Noraksts
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.8

2015.gada 03.februārī

Jaunolaine

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 jautājumus un sniedz sekojošu
atbildi:
1. Ieinteresētā piegādātāja jautājums:

„Lūdzam apstiprināt, ka nolikuma 5.punktā noteiktā ieinteresēto piegādātāju sanāksme
nav obligāta, un tās neveikšana netiks izmantota kā pretendenta noraidīšanas iemesls?”
Iepirkuma komisijas atbilde:
Iepirkuma komisija apstiprina, ka dalība Ieinteresēto piegādātāju sanāksmē nav obligāta un
objekta apskates neveikšana iepirkuma nolikumā 5. punktā noteiktajā kārtībā nevar būt par
pamatu Pretendenta noraidīšanai.
2. Ieinteresētā piegādātāja jautājums:

„Lūdzam apstiprināt, ka, lai izpildītu konkursa nolikuma 9.3.1. punkta (pretendenta pieredze) d), e), f) apakšpunktos un 9.3.2. punkta (pieredze būvdarbu vadītājam) - d), e), f)
apakšpunktos noteiktās prasības pretendentam un būvdarbu vadītājam, pieredzes pierādīšanai
par atbilstošu tiks uzskatīta šajos punktos minēto tīklu izbūve, gan rekonstrukcija?”
Iepirkuma komisijas atbilde:
Iepirkumu komisija paskaidro ka iepirkuma nolikuma 9.3.1. punkta - d), e), f) apakšpunktos
un 9.3.2. punkta (d), e), f) apakšpunktos noteiktās prasības pretendentam un būvdarbu
vadītājam pieredzes pierādīšanai par atbilstošu tiks uzskatīta šajos punktos minēto tīklu
izbūve, kā arī rekonstrukcija, gadījumā, ja rekonstrukcijas darbu laikā ir izbūvētu jauni tīkli.

3.. Ieinteresētā piegādātāja jautājums:

„Lūdzam apstiprināt, ka, lai izpildītu konkursa nolikuma 9.3.1. punkta (pretendenta pieredze)
- c) apakšpunktā un 9.3.2. punkta (pieredze būvdarbu vadītājam) - c) apakšpunktā noteikto
prasību pretendentam un būvdarbu vadītājam, pieredzes pierādīšanai par atbilstošu tiks
uzskatīta šajos punktos minēto kanalizācijas sūkņu staciju izbūve, gan rekonstrukcija?;
Iepirkuma komisijas atbilde:
Iepirkumu komisija paskaidro, ka iepirkuma nolikuma 9.3.1. punkta - c) apakšpunktos un
9.3.2. punkta c) apakšpunktos noteiktās prasības pretendentam un būvdarbu vadītājam,
pieredzes pierādīšanai par atbilstošu tiks uzskatīta šajos punktos minēto kanalizācijas sūkņu
staciju izbūve, gan rekonstrukcija, gadījumā, ja rekonstrukcijas darbu laikā ir izbūvēta jauna
kanalizācijas sūkņu stacija.
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4. Ieinteresētā piegādātāja jautājums:

„Lūdzam apstiprināt, ka, lai izpildītu konkursa nolikuma 9.3.1. punkta (pretendenta pieredze) d), e), f) apakšpunktos un 9.3.2. punkta (pieredze būvdarbu vadītājam) - d), e), f)
apakšpunktos minēto darbu apjomu, par atbilstošu tiks uzskatīta pieredze neatkarīgi no tā, cik
līgumu (skaits) ietvaros tā gūta?”
Iepirkuma komisijas atbilde:
Iepirkuma komisija apstiprina iepirkuma nolikuma 9.3.1. punkta d), e), f) apakšpunktos un
9.3.2. punkta - d), e), f) apakšpunktos pieprasīto pretendenta un būvdarbu vadītāja darba
pieredzi iespējams pierādīt summējot par vairākiem līgumiem. Līgumu skaits nav ierobežots.

5. Ieinteresētā piegādātāja jautājums:

„Lūdzam apstiprināt, ka atbilstoši nolikuma 9.2. punktam par finanšu apgrozījumu,
pretendents par 2014.gadu drīkst iesniegt operatīvos datus, jo pretendents, saskaņā ar Gada
pārskatu likuma 66.panta 1.daļu, 2014.gada pārskatu drīkst iesniegt līdz 2015.gada 31.jūlijam,
jo 2014.gada uzņēmuma darbības rādītāji pārsniedz Gada pārskatu likuma 24.panta 2.daļas
kritērijus.”
Iepirkuma komisijas atbilde:
Iepirkuma komija apstiprina, ka Pretendenti sagatavojot iepirkuma nolikuma punktā 10.3.3.
norādīto izziņu par apgrozījumu būvniecībā 2014.gadā, var izmantot operatīvas bilances
datus.

6. Ieinteresētā piegādātāja jautājums:

„Ņemot vērā, ka nolikuma D5 pielikuma - CV veidnes pēdējo rindkopu nepieciešams aizpildīt
speciālista darba devējam, lūdzam precizēt, vai CV veidnes pēdējo rindkopu nepieciešams
aizpildīt citiem speciālista darba devējiem, ja speciālistam, kurš vienlaikus ir pretendenta
darbinieks, ir arī citi darba devēji?”
Iepirkuma komisijas atbilde:
Gadījumā, ja pretendenta piesaistītais speciālists vienlaicīgi ir nodarbināts pie vairākiem darba
devējiem, iepirkumu nolikuma D5 pielikuma - CV veidnes beigu daļā norādītais apliecinājums
ir jāparaksta visiem Pretendenta piesaistītā speciālista darba devējiem.

7. Ieinteresētā piegādātāja jautājums:

„Lūdzam precizēt, vai pretendetam nepieciešams Finanšu piedāvājumu (tāmes) iesniegt CD
formāta (Ms Excel)?”
Iepirkuma komisijas atbilde:
Finanšu piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar iepirkuma nolikumā 12. Punktā noteiktām
prasībām. Finanšu piedāvājums ir iesniedzams papīra un elektroniskā Microsoft Excel
formāta, kā informācijas nesēju izmantojot CD.
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8. Ieinteresētā piegādātāja jautājums:

„Ņemot vērā, ka pretendentam laicīgi jāpieprasa piedāvājuma nodrošinājums no kredītiestādes
ar konkrētiem termiņiem, vēlējos precizēt, vai iepirkuma procedūras piedāvājumu iesniegšanas
termiņš paliks nemainīgs, tas ir, 11.03.2015.?”

Iepirkuma komisijas atbilde
Iepirkuma komisija informē, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir norādīts iepirkuma
nolikuma 6.1.1. apakšpunktā.
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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