LATVIJAS REPUBLIKA

SĒJAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90000032857, “Jēņi”, Loja, Sējas novads, LV-2142, e-pasts: dome@seja.lv, www.seja.lv
____________________________________________________________________________________________________

Sējas novada domes iepirkuma
„Būvuzraudzība būvdarbiem projektam “Sējas novada kultūras nama pārbūve””
(identifikācijas Nr. SND2018/3/MI/ERAF)
komisijas sēdes protokols Nr. 5
Sējas novadā,
2018. gada 31.janvārī
Sēdes sākums plkst. 13:00
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 24.pantu, Sējas novada domes iepirkumu komisijas nolikumu
un 18.10.2016.Sējas novada domes lēmumu (Protokols Nr.10, 2.§.), izveidotās iepirkumu komisijas (turpmāk
– komisija) sēdē piedalās:
Komisijas
priekšsēdētāja:
Elīna Bērziņa

-Sējas novada domes juriskonsulte/ Sējas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja

Komisijas locekļi:
Guntars Jākobsons
Ilze Vikse

- Sējas novada domes izpilddirektors;
- Sējas novada domes Īpašumu apsaimniekošanas un komunālās daļas vadītāja.

Komisija ir sanākusi, lai izskatītu saistībā ar iepirkuma „Būvuzraudzība būvdarbiem projektam “Sējas
novada kultūras nama pārbūve””, Id.Nr. SND2018/3/MI/ERAF, veikšanu, darba kārtībā esošos jautājumus.
DARBA KĀRTĪBĀ:
1. Lēmuma pieņemšana;
2. Lēmuma pārsūdzēšanas kārtība.
1. Lēmuma pieņemšana
1.1. Izvērtējot SIA “RS Property” iesniegto apliecinājumu no VID EDS par to, ka uz lēmuma pieņemšanas
dienu 29.01.2018. SIA “RS Property” nav bijuši nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas
obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro un pamatojoties uz Publisko iepirkumu
likuma 9.panta trīspadsmito daļu un 26. pantu, komisija (E.Bērziņa, G.Jākobsons, I.Vikse) balsojot „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
Piešķirt līguma slēgšanas tiesības iepirkumā Būvuzraudzība būvdarbiem projektam “Sējas novada
kultūras nama pārbūve””, Id.Nr. SND2018/3/MI/ERAF SIA “RS Property” par kopējo līguma summu bez
PVN: EUR 23500,00.
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2. Lēmuma pārsūdzēšanas kārtība
Pretendents, kurš iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz ko attiecas Publisko iepirkumu likuma 9. panta
noteikumi, un kurš uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs
pārsūdzēt pieņemto lēmumu Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā
mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas. Administratīvās rajona tiesas nolēmumu var pārsūdzēt kasācijas
kārtībā Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

Komisija darbu beidz plkst. 13:15
Pielikumā:

1. SIA “RS Property” VID EDS izdruka;
2. Publikācijas un paziņojumi pretendentiem.

Komisijas priekšsēdētāja:
Komisijas locekļi:

E.Bērziņa
G.Jākobsons
I.Vikse

Protokolēja:
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja
E.Bērziņa____________________
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