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

ATKLĀTA KONKURSA
,, Atveseļošanās un noturības mehānisma plānā iekļauto Rīgas pilsētas pašvaldības
projektu priekšizpētes veikšana un nepieciešamo ekspertu piesaiste”
(id. Nr. RD PAD 2020/3)
ZIŅOJUMS
Rīgā, 10.06.2021.
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2.

3.

4.

5.

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

,,Atveseļošanās un noturības mehānisma plānā iekļauto Rīgas pilsētas
pašvaldības projektu priekšizpētes veikšana un nepieciešamo ekspertu
piesaiste”, id. Nr. RD PAD 2020/3, turpmāk – Konkurss.
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (turpmāk – Departaments),
juridiskā adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050.
Atveseļošanās un noturības mehānisma plānā iekļauto Rīgas pilsētas
pašvaldības projektu priekšizpētes veikšana un nepieciešamo ekspertu
piesaiste.

CPV kods: 73300000-5 (pētniecības un izstrādes plānošana un izpilde);
71356300-1 (tehniskā atbalsta pakalpojumi (ekspertam)
Konkursa
20.04.2021. 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/55178),
22.04.2021.
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” (ar
un tās izveidošanas grozījumiem, kas izdarīti ar Departamenta 2021. gada 6. aprīļa rīkojumu
pamatojums,
Nr. DA-21-41-rs) šādā sastāvā:
Konkursa
Komisijas priekšsēdētāja:
dokumentu
Ieva Zariņa – Departamenta Administratīvās pārvaldes vadītāja.
sagatavotāji un
Sēdē piedalās:
pieaicinātie
Komisijas priekšsēdētājas vietniece:
eksperti
Inese Deme – Departamenta Administratīvās pārvaldes Juridiskās
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 sekretāre:
Donāta Šmite – Departamenta Administratīvās pārvaldes Juridiskās
nodaļas galvenā projektu vadītāja iepirkumu un būvniecības jautājumos.
Komisijas sēdi protokolē: Donāta Šmite – Departamenta Administratīvās
pārvaldes Juridiskās nodaļas galvenā projektu vadītāja iepirkumu un
būvniecības jautājumos.
Konkursa dokumentu sagatavotāji:
Inese Deme – Departamenta Administratīvās pārvaldes Juridiskās
nodaļas vadītāja vietniece, galvenā juriskonsulte iepirkumu jautājumos,
Dagnis Samausks – Departamenta Projektu vadības pārvaldes Projektu
nodaļas Projektu izstrādes grupas galvenais projektu vadītājs.
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7.

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

Pretendents piedāvājumu iesniedz tikai elektroniski EIS e-konkursu
apakšsistēmā līdz 27.05.2021. plkst. 11.00.
1. Piegādātāju apvienības „VP&B”, ar dalībnieku:
1) Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Vertex projekti” (reģistrācijas
Nr. 40103196966) un
2) SIA „Bypass” (reģistrācijas Nr. 40203136215),
3) piesaistīto apakšuzņēmēju SIA „BRD projekts” (reģistrācijas
Nr. 40003583282).
Piedāvātā līgumcena, EUR bez PVN – 646 760.00 (seši simti četrdesmit
seši tūkstoši septiņi simti sešdesmit euro un 00 centi).
2. Personu apvienība „BM-P3”, ar dalībnieku:
1) SIA „BM-projekts” (reģistrācijas Nr. 40103196966) un
2) SIA „Projekts 3” (reģistrācijas Nr. 40003578510),
3) piesaistīto apakšuzņēmēju Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Laurus
konsultācijas” (reģistrācijas Nr. 40103271569),
4) piesaistīto apakšuzņēmēju Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Belss”
(reģistrācijas Nr. 40003237609).
Piedāvātā līgumcena, EUR bez PVN – 735 000,00 (septiņi simti
trīsdesmit pieci tūkstoši euro un 00 centi).

8.

9.

Piedāvājumu
atvēršanas vieta,
datums un laiks
Piedāvājuma
izvērtēšanas
kritērijs

Piedāvājumus atver vienlaikus EIS e-konkursu apakšsistēmā Konkursa
sadaļā ,,Atvēršana” 27.05.2021. plkst. 11.00.
Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka, ņemot vērā cenu un
ar iepirkuma līguma priekšmetu saistītus kvalitātes kritērijus.

10. Pretendenta
nosaukums, kuram
piešķirtas
iepirkuma līguma
slēgšanas tiesības
11. Informācija
par
iepirkuma līguma
daļu,
kuru
izraudzītais
pretendents
plānojis
nodot
apakšuzņēmējam,
kā
arī
apakšuzņēmēja
nosaukums
12. Pamatojums
lēmumam par katru
noraidīto
pretendentu, kā arī
par katru iepirkuma
procedūras
dokumentiem
neatbilstošu
piedāvājumu

Piegādātāju apvienības „VP&B”:
ar dalībnieku Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Vertex projekti”
(reģistrācijas Nr. 40103196966) un
dalībnieku SIA „Bypass” (reģistrācijas Nr. 40203136215).
Nosaukums
Veicamo darbu daļa/apraksts
SIA „BRD projekts” (reģistrācijas 25%
Nr. 40003583282)
(ceļu daļas izstrāde, konceptuālo
komunikāciju trašu izvietojuma
izstrāde, vizualizāciju izstrāde,
CSDD audits, labiekārtojuma
risinājumu izstrāde)

Piegādātāju
apvienība
„VP&B”
Kritērijs
K1

Maksimālais
punktu skaits

Pretendenta
70
piedāvātā
līgumcena EUR,
K1= Czc : Cpc x
bez PVN

K1 = 646
760 / 735
000 * 70 =
0,87994558
* 70 =
61,5961905
= 62

70, kur

Czc – viszemākā
piedāvātā cena;
Cpc – vērtējamā
piedāvājuma
piedāvātā cena.

K2

Iepirkuma darba
uzdevumu
izpildes procesa
apraksts
un
plānotais laika
grafiks

Personu
apvienība
„BM-P3”

30

Katra iesniegtā piedāvājuma
kopējo punktu skaitu K aprēķina
pēc formulas: K = K1 + K2

70

30

30

100

92

(Maksimālais
iespējamais
kopējais punktu skaits – 100).

Atbilstoši Nolikuma 7. punktam Personu apvienības
piedāvājums nav saimnieciski izdevīgākais.
13. Pamatojums
iepirkuma
procedūras
nepārtraukšanai, ja
piedāvājumu
iesniedzis
viens
piegādātājs
14. Lēmuma
pamatojums,
ja
Konkurss izbeigts
vai pārtraukts
Piedāvājuma
noraidīšanas
pamatojums,
ja
piedāvājums atzīts
par nepamatoti lētu
Konstatētie
interešu konflikti
un pasākumi to
novēršanai
Cita informācija (ja
nepieciešams)

„BM-P3”

nav

nav

Nav.

Nav.

Nav.

Komisijas priekšsēdētāja
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta
Administratīvās pārvaldes vadītāja

________________ Ieva Zariņa

Līgums:
https://www.rdpad.lv/wp-content/uploads/Iepirkumi/Ligumi/2021_3-li.pdf

