NORAKSTS

Iepirkuma procedūra

“Daudzdzīvokļu mājas jumta seguma nomaiņas darbi, izmantojot
bezazbesta viļņotā šīfera loksnes ”
(iepirkums IDN: Jaunolaine, SIA Z 2015/03)
Pretendentu piedāvājumu atvēršanas sanāksmes
PROTOKOLS Nr. 3
2015.gada 07.maijā

Jaunolaine

Sanāksmi sāk plkst.11.00, beidz plkst.11.14.
DARBA KĀRTĪBA
1.

Pretendentu piedāvājumu atvēršana

Iepirkumu komisija izveidota ar SIA „Zeiferti” valdes locekļa Viestura Liepas 2015.gada 20.aprīļa
rīkojumu Nr.8 -s.
Sanāksmi vada iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Viesturs Liepa.
Sanāksmē piedalās: Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Viesturs Liepa
Iepirkuma Komisijas loceklis: Mārcis Mazurs– SIA „Zeiferti” valdes priekšsēdētājs un Normunds
Ozoliņš – SIA „Zeiferti” valdes loceklis;
Protokolē – Antoņina Vītola
Iepirkuma priekšmets – Divu divstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju esošo azbesta šīfera jumta
seguma nomaiņa ar bezazbesta viļņotā cementa šīfera loksnēm, tai skaitā:
- Objekts Nr. 1 – daudzdzīvokļu māja - Stacija Olaine 2, Pārolaine, Olaines pagasts, Olaines
novads, LV 2127, ar kopējo ēkas jumta platību 294 m2.
- Objekts Nr.2 - Baznīcas iela 13, Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads, LV 2127, ar
kopējo ēkas jumta platību 294 m2.
Kopējais līguma izpildes laiks katram objektam – 5 (piecas) kalendārās nedēļas no līguma
parakstīšanas dienas. Pretendentam jānodrošina kvalitātes garantija veiktajiem darbiem un
izmantotajiem materiāliem ne mazāk, kā 3 (trīs) gadi no darbu nodošanas – pieņemšanas akta
apstiprināšanas brīža.
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 07.maijam, pulksten 11.00 ir saņemti un reģistrēti 5 (piecu) Pretendentu
piedāvājumi. Pēc noteiktā termiņa piedāvājumi nav saņemti.
Pretendentu piedāvājumu atvēršanas sanāksmē piedalās 3 (trīs) 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 3 lp.
pielikumā).
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 „Labā māja Latvija”, vien.reģ.nr. 40103166938,
piedāvājums. Piedāvājums iesniegts 2015.gada 07.maijā, plkst.09.28. 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:
Objektam Nr. 1- daudzdzīvokļu māja Stacija 2, Pārolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā, LV2127 – EUR 10 257,88;
Objektam Nr. 2- Baznīcas ielā -13, Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads, LV-2127 - EUR
13 778, 94.
Nosauktā līguma summa tiek fiksēta Iesniegto piedāvājumu pārbaudes lapā.

Otrais tiek atvērts SIA „UNI SAN”, vien.reģ.nr. 41703004525, piedāvājums.
Piedāvājums iesniegts 2015.gada 07.maijā, plkst. 10.02. 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 „UNI SAN”, vien.reģ.nr. 41703004525, piedāvājumā norādīto līguma summu,
bez PVN:
Objektam Nr. 1-daudzdzīvokļu māja Stacija 2, Pārolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā, LV2127 – EUR 10 024,97;
Objektam Nr. 2- Baznīcas ielā -13, Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads, LV-2127 - EUR
12 572,61.
Nosauktā līguma summa tiek fiksēta Iesniegto piedāvājumu pārbaudes lapā.

Trešais tiek atvērts Ražošanas komercfirma SIA „Ondulat”, vien.reģ.nr.
40103109009, piedāvājums. Piedāvājums iesniegts 2015.gada 07.maijā, plkst. 10.30.
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
Ražošanas komercfirmas SIA „Ondulat”, vien.reģ.nr. 40103109009,
piedāvājumā norādīto līguma summu, bez PVN:
Objektam Nr. 1- daudzdzīvokļu māja Stacija 2, Pārolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā, LV2127 – EUR 12 724,68;
Objektam Nr. 2- Baznīcas ielā -13, Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads, LV-2127 - EUR
24 363,47.
Nosauktā līguma summa tiek fiksēta Iesniegto piedāvājumu pārbaudes lapā.
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Ceturtais tiek atvērts SIA „Ductus”, vien.reģ.nr. 41203027761, piedāvājums.
Piedāvājums iesniegts 2015.gada 07.maijā, plkst. 10.41. 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 „Ductus”, vien.reģ.nr. 41203027761, piedāvājumā norādīto līguma summu,
bez PVN:
Objektam Nr. 1- daudzdzīvokļu māja Stacija 2, Pārolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā, LV2127 – EUR 10327,58;
Objektam Nr. 2- Baznīcas ielā -13, Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads, LV-2127 - EUR
17 758,54.
Nosauktā līguma summa tiek fiksēta Iesniegto piedāvājumu pārbaudes lapā.

Piektais tiek atvērts SIA
„SAVS meistars”, vien.reģ.nr. 40103570458,
piedāvājums. Piedāvājums iesniegts 2015.gada 07.maijā, plkst. 10.47. 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 „SAVS meistars”, vien.reģ.nr. 40103570458, piedāvājumā norādīto līguma
summu, bez PVN:
Objektam Nr. 1-daudzdzīvokļu māja Stacija 2, Pārolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā, LV2127 – EUR 7 842,97;
Objektam Nr. 2- Baznīcas ielā -13, Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads, LV-2127 - EUR
12 075,12.
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 3 lpp.;
- Iesniegto piedāvājumu pārbaudes lapa atvēršanas sanāksmei uz 1 lpp.
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

(paraksts)

V.Liepa

Iepirkuma komisijas locekļi

(paraksts)

M.Mazurs

(paraksts)

N.Ozoliņš

Sekretāre: A.Vītola
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