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SIA JK NAMU PĀRVALDE 
Reģistrācijas numurs 45403000484 

Andreja Pormaļa iela 39, Jēkabpils, LV – 5201  

tālrunis/fakss – 65231206, elektroniskais pasts: info@jknp.lv 

Jēkabpilī 
 

SIA JK Namu pārvalde 
Iepirkumu komisijas 

LĒMUMS 
 

iepirkuma procedūrā  
”Jumta remonts daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Auseklīša ielā 21, Bebru ielā 23, 

Jaunā ielā 22, Viesītes ielā 49, Jēkabpilī” 
identifikācijas Nr. JKNP 2018/15 

 

Jēkabpilī                     2018.gada 12.oktobrī 
 

I. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMU 
 

Pasūtītājs: SIA JK Namu pārvalde,  
vienotais reģistrācijas Nr.45403000484,  
jur. adrese: A.Pormaļa iela 39, Jēkabpils, LV-5201. 

Iepirkumu komisijas izveidošanas 
pamatojums: 

SIA JK Namu pārvalde iepirkumu komisija izveidota 
saskaņā ar SIA JK Namu pārvalde 20.07.2006. 
rīkojumu Nr.35-r, 02.09.2016. rīkojumu Nr.48-r, 
16.07.2018. rīkojumu Nr.73-r. 

Iepirkuma nosaukums: Jumta remonts daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām 
Auseklīša ielā 21, Bebru ielā 23, Jaunā ielā 22, 
Viesītes ielā 49, Jēkabpilī. 

Iepirkuma identifikācijas numurs: JKNP 2018/15 
Iepirkuma pamatojums Publisko iepirkumu likuma 9.pants 
Paziņojums par plānoto līgumu publicēts IUB: 21.09.2018. 
 

II. INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTIEM 
 

Pretendenti, kas iesniedza Piedāvātā vērtējama līgumcena (EUR bez PVN 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JuN" 
Reģ. Nr.45403020599 
Mežrūpnieku iela 6A, Jēkabpils, LV-5201 

1.daļa 9 706,64 euro (deviņi tūkstoši septiņi simti seši 
euro, 64 centi) 

2.daļa 7 101,86 euro (septiņi tūkstoši viens simts 
viens euro, 86 centi) 

3.daļa 11 928,24 euro (vienpadsmit tūkstoši deviņi 
simti divdesmit astoņi euro, 24 centi) 

4.daļa 17 324,83 euro (septiņpadsmit tūkstoši trīs 
simti divdesmit četri euro, 83 centi) 

SIA "Poly Systems" 
Reģ. Nr.50103780271 
Salnas iela 13-34, Rīga, LV-1021 

1.daļa 10 988,83 euro (desmit tūkstoši deviņi simti 
astoņdesmit astoņi euro, 83 centi) 

2.daļa 8 307,36 euro (astoņi tūkstoši trīs simti septiņi 
euro, 36 centi) 

3.daļa 12 129,76 euro (divpadsmit tūkstoši viens 
simts divdesmit deviņi euro, 76 centi) 

4.daļa 17 403,16 euro (septiņpadsmit tūkstoši četri 
simti trīs euro, 16 centi) 

Noraidītie pretendenti  Noraidīšanas iemesls 

SIA "Poly Systems" 
Reģ. Nr.50103780271 
Salnas iela 13-34, Rīga, LV-1021 

1.daļa Noraidīšanas pamatojums – nav saimnieciski 
izdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka 
piedāvātā cena. 

2.daļa Noraidīšanas pamatojums – nav saimnieciski 
izdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka 
piedāvātā cena. 

3.daļa Noraidīšanas pamatojums – nav saimnieciski 
izdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka 
piedāvātā cena. 

4.daļa Noraidīšanas pamatojums – nav saimnieciski 
izdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka 
piedāvātā cena. 

 

III. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU 
 

Pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas 
tiesības: 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JuN" 
Reģ. Nr.45403020599 
Mežrūpnieku iela 6A, Jēkabpils, LV-5201 
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Uzvarētāja piedāvātā vērtējamā līgumcena 
EUR bez PVN 21%: 

1.daļa 9 706,64 euro (deviņi tūkstoši septiņi simti seši 
euro, 64 centi) 

2.daļa 7 101,86 euro (septiņi tūkstoši viens simts 
viens euro, 86 centi) 

3.daļa 11 928,24 euro (vienpadsmit tūkstoši deviņi 
simti divdesmit astoņi euro, 24 centi) 

4.daļa 17 324,83 euro (septiņpadsmit tūkstoši trīs 
simti divdesmit četri euro, 83 centi) 

Uzvarētāju salīdzinošās priekšrocības: Iepirkuma 1., 2., 3., 4.daļā piedāvājums ar viszemāko 
cenu, kas atbilst iepirkuma Nolikuma prasībām. 

Lēmums: Piešķirt līguma slēgšanas tiesības pretendentam 
Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "JuN", 
reģistrācijas Nr.45403020599, juridiskā adrese: 
Mežrūpnieku iela 6A, Jēkabpils, LV-5201, noteikt 
līgumcenu  
1.daļa 9 706,64 euro (deviņi tūkstoši septiņi simti 

seši euro, 64 centi) bez PVN. Noteikt līguma 
termiņu – līdz 2019.gada 29.jūnijam 
(neskaitot iespējamās tehnoloģiskās pauzes 
būvniecībai nepiemērotu klimatisko apstākļu 
dēļ vai citus līgumā paredzētus gadījumus). 

2.daļa 7 101,86 euro (septiņi tūkstoši viens simts 
viens euro, 86 centi) bez PVN. Noteikt līguma 
termiņu – līdz 2019.gada 29.jūnijam 
(neskaitot iespējamās tehnoloģiskās pauzes 
būvniecībai nepiemērotu klimatisko apstākļu 
dēļ vai citus līgumā paredzētus gadījumus). 

3.daļa 11 928,24 euro (vienpadsmit tūkstoši deviņi 
simti divdesmit astoņi euro, 24 centi) bez 
PVN. Noteikt līguma termiņu – līdz 
2019.gada 29.jūnijam (neskaitot iespējamās 
tehnoloģiskās pauzes būvniecībai nepiemērotu 
klimatisko apstākļu dēļ vai citus līgumā 
paredzētus gadījumus). 

4.daļa 17 324,83 euro (septiņpadsmit tūkstoši trīs 
simti divdesmit četri euro, 83 centi) bez PVN. 
Noteikt līguma termiņu – līdz 2019.gada 
29.jūnijam (neskaitot iespējamās 
tehnoloģiskās pauzes būvniecībai nepiemērotu 
klimatisko apstākļu dēļ vai citus līgumā 
paredzētus gadījumus). 

Saistītie protokoli: 21.09.2018. SIA JK Namu pārvalde iepirkumu 
komisijas sēdes protokols Nr.47. 
04.10.2018. SIA JK Namu pārvalde iepirkumu 
komisijas piedāvājumu atvēršanas sēdes protokols 
Nr.48. 
12.10.2018. SIA JK Namu pārvalde iepirkumu 
komisijas piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols 
Nr.49. 

 

IV. LĒMUMA PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA 
 

Saskaņā ar PIL 9.panta divdesmit trešo daļu, Pretendents, kurš iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz 
kuru 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. 

 

 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs   __________________               I.Geistarts 
 

 

 

 

 

 

Komisijas locekļi    __________________               D.Vībāne 
 

 

 

 

 

__________________               A.Osipovs 


