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Iepirkuma  

“Būvprojekta izstrādes uzraudzības un būvuzraudzības pakalpojumi Olaines notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijas apvienotās projektēšanas un būvniecības projekta ietvaros”   

(iepirkuma IDN: AS OŪS 2020/19) 

ZIŅOJUMS 
(Iepirkuma paredzamā līgumcena ir zem LR likumā “Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums” noteikto 

iepirkuma procedūru piemērošanas līgumcenu robežvērtībām) 

 

2020.gada 13.jūlijā                             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  

Būvprojekta izstrādes uzraudzības un būvuzraudzības pakalpojumi Olaines 

notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijas apvienotās projektēšanas un 

būvniecības projekta ietvaros 

Iepirkuma IDN AS OŪS 2020/19 

Projekta 

nosaukums  
Nav  

Iepirkuma 

priekšmets 

Būvprojekta izstrādes uzraudzības un būvuzraudzības pakalpojumi Olaines notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijas apvienotās projektēšanas un būvniecības projekta ietvaros  

izpilde saskaņā ar pasūtītāja prasībām. 

3. Iepirkuma komisija 

Izveidošanas 

pamatojums 

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

Mazura 2017.gada 14.marta rīkojumu Nr.66 

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 

Pieaicinātie 

eksperti  
 Eksperti netika pieaicināti.   

4. Izsludināšana, iesniegšanas termiņš un iesniegtie piedāvājumi  

Iepirkums 

izsludināts  

12.06.2020. iepirkuma dokumentācija publicēta pasūtītāja – AS “Olaines ūdens un siltums” 

– tīmekļa vietnē  www.ous.lv sadaļā “Iepirkumi”.  

Piedāvājumu 

iesniegšanas 

termiņš un vieta 

Līdz 2020.gada 6.jūlija plkst. 11:00,  Kūdras iela 27, 3.stāvs, Olaine 

Piedāvājumu 

atvēršana 

Pēc piedāvājumu termiņa iesniegšanas beigām, 2020.gada 6.jūlijā plkst. 11:00,  Kūdras iela 

27, 3.stāvs, Olaine 

Iesniegto 

piedāvājumu 

skaits  

1 

Iesniegtie 

piedāvājumi 

Nr. 

p.k. 

Pretendenta nosaukums un 

reģistrācijas numurs 

Piedāvājuma 

iesniegšanas  

datums un laiks 

 

Kopējā 

piedāvātā cena 

EUR, bez PVN 

1. 
SIA “Firma L4”, 

reģistrācijas Nr. 40003236001 

06.07.2020. 

Plkst. 10:11 
66 800.00 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.ous.lv/
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5. Piedāvājuma izvēles norise  

Piedāvājuma 

izvēles kritērijs  
Nolikuma prasībām atbilstošs piedāvājums ar zemāko piedāvāto kopējo cenu EUR bez PVN 

Ziņas par 

iepirkuma 

komisijas sēdēm   

2020.gada 12.jūnijs – protokols Nr.1 

2020.gada 1.jūlijs – protokols Nr.2 

2020.gada 6.jūlijs – protokols Nr.3 

2020.gada 13.jūlijs – protokols Nr.4 

Komisijas locekļu 

individuālie 

vērtējumi   

Katrs iepirkuma komisijas loceklis piedāvājumu vērtēšanu individuāli neveica, jo 

piedāvājumu salīdzināšanai tika izmantota tikai cena.     

Izraudzītais 

pretendents  

 

Līguma slēgšanas tiesības par būvprojekta izstrādes uzraudzības un būvuzraudzības 

pakalpojumiem Olaines notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijas apvienotās 

projektēšanas un būvniecības projekta ietvaros piešķirtas SIA “Firma L4”, reģistrācijas Nr. 

40003236001, līgumu slēdzot par kopējo summu 66 800.00 EUR bez PVN. 

Lēmuma par 

līguma slēgšanas 

tiesību piešķiršanu 

pamatojums 

SIA “Firma L4”, reģistrācijas numurs 40003236001, kvalifikācija un piedāvājums atbilst 

iepirkuma nolikuma prasībām, pretendents atbilst nosacījumiem dalībai iepirkumā un tā 

piedāvājums ir ar zemāko piedāvāto kopējo līgumcenu EUR bez PVN. 

 

6. Pielikumi 

Pielikumi 

2020.gada 12.jūnijs – protokols Nr.1 

2020.gada 1.jūlijs – protokols Nr.2 

2020.gada 6.jūlijs – protokols Nr.3 

2020.gada 13.jūlijs – protokols Nr.4 

 

 

 

 


