SIA „Rojas DzKU”
Reģ. Nr.49003000396
Selgas iela 8, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264
tālrunis: +371 63232347; e-pasts: dzku@roja.lv
IZRAKSTS
SIA „Rojas DzKU” Iepirkumu komisijas sēdes
PROTOKOLS NR. 2.

IEINTERESĒTO PIEGĀDĀTĀJU SANĀKSME
Datums: 2018.gada 12.jūlijā
Sanāksmes sākums: plkst.10:00
Sanāksmes vieta: SIA „Rojas DzKu” telpās, adrese: Selgas iela 8, Roja, Rojas novads
Sanāksmes piedalās:
Haralds Valdemārs

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

Jānis Podnieks

Iepirkumu komisijas loceklis

Dace Praulīte

Iepirkumu komisijas locekle

Ieinteresēto piegādātāju pārstāvji (sk. piegādātāju saraksts pielikumā)

Sanāksmi vada: Haralds Valdemārs
Sanāksmi protokolē: Dace Praulīte
Darba kārtība:
SIA „Rojas DzKu” atklāta konkursa „Jaunu kanalizācijas tīklu izbūves un pārbūves darbi
Rojā”, identifikācijas Nr. SIA „Rojas DzKU” 2018/10. Ieinteresēto piegādātāju jautājumi un
plānoto objektu vietas apskate.
Sanāksmes norises gaita:
1. Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs H.Valdemārs atklāj sanāksmi un informē klātesošos
komisijas locekļus un Ieinteresētos piegādātājus, kas pulcējušies SIA „Rojas DzKu”
administrācijas telpās, ka 2018.gada 12.jūlijā, plkst. 10.00, atbilstoši Nolikuma 4.4.
punktam Pasūtītājs organizē Ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, lai piegādātājiem būtu
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iespēja uzdot jautājumus par iepirkuma procedūras dokumentāciju, kā arī apsekotu
izbūvējamos objektus dabā.
2. Komisijas priekšsēdētājs H.Valdemārs informē, ka Ieinteresētiem piegādātājiem ir
iespējams arī citā laikā patstāvīgi apsekot objektu, ja nepieciešams, savlaicīgi sazinoties
ar kontaktpersonu un norunājot objektu apsekošanas laiku.
3. Komisijas priekšsēdētājs H.Valdemārs uzaicina Ieinteresētos piegādātājus uzdot
jautājumus par iepirkuma procedūras Nolikumu, tehnisko projektu un būvniecības
izpildes nosacījumiem.
4. Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs informē, ka, Ieinteresēto piegādātāju sanāksmes
protokols tiks ievietots Rojas pašvaldības mājas lapā internetā (www.roja.lv) un aicina
pastāvīgi sekot līdzi informācijai mājas lapā.
5. Ieinteresētajiem piegādātajiem jautājumi par iepirkuma procedūras Nolikumu nav, līdz ar
to iepirkumu komisijas priekšsēdētājs H.Valdemārs pasludina ieinteresēto piegādātāju
sanāksmi par slēgtu, un visi klātesošie dodas apsekot izbūvējamās objektu vietas dabā.
Pielikumā:
1. Ieinteresēto piegādātāju sanāksmes dalībnieku reģistrācijas saraksts uz 1 (viena) lapas.

Sēde un objektu apskate pabeigta: plkst. 11.30
Komisijas priekšsēdētājs

/paraksts/

H. Valdemārs

Komisijas locekļi

/paraksts/

J. Podnieks

/paraksts/

D. Praulīte

Protokolēja

/paraksts/

D. Praulīte

IZRAKSTS PAREIZS
SIA „Rojas DzKU”
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs
Rojā, 2018.gada 12.jūlijā

H.Valdemārs
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