
Noraksts 
 

Iepirkuma procedūras 
 

 

„Dzīvojamās mājas ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu un guļvadu (pagrabā) 

nomaiņa Olainē ”  

(iepirkuma IDN: AS OŪS 2015/11, Olaine) 

 

Iepirkumu komisijas sanāksmes 
 

 

PROTOKOLS Nr.2 
 

 

Olainē, Kūdras ielā 27,  

2015.gada 25.septembrī, no plkst. 09.00 līdz plkst.10.30 
 

 

 
 

DARBA KĀRTĪBA 
 

1. Par atbilžu sniegšanu uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem.  

 

Sanāksmi vada Iepirkuma  komisijas priekšsēdētājs Viesturs Liepa   

 

Sanāksmē piedalās: Iepirkuma  komisijas priekšsēdētājs Viesturs Liepa   

 

Iepirkuma komisijas locekļi: 

  Mārcis Mazurs – AS „Olaines ūdens un siltums” valdes priekšsēdētājs 

  Normunds Ozoliņš -  AS „Olaines ūdens un siltums”  valdes loceklis 

  Tamāra Levicka – AS „Olaines ūdens un siltums” finanšu direktora  

 

Protokolē   – Tamārā Levicka 

  

Pasūtītājs – AS “Olaines ūdens un siltums”, Kūdras ielā 27, Olaine, Olaines novads,  

LV-2114, vienotais reģistrācijas Nr.50003182001 

 

Iepirkuma priekšmets: 9 - stāvu dzīvojamās mājas Parka  ielā 13, Olainē, Olaines novadā, 16 ūdens 

apgādes un kanalizācijas stāvvadu komplektu (tai skaitā 10 vannas istabas un 6 virtuves) nomaiņa un 

ūdensapgādes un kanalizācijas guļvadu nomaiņa ēkas pagrabā. 

 

Piešķirtā līguma izpildes laiks – 80 kalendārās dienas no līguma parakstīšanas dienas. Pretendentam 

jānodrošina garantijas laiks veiktajiem darbiem un izmantotajiem materiāliem vismaz 3 (trīs) gadi no 

nodošanas – pieņemšanas akta apstiprināšanas brīža. 

 

 

Iepirkuma identifikācijas Nr. AS OŪS 2015/11, Olaine 
 
 

Iepirkuma veids: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.
2
 pantā noteikto kārtību.  
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1.p. 

Par atbilžu sniegšanu uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem 

 

     Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs V.Liepa informē iepirkuma komisiju, ka 2015.gada 

23.septembrī ir saņemti Ieinteresētā piegādātāja jautājumi par iepirkuma procedūras 

dokumentāciju.  

 Pēc Ieinteresētā piegādātāja jautājumu izskatīšanas  iepirkuma komisijas sniedz sekojošas 

atbildes uz Ieinteresētā piegādātāja  jautājumiem: 

 

1.  Ieinteresētā piegādātāja jautājums: 

“ Kāda ūdens pH vērtība objektam Olainē, Parka ielā 13? Jo Kapara caurules un veidgabalus 

ūdens apgādes sistēmās bez ierobežojumiem var lietot ja:· Ūdens pH vērtība ir vienāda ar 7,4 

vai lielāka· Vai pie pH vērtības no 7,0 līdz 7,4,ogļskābās gāzes daudzums nepārsniedz 1,5 g/l. 

Mūsu ieteikums būtu ūdensapgādes stāvvadus veidot no nerūsējošā tērauda vai PE-Xc 

daudzslāņu ,plastikāta materiāliem.· Presēta nerūsējošā tērauda sistēmai būtu augstas 

ugunsdrošības īpašības (tās nedeg). Cauruļvadiem ir mazs lineārās izplešanās koeficents 

0,0108[mm/mK] kas ir svarīgs ,karstā ūdensvada un recirkulācijas stāvvados.· Cauruļvadi ir 

noturīgi pret paaugstinātām temperatūrām (80°C),kas nepieciešamas karstā ūdens apgādes 

sistēmas dezinfekcijas ciklos.” 

 

Iepirkuma komisijas atbilde: 

Ūdens pH vērtība Olainē, Parka ielā ir no  7.2 -7.6. Iepirkuma dokumentācijā norādīto 

materiālu nomaiņa nav paredzēta. 

 

 

2. Ieinteresētā piegādātāja jautājums: 
„Specifikācija noradīts ūdens stāvvadiem diametri 18, 22, 28. Projekta paradās dažādam 

stāvvadiem līdz 5 stāva diametrs 35 ?” 

 

Iepirkuma komisijas atbilde: 

Darbi  veicami, izmantojot iepirkuma nolikuma (C-sadaļā)   Tehniskajās specifikācijas 

uzrādītos materiālus,  tai skaitā: U1  ierīkošanai līdz 7.stāvam  izmantojama caurule d28; no 7. 

līdz 8.stavam izmantojama caurule  d22;  no 8. līdz 9.stavam izmantojama caurule d18; T3 

ierīkošanai līdz 9. stāvam  izmantojama caurule d28;  T4 ierīkošanai līdz 9. stāvam 

izmantojama caurule d22. 

 

3. Ieinteresētā piegādātāja jautājums: 

 „No kāda materiāla ir paredzēti dvieļu žāvētai ? (hromēts vai cinkots).” 

 

Iepirkuma komisijas atbilde: 

Dvieļu žāvētāju materiāls -   nerūsējošs tērauds d 25 (pulēts); 

 

 

4 Ieinteresētā piegādātāja jautājums:. 

„K1 sistēma (stāvvadi) 16.pozicija: sēdpodu nomaiņa ? Nav noradīts skaits. Cik ir saprotams, 

rūna iet par tiem kuras nevar montāžas laika saglabāt un pievienot. Kas to apmaksas?” 

 

Iepirkuma komisijas atbilde: 

Ja darbu izpildes laikā sapratīgiem līdzekļiem nav iespējams veikt sēdpoda demontāžu un 

montāžu, tas fiksējams aktā un to apmaksās pasūtītājs. Gadījumā, ja sēdpods tiek mainīts pēc 

dzīvokļa īpašnieka iniciatīvas, izmaksas jāsedz dzīvokļu īpašniekam. 
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5. Ieinteresētā piegādātāja jautājums: 

„Komunikācijas šahtu atvēršana / aizvēršana . Gadījuma ja tikts bojāts vai nav vairs 

pielietojams esošais materiāls, kas apmaksa atjaunošanu?” 

 

Iepirkuma komisijas atbilde: 

Pretendentiem, novērtējot komunikācijas šahtu atvēršanas un aizvēršanas izmaksas, jāņem vērā, 

ka gadījos, kad komunikācijas šahtu aizvēršanai nebūs iespējams izmantot esošos materiālus, 

darbu izpildītājam esošās līguma cenas ietvaros būs jānodrošina jaunu materiālu piegāde un 

uzstādīšana. 

 

      Pēc  jautājumu izskatīšanas un atbilžu sagatavošanas  iepirkuma komisijas locekļi 

vienbalsīgi, ar četrām balsīm “par”, nolemj: 

 Ieinteresētā piegādātāja jautājumus un iepirkuma komisijas sniegtās  atbildes  par 

iepirkuma procedūru publicēt AS „Olaines ūdens un siltums”  mājas lapā internetā 

www.ous.lv  sadaļā „Iepirkumi”, kā arī nosūtīt ieinteresētajam piegādātājam, kas 

uzdevis jautājumu.  

 

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs    (personas paraksts)   V.Liepa   

 

 

Iepirkuma  komisijas locekļi:    (personas paraksts)        M.Mazurs  

 

 

(personas paraksts)        N.Ozoliņš 

 

 

(personas paraksts)        T.Levicka  

 

 

Protokolēja: T.Levicka 
 

http://www.ous.lv/

