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Identifikācijas numurs 

 
RD PAD 2017/7 

 
Iepirkuma procedūras veids 

 
Atklāts konkurss 

 
Līguma priekšmets 

 
Priekšizpētes un būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 

pretplūdu pasākumu īstenošanai Rīgā, Bolderājā pie Buļļupes 

ietekas Daugavā 
 
Iepriekšējā informatīvā paziņojuma 

publikācijas IUB mājas lapā datums 

 
Paziņojums par līgumu – 27.02.2017. 
Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju – 
12.04.2017. 
Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju – 
15.04.2017. 

 
Iepirkuma komisijas izveidošanas 

pamatojums un tās sastāvs 

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktora 

2014.gada 7.marta rīkojums Nr.DA-14-34-rs „Par iepirkumu 

komisiju”. 
Grozījumi ar: Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 

18.03.2014. rīkojumu Nr.DA-14-37-rs; 
                               Rīgas domes Pilsētas attīstības 

departamenta 21.07.2014. rīkojumu Nr.DA-14-71-rs 
                                Rīgas domes Pilsētas attīstības 

departamenta 05.02.2015. rīkojumu Nr.DA-15-6-rs 
                                Rīgas domes Pilsētas attīstības 

departamenta 29.04.2015. rīkojumu Nr.DA-15-16-rs 
                                Rīgas domes Pilsētas attīstības 

departamenta 02.11.2015. rīkojumu Nr.DA-15-38-rs 
                                Rīgas domes Pilsētas attīstības 

departamenta 26.01.2017. rīkojumu Nr.DA-17-8-rs 
2017.gada 5.jūnija rīkojums Nr.DA-17-25-rs „Par iepirkumu 

komisiju”. 
Komisijas priekšsēdētāja:  
Svetlana Batare - Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 
Administratīvās pārvaldes vadītāja. 
Sēdē piedalās: 
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: 
Dīns Cielavs - Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 

Administratīvās pārvaldes Pašvaldības iepirkumu un 

nodrošinājuma nodaļas vadītājs, pārvaldes vadītāja vietnieks. 
Komisijas locekļi: 
Daina Stivriņa  - Rīgas domes Juridiskās pārvaldes 

Pašvaldības iepirkumu uzraudzības nodaļas vadītāja. 



Ilze Purmale - Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 

Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja, direktora vietniece 

pilsētvides attīstības jautājumos. 
Jeļena Bogova - Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 

Administratīvās pārvaldes Juridiskās nodaļas vadītāja. 
Ināra Pētersone - Rīgas domes Finanšu departamenta 

Pašvaldības budžeta pārvaldes Programmu analīzes nodaļas 

eksperte. 
Oksana Dumpe - Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta  

Projektu vadības pārvaldes vadītāja, direktora vietniece 

projektu vadības jautājumos. 
Inga Saleniece - Rīgas domes Finanšu departamenta Resursu 

pārvaldes Ekonomiskās analīzes un projektu finanšu kontroles 

nodaļas eksperte, nodaļas vadītāja vietniece. 
Noteiktās kvalifikācijas prasības, 

piedāvājuma izvēles kritērijs, 

vērtēšanas kritēriji 

Skat. iepirkuma nolikumā 

 
Piedāvājumu un pieteikumu 

iesniegšanas termiņš 

 
11.05.2017. plkst.11.00 
 

 
Piegādātāju, pretendentu nosaukumi 

un piedāvātās cenas 

 
Pretendents Piedāvātā cena bez PVN 

(EUR) 
SIA „Baltex Group ” Būvprojekta izstrāde - 

187 000,00 
Autoruzraudzība -         
18 700,00 

Personu apvienība “GCR” Būvprojekta izstrāde - 
177 000,00 
Autoruzraudzība  -        
32 690,00 

 

 
Piedāvājumu un pieteikumu 

atvēršanas vieta, datums, laiks 

 
Rīgā, Amatu ielā 4, 305.kabinetā 2017.gada 11.maijā 
plkst.11:00 
 

 
Pretendenta nosaukums, ar kuru 
nolemts slēgt iepirkuma līgumu, 

līgumcena 

 
Personu apvienība „GCR”, līgumcena  EUR 209 690,00 bez 
PVN. Iegūto punktu skaits - 95,72 punkti no iespējamajiem 

100,00 punktiem. 
Piedāvājumu vērtēšanas kopsavilkums Skat. 16.05.2017. sēdes Nr.6 protokolu ar pielikumiem; 

Skat. 29.05.2017. sēdes Nr.7 protokolu ar pielikumiem; 
Skat. 06.06.2017. sēdes Nr.8 protokolu ar pielikumu; 
Skat. 05.07.2017. sēdes Nr.9 protokolu ar pielikumu; 
Skat. 07.07.2017. sēdes Nr.10 protokolu ar pielikumu. 

Informācija par līguma daļu, kuru 

paredzēts nodot apakšuzņēmējiem 
14,3% - SIA “Baltijas Jūras Ģeoloģijas centrs” (Būvprojektu 

vadītāja pienākumu izpilde) 
Informācija par noraidītiem 

pretendentiem, kā arī neatbilstošiem 

piedāvājumiem 

 
Nav 

 
 
Komisijas priekšsēdētājs         S.Batare 



 

 

Līgums ar grozījumiem: 

http://www.rdpad.lv/wp-content/uploads/Iepirkumi/Ligumi/Ligums_2017_7.pdf

http://www.rdpad.lv/wp-content/uploads/Iepirkumi/Vienosanas/grozijums2.pdf

http://www.rdpad.lv/wp-content/uploads/Iepirkumi/Vienosanas/grozijums1.pdf 

http://www.rdpad.lv/wp-content/uploads/Iepirkumi/Vienosanas/vienosanas3.pdf 




