
Iepirkuma procedūras "Pļaviņu HES hidroagregāta AN4 atjaunošanas remonts" (ID Nr. IPR-67229, 
IUB LE2022/1) 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-67229, IUB LE2022/1. 
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: Pļaviņu HES hidroagregāta AN4 atjaunošanas remonts. 

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 2022.gada 9.janvārī, 
2.2. Paziņojums par līgumu publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 2022.gada 12.janvārī ar ES OV 

Nr.2022/S 008-016486. 

3. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums, iepirkuma procedūras dokumentu 
sagatavotāji un pieaicinātie eksperti: 
3.1. Iepirkuma komisijas sastāvs: T.Kromāne, A.Bogdanovičs, G.Gavrilovs, A.Pastars (līdz 02.03.2022.), 

G.Joksts (no 02.03.2022.), Z.Skulte (līdz 11.04.2022.), A.Greitāns (no 11.04.2022.). 
3.2. Iepirkuma komisijas izveidošanas pamatojums:  

3.2.1. 2021.gada 22.oktobra Rīkojums Nr.264 "Par komisijas izveidošanu iepirkumu procedūrai par 
Pļaviņu HES hidroagregāta AN4 atjaunošanas remontu",   
3.2.2. 2022.gada 2.marta Rīkojums Nr.68 "Par grozījumiem 2021.gada 22.oktobra Rīkojumā Nr.264 
"Par komisijas izveidošanu iepirkumu procedūrai par Pļaviņu HES hidroagregāta AN4 atjaunošanas 
remontu"", 
3.2.3. 2022.gada 11.aprīļa Rīkojums Nr.123 "Par grozījumiem 2021.gada 22.oktobra Rīkojumā Nr.264 
"Par komisijas izveidošanu iepirkumu procedūrai par Pļaviņu HES hidroagregāta AN4 atjaunošanas 
remontu"".   

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 un piedāvājumu iesniegšanas termiņš:  
4.1. Pieteikumu iesniegšanas termiņš: līdz 2022.gada 15.februārim, plkst. 10:00; 
4.2. Sākotnējo piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2022.gada 8.aprīlim, plkst. 11:00; 
4.3. Galīgā piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2022.gada 12.maijam, plkst. 13:00; 

5. Piegādātāju nosaukumi, kuri pieteikušies uz kandidātu atlasi, un to pretendentu nosaukumi, kuri ir 
iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas vai izmaksas: 
5.1. Piegādātāju nosaukumi, kuri pieteikušies uz kandidātu atlasi:  

5.1.1. UAB "Eksortus", Reģ.Nr. 300912631; 
5.1.2. SIA "ENERGOREMONTS RĪGA", Reģ.Nr. 40003458871. 

5.2. Pretendentu nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas vai izmaksas: 

Nr. Pretendents Piedāvājuma cena, EUR bez PVN 
1. SIA "ENERGOREMONTS RĪGA" 836 950,75 

6. Kandidātu skaita samazināšanas gadījumā norāda izraudzīto kandidātu nosaukumus un to 
izraudzīšanās iemeslus, noraidīto kandidātu nosaukumus un to noraidīšanas iemeslus: nav paredzēta.  

7. Piedāvājumu skaita samazināšanas gadījumā norāda izraudzīto pretendentu nosaukumus un to 
izraudzīšanās iemeslus, noraidīto pretendentu nosaukumus un to noraidīšanas iemeslus: piedāvājumu 
skaita samazināšana nebija paredzēta. 

8. Pieteikumu un piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks:  
8.1. Pieteikumu atvēršanas vieta, datums un laiks: elektroniskā iepirkumu sistēma www.eis.gov.lv, 2022.gada 

15.februārī plkst. 10:00.  



8.2. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: elektroniskā iepirkumu sistēma www.eis.gov.lv, 
2022.gada 8.aprīlī plkst. 11:00. 

9. Sarunu posmi un to rezultāti:  
9.1. 1. posms: UAB "Eksortus" un SIA "ENERGOREMONTS RĪGA" iesniegtie pieteikumi atzīti par 

atbilstošiem kandidātu atlases prasībām un abi kandidati uzaicināti iesniegt sākotnējos piedāvājumus. 
9.2. 2. posms: piedāvājumu iesniedza tikai viens pretendents, SIA "ENERGOREMONTS RĪGA", kura 

sākotnējais piedāvājums tika atzīts par atbilstošu nolikuma prasībām 
9.3. 3.posms:  SIA "ENERGOREMONTS RĪGA" tika lūgts iesniegt galīgo piedāvājumu, pie nosacījuma, ka 

tiek samazināts līguma izpildes nodrošinājums no 10% līdz 1% un hidroagregāta atjaunošanas remonta 
darbu termiņš pagarināts par 3 nedēļām: 
9.3.1. Galīgā piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2022.gada 12.maijam plkst. 13:00;  
9.3.2. Galīgā piedāvājuma atvēršanas vieta, datums un laiks: elektroniskā iepirkumu sistēma 
www.eis.gov.lv, 2022.gada 12.maijs plkst. 13:00;  
9.3.3. Pretendentu nosaukumi, kuri ir iesnieguši galīgos piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas vai 
izmaksas:  

Nr. Pretendents Piedāvājuma cena, EUR bez PVN 
1. SIA "ENERGOREMONTS RĪGA" 794 782,33 

10. 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 - nepietiekama konkurence. 

11. 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  

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


