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[…] 

1.§ 

Par iepirkuma Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā 

“Atpūtas vietas izveide un labiekārtošana pie dabas objekta informācijas stenda Tadenavā 

“Līdumnieki”, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads “ 
identifikācijas Nr.JNP/2017/1.2-2/28/ INTERREG 

iesniegto piedāvājumu izvērtēšana un rezultātu apstiprināšana 

 

Lai, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā varētu nodrošināt atpūtas vietas izveidi un 

labiekārtošanu pie dabas objekta informācijas stenda Tadenavā “Līdumnieki”, Dunavas pagasts, 

Jēkabpils novads, 2017.gada 25.maijā Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā tika izsludināts 

iepirkums”Atpūtas vietas izveide un labiekārtošana pie dabas objekta informācijas stenda 

Tadenavā “Līdumnieki”, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads”, identifikācijas Nr.JNP/2017/1.2-

2/28/ INTERREG.  

M.Cankale informē, ka līdz piedāvājumu iesniegšanas beigām, tas ir līdz 2017.gada 

7.jūnija plkst.12:00 tika iesniegts 1 (viens) piedāvājums. 

Katrs komisijas loceklis paraksta apliecinājumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 

25.panta pirmo, otro un trešo daļu.  

Iepirkuma komisija atver iesniegto piedāvājumu. Pēc piedāvājuma atvēršanas komisijas 

priekšsēdētāja paziņo pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku, piedāvāto cenu, 

kā arī citas ziņas, kas raksturo šos rādītājus: 

 
Nr. Pretendenta nosaukums, 

reģistrācijas numurs 

 

Adrese, telefons, fakss Iesniegšanas/ 

saņemšanas 

datums un laiks 

1. SIA “Legāts” 

Reģ.Nr.40003814669 

“Bārdiņi”, Lapmežciems, 

Lapmežciema pagasts, Engures 

novads, LV-3118 

06.06.2017. 

plkst.16:56.  

 

M.Cankale ziņo, ka pretendentu Finanšu piedāvājumā norādīto līgumcenu: 

Nr. Pretendenta nosaukums 

Piedāvātā līgumcena EUR 

 (bez PVN) 

 

1. SIA “Legāts” 27 234.32 
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Visi klātesošie Iepirkuma komisijas locekļi parakstās uz pretendenta iesniegto Finanšu 

piedāvājumiem. 

Iepirkuma komisija vērtē iesniegtā piedāvājuma atbilstību iepirkuma nolikumā 

noteiktajām prasībām. 

Izskatot pretendentu atbilstību iepirkuma nolikuma 1.6.; 3.1. un 2.3. punkta prasībām, 

Iepirkuma komisija atzīst, ka pretendents ir noformējis un iesniedzis piedāvājumu iepirkumam 

atbilstoši iepirkuma nolikumam un pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

Pārbaudot pretendentu piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikuma 4.nodaļas prasībām, 

Iepirkuma komisija secina, ka piedāvājumā ir iekļauti visi norādītie dokumenti. 
Vērtējot pretendentu Tehniskos piedāvājumus, Iepirkuma komisija atzīst, ka tie atbilst iepirkuma 

nolikuma 5.nodaļai un Tehniskajai specifikācijai. 

Iepirkuma komisija turpina vērtēt iesniegtā piedāvājuma atbilstību iepirkuma nolikumā 

noteiktajām prasībām. 

Iepirkuma komisija pārbauda pretendenta Finanšu piedāvājumus un atzīst, ka tas atbilst 

iepirkuma nolikumam. Izvērtējot iesniegto piedāvājumu, Iepirkuma komisija nekonstatē 

pretendenta Finanšu piedāvājumā aritmētiskās kļūdas.  

 Saskaņā ar iepirkuma nolikuma 6.1.punktu, piedāvājumu izvēles kritērijs ir saimnieciski 

visizdevīgākais piedāvājums, un pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 51.panta ceturto 

daļu, izvērtēšanai izmantojot tikai cenu.  

Tā kā piedāvājumu iesniedza tikai viens pretendents, Iepirkuma komisija konstatē, ka par 

pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības iepirkumā ir atzīstams SIA 

“Legāts”, jo minētā pretendenta piedāvājums atbilst iepirkuma nolikuma prasībām un vērtēšanas 

kritērijam – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums. 

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta astoto, devīto un desmito daļu Iepirkuma 

komisijai jāpārbauda vai nepastāv apstākļi, kas uzliek par pienākumu izslēgt pretendentu no 

dalības iepirkumā. 

Pārbaudot informāciju Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un informācijas sistēmā EIS, 

Iepirkuma komisija konstatē, ka uz 2017.gada 7.jūniju attiecībā uz SIA SIA “Legāts” nav Valsts 

ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā, valsts sociālās apdrošināšanas 

obligāto iemaksu parādu un nekustamā īpašuma nodokļu parāda, kas kopsummā pārsniedz 150 

euro. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 2.pantu, 

9.panta pirmo, otro, trešo, ceturto, piekto, sesto daļu un trīspadsmito daļu, 25.pantu, 26.panta 

pirmo daļu, iepirkuma nolikuma 5.1. punktu, 

 

atklāti balsojot: PAR – 5 balsis (Maruta Cankale, Ilvija Daņiļeviča, Jānis Subatiņš, Uldis 

Auzāns, Airīte Liepiņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, nepiedalās- nav, 

 

Jēkabpils novada pašvaldības Iepirkuma komisija NOLEMJ: 

 

1. Iepirkumā ”Atpūtas vietas izveide un labiekārtošana pie dabas objekta informācijas 

stenda Tadenavā “Līdumnieki”, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads”, identifikācijas 

Nr.JNP/2017/1.2-2/28/ INTERREG, atzīt par uzvarētāju sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību SIA “Legāts”, reģistrācijas Nr. 40003814669, juridiskā adrese “Bārdiņi”, 

Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads, LV-3118, ar piedāvāto cenu EUR 

27 234.32 (bez PVN) un uzaicināt noslēgt līgumu par kopējo summu EUR 27 234.32 

(bez PVN). 

2. Informēt pretendentu par iepirkuma ”Atpūtas vietas izveide un labiekārtošana pie dabas 

objekta informācijas stenda Tadenavā “Līdumnieki”, Dunavas pagasts, Jēkabpils 

novads”, identifikācijas Nr.JNP/2017/1.2-2/28/ INTERREG, rezultātiem. 

  

[…] 


