LĒMUMS
Paziņojuma publicēšanas datums 01.12.2014.
www.marupe.lv - sadaļā Publiskie iepirkumi
Identifikācijas numurs:
MND 2014/49
CPV KODS:
39100000-3 (Mēbeles)
Iepirkuma nosaukums:
„Mēbeļu iegāde Mārupes novada pašvaldības iestādēm”
Iepirkuma veids:
Piegāde
Pasūtītājs:
Mārupes novada Dome, reģ.Nr. 90000012827, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā,
LV-2167.
Lēmums:
Iepirkuma komisija vienbalsīgi nolēma:
1. atzīt, ka pretendenta SIA „BDF”, reģistrācijas Nr. 40103347144, Dammes iela 19-7, Rīga,
LV-1069, tālr.: 29258755, fakss: 67413269, e-pasts: bdfpasts@gmail.com, iesniegtais
piedāvājums atbilst visām Iepirkuma noteikumu prasībām un, pamatojoties uz Publisko
iepirkumu likuma 8.2 panta devīto daļu un Iepirkuma noteikumu 5.2.1. punktu, piešķirt
vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības par mēbeļu izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu
SIA „BDF” uz 12 (divpadsmit) mēnešiem par līguma summu līdz 41 999,99 EUR
(četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi euro un 99 centi) bez PVN un
50 819,99 EUR ar PVN. (Piedāvātā cena 8 519,12 EUR (astoņi tūkstoši pieci simti
deviņpadsmit euro un 12 centi) bez PVN un 10 308,14 EUR ar PVN);
2. atzīt, ka pretendenta SIA „VOLKEN BERG”, reģistrācijas Nr. 42403020214,
18. Novembra
iela
2a,
Rēzekne,
LV-4601,
tālr.: 26308874,
e-pasts:
Volken.Berg@inbox.lv, iesniegtais piedāvājums atbilst visām Iepirkuma noteikumu
prasībām un, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta devīto daļu un
Iepirkuma noteikumu 5.2.1. punktu, piešķirt vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības par
mēbeļu izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu SIA „VOLKEN BERG” uz 12 (divpadsmit)
mēnešiem par līguma summu līdz 41 999,99 EUR (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti
deviņdesmit deviņi euro un 99 centi) bez PVN un 50 819,99 EUR ar PVN. (Piedāvātā
cena 8 663,80 EUR (astoņi tūkstoši seši simti sešdesmit trīs euro un 80 centi) bez PVN un
10 483,20 EUR ar PVN);
3. izslēgt pretendentu SIA „FL BIROJS”, reģistrācijas Nr. 40003875292, no dalības
iepirkumā, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 82. panta devīto daļu un Iepirkuma
noteikumu 4.5.4. punktu, jo pretendenta tehniskajā piedāvājumā netika norādīts preču
piegādes un garantijas termiņš.
Lēmuma pieņemšanas datums:
2014. gada 01. decembris.
Paziņojumu sagatavoja:
Inga Galoburda
Tālrunis: 67149860, 29364107

