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Pasūtītājs 

 
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, Amatu iela 4, Rīga, LV 1050 

 
Identifikācijas 
numurs 

 
RD PAD 2014/41 

 
Iepirkuma 
procedūras veids 

 
Iepirkums tika veikts pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 
2.pielikuma pakalpojuma līguma nomenklatūras B daļu, saskaņā ar 
Publisko iepirkumu likuma 8.panta 7.daļu 

 
Līguma 
priekšmets 

 
Stenda vietas nodrošināšana starptautiskajā nekustamo īpašumu izstādē 
MIPIM-2015 

 
Iepriekšējā 
informatīvā 
paziņojuma 
publikācijas IUB 
mājas lapā 
datums 

 
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.panta (7¹) daļu paziņojums 
par veicamo iepirkumu netika publicēts  

 
Iepirkuma 
komisijas 
izveidošanas 
pamatojums un 
tās sastāvs 

 
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktora 7.03.2014. 
rīkojums Nr. DA-14-374-rs „Par iepirkuma komisiju” . Grozījumi ar: 
2014.gada 18.marta rīkojumu Nr.DA-14-37-rs un 2014.gada 21.jūlija 
rīkojumu Nr. DA-14-71-rs 
Komisijas priekšsēdētāja: 
Svetlana Batare – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 
Administratīvās pārvaldes vadītāja. 
Sēdē piedalās: 
Komisijas priekšsēdētājas vietnieks: 
Dīns Cielavs – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 
Administratīvās pārvaldes Pašvaldības iepirkumu nodaļas vadītājs. 
Komisijas locekļi: 
Jeļena Bogova – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 
Administratīvās pārvaldes Juridiskās nodaļas vadītāja. 
Oksana Dumpe – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta  Projektu 
vadības pārvaldes Projektu pārvaldes vadītāja, direktora vietniece projektu 
vadības jautājumos. 
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. 
Ināra Pētersone – Rīgas domes Finanšu departamenta Pašvaldības budžeta 



pārvaldes Programmu analīzes nodaļas eksperte. 
 
Piedāvājumu un 
pieteikumu 
iesniegšanas 
termiņš 

 
Nav noteikts 

 
Piegādātāju, 
pretendentu 
nosaukumi un 
piedāvātās cenas 

 
Pretendents Cena bez PVN (EUR) 

ReeD MIDEM 49 762,96 
 

 
Pretendenta 
nosaukums, ar 
kuru nolemts 
slēgt iepirkuma 
līgumu, 
līgumcena 

 
ReeD MIDEM, EUR 49 762,96  (četrdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti 
sešdesmit divi euro 96 centi) 

 
Piedāvājumu 
vērtēšanas 
kopsavilkums 

 
Skat. 28.08.2014. sēdes Nr.1 protokolu ar pielikumiem 

 
Personu 
nosaukumi, kuras 
ir uzaicinātas 
iesniegt 
piedāvājumu 

 
Izstāžu rīkotājsabiedrība ReeD MIDEM, kura ir vienīgais izstādes MIPIM 
organizators 

 
 
Komisijas priekšsēdētāja       S.Batare 
 
 
 


