
 
 

RĪGAS DOMES PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS 
Amatu iela 4, Rīga, LV-1050, tālrunis 67012947, e-pasts: pad@riga.lv 

 

ATKLĀTA KONKURSA 

,,Objekta ,,Rīgas Centrāltirgus revitalizācija” būvuzraudzība” 

(id. Nr. RD PAD 2019/1) 

ZIŅOJUMS 
 

Rīgā, 2021. gada 14. aprīlī 

 

1. Atklāta konkursa 

nosaukums un 

identifikācijas numurs 

,,Objekta “Rīgas Centrāltirgus revitalizācija” būvuzraudzība”,  

id. Nr. RD PAD 2019/1, turpmāk – Konkurss. 

2. Pasūtītāja nosaukums 

un adrese 

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, juridiskā adrese:  Amatu iela 4, 

Rīga, LV – 1050. 

3. Konkursa priekšmets Objekta ,,Rīgas Centrāltirgus revitalizācija” būvuzraudzība Centrāltirgus ielā 

1 un 3, Rīga. 

CPV klasifikatora kods: 71247000-1 (būvdarbu uzraudzība). 

4. Konkursa 

izsludināšanas datums 

25.01.2019 Elektronisko iepirkumu sistēmas, turpmāk – EIS, tīmekļvietnē 

https://www.eis.gov e – konkursu apakšsistēmā Konkursa sadaļā 

(https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/16271), 

27.01.2019 Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē 

https://pvs.iub.gov.lv/show/567228 publicēts Paziņojums par līgumu.  

5. Iepirkuma komisijas 

sastāvs un tās 

izveidošanas 

pamatojums, 

Konkursa dokumentu 

sagatavotāji un 

pieaicinātie eksperti 

Iepirkuma komisija izveidota ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 

2018. gada 19. janvāra  rīkojumu Nr. DA-18-11-rs „Par ieprikuma komisiju”, 
2019. gada 1. marta rīkojumu Nr. DA-19-26-rs “Par iepirkuma komisiju” 

2019.gada 27. novembra rīkojumu Nr.DA-19-86-rs „Par iepirkuma komisiju” 

un 2021. gada 9. marta rīkojumu Nr. DA-21-32-rs „Par ieprikuma” (ar 

grozījumiem, kas izdarīti ar 2021. gada 6. aprīļa rīkojumu Nr. DA-21-41-rs), 

šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētāja:  

Ieva Zariņa - Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Administratīvās 

pārvaldes vadītāja; 

Komisijas priekšsēdētājas vietniece: 

Inese Deme - Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Administratīvās 

pārvaldes Juridiskās nodaļas vadītāja vietniece, galvenā juriskonsulte 

iepirkumu jautājumos (no  09.03.2021), 

Dīns Cielavs - Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Direktora biroja 

Iepirkumu nodaļas vadītājs (19.01.2018 – 09.03.2021); 

Komisijas locekļi: 

Inga Saleniece - Rīgas domes Finanšu departamenta Resursu pārvaldes 

Resursu vadības un projektu finanšu kontroles nodaļas eksperte, nodaļas 

vadītājas vietniece, 

Jeļena Bogova - Administratīvās pārvaldes Juridiskās nodaļas vadītāja, 

pārvaldes vadītāja vietniece, 

Oksana Dumpe - Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Projektu 

vadības pārvaldes vadītāja, direktora vietniece projektu vadības jautājumos, 

https://www.eis.gov/
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/16271
https://pvs.iub.gov.lv/show/567228
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Inese Sirmā - Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides 

attīstības pārvaldes vadītāja, direktora vietnieka pilsētvides attīstības 

jautājumos p.i. (no  09.03.2021), 

Ilze Purmale - Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides 

attīstības pārvaldes vadītāja, direktora vietniece pilsētvides attīstības 

jautājumos (19.01.2018 – 09.03.2021), 

Daina Stivriņa - Rīgas domes Juridiskās pārvaldes Pašvaldības iepirkumu 

uzraudzības nodaļas vadītāja (19.01.2018 – 09.03.2021). 

Konkursa dokumentu sagatavotāji:  

Dīns Cielavs - Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Direktora biroja 

Iepirkumu nodaļas vadītājs, 

Jana Grīnhofa - Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Projektu vadības 

pārvaldes Projektu nodaļas vadītāja, pārvaldes vadītāja vietniece, 

Donāta Šmite - Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Administratīvās 

pārvaldes Juridiskās nodaļas galvenā projektu vadītāja iepirkumu un 

būvniecības jautājumos. 

6. Piedāvājumu 

iesniegšanas termiņš 

Pretendents piedāvājumu iesniedz tikai elektroniski EIS e-konkursu 

apakšsistēmā līdz 2019. gada 4. martam plkst.11.00. 

7. Pretendenti, kuri 

iesnieguši 

piedāvājumus, kā arī 

piedāvātās cenas 

Pretendents Iesniegšanas datums 

un laiks 

Cena bez PVN 

"Firma L4" SIA 04.03.2019  

plkst. 09:23 

EIRO 224 500 

 

"Geo Consultants" SIA 04.03.2019  

plkst. 10:26 

EIRO 315 000 

 

PA "BaltLine Globe - 

Būvuzraugi LV" 

04.03.2019  

plkst. 10:05 

EIRO 227 000 

 

Piegādātāju apvienība SIA 

"Jurēvičs un partneri" un SIA 

"Isliena V" 

04.03.2019  

plkst. 09:20 

EIRO 287 000 

 

 

8. Piedāvājumu 

atvēršanas vieta, 

datums un laiks 

Piedāvājumus atver vienlaikus EIS e-konkursu apakšsistēmā Konkursa sadaļā 

“Atvēršana” 2019. gada 4. martā plkst. 11.00. 

9. Piedāvājuma 

izvērtēšanas kritērijs 

Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums vērtējot cenu. 

10. Pretendenta 

nosaukums, kuram 

piešķirtas iepirkuma 

līguma slēgšanas 

tiesības, kā arī 

piedāvātā darbu 

vienības cena 

Nav. 

11. Informācija par 

iepirkuma līguma 

daļu, kuru izraudzītais 

pretendents plānojis 

nodot 

Nav. 



3 
 

apakšuzņēmējam, kā 

arī apakšuzņēmēja 

nosaukums 

12. Pamatojums 

lēmumam par katru 

noraidīto pretendentu, 

kā arī par katru 

iepirkuma procedūras 

dokumentiem 

neatbilstošu 

piedāvājumu 

Nav. 

13. Pamatojums 

iepirkuma procedūras 

nepārtraukšanai, ja 

piedāvājumu 

iesniedzis viens 

piegādātājs 

Nav. 

14. Lēmuma 

pamatojums, ja 

Konkurss izbeigts vai 

pārtraukts 

Konkurss pārtraukts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2017. gada 

28. februāra noteikumu Nr.107 ,,Iepirkuma procedūru un metu konkursu 

norises kārtība” 230. punktu un Nolikuma 12.1.3. punktu, jo konstatēts, ka 

pasūtītājam ir zudusi vajadzība pēc šāda iepirkuma, tas ir, pasūtītājam ir zudusi 

vajadzība pēc objekta ,,Rīgas Centrāltirgus revitalizācija” būvuzraudzības. 

 Piedāvājuma 

noraidīšanas 

pamatojums, ja 

piedāvājums atzīts 

par nepamatoti lētu 

Nav. 

 

  

 Konstatētie interešu 

konflikti un pasākumi 

to novēršanai 

Nav. 

 Cita informācija (ja 

nepieciešams) 

Nav. 

 

 

Komisijas priekšsēdētāja 

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta  

Administratīvās pārvaldes vadītāja     ________________ (Ieva Zariņa) 


