NORAKSTS
Cenu aptaujas
NORISES PĀRSKATS
2017.gada 21.martā

Olainē
1. Pasūtītājs

Nosaukums
Reģistrācijas
numurs
Adrese

AS “Olaines ūdens un siltums”

Iepirkuma
nosaukums

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Stacijas iela 22, Olainē
energoefektivitātes paaugstināšanas projektēšana un autoruzraudzība

Iepirkuma IDN
Iepirkuma
procedūra

AS OŪS 2017/3
Neregulēts iepirkums zem Publisko iepirkumu likuma piemērošanas
sliekšņa.
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Stacijas iela 22, Olainē energoefektivitātes
paaugstināšanas, tai skaitā ēkas siltināšanas, ūdensapgādes un apkures
sistēmu nomaiņas un zibens novadīšanas sistēmas izbūves, būvprojekta
izstrāde un autoruzraudzība, turpmāk Pakalpojumi.
Pakalpojumi sniedzami saskaņā ar iepirkuma B. sadaļu – Tehniskās
specifikācijas un C. sadaļu – Līgumu veidnes.
Kopējais līguma izpildes laiks ir 6 (seši) kalendārie mēneši no līguma
parakstīšanas, tai skaitā:
- 3 (trīs) kalendāro nedēļu laikā no līguma parakstīšanas jāiesniedz
Pasūtītājam ūdensapgādes un kanalizācijas iekšējo tīklu nomaiņas
būvprojekts (bez būvvaldes saskaņojuma);
- 2 (divu) kalendāro mēnešu laikā no līguma parakstīšanas viss
būvprojekts jāiesniedz Olaines novada būvvaldē saskaņošanai.

Iepirkuma
priekšmets

50003182001
Kūdras ielā 27, Olaine, Olaines novads, LV-2114
2. Iepirkums

3. Izsludināšana
Iepirkums
izsludināts

09.03.2017.

Paziņojuma
publikācijas vieta

www.ous.lv/iepirkumi/ (brīva un tieša elektroniska pieeja)
Informācija par iepirkumu nosūtīta piegādātājiem, kuri līdz šim snieguši
līdzīgus projektēšanas pakalpojumus Pasūtītājam.

Iepirkuma
dokumenti
Iesniegšanas laiks
Kontaktpersona

Nolikums
2017.gada 17.marta plkst.14:00
Viesturs Liepa, 26411988
4. Saņemtie piedāvājumi

Atvēršanas laiks
Iesniegto
piedāvājumu
skaits
Iesniegtie
piedāvājumi
(reģistrācijas lapa
pielikumā)

2017.gada 20.marta plkst.14:00
2 (divi)
Pretendenta
nosaukums
SIA “Balts un
Melns”
SIA “Būvdizains”

Reģistrācijas
Nr.

Iesniegšanas
datums

Laiks

40003659614

16.03.2017.

08:52

43603011124

17.03.2017.

13:15

Reģistrācijas
Nr.

Piedāvāta līguma cena
bez PVN, EUR

SIA “Balts un
Melns”

40003659614

9600,00

SIA “Būvdizains”

43603011124

50000,00

Pretendenta
nosaukums
Piedāvātās cenas

5. Piedāvājumu vērtēšana
Aritmētisko kļūdu
pārbaude
(nolikuma
9.1.punkts)
Noformējuma
pārbaude
(nolikuma
9.2.punkts)
Pretendentu atlase
(kvalifikācija),
(nolikuma
9.3.punkts)
Piedāvājuma
izvēle (nolikuma
9.4.punkts)
Izslēgšanas
nosacījumu
pārbaude
(nolikuma
9.5.punkts)

Piedāvājumos nav pieļautas aritmētiskās kļūdas.

SIA “Balsts un Melns” piedāvājums atbilst iepirkuma nolikuma 3., 5. un
6.punktos noteiktajām piedāvājuma noformējuma prasībām.
SIA “Balts un Melns” kvalifikācija atbilst cenu aptaujas nolikuma
4.2.punkta prasībām.
Līguma slēgšanas tiesības piešķiramas SIA “Balts un Melns”, vienotais reģ.
Nr. 40003659614, kurš iesniedzis piedāvājumu ar zemāko līgumcenu.
1. E-izziņa sērija URA Nr.31050957-6191580 no interneta vietnes
https://www.eis.gov.lv, pieprasīta 2017.gada 21.martā.
2. E-izziņas sērija NO Nr.31050960-6191600 un NO Nr.310509576191584 no interneta vietnes https://www.eis.gov.lv, pieprasītas
2017.gada 21.martā.
Lēmums: Uz SIA “Balts un Melns” nav attiecināmi Cenu aptaujas nolikuma
4.1.punktā noteiktie izslēgšanas nosacījumi.
6. Lēmums par uzvarētāju

Uzvarētājs

Par iepirkuma uzvarētāju atzīts visām iepirkuma nolikuma prasībām
atbilstošais SIA “Balts un Melns”, vienotais reģ. Nr. 40003659614, uz kuru
nav attiecināmi nolikuma 4.1.punktā noteiktie izlēgšanas nosacījumi,
piedāvājums ar zemāko piedāvāto līgumcenu bez PVN 9600,00 (tajā skaitā
7500,- EUR būvprojekta izstrāde un 2100,- EUR autoruzraudzība).

Valdes priekšsēdētājs

(personas paraksts)

M.Mazurs

Valdes loceklis

(personas paraksts)

V.Liepa

Finanšu direktore

(personas paraksts)

T.Levicka

Projekta vadītājs

(personas paraksts)

K.Vītiņš
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