PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA REZULTĀTIEM
Paziņojuma publicēšanas datums 01.08.2013.
www.marupe.lv - sadaļā Publiskie iepirkumi
Identifikācijas numurs:
MND 2013/14
CPV KODS: 39160000-1 (Mēbeles skolām).
Iepirkuma nosaukums:
„Mēbeļu iegāde”
Iepirkuma veids:
Piegāde
Pasūtītājs:
Mārupes novada Dome, reģ.Nr. 90000012827, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā,
LV-2167.
Piedāvājuma izvēles kritērijs:
Iepirkuma noteikumiem atbilstošs piedāvājums ar zemāko kopējo cenu Ls bez PVN.
Iepirkuma komisija Iepirkuma I daļā nolēma:
1. pretendenta SIA „BDF”, reģ. Nr. 40103347144, iesniegtais piedāvājums atbilst visām
Iepirkuma noteikumu prasībām un, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta
piekto trīs prim daļu un Iepirkuma nolikuma 5.2.1. apakšpunktu, līguma slēgšanas
tiesības piešķirt pretendentam SIA „BDF” par mēbeļu izgatavošanu, piegādi un
uzstādīšanu par Ls 16 311,79 (sešpadsmit tūkstoši trīs simti vienpadsmit latu un
79 santīmu) bez PVN un Ls 19 737,27 (deviņpadsmit tūkstoši septiņi simti trīsdesmit
septiņi latu un 27 santīmu) ar 21% PVN. Pretendenta piedāvātā cena Iepirkuma
priekšmeta I daļā ir Ls 8 655,51 (astoņi tūkstoši seši simti piecdesmit pieci lati un
51 santīms) bez PVN.
Iepirkuma komisija Iepirkuma II daļā nolēma:
1. pretendenta SIA „BDF”, reģ. Nr. 40103347144, iesniegtais piedāvājums atbilst visām
Iepirkuma noteikumu prasībām un, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta
piekto trīs prim daļu un Iepirkuma nolikuma 5.2.1. apakšpunktu, līguma slēgšanas
tiesības piešķirt pretendentam SIA „BDF” par metāla skapīšu izgatavošanu un piegādi
par Ls 3 688,20 (trīs tūkstoši seši simti astoņdesmit astoņi latu un 20 santīmu) bez PVN
un 4 462,72 (četri tūkstoši četri simti sešdesmit divi latu un 72 santīmu) ar PVN 21%.
Pretendenta piedāvātā cena Iepirkuma priekšmeta II daļā ir Ls 3 688,20 (trīs tūkstoši seši
simti astoņdesmit astoņi lati un 20 santīmi) bez PVN.
2. pretendenta SIA „FL Birojs”, reģ. Nr. 40003875292, piedāvājums nav piedāvājums ar
zemāko piedāvāto cenu Ls 4 228,74 (četri tūkstoši divi simti divdesmit astoņi latu un
74 santīmu) bez PVN. Iepirkuma komisijas sekretārei I. Galoburdai pretendenta
SIA „FL Birojs” uzvaras gadījumā nosūtīt vēstuli par informācijas precizēšanu.
3. pretendenta SIA „R&T”, reģ. Nr. 40003052095, piedāvājums nav piedāvājums ar zemāko
piedāvāto cenu Ls 4 903,20 (četri tūkstoši deviņi simti trīs latu un 20 santīmu) bez PVN.
Iepirkuma komisijas sekretārei I. Galoburdai pretendenta SIA „FL Birojs” uzvaras
gadījumā nosūtīt vēstuli par informācijas precizēšanu.
Lēmuma pieņemšanas datums:
2013. gada 31. jūlijs.

Līguma izpildītājs:
I daļa un II daļa SIA „BDF”, reģ. Nr. 40103347144, Dammes iela 19-7, Rīga, LV-1069.
Līguma summa bez PVN:
Līguma summa I daļa – Ls 16 311,79 (sešpadsmit tūkstoši trīs simti vienpadsmit latu un
79 santīmu) bez PVN.
Līguma summa II daļa - Ls 3 688,20 (trīs tūkstoši seši simti astoņdesmit astoņi latu un
20 santīmu) bez PVN
Paziņojumu sagatavoja:
Inga Galoburda
Tālrunis: 67149860

