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NORAKSTS  

 

 
Iepirkums 

“Dzīvojamo māju Parka iela 8 un Parka iela 16, Olainē ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu un 

guļvadu (pagrabā) nomaiņa”  

(iepirkuma IDN: AS OŪS 2017/16 

 

AS “Olaines ūdens un siltums” 

Iepirkumu komisijas   

LĒMUMS 

(Iepirkuma norise dokumentēta atsevišķos iepirkumu komisijas protokolos) 

 

2017.gada 26.septembrī                     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  

Dzīvojamo māju Parka iela 8 un Parka iela 16, Olainē ūdens apgādes un 

kanalizācijas stāvvadu un guļvadu (pagrabā) nomaiņa 

Iepirkuma IDN AS OŪS 2017/16 

Iepirkuma 

procedūra  
Publisko iepirkumu likuma 9.pants   

Iepirkuma 

priekšmets 

     Divu 5-stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Parka iela 8 un Parka iela 16, Olainē 

ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu un guļvadu (ēkas pagrabā) nomaiņa.  

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts divās atsevišķās daļās:  

     I daļa  “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Parka iela 8, Olainē ūdens 

apgādes un kanalizācijas stāvvadu un guļvadu (ēkas pagrabā) nomaiņa”; 

     II daļa  “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Parka iela 16, Olainē ūdens 

apgādes un kanalizācijas stāvvadu un guļvadu (ēkas pagrabā) nomaiņa”. 

     Katrā iepirkuma daļā uzvarētājs tiks noteikts atsevišķi un tiks slēgti atsevišķi 

līgumi par katru iepirkuma daļu. Iepirkuma  CPV kods  45000000-7 “Celtniecības 

darbi mājām”. 

3. Izsludināšana, iesniegšanas termiņš un iesniegtie piedāvājumi  

Iepirkums 

izsludināts  
2017.gada 7.septembrī  

Piedāvājumu 

iesniegšanas 

termiņš (atvēršana)  

2017.gada 21.septembra plkst.11:00 

Iesniegto 

piedāvājumu skaits  
1 (viens) 

4. Piedāvājuma izvēle  

Piedāvājuma 

izvēles kritērijs  
Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar izvēles kritēriju zemākā cena  

Lēmuma 

pieņemšanas 

datums 

2017.gada 26.septembris     

Izraudzītais 

pretendents  

Ņemot vērā, ka: 

- iepirkumam iesniegts tikai viens piedāvājums, līdz ar ko nepastāv konkurence un 

vienīgā pretendenta piedāvātās līgumcenas nav salīdzināmas ar citu piedāvājumu 

līgumcenām; 

- komisija ir veikusi vienīgā iesniegtā piedāvājuma abām iepirkuma daļām izmaksu 

un apjomu salīdzināšanu ar pasūtītāja citos līdzīgos iepirkumos piedāvātajām 
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līgumcenām un konstatējusi, ka vienīgā pretendenta piedāvātās līgumcenas ir 

lielākas; 

- iepirkuma II daļā (dzīvojamā māja Parka iela 16, Olainē) piedāvātā līgumcena 

pārsniedz dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku balsojumā noteiktās paredzamās 

būvdarbu izmaksas (skatīt balsošanas rezultātu 2016.gada 22.decembra protokolu),  

un pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9.panta 13.daļu,  

pieņemts lēmums izbeigt iepirkumu bez rezultāta abās iepirkuma daļās. 

Noraidītie 

pretendenti  
Nav 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs   (personas paraksts)    V.Liepa   

 

Iepirkuma  komisijas locekļi:  (personas paraksts)   M.Mazurs 

 

 (personas paraksts)   T.Levicka   


