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Apspriedes ar ieinteresētajiem piegādātājiem par plānoto iepirkumu „Latvijas Organiskās 

sintēzes institūta biotehnoloģijas un fitoķīmijas laboratoriju korpusa būvniecība 
Aizkraukles ielā 21, Rīgā” 

KOPSAVILKUMS 
 
 
Dokumenta numurs Nr. 2020/AIP-01 
 
Iepirkuma nosaukums: „Latvijas Organiskās sintēzes institūta 

biotehnoloģijas un fitoķīmijas laboratoriju korpusa 
būvniecība Aizkraukles ielā 21, Rīgā” 

 
Pasūtītājs:     APP Latvijas Organiskās sintēzes institūts 
 
Vieta: Aizkraukles iela 21, Rīga LV-1006, Latvija, 
 Latvijas Organiskās sintēzes institūta pagalms 
 
Datums: 2020. gada 24. septembris 
 
Laiks: 10:00 
 
Piedalās: Latvijas Organiskās sintēzes institūta Iepirkumu 

komisijas sekretārs A. Aksjonovs. 
 Piegādātāju pārstāvji saskaņā ar pievienoto dalībnieku 

reģistru. 
  
Pielikumi: 1. Apspriedes ar ieinteresētajiem piegādātājiem 

dalībnieku reģistrs. 
 2. Paziņojums par apspriedi ar ieinteresētajiem 

piegādātājiem par plānoto iepirkumu „Latvijas 
Organiskās sintēzes institūta biotehnoloģijas un 
fitoķīmijas laboratoriju korpusa būvniecība 
Aizkraukles ielā 21, Rīgā” 

 
  
Ieinteresēto piegādātāju uzdoto jautājumu un Pasūtītāja pārstāvja sniegto atbilžu 

kopsavilkums: 

 

1. Apspriedē ar ieinteresētajiem piegādātājiem tika plānots apspriest sekojošus jautājumus: 

a. Būvdarbu vietas apskate; 

b. Tehniskie ierobežojumi būvdarbu veikšanai; 

c. Iepirkumā paredzētās atlases un kvalifikācijas prasības; 

d. Iepirkuma līguma nosacījumi (termiņi, garantijas, apdrošināšana, u.c); 

e. Iespējamo risku (piem. COVID-19, u.c.) novēršana; 

f. Piegādātāju ieteikumi; 

g. Jautājumi Pasūtītājam. 
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2. Apspriedes ievadā pasūtītāja pārstāvis īsumā izklāstīja galveno informāciju par plānoto 

būvobjektu. 

3. Apspriedes turpinājumā tika sniegtas atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem. 

4. Tika sniegtas sekojošas atbildes uz uzdotajiem jautājumiem: 

1) Jautājums: 

Kur atradīsies siltumtīklu pieslēguma vieta? 

Atbilde: 

Ieinteresētajiem piegādātājiem tika parādīta siltumtīklu pieslēguma vieta.. 

 

2) Jautājums: 

Vai plānotajā objektā ir paredzēts izbūvēt t.s. „tīrās telpas”. 

Atbilde: 

Plānotajā objektā ir paredzēts izbūvēt telpas ar t.s. „tīro telpu” funkcionalitāti, bet, vismaz 

sākotnēji, nav plānota šo telpu sertificēšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

 

5. Ieinteresētajiem piegādātajiem vairāk nav jautājumu vai ierosinājumu par pārējām 

apspriedē ieplānotajām tēmām. 

6. Pasūtītājs apņēmās izvietot apspriedes kopsavilkumu Pasūtītāja tīmekļvietnē internetā. 

 
 
Paraksti: 
 

 Vārds, Uzvārds Paraksts 
 

Saimniecības 
nodaļas vadītājs 

 
A. Počs 
 

 

Iepirkumu 
nodaļas vadītājs 

 
A. Aksjonovs 
 

 

 


