
NORAKSTS 

Iepirkums 

“Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi daudzdzīvokļu 

dzīvojamā mājā Jelgavas 26, Olaine, Olaines novads” 

(iepirkuma IDN: AS OŪS 2021/12_E) 

 

ZIŅOJUMS 

2021.gada 28.decembrī         Olainē 

1.       Pasūtītājs  

Nosaukums AS “Olaines ūdens un siltums” 

Reģistrācijas numurs 50003182001 

Adrese Kūdras ielā 27, Olaine, Olaines novads, LV-2114, Latvija  

2.       Iepirkums 

Iepirkuma nosaukums  
Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi daudzdzīvokļu 

dzīvojamā mājā Jelgavas 26, Olaine, Olaines novads 

Iepirkuma IDN AS OŪS 2021/12_E 

Iepirkuma procedūra  Iepirkums  

Iepirkuma priekšmets 

Piecu stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jelgavas 26, Olaine 

energoefektivitātes paaugstināšana – Būvdarbi, saskaņā ar atklāta Iepirkuma  Nr. 

AS OŪS 2021/12_E nolikumu. CPV kods: 45211100-0 „Celtniecības darbi 

mājām”. 

     Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Iepirkuma rezultātā tiks slēgts 1 (viens) 

iepirkuma līgums par visu iepirkuma apjomu. Iepirkuma priekšmets nav sadalāms  

daļās, jo visi būvdarbi  notiks vienā objektā un ir savstarpēji saistīti, līdz ar to  

atbildību par būvdarbu organizāciju, būvdarbiem un to kvalitāti uzņemas viens 

būvuzņēmējs. 

Noslēgtā iepirkuma līguma izpildes laikā ēkas ekspluatācija netiks pārtraukta. 

Iepirkumu veic Ministru kabineta 2016.gada 15.marta noteikumos Nr.160 

"Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta 

mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 

4.2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes 

paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi" noteikto 

energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ietvaros (projekta DME 0000889).  

3.       Iepirkuma komisija 

Iepirkuma komisijas 

izveidošanas 

pamatojums 

Iepirkuma  komisija izveidota ar AS “Olaines ūdens un siltums” valdes 

priekšsēdētāja Mārča Mazura 2021.gada 14.septembra rīkojumu Nr.P-209 . 

Komisijas sastāvs 

Priekšsēdētājs: 

Viesturs Liepa  - AS “Olaines ūdens un siltums” valdes loceklis. 

Komisijas locekļi: 

Mārcis Mazurs – AS “Olaines ūdens un siltums” valdes priekšsēdētājs; 

Tamāra Levicka – AS „Olaines ūdens un siltums” finanšu direktore. 

Iepirkuma procedūras 

dokumentu 

sagatavotājs  

Iepirkuma  komisijas priekšsēdētājs Viesturs Liepa - AS “Olaines ūdens un 

siltums” valdes loceklis. 

Pieaicinātie eksperti  Eksperti Iepirkuma  norisē netika pieaicināti.  

4.       Izsludināšana, iesniegšanas termiņš un iesniegtie piedāvājumi  

Iepirkums izsludināts  Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru 25.11.2021.  

Piedāvājumu 

iesniegšanas termiņš  
Līdz 21.12.2021. plkst.14:15 

Piedāvājumu atvēršana 21.12.2021. plkst.14:15 



AS “Olaines ūdens un siltums”, Kūdras ielā 27, Olaine, Olaines novads, LV-2114 

Iesniegto piedāvājumu 

skaits  
3 (trīs) 

Iesniegtie piedāvājumi 

Pretendenta nosaukums 
Reģistrācijas 

Nr. 

Piedāvātā 

līgumcena bez 

PVN, EUR 

Cena pēc 

aritmētisko kļūdu 

labošanas bez 

PVN, EUR 

PS “P  un S 

Būvniecība” 
40203346516 1 166 401,22 Neattiecas 

SIA “Latbūvnieks” 43603054890 1 773 002,65 Neattiecas 

SIA “Cander Būve” 40003604207 1 062 555,88 Neattiecas 

5.       Iepirkuma pārtraukšana 

Pamatojoties uz 2017.gada 28. februāra MK noteikumiem Nr.104 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un 

tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem” 34. punktu un iepirkuma  nolikuma 14.1 punktu, 

iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu iepirkumu pārtraukt (Iepirkuma komisija 28.12.2021. protokola Nr.3 

1.punkts)  

 

Iepirkuma  komisijas priekšsēdētājs:        V.Liepa 

 

Iepirkuma  komisijas locekļi:         M.Mazurs 

 

           T.Levicka 


