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1. Par papildus informācijas sniegšanu
Sanāksmi vada Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Viesturs Liepa.
Sanāksmē piedalās:
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Viesturs Liepa - AS “Olaines ūdens un siltums” valdes loceklis.
Iepirkuma komisijas locekļi:
Mārcis Mazurs - AS „Olaines ūdens un siltums” valdes priekšsēdētājs;
Tamāra Levicka – AS „Olaines ūdens un siltums” finanšu direktore.
Protokolē – AS “Olaines ūdens un siltums” projektu vadītāja Ilze Bērziņa.
Iepirkuma komisija izveidota ar AS “Olaines ūdens un siltums” valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura
2017.gada 23.oktobra rīkojumu Nr.305 (kopija pielikumā).
Pasūtītājs – AS “Olaines ūdens un siltums”, Kūdras ielā 27, Olaine, Olaines novads, LV-2114, vienotais
reģistrācijas Nr.50003182001
Iepirkuma priekšmets:
Deviņu stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Parka iela 12, Olaine energoefektivitātes
paaugstināšana, saskaņā ar atklāta konkursa Nr. AS OŪS 2017/24 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 0000138).
1.p.
Par papildus informācijas sniegšanu
Iepirkuma komisija 2017.gada 7.decembrī uz iepirkuma nolikumā norādīto kontaktpersonas epasta adresi: viesturs.liepa@ous.lv saņēma jautājumu no ieinteresētā piegādātāja par iepirkuma nolikuma
prasībām (e-pasta izdruka protokola pielikumā).
1. Ieinteresētā piegādātāja uzdotais jautājums:
“Gadījumā, ja mēs balstīsimies uz savu pieredzi (p2.3.1., p2.3.2.), bet veiks darbus apakšuzņēmēji,
vai mūsu apakšuzņēmējiem vajag apliecināt savu pieredzi saskaņā ar nolikuma punktu 2.3.1.un
sniegt informāciju par būvdarbu vadītāju saskaņā ar nolikuma p.2.3.2. Tas pats arī attiecas uz
nolikuma p.2.2.1. par apgrozījumu, mēs iesniegsim izziņu par mūsu uzņēmuma vidējo apgrozījumu,
vai šī informācija ir arī vajadzīga no apakšuzņēmējiem.”
Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 1.12.2.punktu, iepirkuma komisija sniedz sekojošu atbildi:
• Gadījumā, ja pretendents balstās uz savām tehniskajām un profesionālajām spējām, tam nav
jāiesniedz informācija par apakšuzņēmēja pieredzi. Ja darbu izpildē tiks iesaistīti
apakšuzņēmēji, pretendentam jāiesniedz informāciju saskaņā ar nolikuma 1.3.3.3. un 1.3.3.4.
punktu. Informāciju par apakšuzņēmēja pieredzi pretendents iesniedz par tādu apakšuzņēmēju
uz kura iespējām pretendents balstās.
• Gadījumā, ja pretendents balstās uz savām saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, tam
nav jāiesniedz informācija par iesaistīto apakšuzņēmēju apgrozījumu.

2. Komisija nolemj, atbildi nosūtīt jautājuma uzdevējam un vienlaikus publicēt šo informāciju
nolikuma 1.12.4.punktā noteiktajā kārtībā.
Pielikumā:
1) No ieinteresētā piegādātāja saņemtā e-pasta izdruka un komisijas nosūtītā atbilde.
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