot paziņojumu par plānoto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā
internetā un Pasūtītāja mājas lapā internetā www.altum.lv.
Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem Pasūtītāja mājas lapā
internetā www.altum.lv. Ja iespējamais pretendents pieprasa papildu informāciju par iepirkuma
nolikumu, Pasūtītājs vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu (elektroniski un/vai pa faksu un/vai
pa pastu) iespējamam pretendentam, kas uzdevis jautājumu, ievieto šo informāciju mājas lapā internetā
www.altum.lv. Ja minētās ziņas Pasūtītājs ir ievietojis mājas lapā internetā, tiek uzskatīts, ka
ieinteresētā persona ir saņēmusi papildu informāciju.

6.2.

7.
7.1.
7.2.

7.3.

Piedāvājuma noformējums, iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība
Piedāvājuma dokumentus noformē atbilstoši šī nolikuma prasībām.
Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem
jāpievieno pretendenta paraksta tiesīgas personas apliecināts tulkojums latviešu valodā, izņemot, ja
noteikta dokumenta iesniegšanu svešvalodā pieļauj šis nolikums.
Dokumentiem jābūt cauršūtiem (caurauklotiem), tā lai dokumentu lapas nebūtu iespējams atdalīt,
lapām jābūt sanumurētām atbilstoši pievienotajam satura rādītājam. Cauršūtie (caurauklotie)
dokumenti jāapstiprina ar pretendenta paraksta tiesīgas personas parakstu.
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7.4.

7.5.
7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

8.
8.1.

Izziņas un citi dokumenti, kurus izsniedz kompetentās Latvijas Republikas institūcijas, tiek pieņemti
un atzīti, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas. Ārvalstu kompetento
institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā
sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā
derīguma termiņu.
Piedāvājuma dokumentus paraksta persona ar pretendenta pārstāvības tiesībām vai speciāli pilnvarots
pārstāvis.
Informāciju, kas ir komercnoslēpums atbilstoši Komerclikuma 19.pantam vai tā uzskatāma par
konfidenciālu informāciju, pretendents norāda savā piedāvājumā. Komercnoslēpums vai konfidenciāla
informācija nevar būt tāda informācija, kas saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir noteikta par
vispārpieejamu informāciju.
Pretendents piedāvājumu iesniedz 1 (vienā) eksemplārā, piedāvājumā ietverot arī elektronisko datu
nesēju ar piedāvājuma elektronisku (skenētu) versiju. Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri
salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez
iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar
vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.
Pretendents iesniedz piedāvājumu slēgtā aploksnē līdz 2018.gada 17.decembrim, plkst. 12:00.
Piedāvājumi ir iesniedzami Doma laukumā 4, Rīgā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00, iesniedzot
personīgi vai sūtot pa pastu.
Uz aploksnes norāda: AS „Attīstības finanšu institūcija Altum”, Doma laukums 4, Rīga, LV-1050,
iepirkumam "Elektroenerģijas iegāde", identifikācijas Nr. ALTUM 2018/19/TSND, pretendenta
nosaukumu un adresi un norādi „Neatvērt līdz piedāvājumu atvēršanas sanāksmei”.
Ja piedāvājums tiek sūtīts pa pastu, pretendents ir atbildīgs par to, lai Pasūtītājs saņemtu piedāvājumu
7.8.punktā norādītajā termiņā. Piedāvājumus, kas iesniegti (iesūtīti) pēc noteiktā termiņa, nepieņem
un atdod vai nosūta atpakaļ tā iesniedzējam.
Iesniedzamie dokumenti un informācija
Pretendentam ir jāatbilst šādām pretendentu atlases prasībām un jāiesniedz šādi dokumenti:
Pretendentu atlases prasības:
Iesniedzamie dokumenti, lai apliecinātu atbilstību
pretendentu atlases prasībām:
8.1.1.Pretendenta apliecinājums par 8.1.2.Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā (pielikums
piedalīšanos
iepirkumā,
kas Nr.1).
jāparaksta pretendenta pārstāvim ar Pretendenta pārstāvja ar pārstāvības tiesībām izdota
pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija) citai personai
personai.
parakstīt piedāvājumu, ja tā atšķiras no Latvijas Republikas
Uzņēmumu reģistrā norādītās.
Ja pretendents ir piegādātāju apvienība, pieteikums
jāparaksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju
apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības tiesībām.
8.1.3.Pretendents
ir
reģistrēts 8.1.4.Par Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu
atbilstoši reģistrācijas vai patstāvīgās reģistrāciju informācija tiks iegūta Ministru kabineta
dzīvesvietas valsts normatīvo aktu noteiktajā informācijas sistēmā Ministru kabineta
prasībām.
noteiktajā kārtībā.
Prasība
attiecas
arī
uz Pretendentam, kas nav reģistrēts kādā no Uzņēmumu
personālsabiedrību
un
visiem reģistra reģistriem, jāiesniedz dokuments/šāda dokumenta
personālsabiedrības biedriem (ja kopija, kas apliecina tā normatīvajos aktos noteikto
piedāvājumu
iesniedz reģistrāciju;
personālsabiedrība)
vai
visiem Ārvalstīs reģistrētam pretendentam jāiesniedz kompetentas
piegādātāju apvienības dalībniekiem attiecīgās valsts institūcijas izsniegtu dokumentu/šāda
(ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju dokumenta kopiju, kas apliecina, ka pretendents ir
apvienība).
reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām.
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8.1.5. Iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā 8.1.6. Pretendenta aizpildīta veidlapa „Pretendenta
(2015., 2016. 2017. un 2018. līdz pieredzes apraksts” (pielikums Nr.4), pievienojot pieredzes
piedāvājuma iesniegšanas brīdim) aprakstā norādīto pakalpojumu saņēmēju atsauksmes.
pretendentam ir pieredze vismaz 3
(trīs)
līdzvērtīgu
pakalpojumu
sniegšanā.
Par līdzvērtīgu pakalpojumu tiks
uzskatīta elektroenerģijas piegāde
klientam vismaz 12 mēnešu periodā
un vismaz 600 000 kWh apmērā.
8.1.7. Pretendenta sadarbība ar
elektroenerģijas sadales sistēmas
operatoru par elektroenerģijas sadales
sistēmas nepārtrauktu lietošanu visā
iepirkuma līguma darbības laikā.

8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
9.
9.1.
9.2.

8.1.8. Apliecinājums, ka starp pretendentu un
elektroenerģijas sadales sistēmas operatoru ir noslēgts
līgums par elektroenerģijas sadales sistēmas nepārtrauktu
lietošanu visā iepirkuma līguma darbības laikā, vai
elektroenerģijas sadales sistēmas operatora apliecinājums
par gatavību noslēgt šādu līgumu ar pretendentu, ja
pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma
līgumu ar Pasūtītāju.

Piedāvājums jāsagatavo, ievērojot tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.2) iekļautās prasības.
Finanšu piedāvājums jāsagatavo, aizpildot pielikumā Nr.3 norādīto veidlapu.
Kopējā cenā iekļaujamas visas ar preču iegādi saistītās izmaksas, kā arī visas ar to netieši saistītās
izmaksas, visi valsts un pašvaldības nodokļi, izņemot pievienotās vērtības nodokli.
Piedāvājumā norādītās cenas jāuztur spēkā nemainīgas visā iepirkuma līguma izpildes laikā.
Pretendentu atlase un piedāvājumu vērtēšana un izvēle
Pretendentu atlasi un piedāvājuma atbilstības pārbaudi un izvēli iepirkuma komisija (turpmāk –
Komisija) veic slēgtās sēdēs.
Piedāvājumu izvērtēšanu Komisija veic šādos secīgos posmos:
9.2.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaude: Komisija pārbauda, vai piedāvājums sagatavots un
noformēts atbilstoši nolikuma prasībām un vai iesniegtie pretendentu atlases dokumenti atbilst
nolikuma prasībām. Ja iesniegtais piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma prasībām,
komisija vērtē piedāvājuma noformējuma trūkuma būtiskumu un lemj par pretendenta tālākas
dalības iespējām iepirkumā
9.2.2. Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude: Komisija novērtē vai pretendenta piedāvājums
atbilst tehniskās specifikācijas prasībām, vai tehniskā piedāvājuma dokumenti un to saturs
atbilst nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām. Neatbilstības gadījumā piedāvājums
tiek noraidīts;
9.2.3. Finanšu piedāvājuma vērtēšana: Komisija pārbauda vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko
kļūdu un, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts un vai tas ir atbilstošs Pasūtītāja finansiālajām
iespējām;
9.2.4. Piedāvājuma izvēle atbilstoši piedāvājumu izvēles kritērijam: Komisija sarindo piedāvājumus
noteiktā secībā atbilstoši noteiktajam piedāvājuma izvēles kritērijam;
9.2.5. Kvalifikācijas prasību atbilstības pārbaude: Komisija pārbauda, vai pretendents, kuram būtu
piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilst nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām.
Gadījumā, ja pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai,
vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju vai pretendenta kvalifikācija neatbilst izvirzītajām
prasībām, piedāvājums tiek noraidīts. Šādā gadījumā atbilstība nolikumā izvirzītajām
kvalifikācijas prasībām tiek vērtēta nākamajam pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma
slēgšanas tiesības;
9.2.6. Pretendenta izslēgšanas nosacījumu pārbaude: Komisija pārbauda, vai uz pretendentu,
pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā
kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma nolikumā noteiktajām
prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, nav
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9.3.

10.
10.1.
10.2.

10.3.

11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.

12.
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.

13.
13.1.
13.1.1.
13.1.2.
13.2.
13.3.

attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā un
Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā daļā minētie nosacījumi. Attiecībā uz ārvalstīs
reģistrētiem pretendentiem Komisija, veicot Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā daļā
minēto nosacījumu pārbaudi, piemēro Publisko iepirkumu likuma 9. panta devītās daļas 2.
punkta nosacījumus. Ja komisija konstatē Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas
2.punktā minētos apstākļus, tā rīkojas atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.panta desmitās
daļas 2.punkta nosacījumiem.
Komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar pretendentu, kurš atbilst visām nolikumā
izvirzītajām prasībām un kura piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais ar viszemāko cenu.
Lēmuma izziņošana un iepirkuma līguma slēgšana
Lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Komisija pieņem saskaņā ar nolikumā
noteikto kārtību.
Ja pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, neslēdz iepirkuma līgumu vai
nenoslēdz to paredzētajā termiņā, tiesības slēgt iepirkuma līgumu tiek piešķirtas nākamajam
pretendentam, kura piedāvājums atbilst visām nolikuma prasībām un kura piedāvājums ir saimnieciski
visizdevīgākais ar viszemāko cenu vai arī iepirkums tiek pārtraukts neizvēloties nevienu piedāvājumu.
Pasūtītājs informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu 3
(trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi
Pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu, izbeigt vai pārtraukt iepirkuma procedūru.
Nepieciešamības gadījumā pieaicināt ekspertus.
Pieprasīt, lai pretendents precizē informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams pretendentu
atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.
Paziņot visiem pretendentiem par iepirkuma līguma slēgšanu vai iepirkuma procedūras izbeigšanu vai
pārtraukšanu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
Pēc ieinteresētā piegādātāja rakstiska pieprasījuma sniegt papildu informāciju par iepirkuma nolikumu
3 (trīs) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 4 (četras) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa
beigām, vienlaikus ievietojot šo informāciju mājas lapā internetā www.altum.lv, kurā ir pieejami
iepirkuma procedūras dokumenti.
Pretendenta tiesības un pienākumi
Pretendents var rakstveidā pieprasīt papildu informāciju par nolikumu, ja pieprasījums Komisijai
iesniegts savlaicīgi. Pieprasījums adresējams Pasūtītāja kontaktpersonai.
Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts, turklāt
ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku.
Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto
piedāvājumu.
Pretendentam ir pienākums rakstveidā, Pasūtītāja noteiktajā termiņā sniegt papildu informāciju vai
paskaidrojumus par piedāvājumu, ja Pasūtītājs to pieprasa.
Citi noteikumi
Pretendenta iesniegts piedāvājums ir pierādījums, ka pretendents:
ir iepazinies ar šo nolikumu;
ir sapratis un piekritis iepirkuma procedūras noteikumiem un tie nenostāda pretendentu neizdevīgā
stāvoklī attiecībā pret pārējiem pretendentiem.
Par piedāvājuma izstrādāšanu un iesniegšanu atlīdzība nav paredzēta.
Pasūtītāja sniegtā informācija, izņemot tā, kas ir publiski pieejama, par iepirkuma priekšmetu ir
konfidenciāla un nav izpaužama trešajām personām.

14.
Pielikumu saraksts
Nolikumam ir pievienoti šādi pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:
1.pielikums
Pieteikuma vēstule
2.pielikums
Tehniskā specifikācija
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3.pielikums
4.pielikums

Finanšu piedāvājums
Pieredzes apraksts
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1.pielikums
Pieteikuma vēstule
iepirkumam

„Elektroenerģijas iegāde”
identifikācijas Nr. ALTUM 2018/19/TSND
__________________
Vieta

__________________
Datums

Informācija par pretendentu
Pretendenta nosaukums/vārds
uzvārds
Reģistrācijas numurs/personas kods
Vai uzņēmums atbilst mazā vai
vidējā uzņēmuma statusam?*
Adrese
Tālrunis
E-pasta adrese

□ Jā
□ Nē

* Atbilstoši Komisijas 2003.gada 6.maija Ieteikumam par mikro, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (OV L124, 20.5.2003.)

Kontaktpersona
Vārds, Uzvārds
Tālrunis
E-pasta adrese
Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība (personu grupa), pretendents norāda:
Personu, kura pārstāv piegādātāju apvienību iepirkumā: _____________________(nosaukums); tās
e-pasta adresi:____________________;
Ar šo mēs apliecinām savu dalību iepirkumā. Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar nolikumu un piekrītam
visiem tajā minētajiem nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.
Apliecinām, ka uz mums neattiecas nolikumā noteiktie izslēgšanas nosacījumi. Apliecinām, ka visa iesniegtā
informācija ir patiesa.
Pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai persona:
Vārds, Uzvārds
Ieņemamais amats
Paraksts
Datums
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2.pielikums
Tehniskā specifikācija
iepirkumam

„Elektroenerģijas iegāde”
identifikācijas Nr. ALTUM 2018/19/TSND
Elektroenerģiju patērējošo objektu saraksts un vidējais patēriņš
Tabulā norādīti Pasūtītāja plānotie elektroenerģijas patēriņa apjomi. Pasūtītājs ir tiesīgs iepirkt tādu
elektroenerģijas daudzumu, kāds nepieciešams tā darbības nodrošināšanai un samazināt vai palielināt
tehniskajā specifikācijā atsevišķās pozīcijās norādīto apjomu un Pretendentam nav tiesību šajā sakarā piemērot
Pasūtītājam līgumsodus vai citas sankcijas.
Adrese
1
2
3
4

Biroju ēka
Biroju ēka
Jelgavas reģionālais centrs
Jēkabpils reģionālais centrs*

5
6
7

Liepājas reģionālais centrs
Valmieras reģionālais centrs
Citi objekti

Doma laukums 4, Rīga
Doma laukums 3, Rīga
Lielā iela 12, Jelgava
Draudzības aleja 2,
Jēkabpils
Lielā iela 12, Liepāja
Rīgas iela 9, Valmiera
Adreses dažādas
KOPĀ

Vid. patēriņš mēnesī,
kWh
35450
6400
1950
1050
1520
1700
3200

51270
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Pielikums Nr.3
Finanšu piedāvājums
iepirkumam

„Elektroenerģijas iegāde”
identifikācijas Nr. ALTUM 2018/19/TSND

Iepirkuma priekšmets,
laika zona
Elektroenerģija –
viena laika zona

Prognozējamais
elektroenerģijas
patēriņš 12 mēnešiem
(kWh)

Cena par 1 Summa (EUR)
mērvienību
kopā bez PVN
EUR (kWh)
bez PVN

615240
PVN
Kopā ar PVN

Apliecinām, ka mūsu iesniegtā piedāvājuma līgumcenā ir iekļautas visas ar iepirkuma priekšmetu saistītās
izmaksas, atlaides un piemaksas, maksa par balansēšanas pakalpojumu, kā arī visi nodokļi (izņemot
pievienotās vērtības nodokli) un nodevas, ja tādas ir paredzētas, kā arī visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus
cenu svārstībām plānotajā līguma izpildes laikā. Elektroenerģijas līgumcenā nav ietverta obligātā iepirkuma
komponente un sistēmas pakalpojumu tarifi.
Mēs apliecinām, ka nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkuma procedūrā un pildīt iepirkuma
tehniskajā specifikācijā un finanšu piedāvājumā norādītās prasības.
Paraksta persona ar pārstāvības tiesībām vai pretendenta pilnvarotā persona:
Vārds,
Uzvārds,
Amats
Paraksts, zīmogs
Datums
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Pielikums Nr.4
Veidlapa „Pretendenta pieredzes apraksts”
iepirkumam

„Elektroenerģijas iegāde”
identifikācijas Nr. ALTUM 2018/19/TSND
Nr.

Pieredze
(pakalpojuma apraksts un
sniegšanas laiks, norādot mēnesi
un gadu, kad pakalpojuma
izpilde uzsākta un pabeigta)

Pakalpojuma saņēmējs
(organizācijas nosaukums)

Kontaktinformācija
atsauksmēm
(Vārds Uzvārds,
ieņemamais amats,
tālrunis)

1.
2.
3.
Apliecinām, ka tabulā norādītie pakalpojumi tika sniegti kvalitatīvi, atbilstoši noslēgto līgumu noteikumiem.
Paraksta persona ar pārstāvības tiesībām vai pretendenta pilnvarotā persona:
Vārds,
Uzvārds,
Amats
Paraksts, zīmogs
Datums
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