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1. Par atbilžu sniegšanu uz Ieinteresēto piegādātāju jautājumiem  
 

 
 
Iepirkumu komisija izveidota ar SIA „Zeiferti” valdes locekļa Viestura Liepas 2015.gada 20.aprīļa  
rīkojumu Nr.8 -s. 
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 – Divu divstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju  esošo azbesta šīfera 
jumta seguma nomaiņa ar bezazbesta viļņotā cementa šīfera loksnēm, tai skaitā: 

- Objekts Nr. 1 – daudzdzīvokļu māja -  Stacija Olaine 2, Pārolaine, Olaines pagasts, 
Olaines novads, LV 2127, ar  kopējo ēkas jumta platību 294 m2. 

- Objekts Nr.2 -  Baznīcas iela 13, Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads, LV 2127, 
ar  kopējo ēkas jumta platību 294 m2. 

 

Kopējais līguma izpildes laiks katram objektam – 5 (piecas) kalendārās nedēļas no līguma 
parakstīšanas dienas. Pretendentam jānodrošina  kvalitātes garantija veiktajiem darbiem un 
izmantotajiem materiāliem ne mazāk, kā 3 (trīs) gadi  no darbu nodošanas – pieņemšanas akta 
apstiprināšanas brīža. 
 

1.p. 
PAR ATBILŽU SNIEGŠANU UZ IEINTERESĒTO PIEGĀDĀTĀJU JAUTĀJUMIEM 

 
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs  V.Liepa informē iepirkuma komisiju, ka ir saņemti 

vairāki ieinteresēto piegādātāju jautājumi, uz kuriem iepirkuma komisijai ir nepieciešams sniegt 
atbildes. 
    Pēc jautājumu izskatīšanas  un apspriešanas,   Iepirkuma  komisijas locekļi vienojas par 
sekojošu atbilžu sniegšanu: 
1. Ieinteresētā Piegādātāja jautājums: 



 2 

„ Vai ir iespējama cita veida materiālu izmantošana jumta seguma ieklāšanai?” 
 
Iepirkuma komisijas atbilde: 
Iepirkuma  nolikumā B. sadaļā – Darba uzdevums  ir noteikts, ka : „Visas iepirkumu 
dokumentācijā dotās norādes uz konkrētu ražotāju materiāliem ir norādītas ar mērķi, lai noteiktu 
materiālu un izstrādājumu īpašības un minimālās kvalitātes prasības. Ir atļauta ekvivalentu 
materiālu pielietošana.” Minētais nosacījums attiecas arī uz jumta seguma materiālu. 
 
2. Ieinteresētā Piegādātāja jautājums: 
„Vai pretendents drīkst iesniegt divus piedāvājumus, vienu ar lētāku materiālu, bet otru ar 
dārgāku?” 
 
 
Iepirkuma komisijas atbilde: 
Pretendentiem piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Iepirkuma nolikuma prasībām, Nolikuma  C. 
sadaļai – Tehniskās specifikācijas. Iepirkuma nolikums neparedz iespēju Pretendenta piedāvājumā 
iekļaut divus  alternatīvus piedāvājumus. 
 
 
3. Ieinteresētā Piegādātāja jautājums: 
 
“Iepirkuma nolikuma  C. sadaļa – Tehniskās specifikācijas  Objektam Nr. 1 un Objektam Nr.2  
pozīcijā  Nr.7 „Jumta dzegas un vējmalas apdares remonts” izmaksu pozīcijai  „apdares dēļi”, kā 
daudzuma mērvienība ir  norādīti -  m3. Ņemot vērā plānoto materiāla daudzumu, vai gadījumā 
nav domāti m2?” 
 
Iepirkuma komisijas atbilde: 
Iepirkuma komisija apstiprina, ka Iepirkuma nolikuma  C. sadaļa – Tehniskās specifikācijas  
Objektam Nr. 1 un Objektam Nr.2  pozīcijā  Nr.7 „Jumta dzegas un vējmalas apdares remonts” 
izmaksu pozīcijai  „apdares dēļi”, kā daudzuma mērvienība ir  jāpielieto -  m2. 
 
4. Ieinteresētā Piegādātāja jautājums: 
„Iepirkuma nolikumam pievienotajā  E. sadaļā  – “Līguma veidne”  punktā 3.2. ir norādīts, ka 
Pasūtītājs 2 darba  dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas, Līguma izpildes nodrošinājuma  
(garantijas) un atbilstoša Izpildītāja rēķina saņemšanas, izmaksā Izpildītājam  avansu 20% 
apmērā no Līguma summas. Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzu paskaidrot vai līguma izpildes 
nodrošinājuma iesniegšana ir obligāta gadījumā, ja Izpildītājs neplāno pieprasīt avansu?” 
 
Iepirkuma komisijas atbilde: 
Gadījumā, ja  līguma izpildes gaitā Izpildītājs neplāno pieprasīt Līguma  veidnē paredzētā  avansa 
izmaksu    „Līguma izpildes  nodrošinājuma”  iesniegšana nav nepieciešama. 
 
Iepirkuma komisijas sanāksmes protokolu ar atbildēm uz Ieinteresēto piegādātāju jautājumiem  
publicēt Olaines novada pašvaldības interneta mājas lapā www.olaine.lv  un IUB.  
 

 
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs    (paraksts)  V.Liepa  
 
 
Iepirkuma  komisijas locekļi     (paraksts)  M.Mazurs 
 
 

      (paraksts)    N.Ozoliņš 
 

Sekretāre: A.Vītola 

http://www.olaine.lv/

