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IUB un PAD mājas lapā        

datums        

        

Piegādātāju, pretendentu     Cena EUR  

nosaukumi un piedāvātās  Pretendents  bez PVN  

cenas  SIA „Azimuts Inženierizp ēte”  24 000,00  
       

  SIA „ Ģeodēzists”   29 025,00  
       

  SIA „Terra Topo”   25 800,00  
       

  SIA „Baltex Group”   27 150,00  
       

  SIA „Metrum”   24 225,00  
      

  SIA „ABC Construction”  29 475,00  
      

  SIA „Latvijasmernieks.lv”  24 000,00  
     

Pretendenta nosaukums,  Līgums tiks slēgts ar SIA “Terra Topo” par l īgumcenu līdz EUR 

ar kuru nolemts slēgt  25 800,00 (divdesmit pieci tūkstoši asto ņi simti euro) bez PVN. 

iepirkuma līgumu,        

līgumcena        

Par uzvarētāju noteiktā  Pretendenta  SIA  „Terra  Topo”  pied āvājums  bija  saimnieciski 

pretendenta salīdzinoš ās  izdevīgs  iegūstot  90,10  punktus  no  iespējamajiem  100,00 

priekšroc ības  punktiem.      

Informācija par  SIA „Azimuts Inženierizp ēte” pied āvājums tika noraidīts, jo: 

noraidītiem pretendentu  1)  piedāvātā speciālista   Ineses   Irbes   iesniegtais   CV,   kas 

piedāvājumiem  apliecina arī kvalifikāciju, kā arī speciālista pieejamību sniegt 

  pakalpojuma līguma slēgšanas ties ību pieš ķiršanas gad ījumā, 

  nav parakstīts;      

  2)  Pretendents nav iesniedzis Noteikumu 7.5.punktā norādītajām 

  mēriekārtām (globālās pozicionēšanas iek ārtas) 

  verifikācijas/pārbaudes sertifikātus;   

  3)  Pretendents nav iesniedzis atbilstoši Noteikumu 8.2 .7.punktā 



minētajam kvalitātes vadības sistēmas ISO 9001:2008 

sertifikātu vai citus pierādījumus (izstrādāta kvalitātes 

pārvaldības sistēmas dokumentācija (kvalitātes rokasgrāmata, 

kvalitātes politika, mērķi, Latvijas valsts standarta pieprasītās 

dokumentētās procedūras un protokoli)), kas apliecina 

pretendenta atbilstību kvalitātes prasībām.  
SIA „Baltex Group” pied āvājums tika noraidīts, jo:  
1) Pretendents nav iesniedzis apliecinājumu, ka tā rīcībā ir 

digitālais nivelieris, kā arī nav iesniegts digitālā niveliera un 

globālās pozicionēšanas sist ēmu iekārtu sērijas numura 

fotouzņēmums un pārbaužu sertifik āti;   
2) Pretendents nav iesniedzis pierādījumus kvalitātes vadības 

sistēmas ieviešanai uz ņēmumā, kā, piemēram, nav iesniedzis 

izstrādātu kvalitātes pārvaldības sistēmas dokumentāciju 

(kvalitātes rokasgrāmatu, kvalitātes politiku, mērķus, Latvijas 

valsts standarta pieprasītās dokumentētās procedūras un 

protokolus), kas apliecinātu pretendenta atbilstību kvalitātes 

prasībām;   
3) Pretendents  nav  iesniedzis  apliecinājumu,  ka  pretendenta   

piesaistītajam apakšuz ņēmumam SIA „Geopols” b ūs 
nepieciešamie resursi pakalpojuma nodrošin āšanai.  

SIA „ABC Construction” pied āvājums tika noraidīts, jo:  
1) Pretendents nav iesniedzis Noteikumu 8.2.3.punktā minēto 

piesaistīto speciālistu CV. Pretendents nav iesniedzis Māra 
Freimaņa CV ar pieejamības apliecinājumu;   

2) Pretendents   nav  iesniedzis  apliecinājumu,  kas  tā rīcībā ir   
digitālais nivelieris atbilstoši Noteikumu 7.5.punkt ā 

minētajam, kā arī nav iesniegti mēriekārtu  
verifikācijas/pārbaudes sertifikāti Noteikumos norādītajām 

iekārtām (nivelierim un globālās pozicionēšanas iek ārtas 
uztvērējiem);  

3) Pretendents nav iesniedzis pierādījumus kvalitātes vadības 

sistēmas ieviešanai uz ņēmumā, kā, piemēram, nav iesniedzis 

izstrādātu kvalitātes pārvaldības sistēmas dokumentāciju 

(kvalitātes rokasgrāmatu, kvalitātes politiku, mērķus, Latvijas 

valsts standarta pieprasītās dokumentētās procedūras un 

protokolus), kas apliecinātu pretendenta atbilstību kvalitātes   
prasībām.  

SIA „Latvijasmernieks.lv” pied āvājums tika noraidīts, jo: 

1)  Pretendents  nav  iesniedzis  atbilstoši  Noteikumu 7.5.punktā 

norādīto   mēriekārtu   (digitālā  niveliera   un globālās 

pozicionēšanas  uztv ērēju  verifikācijas/pārbaudes sertifikātu,  
kā arī Noteikumu 7.5.punktā minēto iekārtu sērijas numuru 
fotouzņēmumus;  

2) Pretendents nav iesniedzis atbilstoši Noteikumu 8.2 .6.punktā 

minētajam pirkuma apliecinājuma dokumentu vai citu 

dokumentu, kas apliecinātu, ka pretendenta rīcībā ir 

nepieciešam ās licencētas grafisko mērniecības datu apstrādes 

datorprogrammas, kā arī papildus nav iesniedzis 

datorprogrammas licences numuru un licences kopiju;   



3) Pretendents nav iesniedzis pierādījumus kvalitātes vadības 

sistēmas ieviešanai uz ņēmumā, kā, piemēram, nav iesniedzis 

izstrādātu kvalitātes pārvaldības sistēmas dokumentāciju 

(kvalitātes rokasgrāmatu, kvalitātes politiku, mērķus, Latvijas 

valsts standarta pieprasītās dokumentētās procedūras un 

protokolus), kas apliecinātu pretendenta atbilstību kvalitātes 

prasībām. Pretendents ir iesniedzis tikai Noteikumus par SIA 

„Latvijasmernieks.lv” m ērniecības darbu kvalitātes vadības 

sistēmu.  
 
 

 

  

 



Līgums: 

http://rdpad.lv/wp-content/uploads/Iepirkumi/Ligumi/Ligums_2015_5.pdf 

 

Pielikums: 

http://rdpad.lv/wp-content/uploads/Iepirkumi/Ligumi/Pielikums_2015_5.pdf 

http://rdpad.lv/wp-content/uploads/Iepirkumi/Ligumi/Ligums_2015_5.pdf
http://rdpad.lv/wp-content/uploads/Iepirkumi/Ligumi/Pielikums_2015_5.pdf

