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Identifikācijas numurs: 

MND 2014/19 

CPV KODS: 

71242000-6 (Projekts un projektēšanas sagatavošana, tāmēšana), 71000000-8 (Arhitektūras, 

būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi) 

Iepirkuma nosaukums: 

„Mārupes vidusskolas rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība” 

Iepirkuma veids: 

Pakalpojums 

Pasūtītājs: 

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

LV-2167. 

Lēmums: 

Iepirkuma komisija vienbalsīgi nolēma: 

1. atzīt pretendenta SIA „OZOLA & BULA, arhitektu birojs”, reģ. Nr. 40003384943, 
Kr. Valdemāra iela 22-2, Rīga, LV-1010, tālr: 67284853, e-pasts: vija@ozola-bula.lv, 
piedāvājumu par piedāvājumu ar zemāko un, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 
8.

2
 panta devīto daļu un Iepirkuma nolikuma 5.2.1. apakšpunktu, līguma slēgšanas tiesības 

par Mārupes vidusskolas rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādi piešķirt pretendentam 
SIA „OZOLA & BULA, arhitektu birojs” par līguma summu I kārtā 4 000,00 EUR bez 
PVN, II kārtā 5 900,00 EUR bez PVN un III kārtā 12 850,00 EUR bez PVN, kopā 
22 750,00 EUR (divdesmit divi tūkstoši septiņi simti piecdesmit euro un 00 centi) bez 
PVN un 27 527,50 EUR ar PVN; 

2. atzīt pretendenta SIA „PROJEKTĒŠANAS BIROJS AUSTRUMI”, 
reģ. Nr. 42403019889, iesniegto piedāvājumu par atbilstošu visām Iepirkuma noteikumu 
prasībām, bet tas nav piedāvājumu ar zemāko cenu (piedāvātā cena 39 600,00 EUR 
(trīsdesmit deviņi tūkstoši seši simti euro un 00 centi) bez PVN); 

3. atzīt pretendenta SIA „Baltex Group”, reģ. Nr. 40103274353, iesniegto piedāvājumu par 
atbilstošu visām Iepirkuma noteikumu prasībām, bet tas nav piedāvājumu ar zemāko cenu 
(piedāvātā cena 48 700,00 EUR (četrdesmit astoņi tūkstoši un septiņi simti euro un 
00 centi) bez PVN); 

4. atzīt pretendenta SIA „BM-Projekts”, reģ. Nr. 40103196966, iesniegto piedāvājumu par 
atbilstošu visām Iepirkuma noteikumu prasībām, bet tas nav piedāvājumu ar zemāko cenu 
(piedāvātā cena 35 475,00 EUR (trīsdesmit pieci tūkstoši četri simti septiņdesmit pieci 
euro un 00 centi) bez PVN); 

5. izslēgt pretendentu SIA „Lūsis V”, reģ. Nr. 40103502004, no turpmākas dalības 
Iepirkumā, jo pretendenta pieredze nav atbilstoša Iepirkuma noteikumu 3.1.3. punktā 
noteiktajām pretendentu atlases prasībām. 

Lēmuma pieņemšanas datums: 

2014. gada 30. jūlijs. 

Paziņojumu sagatavoja: 
Inga Galoburda 

Tālrunis: 67149860, 29364107 


