
Iepirkuma  

„Rīgas vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošana teritorijā “Mežaparks””  

Id. Nr. RD PAD 2018/10 

ZIŅOJUMS 

Rīgā 

29.06.2018.                     

 

Pasūtītājs 

 

Rīgas pilsētas pašvaldība Rīgas domes Pilsētas 

attīstības departaments 

Amatu iela 4, Rīga, LV - 1050 

 

Identifikācijas numurs 

 

RD PAD 2018/10 

 

Iepirkuma procedūras veids 

 

Atklāts konkurss 

 

Līguma priekšmets 

Rīgas vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošana teritorijā 

“Mežaparks”” 

 

 

Iepriekšējā informatīvā paziņojuma 

publikācijas IUB mājas lapā datums 

 

Paziņojums par līgumu – 22.06.2018 

 

 

Iepirkuma komisijas izveidošanas 

pamatojums un tās sastāvs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 

19.01.2018.gada 19.janvāra rīkojums Nr.DA-18-11-

rs 

Komisijas 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”. 

 

Noteiktās kvalifikācijas prasības, 

piedāvājuma izvēles kritērijs, vērtēšanas 

kritēriji 

 

 

Skat. iepirkuma nolikumā 

 

 

 

Tehniskās specifikācijas sagatavotājs Sergejs Plotņikovs – Rīgas domes Pilsētas attīstības 

departamenta Ģeomātikas pārvaldes Topogrāfiskās 

informācijas uzturēšanas nodaļas vadītāja, pārvaldes 

vadītāja vietnieka 

 

 

Piedāvājumu un pieteikumu iesniegšanas 

termiņš 

 

13.07.2018. plkst.14.00 

 

Piegādātāju, pretendentu nosaukumi un 

piedāvātās cenas 

 

Nav 

 

Piedāvājumu un pieteikumu atvēršanas vieta, 

datums, laiks 

 

13.07.2018. plkst.14.00, Elektronisko iepirkumu 

sistēma 

 

 

Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt 

iepirkuma līgumu, līgumcena 

 

Nav 

 

Lēmuma pamatojums, ja iepirkumu komisija 

pieņēmusi lēmumu pārtraukt vai izbeigt 

iepirkuma procedūru 

 

Ir nepieciešami būtiski grozījumi Iepirkuma 

Tehniskajā specifikācijā 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētāja         I.Zariņa 


