SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJU IEPIRKUMI UN
PAZIŅOJUMI 2012.gadā
Paziņojums (3.12.2012.)
SIA „Saltavots”, reģ.nr.40103055793, Vildogas ceļš 2, Sigulda, Siguldas novads, LV2150, izsludina iepirkuma procedūru Nr.SA 2012 10 par tiesībām veikt būvprojekta
„Kanalizācijas tīklu paplašināšana Siguldā” izstrādi. Būvprojekta realizācijai tiks
piesaistīts KF līdzfinansējums.
Ar vienkāršotas iepirkuma procedūras nolikumu var iepazīties mājas lapā:
www.saltavots.lv, SIA „Saltavots” birojā Pils ielā 16/B, Siguldā, katru darbdienu no
plkst.8.00 – 15.00.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 2013.gada 10.janvāris plkst.10.00.
Kontaktpersona: S.Zaharāne, tālr.67971729, fakss 67973502.

Pabeigta ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Mores ciemā (16.10.2012.)
2012.gada 15.oktobrī Mores ciemā ir pabeigta ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu
izbūve. Noslēgtā līguma ietvaros Dārza, Pļavas un Siguldas ielu rajonā ir rekonstruēts
un sacilpots ūdensapgādes tīkls, izbūvēts maģistrālais kanalizācijas tīkls, kanalizācijas
spiedvads un kanalizācijas sūkņu stacija.
Būvdarbus veica SIA „Būve Wood Line.” Līguma summa bez PVN Ls 147 855,92.
Līguma īstenošanas rezultātā 20 mājsaimniecībām un trīs pašvaldības ēkām ir
nodrošinātas pieslēguma iespējas centralizētajai kanalizācijas sistēmai, kas samazinās
no krājtvertnēm vidē novadīto sadzīves notekūdeņu piesārņojumu. Ūdensvada
rekonstrukcija patērētājiem uzlabos ūdens kvalitāti un samazinās ūdens zudumus.
Noslēgtais līgums realizēts Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētā projekta
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstību Siguldas novada Mores ciemā” ietvaros.
Sīkākai informācijai:
Silvija Zaharāne, projektu vadītāja
Tālrunis 67971729, fakss 67973502, e-pasts: saltavots@apollo.lv.

Paziņojums (18.09.2012.)
SIA „Saltavots”, reģ. Nr. 40103055793, Vildogas ceļš 2, Sigulda, Siguldas novads,
LV-2150, iepirkuma komisijas 2012.gada 18.septembra lēmums par iepirkumu
„Dīzeļģeneratora iegāde” SA 2012 07: Izvēlēties SIA ”Energolukss”
piedāvājumu un slēgt līgumu ar SIA ”Energolukss”, reģ.Nr. 40003341342, par
dīzeļģeneratora piegādi par Preces kopējo cenu bez PVN 4790,00 Ls (četri tūkstoši
septiņi simti deviņdesmit lati 00 santīmi).
Iepirkums veikts ES ERAF līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Siguldas novada Mores ciemā”, līguma Nr.
Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/075/025, ietvaros.

Paziņojums (21.08.2012.)
ES ERAF līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas
novada Mores ciemā”, līguma Nr. Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/075/025,
ietvaros SIA „Saltavots”, reģ. Nr. 40103055793, Vildogas ceļš 2, Sigulda, Siguldas
novads, LV-2150, izsludina iepirkumu „Dīzeļģeneratora iegāde”, id. Nr. SA 2012
07.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2012.gada 7.septembris, plkst.10.00. Ar
iepirkuma nolikumu var iepazīties mājas lapā www.saltavots.lv, SIA „Saltavots”
birojā Pils ielā 16 B, Siguldā, katru darbdienu no plkst.8.00-12.00 un no plkst.13.0015.00.
Kontaktpersona S.Zaharāne, tālr. 67971729, fakss 67973502, e pasts:
silvijaza@inbox.lv

Paziņojums (17.05.2012.)
SIA „Saltavots”, reģ.Nr.40103055793, Vildogas ceļš 2, Sigulda, Siguldas novads,
LV-2150, iepirkuma komisijas 2012.gada 15.maija lēmums par iepirkumu
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības būvdarbi Mores ciemā”, id.Nr.SA 2012
02:
1. Pamatojoties uz Nolikuma 14.9.punktu, 1.iepirkuma daļai izvēlēties SIA ”KOGER
VIDE” piedāvājumu un slēgt līgumu ar SIA ”KOGER VIDE”, reģ.Nr.40003884717,
par jauna artēziskā urbuma izbūvi Siguldas novada Mores ciemā (tehniskā projekta
1.būves kārta), par būvdarbu kopējo cenu bez PVN 29 480,00 Ls (divdesmit deviņi
tūkstoši četri simti astoņdesmit lati 00 santīmi);
2. Pamatojoties uz Nolikuma 14.9.punktu, 2.iepirkuma daļai izvēlēties Personu
grupas „Abora KH” piedāvājumu un pēc personālsabiedrības nodibināšanas slēgt
līgumu par notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūvi Siguldas novada Mores ciemā (
tehniskā projekta 2.būves kārta), par būvdarbu kopējo cenu bez PVN 141 211,84 Ls
(viens simts četrdesmit viens tūkstotis divi simti vienpadsmit lati 84 santīmi).
3. Pamatojoties uz Nolikuma 14.9.punktu, 3.iepirkuma daļai izvēlēties SIA „Būve
Wood Line” piedāvājumu un slēgt līgumu ar SIA „Būve Wood Line”,
reģ.Nr.49503003430, par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju,
kanalizācijas sūkņu stacijas izbūvi Siguldas novada Mores ciemā (tehniskā projekta
3.būves kārta), par būvdarbu kopējo cenu bez PVN 147 855,92 Ls (viens simts
četrdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti piecdesmit pieci lati 92 santīmi).
Iepirkums veikts ES ERAF līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Siguldas novada Mores ciemā”, līguma Nr.
Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/075/025, ietvaros.

Paziņojums (17.05.2012.)

SIA „Saltavots”, reģ. Nr.40103055793, Vildogas ceļš 2, Sigulda, Siguldas novads,
LV-2150, iepirkuma komisijas 2012.gada 15.maija lēmums par iepirkumu
„Ūdensapgādes tīklu būvniecība Pulkveža Brieža ielā no Akāciju ielas līdz Vārpas
ielai”, id.Nr.SA 2012 04:
Pamatojoties uz Nolikuma 13.9.punktu, izvēlēties AS „Siguldas būvmeistars”
piedāvājumu un slēgt līgumu ar AS „Siguldas būvmeistars”, reģ.Nr. 40003047821,
par ūdensapgādes tīklu būvniecību Pulkveža Brieža ielā no Akāciju ielas līdz Vārpas
ielai, par būvdarbu kopējo cenu bez PVN 29 992,25 Ls (divdesmit deviņi tūkstoši
deviņi simti deviņdesmit divi lati 25 santīmi).
Iepirkums veikts ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Siguldas novada Siguldas pilsētā, III kārta”
(Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/018) ietvaros.

Paziņojums (16.04.2012.)
ES KF līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas
novada Siguldas pilsētā, III kārta”, 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/018, ietvaros SIA
„Saltavots”, reģ.nr.40103055793, Vildogas ceļš 2, Sigulda, Siguldas novads, LV2150, izsludina iepirkumu „Ūdensapgādes tīklu būvniecība Pulkveža Brieža ielā no
Akāciju ielas līdz Vārpas ielai”, id.nr.SA 2012 04.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 2012.gada 3.maijs, plkst.10.00.
Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties mājas lapā: www.saltavots.lv, SIA „Saltavots”
birojā Pils ielā 16B, Siguldā, katru darbdienu no plkst.8.00 - 15.00.
Kontaktpersona S. Zaharāne , tālr. 67971729, fakss 67973502.

Paziņojums (16.03.2012.)
SIA „Saltavots”, reģ.Nr.40103055793, Vildogas ceļš 2, Sigulda, Siguldas novads,
LV-2150, izsludina iepirkumu „Ūdenstorņa rekonstrukcijas vispārīgie darbi” id.Nr.SA
2012 03.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 2012.gada 19.aprīlis, plkst.10.00.
Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties mājas lapā: www.saltavots.lv, SIA „Saltavots”
birojā Pils ielā 16b, Siguldā, katru darbdienu no plkst.8.00 – 15.00.
Kontaktpersona P.Jurkāns, tālr.67974011, fakss 67973502.

Paziņojums (14.03.2012.)
Eiropas Savienības ERAF līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Siguldas novada Mores ciemā”, līguma
Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/075/025, ietvaros SIA „Saltavots”,
reģ.Nr.40103055793, Vildogas ceļš 2 Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, izsludina
iepirkumu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības būvdarbi Mores ciemā”,
id.Nr.SA 2012 02.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 2012.gada 16.aprīlis, plkst.10.00.

Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties mājas lapā: www.saltavots.lv, SIA „Saltavots”
birojā Pils ielā 16B, Siguldā, katru darbdienu no plkst.8.00 - 15.00.
Kontaktpersona S.Zaharāne, tālr. 67971729, fakss 67973502.

Paziņojums (13.03.2012.)
SIA „Saltavots”, reģ.Nr.40103055793, Vildogas ceļš 2, Sigulda, Siguldas novads,
LV-2150, iepirkuma komisijas 2012.gada 13.marta lēmums: Pārtraukt iepirkuma
procedūru „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības būvdarbi Mores ciemā”,
id.Nr.SA 2012 01,” jo piedāvātā cena neatbilst pasūtītāja budžetā paredzētajām
izmaksām.
Iepirkums veikts ES ERAF līdzfinansētāprojekta „Ūdenssaimniecības
pakalpojumuattīstība Siguldas novada Mores ciemā”, līguma
Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/075/025, ietvaros.

Paziņojums (23.01.2012.)
ES ERAF līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas
novada Mores ciemā”, līguma Nr. Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/075/025,
ietvaros SIA „Saltavots”, reģ. Nr. 40103055793, Vildogas ceļš 2, Sigulda, Siguldas
novads, LV-2150, izsludina iepirkumu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības
būvdarbi Mores ciemā”, id. Nr. SA 2012 01.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš līdz 2012. gada 27. februārim, plkst.10.00.
Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties mājas lapā : www.saltavots.lv, SIA „Saltavots”
birojā Pils ielā 16B, Siguldā, katru darbdienu no plkst. 8.00 - 15.00.
Kontaktpersona S.Zaharāne , tālr. 67971729, fakss 67973502.

