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Noraksts 
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.3 

Olainē, Kūdras ielā 27                                    2022.gada 12.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 12.12.2022. elektroniski e-pastā saņemts ieinteresētā piegādātāja 
jautājums par iepirkuma nolikumu. Iepirkuma komisija sagatavo atbildi. 
 
Jautājums: 
“Lūdzam skaidrot iepirkuma nolikuma prasību saskaņā ar nolikuma punktu 3.4.6.: 
“Pretendents vai persona, uz kura iespējām tas balstās, iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i. 2018., 2019., 2020., 
2021. un 2022.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai, ir veicis 3 (trīs) objektos šādus būvdarbus: 
1) maģistrālo ūdens vadu izbūvi vismaz                 L 400m; 
2) pašteces kanalizācijas tīklu izbūvi vismaz           L  400m” 
Vai pretendentam jābūt pieredzei 3 (trīs) dažādos objektos, kur katrā ir izbūvēts maģistrālais ūdens 
vads vismaz – L 400m un pašteces kanalizācijas tīkli vismaz – L 400m?  Vai arī pretendents var 
būt izbūvējis 3 (trīs) dažādus objektus un kurus kopā ņemot ir izbūvēts maģistrālais ūdens vads 
vismaz – L 400m un pašteces kanalizācijas tīkli vismaz – L 400m? 
Katrā ziņā vēlamies piebilst, ja pasūtītājs tiešām vēlas 3 objektus, kur katrā ir izbūvēts maģistrālais 
ūdens vads vismaz – L 400m un pašteces kanalizācijas tīkli vismaz - L 400m, tā mūsuprāt ir 
konkurenci ierobežojoša prasība, kas ievērojami samazina pretendentu skaitu un var sadārdzināt 
pasūtītājam cenu iepirkumā, ņemot vērā ka iepirkuma priekšmeta apjoms ir stipri minimāls 
(Ūdensvads – 425.6m, no kura maģistrālais ir tikai 352m; Kanalizācija – 498.5m.), pēc prasības 
sanāk, ka pasūtītāja prasība pēc pieredzes ir lielāka nekā iepirkuma priekšmets. 
Var pieņemt, ka prasība būtu atbilstoša, ja pieredze būtu jāapliecina ar 1 vai 2 objektiem, kas 
izpilda šīs prasības, bet nu trīs objekti, ir mūsuprāt nesamērīgi, aptaujājot citus tirgus dalībniekus, 
sadarbības partnerus nākas secināt, ka pat apvienojoties apvienībā vai balstoties uz citiem 
uzņēmējiem šobrīd kopā pat nevar 3 objektus izpildīt, lūgums izvērtēt prasības atbilstību un iespēju 
robežās samazināt pieredzes prasības! 
Pie tam ja pasūtītājs neizvirzītu ūdensvada izbūves pieredzi, kā maģistrālo ūdensvadu, bet prasītu 
kopā 400m ar pievadiem arī tas būtu samērīgāk, pievadu izbūve dažkārt ir sarežģītāka, ka 
maģistrāle.” 
Atbilde: 
Pasūtītājs norāda, ka izvirzītās prasības ir samērīgas un Pretendenta pieredzei jābūt saskaņā ar 
nolikumā izvirzītām prasībām. 
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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 
 


