Sējas novada domes iepirkuma
„Sējas novada pašvaldības īpašumā un apsaimniekošanā esošo ceļu uzturēšana ziemas periodā”,
iepirkuma identifikācijas Nr. SND2015/9/MI
komisijas sēdes protokols Nr. 3
Sējas novadā,
2015. gada 28.oktobrī
Sēdes sākums plkst. 11:00
Saskaņā ar „Publisko iepirkumu likuma” 8².pantu, 23.08.2011. Sējas novada domes lēmumu (Protokols Nr.10,
2§. 2.22/1.22 punkts)- Sējas novada domes iepirkumu komisijas nolikumu un 20.12.2011.Sējas novada domes
lēmumu (Protokols Nr.14, 6.§.), izveidotās iepirkumu komisijas (turpmāk – komisija) sēdē piedalās:
Komisijas priekšsēdētāja:
Elīna Bērziņa
Komisijas locekļi:
Guntars Jākobsons
Maija Muižniece
Andris Arums

-Sējas novada domes juriskonsulte/ Sējas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja.
- Sējas novada domes izpilddirektors;
-Sējas novada domes projektu vadītāja;
-Sējas novada domes būvvaldes vadītājs.

Komisija ir sanākusi, lai izskatītu saistībā ar iepirkuma veikšanu „ Sējas novada pašvaldības īpašumā un
apsaimniekošanā esošo ceļu uzturēšana ziemas periodā”, Id.Nr. SND2015/9/MI, darba kārtībā esošos jautājumus.
DARBA KĀRTĪBĀ:
1. Izslēgšanas noteikumu pārbaude;
2. Lēmuma pieņemšana.
1. Izslēgšanas noteikumu pārbaude
1.1. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8².panta septīto daļu un Nolikuma 10.punktu, komisija, izskatot
Elektroniskās iepirkumu sistēmas (turpmāk- EIS) izdotu E-IZZIŅU „Par nodokļu nomaksas statusu” un „Par
likvidācijas, maksātnespējas un saimnieciskās darbības apturēšanas procesiem”, konstatēja, ka Z/S „Urgas”, Z/S
„Jūrasteteri”, SIA “Eco Baltia vide” un SIA “Eco Baltia vide” apakšuzņēmēja Siguldas pilsētas SIA “Jumis”
piedāvājumi ir atbilstoši iepirkuma nolikuma prasībām un uz tiem neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8².panta
piektās daļas izslēgšanas nosacījumi.
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 24. panta pirmo daļu, komisija (E.Bērziņa, G.Jākobsons, M.Muižniece un
A.Arums) balsojot „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
virzīt Z/S „Urgas”, Z/S „Jūrasteteri” un SIA “Eco Baltia vide” piedāvājumus tālākai vērtēšanai.
2. Lēmuma pieņemšana
2.1. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8².panta sesto daļu, un pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 24.
panta pirmo daļu, komisija (E.Bērziņa, G.Jākobsons, M.Muižniece, A.Arums) balsojot - „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav,
NOLEMJ:
Piešķirt līguma slēgšanas tiesības iepirkuma:
1.daļā “Lojas ciema ceļu uzturēšana ziemas periodā”- SIA “Eco Baltia vide” ar piedāvāto cenu: Ceļu attīrīšana
abos virzienos (1km) 21,90 euro bez PVN un Sniega sanesumu likvidēšana (1h) 22,90 euro bez PVN.
2.daļā “Sējas ciema ceļu uzturēšana ziemas periodā”- Z/S „Urgas”, Ceļu attīrīšana abos virzienos (1km) 26,00
euro bez PVN un Sniega sanesumu likvidēšana (1h) 36,00 euro bez PVN.
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3.daļā “Pabažu ciema ceļu uzturēšana ziemas periodā”- Z/S „Jūrasteteri” Ceļu attīrīšana abos virzienos (1km)
24,00 euro bez PVN un Sniega sanesumu likvidēšana (1h) 35,00 euro bez PVN.
Komisija darbu beidz plkst. 11:45
Pielikumā:

1.
2.
3.
4.

E-IZZIŅAS no VID un UR;
Izdrukas no e-pasta par rezultātiem;
Izdruka no www.seja.lv;
Izdruka no IUB mājas lapas.

Komisijas priekšsēdētāja:

Komisijas locekļi:

E.Bērziņa

G.Jākobsons
M.Muižniece
A.Arums

Protokolēja:
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja
E.Bērziņa____________________
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