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Paziņojuma publicēšanas datums 28.04.2014. 

www.marupe.lv - sadaļā Publiskie iepirkumi 

Identifikācijas numurs: 

MND 2014/09 

CPV KODS: 

98393000-4 - Drēbnieku pakalpojumi 

Iepirkuma nosaukums: 

„Tautas tērpu iegāde Mārupes novada pašvaldības iestādēm” 

Iepirkuma veids: 

Pakalpojums 

Pasūtītājs: 

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

LV-2167. 

Iepirkuma metode: 

Iepirkums izsludināts, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.
2
 pantu, piemērojot atvieglotus 

nosacījumus, kas minēti PIL 8.
2
 panta 16. daļas 1. punktā, jo līgums tiek slēgts par PIL likuma 

2. pielikuma B daļā minētajiem pakalpojumiem. 

Lēmums: 

Iepirkuma komisija Iepirkuma priekšmeta I daļā vienbalsīgi nolemj: 

1. atzīt pretendenta SIA „Muduri”, reģ. Nr. 40003487368, Dzeņu iela 3-28, Rīga, LV-1021, 
tālr: 67273784, e-pasts: muduri@inbox.lv, piedāvājumu par piedāvājumu ar zemāko cenu 
un, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.

2
 panta devīto daļu un Iepirkuma 

nolikuma 5.1.1. apakšpunktu, līguma slēgšanas tiesības par tautas tērpu izgatavošanu un 
piegādi Mārupes kultūras namam, Mārupes vidusskolai un PII „Lienīte” piešķirt 
pretendentam SIA „Muduri” par līguma summu 9 995,01 EUR (deviņi tūkstoši deviņi 
simti deviņdesmit pieci euro un 01 cents) bez PVN un 12 093,96 EUR ar PVN. 

2. atzīt pretendenta SIA „Musturi”, reģ. Nr. 40103287004, iesniegto piedāvājumu par 
atbilstošu visām Iepirkuma noteikumu prasībām, bet tas nav piedāvājumu ar zemāko cenu 
(piedāvātā cena 11 377,55 EUR (vienpadsmit tūkstoši trīs simti septiņdesmit septiņi euro 
un 55 centi) bez PVN). 

Iepirkuma komisija Iepirkuma priekšmeta II daļā vienbalsīgi nolemj: 

3. atzīt pretendenta SIA „Muduri”, reģ. Nr. 40003487368, Dzeņu iela 3-28, Rīga, LV-1021, 
tālr: 67273784, e-pasts: muduri@inbox.lv, piedāvājumu par piedāvājumu ar zemāko cenu 
un, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.

2
 panta devīto daļu un Iepirkuma 

nolikuma 5.1.1. apakšpunktu, līguma slēgšanas tiesības par tautas tērpu izgatavošanu un 
piegādi Jaunmārupes sākumskolai piešķirt pretendentam SIA „Muduri” par līguma 
summu 3 493,00 EUR (trīs tūkstoši četri simti deviņdesmit trīs euro un 00 centi) bez PVN 
un 4 226,53 EUR ar PVN. 

4. atzīt pretendenta SIA „Musturi”, reģ. Nr. 40103287004, iesniegto piedāvājumu par 
atbilstošu visām Iepirkuma noteikumu prasībām, bet tas nav piedāvājumu ar zemāko cenu 
(piedāvātā cena 4 604,50 EUR (četri tūkstoši seši simti četri euro un 50 centi) bez PVN). 

Iepirkuma komisija vienbalsīgi nolemj pārtraukt Iepirkumu Iepirkuma priekšmeta 

III daļā, jo Mārupes Mūzikas un Mākslas skolas budžetā nav nepieciešamo līdzekļu. 

Lēmuma pieņemšanas datums: 

2014. gada 25. aprīlī. 

Paziņojumu sagatavoja: 
Inga Galoburda 

Tālrunis: 67149860, 29364107 


