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Iepirkums 
Maģistrālā ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve Elejas ielā, Grēnes ciemā, 

Olaines novadā 
ID Nr. AS OŪS 2022/09_SPS 

(Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) izstrādāto dokumentu “Iepirkumu 
vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem” ) 

Komisijas sēdes protokols Nr.4 
Olainē, Kūdras ielā 27                                    2022.gada 19.decembrī     
 
Iepirkuma komisija: izveidota ar AS “Olaines ūdens un siltums” 2022.gada 18.oktobra rīkojumu 
Nr. P-326 “Par iepirkumu komisijas izveidošanu”. 
Sēdē piedalās: 
Komisijas priekšsēdētājs: Viesturs Liepa – valdes loceklis 
Komisijas locekļi: Mārcis Mazurs – valdes priekšsēdētājs 
 Tamāra Levicka – finanšu direktore 

Terēzija Sola - juriste 
Komisijas sekretāre:                Zanda Ģērmane – iepirkumu speciāliste 
Protokolē: komisijas sekretāre Z.Ģērmane  
Komisijas sēdi vada iepirkumu komisijas priekšsēdētājs V. Liepa 
 
Iepirkuma priekšmets: Maģistrālā ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve Elejas 
ielā, Grēnes ciemā, Olaines novadā 
Darba kārtība: atbildes sagatavošana uz ieinteresētā piegādātāja uzdoto jautājumu 
 
Z.Ģērmane informē, ka 16.12.2022. elektroniski e-pastā saņemts ieinteresētā piegādātāja 
jautājums par iepirkuma nolikumu. Iepirkuma komisija sagatavo atbildi. 
 
Jautājums: 
Par nolikuma punkta 3.4.2. prasību: “Klāt jāpievieno dokuments, kas apliecina apliecinājumu 
parakstījušās personas, tiesības pārstāvēt attiecīgo personu Iepirkuma ietvaros”! Vai pie šī 
nolikuma punkta prasības izpildes tiešām jāiesniedz UR (Uzņēmuma reģistra izziņa) par 
pretendenta/apakšuzņēmēja paraksttiesīgajām personām (ja piedāvājumu parakstīs paraksttiesīga 
persona, kas reģistrēta UR), ja šo informāciju pasūtītājs var pārbaudīt pats publiskajās datu bāzēs 
(lursoft u.tml.), gluži tāpat kā uzņēmuma reģistrāciju uzņēmuma reģistrā un būvkomersantu 
reģistrā? 
Atbilde: 
Ja persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā un 
apliecinājumu parakstījusi personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, paraksttiesīgā persona, 
kura, saskaņā ar LR Uzņēmumu reģistra datiem ir tiesīga pārstāvēt šo personu, papildu dokumenti 
nav jāiesniedz. 
 
Uzdot:  Z.Ģērmanei sagatavot un nosūtīt ieinteresētajam piegādātājam, kas uzdevis jautājumu par 
nolikumu, komisijas sēdē sniegto atbildi, kā arī publicēt to tīmekļvietnē www.ous.lv sadaļā 
“Iepirkumi”. 
 
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs:   (personas paraksts)    V.Liepa   
 
Iepirkuma  komisijas locekļi:   (personas paraksts)         M.Mazurs 
 

(personas paraksts)   T.Levicka 
 

(personas paraksts)         T.Sola 
Protokolēja  Z.Ģērmane 


