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Identifikācijas numurs: 

MND 2014/37 

CPV KODS: 

437400000-2 (Sporta preces un inventārs). 

Iepirkuma nosaukums: 

„Pārvietojamo tribīņu, pārvietojamo strītbola grozu un apbalvošanas podestu iegāde Mārupes 

novada pašvaldībai” 

Iepirkuma veids: 

Piegāde 

Pasūtītājs: 

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

LV-2167. 

Lēmums: 

Komisija Iepirkuma priekšmeta I daļā vienbalsīgi nolemj: 

1. atzīt pretendenta SIA „Rantzows Sport”, 40003528045, Zāļu iela 6, Rīga, LV-1004, 
tālr.: 29180227, 67804090, faks.: 67804091, e-pasts: rantzows.sport@apollo.lv, iesniegto 
piedāvājumu par atbilstošu visām Iepirkuma noteikumu prasībām, piedāvājumu ar zemāko 
cenu un, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.

2
 panta devīto daļu un Iepirkuma 

nolikuma 5.2.1. apakšpunktu, līguma slēgšanas tiesības piešķirt pretendentam 
SIA „Rantzows Sport” par pārvietojamo tribīņu piegādi Mārupes novada pašvaldībai par 
līguma summu 12 528,00 EUR (divpadsmit tūkstoši pieci simti divdesmit astoņi euro un 
00 centi) bez PVN un 15 158,88 EUR ar PVN, ar nosacījumu, ka līgums tiks slēgts tikai 
pēc pozitīva Lauku atbalsta dienesta lēmuma par ES līdzfinansējuma piešķiršanu šim 
mērķim. 

2. izslēgt pretendentu J. Bauera IU „GREGS” no dalības Iepirkumā, jo pretendenta norādītā 
pieredze nav atbilstoša Iepirkuma noteikumu 3.1.3. punkta prasībai; 

3. izslēgt pretendentu SIA „SPORTA TEHNOLOĢIJAS” no dalības Iepirkumā, jo 
pretendenta norādītā pieredze nav atbilstoša Iepirkuma noteikumu 3.1.3. punkta prasībai. 

Komisija Iepirkuma priekšmeta II daļā vienbalsīgi nolemj: 

1. atzīt pretendenta SIA „SPORTA TEHNOLOĢIJAS”, 40103660817, Brīvības iela 224, 
Rīga, LV-1039, tālr.: 22330944, e-pasts: sportatehnologijas@inbox.lv, iesniegto 
piedāvājumu par atbilstošu visām Iepirkuma noteikumu prasībām, piedāvājumu ar zemāko 
cenu un, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.

2
 panta devīto daļu un Iepirkuma 

nolikuma 5.2.1. apakšpunktu, līguma slēgšanas tiesības piešķirt pretendentam 
SIA „SPORTA TEHNOLOĢIJAS” par pārvietojamo strītbola grozu piegādi Mārupes 
novada pašvaldībai par līguma summu 1 320,00 EUR (viens tūkstotis trīs simti divdesmit 
euro un 00 centi) bez PVN un 1 597,20 EUR ar PVN, ar nosacījumu, ka līgums tiks slēgts 
tikai pēc pozitīva Lauku atbalsta dienesta lēmuma par ES līdzfinansējuma piešķiršanu šim 
mērķim; 

2. izslēgt pretendentu SIA „Rantzows Sport” no dalības Iepirkumā, jo tā tehniskais 
piedāvājums neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām. 

Komisija Iepirkuma priekšmeta III daļā vienbalsīgi nolemj: 

1. atzīt pretendenta SIA „SPORTA TEHNOLOĢIJAS”, 40103660817, Brīvības iela 224, 
Rīga, LV-1039, tālr.: 22330944, e-pasts: sportatehnologijas@inbox.lv, iesniegto 
piedāvājumu par atbilstošu visām Iepirkuma noteikumu prasībām, piedāvājumu ar zemāko 
cenu un, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.

2
 panta devīto daļu un Iepirkuma 

nolikuma 5.2.1. apakšpunktu, līguma slēgšanas tiesības piešķirt pretendentam 
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SIA „SPORTA TEHNOLOĢIJAS” par apbalvošanas podestu piegādi Mārupes novada 
pašvaldībai par līguma summu 3 200,00 EUR (trīs tūkstoši divi simti euro un 00 centi) bez 
PVN un 3 782,00 EUR ar PVN, ar nosacījumu, ka līgums tiks slēgts tikai pēc pozitīva 
Lauku atbalsta dienesta lēmuma par ES līdzfinansējuma piešķiršanu šim mērķim; 

2. atzīt pretendenta J. Bauera IU „GREGS”, reģ. Nr. 40002037652, piedāvājumu par 
Iepirkuma noteikumu prasībām atbilstošu, bet tas nav piedāvājums ar zemāko piedāvāto 
cenu (piedāvātā cena 3 586,32 EUR (trīs tūkstoši pieci simti astoņdesmit seši euro un 
32 centi) bez PVN). 

Lēmuma pieņemšanas datums: 

2014. gada 15. septembris. 

Paziņojumu sagatavoja: 
Inga Galoburda 

Tālrunis: 67149860, 29364107 


