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DARBA KĀRTĪBA 

 

1. Par papildus informācijas sniegšanu 

 

Sanāksmi vada Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Viesturs Liepa.   

 

Sanāksmē piedalās:  Iepirkuma  komisijas priekšsēdētājs Viesturs Liepa. 

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 Rasma Berga. 

 

Sanāksmē nepiedalās: Kristaps Vītiņš - AS “Olaines ūdens un siltums” projektu vadītājs (atrodas 

atvaļinājumā).   

 

Iepirkumu komisija izveidota ar AS “Olaines ūdens un siltums” valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura 

2017.gada 7.februāra rīkojumu Nr.39. 

 

Pasūtītājs – AS “Olaines ūdens un siltums”, Kūdras ielā 27, Olaine, Olaines novads, LV-2114, vienotais 

reģistrācijas Nr.50003182001 

 

Iepirkuma priekšmets: 

 Piecu stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kūdras iela 3, Olainē energoefektivitātes paaugstināšana, 

saskaņā ar atklāta konkursa Nr. AS OŪS 2017/2 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 0000030). 

 

1.p. 

Par papildus informācijas sniegšanu 
 

Konkursa komisija 2017.gada 15.martā elektroniski nolikumā norādītās kontaktpersonas e-pastā 

viesturs.liepa@ous.lv ir saņēmusi jautājumu no ieinteresētā piegādātāja par konkursa nolikuma prasībām 

(e-pasta izdruka protokola pielikumā).  

Ieinteresētā piegādātāja uzdotais jautājums: 

“Radās jautājumi par Pretendentam izvirzītajām prasībām attiecībā uz tehniskajām un profesionālajām 

spējām. Nolikuma punkts 2.3. un tā apakšpunkts 2.3.1.trešā sadaļa: 

“ ...3) Pretendents kvalitatīvi un atbilstoši pasūtītāja prasībām ir veicis vismaz 1 (vienas) apdzīvotas 

daudzstāvu  (trīs  un   vai vairāk stāvi) dzīvojamās mājas apkures sistēmas rekonstrukcijas darbus – 

apkures stāvvadu, guļvadu  un radiatoru nomaiņu visai ēkai.” 

Vēlējāmies precizēt vai Pretendents būs izpildījis šo prasību, ja piedāvās apdzīvotas daudzstāvu  (trīs  un 

vairāk stāvi) dzīvojamās mājas vietā trīs skolas (ar trīs  un vairāk stāviem), kurās veikta apkures sistēmas 

rekonstrukcija darbi – apkures stāvvadu, guļvadu, siltummezgla  un radiatoru nomaiņu visai ēkai.” 
 

Iepirkuma komisijas locekļi vienbalsīgi ar trim  balsīm „par”  nolemj: 

1. Nolikuma 2.3.1.punkta 3.apakšpunkta prasība ēkām “apdzīvotas daudzstāvu (trīs un vairāk 

stāvi) dzīvojamās mājas” noteikta ar mērķi līguma izpildē piesaistīt tādus piegādātājus, kuriem 
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ir pieredze būvdarbos – apdzīvotos – objektos (dzīvojamās mājās), kuru ekspluatācija 

būvdarbu izpildes gaitā netiek pārtraukta un kas rada specifiskus apstākļus būvdarbu 

organizācijas un izpildes procesam. 
2. Ņemot vērā protokola 1.punktā sniegto pamatojumu, Komisija uzskata, ka nolikuma 

2.3.1.punkta 3.apakšpunkta prasības izpildei ēkas “apdzīvotas daudzstāvu (trīs un vairāk stāvi) 

dzīvojamās mājas” nevar tikt aizstātas ar ēkām “skolas”.  

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs   (personas paraksts)    V.Liepa   

 

 

Iepirkuma  komisijas locekļi:   (personas paraksts)         M.Mazurs 

 

(personas paraksts)          T.Levicka  

   

 

 

Protokolēja      (personas paraksts)   R.Berga 

 


