
 
 

ZEMSLIEKŠŅA IEPIRKUMA (CENU APTAUJAS) DOKUMENTĒŠANA 

Cenu aptauja “PVC logu bloku uzstādīšana Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī” 

Identifikācijas Nr. JP 2021/5-C 

Pamatojums: 

Pasūtītāja nosaukums: SIA “Jēkabpils pakalpojumi” 

Nr.p.k. JP 2021/5-C 

Iepirkuma nepieciešamības apzināšanās datums Tirgus izpēte tiek veikta no 26.07.2021. līdz 9.08.2021. pulksten 10:00 

Mērķis, kādam veicams iepirkums konkrētajā laika posmā PVC logu bloku uzstādīšana Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī 

Paredzamā līgumcena (Bez PVN) 1200,00 euro (tūkstotis divi simti euro, nulle centi) 

Iepirkuma priekšmeta apraksts (veicamo būvdarbu, preču piegādes vai 

pakalpojumu uzskaitījums (apjomi)) 

Saskaņā ar paziņojumā par cenu aptauju “PVC logu bloku uzstādīšana Zemgales ielā 

24/1, Jēkabpilī”, identifikācijas Nr. JP 2021/5-C, izvirzītajām minimālajām prasībām. 

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

Dalībnieki: 

  1. piegādātājs 

1. Piegādātāja, pakalpojuma sniedzēja vai būvdarbu veicēja nosaukums SIA “TEDS” 

Reģ.Nr.42402004335 

Grāvju iela 6, Rēzekne, LV-4600 

2. Informācija par piedāvājuma saņemšanas veidu (elektroniski, pa pastu, 

personīgi) 
elektroniski 

3. Piezīmes, papildus informācija 
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SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU 

JĒKABPILS PAKALPOJUMI 
Zemgales iela 24/1 Jēkabpils 

PVN reģ. Nr. LV 45403006010 

_______________________________________________ 
Tālr.: 65237664, grāmatv.tāl.: 29611391, e-pasts: jekpak@jekpak.lv 

A/S SEB Banka Jēkabpils fil.kods UNLALV2X009, konts LV80UNLA0009003467779 



Iesniegto piedāvājumu vērtējums: 

  1. piegādātājs 

1. Piegādātāja, pakalpojuma sniedzēja vai būvdarbu veicēja nosaukums 

SIA “TEDS” 

Reģ.Nr.42402004335 

Grāvju iela 6, Rēzekne, LV-4600 

2. Pretendenta piedāvājuma cena EUR (bez PVN) 580,30 

3. 

Citi piedāvājumu vērtēšanas kritēriji/ kritēriju īpatsvars/ kritēriju 

vērtējuma kopsumma (ja visizdevīgākais piedāvājums nav zemākā 

cena) 

------------- 

4. Informācija par pieteikuma saņemšanas laiku un veidu 
06.08.2021. pl.17:26 

elektroniski 

5. Piezīmes, papildus informācija Iesniegtais piedāvājums atbilst izvirzītajām prasībām 

6. Vai jāveic iepirkums atbilstoši PIL? (“Jā”/ “Nē”) Nē 

7. 
Izvēlētājs piegādātājs, pakalpojuma sniedzējs vai būvdarbu veicējs 

(norāda, ja 6. jautājumā atbilde ir “nē”) 

Piešķirtas līguma slēgšanas tiesības (Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, kuru 

noteica zemākā cena) 

 

Tirgus izpētes veicējs: SIA “Jēkabpils pakalpojumi” sabiedrisko attiecību speciāliste                    ___________________________ Ieva Kancāne 

2021. gada 10. augustā 

Saskaņots: 

SIA “Jēkabpils pakalpojumi” valdes priekšsēdētājs                                                                          ___________________________ Mārtiņš Gluhs 

2021. gada 10. augustā 

Kancāne 28306068 


