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SĒJAS NOVADA DOME
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e-pasts: dome@seja.lv, www.seja.lv
____________________________________________________________________________________________________

Sējas novada domes cenu aptauja Nr. 13-11/CA-7
„Būvuzraudzība Sējas pamatskolas kokapstrādes darbnīcas izveidei”
Protokols Nr.2
Sējas novadā,

2013.gada 23.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
Fakss: 67977739
Līguma nosaukums: „Par būvuzraudzību Sējas pamatskolas kokapstrādes darbnīcas
izveidei”
1. Iesniegtie cenu piedāvājumi:
Nr.p.k.
Pretendents
Piezīmes
Piedāvājums iesniegts: 19.09.2013., plkst.8:33 uz 1 lp.

1.

SIA „ENVIRUM”

Saskaņā ar Cenu aptaujas nosacījumiem, pretendents
nav iesniedzis 1.punktā prasīto speciālista attiecīgā
sertifikāta kopiju, 2.punktā minēto apliecinājumu vai
atsauksmes no citiem Pasūtītājiem, ka speciālistam ir
pieredze vismaz trīs līdzīgu objektu būvuzraudzībā
pēdējo trīs gadu laikā.
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Un līdz ar to, ka iepirkums tika izsludināts cenu aptaujas
formā, nevis Publisko iepirkumu likuma 8¹.panta
kārtībā, plānotā iepirkuma summa ir līdz 3000 LVL bez
PVN. Komisijai rodas pamatotas šaubas par nepamatoti
dārgu cenu piedāvājumu, salīdzinot ar otru iesniegto
piedāvājumu, sadārdzinājuma koeficients ir vairāk nekā
10% (3620,00 LVL bez PVN).
Piedāvājums iesniegts: 18.09.2013. uz 23 lp.

2.

SIA „WARSS+”

Pretendents savā cenu piedāvājumā apņemas izpildīt
visus cenu aptaujas dalības nosacījumus.
Pretendenta piedāvājums
nosacījumu prasībām.

atbilst

cenu

aptaujas

Piedāvātā cena: 1000,00 LVL bez PVN.
2. Lēmuma pieņemšana:
2.1. Lai nodrošinātu būvuzraudzību Sējas pamatskolas kokapstrādes darbnīcas izveidei,
Komisija ir veikusi cenu aptauju.
2.2. Cenu aptaujā iesniegti 2 piedāvājumi (sk. 1.punktā), kur atbilstošs cenu aptaujas
nosacījumiem ir SIA „WARSS+” piedāvājums.
2.3. Komisija, pamatojoties uz iepriekš minēto un balstoties uz principu par finanšu
līdzekļu efektīvu izmantošanu, pieņēma lēmumu slēgt līgumu ar SIA „WARSS+” par
summu: 1000,00 LVL bez PVN. SIA „WARSS+” piedāvājums ir lētākais cenu
piedāvājums no iesniegtajiem Pretendentu piedāvājumiem, kā arī atbilstošs Cenu
aptaujas nosacījumiem.
Lēmuma pieņemšanas datums: 23.09.2013.
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

______________________

NORAKSTS PAREIZS
Sējas novada iepirkumu komisijas
priekšsēdētāja

E.Bērziņa*

23.09.2013., Sējas novadā
*Dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.
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