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Identifikācijas numurs: 

MND 2015/66 

CPV KODS: 

45233161-5 (Gājēju celiņa būvdarbi), 45233222-1 (Ielu bruģēšanas un asfaltēšanas darbi) un 

45231300-8 (Ūdens un notekūdeņu cauruļvadu būvdarbi) 

Iepirkuma nosaukums: 

„Seguma atjaunošana Mārupītes gatvē posmā no Vecozolu ielas līdz Imulas ielai” 

Iepirkuma veids: 

Būvdarbi 

Pasūtītājs: 

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

LV-2167. 

Pretendenti, to piedāvātās cenas un salīdzinošās priekšrocības: 

Iepirkuma komisijas lēmums: 

1. Atzīt, ka pretendenta SIA “IKO”, reģ. Nr. 48503012294, iesniegtais piedāvājums 

atbilst visām Iepirkuma noteikumu prasībām un pamatojoties uz PIL 8.2 panta devīto 

daļu un Iepirkuma noteikumu 5.2.1. punktu, piešķirt iepirkuma līguma slēgšanas 

tiesības SIA “IKO”, reģ. Nr. 48503012294, par tiesībām veikt seguma atjaunošanas 

darbus Mārupītes gatvē posmā no Vecozolu ielas līdz Imulas ielai par kopējo līguma 

summu 164 795,35 EUR (viens simts sešdesmit četri tūkstoši septiņi simti deviņdesmit 

pieci euro un 35 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN), tajā skaitā 

pasūtītāja finanšu rezerve 7 847,40 EUR (septiņi tūkstoši astoņi simti četrdesmit septiņi 

euro un 40 centi) bez PVN. Kopējā līguma summa ar PVN 199 402,37 EUR. 

2. Atzīt, ka pretendenta AS “CEĻU PĀRVALDE”, reģ. Nr. 40003034263, piedāvājums 

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

AS “CEĻU PĀRVALDE” piedāvātā cena 164 889,03 EUR bez PVN, tajā skaitā 

pasūtītāja finanšu rezerve 7 851,86 EUR bez PVN. 

3. Atzīt, ka pretendenta SIA “Lemminkainen Latvija”, reģ. Nr. 40003259930, 

piedāvājums atbilst visām Iepirkuma noteikumu prasībām, bet nav piedāvājums ar 

zemāko cenu. SIA “Lemminkainen Latvija” piedāvātā cena 165 177,93 EUR bez PVN, 

tajā skaitā pasūtītāja finanšu rezerve 7 865,62 EUR bez PVN. 

4. Atzīt, ka pretendenta SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “IGATE””, 

reģ. Nr. 41703001139 piedāvājums atbilst visām Iepirkuma noteikumu prasībām, bet 

nav piedāvājums ar zemāko cenu. SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “IGATE” 

piedāvātā cena 168 317,93 EUR bez PVN, tajā skaitā pasūtītāja finanšu rezerve 

8 015,14 EUR bez PVN. 

5. Atzīt, ka pretendenta SIA “STRABAG”, reģ. Nr. 49203002756, piedāvājums atbilst 

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

SIA “STRABAG” piedāvātā cena 214 683,00 EUR bez PVN, tajā skaitā pasūtītāja 

finanšu rezerve 10 223,00 EUR bez PVN. 

6. Pretendents SIA “Mārupes ceļinieks” izslēgts no dalības Iepirkumā, jo darbu izpildes 

un objekta nodošanas ekspluatācijā termiņš neatbilst Iepirkuma noteikumu 2.2.2. punkta 



prasībai un darbu izpildes kalendārais grafiks ir pretrunā ar Iepirkuma noteikumu 

2.2.2. punktā noteikto darbu izpildes termiņu. Piedāvātā cena netika vērtēta. 

Lēmuma pieņemšanas datums: 

2015. gada 29. septembris. 

Pretendenta nosaukums, par kuru pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu: 

SIA “IKO”, reģ. Nr. 48503012294 

Līguma summa (bez PVN): 

164 795,35 EUR (viens simts sešdesmit četri tūkstoši septiņi simti deviņdesmit pieci euro un 

35 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN), tajā skaitā pasūtītāja finanšu 

rezerve 7 847,40 EUR (septiņi tūkstoši astoņi simti četrdesmit septiņi euro un 40 centi) bez 

PVN. 

Paziņojumu sagatavoja: 
Iveta Strūģe 

Tālrunis: 67149860 

 


