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1.§ 
Iepirkuma Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā  

„Rubeņu kapsētas kapličas būvniecība”,  
identifikācijas Nr.JNP/2013/34, rezultātu apstiprināšana 

___________________________________________________________________________ 
M.Cankale 

 
Lai nodrošinātu un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veiktu būvdarbu pakalpojumu 

iepirkumu Rubeņu kapsētas kapličas būvniecībai, Jēkabpils novada pašvaldības Iepirkumu komisija 
2013.gada 25.jūlija sēdē (protokols Nr.2-25/73, 1.§) nolēma apstiprināt dokumentāciju iepirkumam 
Publisko iepirkumu likumu 8.1panta kārtībā – „Rubeņu kapsētas kapličas būvniecība”, identifikācijas 
Nr.JNP/2013/34. 

Līdz 2013.gada 6.augusta plkst.12:00, t.i., piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, iesniegti 3 
(trīs) piedāvājumi. 

2013.gada 19.augusta sēdē Iepirkumu komisija veica piedāvājumu vērtēšanu (protokols Nr.2-
25/85, 1.§), kur tika konstatēts, ka SIA „AV Būvnieks” un SIA „J-BŪVE” iesniegtajos finanšu 
piedāvājumos ir pieļautas aritmētiskās kļūdas. Iepirkumu komisija nolēma labot aritmētiskās kļūdas SIA 
„AV Būvnieks” un SIA „J-BŪVE” iesniegtajos piedāvājumos. 2013.gada 20.augustā par aritmētisko 
kļūdu labojumiem tika nosūtītas vēstules SIA „AV Būvnieks” (vēstules Nr.2-25/725) un SIA „J-BŪVE” 
(vēstules Nr.2-25/726). 

2013.gada 22.augustā Jēkabpils novada pašvaldībā tika saņemts SIA „J-BŪVE” apliecinājums 
(reģistrācijas Nr.2-25/1279) par piekrišanu aritmētisko kļūdu labojumiem. 

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta 5.2 daļā noteikto, pirms lēmuma par iepirkuma 
rezultātiem pieņemšanas iepirkuma komisija pieprasa no pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma 
slēgšanas tiesības, izziņu, ka tam nav nodokļu parādu [..], kas kopsummā pārsniedz 100 latus. Šādus 
dokumentus pasūtītājs nepieprasa, ja attiecīgā informācija ir pieejama publiskajās datubāzēs vai tiešsaistē 
attiecīgo kompetento iestāžu pārziņā esošajās informācijas sistēmās. Saskaņā ar likuma par Nodokļiem un 
nodevām 18.panta pirmās daļas 8.punktu, kas stājies spēkā 2013.gada 1.aprīlī, nodokļu administrācijas 
pienākumi ir nodrošināt nodokļu (nodevu) iekasēšanas publiskumu, regulāri publicējot informāciju par 
atsevišķu nodokļu (nodevu) [..], kuriem Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parāda 
kopsumma pārsniedz 100 latus[..]. Informāciju par minētajiem parādniekiem iekļauj Valsts ieņēmumu 
dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē [..]. 

SIA „J-BŪVE” iesniegtais piedāvājums ir ar viszemāko cenu, līdz ar to, tā ir atzīstama par 
pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. 

Iepirkumu komisija 2013.gada 22.augustā nolēma ielūkoties Valsts ieņēmumu dienesta 
administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē. Saskaņā ar 2013.gada 15.augusta izziņā Nr.47692 
norādīto informāciju secināms, ka SIA „J-būve”, reģistrācijas Nr.45403021096, uz 2013.gada 7.augustu 
nav nodokļu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu. 
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Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 2.pantu, 8.1panta 
pirmo, piekto, piekto prim viens, piekto prim divi piekto prim tris, sesto un septīto daļu, 23.panta piekto 
daļu, 24.pantu,  

[..] 
Jēkabpils novada pašvaldības Iepirkuma komisija NOLEMJ: 
 
1. Atzīt SIA „J-BŪVE”, reģistrācijas Nr.45403021096, juridiskā adrese „Akācijas” 2-16, Gārsenes 

pagasts, Jēkabpils novads, LV-5218, par Publisko iepirkumu likumu 8.1panta kārtībā veiktā 
iepirkuma „Rubeņu kapsētas kapličas būvniecība”, identifikācijas Nr.JNP/2013/34, uzvarētāju ar 
piedāvāto cenu LVL 57 176,55 (bez PVN); 

[..] 

 


