
PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA REZULTĀTIEM 

Paziņojuma publicēšanas datums 15.07.2013. 

www.marupe.lv - sadaļā Publiskie iepirkumi 

Identifikācijas numurs: 

MND 2013/19 

CPV KODS: 37450000-7 (Aprīkojums sporta nodarbībām brīvā dabā un sporta laukumā) 

Iepirkuma nosaukums: 

„Ielu vingrošanas laukumu ierīkošana” 

Iepirkuma veids: 

Piegāde 

Pasūtītājs: 

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

LV-2167. 

Piedāvājuma izvēles kritērijs: 

Iepirkuma noteikumiem atbilstošs piedāvājums ar zemāko kopējo cenu Ls bez PVN. 

Iepirkuma komisija vienbalsīgi nolēma: 

1. pretendenta SIA „Ksil Baltic”, reģ. Nr. 40003548215, iesniegtais piedāvājums ir 

piedāvājums ar zemāko kopējo cenu, tas atbilst visām Iepirkuma noteikumu prasībām 

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 „Ksil Baltic” par ielu vingrošanas laukumu ierīkošanu par Ls 

9 304,10 (deviņi tūkstoši trīs simti četri latu un 10 santīmu) bez PVN un 

Ls 11 257,96 (vienpadsmit tūkstoši divi simti piecdesmit septiņi latu un 96 santīmu) ar 

21% PVN un tas nav uzskatāms par nepamatoti lētu. 

2. izslēgt pretendentu SIA „Jūrmalas Mežaparki”, reģ. Nr. 40003483845, no dalības 

iepirkumā, pamatojoties uz Iepirkuma noteikumu 4.5.5. punktu, jo pretendenta 

tehniskais piedāvājums neatbilst Iepirkuma noteikumu tehniskajai specifikācijai. 

3. pretendenta SIA „Z Company”, reģ. Nr. 40103446084 piedāvājums nav piedāvājums 

ar zemāko kopējo cenu Ls 11 202,00 (vienpadsmit tūkstoši divi simti divi latu un 

00 santīmu) bez PVN. Iepirkuma komisijas sekretārei I. Galoburdai pretendenta 

SIA „Z Comany” uzvaras gadījumā nosūtīt vēstuli par informācijas precizēšanu.  

4. pamatojoties uz Iepirkuma noteikumu 4.4.2. punktu izslēgt pretendentu 

SIA „LK Alianse”, reģ. Nr. 40103172296 no turpmākas dalības iepirkumā, jo tas nav 

iesniedzis iepirkuma noteikumu 3.1. punktā noteikto apliecinājumu vai vienošanos ar 

SIA „Baltic Zinc Technics” un SIA „Egmar Service Agency” par sadarbību konkrētā 

līguma izpildei. 

5. pretendenta SIA „MK Dizains”, reģ. Nr. 40103446084 piedāvājums nav piedāvājums 

ar zemāko kopējo cenu Ls 15 051,85 (piecpadsmit tūkstoši piecdesmit viens lats un 

85 santīmu) bez PVN. Iepirkuma komisijas sekretārei I. Galoburdai pretendenta 

SIA „MK Dizains” uzvaras gadījumā nosūtīt vēstuli par informācijas precizēšanu. 

6. pretendenta biedrības „Latvijas ielu vingrošanas sporta biedrība”, 

reģ. Nr. 40008148237 piedāvājums nav piedāvājums ar zemāko kopējo cenu Ls 

15 215,00 (piecpadsmit tūkstoši divi simti piecpadsmit latu un 00 santīmu) bez PVN. 

7. pretendenta SIA „ARENA SPORTS”, reģ. Nr. 50003971471 piedāvājums nav 

piedāvājums ar zemāko kopējo cenu Ls 15 664,39 (piecpadsmit tūkstoši seši simti 

sešdesmit četri latu un 39 santīmu) bez PVN. Iepirkuma komisijas sekretārei 

I. Galoburdai pretendenta SIA „MK Dizains” uzvaras gadījumā nosūtīt vēstuli par 

informācijas precizēšanu. 

Lēmuma pieņemšanas datums: 

2013. gada 12. jūlijs. 



Līguma izpildītājs: 

SIA „Ksil Baltic”, reģ. Nr. 40003548215, Dzelzavas iela 74 k-1-1, Rīga, LV-1082. 

Līguma priekšmets un līguma summa bez PVN: 

Līguma summa – Ls 9 304,10 (deviņi tūkstoši trīs simti četri latu un 10 santīmu) bez PVN. 

Līguma priekšmets – ielu vingrošanas rīku piegāde un uzstādīšana Skultes ielā 20, Skultē, 

Mārupes novadā, Mazcenu alejā 3/1, Jaunmārupē, Mārupes novadā, Dreimaņu ielā 12, 

Mārupē, Mārupes novadā, Tīraines dārzi-6, Tīrainē, Mārupes novadā, Viršu ielā 20, Tīrainē, 

Mārupes novadā. 

Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz pušu savstarpējo saistību 

pilnīgai izpildei. 

Paziņojumu sagatavoja: 

Inga Galoburda 

Tālrunis: 67149860 


