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                                                       Iepirkuma procedūras 

“Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 

rekonstrukcija   ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Olaines novada Stūnīšu 

ciemā, II kārta”(3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/106) 

realizācijai” 

(iepirkums IDN: ERAF Jaunolaine, SIA Z 2015/01) 

 

 komisijas sanāksmes  

 

PROTOKOLS Nr.4 

 

2015.gada 16.februārī         Jaunolaine 

 

Sanāksmi sāk plkst.13.00, beidz plkst.15.30 

 

 

DARBA KĀRTĪBA 

 

1. Par atbilžu sniegšanu uz ieinteresēto Piegādātāju uzdotajiem jautājumiem par 

Iepirkuma procedūru  

 

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. 
 

 

1.p. 

Atbilžu sniegšana uz ieinteresēto Piegādātāju uzdotajiem jautājumiem par 

Iepirkuma procedūru 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs atklāj sanāksmi, un  informē komisijas locekļus, ka 

2015.gada 11.februārī  SIA „Zeiferti” ir  saņēmusi Ieinteresētā Piegādātāja jautājumus 
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par Iepirkuma nolikumu.  Pēc Ieinteresētā Piegādātāja jautājumu izskatīšanas, 

iepirkuma komisija sniedz  sekojošas atbildes uz Ieinteresētā Piegādātāja jautājumiem.  

 
1.Ieinteresētā piegādātāja jautājums: 

 

 
Iepirkuma komisijas atbilde: 

Tabulā 2.1 minētā plūsmas izlīdzināšanas tvertne ir tvertne esošajās NAI, kurā jāizbūvē ievads 

no jaunās plūsmas sadales kameras. Jauna plūsmas izlīdzināšanas tvertne nav jāizbūvē. 

 

2.Ieinteresētā piegādātāja jautājums: 

 
Iepirkuma komisijas atbilde: 

             Nitrifikācijas tvertne jāizbūvē pēc projekta rasējumiem. 

 

3.Ieinteresētā piegādātāja jautājums: 
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Iepirkuma komisijas atbilde: 

  Paskaidrojuma raksta tabulas ailē efektīvais tilpums  ir kļūda. Tvertne jāizbūvē pēc projekta       

   rasējumiem. 

 

 

4. Ieinteresētā piegādātāja jautājums: 

 
Iepirkuma komisijas atbilde: 

            Visi tehnoloģiskie aprēķini ir pamatojoties uz esošo attīrīšanas iekārtu tehnoloģiskiem  

      aprēķiniem, paredzot esošo iekārtu jaudas palielinājumu divas reizes. Projekta autors ir      

      atbildīgs par piedāvātā tehnoloģiskā risinājuma atbilstību. 

 

 

5. Ieinteresētā piegādātāja jautājums: 
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Iepirkuma komisijas atbilde: 

             Priekšattīrīšanas iekārtai jānodrošina atsiju un smilts aizvākšanu. Nepieciešams uzstādīt    

             priekšattīrīšanas iekārtu ar marku MZ II 30 vai ekvivalentu. 

 

6. Ieinteresētā piegādātāja jautājums: 

 

 
 

 Iepirkuma komisijas atbilde: 

Priekšattīrīšanas iekārtai jābūt izgatavotai no nērūsējošā tērauda – marka AISI 316 

 

7. Ieinteresētā piegādātāja jautājums: 

 
Iepirkuma komisijas atbilde: 

Plūsmas sadales kamera ir iekārta un tās izgatavošanas darba rasējumi jānodrošina pašam 

būvuzņēmējam vai jāvēršas pie attiecīgo iekārtu izgatavotājiem. Būvuzņēmējs var piedāvāt 

analogu produktu no atbilstoša materiāla, kas nodrošina plūsmas sadali pēc nepieciešamajām 

plūsmām. Aizbīdņi nav domāti plūsmas regulēšanai, bet līnijas noslēgšanai. 

 

 

8. Ieinteresētā piegādātāja jautājums: 

 
       Iepirkuma komisijas atbilde: 

Esošais tehniskais risinājums neparedz siltināšanu. Ja būvuzņēmējs uzskata, ka viņa piedāvātajam 

risinājumam ir nepieciešama siltināšana var piedāvāt risinājumus ar siltināšanu. 
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9. Ieinteresētā piegādātāja jautājums: 

 
         Iepirkuma komisijas atbilde: 

Projektā esošais risinājums nodrošinās kondensāta izvadīšanu un kondensāta izvadīšana ir 

nepieciešama. 

 

 

10. Ieinteresētā piegādātāja jautājums: 

 
 

          Iepirkuma komisijas atbilde: 

Airliftu izplūdes cauruļvadiem jābūt ar slīpumu izplūdes virzienā. 

 

11. Ieinteresētā piegādātāja jautājums: 

 
       Iepirkuma komisijas atbilde: 

 Peldošo dūņu atgriešanu jānodrošina saskaņā ar rasējumiem TN -5 un TN-6 uz tvertnēm 4.3 un 

4.4. 

 

 

12. Ieinteresētā piegādātāja jautājums: 

 
Iepirkuma komisijas atbilde: 

  Nepieciešamas uzstādīt vienu lieko dūņu sūkni.  

 

13. Ieinteresētā piegādātāja jautājums: 
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Iepirkuma komisijas atbilde: 

Pie dotā risinājuma flokulators nav nepieciešams. 

 

 

14. Ieinteresētā piegādātāja jautājums: 

 
Iepirkuma komisijas atbilde: 

Jāparedz dūņu blīvēšanas iekārtas (2-09)vai ekvivalentu,  ar dūņu blīvēšanas tehniskajiem 

risinājumiem tādiem, kā norādīti tehniskajā projektā. 

 

 

15. Ieinteresētā piegādātāja jautājums: 

 
Iepirkuma komisijas atbilde: 

Rasējumā TN-3 norādītais pārplūdes cauruļvads  PP OD200 ir nepieciešams. Tas parādās TN-4 

lapā (kā DN200-PP), plāns ŪKT-2 (pārplūde no dūņu tvertnes OD200; mezgls no K1-1 līdz K1-

10), profils UKT-3 (līnija no dūņu tvertnes K1-1 līdz K1-10).  

 

  
Iepirkuma komisija vienbalsīgi, ar trim balsīm par, nolemj: 

nosūtīt Ieinteresētajam Piegādātājam atbildes vēstuli saskaņā ar Iepirkuma komisijas pieņemto 

lēmumu. Iepirkumu  procedūras “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi un 

notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija   ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība 

Olaines novada Stūnīšu ciemā, II kārta”(3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/106) realizācijai” 

(iepirkums IDN: ERAF Jaunolaine, SIA Z 2015/01) iepirkumu komisijas protokolu publicēt 

Olaines novada pašvaldības interneta mājas lapā www.olaine.lv . 

 

 

 

 

 
 
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs                (paraksts)            V.Liepa   

 

 

Iepirkuma  komisijas locekļi:   (paraksts)             M.Mazurs  

    

 

                                                                        (paraksts)                                          N.Ozoliņš 

 

 
 

Sekretāre: A.Vītola 

http://www.olaine.lv/

