NORAKSTS
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)
Iepirkuma komisijas sanāksmes
PROTOKOLS Nr.2

2015.gada 16. februārī

Jaunolaine

Sanāksmi sāk plkst.11.00, beidz plkst.12.00

DARBA KĀRTĪBA
1. Par atbilžu sniegšanu uz Ieinteresēto Piegādātāju jautājumiem.
2. Objekta apskate.

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 LV 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 atbilžu sniegšanu uz Ieinteresēto Piegādātāju jautājumiem
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs atklāj sanāksmi, un iepazīstina klātesošos
ar
Iepirkuma priekšmetu un aicina uzdot jautājumus. Jautājumi netika uzdoti, vienojās doties uz
objekta apskati.
2.p.
Objekta apskate
Veicot objekta apskati jautājumi netika uzdoti, Iepirkuma komisijas locekļi vienbalsīgi, ar
trim balsīm “par”, nolemj:
1. Sanāksmi slēgt.
2. Iepirkumu 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) iepirkumu komisijas protokolu publicēt
Olaines novada pašvaldības interneta mājas lapā www.olaine.lv .
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