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Identifikācijas numurs: 

MND 2014/40 

CPV KODS: 

71247000-1 (Būvdarbu uzraudzība) 

Iepirkuma nosaukums: 

„Būvuzraudzība gājēju celiņa izbūvei Ventas ielā un 25. autobusa pieturvietu izbūvei” 

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 A/S „Ceļu inženieri”, reģ. Nr. 40003708021, Aveņu iela 1, Ikšķile, 
Ikšķiles novads, LV-5052, tālr: 65029104, fakss: 65029185, e-pasts: inguna@ci.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 
A/S „Ceļu inženieri” par ielu rekonstrukcijas būvuzraudzību saskaņā ar SIA „TOMUS” 
projektu „25. autobusa maršruta pagarināšana. Autobusu pieturvietas un galapunkts 
Vecozolu ielā 1. kārta” un ar darbu daudzumu sarakstu Ventas ielas brauktuves seguma 
atjaunošanai (Posmā no Gaujas ielas līdz Mārupītes gatve” un SIA „DDP” projektu 
„Ietves izbūve gar Mārupītes gatvi, posmā no Gerberu ielas līdz sabiedriskā transporta 
pieturvietai „bērnudārzs „Lienīte’”” (Rīgas virzienā) un sabiedriskā transportvietas 
„bērnudārzs „Lienīte”” (Mārupes virzienā) izbūve Mārupītes gatvē Mārupes novadā.” 
„Gājēju celiņa būvprojekta izstrāde gar Ventas ielu, posmā no Gaujas ielas līdz Mārupītes 
gatves gājēju celiņam Mārupes novadā”. Līguma summa 3 900,00 EUR (trīs tūkstoši 
deviņi simti euro un 00 centi) bez PVN) un 4 719,00 EUR ar PVN, līguma termiņš 
40 (četrdesmit) mēneši; 

2. pamatojoties uz Iepirkuma noteikumu 5.1.1. punktu un Publisko iepirkumu likuma 
8.

2
 panta astotās daļas 2. punktu, izslēgt pretendentu SIA „Pk 19+93” no dalības 

iepirkumā, jo tam ir konstatēts nodokļu parāds 1 594,37 EUR, tajā skaitā valsts sociālās 
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 
150 euro; 

3. atzīt pretendenta SIA „Jurēvičs un partneri”, reģ. Nr. 40103122882, iesniegto 
piedāvājumu par atbilstošu visām Iepirkuma noteikumu prasībām, bet tas nav 
piedāvājumu ar zemāko cenu (piedāvātā cena 5 500,00 EUR (pieci tūkstoši pieci simti 
euro un 00 centi) bez PVN). 

Lēmuma pieņemšanas datums: 

2014. gada 15. septembris. 

Paziņojumu sagatavoja: 
Inga Galoburda 

Tālrunis: 67149860, 29364107 
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