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Atklāta konkursa

“Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Meža iela 7, Jaunolaine, Olaines pagastā, Olaines
novadā energoefektivitātes paaugstināšana”
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2018.gada 22.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.24-s (kopija pielikumā).
Pasūtītājs – SIA “Zeiferti”, Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads, LV-2127, vienotais reģistrācijas
Nr. 40003419183.
Iepirkuma priekšmets:
Piecu stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Meža iela 7, Jaunolaine, Olaines pagastā, Olaines
novadā energoefektivitātes paaugstināšana, saskaņā ar atklāta konkursa Nr. SIA Z 2017/07 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 0000208).

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 uzdotie jautājumi:
1.1. Skaidrojošā aprakstā minēts, ka pagrabā apkures cauruļvadus nepieciešams izolēt ar skārda
apšuvumu. Vai ir iespējams mainīt uz PVC? Jo skārds būs dārgāks par aptuveni 15 000,-.
1.2. Visā mājā ir paredzētas apkures sistēmai melnā tērauda metināmās caurules un daudzslāņu
caurules. Vai ir iespējams mainīt visas caurules uz presējamām tērauda caurulēm? Pirmkārt būs
lētāk, dzīvokļos drošāks montāžas process un daudz slāņu caurules vizuāli būs neglītākas par
presējamām tērauda caurulēm.
1.3. K1 kanalizācijas tīkliem ir norādīta skaņas un pretkondensāta/skaņas izolācija (b=13mm;
ʎ=0.032 (piem. isover). Isover šādu neražo. Tad jautājums vai tā ir domāta vates, polietilēna vai
porgumijas izolācija?

2. Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 1.12.2.punktu, iepirkuma komisija sniedz sekojošas
atbildes:
2.1. AVK sadaļas apkures sistēmas aprakstā nekorekti sniegta informācija par to, ka cauruļvadu
izolāciju pagrabstāvā jāpārklāj ar cinkotā skārda aizsargpārvalku. Šādi darbi darbu daudzumu
sarakstā nav iekļauti. Sagatavojot iepirkuma piedāvājumu, lūdzam vadīties pēc būvdarbu
specifikācijas.
2.2. Apkures sistēmai melnā tērauda metināmās caurules un daudzslāņu caurules mainīt nevar.
Sagatavojot iepirkuma piedāvājumu, lūdzam vadīties pēc būvdarbu specifikācijas.
2.3. K1 kanalizācijas tīkliem paredzēta porgumijas izolācija.

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