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2018.gada 9.februārī
DARBA KĀRTĪBA

1. Par papildus informācijas sniegšanu
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
Iepirkuma komisija 08.02.2018. elektroniski nolikumā norādītās kontaktpersonas e-pastā
viesturs.liepa@ous.lv ir saņēmusi jautājumu no ieinteresētā piegādātāja par iepirkuma nolikuma prasībām
(e-pasta izdruka protokola pielikumā).
1. Ieinteresētā piegādātāja uzdotais jautājums:
Lūgums precizēt PVC logiem sikla pakešu veidu 2k4 (Ug=1,0-1,1) vai 3k4 (Ug=0,5-0,7)!
Ar "divkāršajām" stikla paketēm (Ug=1,1) nav iespējams konstrukcijām nodrošināt Uw=1,2!
2. Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 1.12.2.punktu, iepirkuma komisija sniedz sekojošu atbildi:
Projektā ir norādīta kopējā loga Uw≤1,2(W/m²K). Projektā paredzēts, ka stikla pakete sastāv no
trim stikliem - 3k4 ar dubulto stiklojumu: 2 pulētie lokšņu stikli un 1 zemas- siltuma caurlaidības
stikls.
Papildus skaidrojam, ka katra ražotāja loga rāmja un pašas loga paketes rādītāji atšķiras, tāpēc
atsevišķi Uf un Ug vērtība nav norādīta.

Pielikumā:
1) No ieinteresētā piegādātāja saņemtā e-pasta izdruka un komisijas nosūtītā atbilde.
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