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DARBA KĀRTĪBA
1. Par atbildes sniegšanu ieinteresētam piegādātājam
Iepirkumu komisija izveidota ar SIA „Zeiferti” 2018.gada 24. maija rīkojumu Nr.08-s.
Sanāksmi vada iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Viesturs Liepa
Sanāksmē piedalās: Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Viesturs Liepa
Iepirkuma Komisijas locekļi:
Mārcis Mazurs – SIA „Zeiferti” valdes priekšsēdētājs;
Terēzija Sola- SIA „Zeiferti” juriste
Protokolē – A.Vītola
Pasūtītājs – SIA”Zeiferti”, m.’’Zeiferti’’, Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads,
LV-2127, vienotais reģistrācijas numurs LV 40003419183.
Iepirkuma priekšmets - Iepirkums tiek veikts ar mērķi veikt Eiropas Savienības Kohēzijas
projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Jaunolaines lielciemā III kārta” (projekta identifikācijas
Nr.5.3.1.0/17/I/009) realizācijai nepieciešamos kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu
būvdarbus.
Būvdarbu līguma ietvaros plānots veikt sekojošus būvdarbus:
 Sadzīves vakuuma kanalizācijas tīklu izbūve , DN 125 un DN 110 , L 10 440 m;
 Sadzīves kanalizācijas spiedvadu izbūve DN 160, L 3004 m;
 Maģistrālo ūdensvadu izbūve DN 160 un DN 110, L 11 050 m
 Divu kanalizācijas sūkņu staciju izbūve.
1.p.
Par atbildes sniegšanu ieinteresētam piegādātājam

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs V.Liepa. informē iepirkuma komisiju, ka 2018.gada
26.jūlijā uz iepirkuma nolikumā norādīto kontaktpersonas e -pasta adresi ir saņemts ieinteresētā
piegādātāja jautājums par iepirkuma nolikumu.
Jautājums:
„Iepirkumu procedūras nolikuma 9.3. punktā minēts, ka Pretendenta pieredzes pierādīšanas
objektiem ir jābūt pabeigtiem un nodotiem Pasūtītājam. Arī pie iesniedzamajiem dokumentiem
Nolikuma 10.2.6. un 10.2.7. punktos minēts, ka, jāiesniedz akti par pieredzes objektu nodošanu to

Pasūtītājam, nevis objekta nodošanu ekspluatācijā, kas būtu kā pierādījums tam, ka objekts ir
nodots un ekspluatējams.
Lūdzam iepirkumu komisiju apstiprināt, ka akts par objekta nodošanu Pasūtītājam ir
pietiekams pierādījums Pretendenta pieredzes pierādīšanai.”
Pēc jautājuma un iepirkuma nolikuma izskatīšanas, iepirkuma komisija sniedz sekojošu atbild:
„Saskaņā ar iepirkuma nolikumu, Pretendenta pieredzes pierādīšanai ir iesniedzams akts par
objekta vai objektu nodošanu Pasūtītājam.”
Iepirkumu komisijas protokolu ar ieinteresēta piegādātāja uzdoto jautājumu un iepirkuma
komisijas sniegto atbildi nopublicēt Olaines novada pašvaldības tīmekļvietnē www.olaine.lv
sadaļas “Pašvaldība” apakšsadaļā “Iepirkumi”.
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