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DARBA KĀRTĪBA
1. Atbilžu sniegšana uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem.

Sanāksmi vada iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Viesturs Liepa.
Sanāksmē piedalās: Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Viesturs Liepa
Iepirkuma Komisijas loceklis: Mārcis Mazurs– SIA „Zeiferti” valdes priekšsēdētājs un
Normunds Ozoliņš – SIA „Zeiferti” valdes loceklis;
Protokolē – Antoņina Vītola

Iepirkuma priekšmets – 5 - stāvu dzīvojamās mājas Meža ielā 3, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines
nov. mīkstā jumta seguma remonta darbi 1065 m2 kopplatībā, tai skaitā:
- hidroizolācijas materiāla ieklāšana uz ribotiem dzelzsbetona jumta pārseguma paneļiem
921 m2;
- 5. stāva lodžiju un ieejas mezglu jumtiņu pārseguma paneļa hidroizolācijas darbi 143 m2.
Darbi veicami saskaņā ar cenu aptaujas B. sadaļu – Darba uzdevums un C. sadaļu – Tehniskās
specifikācijas. Piešķirtā līguma izpildes laiks – 5 (piecas) kalendārās nedēļas no līguma parakstīšanas
dienas. Pretendentam jānodrošina garantijas laiks veiktajiem darbiem un izmantotajiem materiāliem
vismaz 10 (desmit) gadi no nodošanas – pieņemšanas akta apstiprināšanas brīža.
1.p.
Atbilžu sniegšana uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs V.Liepa informē iepirkuma komisiju, ka ir saņemts
Ieinteresētā piegādātāja jautājums par iepirkuma Tehniskajās specifikācijās (C. sadaļa)
uzrādītajiem jumta hidroizolācijas materiāliem.
Ieinteresētā piegādātāja uzdotais jautājums:
„Iepirkuma Tehniskajās specifikācijās (C. sadaļa) pozīcijā Nr. 4 „Jumta seguma ieklāšana ar
kausējamo ruļlveida materiālu divās kārtās”, kā virsklāja materiāls ir norādīts „ruberoīda
virsklājs poliestera armējums 160g/m2 Ecofleks EKP 4.0 (vai analogs)”. Ņemot vērā, ka darbu
izpildi plānots veikt rudenī, kad ārgaisa temperatūras ir salīdzinoši zemas, minētais materiāls ir

nepiemērots, jo pie zemām temperatūrām plaisā. Līdz ar to, nav iespējams nodrošināt 10 gadu
kvalitātes garantiju. Vai iespējam citu materiālu pielietošana?”
Pēc jautājuma apspriešanas un debatēm, Iepirkuma komisijas sniedz sekojošu atbildi:
Iepirkuma Tehniskajās specifikācijās (C. sadaļa) pozīcijā Nr. 4 „Jumta seguma ieklāšana ar
kausējamo ruļlveida materiālu divās kārtās” uzrādītie hidroizolācijas materiāli raksturo minimālās
prasības izmantojamiem hidroizolācijas materiāliem. Pretendentiem, ņemot vērā tā zināšanas un
pieredzi jumta hidroizolācijas ieklāšanas darbos, sagatavojot piedāvājumu ir jāparedz darbu
izpildes apstākļi un izvirzītājām kvalitātes prasībām atbilstoša materiāla pielietošana.
Atbilde uz jautājumu par iepirkumu ““Daudzdzīvokļu mājas Meža ielā 3, Jaunolainē, jumta
seguma hidroizolācijas darbi” (iepirkums IDN: SIA Z 2015/07, Jaunolaine) tiks publicēta
Olaines novada pašvaldības interneta mājas lapā www.olaine.lv un nosūtīta Ieinteresētajiem
piegādātājiem.
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