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Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 
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2015.gada 5.februārī         Jaunolaine 
 
Sanāksmi sāk plkst.16.00, beidz plkst.17.00 
 

DARBA KĀRTĪBA 
 

1. Par atbilžu sniegšanu uz pretendentu jautājumiem 
 

 
 

Iepirkumu komisija izveidota ar SIA „Zeiferti” valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura 2014.gada 
05.marta rīkojumu Nr.2-s. 
Sanāksmi vada iepirkuma  komisijas priekšsēdētājs Viesturs Liepa  
 
Sanāksmē piedalās: Iepirkuma  komisijas priekšsēdētājs Viesturs Liepa 
Iepirkuma Komisijas locekļi: 
  Mārcis Mazurs  – SIA „Zeiferti” valdes priekšsēdētājs; 
  Normunds Ozoliņš- SIA „Zeiferti” valdes loceklis. 

 
Protokolē – A.Vītola   
  
Pasūtītājs –  SIA”Zeiferti”, m.’’Zeiferti’’, p/n Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads,  
LV-2127, vienotais reģistrācijas numurs 40003419183. 
 

Iepirkuma priekšmets -  ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi un notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija, tai skaitā: 
- maģistrālo  ūdensapgādes L 2515 m un kanalizācijas tīklu  L 1788 m       
  paplašināšana un rekonstrukcija; 

          - trīs kanalizācijas sūkņu staciju  (Q= 6,5 m3/h; Q= 12 m3/h; Q= 18 m3/h)                    
            un  kanalizācijas spiedvadu, L 1206 m kopgarumā izbūve; 
          - divu, turpmāk neizmantojamo, artēzisko aku (80 m un 130 m) tamponāža; 
          - notekūdeņu attīrīšanas iekārtu  rekonstrukcija, palielinot iekārtu jaudu par 150                         
            m³/dnn. 
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1.p. 
Par atbilžu sniegšanu uz pretendentu jautājumiem 

 
     Iepirkuma  komisijas priekšsēdētājs informē komisijas locekļus, ka, SIA „Zeiferti” ir  
saņēmusi vairāku ieinteresēto piegādātāju jautājumus par iepirkuma dokumentāciju. Ņemot 
vērā  iepirkuma nolikumā noteikto kārtību, iepirkuma komisijai  ir jāizskata ieinteresēto 
piegādātāju jautājumi un jāsagatavo atbilstošas atbildes.  

Iepirkuma komisija izskata Ieinteresēto piegādātāju jautājumus to iesniegšanas secībā: 
 
1. Ieinteresētā piegādātāja jautājums: 
„Lūdzu, norādīt,  kur ir  iespējams atrast kanalizācijas sūkņu stacijas ELT sadaļu?” 
 
Iepirkuma komisijas atbilde: 
Kanalizācijas sūkņu  staciju  EL Tehniskās shēmas tiks  pievienotas iepirkuma dokumentiem un 
publicētas Olaines novada pašvaldības interneta mājas lapā www.olaine.lv. Ar dokumentāciju 
papīra formātā iespējams iepazīties SIA „Zeiferti” kantora telpās, m. „Zeiferti”, Jaunolaine, 
Olaines novads, LV-2127, 2. stāvā. 
 
2. Ieinteresētā piegādātāja jautājums: 
Iepirkuma nolikuma punkts 9.3.2.2.  nosaka sekojošas prasības Projekta vadītājam: 
„9.3.2.2. Projekta vadītāju, kurš pēdējo trīs gadu laikā ir vadījis vismaz  

a. divu bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ar jaudu, ne mazāku, kā 150 
m3/dnn  izbūvi vai rekonstrukciju, 

b. vienas   kanalizācijas sūkņu stacijas  ar jaudu, ne mazāku, kā 7 m3/h,  
c. ārējo ūdensapgādes  un kanalizācijas tīklu, ar kopējo garumu, ne mazāku, kā 7 

km, būvdarbu līguma izpildi.” 

 
Norādām, ka būvdarbu vadītāja pieredze būtu vērtējama stingrāk, kā projekta vadītāja, ņemot 
vērā atbildības līmeni būvniecības procesā, līdz ar to, neizprotam, kādēļ būvdarbu vadītāja 
pieredzi var pierādīt ar 5 gadu ilgu termiņu, savukārt, piedāvātajam projekta vadītājam – tikai 
trīs gadu termiņš.” 
Iepirkuma komisijas atbilde: 
Iepirkumu komisija veic grozījumus iepirkuma nolikuma 9.3.2.2. punktā, izsakot to sekojošā 
redakcijā: 
 „9.3.2.2. Projekta vadītāju, kurš pēdējo piecu gadu laikā ir vadījis vismaz  

a. divu bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ar jaudu, ne mazāku, kā 150 
m3/dnn  izbūvi vai rekonstrukciju, 

b. vienas   kanalizācijas sūkņu stacijas  ar jaudu, ne mazāku, kā 7 m3/h, 
c. ārējo ūdensapgādes  un kanalizācijas tīklu, ar kopējo garumu, ne mazāku, kā 7 

km,būvdarbu līguma izpildi.” 

 
Precizēto iepirkuma nolikuma tekstu, vienlaikus ar iepirkumu komisijas sanāksmes protokolu,  
publicēt Olaines novada pašvaldības interneta mājas lapā www.olaine.lv. 
 
3. Ieinteresētā piegādātāja jautājums 
Projektu paredzēts izpildīt nepilnā apmērā. Lūdzu norādīt posmus, kuri ir iekļauti dotajā 
konkursā. 
 
Iepirkuma komisijas atbilde: 
Iepirkuma nolikuma 14.  lpp. „Tehniskā specifikācijas” ir norādīts: 
„Tehniskā projekta izprojektētie būvdarbu apjomi pārsniedz iepirkuma līguma ietvaros 

izbūvējamos, uz iepirkuma līgumu attiecināmie darba apjomi izdalīti projekta rasējumos, 

izmantojot dažādus apzīmējumus  (skatīt tehniskā projekta rasējumu UKT 1). Uz iepirkumu 

neattiecināmiem darba apjomiem pievienota piezīme „papildus”. Iepirkuma nolikumam 

http://www.olaine.lv/
http://www.olaine.lv/
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pievienotās Pretendentu aizpildāmās darbu apjomu tabulas atbilst šī iepirkuma līguma ietvaros 

realizējamiem darba apjomiem.”  
Lūdzam skatīt atbilstošās tehniskā projekta ŪKT-1  Vispārīgo rādītāju un  ŪK ģenerālplānu 
lapas. 
 
4. Ieinteresētā piegādātāja jautājums 
Ūdens  skaitītāju  diametri-   vai fiziski būtu iespējams iemontēt?  
Iepirkuma komisijas atbilde: 
Uzstādāmā Ūdens mērītāja izmēri -garums 105mm līdz 190 DN20. 
 
5. Ieinteresētā piegādātāja jautājums 
Skaitītāja aka ar diviem skaitītājiem  ir speciāls produkts, jo standarta risinājumam konsole ir 
centrā un paredzēta vienam skaitītājam. Kā ir iespējams divu skaitītāju uzstādīšana vienā 
ūdens mērītāju akā?  
 
Iepirkuma komisijas atbilde: 
Ūdensmērītāju montāžas shēmu ūdensmērītāju akā lūdzam skatīt tehniskā projekta 
„Maģistrālo  ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu  paplašināšana un rekonstrukcija Stūnīšu 
ciemā” lapā ŪKT- 40 „Ūdensmērītāju akas plāns, griezums”. 
 

6. Ieinteresētā piegādātāja jautājums 
Lūdzam precizēt skaitītāju R klasi?  
 
Iepirkuma komisijas atbilde: 
 Ūdens mērītāji  R, ne mazāk, kā 160. 
 
7. Ieinteresētā piegādātāja jautājums 
Lūdzam precizēt ziņas par ūdens mērītājiem uzstādāmo attālināto datu nolasīšanas sistēmu?  
 
Iepirkuma komisijas atbilde: 
 Iepirkuma komisija informē, ka iepirkuma ietvaros piegādājamos un uzstādāmos  
ūdensmērītājus nav nepieciešams aprīkot ar attālinātās datu nolasīšanas sistēmu. Ņemot vērā 
iepriekš minēto, iepirkuma komisija veiks atbilstošus labojumus darbu apjomu tabulās, 
precizējot datus par uzstādāmajiem ūdensmērītājiem. 
Precizētās  iepirkuma darbu apjomu tabulas, vienlaikus ar iepirkumu komisijas sanāksmes 
protokolu,  publicēt Olaines novada pašvaldības interneta mājas lapā www.olaine.lv. 
 
 
Iepirkuma komisija vienbalsīgi, ar trim balsīm par, nolemj: 
Vienlaikus ar Iepirkuma komisijas sanāksmes protokola publicēšanu Olaines novada 
pašvaldības interneta mājas lapā www.olaine.lv nosūtīt rakstiskas atbildes Ieinteresētajiem 
piegādātājiem, kas bija iesūtījuši savus jautājumus. 

 
 
 
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs   ( paraksts )   V.Liepa   
 
 
Iepirkuma  komisijas locekļi:   ( paraksts )            M.Mazurs  
 
 

                                                             ( paraksts )                         N.Ozoliņš 
 
 

Sekretāre: A.Vītola 
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