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Paziņojuma publicēšanas datums 12.11.2014. 

www.marupe.lv - sadaļā Publiskie iepirkumi 

Identifikācijas numurs: 

MND 2014/57 

CPV KODS: 

39510000-0 (Mājas tekstilizstrādājumi), 39143112-4 (Matrači), 39511100-8 (Segas), 

39512200-6 (Segas pārvalki), 39512100-5 (Palagi), 39514100-9 (Dvieļi), 39514200-0 

(Trauku dvieļi), 39516120-9 (Spilveni), 39512500-9 (Spilvendrānas). 

Iepirkuma nosaukums: 

„Mīkstā inventāra 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 „Maggi”, reģistrācijas Nr. 40002066882, Dūņu iela 2, Jelgava, 
LV-3001, tālr.: 63080888, 29905257, fakss: 63080488, e-pasts: siamaggi@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 SIA „Maggi” vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības par mīkstā inventāra 
piegādi uz 36 (trīsdesmit sešiem) 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 5 725,40 EUR (pieci tūkstoši septiņi simti 
divdesmit pieci euro un 40 centi) bez PVN un 6 918,32 EUR ar PVN); 

2. atzīt, ka pretendenta SIA „AKUTE”, reģistrācijas Nr. 40003598911, Skolas iela 65-20, 
Jūrmala, LV-2016, tālr.: 29404389, fakss: 67674340, e-pasts: info@berniem.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 SIA „AKUTE” vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības par mīkstā inventāra 
piegādi uz 36 (trīsdesmit sešiem) 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 5 926,55 EUR (pieci tūkstoši deviņi simti 
divdesmit seši euro un 55 centi) bez PVN un 7 171,13 EUR ar PVN); 

3. atzīt pretendenta SIA „Katūns”, reģ. Nr. 40003240717, piedāvājumu par neatbilstošu 
Iepirkumu noteikumu prasībām, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.

2
 panta 

devīto daļu un uz Iepirkuma noteikumu 4.5.4. punktu. Pretendenta piedāvātais preču 
piegādes termiņš 20 (divdesmit) kalendārās dienas neatbilst pasūtītāja Iepirkuma 
noteikumu 2.2.10. punktā noteiktajai prasībai „preču piegādes termiņš ir ne ilgāks kā 
14 (četrpadsmit) kalendārās dienas no līguma, kurš noslēgts atbilstoši vispārīgās 
vienošanās 6. nodaļai, spēkā stāšanās dienas”; 

4. atzīt pretendenta SIA „Elitera”, reģ. Nr. 41503065207, piedāvājumu par neatbilstošu 
Iepirkumu noteikumu prasībām, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.

2
 panta 

devīto daļu un uz Iepirkuma noteikumu 4.5.4. punktu. Pretendenta piedāvātais preču 
piegādes termiņš 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas neatbilst pasūtītāja Iepirkuma 
noteikumu 2.2.10. punktā noteiktajai prasībai „preču piegādes termiņš ir ne ilgāks kā 
14 (četrpadsmit) kalendārās dienas no līguma, kurš noslēgts atbilstoši vispārīgās 
vienošanās 6. nodaļai, spēkā stāšanās dienas”. 

Lēmuma pieņemšanas datums: 

2014. gada 11. novembris. 

Paziņojumu sagatavoja: 
Inga Galoburda 

Tālrunis: 67149860, 29364107 
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