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Sanāksmi sāk plkst.8.30, beidz plkst.9.00
DARBA KĀRTĪBA
1. Par atbilžu sniegšanu uz ieinteresēto piegādātāju 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 ieinteresēto piegādātāju jautājumiem
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs informē komisijas locekļus, ka, SIA „Zeiferti” ir
saņēmusi 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 jautājumu un sniedz sekojošu
atbildi:
1. Ieinteresētā piegādātāja jautājums:

„Priekšattīrīšanas iekārtai (tai skaitā – paredzētai projektā) nepieciešams tehnoloģiskā ūdens
pieslēgums ar darba spiedienu 4 - 6 Bar.
Dūņu blīvēšanas iekārtai (tai skaitā – „Alfa laval” iekārtai, paredzētai projektā) nepieciešams
tehnoloģiskā ūdens pieslēgums ar minimālo spiedienu 5 Bar”.
Jautājums – vai paredzētais projektā tīrā ūdens pieslēgums nodrošina minimālo spiedienu 5
bar? Vai nav nepieciešama spiediena paaugstināšanas iekārtas uzstādīšana?’”
Iepirkuma komisijas atbilde:
Maģistrālā ūdensvada darba spiediens ir no 3.5 līdz 4 Bar. Pasūtītāja līdzšinējā praktiskā darba
pieredze liecina, ka ūdensvada esošais darba spiediens ir pietiekams gan priekšattīrīšanas,
gan dūņu blīvēšanas iekārtu normālai darbībai, līdz ar to, Pretendentiem sagatavojot
piedāvājumu, tehniskā projektā neparedzētu spiediena paaugstināšanas iekārtu uzstādīšana
nav jāparedz.
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.
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