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Paziņojuma publicēšanas datums 08.07.2013. 

www.marupe.lv - sadaļā Publiskie iepirkumi 

Identifikācijas numurs: 

MND 2013/16 

CPV KODS: 45453100 - 8 (Kosmētiskais remonts) 

Iepirkuma nosaukums: 

„Pašvaldības ēku remontdarbu veikšana” 

Iepirkuma veids: 

Būvdarbi 

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 2013. gada 04. jūlijā Iepirkuma I daļā nolēma: 

1. pretendenta SIA „PRO DEV”, reģ. Nr. 40003776456, 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 „PRO DEV” par remontdarbu 

veikšanu Skultes sākumskolā, Skultes ielā 25, Skultē, Dienas centrā „Švarcenieki”, 

Mazcenu alejā 4, Jaunmārupē, un Jaunmārupes sākumskolā, Mazcenu alejā 4a, 

Jaunmārupē, Mārupes novadā par Ls 25 045,90 (divdesmit pieci tūkstoši četrdesmit 

pieci lati un 90 santīmi) bez PVN un Ls 30 305,54 (trīsdesmit tūkstoši trīs simti pieci 

lati un 54 santīmi) ar 21% PVN. Pasūtītāja rezerve ir 5 %, tas ir, Ls 1 515,28 (viens 

tūkstotis pieci simti piecpadsmit lati un 28 santīmi) bez PVN un Ls 1 833,49 (viens 

tūkstotis astoņi simti trīsdesmit trīs lati un 49 santīmi) ar PVN 21%; 

2. izslēgt pretendentu SIA Starbag”, reģ. Nr. 40003978092, no dalības Iepirkuma 

priekšmeta I daļā, jo iesniegtais tehniskais – finanšu piedāvājums neatbilst Iepirkuma 

noteikumu prasībām - sadaļā „Uzbrauktuves izbūve” pozīcijā Nr. 3 norādītas izmaksas 

ir Ls 0,00; 

3. pretendenta SIA „Eiroparks”, reģ. Nr. 40003688079, iesniegtais piedāvājums atbilst 

visām Iepirkuma noteikumu prasībām, bet tas nav piedāvājums ar zemāko kopējo 

piedāvāto cenu. Piedāvātā cena pēc aritmētisko kļūdu labojuma ir Ls 29 129,13 

(divdesmit deviņi tūkstoši viens simts divdesmit deviņi lati un 13 santīmi) bez PVN un 

Ls 35 246,25 (trīsdesmit pieci tūkstoši divi simti četrdesmit seši lati un 25 santīmi) ar 

PVN 21%. 

Savukārt, 2013. gada 08. jūlijā tika saņemta vēstule no pretendenta SIA „PRO DEV” ar 

atteikumu slēgt līgumu Iepirkuma priekšmeta I daļā. 

Iepirkuma komisija 2013. gada 08. jūlijā, pamatojoties uz 8 prim panta piekto daļu, nolemj 

pārtraukt Iepirkuma priekšmeta I daļu - Remontdarbu veikšana Skultes sākumskolā, Dienas 

centrā „Švarcenieki” un Jaunmārupes sākumskolā, jo pretendenta piedāvātās cenas pārsniedz 

budžetā plānotos līdzekļus. 

Iepirkuma komisija 2013. gada 04. jūlijā Iepirkuma II daļā nolēma: 

1. pretendenta SIA „PRO DEV”, reģ. Nr. 40003776456, 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 „PRO DEV” par remontdarbu 

veikšanu Mārupes pamatskolā, Viskalnu ielā 7, Tīrainē un Mārupes vidusskolā, 

Kantora ielā 97, Mārupē, Mārupes novadā par Ls 22 149,80 (divdesmit divi tūkstoši 

viens simts četrdesmit deviņi lati un 80 santīmi) bez PVN un 26 801,26 (divdesmit seši 

tūkstoši astoņi simti viens lats un 26 santīmi) ar PVN 21% un tas nav uzskatāms par 



nepamatoti lētu. Pasūtītāja rezerve ir 5 %, tas ir, Ls 1 340,06 (viens tūkstotis trīs simti 

četrdesmit lati un 06 santīmi) bez PVN un Ls 1 621,47 (viens tūkstotis seši simti 

divdesmit viens lats un 47 santīmi) ar PVN 21%. 

2. izslēgt pretendentu SIA Starbag”, reģ. Nr. 40003978092, no dalības Iepirkuma 

priekšmeta I daļā, jo iesniegtais piedāvājums neatbilst Iepirkuma tehniskajai 

specifikācijai - sadaļā „Grīdas seguma nomaiņa kabinetos” trūkst pozīcija „Citi darbi” 

Nr. 1 „Būvgružu savākšana un izvešana”, un tehniskais – finanšu piedāvājums un 

neatbilst Iepirkuma noteikumu prasībām „Teritorijas nožogojuma izbūve” pozīcijā 

Nr. 1. „Teritorijas nožogojuma ar gājēju vārtiņiem montāža” izmaksas nav norādītas. 

Iepirkuma komisija pretendentu SIA Starbag” izslēdz no dalības iepirkuma II daļā, 

pamatojoties uz Iepirkuma noteikumu 4.5.4. punktu. 

3. pretendenta SIA „Eiroparks”, reģ. Nr. 40003688079, iesniegtais piedāvājums atbilst 

visām Iepirkuma noteikumu prasībām, bet tas nav piedāvājums ar zemāko kopējo 

piedāvāto cenu. Piedāvātā cena pēc aritmētisko kļūdu labojuma ir 

Ls 29 497,30 (divdesmit deviņi tūkstoši četri simti deviņdesmit septiņi lati un 30 

santīmi) bez PVN un Ls 35 691,73 (trīsdesmit pieci tūkstoši seši simti deviņdesmit 

viens lats un 73 santīmi) ar PVN 21 %. 

4. pretendenta SIA „ARTBLOK”, reģ. Nr. 40003736557, iesniegtais piedāvājums atbilst 

visām Iepirkuma noteikumu prasībām, bet tas nav piedāvājums ar zemāko kopējo 

piedāvāto cenu. Piedāvātā cena pēc aritmētisko kļūdu labojuma ir 

Ls 23 896,40 (divdesmit trīs tūkstoši astoņi simti deviņdesmit seši lati un 40 santīmi) 

bez PVN un Ls 28 914,64 (divdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti četrpadsmit lati un 

64 santīmi) ar PVN 21 %. 

Lēmuma pieņemšanas datums: 

I daļā - 2013. gada 08. jūlijs. 
II daļā - 2013. gada 04. jūlijs. 

Līguma izpildītājs: 

II daļā SIA „PRO DEV”, reģ. Nr. 40003776456, Kurzemes prospekts 23, Rīga, LV-1067. 

Līguma priekšmets un līguma summa bez PVN: 

II daļa 
Līguma summa – Ls 23 489,86 (divdesmit trīs tūkstoši četri simti astoņdesmit deviņi lati un 

86 santīmi) bez PVN. 

Līguma priekšmets – remontdarbu veikšana Mārupes pamatskolā, Viskalnu ielā 7, Tīrainē un 

Mārupes vidusskolā, Kantora ielā 97, Mārupē, Mārupes novadā. 

Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz pušu savstarpējo saistību 

pilnīgai izpildei. 

Paziņojumu sagatavoja: 

Inga Galoburda 

Tālrunis: 67149860 


