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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 

  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 

 

1. Iepirkuma priekšmets: maģistrālās  siltumtrases posma L 250 m  no  ēkas  Zeiferta ielā 2, 

Olainē līdz ēkai Stacija Olaine 3, Pārolainē  pārbūve. Iepirkuma līguma ietvaros plānots 

veikt: 

 

 esošo  siltumtrases cauruļvadu ar DN līdz 200 L 500  m ar aprīkojumu  demontāžu 

vienlaikus demontējot siltumtīklu dzelzsbetona kanālu ar pamatni  L 175 m   

 jaunas siltumtrases izbūve no  rūpnieciski  izolētas caurules ar difūzijas barjeru  

Dn63/140-PEX   L 500 m,  tai skaitā zem dzelzceļa ievelkot cauruļvadus esošajā  

dzelzsbetona  kanālā (kanāla garums 71 m).  Zaļās zonas (864 m2), asfalta seguma  (14 

m2) un betona bruģakmens seguma (54 m2) atjaunošanas darbi. 

  

Darbi veicami saskaņā ar iepirkuma procedūras  B. sadaļu – Darba uzdevums,  C. sadaļu – 

Tehniskās specifikācijas, D. sadaļu – Siltumtīklu pārbūves  Zeiferta ielā  (pie dzelzceļa stacijas 

„Olaine”), Olainē, projekts  un E. sadaļu – Līguma veidne. Piešķirtā līguma izpildes laiks – 30  

kalendārās dienas no līguma parakstīšanas. Pretendentam jānodrošina garantijas laiks 

veiktajiem darbiem un izmantotajiem materiāliem vismaz 3 (trīs) gadi no nodošanas – 

pieņemšanas akta apstiprināšanas brīža. 
 

 



 2 

Iepirkuma identifikācijas Nr. AS OŪS 2016/7, Olaine 
 

 

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

  
 

1.p. 

Par atbilžu sniegšanu uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem 

 

     Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs V.Liepa informē iepirkuma komisiju, ka 2016.gada 

22.augsutā 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: 

“ Pamatojoties uz Iepirkuma Nolikuma 2.punkta 4 daļu , un, lai nepieciešamības gadījumā 

varētu piemērot Nolikuma B sadaļas „Darba uzdevums” 6. punkta  trešās  daļas nosacījumus, 

lūdzam sniegt atbildi uz sekojošu jautājumu. 

Nolikumā B sadaļā  „Darba uzdevums” 1 punktā noteikts, ka siltumtrase projektēta no 

rūpnieciski izolētas plastmasas  PEX cauruļvadiem. Vai projektā paredzēties rūpnieciski 

izolētie plastmasas PEX  cauruļvadi atbilst projekta SAT 1 lapas Vispārīgie nosacījumi 2. 

punktā noteiktajam nosacījumam – trases siltumnesējs ir ūdens ar parametriem 105/70 
0
C”  

 

 

Iepirkuma komisijas atbilde: 

„Trases siltumnesēja  temperatūra izejā no katlumājas 95/70  
0
C. Pretendentiem sagatavojot 

piedāvājumu jāparedz Tehniskās specifikācijās norādīto materiālu vai  ekvivalentu materiālu 

pielietošana.” 

 

 

      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)        T.Levicka  

 

 

Protokolēja: T.Levicka 
 

http://www.ous.lv/

