
ZEMSLIEKŠŅA IEPIRKUMA (CENU APTAUJAS) DOKUMENTĒŠANA 
Cenu aptauja “Metāla durvju bloku uzstādīšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Meža ielā 10, Jēkabpilī, kāpņu telpās, saskaņā ar skici”, 

identifikācijas Nr.JKNP 2019/17-C 
 

Pamatojums: 
Pasūtītāja nosaukums: SIA JK Namu pārvalde 
Nr.p.k. JKNP 2019/17-C 
Iepirkuma nepieciešamības apzināšanās datums Tirgus izpēte tiek veikta no 19.08.2019. līdz 26.08.2019. pulksten 9.00 
Mērķis, kādam veicams iepirkums konkrētajā laika posmā Metāla durvju bloku uzstādīšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Meža ielā 10, Jēkabpilī, kāpņu telpās, saskaņā ar 

skici 
Paredzamā līgumcena (bez PVN) 410,00 euro (Četri simti desmit euro, 00 centi) 
Iepirkuma priekšmeta apraksts (veicamo būvdarbu, preču piegādes vai 
pakalpojumu uzskaitījums (apjomi)) 

Saskaņā ar Paziņojumā par cenu aptauju “Metāla durvju bloku uzstādīšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Meža ielā 
10, Jēkabpilī, kāpņu telpās, saskaņā ar skici”, identifikācijas Nr. JKNP 2019/17-C, izvirzītajām minimālajām prasībām 

Piedāvājuma vērtēšanas kritēriji saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka ņemot vērā tikai cenu 
 

Dalībnieki: 
  1.būvdarbu veicējs  2.būvdarbu veicējs 
1. Piegādātāja, pakalpojuma sniedzēja vai būvdarbu veicēja nosaukums SIA "LATTERGO", 

reģ. Nr.45403028889, 
Brīvības iela 156, Jēkabpils, LV-5201 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARDEKS MD", 
Reģ. Nr.45403030563,  
Bebru iela 29-14, Jēkabpils, LV-5201 

2. Informācijas par piedāvājuma saņemšanas veidu (elektroniski; pa pastu, 
personīgi) 

personīgi personīgi 

3. Piezīmes, papildus informācija ------------- ------------- 
 

Iesniegto piedāvājumu vērtējums: 
  1.būvdarbu veicējs  2.būvdarbu veicējs 
1. Piegādātāja, pakalpojuma sniedzēja vai būvdarbu veicēja nosaukums SIA "LATTERGO", 

reģ. Nr.45403028889, 
Brīvības iela 156, Jēkabpils, LV-5201 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARDEKS MD", 
Reģ. Nr.45403030563,  
Bebru iela 29-14, Jēkabpils, LV-5201 

2. Pretendentu piedāvājuma cena EUR (bez PVN) 701,29 410,00 
3. Citi piedāvājumu vērtēšanas kritēriji/kritēriju īpatsvars/kritēriju 

vērtējuma kopsumma (ja visizdevīgākais piedāvājums nav zemākā cena) 
------------- ------------- 

4. Informācijas par piedāvājuma saņemšanas laiku un veidu 26.08.2019. pl.8.25 
personīgi 

26.08.2019. pl.8.33 
personīgi 

5. Piezīmes, papildus informācija Iesniegtais piedāvājums neatbilst izvirzītajām prasībām Iesniegtais piedāvājums atbilst izvirzītajām prasībām 
6. Vai jāveic iepirkums atbilstoši PIL? („Jā”/ „Nē”) nē nē 
7. Izvēlētais piegādātājs, pakalpojuma sniedzējs vai būvdarbu veicējs 

(norāda, ja 6. jautājumā atbilde ir „Nē” 
Noraidīts  

(neatbilst noformēšanas prasībām). 
Piešķirtas līguma slēgšanas tiesības (saimnieciski 

izdevīgākais piedāvājums, kuru noteica zemākā cena). 
 

Pielikumā:  06.09.2019. Zemsliekšņa iepirkuma – cenu aptaujas piedāvājumu vērtēšanas protokols Nr.JKNP 2019/17-C ar pielikumiem. 
 
 

 

 

 
 

 

Tirgus izpētes veicējs: SIA JK Namu pārvalde galvenais inženieris      ________________________                   Jānis Antonovs 
2019.gada 6.septembrī 
 
Saskaņots: 
SIA JK Namu pārvalde valdes loceklis          ________________________                   Ainars Vasilis 
2019.gada 6.septembrī 
 

Vībāne 65231206 


