LATVIJAS REPUBLIKA

SĒJAS NOVADA DOME
“Jēņi”, s. n. Murjāņi, Sējas novads, Latvija, LV - 2142, tālr./fakss 7977739, reģ Nr. 90000032857
e-pasts: dome@seja.lv, www.seja.lv
____________________________________________________________________________________________________

Sējas novada domes cenu aptauja Nr. 13-11/CA-6
„Būvuzraudzība objekta „Jēņi” siltināšanai un remontdarbiem”
Protokols Nr.1
Sējas novadā,

2013.gada 06.septembrī

Saskaņā ar 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/ Bāriņtiesas priekšsēdētāja.
- Sējas novada domes izpilddirektors,
-Sējas novada domes projektu vadītāja,
- Sējas novada būvvaldes vadītājs.

Pasūtītājs: Sējas novada dome, Reģ. Nr. 90000032857
Adrese: „Jēņi”, p/n Murjāņi, Sējas novads
Pasta indekss: LV-2142
Kontaktpersona: Guntars Jākobsons, tālr. 67977738, mob. 27891856
E-pasts:

guntars.jakobsons@seja.lv,
elina.berzina@seja.lv.

piedāvājumi

iesniedzami

uz

e-pastu:

Fakss: 67977739
Līguma nosaukums: „Par būvuzraudzību objekta „Jēņi” siltināšanai un remontdarbiem”
Dalības nosacījumi:
1.
Līdz ar to, ka pakalpojums ir nepieciešams, lai nodrošinātu būvuzraudzību Sējas
novada domes ēkas „Jēņi” siltināšanai un remontdarbiem, speciālistam ir jābūt attiecīgi
sertificētam un jāiesniedz attiecīgā sertifikāta kopija;
2.
Speciālistam ir jābūt pieredzei vismaz trīs līdzīgu objektu būvuzraudzībā pēdējo trīs
gadu laikā. Par līdzīgu objektu uzskatāms tāds objekts, kura būvtilpums pārsniedz
4978m³.
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3.
4.

Būvuzraudzības pakalpojumu būs nepieciešams nodrošināt no septembra līdz
decembrim (ieskaitot).
Objekta Tehniskais projekts ir pieejams Sējas novada domes oficiālajā mājas lapā
www.seja.lv, sadaļā Iepirkumi- KONKURSI- Atklāts konkurss „Sējas novada domes
ēkas „Jēņi” siltināšana”, Id.Nr. SND2013/1/K.

Cenu
piedāvājums
jāiesniedz
(personīgi,
pa
faksu
67977739,
e-pastu:
elina.berzina@seja.lv, vai pa pastu adresējot „Jēņi”, p.n.Murjāņi, Sējas nov., LV-2142)
līdz 2013.gada 12.septembrim, plkst.12:00.
Cenu aptaujas izsludināšanas datums 06.09.2013.
Komisijas sastāvs:
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
vadītāja

______________________

domes

projektu

-Sējas novada būvvaldes vadītājs
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______________________

