
Iepirkuma  

“Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Mūkusalas ielas krasta promenādes 

pārbūvei”  

Id. Nr. RD PAD 2017/26 

PROCEDŪRAS ZIŅOJUMS 

Rīgā 

11.12.2017.                     

Pasūtītājs, nosaukums, adrese Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, 

Amatu iela 4, Rīga, LV - 1050 

Identifikācijas numurs RD PAD 2017/26 

Iepirkuma procedūras veids Sarunu procedūra 

Iepirkuma izvēles pamatojums 

saskaņā ar Publisko iepirkumu 

likuma 8.panta septīto daļu 

 

Sarunu procedūru pasūtītājs ir tiesīgs piemērot, ja 

publisks pakalpojuma līgums tiek slēgts ar metu 

konkursa uzvarētāju vai kādu no uzvarētājiem un metu 

konkurss tiek rīkots saskaņa ar Publisko iepirkumu 

likuma prasībām. 

Iepirkuma līguma priekšmets Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Mūkusalas 

ielas krasta promenādes pārbūvei 

Iepirkuma komisijas 

izveidošanas pamatojums un tās 

sastāvs 

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktora   

2017.gada 5.jūnija rīkojums Nr.DA-17-25-rs „Par 

iepirkumu komisiju”. 
Grozījumi ar: Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 

6.12.2017. rīkojumu Nr.DA-17-58-rs; 

Komisijas 

priekšsēdētāja: 

 

Svetlana Batare – Rīgas domes Pilsētas 

attīstības departamenta 

Administratīvās pārvaldes 

vadītāja. 

Sēdē piedalās: 

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: 

Dīns Cielavs – Rīgas domes Pilsētas attīstības 

departamenta Administratīvās 

pārvaldes Pašvaldības 

iepirkumu un nodrošinājuma 

nodaļas vadītājs, pārvaldes 

vadītāja vietnieks. 

Komisijas locekļi: 

Daina Stivriņa – Rīgas domes Juridiskās 

pārvaldes Pašvaldības 

iepirkumu uzraudzības nodaļas 

vadītāja. 

Ilze Purmale      –  Rīgas domes Pilsētas 

attīstības departamenta 

Pilsētvides attīstības pārvaldes 

vadītāja, direktora vietniece 

pilsētvides attīstības 

jautājumos. 

Jeļena Bogova –  Rīgas domes Pilsētas 

attīstības departamenta 



Administratīvās pārvaldes 

Juridiskās nodaļas vadītāja. 

Ināra Pētersone - Rīgas domes Finanšu 

departamenta Pašvaldības 

budžeta pārvaldes Programmu 

analīzes nodaļas eksperte. 

Oksana Dumpe 

 

 

 

 

–  Rīgas domes Pilsētas 

attīstības departamenta  

Projektu vadības pārvaldes 

vadītāja, direktora vietniece 

projektu vadības jautājumos. 

Arta Rožkalne 

 

– Finanšu departamenta  

Pašvaldības budžeta pārvaldes 

Programmu analīzes nodaļas 

eksperte. 
 

Uz sarunām uzaicināto 

piegādātāju nosaukumi 

SIA “Baltex Group” (Reģ. Nr. 40103274353) 

SIA “BM - projekts” (Reģ. Nr. 40103196966) 

Piegādātāja nosaukums ar kuru 

nolemts slēgt iepirkuma līgumu 

un piedāvātā līgumcena 

SIA “BM - projekts” (Reģ.Nr. 40103196966), piedāvātā 

līgumcena EUR 320 000,00 (bez PVN). 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētājas vietnieks      D.Cielavs

      



Līgums:  

http://www.rdpad.lv/wp-content/uploads/Iepirkumi/Ligumi/2017_26.pdf 

 Vienošanās: 

https://www.rdpad.lv/wp-content/uploads/Iepirkumi/Ligumi/Ligums_2017_26.pdf 

 

http://www.rdpad.lv/wp-content/uploads/Iepirkumi/Ligumi/2017_26.pdf



