Paziņojums par pieņemto lēmumu un finanšu piedāvājumu iesniegšanu
SIA „Salaspils siltums”, Vien.Reģ,Nr. LV40003310183, juridiskā adrese: Miera iela 31a,
Salaspils, LV-2169, paziņo par pieņemto lēmumu iepirkuma procedūrā „Maģistrālo
siltumtīklu rekonstrukcijas tehniskā uzraudzība, ietverot laboratoriskās kontroles metodes”.
Kontaktpersona: SIA „Salaspils siltums” attīstības un ražošanas direktors Ivars Ojers;
tālr./fakss: +(371) 67944930, mob.: +(371) 29480259; e-pasts: info@salaspilssiltums.lv.
Iepirkuma identifikācijas Nr. SalSil 2014/2 KF.
Iepirkums ir plānots saistībā ar programmu „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma
3.5.2.1 aktivitātes “Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes
paaugstināšanai” saskaņā ar 16.05.2013. līgumu Nr. L-PCS-13-0087 (projekta Nr.
PCS/3.5.2.1.1/12/04/041), ko noslēgušas SIA „Salaspils siltums” un „Latvijas Investīciju
un attīstības aģentūra”.
Iepirkuma priekšmets ir maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcijas tehniskā uzraudzība, ietverot
laboratoriskās kontroles metodes, saskaņā ar SIA „Ēku inženiertīklu projektēšanas birojs”
izstrādātiem tehniskiem projektiem:
1) „Trases posma nomaiņa no dzelzceļa pārvada Miera ielā līdz Līvzemes ielai”;
2) „Trases posma nomaiņa no katlu mājas Miera ielā 31a līdz siltumkamerai K 1-4-1
Miera ielā”;
3) „Trases posma nomaiņa Meža ielā”;
4) „Trases posma nomaiņa Imanta Ieviņa ielā”;
5) „Trases posma nomaiņa no maģistrālās trases “virziens B” līdz ēku ievadiem Lazdu
ielā”.
Kandidāti, kuru pieteikumi un kvalifikācija tika atzīti par atbilstošiem iepirkuma nolikuma
atlases prasībām ir:
1) AS „Inspecta Latvia”, vien.reģ.Nr. 40003130421,
2) SIA “Geo Consultants”, vien.reģ.Nr. 40003340949.
Lēmums pieņemts 2014.gada 13.maijā.
Finanšu piedāvājumi jāiesniedz SIA „Salaspils siltums” Miera ielā 31a, Salaspils, LV-2169,
administrācijā, 303.kab., darba dienās no plkst. 9:00 līdz 16:00, izņemot pusdienas
pārtraukumu no plkst. 12:00 līdz 12:45, līdz 2014. gada 30. maija plkst. 1100.
Finanšu piedāvājumu sagatavošanas un izvērtēšanas nolikums pieejams SIA „Salaspils
siltums” mājas lapā internetā: www.salaspilssiltums.lv. Iepirkuma procedūras dokumentus
var saņemt, nosūtot pieprasījumu uz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja e-pastu:
info@salaspilssiltums.lv. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs iepirkuma procedūras
dokumentus un visus papildus nepieciešamos dokumentus izsniedz piegādātājiem sešu
dienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums. Ar iepirkuma procedūras
dokumentiem klātienē var iepazīties SIA „Salaspils siltums”, Miera ielā 31a, 3.stāvā,
administrācijā, darba dienas no 9:00 līdz 16:00, izņemot pusdienas pārtraukumā no 12:00 12:45, sākot no iepirkuma izsludināšanas dienas.

