
Iepirkuma  

“Rīgas vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošana teritorijā “Mežaparks” 

Id. Nr. RD PAD 2018/12 

ZIŅOJUMS 

Rīgā 

08.08.2018.                     

 

Pasūtītājs Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, Amatu iela 4, Rīga, LV 

- 1050 

Identifikācijas numurs RD PAD 2018/12 

Iepirkuma procedūras veids Iepirkums tika veikts pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 

8.panta pirmās daļas 1.punktu 

Līguma priekšmets Rīgas vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošana teritorijā “Mežaparks” 

Iepriekšējā informatīvā 

paziņojuma publikācijas 

IUB mājas lapā datums  

 

IUB publikācija - 05.07.2018 

 

Iepirkuma tehniskās 

dokumentācijas 

sagatavotājs 

Sergejs Plotņikovs – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 

Ģeomātikas pārvaldes Topogrāfiskās informācijas uzturēšanas 

nodaļas vadītājs, pārvaldes vadītāja vietnieks. 

Pieaicinātais eksperts Sergejs Plotņikovs – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 

Ģeomātikas pārvaldes Topogrāfiskās informācijas uzturēšanas 

nodaļas vadītājs, pārvaldes vadītāja vietnieks. 

Iepirkumu komisijas sastāvs 

un tā izveidošanas 

pamatojums 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iepirkumu Komisija izveidota atbilstoši Rīgas domes Pilsētas 

attīstības departamenta 2018.gada 19.janvāra rīkojumam Nr. DA-18-

11-rs “Par iepirkuma komisiju” 

Sastāvs: 

Komisijas priekšsēdētājs: 

Ieva Zariņa – Rīgas domes Pilsētas attīstības 

departamenta Direktora biroja 

procesu kvalitātes un attīstības 

vadītāja, biroja vadītāja vietniece. 

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: 

Dīns Cielavs – Rīgas domes Pilsētas attīstības 

departamenta Direktora biroja 

Iepirkumu nodaļas vadītājs. 

Komisijas locekļi: 

    Ilze Purmale – Rīgas domes Pilsētas attīstības 

departamenta Pilsētvides attīstības 

pārvaldes vadītāja, direktora 

vietniece pilsētvides attīstības 

jautājumos; 

 Daina Stivriņa – Rīgas domes Juridiskās 

pārvaldes Pašvaldības iepirkumu 

uzraudzības nodaļas vadītāja; 

 Jeļena Bogova – Rīgas domes Pilsētas attīstības 

departamenta Direktora biroja 

Juridiskās nodaļas vadītāja; 

   Oksana Dumpe – Rīgas domes Pilsētas attīstības 

departamenta Projektu vadības 

pārvaldes vadītāja, direktora 

vietniece projektu vadības 

jautājumos. 

Iepirkumiem, kuru paredzamā līgumcena ir vienāda vai pārsniedz 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 000 euro (neieskaitot pievienotās vērtības nodokli), Komisijas 

sastāvā iekļaut: 

Ingu Salenieci – Rīgas domes Finanšu departamenta Resursu 

pārvaldes  Resursu vadības un projektu finanšu kontroles nodaļas 

eksperte, nodaļas vadītājas vietnieci, ja projektus plānots īstenot no 

Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta programmas 01.39.00. 

„Līdzfinansējums Eiropas Savienības fondiem un citiem projektiem”. 

Artu Rožkalni - Finanšu departamenta Pašvaldības budžeta pārvaldes 

Programmu analīzes nodaļas eksperti, ja projektus plānots finansēt no 

Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta programmas 02.01.01 

„Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta darbības 

nodrošinājums” un programmas 01.04.00 „Rīgas pilsētas 

infrastruktūras fonds”. 

 

Piegādātāju nosaukumi un 

piedāvātās cenas 

 

 

Pretendents Cena EUR (bez PVN)  

SIA “Metrum” 54 200,00 
 

Piedāvājumu iesniegšanas 

termiņš 

2018.gada 26.jūlijs, plkst.14.00 

Piedāvājumu atvēršanas 

vieta, datums un laiks 

2018.gada 26.jūlijs, plkst.14.00, Elektronisko iepirkumu sistēma 

Pretendenta nosaukums, 

kuram piešķirtas iepirkuma 

līguma slēgšanas tiesības 

Nav 

Pretendenta piedāvātā 

līgumcena 

EUR 54 200,00 (bez PVN)  

Piedāvājumu izvērtēšanas 

kopsavilkums 

Skat. 08.08.2018. sēdes Nr.5. protokolu 

Piedāvājuma izvēles 

pamatojums 

Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums vērtējot cenu 

Informācija par to 

iepirkuma līguma vai 

vispārīgās vienošanās daļu, 

kuru izraudzītais 

pretendents plānojis nodot 

apakšuzņēmējiem, kā arī 

apakšuzņēmēju nosaukumi 

Nav 

Pamatojums lēmumam par 

katru noraidīto pretendentu, 

kā arī par katru iepirkuma 

procedūras dokumentiem 

neatbilstošu piedāvājumu 

Pretendenta iesniegtais piedāvājums neatbilst Nolikuma prasībām. 

Nolikuma 7.3.2.punkts nosaka, ka Pretendents tiek noraidīts no 

turpmākās dalības Iepirkumā un piedāvājums netiek tālāk izvērtēts, ja 

Iepirkuma komisija konstatē, ka pretendents iesniedzis nepatiesu 

informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav 

iesniedzis pieprasīto informāciju, vai kvalifikācijas dokumenti nav 

iesniegti atbilstoši Nolikuma prasībām, vai to saturs neatbilst 

Nolikuma prasībām.  

Pretendents nav iesniedzis pieprasīto informāciju, kas apliecinātu 

pretendenta atbilstību Nolikuma prasībām, t.i. pretendenta uzrādītie 

darbi nepārprotami norāda uz to, ka Pretendentam nav nepieciešamās 

pieredzes. 



Lēmuma pamatojums, ja 

iepirkumu komisija 

pieņēmusi lēmumu 

pārtraukt vai izbeigt 

iepirkuma procedūru 

Iepirkumu procedūra ir izbeigta, jo pretendents neatbilst iepirkuma 

procedūras dokumentos noteiktajām kvalifikācijas prasībām. 

Konstatētie interešu 

konflikti un pasākumi, kas 

veikti to novēršanai 

Nav konstatēti 

 

 

Komisijas priekšsēdētāja       I.Zariņa 

 

Komisijas priekšsēdētājas vietnieks      D.Cielavs 

 

Komisijas locekle        I.Purmale 

 

Komisijas locekle        O.Dumpe 

 

Komisijas locekle        A.Rožkalne 

 

 


