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Iepirkuma  

“Olaines notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijas darbu projekta 1. un 2. 

rekonstrukcijas darbu  kārtai izstrāde un rekonstrukcijas darbu 1.kārtas  izpilde”   

(iepirkuma IDN: AS OŪS 2020/11) 

ZIŅOJUMS 
 

2020.gada 11.maijā                            Olainē  

1. Pasūtītājs  

Nosaukums AS “Olaines ūdens un siltums” 

Reģistrācijas numurs 50003182001 

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

2. Iepirkums  

Iepirkuma nosaukums  

Olaines notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijas darbu projekta 

1. un 2. rekonstrukcijas darbu  kārtai izstrāde un rekonstrukcijas darbu 

1.kārtas  izpilde 

Iepirkuma IDN AS OŪS 2020/11 

Iepirkuma veids  
Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja vadlīnijām 

“Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem” 

Iepirkuma priekšmets 

Olaines notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijas darbu projekta 1. un 2. 

rekonstrukcijas darbu  kārtai izstrāde un būvdarbi rekonstrukcijas darbu 

1.kārtas  izpilde saskaņā ar pasūtītāja prasībām un Starptautiskās 

Inženierkonsultantu federācijas standarta līguma formu (1999.g., 1.izdevums) 

„Iekārtu piegādes, projektēšanas un celtniecības darbu līgumu noteikumi 

elektrisko un mehānisko iekārtu montāžas, celtniecības un inženierdarbiem, 

kuru projektēšanu veic Uzņēmējs” turpmāk teiktā (FIDIC). 

3. Iepirkuma komisija 

Izveidošanas pamatojums 
Iepirkuma komisija izveidota ar AS “Olaines ūdens un siltums” valdes 

priekšsēdētāja Mārča Mazura 2020.gada 3.marta rīkojumu Nr. P-60 

Komisijas sastāvs 

Priekšsēdētājs: 

Viesturs Liepa  - AS “Olaines ūdens un siltums” valdes loceklis. 

Komisijas locekļi: 

Mārcis Mazurs – AS “Olaines ūdens un siltums” valdes priekšsēdētājs; 

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

Komisijas sekretārs: AS “Olaines ūdens un siltums” iepirkumu speciālists 

Lāsma Vītoliņa 

Pieaicinātie eksperti   Eksperti netika pieaicināti.   

4. Iepirkuma izsludināšana, iesniegšanas termiņš un iesniegtie piedāvājumi  

Iepirkuma izsludināšana  

27.03.2020. paziņojums par iepirkumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja 

(IUB) PVS sistēmā, kā arī  iepirkuma dokumenti publicēti pasūtītāja 

tīmekļvietnē www.ous.lv sadaļā “Iepirkumi”.   

Piedāvājumu iesniegšanas 

termiņš un vieta 
Līdz 30.04.2020. plkst. 11:00,  Kūdras iela 27, 3.stāvs, Olaine 

Piedāvājumu atvēršana 
Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām 30.04.2020. plkst. 11:00, 

Kūdras iela 27, Olaine 

Iesniegto piedāvājumu 

skaits  
2 

Iesniegtie piedāvājumi 
Pretendenta 

nosaukums/reģistrācijas Nr. 

Piedāvājuma 

iesniegšanas laiks 

Piedāvātā cena EUR 

bez PVN 

http://www.ous.lv/
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Personu apvienība “ĢL 

Konsultants” (40103242818) un 

SIA “LVS Building” 

(40103468575) 

30.04.2020. 

Plkst. 09:40 
1 899 000.00 

AS “UPB” (42103000187) 30.04.2020. 

Plkst. 10:09 

2 369 892.74 

5. Piedāvājuma izvēle  

Piedāvājuma izvēles 

kritērijs  
Zemākā cena EUR bez PVN 

Lēmuma pieņemšanas 

datums   
15.05.2020. 

Izraudzītais pretendents  

 

Līguma slēgšanas tiesības par Olaines notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 

rekonstrukcijas darbu projekta 1. un 2. rekonstrukcijas darbu  kārtai izstrāde un 

rekonstrukcijas darbu 1.kārtas  izpildi piešķirt personu apvienībai SIA “ĢL 

Konsultants” un SIA “LVS Building” par kopējo līguma summu 1 500 747.35* 

EUR bez PVN. 

Noraidītie pretendenti 

(noraidīšanas iemesls) 
 Nav  

 

* 

Pamatojoties uz nolikuma 1.6.5.punktu un ņemot vērā to, ka abu pretendentu piedāvātās kopējās cenas EUR bez 

PVN pārsniedz pasūtītāja iepirkuma priekšmeta iegādei pieejamā finansējuma summu, komisija pieņēma 

lēmumu samazinās plānoto darbu apjomu atbilstoši nolikuma 1.6.6.punktā noteiktajam un veica kvalifikācijas 

prasībām  atbilstošo pretendentu  iesniegto finanšu piedāvājumu pārrēķinu, no personu apvienības SIA “ĢL 

Konsultants” un SIA “LVS Building” un AS “UPB” finanšu piedāvājumiem izslēdzot šādas darbu pozīcijas: 

- restu mezgls un gružu atdalīšanas sistēma (ieskaitot automātiskās restes, gružu kanāls, gružu mazgātājs); 

- koagulanta dozēšanas mezgls; 

- metanola vai cita oglekļa avota dozēšanas mezgls. 

Komisija ir veikusi kopējās zemākās cenas izvērtēšanu atkārtoti: 

Pretendents Iepirkumā piedāvātā 

kopējā cena EUR bez 

PVN 

Piedāvājums EUR bez 

PVN, izslēdzot būvdarbu 

tāmes 2., 5. un 6.punktu 

Izmaksu 

samazinājums EUR 

bez PVN 

Personu apvienība SIA “ĢL 

Konsultants” un SIA “LVS 

Building” 

1 899 000.00 1 500 747.35 398 252.65 

AS “UPB” 2 369 892.74 2 150 190.28 219 702.46 

 

 

 

 

 

 


