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IEPIRKUMU KOMISIJA 

LĒMUMS  

 

Smiltenē, 2019. gada 23. oktobris Nr. 1.17/143 

 
  Adresāts: Pretendentiem iepirkumā 

„Apliecinājuma kartes izstrāde, tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošana 

 un autoruzraudzība daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas  

Audēju ielā 2, Smiltenē energoefektivitātes paaugstināšanai”,  

ID Nr. SNKUP/2019/4/IEP 

 

Par iepirkuma „Apliecinājuma kartes izstrāde, tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošana un 

autoruzraudzība daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Audēju ielā 2, Smiltenē energoefektivitātes 

paaugstināšanai”, ID Nr. SNKUP/2019/4/IEP līguma tiesību piešķiršanu 

 

Pasūtītājs: SIA “Smiltenes NKUP”, reģ. Nr. LV43903000435. 

Iepirkuma priekšmets: „Apliecinājuma kartes izstrāde, tehniskās apsekošanas atzinuma 

sagatavošana un autoruzraudzība daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Audēju ielā 2, Smiltenē 

energoefektivitātes paaugstināšanai”, ID Nr. SNKUP/2019/4/IEP  

Lēmuma pieņemšanas datums: 23.10.2019. 

 

 Publisko iepirkumu komisija (turpmāk tekstā - Komisija) 2019. gada 23. oktobrī pieņem 

lēmumu par uzvarētāju iepirkumā „Apliecinājuma kartes izstrāde, tehniskās apsekošanas 

atzinuma sagatavošana un autoruzraudzība daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Audēju ielā 2, 

Smiltenē energoefektivitātes paaugstināšanai”, ID Nr. SNKUP/2019/4/IEP atzīt un līgumu slēgt ar 

SIA”AMB Design”, reģ. nr. 40203113369 ar piedāvāto līgumcenu 10 850,00 (desmit tūkstoši 

astoņi simti piecdesmit eiro un 00 centi) bez PVN. 
Iepirkumā ar identifikācijas numuru SNKUP/2019/4/IEP piedāvājumus iesnieguši 4 (četri) 

pretendenti. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās, piedāvājumu drīkst iesniegt tikai par visu 

iepirkuma priekšmetu. Piedāvājumā drīkst būt tikai viens finanšu piedāvājuma variants. 

Piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka, 

ņemot vērā tikai cenu. 

 

 

Nr. Pretendents Cena EUR, bez PVN 

1. 

SIA "REM PRO"  

22 233,00 Reģ. Nr. 41503041904, adrese: 18. Novembra iela 37A, 

Daugavpils, Latvija, LV-5401, epasts: info@rem.lv  

2. 

SIA “BALTS UN MELNS” 

13 400,00 Reģ. Nr. 40003659614, adrese: Gaujas iela 5, Rīga, LV-1026, 

epasts: gatis@baltsunmelns.lv 

3. 

SIA “JaunRīga ECO” 

15 800,00 Reģ. Nr. 40103680902, adrese: Rīga, Duntes iela 28-3, LV-

1005, epasts: info@jaunriga-eco.lv 
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4. 

SIA”AMB Design” 

10 850,00 
Reģ. Nr. 40203113369, juridiskā adrese: “Brūveri”, Jūrkalnes 

pag., Ventspils nov., LV-3626, epasts: 

evelina.ercina@gmail.com 

 

Pārbaudot Pretendentu iesniegto dokumentu atbilstību iepirkuma nolikumam, Iepirkumu 

komisija (turpmāk tekstā - Komisija) konstatē, ka SIA "REM PRO", SIA “BALTS UN MELNS”, 

SIA “JaunRīga ECO” un SIA”AMB Design” piedāvājumi atbilst visām nolikuma prasībām un 

būtiskas neatbilstības nolikuma prasībām netika konstatētas. Finanšu piedāvājumos aritmētiskās 

kļūdas netika konstatētas. 

Komisija vērtējot saimnieciski izdevīgāko Piedāvājumu, pamatojoties uz iepirkuma 

nolikuma 5.5. apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem, konstatē: ka par saimnieciski izdevīgāko 

piedāvājumu tiek atzīts SIA “RST Company” piedāvājums. Piedāvājums atbilst visām Nolikuma 

prasībām un ir ar viszemāko cenu.  

Atbilstoši iepirkuma nolikuma 2.7.5. punktam un 22.10.2019. gada dzīvokļu īpašnieku 

aptaujai “Par iepirkuma Nr. SNKUP/2019/4/IEP Apliecinājuma kartes izstrāde, tehniskās 

apsekošanas atzinuma sagatavošana un autoruzraudzība daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Audēju 

ielā 2, Smiltenē energoefektivitātes paaugstināšanai”, rezultātu apstiprināšanas”, komisijas locekļi 

par potenciālo uzvarētāju atzīst SIA”AMB Design”, reģ.nr. 40203113369.  

Saskaņā Publisko iepirkumu likuma 42. panta izslēgšanas nosacījumiem un atbilstoši 2013. 

gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1516 “Publisko iepirkumu elektronisko 

izziņu noteikumi”, pārbauda informāciju e-izziņu sistēmā – www.eis.gov.lv uz piedāvājumu 

iesniegšanas brīdi 30.09.2019. un lēmuma pieņemšanas brīdi 23.10.2019., ka uz šo Pretendentu 

(SIA”AMB Design”), neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42. panta izslēgšanas nosacījumi. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 25. panta 

piektās daļas, 26. panta pirmās daļas, vienbalsīgi balsojot ar 3 (trīs) balsīm “Par” (A. Vīvuliņš, G. 

Eislers, B.Cīrule), NOLEMJ: 

1) Par iepirkuma „Apliecinājuma kartes izstrāde, tehniskās apsekošanas atzinuma 

sagatavošana un autoruzraudzība daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Audēju ielā 2, Smiltenē 

energoefektivitātes paaugstināšanai”, ID Nr. SNKUP/2019/4/IEP uzvarētāju atzīt un līguma 

slēgšanas tiesības piešķirt pretendentam - SIA”AMB Design”, reģ.nr. 40203113369, juridiskā 

adrese: “Brūveri”, Jūrkalnes pag., Ventspils nov., LV-3626, ar piedāvāto līgumcenu 10 850,00 

(desmit tūkstoši astoņi simti piecdesmit eiro un 00 centi) bez PVN.  
  

Publisko iepirkumu komisijas lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Tiesības 

iesniegt iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem, vai pārsūdzēt lēmumu var Iepirkuma 

Uzraudzības Birojā, Eksporta ielā 6, Rīga, LV-1010, 10 (desmit) dienu laikā pēc šī lēmuma 

publicēšanas, un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68. pantu. 

Komisijas priekšsēdētājs: A.Vīvuliņš _______________________ 

 

Sagatavoja: B. Cīrule 26343318 

 
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

http://www.eis.gov.lv/

