
Mārupes novada Dome 
Reģ. Nr.: 90000012827 
Iepirkuma komisijas 

2017. gada 8. decembra sēdē sagatavotās 

atbildes uz jautājumiem par iepirkuma 

“Mēbeļu piegāde Mārupes novada pašvaldības iestādēm”, 

identifikācijas Nr. MND 2017/58 (turpmāk – Iepirkums), 

noteikumiem 

 

Nr. Jautājums Atbilde 

1. Gribu noprecizēt tehniskās 

specifikācijas pozīciju Nr. 

19. un 20. Viena veida 

plaukts atkārtojas divas 

reizes, vai tur nav kļūda? 

Vēl šim plauktam var palūgt 

izmērus?  

21. pozīcijā ir nepieciešams 

atvērts stūra plaukts, kas 

būtu saderīgs ar pozīciju 

Nr.  1 un 2. Gribu 

noprecizēt, kas tās ir par 

pozīcijām. 

Komisija precizē tehniskās specifikācijas 19., 20. un 

21. pozīciju un Tehniskā-finanšu piedāvājuma 19., 20. 

un 21. pozīciju. 

Skatīt precizētos Iepirkuma noteikumus un Tehniskā-

finanšu piedāvājuma veidlapu pircēja profilā 

http://www.marupe.lv/lv/pasvaldiba/iepirkumi-2017. 

2. Pozīcija Nr. 25. Vai tāmē 

jāierēķina arī iebūvējamais 

ledusskapis? Augšējie 

skapji ir visi nepieciešami ar 

rulo durvīm, vai tikai trauku 

žāvētāja skapim? 

Pozīcijas Nr. 25 “Virtuve iekārta” tāmē nav jāierēķina 

iebūvējamais ledusskapis. 

Augšējie skapji visi nepieciešami ar rulo durvīm. 

3. Vai var palūgt pozīcijai 

Nr. 24 foto vai skici ? 

Pozīcijas Nr. 24 “Dīvāns 2 viet. apmeklētājiem” foto 

pieejams pircēja profilā 

http://www.marupe.lv/lv/pasvaldiba/iepirkumi-2017. 

  

http://www.marupe.lv/lv/pasvaldiba/iepirkumi-2017
http://www.marupe.lv/lv/pasvaldiba/iepirkumi-2017


2017. gada 11. decembra sēdē sagatavotās 

atbildes uz jautājumiem par Iepirkuma 

noteikumiem 

 

Nr. Jautājums Atbilde 

1. Vai pozīcijas Nr. 16 “Iebūvēta virtuve 1” un Nr. 25 

“Virtuve iekārta” tāmē ir jāiekļauj izlietnes ar 

krāniem? 

Nē, pretendentam šajās pozīcijās 

nav jāiekļauj izlietnes ar krāniem 

izmaksas 

2. Vai tehniskās specifikācijas 18. pozīcijā “Dokumentu 

plaukts” plauktus cenot kā brīvi stāvošās sekcijas, vai 

pa rindām? Ja jums nepieciešami plauktus izvietot 

rindā, cik būs kopā rindas? 

Plaukti jāpiedāvā kā brīvi 

stāvošas sekcijas 

3. Pozīcija Nr. 12 “Dežūrdaļas recepcijas lete”. Galda 

konstrukcija, ar galda garumu 2350 mm būs nestabila. 

Galda virsma var ieliekties centrā, pat ja tā būs 25 mm 

bieza. Turklāt, priekšējais metāla perforācijas panelis 

karāsies. Konstrukcijas stingrumam un stabilitātei 

piedāvājam izgatavot galdu ar starpsienu pa vidu 

(pielikumā rasējums). Vai mēs varam piedāvāt tādu 

risinājumu? 

Pozīcija Nr. 12 “Dežūrdaļas 

recepcijas lete” jāpiedāvā ar 

starpsienu pa vidu. 

4. Pozīcija Nr. 16. “Iebūvējamā virtuve”. Tehniskajā 

specifikācijā norādīts:  

“Virsmā iebūvēta izlietne ar jaucējkrānu”. Vai izlietni 

un jaucējkrānu iekļaut komplektācijā? Ja tie ir 

nepieciešami, lūdzu norādiet nepieciešamos 

parametrus – formu, izmērus, mazgājamās daļas 

dziļumu, metāla biezumu utt. Krāniem parasti norāda 

nosaukumu, modeli, vai artikulu. 

Nē, izlietne un jaucējkrāns nav 

jāiekļauj cenā. 

5. Pozīcija Nr. 19 “Plaukts dokumentiem”. Kādi tam ir 

izmēri? 

Skat. komisijas sniegto atbildi 

2017. gada 8. decembrī uz 

1. jautājumu. 

6. Pozīcija Nr. 19 “Plaukts dokumentiem”. Kādi tam ir 

izmēri? 
Skat. komisijas sniegto atbildi 

2017. gada 8. decembrī uz 

1. jautājumu. 

7. Pozīcija Nr. 21 “Atvērts stūra plaukts”. Kādi tam ir 

izmēri? Kā tas var būt saderīgs ar pozīciju Nr. 1 un 

Nr. 2, ja tie ir krēsli? 

Skat. komisijas sniegto atbildi 

2017. gada 8. decembrī uz 

1. jautājumu. 

8. Pozīcija Nr. 25 “Iebūvējamā virtuve”. Tehniskajā 

specifikācijā norādīts:  

“Kreisajā pusē iebūvēta izlietne ar sifonu un krānu. 

Labajā pusē zem darba virsmas iebūvēts ledusskapis”. 

Vai tehniskajā specifikācijā tos iekļaut?  

Vai Jums ir savi? Ja ir savi, tad norādiet, lūdzu, 

gabarītizmērus. Ja tos ir nepieciešams iekļaut 

komplektācijā, lūdzu norādiet izlietnes formu, 

izmērus, mazgājamās daļas dziļumu, metāla biezumu 

utt. Krāniem parasti norāda nosaukumu, modeli, vai 

artikulu.  

Ledusskapim - Nosaukumu, modeli, artikulu, izmērus 

un tehnisko raksturojumu. 

Pretendentam, sagatavojot 

piedāvājumu 25. pozīcijā, nav 

jāiekļauj izlietnes ar sifonu un 

krānu un ledusskapja izmaksas. 

Pasūtītājs izlietni ar sifonu un 

krānu un ledusskapi iegādāsies 

un uzstādīs pats. 

Ledusskapis ir iebūvējamais. Tā 

izmēri ir šādi: 

Augstums: 82 cm; 

Platums: 59,8 cm; 

Dziļums: 54,5 cm. 

 

  



2017. gada 14. decembra sēdē sagatavotās 

atbildes uz jautājumiem par Iepirkuma 

noteikumiem 

 

Nr. Jautājums Atbilde 

1. Par konferenču galdu (Tehniskās specifikācijas 

pozīcija Nr. 13). Vai viņi kopā ir nepieciešami divi 

gabali, jeb divas balstu kājas vienam galdam? 

Tas ir monolīts galds, kas sastāv 

3 daļām. 

 


