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Paziņojuma publicēšanas datums 29.08.2013. 

www.marupe.lv - sadaļā Publiskie iepirkumi 

Identifikācijas numurs: 

MND 2013/30 

CPV KODS: 45233260-9 (Gājēju celiņu būvdarbi) 

Iepirkuma nosaukums: 

„Gājēju celiņa un apgaismojuma izbūve autoceļa V15 posmā no 1,83. līdz 2,89. kilometram” 

Iepirkuma veids: 

Būvdarbi 

Pasūtītājs: 

Mārupes novada Dome, reģ.Nr. 90000012827, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā, 

LV-2167. 

Piedāvājuma izvēles kritērijs: 

Iepirkuma noteikumiem atbilstošs piedāvājums ar zemāko cenu Ls bez PVN. 

Iepirkuma komisija vienbalsīgi nolēma, ka: 
1. pretendenta SIA „Mārupes ceļinieks”, reģ. Nr. 40003806089, Ozolu iela 10, Jaunmārupe, 

LV-2166, tālr: 29241822, e-pasts: info@celinieks.lv, iesniegtais piedāvājums atbilst 
visām Iepirkuma noteikumu prasībām, tas ir piedāvājums ar zemāko cenu un, 
pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.

1
 panta piekto trīs prim daļu un Iepirkuma 

nolikuma 5.2.1. apakšpunktu, līguma slēgšanas tiesības piešķirt pretendentam 
SIA „Mārupes ceļinieks” par gājēju celiņa un apgaismojuma izbūvi autoceļa V15 posmā 
no 1,83. līdz 2,89. kilometram par līguma summu Ls 98 395,89 (deviņdesmit astoņi 
tūkstoši trīs simti deviņdesmit pieci lati un astoņdesmit deviņi lati) bez PVN un 
Ls 119 059,03 (viens simts deviņpadsmit tūkstoši piecdesmit deviņi lati un 03 santīmi) ar 
21% PVN. 

2. pretendenta SIA „Ķekavas – PMK”, reģ.Nr. 40003124389, piedāvājums ir Iepirkuma 
noteikumu prasībām atbilstošs, bet tas nav piedāvājums ar zemāko cenu (piedāvātā cena 
Ls 102 796,28 (viens simts divi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit seši lati un 28 santīmi) 
bez PVN). 

3. pretendenta SIA „DOMA-būve”, reģ.Nr. 46103005212, piedāvājums ir Iepirkuma 
noteikumu prasībām atbilstošs, bet tas nav piedāvājums ar zemāko cenu (piedāvātā cena 
Ls 108 708,96 (viens simts astoņi tūkstoši septiņi simti astoņi lati un 96 santīmi) bez 
PVN). 

4. pretendenta AS „Ceļu pārvalde” piedāvājums neatbilst Iepirkuma noteikumu 3.1. punkta 
prasībām, jo nav iesniegta Iepirkuma noteikumu 3.1. punktā noteiktā vienošanās ar 
norādīto apakšuzņēmēju SIA „BALTERA PLUSS”, un izslēdza pretendentu no dalības 
Iepirkumā. 

5. pretendenta AS „A.C.B.”, reģ.Nr. 40003095713, piedāvājums ir Iepirkuma noteikumu 
prasībām atbilstošs, bet tas nav piedāvājums ar zemāko cenu (piedāvātā cena 
Ls 148 708,96 (viens simts astoņi tūkstoši septiņi simti astoņi lati un 96 santīmi) bez 
PVN). 

6. pretendenta SIA „Premier Line” piedāvājums neatbilst Iepirkuma noteikumu 3.1. punkta 
prasībām, jo pretendenta vidējais finanšu apgrozījums nav divas reizes lielāks nekā 
pretendenta piedāvātā līguma summa, savukārt vienošanās protokolā nav atrunāts, ka viņa 
rīcībā būs apakšuzņēmēja finanšu resursi un izslēdza pretendentu no dalības Iepirkumā. 

Lēmuma pieņemšanas datums: 

2013. gada 29. augusts. 

Līguma izpildītājs: 

SIA „Mārupes ceļinieks”, reģ. Nr. 40003806089, Ozolu iela 10, Jaunmārupe, LV-2166, 

tālr: 29241822, e-pasts: info@celinieks.lv 

Līguma summa bez PVN: 

Līguma summa Ls 98 395,89 (deviņdesmit astoņi tūkstoši trīs simti deviņdesmit pieci lati un 

astoņdesmit deviņi lati) bez PVN. 

Paziņojumu sagatavoja: 
Inga Galoburda 
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