
Sarunu procedūras 

“Sarunu procedūra par katlu mājas pārbūvi projektā: “Kurināmā diversifikācija esošajā  

dabas gāzes katlu mājā Neretas ielā 10A, Jelgavā.”” 

(iepirkuma IDN:  GJ 2022/4-SPS-KF) 

Noslēguma ziņojums 

2022.gada 16.augustā                         Jelgavā 

1. Pasūtītājs 

Nosaukums SIA Gren Jelgava 

Reģistrācijas 
numurs 

50003549231 

Adrese Pasta iela 47, Jelgava, LV-3001 

2. Iepirkums 

Iepirkuma IDN GJ 2022/4-SPS-KF 

Iepirkuma 
procedūra 

Sarunu procedūra nepublicējot paziņojumu 

Iepirkuma 
priekšmets 

Projektēšanas, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana katlumājas 
pārbūvei ar pāreju uz atjaunojamiem energoresursiem Neretas ielā 10A, 
Jelgavā, saskaņā ar iepirkuma nolikuma prasībām, un saskaņā ar „atslēgas” 
projektu līguma noteikumiem.  
(CPV kodi): 71320000-7 (Inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi), 
45251250-8 (Centrālās apkures stacijas celtniecības darbi), 71248000-8 
(Projekta un dokumentācijas uzraudzība). 

Sarunu 
procedūras 
izvēles 
pamatojums 

Sarunas procedūras iepirkuma priekšmeta iegādei pasūtītāja iepirkuma 
komisija 2022.gada 5.maijā izsludināja iepirkumu saskaņā ar iepirkumu “Katlu 
mājas pārbūve projektā “Kurināmā diversifikācija esošajā dabas gāzes katlu 
mājā Neretas ielā 10A, Jelgavā””, identifikācijas numurs: GJ 2022/2-SPS-KF. 
Iepirkumā piedāvājumus iesniedza divi pretendenti, kuru piedāvājumi tika 
noraidīti kā neatbilstoši iepirkuma nolikuma prasībām, un konkurss tika 
izbeigts. 
Papamatojoties uz Iepirkumu vadlīniju sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem 
6.10.11.3. punktu un atbilstoši  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 
2014/24/ES 32. panta 2. punkta a) apakšpunktam un Sabiedrisko pakalpojumu 
sniedzēju iepirkumu likuma 13. panta 7.daļas 1.punktam, tika nolemts 
būvdarbu iegādei veikt sarunu procedūru nepublicējot paziņojumu. 

3. Iepirkuma komisija 

Komisijas 
izveidošanas 
pamatojums 

2022.gada 5.maija rīkojums Nr. GJ-2022-6 “Par iepirkuma komisijas izveidi” 

Komisijas sastāvs Komisijas priekšsēdētājs:   
            Projektu vadītājs                                                      Rihards Zakrepskis 
Komisijas locekļi:  
            Siltumenerģētikas eksperts                                    Pēteris Kazulis 
            Gren Latvija Koģenerācijas stacijas vadītājs        Ingus Kaprāns 

Iepirkuma 
procedūras 
dokumentu 
sagatavotājs 

 
Komisijas priekšsēdētājs Rihards Zakrepskis – SIA “Gren Jelgava” projektu 
vadītājs. 
 

Pieaicinātie 
eksperti 

Eksperti iepirkuma norisē netika pieaicināti. 



4. Uzaicinātie būvuzņēmēji 

Uzaicinātie 
būvuzņēmēji 

Sarunu procedūrā uzaicināti iepirkumā “Katlu mājas pārbūve projektā 
“Kurināmā diversifikācija esošajā dabas gāzes katlu mājā Neretas ielā 10A, 
Jelgavā””, identifikācijas numurs: GJ 2022/2-SPS-KF piedāvājumus iesniegušie 
pretendenti. 

Saņemto 
piedāvājumu 
skaits 

2 (divi) 

Saņemtie 
piedāvājumi 

 
Pretendenta 
nosaukums 

 
 

Reģistrācijas Nr. 

 
Piedāvātā 

līgumcena, bez 
PVN, EUR 

Piedāvātais 
līguma izpildes 

laiks, kalendārās 
nedēļas 

SIA “Mesako” 40003331113 207821,60 30 

JPA “FILTER L” 40203232835 
(SIA “FILTER”) 

250220,00 30 

5. Piedāvājuma izvēles norise 

 
 
 
 
 
 
 
Piedāvājuma 
izvēles kritērijs 

Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums tiks noteikts pamatojoties uz šādiem 
piedāvājuma izvēles kritērijiem: 

Nr.p.k. Kritēriji Īpatsvars 

1. Līgumcena 60 

2. Darbu izpildes termiņš 40 

 Kopā 100 

Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums tiek noteikts, summējot visus 
piedāvājuma izvēles kritērijus kopā. Novērtējums punktos tiek noapaļots līdz 
divām zīmēm aiz komata. Saimnieciski visizdevīgākais ir piedāvājums, kurš 
kopvērtējumā ir ieguvis visvairāk punktu. Maksimālais punktu skaits ir 100 
punkti.  
Līgumcena – piedāvājumam ar viszemāko līgumcenu tiek piešķirti 60 punkti, 
bet pārējiem piedāvājumiem punkti tiks aprēķināti proporcionāli attiecībā pret 
piedāvājumu ar viszemāko līgumcenu. Piedāvātā līgumcena piedāvājumā 
jānorāda euro. Punkti par piedāvāto līgumcenu tiek aprēķināti pēc šāda 
algoritma: 
Viszemākā līgumcena/ Pretendenta N līgumcena X 60 
  
Darbu izpildes termiņš –   
• Ja darbi tiks veikti līdz 22 kalendāro nedēļu laikā no līguma 
noslēgšanas, Pretendentam tiks piešķirti 40 punkti;  
• Ja darbi tiks veikti no 23 līdz 26 kalendāro nedēļu laikā no līguma 
noslēgšanas, Pretendentam tiks piešķirti 35 punkti;  
• Ja darbi tiks veikti no 27 līdz 30 kalendāro nedēļu laikā no līguma 
noslēgšanas, Pretendentam tiks piešķirti 30 punkti; 
• Ja darbi tiks veikti no 31 līdz 34 kalendāro nedēļu laikā no līguma 
noslēgšanas, Pretendentam tiks piešķirti 10 punkti; 
• Ja darbi tiks veikti no 35 līdz 39 kalendāro nedēļu laikā no līguma 
noslēgšanas, Pretendentam tiks piešķirti 0 punkti; 

Izraudzītais 
pretendents 

Sarunu procedūras komisija atzina par uzvarējušu sarunu procedūrā un 
piešķīra līguma slēgšanas tiesības SIA “Mesako” reģistrācijas Nr.40003331113, 
kura piedāvājums tika atzīts par saimnbieciski visizdevīgāko ar piedāvāto 
līgumcenu EUR 207821,60 (divi simti septiņi tūkstoši astoņi simti divdesmit 
viens eiro 600 centi).  



Uzvarējušā pretendenta piedāvājums atbilst visām iepirkuma Nr GJ 2022/2-
SPS-KF procedūras nolikuma prasībām un ir saimnieciski visizdevīgākais 
piedāvājums ar iegūto punktu skaitu 90. 
2022.gada 15.augustā izvēlētais pretendents SIA “Mesako” informēja 
pasūtītāju par atteikšanos slēgt iepirkuma līgumu. 
Sarunu procedūras komisija nolēma piešķirt līguma slēgšanas tiesības JPA 
“FILTER L” ar piedāvāto līgumcenu EUR 250220,00 (divi simti piecdesmit 
tūkstoši divi simti divdesmit eiro). Pretendenta piedāvājums  
atbilst visām iepirkuma Nr GJ 2022/2-SPS-KF procedūras nolikuma prasībām. 

6.Citas ziņas 

Interešu konflikti 
un pasākumi, kas 
veikti to 
novēršanai 

 
Iepirkuma norises laikā interešu konflikti netika konstatēti. 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs        _______________________  Rihards Zakrepskis   

Komisijas locekļi: 

                              _______________________  Pēteris Kazulis 

 

                                                   _______________________  Ingus Kaprāns 

 


