LATVIJAS REPUBLIKA

SĒJAS NOVADA DOME
“Jēņi”, p/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-2
„Par Sējas novada domes pārziņā esošo ceļu greiderēšanu”
Protokols Nr.2
Sējas novadā,
2015.gada 20.martā
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

-Sējas novada domes juriskonsulte/ Bāriņtiesas priekšsēdētāja.
- Sējas novada domes izpilddirektors,
-Sējas novada domes projektu vadītāja.

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
Fakss: 67977739
Līguma nosaukums: „Par Sējas novada domes pārziņā esošo ceļu greiderēšanu”
1. Iesniegtie cenu piedāvājumi:
Nr.p.k.
Pretendents
Piezīmes
Piedāvājums iesniegts: 18.03.2015., uz 4 lp. (Reģ.Nr.13-08/112015)
1.
Z/s „Urgas”
Pretendenta piedāvājums ir atbilstošs visām noteikumu
prasībām.
Pretendentu finanšu piedāvājumi:
Pretendents

Cena bez PVN
1 darba
1 km grants

1km ceļa
1

1 h izmaksas

greiderēšana
(kilometrs ceļš
sagatavots
ekspluatācijai)
greidera
pakalpojumi
Z/s „Urgas”

stundas
izmaksas ceļa
remonta laikā
(pievestās grants
vai šķembu
izlīdzināšana)

30,00

pievešana

Līdz 20km3,85/m³,
Virs 20km1,00/km

35,50

rakšanas
darbiem
(grāvju
rakšana utml.)

39,85

2. Lēmuma pieņemšana:
2.1. Lai nodrošinātu Sējas novada pārziņā esošo ceļu greiderēšanu, Komisija ir veikusi cenu
aptauju.
2.2. Cenu aptaujā ir iesniegts 1 piedāvājums (sk. 1.punktā), un tas ir atbilstošs visiem cenu
aptaujas nosacījumiem.
2.3. Komisija, pamatojoties uz iepriekš minēto un balstoties uz principu par finanšu līdzekļu
efektīvu izmantošanu, pieņēma lēmumu slēgt līgumu ar Z/s „Urgas” par finanšu piedāvājumā
norādītajiem pakalpojuma izcenojumiem.
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 domes būvvaldes
vadītājs
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