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
„Pašvaldības ēkas “Sējas pils parks” jumta seguma maiņa”
(identifikācijas Nr. SND2017/7/MI)
komisijas sēdes protokols Nr. 4
Sējas novadā,
2017. gada 30.jūnijā
Sēdes sākums plkst. 09:30
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 24.pantu, Sējas novada domes iepirkumu komisijas nolikumu un
15.06.2017.Sējas novada domes lēmumu (Protokols Nr. 1., 1.§., 1.5.p.), izveidotās iepirkumu komisijas (turpmāk –
komisija) sēdē piedalās:
Komisijas priekšsēdētāja:
Elīna Bērziņa

-Sējas novada domes juriskonsulte/ Sējas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja

Komisijas locekļi:
Guntars Jākobsons
Maija Muižniece
Ilze Vikse

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

Komisija ir sanākusi, lai izskatītu saistībā ar iepirkuma „Pašvaldības ēkas “Sējas pils parks” jumta seguma
maiņa” (identifikācijas Nr. SND2017/7/MI), veikšanu, darba kārtībā esošos jautājumus.
DARBA KĀRTĪBĀ:
1. SIA “Nejss” 29.06.2017.vēstule Nr. 06-01/02-2017 izskatīšana;
2. Lēmuma pieņemšana;
3. Lēmuma pārsūdzēšanas kārtība.
1. SIA “Nejss” 29.06.2017.vēstule Nr. 06-01/02-2017 izskatīšana
1.1. Komisija ir saņēmusi SIA “Nejss” 29.06.2017.vēstuli Nr. 06-01/02-2017 ar iesniegumu ar lūgumu ņemt vērā
norādītos aprēķinus un pārskatīt Komisijas lēmuma atbilstību nolikumam. Iesniegumā norādīts, ka pēc vērtēšanas
kritērijiem par “Līguma izpilde” SIA “Ergo jumti” ir saņēmuši 14,5 punktus, kas neatbilst norādītajai formulai un
aprēķinam par piedāvātām 29 dienām līguma izpildei.
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 26. pantu, komisija (E.Bērziņa, G.Jākobsons, M.Muižniece, I.Vikse)
Signature not validated
balsojot „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
veikt atkārtotu iesniegto piedāvājumu vērtēšanu un saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanu, atbilstoši
Digitally signed by ELĪNA BĒRZIŅA
Nolikumā minētajām prasībām.
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1.2.

N
r.
p.
k.
1.

Iepirkuma komisijas locekļi individuāli vērtē SIA “Nejss”, SIA “BD&C”, SIA “HB service”, SIA “Ergo jumti”
iesniegtos piedāvājumus, pēc nolikumā noteiktajiem piedāvājumu vērtēšanas kritērijiem un apkopo individuālos
vērtējumus kopējā vērtēšanas tabulā:

Pretendenta nosaukums

Cena bez
PVN

Punktu
skaits

Būvdarbu
garantijas
laiks

Punktu
skaits

Līguma
izpilde

Punktu
skaits

Kopējais
punktu
skaits

SIA “Nejss”

41 285,05

63,86

5 g.

15

15 d.

15

93,86

2.

SIA “BD&C”

40 978,26

64,34

5 g.

15

30 d.

7,5

86,84

3.

SIA “HB service”

39 630,49

66,53

5 g.

15

30 d.

7,5

89,03

4.

SIA “Ergo jumti”

37 664,80

70

5 g.

15

29 d.

7,76

92,76

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 26. pantu, komisija (E.Bērziņa, G.Jākobsons, M.Muižniece, I.Vikse)
balsojot „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
Atzīt, ka komisija veikusi neprecīzu aprēķinu kritērijā “Līguma izpilde” attiecībā uz SIA “Ergo jumti” un konstatē, ka
kritērijā “Līguma izpilde” pēc nolikumā norādītās formulas par piedāvātajām 29 dienām saņem 7,76 punktus.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, komisija nolemj izdarīt labojumus vērtējumā un noteikt SIA “Nejss” piedāvājumu
par saimnieciski visizdevīgāko, SIA “Nejss” tiek izvirzīts par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas
tiesības.
2. Lēmuma pieņemšana
2.1. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9.panta trīspadsmito daļu un 26. pantu, komisija (E.Bērziņa,
G.Jākobsons, M.Muižniece, I.Vikse) balsojot - „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
Piešķirt līguma slēgšanas tiesības iepirkumā „Pašvaldības ēkas “Sējas pils parks” jumta seguma maiņa”
(identifikācijas Nr. SND2017/7/MI) par kopējo līguma summu:
N
r.
p.
k.
1.

Pretendenta nosaukums

Cena bez PVN

Būvdarbu garantijas laiks

Līguma izpilde

SIA “Nejss”

41 285,05

5 g.

15 d.

3. 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. 10:00
Pielikumā:

1. Uzņēmuma reģistra izdrukas;
2. SIA “Nejss” 29.06.2017.vēstule Nr. 06-01/02-2017;
3. Paziņojumi pretendentiem;
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4. Publikācijas SND mājas lapā;
5. Publikācija IUB mājas lapā.
Komisijas priekšsēdētāja:
Komisijas locekļi:

E.Bērziņa
G.Jākobsons
M.Muižniece
I.Vikse

Protokolēja:
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja
E.Bērziņa____________________
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