
Informatīvs paziņojums par iepirkuma veikšanu 
saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. panta (1) daļas pirmo punktu 

Pasūtītāja nosaukums  Mārupes novada Dome 

Nodokļu maksātāja 

reģistrācijas Nr.  

90000012827 

Adrese  Daugavas iela 29, Mārupes novads, LV2167 

Tālrunis  +371 67149860,+371 28391714 

Fakss  +371 67129858 

Kontaktpersona  Ivars Punculis (tālrunis:+371 67149877, +371 29236436, e-pasts: 

Ivars.Punculis@marupe.lv,  

Jurijs.Kornevs (tālrunis +37167149863, e-pasts: 

 Jurijs.Kornevs@marupe.lv, 

Ināra Maļinovska (tālrunis: +371 67149860,+371 28391714) e-

pasts: Inara.Malinovska@marupe.lv 

Iepirkuma 

identifikācijas Nr.  

MND2014/33 

Paredzamā 

iepirkuma priekšmets  

Mārupes novada ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2014.-

2016.gada ziemas sezonā  

Iepirkuma priekšmeta īss 

apraksts  

 Mārupes novada ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas darbi līguma 

darbības laikā jāveic saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem 

Nr.224 no 09.03.2010 „Noteikumi par valsts un pašvaldību 

autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”. 

Iepirkuma priekšmets detalizēti aprakstīts iepirkuma 

dokumentācijai pievienotajā „Mārupes novada ceļu ikdienas 

uzturēšanas darbu Tehniskās specifikācijas”. Darbi jāveic 

atbilstoši „Mārupes novada auto ceļu saraksts ar uzturēšanas 

klasēm ”. 

Iepirkums ir sadalīts divās atsevišķās daļās: 

Iepirkuma 1.daļa – Mārupes novada ielu un ceļu uzturēšanas darbi 

ziemas sezonā atbilstoši ielu sarakstam Tīraines ciemā un Mārupes 

ciemā. 

Iepirkuma 2.daļa - Mārupes novada ielu un ceļu uzturēšanas darbi 

ziemas sezonā atbilstoši ielu sarakstam Jaunmārupes ciemā un 

Skultes ciemā. 

CPV kods: 45233141-9 (ceļu uzturēšanas darbi) 

Paredzamai līguma 

izpildes laiks 

No 31.10.2014. –29.04.2016. 

Paredzamā kopējā  

līgumcena  

1.iepirkuma daļā - 150 000 EUR (neieskaitot PVN 21%) 

2.iepirkuma daļā – 80 000 EUR (neieskaitot PVN 21%) 

Piedāvājuma 

nodrošinājums 
Pretendents iesniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas 

Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrētas 

bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu neatsaucamu 

piedāvājuma nodrošinājumu katrai iepirkuma daļai uz kuru 

piesakās -3 000,00 EUR (trīs tūkstoši euro un 00 centi) apmērā 

1.iepirkuma daļā un 1 600,00 EUR (viens tūkstotis seši simti euro 

un 00 centi) apmērā 2.iepirkuma daļā (atbilstoši formai 

mailto:Ivars.Punculis@marupe.lv


5.pielikums) vai līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai iemaksā 

pasūtītāja - Mārupes novada Domes, norēķinu kontā 

(LV69UNLA0003011130405) ar atzīmi „Piedāvājuma 

nodrošinājums atklātam konkursam „Mārupes novada ielu un 

ceļu uzturēšanas darbi 2014.-2016.gada ziemas sezonā”, 

identifikācijas numurs MND 2014/33, iepirkuma__.daļai”. 

Piedāvājumu 

iesniegšanas termiņš 

30.09.2014. plkst.12.00 

Dokumentācija Nolikums 

Papildus informācija  Ieinteresēto personu sanāksme notiek visām ieinteresētajām 

personām vienlaikus 2014.gada.11.septembrī, plkst.10.00, 

Mārupes novada Domes būvvaldes sēžu zālē, 1.stāvā, Daugavas 

ielā 29, Mārupes novadā. 

 

Grozījumi nolikumā  

 


