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Paziņojuma publicēšanas datums 03.07.2015. 

www.marupe.lv - sadaļā Publiskie iepirkumi 

Identifikācijas numurs: 

MND 2015/38 

CPV KODS: 

71320000-7 (Inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi), 71000000-8 (Arhitektūras, 

būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi). 

Iepirkuma nosaukums: 

„Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība ielu pārbūvei ar apgaismojumu” 

Iepirkuma veids: 

Pakalpojums 

Pasūtītājs: 

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

LV-2167. 

Lēmums: 

Komisija Iepirkuma priekšmeta I daļā vienbalsīgi nolemj: 
1. atzīt pretendenta SIA „BM-projekts”, reģ. Nr. 40103196966, „Papardes” - 3, Spuņciems, 

Salas pag., Babītes novads, LV - 2105, tālr: 29762257; e-pasts: info@bm-projekts.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 par būvprojektu 
izstrādi un autoruzraudzību Vārpu ielas pārbūvei (posmā no Lielās līdz Upesgrīvas), 
Vītiņu ielas pārbūvei (posmā no Kantora ielas līdz Vārpu ielai) un Laimdotas ielas 
pārbūvei (posmā no Mēmeles līdz Sīpeles ielai) un Lambertu ielas pārbūvei (posmā no 
Kantora ielas līdz Paleju ielai) par līguma summu 13 620,00 EUR (trīspadsmit tūkstoši 
seši simti divdesmit euro un 00 centi) bez PVN un 16 480,20 EUR ar PVN; 

2. atzīt pretendenta SIA „A VIDE”, reģ. Nr. 40003534164, iesniegto piedāvājumu par 
atbilstošu visām Iepirkuma noteikumu prasībām, bet tas nav piedāvājums ar zemāko cenu 
(piedāvātā cena 19 685,00 EUR deviņpadsmit tūkstoši seši simti astoņdesmit pieci euro un 
00 centi) bez PVN); 

3. noraidīt pretendentu OU „Reaalprojekt” kā neatbilstošu, jo pretendenta norādītā pieredze 
nav atbilstoša Iepirkuma noteikumu 3.2.3. punktā noteiktajām atlases prasībām; 

4. noraidīt pretendentu SIA „Projektēšanas birojs Austrumi”, reģ. Nr. 42403019889, kā 
neatbilstošu, jo pretendenta norādītā pieredze neatbilst pasūtītāja 3.2.3. punkta a) 
apakšpunkta prasībai. 

Komisija Iepirkuma priekšmeta II daļā vienbalsīgi nolemj: 
1. atzīt pretendenta SIA „BM-projekts”, reģ. Nr. 40103196966, „Papardes” - 3, Spuņciems, 

Salas pag., Babītes novads, LV - 2105, tālr: 29762257; e-pasts: info@bm-projekts.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 par būvprojektu 
izstrādi un autoruzraudzību Lapiņu dambja pārbūvei (posmā no Jelgavas ceļa līdz 
Silaputniņu iela), Brūkleņu ielas pārbūvei (posmā no Pededzes ielas līdz Sīpeles ielai) un 
Penkules ielas pārbūvei (posmā no Upesgrīvas ielas līdz Liliju ielai) par līguma summu 
19 300,00 EUR (deviņpadsmit tūkstoši trīs simti euro un 00 centi) bez PVN un 
23 353,00 EUR ar PVN; 

2. noraidīt pretendentu OU „Reaalprojekt” kā neatbilstošu, jo pretendenta norādītā pieredze 
nav atbilstoša Iepirkuma noteikumu 3.2.3. punktā noteiktajām atlases prasībām; 
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3. noraidīt pretendentu SIA „Projektēšanas birojs Austrumi”, reģ. Nr. 42403019889, kā 
neatbilstošu, jo pretendenta norādītā pieredze neatbilst pasūtītāja 3.2.3. punkta a) 
apakšpunkta prasībai. 

Komisija Iepirkuma priekšmeta III daļā vienbalsīgi nolemj: 
1. atzīt pretendenta SIA „BM-projekts”, reģ. Nr. 40103196966, „Papardes” - 3, Spuņciems, 

Salas pag., Babītes novads, LV - 2105, tālr: 29762257; e-pasts: info@bm-projekts.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 par būvprojektu 
izstrādi un autoruzraudzību Dzirnieku ielas pārbūvei (posmā no īpašuma Dzirnieku ielā 15 
līdz autoceļam C-13 (Stīpnieku ceļš - Dzirnieki)) par līguma summu 3 350,00 EUR (trīs 
tūkstoši trīs simti piecdesmit euro un 00 centi) bez PVN un 4 053,50 EUR ar PVN; 

2. noraidīt pretendentu OU „Reaalprojekt” kā neatbilstošu, jo pretendenta norādītā pieredze 
nav atbilstoša Iepirkuma noteikumu 3.2.3. punktā noteiktajām atlases prasībām; 

3. atzīt pretendenta SIA „Projektēšanas birojs Austrumi”, reģ. Nr. 42403019889, iesniegto 
piedāvājumu par atbilstošu visām Iepirkuma noteikumu prasībām, bet tas nav 
piedāvājums ar zemāko cenu (piedāvātā cena 3 800,00 EUR trīs tūkstoši astoņi simti un 
00 centi) bez PVN). 

Lēmuma pieņemšanas datums: 

2015. gada 03. jūlijs. 

Paziņojumu sagatavoja: 
Inga Galoburda 

Tālrunis: 67149860, 29364107 

mailto:info@bm-projekts.lv

