Rīgā
09.03.2018.
Par sarunu procedūru „Par elektroenerģijas iegādi” (ID Nr. RS/2018/3)
Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” Iepirkuma komisija
(turpmāk – Pasūtītājs) no iespējamā piegādātāja ir saņēmusi vēstuli ar lūgumu sniegt skaidrojumu par
nolikumā ietvertajām prasībām.
Jautājums:
Pēc šobrīd esošās prasības - norādīt tikai cenas pa laika zonām un nepieliekot klāt patēriņus, ir
neiespējami noteikt vidēji svērto cenu, kuru uzskatīt par kritēriju.
Atbilde:
Pasūtītājs norāda, ka saskaņā ar sarunu procedūras nolikuma 3.pielikumu “Finanšu
piedāvājums sarunu procedūrai” tirgotājam ir lūgts norādīt piedāvātās elektroenerģijas cenas saskaņā
ar Pasūtītāja patēriņa sadalījumu pa laika zonām, saskaņā ar AS “Sadales tīkls” datiem. Pasūtītājs
apzinās, ka visiem elektroenerģijas piegādātājiem ir pieejami Pasūtītāja elektroenerģijas patēriņa dati
no AS “Sadales Tīkls” par pēdējiem 12 mēnešiem.
Lai nerastos interpretācijas iespējas, Pasūtītājs, balstoties uz AS “Sadales tīkls” pieejamiem
datiem, ir apkopojis savus elektroenerģijas patēriņa datus par pēdējiem 12 mēnešiem, t.i., no
2017.gada 1. marta līdz 2018.gada 28. februārim. Lūdzam potenciālos piegādātājus ņemt vērā, ka
piedāvāto cenu vērtējumā Pasūtītājs ņems vērā zemāk tabulā norādīto patēriņa datu sadalījumu:
Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme” elektroenerģijas patēriņa
(megavatstundās) sadalījums pa laika zonām. Periods: no 2017.gada 1. marta līdz 2018.gada 28.
februārim.
Viena laika zona
4 002 MWh
Maksimumstundas zona
13 298 MWh
Dienas laika zona
23 404 MWh
Nakts zona un nedēļas nogale
19 336 MWh
Patēriņš kopā
60 040 MWh
Tāpat saskaņā ar nolikuma 19.1 punktu, piedāvājuma izvēles kritērijs ir Pasūtītājam
izdevīgākā cena. Skaidrojam, ka, vērtējot piedāvājumus, tiks rēķināta vidēji svērtā cena pēc sekojošās
formulas:

P = (A* Viena laika zonas patēriņš + B * Maksimumstundās zonas patēriņš + C* Dienas laika zona
+ D* Nakts zona un nedēļas nogale)/ Patēriņš kopā, kur P ir elektroenerģijas vidēji svērtā cena, A ir
piegādātāja piedāvāta cena viena laika zonai, B- piegādātāja piedāvāta cena maksimumstundas zonai,
C - piegādātāja piedāvāta cena nakts zonas un nedēļas nogalei; patēriņa apjomi ir saskaņā ar Pasūtītāja
tabulā norādīto patēriņu.
Pamatojoties uz sarunu procedūras “Par elektroenerģijas iegādi” (ID Nr. RS/2018/3) Iepirkumu
komisijas lēmumu, Pasūtītājs sarunu procedūras nolikumā izdara šādus grozījumus:
1. Grozīt sarunu procedūras nolikuma “Finanšu piedāvājums sarunu procedūrai “Par
elektroenerģijas iegādi”, tirdzniecības periodu, izsakot to šādā redakcijā:
“Piedāvājam Jums šādu elektroenerģijas cenu visiem Jūsu elektroenerģiju patērējošiem
objektiem:
Tirdzniecības
periods

Laika zonas atbilstoši AS
“Sadales tīkls” sadalījumam

2018. gada 1
maijs – 2022.
gada 30. aprīlis

Viena laika zona
Maksimumstundu zona
Dienas zona
Nakts zona un nedēļas nogale

Piedāvājuma cena
EUR/MWh (bez PVN)

Piedāvājuma cena vārdos

Piedāvātā elektroenerģijas cena:
 neietver obligātās iepirkumu komponentes un sistēmas pakalpojumu tarifus, ko Pasūtītājs
apmaksā saskaņā ar sistēmas operatoru noslēgtā sistēmas pakalpojumu līguma noteikumiem;
 ietver balansēšanas pakalpojuma cenu;
 ietver visus nodokļus un maksas, izņemot pievienotās vērtības nodokli, kas Pasūtītājam
jāapmaksā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.”
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