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Atklāta konkursa 

 

“Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Meža iela 16, Jaunolaine, Olaines pagastā, Olaines 

novadā energoefektivitātes paaugstināšana”   
(iepirkuma IDN: SIA Z 2017/06) 

 

Konkursa komisijas sanāksmes 

PROTOKOLS Nr.4 

Olainē, Kūdras ielā 27        2018.gada 27.februārī  

DARBA KĀRTĪBA 
 

 

1. Par papildus informācijas sniegšanu un grozījumu veikšanu konkursa nolikumā. 

 

 

Sanāksmē piedalās:   

Konkursa  komisijas priekšsēdētājs Viesturs Liepa – SIA “Zeiferti” valdes loceklis. 

Konkursa komisijas locekļi: 

 Mārcis Mazurs - SIA “Zeiferti” valdes priekšsēdētājs; 

Terēzija Sola – SIA “Zeiferti”  juriste. 

Protokolē – projektu vadītāja Ilze Bērziņa. 

 

Konkursa komisija izveidota ar SIA “Zeiferti” valdes locekļa Viestura Liepas 2017.gada 1.decembra 

rīkojumu Nr.23-s (kopija pielikumā). 

 

Pasūtītājs – SIA “Zeiferti”, Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads, LV-2127, vienotais reģistrācijas 

Nr. 40003419183. 

 

Iepirkuma priekšmets: 

 Trīs stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Meža iela 16, Jaunolaine, Olaines pagastā, Olaines 

novadā energoefektivitātes paaugstināšana, saskaņā ar atklāta konkursa Nr. SIA Z 2017/06 nolikumu. 

 Atklātu konkursu veic Ministru kabineta 2016.gada 15.marta noteikumos Nr.160 "Darbības 

programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes 

paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt 

energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi" noteikto energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumu ietvaros (projekta DME 0000210). 

 

1.p. 

Par papildus informācijas sniegšanu un grozījumu veikšanu konkursa nolikumā 

 

Iepirkuma komisija 26.02.2018. elektroniski nolikumā norādītās kontaktpersonas e-pastā 

viesturs.liepa@ous.lv ir saņēmusi jautājumus no ieinteresētā piegādātāja par iepirkuma nolikuma 

prasībām (e-pasta izdruka protokola pielikumā). 

 

1. Ieinteresētā piegādātāja uzdotais jautājums: 

 

• Būvprojekts, AVK-A APKURE - apliecinājuma karte un skaidrojošais apraksts ir no projekta 

"Dzīvojamā māja, Olaines novads, Jelgavas iela 28, LV-2127". Skaidrojošā apraksta 3 lpp. 

norādīts - "Visus cauruļvadus pagrabstāvā izolēt ar akmens vates čaulām, izolāciju pārklāt ar 

cinkotā skārda aizsargapvalku", Lokālā tāmē Nr.2, Apkure, poz. 9-13, "Cauruļvadu izolācijas 

čaulas b=20mm, minerālvates pārklātas ar alumīnija folliju". Uzskatam ja tiešām vajag pārvalku 

no cinkota skārda loksnēm, tad šo darbu nepieciešams norādīt atsevišķi. 

• Lokālā tāme Nr.4, T3, T4 sistēmas pagrabs, pozīcija Nr.18,  Siltummezgla apsaite - kādus darbus 

būs nepieciešams izpildīt šā projekta ietvaros? 

 

2. Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 1.12.2.punktu, iepirkuma komisija sniedz sekojošu atbildi: 

 

• Būvprojekts, AVK-A APKURE - apliecinājuma kartē un skaidrojošais aprakstā ir radusies 

tehniska kļūda nosaukumā, kas neietekmē iepirkuma priekšmetu. Sagatavojot iepirkuma 
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piedāvājumu, lūdzam vadīties pēc Iepirkuma Nolikumam Darbu daudzumu saraksts norādītajiem 

darbu veidiem un apjomiem. 

• Lokālās tāmes Nr.4 “Ūdensapgāde un kanalizācija”, sadaļas “T3, T4 sistēmas pagrabs”, pozīcija 

Nr.18 “Siltummezgla apsaite” sevī ietver iebūvējamo cauruļvadu pieslēgšanu esošajam 

siltummezglam. 

 

 

Pielikumā: 

1) No ieinteresētā piegādātāja saņemtā e-pasta izdruka un komisijas nosūtītā atbilde; 

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs         V.Liepa   

 

 

Iepirkuma  komisijas locekļi:              M.Mazurs 

 

 

        T.Sola    

 

 

 

 

 

Protokolēja           I.Bērziņa  

 


