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zilupesltd@inbox.lv 

             

Z i l u p ē 

 

 

IEPIRKUMA KOMISIJAS SĒDES 

PROTOKOLS 

 

2014.gada 04.jūlijā                     Nr.3 

 
Sēde tiek atklāta: plkst. 09:00 

 

Sēdi vada: Komisijas priekšsēdētājs – Valērijs Fitisovs 

Sēdē piedalās: Komisijas locekļi – V. Vaļdens, V. Fitisovs, E. Silova 

Protokolē: Komisijas sekretāre bez balss tiesībām – S. Irbe 

 

Darba kārtība: Par iepirkuma procedūras: “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 

Zilupē” (identifikācijas Nr. ZLTD 2014/01KF), ietvaros saņemto pretendentu jautājumu 

izskatīšanu laika posmā no 30.06.2014. līdz 03.07.2014. papildu informācija Nr.4. 

 

Sēdes darba kārtība: 

Ziņo: V. Fitisovs: 

1.1. Iepirkuma Komisija iespēju robežās atbild uz Pretendentu jautājumiem, kas uzdoti  

pēc nolikumā noteiktā termiņa un sniedz šādas atbildes:  

 

1. Jautājums:  

Iepirkuma nolikuma 9.1.3.c punkts nosaka, ka Pretendenta piedāvātajam projekta 

vadītājam ir nepieciešama augstākā izglītība inženierzinātnēs. Profesija „Projekta vadītājs” 

pēc profesijas standarta PS0222, kas apstiprināts ar IZM 2003.gada 29.decembra rīkojumu 

Nr.649, ir attiecināma pie sociālajām zināšanām, tāpēc lūdzu papildināt nolikuma 9.1.3.c 

punktu ar vārdiem „...vai sociālajās zinātnēs” un izteikt to šādā redakcijā: „Pretendenta 

piedāvātajam projekta vadītājam ir augstākā izglītība inženierzinātnēs vai sociālajās 

zinātnēs.”.  

1. Atbilde:  

Saskaņā ar Iepirkuma procedūras nolikuma 4.1.punktu, Iepirkuma priekšmets ir 

būvdarbi, kā arī 9.3.4.punktā ir noteiktas specifikas prasības attiecībā uz katras iepirkuma 

daļas projekta vadītāja kvalifikāciju, t.i., tiem jābūt pieredzējušiem tieši būvdarbu vadības 

projektos, un attiecīgi arī tiem nepieciešama augstākā inženiertehniskā izglītība.  

Papildus vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka Jūsu minētais Izglītības un zinātnes 

ministrijas 2003.gada 29.decembra rīkojums Nr.649 nav attiecināms uz iepirkumu procesu, jo 

iepirkumā tiek izvirzītas kvalifikācijas prasības attiecībā uz speciālistiem konkrētā iepirkuma 

vajadzībām, neatkarīgi no speciālistu profesijai/amatam piešķirtā nosaukuma.  

Ņemot vērā augstākminēto, Iepirkuma procedūras nolikuma 9.1.3.c punkts netiek 

grozīts. 
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2. Jautājums:  

 
2. Atbilde:  

Iepirkuma dokumentos ir atrodams notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (turpmāk - NAI) 

darbības apraksts un tas ir pietiekams, lai prognozētu nepieciešamās izmaksas automātikas 

sistēmas izveidei. Konkrētāks vadības procesa apraksts tiks nodrošināts autoruzraudzības 

kārtībā no projektētāja puses tieši sadarbojoties ar pretendenta automātikas sistēmas 

izveidotāju. Paredzams, ka NAI tehnoloģijas (bez ventilācijas, apsardzes un signalizācijas) 

kopējais maksimālais vadības kontroleru (piem: A00009, Yoga Input/Output Module 

12Di8Do Ethernet) skaits nepārsniegs 5 gab. (Aerācijas procesa vadība- 2 gab., SBR procesa 

jeb darbības laika un ūdens līmeņa (turpmāk – ŪL vai UL) vadība - 2 gab., smilšu un rupjo 

piemaisījumu atdalīšana- 1 gab.), bet to skaits var tikt precizēts un samazināts precizējot 

automātikas sistēmu.  

Visiem UL un darbības laika iestatījumiem jābūt maināmiem no NAI operatora puses 

ar minimālajām tehniskajās specifikācijās minētajām prasībām (UL- cm, darbības laiks- 

minūte). 

 

3. Jautājums:  

 
3. Atbilde:  

Skatīt Iepirkuma komisijas 2014.g. 25.jūnijā sniegto Papildu informāciju Nr.3. 

 

4. Jautājums:  

 
4. Atbilde:  

Aerācijas sistēmai projektā ir norādīts konkrēts aeratoru tips un skaits. Alternatīviem 

risinājumiem jāizmanto tehniski līdzvērtīgi risinājumi, kuri spējīgi nodrošināt līdzvērtīgu vai 

labāku aerācijas efektu. Zemāk pievienojam projektā plānoto aeratoru tehniskos parametrus.  
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5. Jautājums:  

 
5. Atbilde:  

„Plūsmas sensori” un gaisa spiediena sensori (izmaksu pozīcijas 6.3 un 6.4) nodrošina 

atgriezenisko saiti automātikas sistēmā par konkrēto iekārtu darbību jeb apstiprina faktu, ka 

iekārta pēc ieslēgšanas tiešām veic savu funkciju. Pielikumā skatīt papildināto NAI 

tehnoloģisko shēmu un plūsmas diagrammu.  
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6. Jautājums:  

 
6. Atbilde:  

II pacēluma hipohlorīta tvertnes un dozēšanas sistēmā izmaksu pozīcijā 1.4 jāiekļauj 

pilns komplekts ar nepieciešamo aprīkojumu nātrija hipohlorīta dozēšanai. Piekrītam, ka Jūsu 

piedāvātais risinājums nātrija hipohlorīta dozēšanai izmantot plastmasas cauruļvada posmu, ir 

praktiski pielietojams, bet tomēr projekta risinājums netiek mainīts.  

 

7. Jautājums:  

 
7. Atbilde:  

Kanalizācijas sūkņu staciju (turpmāk – KSS) ar diametru 2800mm ir iespējams 

izgatavot Latvijā, piemēram, pēc individuāla pasūtījuma, līdz ar to projekta prasības ir 

izpildāmas.  

KSS diametrs var tikt palielināts līdz 3000mm un attiecīgais risinājums saskaņojams 

autoruzraudzības kārtībā. KSS ar mazāku diametru nekā 2800mm netiks saskaņotas, jo šāda 

izmēra KSS nebūs iespējams korekti ievietot un darbināt paredzētos trīs kanalizācijas sūkņus. 

KSS tvertne var tikt veidota gan no HDPE, gan tam analoga materiāla. GRP (armēta 

stiklašķiedra) ir uzskatāma par HDPE analogu materiālu, ja izstrādājums būs attiecīgi 

sertificēts ar pievienotām atbilstības deklarācijām utt. Attiecīgais risinājums saskaņojams 

autoruzraudzības kārtībā. 

Ja Pretendents savā piedāvājumā iekļauj lielāka diametra KSS un/vai HDPE analogu 

materiālu, tam attiecīgi gan tehniskajā, gan finanšu piedāvājumā ir jāpievieno konkrēta norāde 

par to (finanšu piedāvājumā pozīciju nosaukumus mainīt nedrīkst, bet Pretendentam 

jāpievieno nepārprotama norāde pie attiecīgās pozīcijas, piemēram, kā piezīme vai 

skaidrojums attiecīgās finanšu piedāvājuma tabulas beigās).  

 

8. Jautājums:  

Lūdzu precizēt marķējuma stabiņa materiālu un izmēru.  
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8. Atbilde:  

Signālstabiņš U1 vai K1 pievada vai izvada gala noslēgu atzīmēšanai ir plastmasas 

stabiņš (caurule ar gala noslēgu virs zemes) Dmin=20mm, kas uzmontēts uz zemē ierakta 

tērauda stieņa ar apgrieztu L veida galu virs zemes (D12mm). Gan signālstabiņam, gan 

tērauda stienim jābūt krāsotam – ūdensvadam zilā krāsā, kanalizācijai brūnā krāsā, vai citās 

krāsās, ja attiecīgi saskaņots ar Pasūtītāju. Izmēri - min 0.7m zem zemes un 0.2m virs zemes 

virsas. 

 

9. Jautājums:  

Lūdzu paskaidrot pārkrituma mezgla konstrukciju, jo augstāk uzrādītajā zīmējumā 

pārkrituma mezgls ierīkots ārpus akas gan akai Ø1000 mm, gan akai Ø1500 mm, bet blakus 

zīmējumā - iekšpus (TP-36). Kurai akai diametru pārkrituma mezglu jāierīko ārpus akas un 

kurai - iekšpus? 
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9. Atbilde:  

Tā kā projektā paredzēts izmantot dzelzsbetona akas, tad pārkritumi jāparedz aku 

iekšpusē. Ārējie pārkritumi izmantojami rūpnieciski ražotām plastmasas akām ar diametru 

mazāku par D1000mm, ja tās projektā ir paredzētas vai to izmantošana atļauta un saskaņota ar 

pasūtītāju īpašos gadījumos (piem. papildus akas, neplānoti izmaiņu risinājumi u.t.t). 

 

10. Jautājums:  

 Lūdzu paskaidrot kanalizācijas trases izbūves metodi Brīvības ielā, jo rasējumā UKT-

29 uzrādīts, ka 181,53 m jāizbūvē ar beztranšejas metodi. Vai tiešām šis posms jāizbūvē ar 

beztranšejas metodi? 

10. Atbilde:  

Šo trasi ir paredzēts izbūvēt ar tranšejas metodi. Gan darba apjomos, gan 

specifikācijās ir paredzēta rakšana, garenprofilā ir drukas kļūda gan izbūves veidam, gan 

cauruļvadu materiālam. 

 

11. Jautājums:  

Lūdzu sniegt paskaidrojumus Lokālās tāmes Nr.1.4 - Kauguru ielas KSS - pozīcijai 

Nr.19 – „Ārējās elektroapgādes uzskaites sadalnes pārnešana (t.sk. projekta izstrāde, ja 

nepieciešams, materiāli un būvdarbi)”  

1. Cik tālu atrodas esošā uzskaites sadalne no KSS? 

2. Kādi ir esošās sadalnes pievedkabeļa parametri? 

3. Vai pie KSS uzskaites sadalnes tiks pieslēgti citi patērētāji un ar kādu jaudu? 

11. Atbilde:  

1. Esošā uzskaites sadalne atrodas veco NAI (BIO-100) ēkā, kura atrodas orientējoši 17m 

attālumā. Uzskaites sadalne pieslēgta pie lietotāja kabeļa, kura pievienojuma vieta pie 

gaisvadu līnijas ir elektroietaišu piederības robeža. Pieslēguma parametri 3f, 32A 

vienlaicīgā slodze 10Kw. Objekts MP5353655, pieslēguma vieta TP-9030.  

2. Visa pieejamā informācijas sniegta augstāk un pielikumā dotajā objekta elektroapgādes 

tehnisko datu lapā, robežaktā.  

3. Nē, nav paredzēts pieslēgt citus lietotājus.  

1.2. Papildus informējam, ka visi iepriekšminētie jautājumi no ieinteresētajiem 

piegādātājiem tika saņemti vēlāk par Iepirkuma procedūras nolikuma 3.6.punktā noteikto 

termiņu - 10 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, bet atbildes uz tiem 

tiek sniegtas. 
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