
Iepirkuma procedūras "Ķeguma HES-2 augšas bjefa un Pļaviņu HES lejas bjefa kravas celtņa 

vadības iekārtu nomaiņa" ziņojums 

Sagatavots saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 45.pantu. 

1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums un adrese, iepirkuma identifikācijas numurs, 

iepirkuma procedūras veids un tās izvēles pamatojums, līguma priekšmets:  

1.1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums: Akciju sabiedrība "Latvenergo".  

1.2. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, Latvija, LV-1230.  

1.3. Iepirkuma identifikācijas numurs: IPR-66934, IUB LE 2021/14.  

1.4. Iepirkuma procedūras veids: sarunu procedūra publicējot dalības paziņojumu.  

1.5. Iepirkuma procedūras izvēles pamatojums: Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 

13.panta pirmā daļa.  

1.6. Līguma priekšmets: Ķeguma HES-2 augšas bjefa un Pļaviņu HES lejas bjefa kravas celtņa vadības 

iekārtu nomaiņa, kas sadalīts 2 (divās) iepirkuma priekšmeta daļās: 

1.6.1. Daļa 1: Ķeguma HES-2 augšas bjefa kravas celtņa vadības iekārtas nomaiņa, 

1.6.2. Daļa 2: Pļaviņu HES lejas bjefa kravas celtņa vadības iekārtas nomaiņa. 

2. Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un Iepirkumu 

uzraudzības biroja tīmekļvietnē:  

2.1. Paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē 2021.gada 13.oktobrī, 

2.2. Paziņojums par līgumu publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 2021.gada 15.oktobrī. 

3. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums, iepirkuma procedūras dokumentu 

sagatavotāji un pieaicinātie eksperti: 

3.1. Iepirkuma komisijas sastāvs: A.Bogdanovičs, A.Rozentāls, A.Greitāns, A.Pastars, G.Gavrilovs, 

M.Pentjušs, E.Miezītis. 

3.2. Iepirkuma komisijas izveidošanas pamatojums: 2021.gada 22.septembra Rīkojums Nr.224 "Par 

iepirkuma komisijas izveidošanu kapitālieguldījumu projektu "Ķeguma HES-2 augšas bjefa kravas 

celtņa vadības iekārtas nomaiņa" un "Pļaviņu HES lejas bjefa kravas celtņa vadības iekārtas nomaiņa" 

īstenošanai". 

3.3. Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti (papildus komisijai):  

3.3.1. iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs - A.Pastars; 

3.3.2. pieaicinātais eksperts (papildus komisijai) - A.Zēģele. 

4. Pieteikumu iesniegšanas termiņš:  

4.1. Pieteikumu iesniegšanas termiņš: līdz 2021.gada 12.novembrim, plkst. 14:00;  

5. Piegādātāju nosaukumi, kuri pieteikušies uz kandidātu atlasi:  

5.1. Daļa 1: Ķeguma HES-2 augšas bjefa kravas celtņa vadības iekārtas nomaiņa - SIA "Industry Service 

Partner", reģ.Nr. 40003635527; 

5.2. Daļa 2: Pļaviņu HES lejas bjefa kravas celtņa vadības iekārtas nomaiņa - SIA "Industry Service Partner", 

reģ.Nr. 40003635527. 

6. Kandidātu skaita samazināšanas gadījumā norāda izraudzīto kandidātu nosaukumus un to 

izraudzīšanās iemeslus, noraidīto kandidātu nosaukumus un to noraidīšanas iemeslus: nav paredzēta.  

7. Pieteikumu atvēršanas vieta, datums un laiks:  

Elektroniskā iepirkumu sistēma www.eis.gov.lv, 2021.gada 12.novembris, plkst. 14:00  

8. Lēmuma pamatojums, ja iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru: 

Atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 28.marta noteikumu Nr.187 "Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 

iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība" 234.punktam: "[..] sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzējs var jebkurā brīdī pārtraukt izsludinātu iepirkuma procedūru vai metu konkursu, ja tam ir objektīvs 

pamatojums". Lēmuma pamatojums sarunu procedūras pārtraukšanai iepirkumu priekšmeta Daļā 1 un Daļā 2  

- nepietiekama konkurence. 

9. Iemesli, kuru dēļ netiek paredzēta elektroniska pieteikumu un piedāvājumu iesniegšana, ja 

sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir pienākums pieteikumu un piedāvājumu saņemšanai izmantot 

elektroniskās informācijas sistēmas:  

Piedāvājumi iesniegti Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā www.eis.gov.lv  

10. Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai: nav. 


