LĒMUMS
Paziņojuma publicēšanas datums 02.10.2014.
www.marupe.lv - sadaļā Publiskie iepirkumi
Identifikācijas numurs:
MND 2014/51
CPV KODS:
98393000-4 - Drēbnieku pakalpojumi
Iepirkuma nosaukums:
„Tērpu izgatavošana un piegāde Mārupes Mūzikas un mākslas skolai un Mārupes
vidusskolai”
Iepirkuma veids:
Pakalpojums
Pasūtītājs:
Mārupes novada Dome, reģ.Nr. 90000012827, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā,
LV-2167.
Iepirkuma metode:
Iepirkums izsludināts, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu, piemērojot atvieglotus
nosacījumus, kas minēti PIL 8.2 panta 16. daļas 1. punktā, jo līgums tiek slēgts par PIL likuma
2. pielikuma B daļā minētajiem pakalpojumiem.
Lēmums:
Komisija Iepirkuma priekšmeta I daļā vienbalsīgi nolemj atzīt pretendenta
SIA „Marigold 3”, reģ. Nr. 40103627422, Saules iela 7, Ķekavas pag., Ķekavas nov.,
Latvija, LV-2123, tālr.: 29175363, e-pasts: sbimage@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
5.1.1. apakšpunktu, līguma slēgšanas tiesības par tērpu izgatavošanu un piegādi Mārupes
Mūzikas un mākslas skolai piešķirt pretendentam SIA „Marigold 3” par līguma summu
3 499,80 EUR (trīs tūkstoši četri simti deviņdesmit deviņi euro un 80 centi) bez PVN,
(pretendents nav ar pievienotās vērtības nodokli apliekama persona); pakalpojuma izpildes
termiņš ir 2014. gada 1. decembris.
Komisija Iepirkuma priekšmeta II daļā vienbalsīgi nolemj:
1. atzīt pretendenta SIA „EMBURGAS ŪDENS”, reģ. Nr. 48503015801, Annas kalni,
Emburga, Cieceres pag., Brocēnu nov., Latvija, LV-3851 , tālr.: 29147490, epasts: vitagonta@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 5.1.1. apakšpunktu,
līguma slēgšanas tiesības par tērpu izgatavošanu un piegādi Mārupes vidusskolai piešķirt
pretendentam SIA „EMBURGAS ŪDENS” par līguma summu 700,00 EUR (septiņi simti
euro un 00 centi) bez PVN un 847,00 EUR ar PVN; pakalpojuma izpildes termiņš ir
2014. gada 1. decembris;
2. atzīt pretendenta SIA „SK Master”, reģ. Nr. 40103389839, piedāvājumu par Iepirkuma
noteikumu prasībām atbilstošu, bet tas nav piedāvājums ar zemāko piedāvāto cenu
(piedāvātā cena 776,00 EUR (septiņi simti septiņdesmit seši euro un 00 centi) bez PVN);
3. atzīt pretendenta SIA „A.S. GRUPA”, reģ. Nr. 40103425241, piedāvājumu par Iepirkuma
noteikumu prasībām atbilstošu, bet tas nav piedāvājums ar zemāko piedāvāto cenu
(piedāvātā cena 744,00 EUR (septiņi simti četrdesmit četri euro un 00 centi) bez PVN).
Lēmuma pieņemšanas datums:
2014. gada 01. oktobrī.
Paziņojumu sagatavoja:
Inga Galoburda
Tālrunis: 67149860, 29364107

