
LĒMUMS 
Paziņojuma publicēšanas datums 13.01.2016. 

www.marupe.lv - sadaļā Publiskie iepirkumi 

Identifikācijas numurs: 

MND 2015/77 

CPV KODS: 

71320000-7 (Inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi pakalpojumi),  

71000000-8 (Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi) 

Iepirkuma nosaukums: 

Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Mārupes novada administratīvā centra publiskās 

ārtelpas atjaunošanai 

Iepirkuma veids: 

Pakalpojums 

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 pretendenta SIA „BM-projekts”, reģ. Nr. 40103196966, Viršu iela 12-47, Tīraine, 

Mārupes novads, LV - 2167, tālr: 26191009; 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, piešķirt tam līguma slēgšanas tiesības par būvprojekta izstrādi 

Mārupes novada administratīvā centra publiskās ārtelpas atjaunošanai un autoruzraudzību par 

līguma summu 15 490,00 EUR (piecpadsmit tūkstoši četri simti deviņdesmit euro un 00 centi) 

bez PVN un  18 742,90 EUR ar PVN. Līguma darbības termiņš –5 mēneši no Iepirkuma 

līguma abpusējas parakstīšanas dienas. 

2. 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 29 900,00 EUR (divdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti euro un 

00 centi bez PVN); 

3. pamatojoties uz Iepirkuma noteikumu 4.4.punkta 4.4.2.apakšpunktu, izslēgt no dalības 

Iepirkumā SIA „JOE”, reģ. Nr.43603067147, jo pretendenta norādītā pieredze nav atbilstoša 

Iepirkuma noteikumu 3.2.3. punkta b) apakšpunktā noteiktajām prasībām; 

4. pamatojoties uz noteikumu 4.4. punkta 4.4.2. apakšpunktu izslēgt no dalības Iepirkumā 

pretendentu SIA „PRO VIA”, reģ. Nr. 40003372696, jo pretendenta norādītā pieredze 

neatbilst pasūtītāja 3.2.6. punkta a) apakšpunktā noteiktajai prasībai. 

 

Lēmuma pieņemšanas datums: 2016. gada 13. janvārī. 

 

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.
2
 panta astoņpadsmito daļu, iepirkuma komisijas 

pieņemto lēmumu viena mēneša laikā var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā 

kārtībā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību. 

Paziņojumu sagatavoja: 
Ināra Maļinovska 

Tālrunis: 67149860, 28391714 
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