
CENU APTAUJAS 
Nr.VN2022/4CA 

Ieejas mezglu seguma, balstu un jumtiņu dekoratīvās apdares atjaunošana Graudu 
ielā 6a, Valmierā, Valmieras novadā 

Z IŅO J U M S  
 

Valmiera, 2022.gada 27.septembris  
 

   Pasūtītājs: 
Nosaukums: SIA „VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” 
Reģistrācijas Nr.: 44103022271 
Adrese: Semināra iela 2a, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201 
Tālrunis: 64207300 

 
Iepirkuma identifikācijas Nr. VN 2022/4CA 

Iepirkuma procedūra – Cenu aptauja 

Līguma priekšmets – Ieejas mezglu seguma, balstu un jumtiņu dekoratīvās apdares 
atjaunošana Graudu ielā 6a, Valmierā, Valmieras novadā. 

Paziņojums par līgumu publicēts SIA “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” mājas lapā 
https://www.v-nami.lv/iepirkumi/ 2022. gada 8.septembrī  

Iepirkumu organizē iepirkumu komisija, kas izveidota ar SIA “VALMIERAS 
NAMSAIMNIEKS" 30.03.2022. valdes lēmumu (protokols Nr.1.2/1/6). 

Iepirkumu komisijas sastāvs : 
Komisijas priekšsēdētājs: Ilmārs Skādulis 
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Jolanta Broka 
Komisijas locekļi: Madara Kiļupe  

Santa Kleina 
 Inga Dukure 
Komisijas sekretārs: Andra Rūse 

Piedāvājuma izvēles kritēriji: 

Iepirkumu komisija piešķir līguma slēgšanas tiesības pretendentam ar viszemākās 
cenas piedāvājumu, kas atbilst cenu aptaujas nolikuma un tā pielikumu prasībām, un 
nav atzīstams par nepamatoti lētu. 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 2022.gada 16.septembris, līdz plkst.14:00 

Piedāvājumi tika atvērti 2022.gada 16.septembrī plkst.14:00 

2022.GADA 27.SEPTEMBRA IEPIRKUMU KOMISIJAS SĒDE (PROTOKOLS NR.141)  
Izskatāmie jautājumi:  
Sēdes norise: 
1. Piedāvājumu atbilstības pārbaude iepirkuma nolikuma prasībām, uzvarētāja 

noteikšana 
Piedāvājumu ir iesniedzis viens pretendents: 

Pretendents Iesniegšanas datums 
un laiks 

Cena saskaņā ar 
pielikumu Nr.5  
bez PVN 21% 

SIA "JK Flooring"  
Reģ.Nr. 44103045344 15.09.2022. plkst.21:41 EUR 5 545.15 
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Iepirkuma komisija konstatē: 

Iepirkuma komisija konstatē:  
Pretendenta SIA "JK Flooring"  Reģ.Nr. 44103045344 cenu piedāvājums atbilst cenu 
aptaujas prasībām. 
Komisija atklāti balsojot: PAR – I.Skādulis, J. Broka, M. Kiļupe, S. Kleina, I. Dukure;  

PRET – nav; 
ATTURAS – nav. 

Iepirkumu komisija nolemj: 
Līguma slēgšanas tiesības piešķirt vienīgajam pretendentam: SIA “JK Flooring”, 
Reģ.Nr.44103045344, juridiskā adrese: Voldemāra Baloža iela 20 - 30, Valmiera, 
Valmieras novads, LV- 4201. Piedāvātā cena Ieejas mezglu seguma, balstu un 
jumtiņu dekoratīvās apdares atjaunošanai Graudu ielā 6a, Valmierā, Valmieras 
novadā ir EUR 5’545.15 (pieci tūkstoši pieci simti četrdesmit pieci euro, 15 centi) bez 
PVN 21%, paredzamais līguma izpildes termiņš – 3 nedēļas, darbus uzsākot 5 (piecu) 
darbu dienu laikā pēc būvlaukuma nodošanas uzņēmējam darbu uzsākšanai. 

ATLASES PRASĪBAS / ATLASES DOKUMENTI SIA "JK FLOORING"  
1. Pretendents var būt jebkura persona, kā arī piegādātāju apvienība 

jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā sniegt pakalpojumus 
un ir iesniegusi piedāvājumu Cenu aptaujai, atbilstoši šī nolikuma 
prasībām. 

1.1. Pretendenta pieteikums, kuru aizpilda atbilstoši   Cenu 
aptaujas   nolikuma   pielikumam   Nr.4. “Pieteikums”. 

1.2. Pretendenta amatpersonas ar pārstāvības tiesībām izdota 
pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija) citai personai 
parakstīt piedāvājumu, ja tā atšķiras no Latvijas Republikas 
Uzņēmumu reģistrā norādītās. 

ATBILST 

2. Pretendents ir reģistrēts, licencēts un/vai sertificēts atbilstoši 
attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, tiesīgs veikt Pasūtītājam 
nepieciešamos darbus vai pakalpojumus.  

2.1. Pretendenta reģistrācijas faktu Komisija pārbauda Uzņēmumu 
reģistra mājaslapā (www.ur.gov.lv). 

2.2. Ārvalstīs reģistrētam pretendentam, kurš nav reģistrēts 
Uzņēmumu reģistrā, jāpievieno attiecīgos faktus apliecinoši 
dokumenti (kopijas). 

ATBILST 

3. Pretendents ir reģistrēts, licencēts un/vai sertificēts atbilstoši 
attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, tiesīgs veikt Pasūtītājam 
nepieciešamos būvdarbus vai pakalpojumus. 
Gadījumā, ja pretendents piedāvājuma iesniegšanas brīdī nav 
reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, tam līdz 
iepirkuma līguma noslēgšanai ir jāveic visas nepieciešamās 
darbības, lai tiktu reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu 
reģistrā 

3.1. Komisija pārbauda Būvniecības informācijas sistēmā 
(https://bis.gov.lv) pieejamo informāciju 

ATBILST 

4. Tehniskā specifikācija atbilstoši nolikuma 1.pielikumam ATBILST 

5. Pretendents iesniedz sagatavotu finanšu piedāvājumu, kuru 
aizpilda atbilstoši Cenu aptaujas nolikuma pielikumam Nr.5 
„Finanšu piedāvājums”.   

ATBILST 
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Komisijas priekšsēdētājs Ilmārs Skādulis _______________ 
  (paraksts) 

 
Komisijas sekretārs 

 
Andra Rūse 

 
_______________ 

  (paraksts) 

 


