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Iepirkums 

“Dzīvojamo māju Parka iela 8 un Parka iela 16, Olainē ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu un 

guļvadu (pagrabā) nomaiņa”  

(iepirkuma IDN: AS OŪS 2017/20 

 

AS “Olaines ūdens un siltums” 

Iepirkumu komisijas   

LĒMUMS 

(Iepirkuma norise dokumentēta atsevišķos iepirkumu komisijas protokolos) 

 

2017.gada 24.novembrī                     Olainē 

 

1. Pasūtītājs  

Nosaukums AS “Olaines ūdens un siltums” 

Reģistrācijas 

numurs 

50003182001 

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

2. Iepirkums 

Iepirkuma 

nosaukums  

Dzīvojamo māju Parka iela 8 un Parka iela 16, Olainē ūdens apgādes un 

kanalizācijas stāvvadu un guļvadu (pagrabā) nomaiņa 

Iepirkuma IDN AS OŪS 2017/20 

Iepirkuma 

procedūra  
Publisko iepirkumu likuma 9.pants   

Iepirkuma 

priekšmets 

     Divu 5-stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Parka iela 8 un Parka iela 16, Olainē 

ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu un guļvadu (ēkas pagrabā) nomaiņa. 

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts divās atsevišķās daļās:  

     1.daļa  “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Parka iela 8, Olainē ūdens 

apgādes un kanalizācijas stāvvadu un guļvadu (ēkas pagrabā) nomaiņa”; 

     2.daļa  “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Parka iela 16, Olainē ūdens 

apgādes un kanalizācijas stāvvadu un guļvadu (ēkas pagrabā) nomaiņa”. 

     Katrā iepirkuma daļā uzvarētājs tiks noteikts atsevišķi un tiks slēgti atsevišķi 

līgumi par katru iepirkuma daļu. Iepirkuma  CPV kods  45000000-7 “Celtniecības 

darbi mājām”. Darbi veicami saskaņā ar iepirkuma procedūras  B sadaļu – Tehniskās 

specifikācijas un D sadaļu – Līguma veidne. 

3. Izsludināšana, iesniegšanas termiņš un iesniegtie piedāvājumi  

Iepirkums 

izsludināts  
2017.gada 3.oktobrī  

Piedāvājumu 

iesniegšanas 

termiņš (atvēršana)  

2017.gada 31.oktobrī plkst.14:00 

Iesniegto 

piedāvājumu skaits  
Iepirkuma 1.daļa - 3 (trīs ), iepirkuma 2.daļa – 3 (trīs) 

Iesniegtie 

piedāvājumi  

Pretendenta 

nosaukums 
Reģistrācijas Nr. 

Piedāvātā līgumcena EUR, bez PVN 

Vara cauruļvadi 
Polipropilēna 

cauruļvadi  

Iepirkuma 1.daļa “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Parka iela 8, Olainē ūdens 

apgādes un kanalizācijas stāvvadu un guļvadu (ēkas pagrabā) nomaiņa” 

SIA “Enesan” 40103761688 28515.39 24691.47 

SIA “DAKC” 43603017521 34093.32 23866.29 

SIA “Ūdens Rīgai” 40103770430 26100.00 22318.00 
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Iepirkuma 2.daļa “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Parka iela 16, Olainē ūdens 

apgādes un kanalizācijas stāvvadu un guļvadu (ēkas pagrabā) nomaiņa” 

SIA “Enesan” 40103761688 45683.57 37370.30 

SIA “DAKC” 43603017521 46130.89 36365.38 

SIA “Ūdens Rīgai” 40103770430 39200.00 32700.00 

4. Piedāvājuma izvēle  

Piedāvājuma 

izvēles kritērijs  
Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar izvēles kritēriju zemākā cena  

Lēmuma 

pieņemšanas 

datums 

2017.gada 24.novembris     

Izraudzītais 

pretendents  

1. Iepirkuma 1.daļa “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Parka iela 8, Olainē ūdens 

apgādes un kanalizācijas stāvvadu un guļvadu (ēkas pagrabā) nomaiņa” 

 

SIA “Ūdens Rīgai”, reģistrācijas numurs 40103770430, adrese Pildas iela 79, 

Rīga, LV-1082, ar piedāvāto līgumcenu EUR 26100.00 bez PVN, kas 

aprēķināta saskaņā ar Tehnisko specifikāciju 1.tāmi “Vara cauruļvadi”. 

 

SIA “Ūdens Rīgai” piedāvājums atbilst visām nolikuma prasībām. Pretendentam 

ir atbilstoša kvalifikācija, uz to nav attiecināmi nolikuma 6.punktā noteiktie 

izslēgšanas gadījumi un tā piedāvājums ir ar zemāko piedāvāto līgumcenu. 

 

2. Iepirkuma 2.daļa “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Parka iela 16, Olainē ūdens 

apgādes un kanalizācijas stāvvadu un guļvadu (ēkas pagrabā) nomaiņa” 

 

SIA “Ūdens Rīgai”, reģistrācijas numurs 40103770430, adrese Pildas iela 79, 

Rīga, LV-1082, ar piedāvāto līgumcenu EUR 32700.00 bez PVN, kas 

aprēķināta saskaņā ar Tehnisko specifikāciju 2.tāmi “Polipropilēna 

cauruļvadi”. 

 

SIA “Ūdens Rīgai” piedāvājums atbilst visām nolikuma prasībām. Pretendentam 

ir atbilstoša kvalifikācija, uz to nav attiecināmi nolikuma 6.punktā noteiktie 

izslēgšanas gadījumi un tā piedāvājums ir ar zemāko piedāvāto līgumcenu. 

 

Noraidītie 

pretendenti  
Nav 

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs   (personas paraksts)    V.Liepa   

 

 

Iepirkuma  komisijas locekļi:  (personas paraksts)   M.Mazurs 

 

 

 (personas paraksts)   T.Levicka   


