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IEPIRKUMA PROCEDŪRAS
“Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbu un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu
rekonstrukcijas ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Olaines novada Stūnīšu
ciemā, II kārta”(3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/106)
realizācijai būvuzraudzība”
(iepirkums IDN: ERAF Jaunolaine, SIA Z 2015/02)
komisijas sanāksmes
PROTOKOLS Nr.4

2015.gada 23.februārī

Jaunolaine

Sanāksmi sāk plkst.15.00, beidz plkst.15.30

DARBA KĀRTĪBA
1.Par redakcionāliem precizējumiem iepirkuma nolikumā
2. 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 priekšmeta apraksts
Iepirkuma priekšmets ir Inženiera pienākumu izpilde, saskaņā ar Starptautiskās
Inženierkonsultantu Federācijas (FIDIC) izstrādātajiem „Būvniecības darbu līguma noteikumi
būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic pasūtītājs” (turpmāk tekstā FIDIC Sarkanā
grāmata) noteikumiem un būvuzraudzība, Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos
noteiktajā kārtībā, sekojošiem būvdarbiem:
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 redakcionāliem precizējumiem iepirkuma nolikumā
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs informē komisijas locekļus, ka izskatot iepirkuma nolikuma
9.punktu “Pretendenta kvalifikācijas prasības”, tā apakšpunktā 9.2. “Prasības attiecībā uz
Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli” ir konstatēta drukas kļūda. Pēc jautājuma
apspriešanas un debatēm iepirkuma komisija vienbalsīgi, ar trim balsīm „par”, nolemj:
1.1. Precizēt Iepirkuma nolikuma 9.2. apakšpunktu, izsakot to sekojošā redakcijā:

„9.2. Prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli

Pretendenta (ja Pretendents ir fiziska vai juridiska persona) vai personālsabiedrības biedra,
kurš, saskaņā ar personu apvienības līgumu, ir atbildīgs par Pretendenta finanšu saistību
izpildi, ja Pretendents ir personu apvienība, vidējais finanšu apgrozījums pēdējo trīs gadu
laikā būvuzraudzības jomā ir vismaz divreiz lielāks par piedāvāto Pakalpojuma kopējo cenu
bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN). Vidējais finanšu apgrozījums tiks
aprēķināts pēc sekojošas formulas:
V = (1. gads + 2.gads + 3 gads) / 3
Lietotie apzīmējumi:
V - vidējais finanšu apgrozījums pēdējo trīs gadu laikā būvuzraudzības jomā EUR, bez
PVN;
1. gads - 2012.gada kopējais finanšu apgrozījums būvuzraudzībā, EUR , bez PVN;
2. gads - 2013.gada kopējais finanšu apgrozījums būvuzraudzībā, EUR , bez PVN;
3. gads - 2014.gada kopējais finanšu apgrozījums būvuzraudzībā, EUR , bez PVN.
Jaundibinātie uzņēmumi / uzņēmēji, kas darbojās mazāk par 3 gadiem, norāda gada vidējo
finanšu apgrozījumu par darbības gadiem.”
2.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 to iesniegšanas secībā:

2.1. Ieinteresētā piegādātāja jautājums:
„Ņemot vērā, kā iepirkuma nolikums paredz iespēju Pretendentam kvalifikācijas nodrošināšanai
un atsevišķu pakalpojuma daļu sniegšanai piesaistīt apakšuzņēmējus, lūdzam skaidrot kāda ir
kārtība apakšuzņēmēju nomaiņai, gadījumā, ja pēc iepirkuma līguma noslēgšanas
apakšuzņēmējs, objektīvu iemeslu dēļ, nevar piedalīties Iepirkuma līguma izpildē un ir
nepieciešams veikt tā nomaiņu”.
Iepirkuma komisijas atbilde:

Gadījumos, kad Pretendentam, objektīvu iemeslu dēļ, būs nepieciešams veikt piedāvājumā
nominēto apakšuzņēmēju nomaiņu, Pretendentam būs jāpamato apakšuzņēmēja nomaiņas
nepieciešamība. Jaunā apakšuzņēmēja saskaņošana tiks veikta iepirkuma līguma VISPĀRĪGO
NOTEIKUMU 4. punkta apakšpunktos noteiktā kārtībā. Jaunā apakšuzņēmēja kvalifikācijai jābūt
tādai pašai vai augstākai par aizvietojamā apakšuzņēmēja kvalifikāciju.

2.2. Ieinteresētā piegādātāja jautājums:
„Līguma Vispārīgo noteikumu apakšpunktā 1.11. dots termina Plānotā naudas plūsma
skaidrojums - „Plānotā naudas plūsma -Piedāvājumā ietvertā naudas plūsmas prognoze Līguma
ietvaros” arī iepirkuma līguma Speciālo noteikumu apakšpunktā 4.1., kurā noteikta līguma
ietvaros veicamo maksājumu kārtība ir norādīts, ka starpmaksājumi ir veicami saskaņā ar
Plānoto naudas plūsmu un Speciālistu faktisko ieguldījumu. Tai pat laikā, iepirkuma nolikumā
D8 pielikums „Finanšu piedāvājuma veidne” neparedz naudas plūsmas iesniegšanu. Lūdzam
skaidrot vai sagatavojot finanšu piedāvājumu, tam nepieciešams pievienot plānotās naudas
plūsmu?”
Iepirkuma komisijas atbilde:

Plānotās naudas plūsmas pievienošana finanšu piedāvājumam nav nepieciešama. Uzvarējušais
pretendents, pēc iepirkuma līguma noslēgšanas, plānoto naudas plūsmu iesniegs Pasūtītājam
vienlaikus ar būvuzraudzības plānu.
Iepirkuma komisijas sanāksmes protokolu
mājas lapā www.olaine.lv .
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