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Ozolnieku novadā Ozolnieku pagastā
Sēdes protokols Nr. 62/2019
Sēde notiek 2019.gada 24.aprīlī, plkst. 10:05, Ozolniekos, Stadiona ielā 10, Ozolnieku novada domes sēžu
zālē
Iepirkuma un izsoļu komisijas sastāvs (turpmāk – Komisija) un izveidošanas pamatojums: Komisijas
priekšsēdētāja Svetlana Krūmiņa, komisijas locekļi: Ilona Butkus, Santa Bērziņa un Aļona Virviča Jansone, kas darbojas saskaņā ar 2017.gada 11.jūlija domes lēmumu Nr. 10, 2017.gada 14.decembra domes
lēmumu Nr.5, 2018.gada 08.februāra Ozolnieku novada domes lēmumu Nr.22, 2018.gada 17.maija domes
lēmumu Nr.14 un 2019.gada 24.janvāra lēmumu nr. 19.
Darba kārtībā: Nekustamo īpašumu – dzīvokļu īpašumu “Viduči - 1”, kadastra numurs 5444 900 0887;
”Viduči – 4”, kadastra numurs 5444 900 0888 un “Viduči – 5”, kadastra numurs 5444 900 0889, kas
atrodas Jaunpēterniekos, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā, izsolē iesniegto pieteikumu atvēršana.
Pieteikumu atvēršanas sanāksmi atklāj Komisijas priekšsēdētāja Svetlana Krūmiņa un informē klātesošos,
ka atbilstoši Ozolnieku novada domes 2019.gada 24.janvāra lēmumiem Nr. 5 un 6 (protokols nr.2) un
2019.gada 21.februāra lēmumam Nr.8, (protokols Nr.3) un izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā,
rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdoti dzīvokļu īpašumi “Viduči - 1”, kadastra numurs 5444 900
0887; ”Viduči – 4”, kadastra numurs 5444 900 0888 un “Viduči – 5”, kadastra numurs 5444 900 0889, kas
atrodas Jaunpēterniekos, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā.
Komisijas noteiktajā termiņā ir saņemti 3 (trīs) pretendentu pieteikumi.
Izsolē piedalās pieteikuma iesniedzējs Mārtiņš Gailis.
Komisijas priekšsēdētāja atver iesniegtos piedāvājumus par dzīvokļa īpašumu “Viduči – 1” , pirms tam
pārliecinoties, ka piedāvājumi ir iesniegti aizlīmētās aploksnēs, nosaucot izsoles dalībnieka vārdu un
uzvārdu, un tā piedāvāto cenu EUR :
Nr.
p.k.

Izsoles dalībnieka
vārds/uzvārds vai
nosaukums

Piedāvājuma
iesniegšanas datums un
laiks

Piedāvātā cena EUR

1.

Juris Eiduks

23.04.2019.plkst.10:00

810,-

2.
3.

Maruta Incinberga
Mārtiņš Gailis

24.04.209., plkst.8:17
24.04.2019., plkst.9:50

901,746,-

Komisijas priekšsēdētāja informē, ka saņemtajiem piedāvājumiem ir veikta nodrošinājuma samaksa 10 % apmērā no
objekta sākumcenas, ko apliecina pievienotā kvīts. Nav saņemti nederīgi piedāvājumi.
Komisija konstatē, ka augstākā piedāvātā cena ir EUR 901,- ( deviņi simti viens eiro), ko piedāvājusi
M.Incinberga.

Komisijas priekšsēdētāja atver iesniegtos piedāvājumus par dzīvokļa īpašumu “Viduči – 4” , pirms tam
pārliecinoties, ka piedāvājumi ir iesniegti aizlīmētās aploksnēs, nosaucot izsoles dalībnieka vārdu un
uzvārdu, un tā piedāvāto cenu EUR :
Izsoles dalībnieka
vārds/uzvārds vai
nosaukums

Piedāvājuma
iesniegšanas datums un
laiks

Piedāvātā cena EUR

1.

Juris Eiduks

23.04.2019., plkst. 10:00

910,-

2.

Maruta Incinberga

24.04.2019.plkst.8:17

1001,-

Nr.
p.k.

Komisijas priekšsēdētāja informē, ka saņemtajiem piedāvājumiem ir veikta nodrošinājuma samaksa 10 % apmērā no
objekta sākumcenas, ko apliecina pievienotā kvīts. Nav saņemti nederīgi piedāvājumi.
Komisija konstatē, ka augstākā piedāvātā cena ir EUR 1001,- (viens tūkstotis viens eiro), ko nosolījusi
M.Incinberga.

Komisijas priekšsēdētāja atver iesniegto piedāvājumu par dzīvokļa īpašumu “Viduči – 5” , pirms tam
pārliecinoties, ka piedāvājums ir iesniegts aizlīmētā aploksnē, nosaucot izsoles dalībnieka vārdu un
uzvārdu, un tā piedāvāto cenu EUR :
Nr.
p.k.

1.

Izsoles dalībnieka
vārds/uzvārds vai
nosaukums

Maruta Incinberga

Piedāvājuma
iesniegšanas datums un
laiks

24.04.2019.plkst.8:17

Piedāvātā cena EUR

1401,-

Komisijas priekšsēdētāja informē, ka saņemtajam piedāvājumam ir veikta nodrošinājuma samaksa 10 % apmērā no
objekta sākumcenas, ko apliecina pievienotā kvīts. Nav saņemti nederīgi piedāvājumi.
Komisija konstatē, ka augstākā piedāvātā cena ir EUR 1401,-( viens tūkstotis četri simti viens eiro).
Sakarā ar to, ka iesniegtie piedāvājumi ir atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiek slēgta un uzskatāms, ka
izsole ir pabeigta.
Izsoles uzvarētājam Marutai Incinbergai, atbilstoši Nolikuma 6.1.punktam, viena mēneša laikā no izsoles dienas ir
pienākums samaksāt piedāvāto cenu, atņemot no tās samaksāto nodrošinājuma summu.
Izsoles dalībniekiem, kuri nenosolīja augstāko cenu, atmaksāt iemaksāto drošības naudu.

Komisijas priekšsēdētāja:

Svetlana Krūmiņa

Komisijas locekļi:

_________________
Aļona Virviča - Jansone

____________________
Santa Bērziņa
2

_________________
Ilona Butkus

