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

ATKLĀTA KONKURSA
,,Priekšizpētes veikšana Eiropas nozīmes dzelzceļa infrastruktūras Rail Baltica
integrēšanai pilsētas centra infrastruktūrā”
(id. Nr. RD PAD 2020/1)
ZIŅOJUMS
Rīgā, 06.05.2021.
1.

2.

3.

4.

5.

Atklāta konkursa
nosaukums un
identifikācijas
numurs
Pasūtītāja
nosaukums un
adrese
Konkursa
priekšmets

,,Priekšizpētes veikšana Eiropas nozīmes dzelzceļa infrastruktūras Rail
Baltica integrēšanai pilsētas centra infrastruktūrā”, id. Nr. RD PAD
2020/1, turpmāk – Konkurss.
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (turpmāk – Departaments),
juridiskā adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050.
Priekšizpētes veikšana Eiropas nozīmes dzelzceļa infrastruktūras Rail
Baltica integrēšanai pilsētas centra infrastruktūrā.

73300000-5 (pētniecības un izstrādes plānošana un izpilde), 71300000-1
(inženiertehniskie pakalpojumi).
Konkursa
23.03.2021. Elektronisko iepirkumu sistēmas, turpmāk – EIS,
izsludināšanas
tīmekļvietnē https://www.eis.gov e – konkursu apakšsistēmā
datums
Konkursa sadaļā
(https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/53759 ),
24.03.2021.
Iepirkumu
uzraudzības
biroja
tīmekļvietnē
(https://pvs.iub.gov.lv/show/648801 ) publicēts Paziņojums par līgumu.
Iepirkuma
Iepirkuma komisija darbojas, pamatojoties uz Departamenta 2021. gada
komisijas sastāvs
9. marta rīkojuma Nr. DA–21–32–rs „Par iepirkumu komisiju” šādā
un tās izveidošanas sastāvā:
pamatojums,
Komisijas priekšsēdētāja:
Konkursa
Ieva Zariņa – Departamenta Administratīvās pārvaldes vadītāja.
dokumentu
Sēdē piedalās:
sagatavotāji un
Komisijas priekšsēdētājas vietniece:
pieaicinātie
Inese Deme – Departamenta Administratīvās pārvaldes Juridiskās
eksperti
nodaļas vadītāja vietniece, galvenā juriskonsulte iepirkumu jautājumos.
Komisijas locekļi:
Jeļena Bogova
– Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta
Administratīvās pārvades Juridiskās nodaļas vadītāja, pārvaldes vadītāja
vietniece.

Inese Sirmā – Departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja,
direktora vietnieka pilsētvides attīstības jautājumos p.i.
Oksana Dumpe – Departamenta Projektu vadības pārvaldes vadītāja,
direktora vietniece projektu vadības jautājumos.
Komisijas sēdi protokolē: Komisijas priekšsēdētājas vietniece Inese
Deme – Departamenta Administratīvās pārvaldes Juridiskās nodaļas
vadītāja vietniece, galvenā juriskonsulte iepirkumu jautājumos.

6.

Piedāvājumu
iesniegšanas
termiņš
Pretendenti, kuri
iesnieguši
piedāvājumus, kā
arī
piedāvātās
cenas

Konkursa dokumentu sagatavotāji:
Inese Deme – Departamenta Administratīvās pārvaldes Juridiskās
nodaļas vadītāja vietniece, galvenā juriskonsulte iepirkumu jautājumos,
Agnese Gūtmane – Departamenta Projektu vadības pārvaldes Projektu
nodaļas vadītāja, pārvaldes vadītāja vietniece.
Pretendents piedāvājumu iesniedz tikai elektroniski EIS e-konkursu
apakšsistēmā līdz 27.04.2021. plkst. 11.00.

Personu apvienība „BM-P3”.
Personu apvienības dalībnieks SIA „ BM-Projekts” (reģistrācijas
Nr. 40103196966);
personu apvienības dalībnieks SIA „Projekts 3” (reģistrācijas
Nr. 40003578510).
Piedāvātā līgumcena, EUR bez PVN – EUR 333 300.00 (trīs simti
trīsdesmit trīs tūkstoši trīs simti euro un 00 centi).
8. Piedāvājumu
Piedāvājumus atver vienlaikus EIS e-konkursu apakšsistēmā Konkursa
atvēršanas vieta, sadaļā ,,Atvēršana” 27.04.2021. plkst. 11.00.
datums un laiks
9. Piedāvājuma
Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājums vērtējot cenu.
izvērtēšanas
kritērijs
10. Pretendenta
Personu apvienība „BM-P3”.
nosaukums, kuram Personu apvienības dalībnieks SIA „BM-Projekts” (reģistrācijas
piešķirtas
Nr. 40103196966);
iepirkuma līguma personu apvienības dalībnieks SIA „Projekts 3” (reģistrācijas
slēgšanas tiesības
Nr. 40003578510).
11. Informācija
par Nosaukums
Veicamo darbu daļa
iepirkuma līguma SIA
„Belss”
(reģistrācijas 2%
daļu,
kuru Nr.40003237609)
izraudzītais
SIA
„Alserviss
Pluss” 9%
pretendents
(reģistrācijas Nr.40003619823)
plānojis
nodot SIA
„Rumba
projekts” 2%
apakšuzņēmējam,
(reģistrācijas Nr.40203142245)
kā
arī SIA „BRD Projekts” (reģistrācijas 7%
apakšuzņēmēja
Nr.40003583282)
nosaukums
12. Pamatojums
nav
lēmumam par katru
noraidīto
pretendentu, kā arī
par katru iepirkuma
7.

procedūras
dokumentiem
neatbilstošu
piedāvājumu
13. Pamatojums
iepirkuma
procedūras
nepārtraukšanai, ja
piedāvājumu
iesniedzis
viens
piegādātājs

14. Lēmuma
pamatojums,
ja
Konkurss izbeigts
vai pārtraukts

Komisija atkārtoti izskatīja Konkursa nolikuma (turpmāk – Nolikums) 3.
un 4. punktā noteiktās Pretendentam izvirzītās prasības un iesniedzamos
dokumentus, salīdzināja tās ar tehniskās specifikācijas darbu apjomiem
un atzina, ka prasības bija pamatotas un nevarēja ierobežot konkurenci.
Vienlaikus Komisija norāda, ka Konkursa priekšmets, kas saistīts ar
Priekšizpētes veikšanu Eiropas nozīmes dzelzceļa infrastruktūras Rail
Baltica integrēšanai pilsētas centra infrastruktūrā, ir sarežģīts, jo Latvijā
šāda veida projekti iepriekš nav realizēti. No Pretendenta iesniegtajiem
dokumentiem redzams, ka darbu izpildē Pretendents ir piesaistījis
apakšuzņēmējus, kā arī Pretendents balstīsies uz trešo personu
saimnieciskajām spējām. Tādējādi darbu izpildē tiks iesaistītas vairākas
sabiedrības, kurām ir pieredze konkrēto prasību izpildē. Komisija secina,
ka par nelielas konkurences rašanās iemesliem var minēt objekta
specifiskumu. Samazinot vai izslēdzot attiecīgās kvalifikācijas prasības,
pastāvētu risks, ka atklātā konkursā pieteiktos pretendenti, kuru
speciālistiem nav nepieciešamās zināšanas un pieredze iepriekš minēto
darbu veikšanā, un tas savukārt, varētu novest pie situācijas, ka darbi
netiktu veikti kvalitatīvi un savlaicīgi. Tāpat nav mazsvarīgi, ka
piegādātāji netika ierobežoti attiecībā uz apakšuzņēmēju piesaistīšanu
pakalpojuma sniegšanai, varēja balstīties uz to iespējām, lai izpildītu
prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības
veikšanai, saimniecisko un finansiālo stāvokli, kā arī uz pretendenta
tehniskajām un profesionālajām spējām.
Tikai viena piedāvājuma saņemšana visticamāk norāda uz to, ka citi
piegādātāji konkrētā atklātā konkursa procedūrā nav iesnieguši
piedāvājumus nevis atlases prasību, bet citu iemeslu dēļ, piemēram, tādēļ,
ka tie nav ieinteresēti iegūt konkrētā līguma slēgšanas tiesības iepirkuma
apjoma dēļ, vai tādēļ, ka ir aizņemti līdzīgu līgumu izpildē konkrētajā
laika periodā.
Papildus Komisija konstatē, ka Konkursa piedāvājumu iesniegšanas laikā,
tā nav saņēmusi neviena piegādātāja iesniegumu saistībā ar Nolikumā
noteiktajām atlases prasībām.
Ievērojot iepriekš izklāstīto, Komisijas ieskatā, izvirzītās profesionālās,
saimnieciskās, finansiālās un tehniskās prasības ir bijušas objektīvas un
samērīgas, līdz ar to, attiecīgās jomas pretendentiem un speciālistiem
izpildāmas, nepamatoti neierobežo piegādātāju konkurenci un ir noteiktas
samērīgi līguma priekšmetam, proti, objektīvi nepieciešamas iepirkuma
līguma izpildei. Pastāvot šādiem apstākļiem, Komisijas locekļi
vienbalsīgi atzina, ka Konkursa pārtraukšanai nav pamata, jo Konkursā
pieteicies tikai viens Pretendents.
nav

Piedāvājuma
Nav.
noraidīšanas
pamatojums,
ja
piedāvājums atzīts
par nepamatoti lētu
Konstatētie
Nav.
interešu konflikti
un pasākumi to
novēršanai
Cita informācija (ja Nav.
nepieciešams)

Komisijas priekšsēdētāja
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta
Administratīvās pārvaldes vadītāja

________________ Ieva Zariņa

Līgums:
https://www.rdpad.lv/wp-content/uploads/Iepirkumi/Ligumi/Ligums_2021_1_31.pdf

