
SIA “Limbažu siltums” iepirkumu komisija sniedz atbildes uz sekojošiem pretendenta 
jautājumiem par iepirkuma “Koksnes šķeldas piegāde”, id.nr.2022/4, nolikumu: 

1. Nolikuma 11.punktā minēts - "Pasūtītājs ietur Pretendenta iemaksāto piedāvājuma 
nodrošinājuma summu, ja:  

-  Pretendents, kura Piedāvājums izraudzīts saskaņā ar Piedāvājuma izvēles 
kritēriju, Pasūtītājam noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos 
un iepirkuma līgumā paredzēto līguma izpildes nodrošinājumu; 

Lūdzu paskaidrot, kas šis par Līgumā paredzēto izpildes nodrošinājumu, jo Līguma 
projektā nodrošinājums nav ietverts?  

Vai tiks veikti labojumi Nolikuma saturā? 

Atbilde. Ja iepirkuma līgumā nav paredzēts līguma izpildes nodrošinājums, tad tāds nav 
jāiesniedz un netiks ieturēts piedāvājuma nodrošinājums. 

2. Pretendenta skatījumā, Līgums sastādīts nepilnvērtīgi - tajā norādīta tikai saražotās 
siltumenerģijas cena, bet nav norādīts aptuvenais piegādājamais apjoms. Ne Līgumā, 
ne Līguma pielikumā nav norādīts apjoms. Apjoms norādīts tikai Nolikumā.  Vai tiks 
veiktas izmaiņas Līguma saturā? 

Atbilde: Apmaksa tiek veikta pēc saražotās MWh, līdz ar to nav nepieciešams iekļaut līgumā 
plānoto saražoto apjomu. Savukārt, ja  saražotais apjoms pārsniegs 6000MWh tad pretendents 
var uzstāt uz citu līgumu, jo viņš būs izpildījis paredzētās līgumsaistības. 

3. Nolikuma 5.punktā minēts, ka piegādes apjoms var palielināties par +- 50%.  

Vai apjoma palielināšanās gadījumā tiks slēgta atsevišķa vienošanās un noteikta papildus apjoma 
atsevišķa cena? 

Atbilde: Nē. Saražotās MWh apjoma pieauguma vai krituma dēļ netiks mainīta cena. Sk. arī 
iepriekšējo punktu. 

4. Sakarā ar nepieciešamību pilnvērtīgi izvērtēt iesniedzamo Piedāvājuma cenu, lūdzu 
norādīt Pielikumā Nr.3 - Kurināmā iepirkšanas līgums Nr.3 projektā 2.1. minēto 
izmaksu apjomu - " 2.1. Pircējs maksā Piegādātājam par Līgumā norādītajās piegādes 
vietās katlu mājā Mazā Noliktavu ielā 13, Limbažos un katlu mājā Jaunatnes ielā 6, 
Limbažos, saražotās siltumenerģijas MWh – ----------- EUR (----------------- euro, ------
- centi), cena bez PVN. Cenā ir ietvertas kurināmā iekraušanas, izkraušanas un 
transporta izmaksas, kā arī Pircēja vizuālās pārbaudes un kontroles izdevumi, kuri 
saistīti ar kurināmo kvalitātes pārbaudi pie kravas saņemšanas." 
 
Atbilde: Vizuāli nozīmē, ka pircējs pārbauda šķeldu pie atvešanas vizuāli (ņemot vērā 
noteikto specifikāciju Pielikums Nr.2). Praksē tas notiek tā - ka abas puses, vadoties no 
pieredzes un zināšanām, pārzin un izprot Pielikuma Nr.2 prasības.  

 


