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Paziņojuma publicēšanas datums 20.04.2016.
www.marupe.lv - sadaļā Publiskie iepirkumi
Identifikācijas numurs:
MND 2016/16
CPV KODS:
79710000-4 (Apsardzes pakalpojumi)
Iepirkuma nosaukums:
Tehniskās un fiziskās apsardzes pakalpojuma sniegšana Mārupes novada pašvaldības iestādēs
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, ka pretendenta SIA “EVOR M”, reģ. Nr. 40003321577, Edinburgas prospekts 29,
Jūrmala, LV-2015, tālrunis: +371 67769701, fakss: +371 67761324, e-pasts:
ofiss@evorm.lv, iesniegtais piedāvājums atbilst visām Iepirkuma noteikumu prasībām un
pamatojoties uz PIL 8.2 panta devīto daļu un Iepirkuma noteikumu 5.1.1. punktu, piešķirt
iepirkuma līguma slēgšanas tiesības SIA “EVOR M”, reģ. Nr. 40003321577, par
tehniskās un fiziskās apsardzes pakalpojuma sniegšanu Mārupes novada pašvaldības
iestādēs par kopējo līguma summu līdz 41 999,99 EUR (četrdesmit viens tūkstotis deviņi
simti deviņdesmit deviņi euro un 99 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa uz
24 (divdesmit četriem) mēnešiem. SIA “EVOR M” piedāvājuma cena pēc aritmētisko
kļūdu labojuma ir 24 999,40 EUR bez PVN.
2. Atzīt, ka pretendenta AS “G4S Latvia”, reģ. Nr. 40103058465, piedāvājums atbilst visām
Iepirkuma noteikumu prasībām, bet nav piedāvājums ar zemāko cenu. AS “G4S Latvia”
piedāvājuma cena 35 444,20 EUR bez PVN.
Lēmuma pieņemšanas datums:
2016. gada 20. aprīlis.
Pretendenta nosaukums, par kuru pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu:
SIA “EVOR M”, reģ. Nr. 40003321577
Līguma summa (bez PVN):
Līdz 41 999,99 EUR (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi euro un
99 centi) bez PVN.
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta astoņpadsmito daļu iepirkuma komisijas
pieņemto lēmumu pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu Iepirkumā, un uz kuru attiecas šā
panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību
aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā
procesa likumā noteiktajā kārtībā viena mēneša laikā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā
darbību.
Paziņojumu sagatavoja:
Iveta Strūģe
Tālrunis: 67149860
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