
LĒMUMS 
Paziņojuma publicēšanas datums 02.02.2015. 

www.marupe.lv - sadaļā Publiskie iepirkumi 

Identifikācijas numurs: 

MND 2014/30 

CPV KODS: 

 71250000-5 (arhitektūras, inženiertehniskie un mērniecības pakalpojumi). 

Iepirkuma nosaukums: 

„Vispārīgā vienošanās par mērniecības pakalpojumu nodrošināšanu Mārupes novada 

pašvaldības vajadzībām” 

Iepirkuma veids: 

Pakalpojums 

Pasūtītājs: 

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

LV-2167. 

Lēmums: 

Komisija vienbalsīgi nolēma: 

1. atzīt, ka pretendenta SIA „Metrum”, reģistrācijas Nr. 40003388748, K.Valdemāra 
iela 8-10, Rīga, LV-1010, tālr.22335017, e-pasts: kristine.prizoka@metrum.lv, 
iesniegtais piedāvājums atbilst visām Iepirkuma noteikumu prasībām un ir atzīts kā 
saimnieciski izdevīgākais piedāvājums (kopvērtējumā iegūti 76,26 punkti). 
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.

2
 panta devīto daļu un Iepirkuma 

noteikumu 5.2.1. punktu, piešķirt vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības par 
mērniecības pakalpojumu nodrošināšanu Mārupes novada pašvaldībai uz 
36 (trīsdesmit sešiem) mēnešiem par līguma summu līdz 41 999,99 EUR (četrdesmit 
viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi euro un 99 centi) bez PVN un 
50 819,99 EUR ar PVN,  (piedāvātā cena 19 472,20 EUR (deviņpadsmit četri simti 
septiņdesmit divi euro un 20 centi) bez PVN 1.sadaļā un 5 444,42 EUR (pieci tūkstoši 
četri simti četrdesmit četri tūkstoši, 42 centi)  bez PVN 2.sadaļā, piedāvātais kopējais 
pakalpojuma izpildes kalendāro dienu  skaits – 2240). 

2. atzīt, ka pretendenta SIA „Rīgas mērniecības 
birojs”, reģistrācijas Nr. 40103623011, Puškina iela 14, Rīga, LV-1050, 
tālr. 29144194, e-pasts: info@rmb.lv, iesniegtais piedāvājums atbilst visām 
Iepirkuma noteikumu prasībām un ir atzīts kā nākamais saimnieciski izdevīgākais 
piedāvājums (kopvērtējumā iegūti 70,44 punkti). Pamatojoties uz Publisko iepirkumu 
likuma 8.

2
 panta devīto daļu un Iepirkuma noteikumu 5.2.1. punktu, piešķirt 

vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības par mērniecības pakalpojumu 
nodrošināšanu Mārupes novada pašvaldībai uz 36 (trīsdesmit sešiem)  mēnešiem 
par līguma summu līdz 41 999,99 EUR (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti 
deviņdesmit deviņi euro un 99 centi) bez PVN un 50 819,99 EUR ar PVN,  
(piedāvātā cena 25 950,00 EUR (divdesmit pieci tūkstoši deviņi simti piecdesmit euro 
un 00 centi) bez PVN 1.sadaļā un 7132,00 EUR (septiņi  tūkstoši viens simts 
trīsdesmit divi tūkstoši, 00 centi)  bez PVN 2.sadaļā, piedāvātais kopējais dienu skaits 
– 1080). 

3. atzīt, ka pretendenta SIA „BaltSurvey”, reģistrācijas Nr. 4003761022, Kr. Barona 
iela 88k-2-231, Rīga, LV-1001, tālr. 29167113, e-pasts: baltsurvy@baltsurvy.lv, 
iesniegtais piedāvājums atbilst visām Iepirkuma noteikumu prasībām un ir atzīts kā 
nākamais saimnieciski izdevīgākais piedāvājums (kopvērtējumā iegūti 62,80 punkti). 
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.

2
 panta devīto daļu un Iepirkuma 

noteikumu 5.2.1. punktu, piešķirt vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības par 
mērniecības pakalpojumu nodrošināšanu Mārupes novada pašvaldībai uz 
36 (trīsdesmit sešiem)  mēnešiem par līguma summu līdz 41 999,99 EUR (četrdesmit 
viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi euro un 99 centi) bez PVN un 
50 819,99 EUR ar PVN,  (piedāvātā cena 24 660,00 EUR (divdesmit četri tūkstoši 



seši simti sešdesmit euro un 00 centi) bez PVN 1.sadaļā un 6456,00 EUR (seši  
tūkstoši četri simti piecdesmit seši, 00 centi)  bez PVN 2.sadaļā, piedāvātais kopējais 
dienu skaits – 2580). 

4. atzīt, ka pretendenta SIA „A2 Grupa”, reģistrācijas Nr. 40103007469,  
Kr. Valdemāra iela 105-1, Rīga, LV-1013, tālr. 26357712, e-pasts: 
anda.simkus@gmail.com, iesniegtais piedāvājums atbilst visām Iepirkuma noteikumu 
prasībām, bet tas nav saimnieciski izdevīgākais piedāvājums (kopvērtējumā iegūti 
45,76 punkti), (piedāvātā cena 34 140,00 EUR bez PVN 1.sadaļā un 9033.00 EUR 
bez PVN 2.sadaļā, piedāvātais kopējais dienu skaits – 3240). 

5. atzīt, ka pretendenta SIA „Baltex Group”, reģistrācijas Nr. 40103274353,  Dīķa iela 
44, Rīga, LV-1004, tālr. 66662080, e-pasts: info@baltexgroup.lv, iesniegtais 
piedāvājums atbilst visām Iepirkuma noteikumu prasībām, bet tas nav saimnieciski 
izdevīgākais piedāvājums (kopvērtējumā iegūti 44,00 punkti), (piedāvātā cena 
38 130,00 EUR bez PVN 1.sadaļā un 8647.00 EUR bez PVN 2.sadaļā, piedāvātais 
kopējais dienu skaits – 3645). 

6. atzīt, ka pretendenta SIA „Apriņķa mērnieks”, reģistrācijas Nr. 40103681842, 
Dzirnavu iela 5, Baldone, LV-2125, tālr. 27636070, e-pasts: info@amernieks.lv, 
iesniegtais piedāvājums atbilst visām Iepirkuma noteikumu prasībām, bet tas nav 
saimnieciski izdevīgākais piedāvājums (kopvērtējumā iegūti 43,13 punkti), 
(piedāvātā cena 38 500,00 EUR bez PVN 1.sadaļā un 9935.00 EUR bez PVN 
2.sadaļā, piedāvātais kopējais dienu skaits – 2700). 

7. izslēgt pretendentu SIA „ABC Construction”, reģistrācijas Nr. 40003765683, Vārnu 
iela 7-4, Rīga, LV- 1009, tālr. 29958795, e-pasts: info@abcconstruction.lv no dalības 
iepirkumā. Iesniegtais piedāvājums atbilst visām Iepirkuma noteikumu prasībām,  bet 
uz pretendentu ir attiecināmi  Publisko iepirkumu likuma 8.

2 
panta piektās daļas 

2.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi - pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas 
reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, uz lēmuma pieņemšanas brīdi ir 
nodokļu parādi,  (piedāvātā cena 15 890,00 EUR bez PVN 1.sadaļā un 4625.00 EUR 
bez PVN 2.sadaļā, piedāvātais kopējais dienu skaits – 2460). 

8. izslēgt pretendentu SIA „latvijasmernieks.lv” reģistrācijas Nr. 40003783960, Meža 
iela 4, Rīga, LV- 1048, tālr. 67821956, e-pasts: info@latvijasmernieks.lv, no dalības 
iepirkumā un nevērtēt  piedāvājumu pamatojoties uz iepirkuma noteikumu 
4.5.2.punktu. 

 

Lēmuma pieņemšanas datums: 

2015. gada 2.februārī . 

 

Paziņojumu sagatavoja: 
Ināra Maļinovska 

Tālrunis: 67149860, 28391714 

mailto:info@abcconstruction.lv
mailto:info@latvijasmernieks.lv

