
LĒMUMS 

Paziņojuma publicēšanas datums 20.11.2013. 

www.marupe.lv - sadaļā Publiskie iepirkumi 

Identifikācijas numurs: 

MND 2013/36 

CPV KODS: 30192700-8 (Kancelejas preces) 

Iepirkuma nosaukums: 

„Kancelejas preču iegāde” 

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 cenu Ls bez PVN. 

Iepirkuma komisija vienbalsīgi nolēma: 

1. atzīt pretendenta SIA „Daiļrade EKSPO”, reģ. Nr. 40003275761, Čiekurkalna 1. līnija 11, 
Rīga, LV-1026, tālr: 67098508, fakss: 67501539 e-pasts: info@ekspobirojs.lv, iesniegto 
piedāvājumu par Iepirkuma noteikumu prasībām atbilstošu, par piedāvājumu ar zemāko 
cenu Ls 85,81 (astoņdesmit pieci lati un 81 santīms) 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 „Daiļrade 
EKSPO” par kancelejas preču piegādi par līguma summu līdz Ls 29 999,99 (divdesmit 
deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi lati un 99 santīmi) bez PVN un 
Ls 36 299,99 (trīsdesmit seši tūkstoši divi simti deviņdesmit deviņi lati un 99 santīmi) ar 
21% PVN. 

2. izslēgt pretendentu SIA „DASKO”, reģ. Nr. 40003062318, no dalības iepirkumā, jo 
piedāvājumā iesniegtā informācija par pieredzi neapliecina pretendenta atbilstību 
Iepirkuma noteikumu 3.1.5. punktā noteiktajai prasībai „Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) 
gadu laikā uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir sekmīgi īstenojis vismaz 3 (trīs) līgumus, 
kas pēc satura, apjoma un sarežģītības atbilst līgumam, kas ir noslēdzams šī iepirkuma 
rezultātā.” 

3. atzīt pretendenta SIA „Hermess”, reģ. Nr. 40003057181, piedāvājumu par Iepirkuma 
noteikumu prasībām atbilstošu, bet tas nav piedāvājums ar zemāko cenu, piedāvātā cena 
Ls 91,49 (deviņdesmit viens lats un 49 santīmi) bez PVN; 

4. atzīt pretendenta SIA „Charlot”, reģ. Nr. 40103008290, piedāvājumu par Iepirkuma 
noteikumu prasībām atbilstošu, bet tas nav piedāvājums ar zemāko cenu, piedāvātā cena 
Ls 109,48 (viens simts deviņi lati un 48 santīmi) bez PVN; 

5. izslēgt pretendentu SIA „Globuss A”, reģ. Nr. 40003136049, no dalības iepirkumā, jo 
piedāvājumā iesniegtā informācija par pieredzi neapliecina pretendenta atbilstību 
Iepirkuma noteikumu 3.1.5. punktā noteiktajai prasībai „Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) 
gadu laikā uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir sekmīgi īstenojis vismaz 3 (trīs) līgumus, 
kas pēc satura, apjoma un sarežģītības atbilst līgumam, kas ir noslēdzams šī iepirkuma 
rezultātā.” 

Lēmuma pieņemšanas datums: 

2013. gada 20. novembris. 

Līguma izpildītājs: 

SIA „Daiļrade EKSPO”, reģ. Nr. 40003275761, Čiekurkalna 1. līnija 11, Rīga, LV-1026, 

tālr: 67098508, fakss: 67501539 e-pasts: info@ekspobirojs.lv 

Līguma summa bez PVN: 

Līguma summa Ls 29 999,99 (divdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi lati un 

99 santīmi) bez PVN. 

Paziņojumu sagatavoja: 
Inga Galoburda 

Tālrunis: 67149860, 29364107 


