Iepirkuma
Maģistrālā ūdensvada un sadzīves kanalizācijas tīklu
izbūve Rīgas ielā, Olainē, II kārta
iepirkuma IDNr. AS OŪS 2022/03_SPS
ZIŅOJUMS
(Iepirkuma paredzamā līgumcena ir zem LR likumā “Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums” noteikto
iepirkuma procedūru piemērošanas līgumcenu robežvērtībām)

2022.gada 17.jūnijā

Olainē
1. Pasūtītājs

Nosaukums
Reģistrācijas
numurs
Adrese

AS “Olaines ūdens un siltums”

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

Iepirkuma
nosaukums
Iepirkuma IDN
Projekta
nosaukums

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņu izvešana no dūņu laukiem
un utilizēšana
AS OŪS 2022/03_SPS

Iepirkuma
priekšmets

Maģistrālā ūdensvada (L 664.7m), sadzīves kanalizācijas tīklu (L 642.20m) un kanalizācijas
spiedvada (L=11m) izbūve, Rīgas ielā, Olainē, II kārta

Iepirkuma
komisijas
izveidošanas
pamatojums un
sastāvs

Nav

3. Iepirkuma komisija
Iepirkuma komisija, izveidota ar AS “Olaines ūdens un siltums” valdes priekšsēdētāja
Mārča Mazura 2021.gada 15.janvāra rīkojumu Nr.P-13 „Par iepirkuma komisijas izveidi”,
ar 2021.gada 17.marta grozījumiem Nr. P-50:
Komisijas sastāvs:
Komisijas priekšsēdētājs:
Viesturs Liepa – valdes loceklis;
Komisijas locekļi:
Mārcis Mazurs – valdes priekšsēdētājs;
Tamāra Levicka – finanšu direktore;
Terēzija Sola – juriste
Komisijas sekretārs:
Lāsma Vītoliņa – iepirkumu speciāliste
4. Izsludināšana, iesniegšanas termiņš un iesniegtie piedāvājumi

Iepirkums
izsludināts
Piedāvājumu
iesniegšana un
atvēršana

06.05.2022. iepirkuma dokumentācija publicēta pasūtītāja – AS “Olaines ūdens un siltums”
– tīmekļa vietnē www.ous.lv sadaļā “Iepirkumi”.
06.05.2022. informācija par iepirkumu publicēta Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) PVS
sistēmā.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2022.gada 7.jūnija plkst. 11:00, Kūdras iela 27,
3.stāvs, Olaine
Iesniegto piedāvājumu atvēršana: pēc piedāvājumu termiņa iesniegšanas beigām, 2022.gada
7.jūnijā plkst. 11:00, Kūdras iela 27, 3.stāvs, Olaine.
Nr.
p.k.

Iesniegtie
piedāvājumi

Pretendenta nosaukums un
reģistrācijas numurs

Piedāvājuma
iesniegšanas
datums un laiks

Kopējā piedāvātā
cena euro bez PVN

1.

SIA “ĢL Konsultants”,
Reģistrācijas Nr. 40103242818

07.06.2022.
plkst. 09:03

267 000.00

2.

SIA “Bigsa”,
Reģistrācijas Nr. 40103540538

07.06.2022.
plkst. 09:38

363 707.20

3.

SIA “Siltumbūve”,
reģistrācijas Nr.40103840757

07.06.2022.
plkst. 10:16

277 919.57
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Piedāvājuma
izvēles kritērijs

Ziņas par
iepirkuma
komisijas sēdēm

Komisijas locekļu
individuālie
vērtējumi
Izraudzītais
pretendents
Lēmuma par
līguma slēgšanas
tiesību piešķiršanu
pamatojums

Noraidītie
pretendenti

4.

AS “CEĻU PĀRVALDE”,
Reģistrācijas Nr. 40003034263

07.06.2022.
plkst. 10:26

289 391.57

5.

SIA “RERE VIDE”,
Reģistrācijas Nr. 40103820553

07.06.2022.
plkst. 10:41

372 620.07

6.

SIA “BT BŪVE”,
Reģistrācijas Nr. 44103067286

07.06.2022.
plkst. 10:45

270 083.21

7.

SIA “LOKŠĪRS”,
Reģistrācijas Nr. 10003224604

07.06.2022.
plkst. 10:50

324 631.60

5. Piedāvājuma izvēles norise
Nolikuma prasībām atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar zemāko kopējo
cenu EUR bez PVN.
2022.gada 6.maijs– iepirkuma dokumentācijas izskatīšanas un apstiprināšanas sēde
(protokols Nr.1);
2022.gada 20.maijs – sniegta atbilde uz iesniegto jautājumu (protokols Nr.2);
2022.gada 30.maijs - sniegta atbilde uz iesniegto jautājumu (protokols Nr.3);
2022.gada 1.jūnijs - sniegta atbilde uz iesniegto jautājumu (protokols Nr.4);
2022.gada 7.jūnijs – iesniegto piedāvājumu atvēršana (protokols Nr.5);
2022.gada 8.jūnijs – iesniegto piedāvājumu vērtēšana (protokols nr.6);
2022.gada 16.jūnijs – iesniegto piedāvājumu izvērtēšana un lēmuma pieņemšana iepirkumā
(protokols Nr.7).
Katrs iepirkuma komisijas loceklis piedāvājumu vērtēšanu individuāli neveica, jo
piedāvājumu salīdzināšanai tika izmantota tikai cena.
Līguma slēgšanas tiesības par maģistrālā ūdensvada un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūvi
Rīgas ielā, Olainē, II kārta piešķirtas pretendentam SIA “ĢL Konsultants”, reģistrācijas Nr.
40103242818, par iepirkumā piedāvāto zemāko cenu EUR bez PVN – 267 000.00.
SIA “ĢL Konsultants”, reģistrācijas Nr. 40103242818, kvalifikācija un piedāvājums atbilst
iepirkuma nolikuma prasībām, pretendents atbilst nosacījumiem dalībai iepirkumā un tā
piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar zemāko piedāvāto cenu EUR bez
PVN.
SIA “Siltumbūve” netika piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, jo, lai gan pretendenta
piedāvājums ir atbilstošs nolikuma prasībām, tas nav piedāvājums ar zemāko cenu EUR bez
PVN;
AS “CEĻU PĀRVALDE” netika piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, jo, lai gan pretendenta
piedāvājums ir atbilstošs nolikuma prasībām, tas nav piedāvājums ar zemāko cenu EUR bez
PVN;
SIA “RERE VIDE” netika piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, jo, lai gan pretendenta
piedāvājums ir atbilstošs nolikuma prasībām, tas nav piedāvājums ar zemāko cenu EUR bez
PVN;
SIA “BT Būve” netika piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, jo, lai gan pretendenta
piedāvājums ir atbilstošs nolikuma prasībām, tas nav piedāvājums ar zemāko cenu EUR bez
PVN;
SIA “LOKŠĪRS” netika piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, jo, lai gan pretendenta
piedāvājums ir atbilstošs nolikuma prasībām, tas nav piedāvājums ar zemāko cenu EUR bez
PVN;
SIA “Bigsa” netika piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, jo pretendents, saskaņā ar
08.06.2022. komisijas lēmumu, ir izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā kā neatbilstošs
nolikuma 1.9.3.1.punktam - pretendents, atbilstoši nolikuma 1.9.1.punktā noteiktajam, nav
iesniedzis maksājuma dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu. Turklāt
apdrošināšanas garantija ir spēkā no 08.06.2022.un ir spēkā līdz 07.08.2022. Saskaņā ar
nolikuma 1.9.3.1.punktu, piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā nolikuma
1.11.1.punktā noteiktajā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības termiņā – t.i., līdz
iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 60 (sešdesmit) kalendārās dienas no
piedāvājumu iesniegšanas termiņa - no 07.06.2022.
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