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Komisijas sēdes protokols Nr.2 

Iepirkums 

 

Maģistrālā ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve Madaru un 

Smilgu ielā, Jaunolainē, Olaines novads 
 

ID Nr. AS OŪS 2022/08_SPS 
 

Olainē, Kūdras ielā 27                                     2022.gada 11.oktobrī     
 

Iepirkuma komisija, izveidota ar AS “Olaines ūdens un siltums” valdes priekšsēdētāja Mārča 

Mazura 2021.gada 15.janvāra rīkojumu Nr.P-13 „Par iepirkuma komisijas izveidi”, ar 2021.gada 

17.marta grozījumiem Nr. P-50: 

Komisijas sastāvs: 

Komisijas priekšsēdētājs: Viesturs Liepa – valdes loceklis; 

Komisijas locekļi: Mārcis Mazurs – valdes priekšsēdētājs; 

 Tamāra Levicka – finanšu direktore; 

Terēzija Sola - juriste 

 

Protokolē: valdes loceklis V.Liepa 

 
 

Iepirkuma priekšmets: Maģistrālā ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve Madaru 

un Smilgu ielā, Jaunolainē, Olaines novads, būvdarbu izpildi veicot divās kātās. 

 

 

Darba kārtība:  

1. Atbildes sniegšana uz ieinteresētā piegādātāja jautājumu 
 

 

Komisijas sēdi vada iepirkumu komisijas priekšsēdētājs V. Liepa   

 

 

1. Atbildes sniegšana uz ieinteresētā piegādātāja jautājumu 

 

Komisijas priekšsēdētājs V.Liepa informē iepirkuma komisiju, ka 10.10.2022. ir saņemts 

ieinteresētā piegādātāja jautājums par  iepirkumā noteiktām Pretendentu kvalifikācijas prasībām. 

Iepirkuma komisija izskata ieinteresētā piegādātā iesūtīto  jautājumu: 

 

Ieinteresētā piegādātāja jautājums: 

  

“Par pieredzi vakuuma kanalizācijas tīklu izbūvē  

Saskaņā ar Konkursa nolikuma 3.4.6. un 3.4.7.1. punktu pretendentam vai personai, uz kuras 

iespējām tas balstās, un tā piesaistītajam darbu vadītājam, lai apliecinātu kvalifikācijas prasību 

izpildi, iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i. 2017., 2018., 2019., 2020., 2021.) un 2022. gadā līdz 

piedāvājuma iesniegšanas dienai jābūt pieredzei attiecīgi veicot un būvdarbu vadītājam vadot 

šādus būvdarbus: 

− maģistrālo ūdens vadu izbūvi vismaz L 1500 m; 

− pašteces kanalizācijas tīklu izbūvi vismaz L 1500 m; 

− vakuuma kanalizācijas tīklu izbūvi vismaz L 350 m. 
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Konkursa Būvprojekta GP sadaļas Skaidrojošā apraksta 4.2. un 6.2, punktā par vakuuma 

kanalizācijas tīklu izbūvi noteikts sekojošais: 

4.2. Vakuuma kanalizācijas izbūve   

Vakuuma kanalizācijas izbūve paredzēta Madaru un Smilgu ielās (precīzu vakuuma kanalizācijas 

tīkla novietojumu skatīt UKT plānos). Maģistrālā kanalizācijas cauruļvada materiāls – polietilēns 

PE PN10, diametrs OD110. Vakuuma kanalizācijas spiedvada cauruļvadus paredzēts izbūvēt ar 

atvērto tranšeju, jābūt no augsta blīvuma (HDPE) polietilēna materiāla. Caurulēm jābūt ar 

spiediena klase PN10. Caurules standarta izmēru attiecībai jābūt SDR17. Māju pievadu diametrs 

OD90. […] 

 

6.2. Vakuuma cauruļvads  

Caurules   

Vakuuma cauruļvada materiālam jābūt izgatavotam no augstas izturības polietilēna - HDPE100 

SDR 17, PN10 OD110 un OD90 mm. Spiedvada izbūve veicama ar atvērto tranšeju, saskaņā ar 

cauruļu ražotāja instrukcijām.   

 
Norādām, ka neatkarīgi no tā vai tiks veikta vakuuma kanalizācijas vai kanalizācijas spiedvada tīklu izbūve, būtiskas 

atšķirības būvdarbu tehnoloģijas ziņā nav, jo cauruļvadi abos gadījumos tiek izmantoti vienādi un cauruļvadu 

ieguldīšanas metode arī ir līdzīga. 

 

Ņemot vērā Būvprojekta GP sadaļas Skaidrojošā aprakstā minēto attiecībā uz 

vakuumkanalizācijas cauruļvadu izbūves tehnoloģiju un izmantojamo materiālu, kas ir identisks 

kanalizācijas spiedvada cauruļvadiem, lūdzam Pasūtītāju apliecināt, ka Konkursa nolikuma 3.4.6. 

un 3.4.7.1. punktā prasīto pieredzi vakuuma kanalizācijas tīklu izbūvē pieļaujams apliecināt arī 

ar pieredzi kanalizācijas spiedvada tīklu izbūvē.” 

 

Pēc jautājuma izskatīšanas un, ņemot vērā vakuuma kanalizācijas vadu izbūves (montāžas) 

specifiku un atšķirīgo darbības principu, iepirkuma komisija vienbalsīgi ar 4 balsīm par 

nolemj: 

 

1. Atstāt iepirkumā nolikuma punktos 3.4.6. un  3.4.7.1.  noteiktās kvalifikācijas prasības 

Pretendentiem bez izmaiņām.   

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs:             (personas paraksts)             V.Liepa   

 

 

Iepirkuma  komisijas locekļi:     (personas paraksts)       M.Mazurs 

 

 

                                                                               (personas paraksts)                   T.Levicka 

 

 

                                                                                     (personas paraksts)                    T. Sola 

 

 

 


