ZEMSLIEKŠŅA IEPIRKUMA (CENU APTAUJA) DOKUMENTĒŠANA
Cenu aptaujai “Autotransporta tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi”
Identifikācijas Nr. JKNP 2021/8-C
Pamatojums:
Pasūtītāja nosaukums:
Nr.p.k.
Cenu aptaujas nepieciešamības apzināšanās datums
Mērķis, kādam veicams iepirkums konkrētajā laika posmā
Cenu aptaujas priekšmeta apraksts (iegādājamās preces apjoms)
Piedāvājuma vērtēšanas kritēriji
Uzaicinātās personas:
1.

Piegādātāja, pakalpojuma sniedzēja nosaukums

2. Informācijas par piedāvājuma saņemšanas veidu (elektroniski; pa pastu, personīgi)
3. Piezīmes, papildus informācija
Iesniegto piedāvājumu vērtējums:
1.

Piegādātāja, pakalpojuma sniedzēja vai būvdarbu veicēja nosaukums

SIA JK Namu pārvalde
2021/8-C
Cenu aptauja tika veikta no 23.12.2021. līdz 07.01.2022.pl.10:00
Autotransporta tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi SIA JK Namu pārvalde autoparkam
Autotransporta tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi – 12 mēneši
Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka zemākās cenas un pastāvīgā klienta atlaides
punktu kopsumma
1.piegādātājs, pakalpojuma sniedzējs
SIA MARTEKS
Reģ. Nr.45403009638
“Lazdugravas”, Kūku pag., Jēkabpils novads, LV-5222
personīgi
-----------1.piegādātājs, pakalpojuma sniedzējs
SIA MARTEKS
Reģ. Nr.45403009638
“Lazdugravas”, Kūku pag., Jēkabpils novads, LV-5222
25,00

2. Pretendenta piedāvājuma cena EUR (bez PVN) (ieskaitot piedāvāto atlaidi) par
autoservisa vienu darba stundu remonta un tehniskās apkopes darbiem
3. Pastāvīgā klienta atlaide no visu rezerves daļu, smērvielu, palīgmateriālu cenas
40 %
Pretendenta servisā (%)
4. Citi piedāvājumu vērtēšanas kritēriji /kritēriju īpatsvars/ kritēriju vērtējuma
Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, kas atbilst cenu aptaujas nolikuma prasībām,
kopsumma (ja visizdevīgākais piedāvājums nav ar zemāko cenu)
tehniskajai specifikācijai un iegūst vislielāko punktu skaitu, saskaņā ar cenu aptaujas nolikuma
7.5.punkta nosacījumiem
5. Pretendenta iegūtais punktu skaits, saskaņā ar cenu aptaujas nolikuma7.5.punkta
100 punkti
nosacījumiem
6. Informācijas par cenu piedāvājuma saņemšanas datumu un laiku
07.01.2022. pl.09:55
personīgi
7.
8.
9.

Piezīmes, papildus informācija
Vai jāveic iepirkums atbilstoši PIL? („Jā”/ „Nē”)
Izvēlētais piegādātājs, pakalpojuma sniedzējs (norāda, ja 6. jautājumā atbilde ir „Nē”

Pielikumā:
1) SIA MARTEKS finanšu piedāvājums uz 1 (vienas) lapas.
Cenu aptaujas veicējs: SIA JK Namu pārvalde ražošanas vadītājs
2022.gada 12.janvārī
Saskaņots:
SIA JK Namu pārvalde valdes locekle
2022.gada 12.janvārī
B. Balule, 65231206
baiba.balule@jknp.lv

Iesniegtais piedāvājums atbilst tehniskās specifikācijas prasībām
nē
Piešķirtas līguma slēgšanas tiesības (saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, kuru noteica
zemākās cenas un pastāvīgā klienta atlaides punktu kopsumma).
________________________

________________________

Jānis Kārkliņš

Elita Freija

