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Identifikācijas numurs RD PAD 2018/8 

Iepirkuma procedūras veids Iepirkums tika veikts pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 

8.panta pirmās daļas 1.punktu 

Līguma priekšmets Rīgas transporta sistēmas ilgtspējīgas mobilitātes rīcības programmas 

izstrāde 

Iepriekšējā informatīvā 

paziņojuma publikācijas 

IUB mājas lapā datums un 

Eiropas Savienības 

oficiālajā vēstnesī 

 

IUB publikācija - 13.06.2018 

ES publikācija – 13.06.2018 

Iepirkuma tehniskās 

dokumentācijas 

sagatavotājs 

Kristaps Niedols - Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 

Pilsētvides attīstības pārvaldes Lokālplānojuma nodaļas Transporta 

infrastruktūras plānošanas inženieris 

Pieaicinātais eksperts Kristaps Niedols - Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 

Pilsētvides attīstības pārvaldes Lokālplānojuma nodaļas Transporta 

infrastruktūras plānošanas inženieris 

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)  

Piegādātāju apvienība SIA 

“E.Daniševska birojs” un SIA “Solvers” 

248 200,00 

 

Piedāvājumu iesniegšanas 

termiņš 

2018.gada 17.jūlijs, plkst.14.00 

Piedāvājumu atvēršanas 

vieta, datums un laiks 

2018.gada 17.jūlijs, plkst.14.00, Elektronisko iepirkumu sistēma 

Pretendenta nosaukums, 

kuram piešķirtas iepirkuma 

līguma slēgšanas tiesības 

Piegādātāju apvienība SIA “E.Daniševska birojs” un SIA “Solvers” 

Pretendenta piedāvātā 

līgumcena 

EUR 248 200,00 (bez PVN)  

Piedāvājumu izvērtēšanas 

kopsavilkums 

Skat. 24.07.2018. sēdes Nr.3. protokolu 

Piedāvājuma izvēles 

pamatojums 

Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums 

Informācija par to 

iepirkuma līguma vai 

vispārīgās vienošanās daļu, 

kuru izraudzītais 

pretendents plānojis nodot 

apakšuzņēmējiem, kā arī 

apakšuzņēmēju nosaukumi 

 

SIA “Art Planeks” (Reģ.Nr.40203151835) 

25% - saistošo dokumentu analīze un pārskata par tiem sagatavošana, 

ziņojumu un atskaišu tulkošanas un noformēšanas darbi 

 

Pamatojums iepirkuma 

procedūras nepārtraukšanai 

saskaņā ar Ministru 

Kabineta noteikumu Nr.107 

“Iepirkuma procedūru un 

metu konkursu norises 

kārtība” 19.punktu 

Pretendents ir reģistrēts atbilstoši reģistrācijas vai patstāvīgās 

dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām. 

Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem 

personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz 

personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem 

(ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī 

apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minētā prasība ir pamatota ar to, ka komercdarbības veikšanai, it 

īpaši veikšanai Latvijā saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem ir nepieciešama reģistrācija komercreģistrā. 

 

Pretendentam ir stabili finanšu un saimnieciskās darbības rādītāji 

iepriekšējos 3 (trīs) (2015., 2016. un 2017.) (vai atbilstoši pretendenta 

saimnieciskās darbības periodam, ja pretendents darbojas īsāku laika 

periodu nekā 3 (trīs) gadi) finanšu gados, kurus, piemērojot 

vispārpieņemtos finanšu analīzes paņēmienus, raksturo: 

- pozitīvs pašu kapitāls (ja pretendents ir apvienība, tad pozitīvam 

paša kapitālam jābūt apvienības dalībniekam uz kura finansiālajām 

iespējām izpildītājs balstās un kurš būs finansiāli atbildīgs par līguma 

izpildi); 

- Pretendenta katra gada finanšu apgrozījums iepriekšējos 3 (trīs) 

gados (2015., 2016., 2017.gada) jābūt vismaz 250 000.00 euro (neto) 

(ja pretendents ir apvienība, tad visiem apvienības dalībniekiem kopā 

jāatbilst šajā punktā noteiktajai prasībai (dalībnieku finanšu 

apgrozījuma rādītājiem summāri jāatbilst šajā punktā noteiktajai 

prasībai); ja pretendents (arī apvienības dalībnieks) ir dibināts vēlāk – 

tad finanšu apgrozījumam jāatbilst augstāk minētajai prasībai attiecīgi 

īsākā laikā). 

Prasības ir objektīvas un samērīgas, jo pasūtītājam ir jānodrošinās, ka 

pakalpojumu sniedzējam būs finanšu līdzekļi ar vai bez pasūtītāja 

avansa maksājuma vai arī, jābūt pārliecinātam, ka pakalpojumu 

sniedzēja pamatkapitāls nav negatīvs, tādējādi pasūtītājam esot 

pārliecinātam, ka pakalpojumu sniedzējs izpildīs līgumsaistības. 

 

Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu (2015., 2016., un 2017. gadā un 

līdz piedāvājuma iesniegšanai) laikā ir veicis šādus darbus: 

-izstrādājis vismaz 3 (trīs) transporta plūsmas modelēšanas projektus, 

no kuriem vismaz 1 (viens) izstrādāts pašvaldības mobilitātes 

veicinošā plānojuma ietvaros; 

-izstrādājis vismaz 3 (trīs) transporta plūsmu mērīšanas projektus ar 

krustojumu skaitu ne mazāk kā 15 krustojumu, no kuriem vismaz 1 

(vienam) mērīšanas projektam ir jābūt ar krustojumu mērījumu skaitu 

vismaz 50 (piecdesmit) krustojumi. 

-Izstrādāts vismaz 1 (viens) projekts  pilsētas mēroga gājēju un 

velosatiksmes plūsmu novērtēšanā  

Prasības ir objektīvas un samērīgas, jo Rīcības programma ietver 

Rīgas un Pierīgas teritorijas un, lai pieņemtu lēmumus, tiek paredzēts, 

ka būs nepieciešamība veikt iespējamo variantu salīdzināšanu, kam 

būs nepieciešams izstrādāt transporta modeļus. Ir nepieciešams 

nodrošināt lai pretendentam būtu pietiekama pieredze un kapacitāte 

veikt modelēšanu mezoskopiskā un makroskopiskā līmenī. 

 

Pretendents darbu izpildei var nodrošināt tādus speciālistus, kuri 

atbilst šādām minimālajām izglītības un profesionālās kvalifikācijas 

prasībām: 

-projekta vadītājs (transporta speciālists): 

-kuram ir otrā līmeņa profesionālā izglītība inženierzinātņu jomā vai 

maģistra grāds inženierzinātņu jomā,  

-kuram iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2015., 2016., 2017.gadā un 

līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim) ir pieredze vismaz 3 (trīs) 

transporta plūsmu pētījumu izstrādē. 



Prasības ir objektīvas un samērīgas, jo Rīcības programmas izstrādei 

nepieciešams projektu vadītājs, kam ir pieredze tieši transporta 

plūsmu pētījumu izstrādē jo Rīcības programma pamatā ir balstīta un 

sevī ietvers tieši transporta jautājumus. 

 

transporta plūsmu modelēšanas speciālists: 

-kuram ir inženierzinātņu maģistra grāds datorzinātnē; 

-kuram iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2015., 2016. un 2017. gadā un 

līdz piedāvājumu iesniegšanai) ir pieredze vismaz 3 (trīs) transporta 

satiksmes modelēšanas projektu izstrādē, no kuriem vismaz 1 (viens) 

projekts izstrādāts, pielietojot EMME vai ekvivalentu 

programmatūru; 

-kuram iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2015., 2016. un 2017. gadā un 

līdz piedāvājumu iesniegšanai) ir pieredze vismaz 3 (trīs) transporta 

plūsmu mērīšanas projektu izstrādē ar krustojumu skaitu ne mazāk kā 

15 (piecpadsmit) krustojumu, no kuriem vismaz 1 (vienam) 

mērīšanas projektam ir jābūt ar krustojumu mērījumu skaitu vismaz 

50 (piecdesmit) krustojumi. 

Prasības ir objektīvas un samērīgas, jo Rīcības programma ietver 

Rīgas un Pierīgas teritorijas un, lai pieņemtu lēmumus, tiek paredzēts, 

ka būs nepieciešamība veikt iespējamo variantu salīdzināšanu, kam 

būs nepieciešams izstrādāt transporta modeļus. Ir nepieciešams 

nodrošināt lai pretendentam būtu pietiekama pieredze un kapacitāte 

veikt modelēšanu mezoskopiskā un makroskopiskā līmenī. 

 

Ekonomists/Finanšu speciālists: 

-kuram ir maģistra grāds ekonomikā vai finanšu vadībā; 

-kuram iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2015., 2016. un 2017. gadā un 

līdz piedāvājumu iesniegšanai) ir pieredze vismaz 3 (trīs) izmaksu un 

ieguvumu analīžu izstrādē. 

Prasības ir objektīvas un samērīgas, jo Rīcības programmas ietvaros 

tiek prasīts veikt piedāvāto infrastruktūras variantu salīdzinājumu 

izstrādājot tiem sociāli-ekonomisko pamatojumu. Nepieciešams 

pretendents, kam būtu pieredze izstrādāt izmaksu-ieguvumu analīzes. 

 

Pretendents ir tiesīgs piedāvāt vienu speciālistu vairākām pozīcijām. 

Prasības ir objektīvas un samērīgas, jo tādējādi pasūtītājs neierobežo 

nevienu piegādātāju, speciālistu, ja tā kvalifikācija atbilst prasībām. 

 

Speciālisti ir darba tiesiskās attiecībās ar Pretendentu vai tā 

norādītajiem apakšuzņēmējiem, vai ir parakstījuši apliecinājumu par 

dalību līguma izpildē. 

Prasības ir objektīvas un samērīgas, jo nodrošina caurspīdīguma 

principa ievērošanu procesa norisē. Speciālisti, kuri tiek piesaistīti 

līguma izpildei var būt pārliecināti par darbu visa līguma vai 

vienošanās periodā. 

 

Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai izpildītu 

prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko stāvokli, tehniskām un 

profesionālām spējām. 

Minētā prasība ir objektīva un samērīga, jo pasūtītāja mērķis ir iegūt 

pakalpojumu, kuru sniedz kompetentākie pakalpojumu sniedzēji. Ja 

kāds no pakalpojumu sniedzējiem nespēj izpildīt prasības, tad ir 

iespējas piesaistīt apakšuzņēmējus pakalpojuma sniegšanai, tādējādi 



nodrošinot iespēju jebkuram izpildītājam piedalīties iepirkuma 

priekšmeta realizācijā. 

 

Piegādātājs, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja 

prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu 

personu iespējām tikai tad, ja šīs personas  sniegs pakalpojumus, kuru 

izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas. 

Prasības ir objektīvas un samērīgas, lai pasūtītājs būtu pārliecināts par 

pakalpojumu sniegšanu pēc būtības kā arī to, lai jebkurš iesaistītais 

pakalpojumu sniedzējs būtu pārliecināts par to, ka tas sniegs 

pakalpojumu, nevis kāds cits. 

 

Pretendentam jānorāda visus apakšuzņēmējus, un apakšuzņēmēja 

apakšuzņēmējus kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti 

no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka. 

Prasības ir objektīvas un samērīgas, jo normu nosaka Publisko 

iepirkumu likuma 63.panta nosacījumi. Prasība ir pamatota, lai 

pasūtītājam būtu pārliecība par komersantiem, kuri sniedz 

pakalpojumu. 

 

Pamatojums lēmumam par 

katru noraidīto pretendentu, 

kā arī par katru iepirkuma 

procedūras dokumentiem 

neatbilstošu piedāvājumu 

 

Nav 

Konstatētie interešu 

konflikti un pasākumi, kas 

veikti to novēršanai 

Nav konstatēti 

 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētāja         I.Zariņa 

 

 



Līgums: 

http://www.rdpad.lv/wp-content/uploads/Iepirkumi/Ligumi/Ligums_2018_8.pdf 

 

Vienošanās: 

http://www.rdpad.lv/wp-

content/uploads/Iepirkumi/Vienosanas/Vienosanas_2018_8.pdf 
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