
 

 

 

 

Rīgā 

#REG-DATE# Nr. #REG-NUMBER# 

 

Potenciālajiem piegādātājiem / 

Potential suppliers 

 

Par tirgus izpētes veidlapas iesniegšanu / On submission of Checklist within the market 

research phase 

 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir saņēmis lūgumu pagarināt informācijas 

iesniegšanas termiņu piegādātāju apspriedei par Pļaviņu HES hidroagregātu AN4, AN6, AN9 

un AN10 servomotoru un eļļas sūkņu piegādi un nomaiņu. Iepirkumu uzraudzības biroja 

Publikāciju vadības sistēma neparedz iespēju mainīt informācijas sniegšanas termiņu.  

Ņemot vērā, ka esam ieinteresēti saņemt kvalitatīvu un pēc iespējas pilnīgu apspriedes 

dokumentāciju, informējam, ka potenciālie piegādātāji informāciju var iesniegt līdz 

2023.gada 31.janvārim plkst.17.00.  

Tirgus izpētes ietvaros mēs vēlamies saņemt atbildes uz apspriedes dokumentācijā 

iekļautajiem jautājumiem, lai labāk sagatavotos plānotajam iepirkumam. Potenciālo 

piegādātāju sniegtā informācija netiks uzskatīta par piedāvājumu. Informācija tiks apkopota, 

neizpaužot informācijas sniedzēju, un pēc pieprasījuma tiks nosūtīta informāciju 

iesniegušajiem komersantiem. 

The public service provider has received a request to extend the deadline for submitting 

information for supplier consultations on replacement of servomotors and oil pumps for Units 

AN4, AN6, AN9 and AN10 of Pļaviņas HPP. The Publications Management System of the 

Procurement Monitoring Bureau does not provide for the possibility of changing the deadline 

for providing information. 

Taking into account that we are interested in receiving high-quality and as complete as 

possible documentation at market research phase, we inform you that potential suppliers can 

submit information until January 31, 2023 at 5:00 p.m. 

As part of the market research, we would like to receive answers to the questions 

included in the Checklist in order to better prepare for the planned procurement. The 

information provided by the potential suppliers will not be considered as an offer. The 

information will be aggregated without disclosing the information provider and upon request 

will be sent to the potential suppliers who submitted the information. 

 

 
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 

 

Projektu vadītājs / Project manager  Aigars Greitāns 

 
Aigars Greitāns 67728270, 29431215 
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