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Paziņojuma publicēšanas datums 30.07.2015. 

www.marupe.lv - sadaļā Publiskie iepirkumi 

Identifikācijas numurs: 

MND 2015/48 

CPV KODS:  
64111000-7 (pasta pakalpojumi, kas saistīti ar avīzēm un periodiskajiem izdevumiem); 

64116000-2 (pasta pakalpojumi sūtījumiem pēc pieprasījuma). 

Iepirkuma nosaukums: 

„Mārupes novada domes informatīvā izdevuma piegāde Mārupes novada teritorijā” 

Iepirkuma veids: 

Pakalpojums 

Pasūtītājs: 

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

LV-2167. 

Piedāvājuma izvēles kritērijs: 

Iepirkuma noteikumiem atbilstošs piedāvājums ar zemāko cenu par vienas vienības 

izplatīšanu EUR bez PVN.  

Iepirkuma komisija vienbalsīgi nolēma: 

1. Atzīt, ka pretendenta SIA “NK2”, reģ. Nr. 40103185426, iesniegtais piedāvājums 

iepirkumam “Mārupes novada domes informatīvā izdevuma piegāde Mārupes novada 

teritorijā” atbilst visām Iepirkuma noteikumu prasībām un ir piedāvājums ar zemāko 

cenu un pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta devīto daļu un 

Iepirkuma noteikumu 5.1.1. punktu, piešķirt iepirkuma līguma slēgšanas tiesības 

SIA “NK2”, reģ. Nr. 40103185426, adrese Rožu iela 2, Mārupes novads, LV2167, e-

pasts: rutkele@inbox.lv par Mārupes novada domes informatīvā izdevuma piegādi 

Mārupes novada teritorijā par kopējo 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. SIA “NK2” piedāvātā cena par vienas vienības izplatīšanu ir 

1,1780 EUR bez PVN. 

2. Atzīt, ka pretendenta SIA“IKSTRUMS EU Development”, reģ. Nr. 40003864782, 

piedāvājums atbilst visām Iepirkuma noteikumu prasībām, bet tas nav piedāvājums ar 

zemāko cenu. SIA“IKSTRUMS EU Development” piedāvātā cena par vienas vienības 

izplatīšanu ir 1,4540 EUR bez PVN. 

3. Atzīt, ka pretendenta SIA“ FS Būve”, reģ. Nr. 40103548599, piedāvājums atbilst 

visām Iepirkuma noteikumu prasībām, bet tas nav piedāvājums ar zemāko cenu. 

SIA“ FS Būve” piedāvātā cena par vienas vienības izplatīšanu ir 1,4724 EUR bez 

PVN. 

Lēmuma pieņemšanas datums: 

2015. gada 29. jūlijs. 

Paredzamā līguma summa un darbības termiņš: 

41 999,99 EUR (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi euro un 99 cents) 

bez PVN un 50 819,99 EUR ar PVN.  

 

Līgums tiek slēgts uz 36 mēnešiem no līguma noslēgšanas dienas. 

 

Paziņojumu sagatavoja: 
Iveta Strūģe 

Tālrunis: 67149860 
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