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Iepirkuma  

“Olaines notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijas darbu projekta 1. un 2. 

rekonstrukcijas darbu  kārtai izstrāde un rekonstrukcijas darbu 1.kārtas  izpilde”   

(iepirkuma IDN: AS OŪS 2019/28) 

ZIŅOJUMS 
(Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja vadlīnijām “Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzējiem”) 

 

2020.gada 12.martā                             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  

Olaines notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijas darbu projekta 1. 

un 2. rekonstrukcijas darbu  kārtai izstrāde un rekonstrukcijas darbu 

1.kārtas  izpilde 

Iepirkuma IDN AS OŪS 2019/28 

Projekta nosaukums  Nav  

Iepirkuma priekšmets 

Olaines notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijas darbu projekta 1. un 2. 

rekonstrukcijas darbu  kārtai izstrāde un būvdarbi rekonstrukcijas darbu 1.kārtas  

izpilde saskaņā ar pasūtītāja prasībām un Starptautiskās Inženierkonsultantu 

federācijas standarta līguma formu (1999.g., 1.izdevums) „Iekārtu piegādes, 

projektēšanas un celtniecības darbu līgumu noteikumi elektrisko un mehānisko 

iekārtu montāžas, celtniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic 

Uzņēmējs” turpmāk teiktā (FIDIC) 

3. Iepirkuma komisija 

Izveidošanas 

pamatojums 

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

priekšsēdētāja Mārča Mazura 2019.gada 3.decembra rīkojumu Nr. P-290/1 

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 

Komisijas sekretārs: AS “Olaines ūdens un siltums” iepirkumu speciālists Lāsma 

Vītoliņa 

Pieaicinātie eksperti  Nav   

4. Izsludināšana, iesniegšanas termiņš un iesniegtie piedāvājumi  

Iepirkuma procedūra 

izsludināta  

06.02.2020. paziņojums par iepirkumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja 

(IUB) PVS sistēmā, kā arī  iepirkuma dokumenti publicēti pasūtītāja tīmekļvietnē 

www.ous.lv sadaļā “Iepirkumi”.   

Piedāvājumu 

iesniegšanas termiņš 

un vieta 

Līdz 2020.gada 12.marta plkst. 13:00,  Kūdras iela 27, 3.stāvs, Olaine 

Piedāvājumu atvēršana Nav  

Iesniegto piedāvājumu 

skaits  
Nav iesniegts neviens piedāvājums 

Iesniegtie piedāvājumi Nav  
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5. Piedāvājuma izvēles norise  

Piedāvājuma izvēles 

kritērijs  
Piedāvājums ar viszemāko piedāvāto kopējo līgumcenu EUR bez PVN 

Ziņas par iepirkuma 

komisijas sēdēm   

2020.gada 5.janvāris 

2020.gada 12.marts   

Komisijas locekļu 

individuālie vērtējumi   
Nav    

Izraudzītais 

pretendents  

 

Nav   

Lēmuma par līguma 

slēgšanas tiesību 

piešķiršanu 

pamatojums 

Pamatojoties uz nolikuma 10.3.punktu, 2020.gada 12.martā iepirkuma komisija ir 

pieņēmusi lēmumu izbeigt iepirkumu bez rezultāta, jo nav iesniegts neviens 

piedāvājums. 

6. Pielikumi 

Pielikumi -  

 

 


