
NORAKSTS  
Iepirkuma procedūras 

 

 

“Daudzdzīvokļu mājas Olainē, Stacijas ielā 2 renovācijas darbi ”  

(identifikācijas Nr. ERAF  Olaine, AS OŪS 2015/5) 
 

 
Pretendentu piedāvājumu  atvēršanas  sanāksmes 

 

PROTOKOLS Nr.3 

 

2015.gada 15.jūnijā                                         Olainē 

 

Sanāksmi sāk plkst.11.00, beidz plkst.11.15 

 

DARBA KĀRTĪBA 

 
1. Pretendentu piedāvājumu atvēršana 

 

Iepirkumu komisija izveidota ar AS „Olaines ūdens un siltums”  valdes priekšsēdētāja M.Mazura  

2015.gada 07.maija   rīkojumu Nr.250. 

 

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 direktore; 

  Kristīne Ruļuka - AS „Olaines ūdens un siltums”  iepirkumu vadītāja 

 

Protokolē – Kristīne Ruļuka  

 

1. Iepirkuma priekšmets –  4  stāvu (30  dzīvokļu ) dzīvojamās  mājas Olainē, Stacijas ielā 2 

renovācijas darbi, tai skaitā: 

- ēkas fasādes   siltināšana  1476 m
2
; 

- ēkas cokola, pamatu siltināšana  97 m
2 

un pamatu apmales atjaunošana 61  m
2
; 

- jumta  pārseguma siltināšana 616 m
2
 un  jauna jumta   hidroizolācijas materiāla  

ieklāšana 616 m
2
; 

- siltumapgādes sistēmas renovācija pie 88 esošajiem sildķermeņiem. 

 

1.p. 

Pretendentu piedāvājumu atvēršana  

 

     Iepirkuma  komisijas priekšsēdētājs V.Liepa atklāj Pretendentu piedāvājumu atvēršanas 

sanāksmi  un  informē komisijas locekļus, ka iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajā termiņā, 

līdz 2015.gada 15.jūnija, pulksten 11.00 ir saņemti  un reģistrēti 8 (astoņu)  Pretendentu 

piedāvājumi. Pēc noteiktā termiņa piedāvājumi nav saņemti. 

 Pretendentu piedāvājumu atvēršanas sanāksmē piedalās 2 (divi) pretendentu  pārstāvji 

(reģistrācijas lapa pielikumā). 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs informē sanāksmes dalībniekus par piedāvājumu atvēršanas 

kārtību un nosauc Pretendentus, kas iesnieguši piedāvājumus.  

Iepirkuma komisijas locekļi paraksta apliecinājumu, ka nav tādu faktu un apstākļu,  kuru 

dēļ iepirkumu komisijas locekļi būtu ieinteresēti kāda pretendenta izvēlē (apliecinājumi uz 4 lpp. 

pielikumā). 
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Pretendentu piedāvājumi tiek atvērti to iesniegšanas secībā, nosaucot piedāvājumu 

iesniegšanas laiku un pārliecinoties vai ārējais iepakojums nodrošina to, lai piedāvājumā iekļautā 

informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanai (iepirkuma procedūras nolikuma  

3.punkta prasības). 
 

 Pirmais tiek atvērts SIA  „PRO DEV”, vien.reģ.nr. 40003776456, piedāvājums. 

Piedāvājums saņemts  2015.gada 12.jūnijā, plkst.09.00 (iesūtīts pa pastu). Piedāvājuma ārējā 

aploksne ir droši aizlīmēta, līdz ar to ir izpildītas iepirkuma nolikuma 3.punkta prasības un  

piedāvājumu drīkst atvērt. 

Iepirkuma  komisijas priekšsēdētājs V.Liepa atver  piedāvājuma ārējo iepakojumu un  

nosauc  Pretendenta  SIA  „PRO DEV”, vien.reģ.nr. 40003776456,  piedāvājumā norādīto 

līguma summu, bez  PVN,  EUR 111 741,62; 
 

Nosauktā līguma summa tiek fiksēta Iesniegto piedāvājumu pārbaudes lapā. 

 

 Otrais tiek atvērts SIA „SCO CENTRS”, vien.reģ.nr. 44103002148,  piedāvājums. 

Piedāvājums saņemts 2015.gada 12.jūnijā, plkst. 11.53 (iesniegts ar kurjerpastu). Piedāvājuma 

ārējā aploksne ir droši aizlīmēta, līdz ar to ir izpildītas iepirkuma nolikuma 3.punkta prasības un  

piedāvājumu drīkst atvērt. 

Iepirkuma  komisijas priekšsēdētājs V.Liepa atver  piedāvājuma ārējo iepakojumu un  

nosauc Pretendenta  SIA „SCO CENTRS”, vien.reģ.nr. 44103002148, piedāvājumā norādīto 

līguma summu, bez  PVN, EUR 135 000,00; 

 

Nosauktā līguma summa tiek fiksēta Iesniegto piedāvājumu pārbaudes lapā. 

 

 Trešais tiek atvērts SIA „Ēkas siltināšana”, vien.reģ.nr. 40103224136,  piedāvājums. 

Piedāvājums iesniegts  2015.gada 15.jūnijā, plkst. 9.00. Piedāvājuma ārējā aploksne ir droši 

aizlīmēta, līdz ar to ir izpildītas iepirkuma nolikuma 3.punkta prasības un  piedāvājumu drīkst 

atvērt. 

Iepirkuma  komisijas priekšsēdētājs V.Liepa atver  piedāvājuma ārējo iepakojumu un  

nosauc Pretendenta  SIA „Ēkas siltināšana”, vien.reģ.nr. 40103224136, piedāvājumā norādīto 

līguma summu, bez  PVN, EUR 109 023,25; 

 

Nosauktā līguma summa tiek fiksēta Iesniegto piedāvājumu pārbaudes lapā. 

 

 Ceturtais  tiek atvērts SIA „Zemgales Būvserviss”, vien.reģ.nr. 43603022679,  

piedāvājums. Piedāvājums iesniegts  2015.gada 15.jūnijā, plkst. 9.30. Piedāvājuma ārējā 

aploksne ir droši aizlīmēta, līdz ar to ir izpildītas iepirkuma nolikuma 3.punkta prasības un  

piedāvājumu drīkst atvērt. 

Iepirkuma  komisijas priekšsēdētājs V.Liepa atver  piedāvājuma ārējo iepakojumu un  

nosauc Pretendenta  SIA „Zemgales Būvserviss”, vien.reģ.nr. 43603022679, piedāvājumā 

norādīto līguma summu, bez  PVN, EUR 122 453,47; 

 

Nosauktā līguma summa tiek fiksēta Iesniegto piedāvājumu pārbaudes lapā. 

 

 Piektais   tiek atvērts SIA „Labā māja Latvija”, vien.reģ.nr. 40103166938,  

piedāvājums. Piedāvājums iesniegts  2015.gada 15.jūnijā, plkst. 10.20. Piedāvājuma ārējā 

aploksne ir droši aizlīmēta, līdz ar to ir izpildītas iepirkuma nolikuma 3.punkta prasības un  

piedāvājumu drīkst atvērt. 

Iepirkuma  komisijas priekšsēdētājs V.Liepa atver  piedāvājuma ārējo iepakojumu un  

nosauc Pretendenta  SIA „Labā māja Latvija”, vien.reģ.nr. 40103166938, piedāvājumā norādīto 

līguma summu, bez  PVN, EUR 114 613,67; 

 

Nosauktā līguma summa tiek fiksēta Iesniegto piedāvājumu pārbaudes lapā. 
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 Sestais   tiek atvērts SIA „GS CELT”, vien. reģ. nr. 43603047371,  piedāvājums. 

Piedāvājums iesniegts  2015.gada 15.jūnijā , plkst. 10.25. Piedāvājuma ārējā aploksne ir droši 

aizlīmēta, līdz ar to ir izpildītas iepirkuma nolikuma 3.punkta prasības un  piedāvājumu drīkst 

atvērt. 

Iepirkuma  komisijas priekšsēdētājs V.Liepa atver  piedāvājuma ārējo iepakojumu un  

nosauc Pretendenta  SIA „GS CELT”, vien.reģ.nr. 43603047371, piedāvājumā norādīto līguma 

summu, bez  PVN, EUR 96 841,28; 

 

Nosauktā līguma summa tiek fiksēta Iesniegto piedāvājumu pārbaudes lapā. 

 

 Septītais  tiek atvērts PS Piegādātāju apvienība „Prime Service – BūvLat grupa”, 

vien. reģ. nr. 50103840621,  piedāvājums. Piedāvājums iesniegts  2015.gada 15.jūnijā, 

plkst.10.35. Piedāvājuma ārējā aploksne ir droši aizlīmēta, līdz ar to ir izpildītas iepirkuma 

nolikuma 3.punkta prasības un  piedāvājumu drīkst atvērt. 

Iepirkuma  komisijas priekšsēdētājs V.Liepa atver  piedāvājuma ārējo iepakojumu un  

nosauc Pretendenta  PS Piegādātāju apvienība „Prime Service – BūvLat grupa”, vien. reģ. 

nr.50103840621, piedāvājumā norādīto līguma summu, bez  PVN, EUR 106 872,83; 

 

Nosauktā līguma summa tiek fiksēta Iesniegto piedāvājumu pārbaudes lapā. 

 

 Astotais  tiek atvērts SIA „PRO FORMA”, vien. reģ. nr. 40003740730,  piedāvājums. 

Piedāvājums iesniegts  2015.gada 15.jūnijā, plkst. 10.45. Piedāvājuma ārējā aploksne ir droši 

aizlīmēta, līdz ar to ir izpildītas iepirkuma nolikuma 3.punkta prasības un  piedāvājumu drīkst 

atvērt. 

Iepirkuma  komisijas priekšsēdētājs V.Liepa atver  piedāvājuma ārējo iepakojumu un  

nosauc Pretendenta  SIA „PRO FORMA”, vien. reģ. nr.40003740730, piedāvājumā norādīto 

līguma summu, bez  PVN, EUR 108 375,26; 

 

Nosauktā līguma summa tiek fiksēta Iesniegto piedāvājumu pārbaudes lapā. 

 

Pēc visu  Pretendentu piedāvājumu atvēršanas un  piedāvātās Līguma cenas nosaukšanas, 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs aicina  pretendentus  un komisijas locekļus informēt par 

iespējamajiem iebildumiem pret  Pretendentu piedāvājumu atvēršanas procedūru. Iebildumi no 

klātesošajiem Pretendentu pārstāvjiem  un iepirkumu komisijas locekļiem netiek saņemti. 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs V.Liepa  aicina Pretendentus un komisijas locekļus parakstīt 

iesniegto piedāvājumu pārbaudes lapu. Pēc piedāvājumu pārbaudes lapas parakstīšanas 

piedāvājumu atvēršanas sanāksme tika slēgta. 

 

Protokolam pielikumā: 

- Iesniegto piedāvājumu reģistrācijas lapa  uz 1 lpp.; 

- Iepirkuma komisijas locekļu apliecinājumi uz 4  lpp.; 

- Iesniegto piedāvājumu pārbaudes lapa uz 1 lpp. 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs    (paraksts)    V.Liepa   

 

 

Iepirkuma  komisijas locekļi     (paraksts)    M.Mazurs  

 

  

                                                                                     (paraksts)    T.Levicka  

 

(paraksts)                                            K.Ruļuka  

Protokolēja K.Ruļuka  (paraksts) 


