
LĒ MUMS 
Paziņojuma publicēšanas datums 04.02.2015. 

www.marupe.lv - sadaļā Publiskie iepirkumi 

Identifikācijas numurs: 

MND 2014/63 

CPV KODS: 

50100000-6 (Transportlīdzekļu un ar tiem saistītā aprīkojuma remonts, apkope un saistītie 

pakalpojumi) un 34300000-0 (Detaļas un piederumi transportlīdzekļiem un to dzinējiem) 

Iepirkuma nosaukums: 

„Automašīnu tehniskā apkope, remonts un rezerves daļu iegāde” 

Iepirkuma veids: 

Pakalpojums 

Pasūtītājs: 

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

LV-2167. 

Pretendenti, to piedāvātās cenas, pretendentu noraidīšanas iemesli un salīdzinošās 

priekšrocības: 
Nr.p.

k. 

Pretendenta nosaukums Piedāvātā cena EUR bez PVN Salīdzinošās priekšrocības 

1. SIA “TOPERS”, 
reģ. Nr. 40003326767 

1. autoatslēdznieka darbs – 

20 EUR; 

2. elektriķa-diagnosta darbs - 

20 EUR; 

3. Virsbūves mazgāšana ar 

rokām - 16,00 EUR; 

4. Salona mazgāšana un 

tīrīšana – 14,00 EUR; 

5. Salona ķīmiskā tīrīšana - 

50,00 EUR; 

6. Izolatora tīrīšana, 

mazgāšana un apstrāde ar 

dezinfekcijas līdzekli – 40 EUR; 

7. - maksimālais uzcenojums 

materiāliem un rezerves daļām (%) – 

10% 

SIA “TOPERS” autoservisa atrašanās 
vieta ir Saulgožu ielā 26. Attālums no 
Daugavas ielas 29 (Mārupes novada 
domes atrašanās vieta) līdz Saulgožu 
ielai 26 ir 9,2 km (saskaņā ar iepirkuma 
noteikumu 2.3.2.1.puntu, autoservisa 
atrašanās vietai jābūt 7 km). Pretendents 
SIA “TOPERS izslēgts no dalības 
iepirkumā, jo SIA “TOPERS” 
autoservisa atrašanās vietas attālums 
neatbilst Iepirkuma noteikumu 
2.3.2.1. punkta prasībai.  

2. SIA “MEGA RP”, 
reģ. Nr. 50103547701 

1. autoatslēdznieka darbs – 

19,50 EUR; 

2. elektriķa-diagnosta darbs – 

19,50 EUR; 

3. Virsbūves mazgāšana ar 

rokām - 11,00 EUR; 

4. Salona mazgāšana un 

tīrīšana – 16,00 EUR; 

5. Salona ķīmiskā tīrīšana - 

70,00 EUR; 

6. Izolatora tīrīšana, 

mazgāšana un apstrāde ar 

dezinfekcijas līdzekli – 40 EUR; 

7. maksimālais uzcenojums 

materiāliem un rezerves daļām (%) – 

10% 

Pretendenta SIA “MEGA RP” 

piedāvājums atbilst iepirkuma 

noteikumu  prasībām un ir izdevīgākais 

piedāvājums (iegūti 100 izdevīguma 

punkti) 

3. SIA “CAR PORT, 

reģ. Nr. 40103729443 

1. autoatslēdznieka darbs – 

20,00 EUR; 

Pretendenta piedāvājums atbilst visām 

Iepirkuma noteikumu prasībām, bet nav 



2. elektriķa-diagnosta darbs – 

20,00 EUR; 

3. Virsbūves mazgāšana ar 

rokām - 0 EUR; 

4. Salona mazgāšana un 

tīrīšana – 0 EUR; 

5. Salona ķīmiskā tīrīšana - 

140,00 EUR; 

6. Izolatora tīrīšana, 

mazgāšana un apstrāde ar 

dezinfekcijas līdzekli – 30 EUR; 

maksimālais uzcenojums 

materiāliem un rezerves daļām (%) – 

30% 

izdevīgākais (iegūti 63,62 izdevīguma 

punkti) 

 

Lēmuma pieņemšanas datums: 

2015. gada 2. februārī. 

 

Pretendenta nosaukums, par kuru pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu: 

SIA “MEGA RP”, reģ. Nr. 50103547701 

 

Līguma summa bez PVN: 

Līdz 41 999,99 EUR bez PVN 

Paziņojumu sagatavoja: 
Iveta Strūģe 

Tālrunis: 67149860 

 


