
Iepirkuma  

„Aldara parka pārbūve (1.kārta, 2.kārta un 3.kārta)”  

Id. Nr. RD PAD 2020/4 

ZIŅOJUMS 

Rīgā 

07.07.2020.                     

Pasūtītājs Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, Amatu iela 4, Rīga,  

LV - 1050 

Identifikācijas numurs RD PAD 2020/4 

Iepirkuma procedūras veids Iepirkums tika veikts pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 

8.panta pirmās daļas 1.punktu 

Līguma priekšmets Aldara parka pārbūve (1.kārta, 2.kārta un 3.kārta) 

Iepriekšējā informatīvā 

paziņojuma publikācijas 

IUB mājas lapā datums 

 

IUB publikācijas datums – 31.01.2020. 

 

Iepirkuma tehniskās 

dokumentācijas 

sagatavotājs 

Laura Kļaviņa - Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 

Projektu vadības pārvaldes Projektu nodaļas Projektu ieviešanas 

grupas Galvenā projektu vadītāja. 

Pieaicināties eksperti Nav pieaicināti 

Iepirkumu komisijas sastāvs 

un tā izveidošanas 

pamatojums 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 2019.gada 27.novembra 

rīkojums Nr.DA-19-86-rs “Par iepirkuma komisiju” 

1. Izveidota iepirkuma komisija (turpmāk – Komisija) kā pastāvīgi 

funkcionējoša institūcija šādā sastāvā: 

1.1. Komisijas priekšsēdētājs: 

Ieva Zariņa – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Administratīvās 

pārvaldes vadītāja. 

1.2. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: 

Dīns Cielavs – Rīgas domes Pilsētas 

attīstības departamenta 

Administratīvās pārvaldes 

Iepirkumu nodaļas 

vadītājs, pārvaldes 

vadītāja vietnieks. 

1.3. Komisijas locekļi: 

1.3.1.  Inese Sirmā – Rīgas domes Pilsētas 

attīstības departamenta 

Pilsētvides attīstības 

pārvaldes vadītāja, 

direktora vietnieka 

pilsētvides attīstības 

jautājumos p.i.; 

1.3.2. Jeļena Bogova – Rīgas domes Pilsētas 

attīstības departamenta 

Administratīvās 

pārvaldes Juridiskās 

nodaļas vadītāja, 

pārvaldes vadītāja 

vietniece; 

1.3.3.  Oksana Dumpe – Rīgas domes Pilsētas 

attīstības departamenta 

Projektu vadības 

pārvaldes vadītāja, 

direktora vietniece 

projektu vadības 

jautājumos. 



 

 

 

 

 

 

1.4. Iepirkumiem, kuru paredzamā līgumcena ir vienāda 

vai pārsniedz 42 000 euro (neieskaitot pievienotās 

vērtības nodokli), Komisijas sastāvā iekļaut: 

1.4.1. Ingu Salenieci – Rīgas domes Finanšu 

departamenta Resursu pārvaldes  Resursu 

vadības un projektu finanšu kontroles nodaļas 

eksperti, nodaļas vadītājas vietnieci, ja 

projektus plānots īstenot no Rīgas pilsētas 

pašvaldības pamatbudžeta programmas 

01.39.00. „Līdzfinansējums Eiropas Savienības 

fondiem un citiem projektiem”; 

1.4.2. Artu Rožkalni – Rīgas domes 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 

 

N.p.k Pretendents Piedāvājuma 

iesniegšanas 

datums un laiks 

Cena EUR 

(bez PVN) 

Cena EUR (bez 

PVN) 

(ar 

aritmētiskās 

kļūdas 

labojumu) 

1. "BUILDIMPEKS

" SIA 

24.03.2020 plkst. 

17:25 

3066666.66 

 

3 066 666.66 

2. "Ceļu pārvalde" 

AS 

25.03.2020 plkst. 

10:54 

3034343.83 

 

3 035 638.02 

3. "Guliver 

Construction" 

Pilnsabiedrība 

24.03.2020 plkst. 

19:04 

3035306.35 

 

3 035 306.35 

4. "JĒKABPILS 

PMK" SIA 

25.03.2020 plkst. 

10:55 

3748210.87 

 

3 745 774.85 

5. "Merks" SIA 24.03.2020 plkst. 

14:08 

3733369.67 

 

3 733 369.67 

6. "NEWCOM 

Construction" 

SIA 

25.03.2020 plkst. 

10:05 

4028730.8 

 

4 026 268.95 

7. Personu apvienība 

"ENFORT un 

BCC" 

25.03.2020 plkst. 

10:34 

3132978.44 

 

3 133 662.53 

8. "RERE BMV" PS 25.03.2020 plkst. 

09:46 

3482990.87 

 

3 482 990.87 

9. "Tilts" SIA 24.03.2020 plkst. 

15:40 

4127527.3 

 

3 930 978.37 

 

Piedāvājumu iesniegšanas 

termiņš 

2020.gada 25.marts, plkst.11.00 

Piedāvājumu atvēršanas 

vieta, datums un laiks 

2020.gada 25.marts, plkst.11.00, Elektronisko iepirkumu sistēma 

Pretendenta nosaukums, 

kuram piešķirtas iepirkuma 

līguma slēgšanas tiesības 

Pilnsabiedrība “Guliver Construction” (Reģ.Nr. 50103997621) 

Pretendenta piedāvātā EUR 3 035 306.35 (bez PVN) 



līgumcena 

Piedāvājumu izvērtēšanas 

kopsavilkums 

Komisija veica piedāvāju izvērtēšanu atbilstoši Nolikumā 

noteiktajiem kritērijiem. Piedāvājumu izvērtēšana tika uzsākta ar 

pretendentu, kura piedāvājums bija ar zemāko cenu. Ņemot vērā to, 

ka pretendents, kura piedāvātā cena bija zemākā un tas iesniedza 

atbilstošu piedāvājumu, kā arī uz to neattiecās Publisko iepirkumu 

42.pantā minētie izslēgšanas nosacījumi, Komisija neveica tālāku otra 

zemākā piedāvājuma un citu piedāvājumu izvērtēšanu. 

Piedāvājuma izvēles 

pamatojums 

Pilnsabiedrības “Guliver Construction” piedāvājuma izvēles kritērijs 

– saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums vērtējot cenu. 

 

Informācija par to 

iepirkuma līguma vai 

vispārīgās vienošanās daļu, 

kuru izraudzītais 

pretendents plānojis nodot 

apakšuzņēmējiem, kā arī 

apakšuzņēmēju nosaukumi 

3% - SIA “We Build Parks”, (reģ.Nr.40103584871) Velo trases 

izbūve 

Pamatojums lēmumam par 

katru noraidīto pretendentu, 

kā arī par katru iepirkuma 

procedūras dokumentiem 

neatbilstošu piedāvājumu 

Nav noraidīto pretendentu  

Konstatētie interešu 

konflikti un pasākumi, kas 

veikti to novēršanai 

Nav konstatēti interešu konflikti 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētāja        I.Zariņa 



 
Līgums  
http://www.rdpad.lv/wp-content/uploads/Iepirkumi/Ligumi/ligums_202004.pdf 

 

http://www.rdpad.lv/wp-content/uploads/Iepirkumi/Ligumi/ligums_202004.pdf

