
ATKLĀTA KONKURSA 
 

ONP 2021/03 
“Sarunu procedūra būvprojekta “Multifunkcionālās ēkas Jelgavas ielā 23, Olainē, 

jaunbūve” izstrādei un autoruzraudzībai” 

Z I Ņ O J U M S 

2021.gada 18.februārī          Olaines novadā  

 
1. Pasūtītājs: Olaines novada pašvaldība (turpmāk – Pasūtītājs). 

Juridiskā un pasta adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV - 2114, Latvija  
Reģistrācijas numurs: 90000024332 

Banka: AS “Swedbank” 
Kods: HABALV22 

Konta numurs: LV34HABA0551036014438 

Tālruņa numurs: +371 67964333 
Faksa numurs: +371 67963777 

E-pasta adrese: pasts@olaine.lv   

Mājas lapa: www.olaine.lv  

1.1. Iepirkuma procedūras veids: iepirkumam tiek piemērota Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 

8.panta septītās daļas 8.punkta un Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumu Nr.107 “Iepirkuma 
procedūru un metu konkursu norises kārtība” 178.-180. punktu noteiktā kārtība. Iepirkuma veikšanas 

rezultātā paredzēts noslēgt iepirkuma līgumu. 

1.2. Iepirkuma priekšmets: Sarunu procedūra būvprojekta “Multifunkcionālās ēkas Jelgavas ielā 23, Olainē, 

jaunbūve” izstrādei un autoruzraudzībai, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītās daļas 
8.punktu un Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumu Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu 

norises kārtība” 178.-180. punktu nosacījumiem, ievērojot konkursa nolikumu (turpmāk – Nolikums) un 

līguma projektu. 

1.3. CPV kods: 71320000-7 (Inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi). 

1.4. Iepirkuma identifikācijas Nr. ONP 2021/03 

2. Iepriekšējais informatīvais paziņojums publicēts internetā (www.iub.gov.lv): nav  

Paziņojums par līgumu publicēts internetā (www.iub.gov.lv): nav  

3. Iepirkuma komisija izveidota, pamatojoties uz 2019.gada 27.februāra grozījumiem Olaines novada 
domes 2017.gada 22.marta lēmumā „Par Olaines novada pašvaldības iepirkumu komisijas nolikuma un 

pastāvīgās iepirkumu komisijas apstiprināšanu” (Protokols Nr.3, 11.p.) (turpmāk – Komisija). 

Iepirkuma komisijas sastāvs: 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs  

Ģirts BATRAGS - Olaines novada pašvaldības izpilddirektors, 

Iepirkumu komisijas locekļi: 

Kristīne MATUZONE - Olaines novada pašvaldības izpilddirektora vietniece, 
Inese ČEPULE - Olaines novada pašvaldības īpašuma un juridiskās nodaļas vadītāja, 

Kristaps KAULIŅŠ - Olaines novada pašvaldības priekšsēdētāja padomnieks, 
Marija JURŠA - Olaines novada pašvaldības būvinženiere, 

Irina GUBINA - Olaines novada pašvaldības iepirkumu vadītāja. 

4. Piedāvājumu var iesniegt uzaicinātais kandidāts - metu konkursa ONP 2020/30/MK 
“Multifunkcionālās ēkas Jelgavas ielā 23, Olainē jaunbūves meta izstrāde” uzvarētājs un pirmās vietas 

godalgas ieguvējs ar devīzi “FOKSS” - SIA “NAMS”, reģ. Nr. 40103036167, e-pasts: nams@nams.arch.lv. 
Metu konkurss tika rīkots saskaņā ar PIL un Ministru kabineta 01.03.2017. noteikumiem Nr.107 

“Iepirkumu procedūru un metu konkursu norises kārtība. 

5. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2020.gada 15.februāra plkst. 12:00. 

6. Kandidātam noteiktās kvalifikācijas prasības: 

1) Kandidāta izslēgšanas noteikumi (Nolikuma 2.1.punkts); 
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2) Atbilstība profesionālās darbības veikšanai (Nolikuma 2.2.punkts); 

3) Minimālās prasības attiecībā uz Kandidāta tehniskajām un profesionālajām spējām (Nolikuma 

2.3.punkts). 

7. Piedāvājuma izvēles kritērijs: Līguma slēgšanas tiesības sarunu procedūrā tiks piešķirtas Kandidātam, 
kurš būs iesniedzis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu un nav izslēdzams PIL 42.panta pirmajā 

daļā norādīto izslēgšanas noteikumu un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 

11.1 panta otrās daļas noteikumu dēļ. 

8. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums, laiks: 2021.gada 17.februāris plkst. 09:00 Iepirkumu 

komisijas slēgtajā sēdē Olaines novada pašvaldībā, 225.kab., Zemgales 33, Olainē, Olaines novadā. 

9. Piedāvājumu iesniedzis uzaicinātais Kandidāts: 

N.p.

k. 
Kandidāts 

Piedāvājuma 

iesniegšanas veids 

Piedāvājuma 

iesniegšanas 
datums un laiks 

Piedāvātā kopējā 

līgumcena (bez 
PVN) 

1. 
SIA “NAMS”, reģ. 
Nr. 40103036167 

elektroniski uz e-pastu: 

iepirkumi@olaine.lv ar 
drošu elektronisko 

parakstu 

12.02.2021. plkst. 
14:59 

EUR 296 700,00 

10. Atbilstība atlases prasībām: 

Kandidāts Rezultāts  

SIA “NAMS”, reģ. Nr. 40103036167 atbilst 

11. Atbilstība Tehniskā piedāvājuma prasībām: 

Kandidāts Rezultāts  

SIA “NAMS”, reģ. Nr. 40103036167 atbilst 

12. Piedāvājumā konstatētās aritmētiskās kļūdas: 

Kandidāts Rezultāts  

SIA “NAMS”, reģ. Nr. 40103036167 
SIA “NAMS” Finanšu piedāvājumā ir pieļauta aritmētiskā 
kļūda pozīcijā Nr. 2.1. “Vispārīgā daļa”. Pēc kļūdu labošanas 

kopējā līgumcena (bez PVN) sastāda EUR 294 700,00. 

13. Nepamatoti lēta piedāvājuma pārbaude: 

Kandidāts Noraidīšanas pamatojums 

SIA “NAMS”, reģ. Nr. 40103036167 nav 

14. Kandidāts, ar kuru nolemts slēgt līgumu: 

Nosaukums Kopēja līguma summa bez PVN 

SIA “NAMS”, reģ. Nr. 40103036167 EIRO 294 700,00 

Komisija nolemj līguma slēgšanas tiesības piešķirt SIA “NAMS”, reģ. Nr. 40103036167, kas atbilst visām 
Nolikuma un Nolikuma pielikumos noteiktajām prasībām, un ir iesniedzis piedāvājumu ar kopējo līgumcenu EUR 

294 700,00 (divi simti deviņdesmit četri tūkstoši septiņi simti euro un 00 centi) bez PVN. 

Lēmuma pieņemšanas datums: 2021.gada 17.februāris. 

15. Informācija par tām līguma daļām, kuras izraudzītais kandidāts plānojis nodot 

apakšuzņēmējiem: 

Apakšuzņēmēja nosaukums Līguma vērtība un proporcija EUR bez PVN,  

SIA “AR Structural Solutions”, 

reģ.nr.43603065108 
Ēku konstrukciju projektēšana, autoruzraudzība (14,4%) 

SIA “A.Ābeles inženieru birojs”, 

reģ.nr.43603045900 

Elektroietaišu projektēšana, elektronisko sakaru sistēmu un 

tīklu projektēšana, autoruzraudzība (18,1%) 

SIA “Project Design”, reģ.nr.44103098731 
Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu 
projektēšana, autoruzraudzība (15,2%) 
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SIA “Jensen Consult un Arhis Inženieri”, 

reģ.nr.40003364896 

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšana, ieskaitot 

ugunsdzēsības sistēmas, projektēšana, autoruzraudzība (9,2%) 

SIA “Farels Solutions”, 
reģ.nr.40003888117 

Ēkas energosertificēšana, ēkas pagaidu energosertificēšana, 
autoruzraudzība (0,7%) 

 

 

 


