
                                                                                                                           NORAKSTS 
                                                    Iepirkuma procedūras 

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi   KF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība 

Jaunolaines lielciemā III kārta” realizācijai 

 

 (projekta identifikācijas Nr.5.3.1.0/17/I/009) 

 (iepirkums IDN: SIA Z 2018/04) 

  

komisijas sanāksmes  
 

PROTOKOLS Nr.2 
 

2018.gada 05.jūlijā          Jaunolaine 

 

Sanāksmi sāk plkst.13.00, beidz plkst.15.00 

 

DARBA KĀRTĪBA 

 

1. Par iepirkuma nolikuma papildināšanu 

 

2. Vakuuma kanalizācijas sistēmas risinājumiem. 

 

Iepirkumu komisija izveidota ar SIA „Zeiferti” 2018.gada 24. maija  rīkojumu Nr.08-s. 

Sanāksmi vada iepirkuma  komisijas priekšsēdētājs Viesturs Liepa  

 

Sanāksmē piedalās: Iepirkuma  komisijas priekšsēdētājs Viesturs Liepa 

Iepirkuma Komisijas locekļi: 

  Mārcis Mazurs  – SIA „Zeiferti” valdes priekšsēdētājs; 

  Terēzija Sola- SIA „Zeiferti” juriste 

 

Protokolē – A.Vītola   

  

Pasūtītājs –  SIA”Zeiferti”, m.’’Zeiferti’’,  Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads,  

LV-2127, vienotais reģistrācijas numurs LV 40003419183. 

 

Iepirkuma priekšmets -  Iepirkums tiek veikts ar mērķi veikt Eiropas Savienības Kohēzijas      

projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Jaunolaines lielciemā III kārta” (projekta identifikācijas   

Nr.5.3.1.0/17/I/009) realizācijai nepieciešamos kanalizācijas un  ūdensapgādes tīklu  

būvdarbus.  

Būvdarbu  līguma ietvaros plānots veikt sekojošus būvdarbus: 

 Sadzīves vakuuma kanalizācijas tīklu izbūve , DN  125 un DN 110 , L 10 440  m; 

 Sadzīves kanalizācijas spiedvadu  izbūve  DN 160, L 3004 m; 

 Maģistrālo ūdensvadu izbūve DN 160 un DN 110, L 11 050 m 

  Divu kanalizācijas sūkņu staciju  izbūve.  

 

1.p. 

Par iepirkuma nolikuma papildināšanu 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs V.Liepa. informē iepirkuma komisiju, ka 2018.gada 3.jūlijā  

uz iepirkuma nolikumā  norādīto kontaktpersonas e -pasta adresi ir saņemts ieinteresētā 

piegādātāja jautājums par iepirkuma nolikumu. 

Jautājums: 
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„Iepirkumu procedūras nolikuma 10.2.7. punktā pie iesniedzamajiem dokumentiem minēts, ka 

jāaizpilda Pasūtītāja sagatavotas veidnes D5 “Vadošo speciālistu saraksts” un D6 “Būvdarbu 

vadītāja pieredzes apraksts un pieejamības apliecinājums”. 

Nolikuma pielikumos atrodama veidne D5 “Būvdarbu vadītāja pieredzes apraksts”, kas 

neatbilst iepriekš nolikumā minētajam. 

Lūdzam izsniegt nolikumā 10.2.7. minētās formas D5 un D6.” 

 

Pēc jautājuma un iepirkuma nolikuma ar pielikumiem izskatīšanas, iepirkuma komisija 

konstatē, ka  iepirkuma nolikumā ir ieviesusies tehniska kļūda,  līdz ar to, nepieciešams veikt 

tehniskus labojumus iepirkuma nolikumā. 

Pēc jautājuma apspriešanas un debatēm un pamatojoties uz piepirkuma nolikumā 3.9. punktu ,  

Iepirkuma  komisijas locekļi vienbalsīgi, ar trim balsīm “par”, nolemj: 

1.1. Izteikt iepirkuma nolikumā punktu 10.2.7. sekojošā redakcijā: 

„10.2.7 .Piedāvāto vadošo speciālistu saraksts, saskaņā ar veidni D5 pielikumā, kuram 

pievieno: 

10.2.7.1. Pretendenta piedāvāto vadošo speciālistu pieredzes apraksts un 

pieejamības apliecinājums atbilstoši veidnei (D6 pielikums), kurai pievieno: 

a. speciālista  licences, sertifikāta vai cita dokumenta attiecīgo būvdarbu 

veikšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts 

normatīvie tiesību akti) kopiju, gadījumā, ja piedāvātais speciālists nav 

reģistrēts LR Būvspeciālistu reģistrā; 

b. būvatļaujas, speciālista saistību raksta, būvdarbu žurnāla vai cita 

dokumenta kopiju un aktu par objekta nodošanu to pasūtītājam kopijas, kas 

ļauj pārliecināties par nominētā vadošā speciālista  piedalīšanos veidnē D6 

norādīto būvdarbu veikšanā un veikto darbu apjomu.” 
 

1.2.  Papildināt iepirkuma  nolikumu ar veidni „Vadošo speciālistu saraksta veidne” (D5 

pielikums), izsakot to sekojošā redakcijā: 

 
„D5 pielikums: Vadošo speciālistu saraksta veidne   

 

 

 

VADOŠO SPECIĀLISTU SARAKSTS 
 

Iepirkuma procedūrai 

„Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi   KF projekta „’Ūdenssaimniecības attīstība Jaunolaines 

lielciemā III kārta” (projekta identifikācijas Nr.5.3.1.0/17/I/009) realizācijai” (iepirkums IDN: SIA Z 

2018/04) 

 

 

Amata nosaukums Vārds, Uzvārds 
Sertifikāta/licences Nr, izdošanas gads, 

institūcija, kas izsniedza sertifikātu 

Ūdensapgādes un kanalizācijas 

būvdarbu vadītāju 

  

Ēkas būvdarbu vadītāju   

Elektroietaišu izbūves darbu 

vadītāju 

  

Ceļu izbūves darbu vadītāju   

 

  

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:  

Pilnvarotās personas paraksts:  

z.v.  

“ 
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1.3.  Papildināt iepirkuma  nolikumu ar veidni „Vadošo speciālistu pieredzes apraksta  un 

pieejamības apliecinājuma veidne( D6 pielikums), izsakot to sekojošā redakcijā: 
 

„D6 pielikums: Vadošo speciālistu pieredzes apraksta  un pieejamības apliecinājuma veidne  

 

VADOŠĀ SPECIĀLISTA - __________________________  PIEREDZES APRAKSTS1 
(amata nosaukums) 

 

Iepirkuma procedūrai 

„Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi   KF projekta „’Ūdenssaimniecības attīstība Jaunolaines 

lielciemā III kārta” (projekta identifikācijas Nr.5.3.1.0/17/I/009) realizācijai” (iepirkums IDN: SIA Z 

2018/04) 

 

1. Uzvārds: 

2. Vārds: 

3. Sertifikāta numurs un izdošanas datums: 

4. Pašreizējā darba vieta, amats un īss galveno darba pienākumu apraksts: 

5. Vadītie būvdarbi, kuri apliecina, ka mana pieredze atbilst  Iepirkuma procedūras Nolikuma 9.3.2.punkta 

prasībām: 

Būvobjekta 

nosaukums, 

adrese 

Līguma 

summa, euro, 

bez PVN 

Pasūtītājs, 

pasūtītāja 

pārstāvis un 

tā kontakt-

informācija 

Statuss 

līguma 

izpildē 

Būvdarbu 

izpildes 

laika 

periods
2
  

 

Īss veikto darbu apraksts
3
  

Aizpilda vadošajiem speciālistiem uz kuriem attiecināmas nolikuma 9.3.2. punkta apakšpunktu  a. un  b. kvalifikācijas 

prasības, 

…     < > 

 

Ar šo, es apņemos, saskaņā ar <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – 

Pretendents) piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> rīkotajai Iepirkuma 

procedūrai „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” kā <Speciālista specialitāte vai darbības joma> veikt 

<Speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pasākumu apraksts>, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas 

tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.  

<Vārds, uzvārds> 

<Paraksts> 

<Datums> 

 

Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi kādēļ <vārds un uzvārds> nevarētu piedalīties <iepirkuma priekšmeta 

raksturojums> veikšanā, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma 

līgums tiek noslēgts. 

 

<Darba devēja nosaukums> 

<Reģistrācijas numurs> 

<Adrese> 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksttiesīgās personas paraksts>] 

„ 

 

1.4. Iepirkumu komisijas  lēmumu par iepirkuma nolikuma precizēšanu nopublicēt  Olaines novada 

pašvaldības tīmekļvietnē www.olaine.lv sadaļas “Pašvaldība” apakšsadaļā “Iepirkumi”  

                                                           
1
 Veidni aizpilda par katru  Pretendenta  nominēto Vadoši  speciālistu norādot  tā amata nosaukumu. Viena persona 

vienlaikus var apvienot vairākus amatus. Vadošā speciālista pieredzes aprakstam pievienot Nolikuma 10.2.7.1. a. un 

b. apakšpunktos un 10.2.7.2punktā noteiktos dokumentus 
2
 Pēdējo piecu gadu laikā - 2013.-2017.gads un 2018.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanai 

3
 Darbu aprakstā sniedz informāciju tādā apjomā, lai Iepirkuma komisija varētu pārliecināties par būvdarbu vadītāja 

pieredzes atbilstību Nolikuma 9.3.2.punkta prasībām, norādot nepieciešos lielumus un mērvienības 

http://www.olaine.lv/
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(http://www.olaine.lv/buvdarbi474wide/:wide/), kā arī papildus nosūtot informatīvu paziņojumu 

Ieinteresētajam Piegādātājam  kurš uzdeva jautājumu par ierakuma  nolikumu/ 
 

 

2.p. 

Vakuuma kanalizācijas sistēmas risinājumiem  

 

  

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs V.Liepa. informē iepirkuma komisiju, ka 2018.gada 4.jūlijā  

uz iepirkuma nolikumā norādīto kontaktpersonas e- pasta adresi ir saņemts ieinteresētā piegādātāja 

jautājums par iepirkuma nolikumu. 

Jautājums: 

„ Ņemot vērā, ka iepirkuma procedūras IDN SIA Z 2018/04“Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu 

būvdarbi   KF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Jaunolaines lielciemā III kārta” (projekta 

identifikācijas Nr.5.3.1.0/17/I/009) ietvaros pievienotajā būvprojekta dokumentācijā paredzēts inovatīvs 

risinājums sadzīves kanalizācijas  notekūdeņu savākšanai – Iepirkuma procedūras  “Ūdensapgādes un 

kanalizācijas tīklu būvdarbi   KF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Jaunolaines lielciemā III kārta” 

(projekta identifikācijas Nr.5.3.1.0/17/I/009), Iepirkuma IDN SIA Z 2018/04, lūdzam  sniegt informāciju 

par projektā pielietoto iekārtu ražotāju, un uz kura pamata pieņemti tehnoloģiskie risinājumi un veikti 

hidrauliskie aprēķini.” 
 

Pēc ieinteresētā piegādātāja jautājuma izskatīšanas iepirkuma komisija sniedz sekojošu 

atbildi: 

 

„Vakuuma kanalizācijas sistēmas risinājumus piedāvā vairāki ražotāji, konkrētajā projektā   

vakuuma kanalizācijas risinājumi izstrādāti pamatojoties uz Nīderlandes uzņēmuma Qua-

vac B.V. piedāvātājām  Vakuuma kanalizācijas sistēmām (www.quavac.com). Līdz ar to, 

gatavojot piedāvājumu pretendentiem,  ir jāparedz iepriekš minētā ražotāja, vai  tam  

analogu sistēmu, izmantošana.” 

 

Atbildi uz interesētā piegādātāja jautājumu nosūtīt jautājuma uzdevējam, vienlaikus  uzdoto 

jautājumu un (nenorādot jautājuma uzdevēju)  un iepirkuma  komisijas sniegto atbildi publicējot  

Olaines novada pašvaldības tīmekļvietnē www.olaine.lv sadaļas “Pašvaldība” apakšsadaļā 

“Iepirkumi”  (http://www.olaine.lv/buvdarbi474wide/:wide/), pie izsludinātā iepirkuma 

dokumentiem.  
 

Pielikumā: 

Precizēts Iepirkuma procedūras nolikums ar pielikumiem (izņemot Būvprojektu un Veicamo darbu 

sarakstus)  

 

 

Komisijas  priekšsēdētājs  (personiskais paraksts )               V.Liepa 

Komisijas  loceklis            (personiskais paraksts)                M.Mazurs 

Komisijas loceklis             (personiskais paraksts)                T.Sola 

 

NORAKSTS PAREIZS 

SIA’’Zeiferti’’iepirkumu komisijas priekšsēdētājs  

V.Liepa  

2018.gada 06.jūlijā  
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