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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.6

2015.gada 23.februārī

Jaunolaine

Sanāksmi sāk plkst.8.30, beidz plkst.9.00
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.

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:

„Iepirkuma nolikuma 9.1.3.b punkts nosaka, ka Pretendenta piedāvātajam projekta vadītājam
ir nepieciešama augstākā izglītība inženierzinātnēs. Profesija “Projekta vadītājs” pēc profesijas
standarta PS0222, kas apstiprināts ar IZM 2003. gada 29. decembra rīkojumu Nr. 649, ir
attiecināma pie sociālajām zināšanām.
Lai arī Pasūtītājs izsakot šādu prasību par Projekta vadītāja augstāko izglītību inženierzinātnēs
vēlas pārliecināties, ka nominētais Projektu vadītājs ir pieredzējis tieši būvdarbu vadības
projektos, uzskatām, ka Pasūtītājs par to var pārliecināties ņemot vērā nolikuma
9.3.2.2.punktā prasīto pieredzi, kas nepieciešama nominētajam Projektu vadītājam un kas
apliecinās, ka Projektu vadītājs ir pieredzējis tieši būvdarbu vadības projektos.
Līdz ar to, lūdzam papildināt nolikuma 9.1.3.a punktu ar vārdiem “”…vai sociālajās zinātnēs”
un izteikt to šādā redakcijā: “Pretendenta piedāvātajam projekta vadītājam ir augstākā izglītība
inženierzinātnēs vai sociālajās zinātnēs”.
Iepirkuma komisijas atbilde:
Ir veikti iepirkuma nolikuma precizējumi, lūdzam skatīt pēdējos labojumus 16. 02. 2015.g., kas
ievietoti interneta mājas lapā www. olaine.lv.
2. Ieinteresētā piegādātāja jautājums:
„Vai var piedāvāt analogu iekārtu, vai tikai tās iekārtas, kuras norādītas tehniskajās
specifikācijās?”
Iepirkuma komisijas atbilde:
„Iepirkuma nolikums paredz iespēju pretendentiem piedāvāt ekvivalentu iekārtu piegādi. Ja
ieinteresētais piegādātājs plāno piegādāt ekvivalentus materiālus vai iekārtas, to
nepieciešams uzrādīt Pretendenta Tehniskajā piedāvājumā, lūdzam skatīt Iepirkuma
nolikuma D9 pielikumu: Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas” 4.puntu
„Izmantojamie materiāli un iekārtas”.
3. Ieinteresētā piegādātāja jautājums
„Kas veic iekārtu palaišanas darbu un atbild par rezultātu?”
Iepirkuma komisijas atbilde:
Par palaišanas darbiem un rezultātiem atbild Uzņēmējs.
4. Ieinteresētā piegādātāja jautājums

„Priekšattīrīšanas iekārtas ir ar dažādām ražībām, vecā 10 l/s un jaunā 30 l/s, kā paredzēta
samērīga sadale? Pēc projekta, it kā, ir MZ -2, bet specifikācijās uzrādīta MZ - 1 marka?”
Iepirkuma komisijas atbilde:
Vecās (esošās) priekšattīrīšanas iekārtas izmantošana paredzēta tikai avārijas gadījumā, kad
notiks jaunās iekārtas remontdarbi. Nepieciešams uzstādīt priekšattīrīšanas iekārtu MZ II 30
vai ekvivalentu.
5. Ieinteresētā piegādātāja jautājums

„No kurienes nāk tehnoloģiskais ūdens un ar kādu spiedienu?”
Iepirkuma komisijas atbilde:
Tehnoloģiskais ūdens nāk no esošā ūdensvada (rasējums ŪKT-2 no mezgla UM-1 līdz UM-5).
Spiediens ūdensvadā no 3,5 līdz 4 bar. Standartrasējumā ŪKT-7 redzams, ka atstāta
pieslēguma vieta tehnoloģiskajam ūdenim. Būvuzņēmējam jānodrošina ūdens pieslēgums pie
iekārtām.
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6. Ieinteresētā piegādātāja jautājums

„Kā stacijā paredzēts atdalīt smilti, jo ar MZ -1 iekārtu atdalīt smilti nevar”
Iepirkuma komisijas atbilde:
Nepieciešams uzstādīt Priekšattīrīšanas iekārtu MZ - II 30, kas nodrošina
atdalīšanu.

atsiju un smilts

7. Ieinteresētā piegādātāja jautājums

„Lūdzam skaidrot iepirkuma nolikuma A pielikuma
„Tehniskā specifikācija” 1.18.
apakšpunktu pirmo rindkopu, kura nosaka:
„Visas tehniskā projektā dotās norādes uz konkrētiem materiālu un izstrādājumu ražotājiem
ir dotas orientējoši un Pretendentam nav saistošas. Pretendentam ir jāpiedāvā materiāli un
izstrādājumi, kas pēc savām tehniskām un kvalitātes īpašībām ir līdzvērtīgi (ekvivalenti)
tehniskajā projektā norādītajiem.”
Iepirkuma komisijas atbilde:
Iepirkuma nolikuma A pielikuma „Tehniskā specifikācija” punkta 1.18. pirmā rindkopa
nosaka, ka projekta realizācijai jāizmanto tehniskā projekta un darbu apjomu tabulās
norādītās iekārtas un materiālus, vai arī to ekvivalentus.
8. Ieinteresētā piegādātāja jautājums

„Darbu apjomu tabulās „KOPSAVILKUMA TĀME Nr.2 - NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTU
REKONTRUKCIJA” kļūdaini ievadīta formula . LOKĀLĀ TĀME Nr.2-5 - NAI ELEKTROAPGĀDE
izmaksu summēšanai”
Iepirkuma komisijas atbilde:
Iepirkuma komisija precizē formulas darbu apjomu tabulā „KOPSAVILKUMA TĀME Nr.2 -

NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTU REKONTRUKCIJA”

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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