
LĒMUMS 

Paziņojuma publicēšanas datums 22.08.2014. 

www.marupe.lv - sadaļā Publiskie iepirkumi 

Identifikācijas numurs: 

MND 2014/22 

CPV KODS: 71240000-2 (arhitektūras, inženiertehniskie un plānošanas pakalpojumi) 

                       71000000-8 (arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pāraudes 

pakalpojumi) 

Iepirkuma nosaukums: 

„Stadionu un sporta laukuma būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība” 

Iepirkuma veids: 

Pakalpojums 

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 EUR bez PVN. 

Iepirkuma komisija vienbalsīgi nolēma atzīt: 

1. 1. iepirkuma daļā pretendentu SIA „WESTHAUS”, reģ. Nr.41203027282, Vasarnīcu iela 
20, Ventspils, LV3601, tālrunis:63620067, e-pasts: wethaus@westhaus.lv par uzvarētāju 
un slēgt iepirkuma līgumu par Mārupes novada Skultes stadiona rekonstrukcijas 
būvprojekta izstrādi par līguma summu 7 843,00 EUR, (septiņi tūkstoši astoņi simti 
četrdesmit trīs euro un 00 centi) bez PVN un 9 490,03 EUR ar PVN, pamatojoties uz 
Publisko iepirkumu likuma 8.

2
 panta devīto daļu un Iepirkuma nolikuma 

5.2.1. apakšpunktu; 

2. 2. iepirkuma daļā pretendentu SIA „BM PROJEKTS”, reģ. Nr.40103196966, „Papardes”-
3, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, LV2105, tālrunis:268669997, e-pasts: 
info@bm-projekts.lv par uzvarētāju un slēgt iepirkuma līgumu par Mārupes novada 
Gerberu ielas sporta laukuma rekonstrukcijas būvprojekta izstrādi par līguma 
summu4 490,00 EUR, (četri tūkstoši četri simti deviņdesmit euro un 00 centi) bez PVN un 
5 432,90 EUR ar PVN, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.

2
 panta devīto daļu 

un Iepirkuma nolikuma 5.2.1. apakšpunktu;  

3. 3. iepirkuma daļā pretendentu SIA „WESTHAUS”, reģ. Nr.41203027282, Vasarnīcu iela 
20, Ventspils, LV3601, tālrunis:63620067, e-pasts: wethaus@westhaus.lv par uzvarētāju 
un slēgt iepirkuma līgumu par Jaunmārupes stadiona rekonstrukcijas būvprojekta izstrādi 
par līguma summu 10 120,00 EUR, (desmit tūkstoši viens simts divdesmit euro un 
00 centi) bez PVN un 12 245,20 EUR, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 
8.

2
 panta devīto daļu un Iepirkuma nolikuma 5.2.1. apakšpunktu; 

4. atzīt pretendenta SIA „PROJEKTĒŠANAS BIROJS AUSTRUMI”, 
reģ. Nr. 42403019889, iesniegto piedāvājumu par atbilstošu visām Iepirkuma noteikumu 
prasībām visās iepirkuma daļās, bet tas nav piedāvājumu ar zemāko cenu (piedāvātā cena 
iepirkuma 1.daļā 10 550,00 bez PVN, iepirkuma 2.daļā 6 900,00 bez PVN, iepirkuma 
3.daļā 12 750,00 bez PVN); 

5.  atzīt pretendenta SIA „Baltex Group”, reģ. Nr. 40103274353, iesniegto piedāvājumu par 
atbilstošu visām Iepirkuma noteikumu prasībām visās iepirkuma daļās, bet tas nav 
piedāvājumu ar zemāko cenu (piedāvātā cena iepirkuma 1.daļā 10 800,00 bez PVN, 
iepirkuma 2.daļā 9 700,00 bez PVN, iepirkuma 3.daļā 8 728,50 bez PVN); 

6. atzīt pretendenta SIA „BM-Projekts”, reģ. Nr. 40103196966, iesniegto piedāvājumu par 
atbilstošu visām Iepirkuma noteikumu prasībām visās iepirkuma daļās, bet iepirkuma 1. 
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un 3.daļā tas nav piedāvājumu ar zemāko cenu (piedāvātā cena iepirkuma 1.daļā 
9 790,00 bez PVN, iepirkuma 3.daļā 12 990,00 bez PVN); 

7. atzīt pretendenta SIA „WESTHAUS”, reģ. Nr. 41203027282, iesniegto piedāvājumu par 
atbilstošu visām Iepirkuma noteikumu prasībām visās iepirkuma daļās, bet iepirkuma 
2.daļā tas nav piedāvājumu ar zemāko cenu (piedāvātā cena iepirkuma 2.daļā 8728,50 bez 
PVN; 

 

Lēmuma pieņemšanas datums: 

2014. gada 22.augustā . 

 

Paziņojumu sagatavoja: 
Ināra Maļinovska 

Tālrunis: 67149860, 28391714 


