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NORAKSTS  

 
Iepirkums 

“Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Zemgales iela 13, Olaine energoefektivitātes paaugstināšana”  

(iepirkuma IDN: AS OŪS 2017/8) 

 

AS “Olaines ūdens un siltums” 

Iepirkumu komisijas   

LĒMUMS 

(Iepirkuma norise dokumentēta atsevišķos iepirkumu komisijas protokolos) 

 

2017.gada 31.augustā                     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  

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Zemgales iela 13, Olaine energoefektivitātes 

paaugstināšana 

Iepirkuma IDN AS OŪS 2017/8 

Iepirkuma 

procedūra  
Publisko iepirkumu likuma 9.pants   

Iepirkuma 

priekšmets 

Divu stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Zemgales iela 13, Olaine 

energoefektivitātes paaugstināšana, saskaņā ar iepirkuma Nr. AS OŪS 2017/8 

nolikumu. 

Iepirkumu veic Ministru kabineta 2016.gada 15.marta noteikumos Nr.160 

"Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa 

"Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 

4.2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes 

paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi" noteikto 

energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ietvaros (projekta DME 0000027).  

       Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Iepirkuma rezultātā tiks slēgts 1 (viens) 

iepirkuma līgums par visu iepirkuma apjomu. Iepirkuma priekšmets nav  sadalāms  

daļās, jo visi būvdarbi  notiks vienā objektā un ir savstarpēji saistīti, līdz ar to  

atbildību par būvdarbu organizāciju, būvdarbiem un to kvalitāti uzņemas viens 

būvuzņēmējs.   

Noslēgtā iepirkuma līguma izpildes laikā ēkas ekspluatācija netiks pārtraukta 

CPV kods  45211100-0 “Celtniecības darbi mājām”.  

3. Izsludināšana, iesniegšanas termiņš un iesniegtie piedāvājumi  

Iepirkums 

izsludināts  
2017.gada 3.augustā  

Piedāvājumu 

iesniegšanas 

termiņš  

2017.gada 15.augusta plkst.11:00 

Iesniegto 

piedāvājumu skaits  
3 (trīs) 

Iesniegtie 

piedāvājumi  

Pretendenta 

nosaukums 

Reģistrācijas 

Nr. 
Piedāvātā līgumcena EUR bez PVN,  

SIA “Pro Dev” 40003776456 98511.04 

SIA “Frontons” 40003504263 93759.10 

SIA “LEB” 44103060860 86969.20 

4. Piedāvājuma izvēle  

Piedāvājuma 

izvēles kritērijs  
Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar izvēles kritēriju zemākā līgumcena  



2/2 

 

Lēmuma 

pieņemšanas 

datums 

2017.gada 31.augusts    

Izraudzītais 

pretendents  

     SIA “LEB”, reģistrācijas numurs 44103060860, kurš iesniedzis saimnieciski 

visizdevīgāko piedāvājumu ar zemāko piedāvāto līgumcenu 86969.20 EUR 

(astoņdesmit seši tūkstoši deviņi simti sešdesmit deviņi euro, 20 centi) bez PVN. 

SIA “LEB” kvalifikācija un tā piedāvājums atbilst iepirkuma nolikuma prasībām, uz 

to nav attiecināmi izslēgšanas gadījumi. 

Noraidītie 

pretendenti  

     SIA “Pro Dev” tehniskais piedāvājums neatbilst iepirkuma nolikumā izvirzītajām 

prasībām (sienu siltināšanai piedāvātā akmens vate Paroc Linio 10 nav ekvivalenta 

Būvprojektā paredzētajai akmens vatei Paroc FAS3 (Linio 15), kā rezultātā 

pretendents izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā un tā piedāvājums tālāk nav 

vērtēts.  

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs   (personas paraksts)     V.Liepa   

 

 

Iepirkuma  komisijas locekļi:   (personas paraksts)    M.Mazurs 

 

 

(personas paraksts)    T.Levicka   


