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Iepirkuma procedūras  

“Sadzīves kanalizācijas tīklu posmu rekonstrukcija un izbūve 

ES Kohēzijas fonda projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Olaines pilsētā II kārta” 

(5.3.1.0/16/I/012)  ietvaros”   
(iepirkuma IDN: AS OŪS 2018/1) 

 

Iepirkumu komisijas sanāksmes 

PROTOKOLS Nr.2 

Olainē, Kūdras ielā 27        2017.gada 7.martā    

DARBA KĀRTĪBA 
 

1. Par papildus informācijas sniegšanu 

 

Sanāksmē piedalās:   

Iepirkumu  komisijas priekšsēdētājs: Viesturs Liepa - AS “Olaines ūdens un siltums” valdes loceklis. 

Iepirkumu 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. 

 

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

2018.gada 6.februāra rīkojumu Nr.39 (kopija pielikumā). 

 

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

reģistrācijas Nr.50003182001 

 

Iepirkuma priekšmets: 

Būvdarbu  līguma ietvaros plānots veikt sekojošus būvdarbus: 

- sadzīves kanalizācijas tīklu posma izbūve Zemgales un Tīreļu ielās, DN 250, L 588 m; 

- sadzīves kanalizācijas tīklu posma rekonstrukcija Zemgales ielā no Zeiferta ielas līdz dzelzceļa 

pārbrauktuvei, DN 250, L 338 m; 

- kanalizācijas spiedvada izbūve Zemgales ielā, DN 160, L 397 m; 

- rūpnieciski izgatavotas kanalizācijas sūkņu stacijas, aprīkotas ar diviem iegremdējamiem sūkņiem 

Q=16 l/s, piegāde un montāža. 

 

1.p. 

Par papildus informācijas sniegšanu 

 

Iepirkumu komisija 2018.gada 6.martā elektroniski nolikumā norādītās kontaktpersonas e-pastā 

viesturs.liepa@ous.lv ir saņēmusi jautājumu no ieinteresētā piegādātāja par iepirkuma procedūras nolikuma 

prasībām (e-pasta izdruka protokola pielikumā).  

1. Iepirkumu komisijas locekļi izskata uzdotos jautājumus un sniedz atbildes. 

 

1.1. Jautājums: “Skaidrojošajā aprakstā “Projektējamie kanalizācijas tīkli” ir norādīts: Projektā 

paredzēta jaunu kanalizācijas cauruļvadu izbūve no polipropilēna caurulēm PP OD200 un 

OD250mm SN8. Standartam EN 13476 ir divas sadaļas EN 13476-2 (gludsienu caurules) un 

EN 13476-3 (ribotas), kura konstrukcija ir paredzēta projekta realizācijā?” 

 

Atbilde: Piegādātājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem piedāvāt  projekta tehniskām 

specifikācijām  un standartam EN 13476 atbilstošas PP OD200mm  un OD250mm SN8 

caurules un veidgabalus ar gludu iekšējo un ārējo virsmu vai caurules un veidgabalus ar gludu 

iekšējo un raibotu ārējo virsmu, paredzot izvēlēto cauruļvadu montāžu atbilstoši tehniskā 

projekta un ražotāja noteiktām prasībām.  

 

1.2. Jautājums: “Vai caurules trieciena noturību un riņķa elastību piedāvāt atbilstoši Ziemeļvalstu 

prasībām, kas ir standarta EN 13476 maksimālās prasības – triecienizturība pēc -10oC 

atbilstoši LVS EN 13476, (ICE SCRISTAL marķējums uz caurules), aploces elastība RF30 
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(marķējums RF30 uz caurules), vai arī piedāvāt zemākiem parametriem atbilstošus 

cauruļvadus? 

Atbilde: Iepirkuma procedūras nolikumā speciālas prasības nav noteiktas.  

 

1.3. Jautājums: “Kanalizācijas skatakas paredzētas DN600mm, plastmasas rūpnieciski 

izgatavotas ar ķeta lūkām, kas paredzētas transporta slodzei 400 kN(40t), klase D400 (EN124). 

Vai norādītais akas šahtas diametrs DN600 ir iekšējais diametrs?” 

 

Atbilde: Jā. Akas šahtas diametrs DN600 ir iekšējais diametrs.  

 

1.4. Jautājums: “Skaidrojošajā aprakstā nekas nav minēts par spiediena dzesēšanas akām. Vai var 

tikt izmantotas plastmasas grodu tipa spiedienu dzesēšanas akas DN625, rasējums pielikumā?” 

 

Atbilde: Tehniskajā projektā paredzēta dzelzsbetona grodu spiediena dzēšanas aka 

DN1000mm. Skatīt tehniskā projekta rasējuma lapu Nr.9 “Kanalizācijas spiedvada dzelzceļa 

šķērsojums. Plāns. Garenprofils.”.  

 

2. Saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikuma 3.8.punktu, Iepirkumu komisijas locekļi vienbalsīgi 

ar trim  balsīm “par” nolemj: 

2.1. Nosūtīt sniegtās atbildes jautājumu uzdevējam; 

2.2. Publicēt papildus informāciju iepirkuma procedūras nolikuma 3.1.punktā norādītājās 

tīmekļvietnēs.  

 

Pielikumā: 

1) Ieinteresētā piegādātāja e-pasta izdruka uz 4 lp. 

 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs   (personas paraksts)    V.Liepa   

 

 

Iepirkumu  komisijas locekļi:   (personas paraksts)         M.Mazurs 

 

 

(personas paraksts)          T.Levicka   

 

 

 

 

 

Protokolēja      (personas paraksts)   R.Berga 

 


