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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 - 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:
Rasma Berga - AS “Olaines ūdens un siltums” projektu vadītāja.
Iepirkumu komisija: Izveidota ar AS “Olaines ūdens un siltums” valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura
2017.gada 14.marta rīkojumu Nr.66.
Pasūtītājs: AS “Olaines ūdens un siltums”, Kūdras ielā 27, Olaine, Olaines novads, LV-2114, vienotais
reģistrācijas Nr.50003182001.
Iepirkuma priekšmets: Tehniskā sāls piegāde ielu un ceļu slīdamības samazināšanai ziemas sezonā,
saskaņā ar iepirkuma B sadaļu – Tehniskās specifikācijas un D sadaļu – Līguma veidne.
1.p.
Par papildus informācijas sniegšanu
Iepirkumu komisija 2017.gada 9.novembrī ir saņēmusi e-pastu no ieinteresētā piegādātāja
par iepirkuma nolikuma prasībām (e-pasta izdruka protokola pielikumā).
1. Uzdotais jautājums:
“Labdien! Jautājums par sāls iepirkumu
Piedāvājumā: Piedāvājam sāli lielajos iepakojumos “Norādīt skaitu “kg. mazajos iepakojumos
“Norādīt skaitu “kg. ? Kas ir domāts maisu skaits jeb kg. ?”
Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 5.4.punktu, iepirkumu komisija sniedz sekojošu atbildi:
Iepirkuma nolikuma C sadaļas piedāvājuma veidnē “Pretendenta piedāvājums” rindkopā, kas skan
šādi: “Piedāvājam sāli piegādāt lielajos <norādīt skaitu> kg iepakojumos un mazajos <norādīt
skaitu> kg iepakojumos, saskaņā ar Pasūtītāja pieprasījumu.”, informatīvi jānorāda, cik kg sāls
ietilps konkrētā pretendenta piedāvātajā mazajā iepakojumā un cik - lielajā iepakojumā, ievērojot
nolikuma B sadaļas “Tehniskās specifikācijās” 2.2.punktā noteiktos iepakojuma svara
ierobežojumus. Ar vārdiem “norādīt skaitu” jāsaprot kg skaits, kas ietilpst attiecīgi mazajā vai
lielajā iepakojumā ko piedāvā pretendents.
2. Komisija nolemj, atbildi nosūtīt jautājuma uzdevējam un vienlaikus publicēt šo informāciju
nolikuma 5.2.punktā noteiktajā kārtībā.
Pielikumā:
1)
Ieinteresētā piegādātāja 2017.gada 9.novembra e-pasts un komisijas nosūtītā atbilde.
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