
NORAKSTS 

Atklāta konkursa 

„Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kūdras iela 3, Olainē energoefektivitātes 

paaugstināšana”   

(iepirkuma IDN: AS OŪS 2017/2) 

 

Iepirkumu komisijas sanāksmes 

PROTOKOLS Nr.3 

 

Olainē, Kūdras ielā 27        2017.gada 23.martā 

 

DARBA KĀRTĪBA 

 

1. Par papildus informācijas sniegšanu 

 

Sanāksmi vada konkursa komisijas priekšsēdētājs Viesturs Liepa.   

 

Sanāksmē piedalās:   

Konkursa  komisijas priekšsēdētājs Viesturs Liepa. 

Konkursa komisijas locekļi: 

   Mārcis Mazurs - AS „Olaines ūdens un siltums” valdes priekšsēdētājs; 

Tamāra Levicka – AS „Olaines ūdens un siltums” finanšu direktore. 

Komisijas darbā pieaicinātais eksperts Kristaps Vītiņš - AS “Olaines ūdens un siltums” projektu vadītājs. 

Protokolē – AS “Olaines ūdens un siltums” projektu vadītāja Rasma Berga. 

 

Konkursa komisija izveidota ar AS “Olaines ūdens un siltums” valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura 

2017.gada 7.februāra rīkojumu Nr.39. 

 

Pasūtītājs – AS “Olaines ūdens un siltums”, Kūdras ielā 27, Olaine, Olaines novads, LV-2114, vienotais 

reģistrācijas Nr.50003182001 

 

Iepirkuma priekšmets: 

 Piecu stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kūdras iela 3, Olainē energoefektivitātes paaugstināšana, 

saskaņā ar atklāta konkursa Nr. AS OŪS 2017/2 nolikumu. 

 Atklātu konkursu 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 0000030). 

 

1.p. 

Par papildus informācijas sniegšanu 
 

Konkursa komisija 2017.gada 21.martā elektroniski nolikumā norādītās kontaktpersonas e-pastā 

viesturs.liepa@ous.lv ir saņēmusi jautājumu no ieinteresētā piegādātāja par konkursa nolikuma prasībām 

(e-pasta izdruka protokola pielikumā).  

Ieinteresētā piegādātāja uzdotais jautājums: 

“Ieinteresētais piegādātājs vēlas precizēt, vai konkursa nolikuma p. 3. /Pretendenta izslēgšanas nosacījumi/ 

nav kļūdaina atsauce uz PIL pantu attiecībā uz izslēgšanas gadījumiem? Piedāvājumā norādīts 39.pants, 

pēc spēkā esošā likuma redakcijai atbilstošs ir 42. pants. Šādā veidā Pretendenta pieteikumā par dalību 

konkursā būs kļūdaini norādīta informācija.” 

 

Pēc jautājuma izskatīšanas konkursa komisija vienojas sniegt sekojošu atbildi:  

1. Konkursa komisijas informē, ka šis konkurss ir izsludināts 2017.gada 24.februārī, saskaņā ar 

Publisko iepirkumu likuma redakciju, kas bija spēkā uz iepirkuma procedūras izsludināšanas dienu. 

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma jaunās redakcijas, kas ir spēkā no 2017.gada 1.marta, pārejas 

noteikumu 2.punktu, ja iepirkuma procedūra ir izsludināta pirms šā likuma spēkā stāšanās dienas, 

tad tā pabeidzama, tai skaitā apstrīdama vai pārsūdzama, saskaņā ar tā likuma noteikumiem, kas 

bija spēkā attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas dienā. 
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2. Konkursa nolikuma 3.punktā, kā arī visos citos tā punktos, tiek lietotas atsauces uz Publisko 

iepirkumu likumu, kas bija spēkā līdz 2017.gada 28.februārim. 

 

 

Konkursa komisijas priekšsēdētājs   (personas paraksts)    V.Liepa   

 

 

Konkursa  komisijas locekļi:   (personas paraksts)         M.Mazurs 

 

 

(personas paraksts)          T.Levicka   

 

 

Eksperts       (personas paraksts)   K.Vītiņš

  

 

Protokolēja      (personas paraksts)   R.Berga 

 


