
Par papildus informāciju 

 

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Salaspils Siltums” saņēma ieinteresētās personas jautājumus 

iepirkuma procedūras „Kurināmās šķeldas piegāde”, identifikācijas Nr. SalSil 2019/2, ietvaros. 

 Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikuma 2.2.punktu sniedz 

atbildes uz uzdotajiem jautājumiem: 

  

Nr.p.k. Jautājums Atbilde 

1. Nolikuma 6.2.1. punktā ir informācijas 

pieprasījums - apraksts par 

pretendenta rīcībā esošajiem 

resursiem, detalizēti norādot 

informāciju par īpašumā vai nomā 

esošām meža zemju platībām, vai 

apsaimniekošanas līgumiem attiecīgās 

platībās, vai par sadarbības līgumiem 

ar kokmateriālu pārstrādes vietām u.c., 

tai skaitā norādot līgumu termiņus, 

sadarbības partnerus, kontaktpersonas 

un kontakttālruņus šīm personām. 

Lūdzu precizējiet par kādu apjomu 

šādi apliecinājumi ir nepieciešami, kā 

arī lūdzam jūs publicēt metodoloģiju 

šāda apjoma aprēķināšanai, ņemot vērā 

to, ka noslēdzot līgumu ar meža 

īpašnieku par cirsmas izstrādi, nav 

iespējams paredzēt iegūstamo zaru 

apjomu no kādām konkrētām platībām 

meža, apauguma utt. 

 

Šajā pašā punktā ir vēl kāds neskaidrs 

teikums “Norādīt nepieciešamajam 

apjomam paredzamos uzglabāšanas – 

pārkraušanas laukumus – atrašanās 

vietas, īpašuma vai nomas 

dokumentus”.  

Lūdzu precizējiet kurināmā materiāla 

daudzumu par kuru ir runa šajā punktā, 

kā aŗī, kādam ir jābūt uzkrātajam 

šķeldas daudzumam piegādes 

nolūkiem. 

Apliecinājumā norādāmas ziņas un 

pievienojami dokumenti, kas vispilnīgāk 

apliecina pretendenta tehniskās un 

profesionālās spējas, kas nepieciešamas 

iepirkuma līguma izpildei. Šo spēju 

pierādīšanai pretendents var norādīt tos 

faktus un apstākļus, kas vispārēji pierāda 

pretendenta esošos resursus vai resursus, 

kas pretendentam nākotnē pamatoti būs 

pieejami. Piemēram – pretendents var 

norādīt koksnes ieguves avotus, pārstrādes 

un uzglabāšanas vietas u.c., kas tiek 

izmantotas vai tiks izmantotas kurināmās 

šķeldas piegāžu nodrošināšanai. 

 

Iepirkuma nolikuma 6.2.1.punkta tabulā 

uzskaitītais saturs nav izsmeļošs. 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs 

neizvirza pretendentam noteiktas prasības 

resursu apjomu aprēķinam.  

 

Ziņas norādāmas ievērojot 

komercnoslēpumu vai citādi neizpaužamu 

ziņu ierobežojumus.  

 

Ziņu sniegšanas mērķis ir dot iespēju 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam 

pārliecināties par pretendenta nodomu 

patiesumu un faktiskajām spējām. 

2. Nolikuma 8.8 punktā ir šāds teikums 

”Piedāvājuma cenas aprēķinā ņemt 

vērā, ka Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēja šķeldas katla garantētais 

lietderības koeficients ir 82 %”.  

Lūdzu izskaidrojiet šī koeficienta 

nozīmīgumu  cenas aprēķinā, kā aŗī to, 

vai šis koeficients ietekmē piegādātā 

materiāla gala samaksu piegādātājam. 

Nolikuma pielikumā nr.2 norādīts, ka cena 

šķeldai jāpiedāvā par vienu saražoto 

siltumenerģijas MWh.  

Cenas aprēķins tiks veikts saskaņā ar 

iepirkuma līguma 4.1., 4.2. punktu 

noteikumiem un nosacījumiem. 

  



3. Lūdzu precizējiet 6.2.5. punktā prasīto 

informāciju par iepriekšējo gadu 

pieredzi šķeldas piegādēs.  

Par kādiem apjomiem šāda informācija 

ir nepieciešama? Kādi ir minimālie 

līgumu apjomi? 

Pretendentam jāsniedz ziņas par 

iepriekšējo 3 (trīs) gadu (2016., 2017., 

2018. un 2019. gads līdz piedāvājuma 

iesniegšanas dienai)  veiktajām piegādēm, 

norādot katrā gadā pircējiem piegādātos 

kurināmās šķeldas kopējos apjomus, un šo 

pircēju kontaktinformāciju. Veikto piegāžu 

minimālie apjomi nav noteikti, bet tiks 

izvērtēta konkrēta pretendenta pieredze 

kurināmās šķeldas piegādē kopsakarā ar 

nolikuma 6.2.1.punktā prasītajām ziņām 

un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam 

nepieciešamo piegāžu apjomu, kas 

norādīts nolikuma 3.pielikumā.  

Ziņu sniegšanas mērķis ir dot iespēju 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam 

pārliecināties par pretendenta nodomu 

patiesumu, pieredzi un faktiskajām spējām 

izpildīt plānoto līgumu. 

4. Nolikuma 11.2. punktā ir minēts 

“Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs 

paredz noslēgt vienu iepirkuma 

līgumu.” Vai gadījumā, ja piegādes 

līgumu nav iespējams noslēgt ar vienu 

piegādātāju, vai ir plānots slēgt līgumu 

ar vairākiem piegādātājiem? 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs paredz 

noslēgt vienu iepirkuma līgumu.  

 

Salaspilī, 2019. gada 07. maijā 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs     I.Ojers 


