
 

 

„ Dzīvojamās ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana Augšzemes ielā 

41, Aknīstē” 

                                                                          identifikācijas Nr. ANP 2018/6 

LĒMUMS Nr.1 

Aknīstē,                                                                                                  05.07.2018. 

Pasūtītājs, kas 

organizē 

iepirkumu 

Aknīstes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000026441, Skolas iela 7, 

Aknīste. 

 
Pasūtītājs, kas slēgs 

līgumu 

Aknīstes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000026441, Skolas iela 7, 

Aknīste. 

 
Iepirkuma veids Iepirkums Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā. 

Iepirkuma priekšmets Dzīvojamās ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana Augšzemes ielā 41, 

Aknīstē  

CPV kods 45260000-7 

Iepirkuma identifikācijas 

Nr. 

ANP2018/6 

Piedāvājuma izvēles 

kritērijs 

Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums ar zemāko cenu 

Paziņojums par plānoto 

līgumu publikācija IUB 

mājas lapā, datums 

18.06.2018. 

Piedāvājumus 

iesniegušie pretendenti 

un to piedāvātās 

līgumcenas 

Pretendents Piedāvātā līgumcena EUR 

(bez PVN) 

 

 

SIA “JuN” 

Reģ.Nr. 45403020599 

Mežrūpnieku iela 6A, Jēkabpils, LV-5201 

26246.29 

SIA “BK Māja”  

Reģ.Nr. 40103281730 

Kuģu iela 11-607, Rīga, LV-1048 

33063.90 

 

SIA “Nejss” 

Reģ.Nr. 55403038821 

Bērzu iela 8-48, Aizkraukle, Aizkraukles 

novads, LV-5101 

35149.30 

SIA “Ošukalns celtniecība” 

Reģ.Nr. 45403012642 

Brīvības iela 2C, Jēkabpils, LV-5201 

43000.03 

 

Pretendenta izvēle 

 

1. Komisija   piedāvājumus   vērtē   četrās   kārtās:   piedāvājuma   

noformējuma   pārbaude, 

pretendentu atlase, tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude un finanšu 

piedāvājuma izvērtēšana. 

2. Iepirkumu komisija pārbauda piedāvājumu noformējumu atbilstoši 

nolikumā piedāvājuma noformējumam noteiktajām prasībām, kā arī 

pārbauda, vai ir iesniegti visi nolikumā noteiktie dokumenti. Iesniegtie 

piedāvājumi ir atbilstoši noformēti. 

3. Iepirkumu komisija piedāvājumos pārbauda nolikumā noteiktos 

dokumentus, lai pārliecinātos, vai pretendenti atbilst nolikuma noteiktajām 

pretendentu kvalifikācijas prasībām. Pretendenti ir iesnieguši nolikumā 



norādītos dokumentus. 

4. Iepirkumu komisija veic pretendenta tehniskā piedāvājuma un finanšu 

piedāvājuma atbilstības pārbaudi nolikuma Tehniskajai specifikācijai. 

Komisija pārbauda, vai iesniegtajos finanšu piedāvājumos nav aritmētisko 

kļūdu. Aritmētiskas kļūdas netiek konstatētas. 

5.         Veicot pretendentu saimnieciskā un finansiālā stāvokļa izvērtēšanu, 

pretendenti atbilst nolikuma prasībām. 

6.         Vērtējot pretendentu tehniskās un profesionālās prasības, tās atbilst 

nolikumam. 

7. Vērtējot piedāvājumus, zemākā piedāvātā cena ir SIA “JuN”  

(Reģ.Nr. 45403020599). 

 8.Komisija ir saņēmusi  elektroniski sagatavotas izziņas, ka 

pretendentam  SIA “JuN” Reģ. Nr. 45403020599  nav administrēto nodokļu 

parāda, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. 

9.        Komisija ir saņēmusi  elektroniski sagatavotas  izziņas, ka 

pretendentam  SIA “JuN” Reģ. Nr. 45403020599 nav pasludināts 

maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta saimnieciskā darbība, uzsākta 

tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts. 

 

 

Saskaņā ar Nolikuma 

 “17. punktu komisija veic Piedāvājumu  noformējuma pārbaudi, Pretendentu 

atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājuma izvēli 

saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju – piedāvājums ar 

viszemāko cenu, kuru nosaka Nolikuma 17.8.punkts.” 

Līguma slēgšanas tiesības ir piešķirtas pretendentam: SIA “JuN”, vienotais 

reģ. Nr. 45403020599,  juridiskā adrese: Mežrūpnieku iela 6A, Jēkabpils, 

LV-5201,  par piedāvāto cenu 26246.29 EUR (divdesmit seši tūkstoši divi 

simti četrdesmit seši euro 29 centi) bez PVN. 

 

  Par uzvarētāju 

noteiktā 

pretendenta 

salīdzinošās 

priekšrocības 

Pretendentiem SIA “JuN”, reģ. Nr. 45403020599 piedāvājumi atbilst visām 

instrukcijā un tās pielikumos izvirzītajām prasībām. 

Cita informācija Lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemts 

05.07.2018. 

  
 
 

 

Iepirkuma komisija priekšsēdētāja                         

L.Prande                       Aknīstē, 05.07.2018. 

 

Pretendents, ar 

kuru nolemts 

slēgt līgumu, 

līgumcena 
 


