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Identifikācijas numurs RD PAD 2017/8 

Iepirkuma procedūras veids Atklāts konkurss 

Līguma priekšmets Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Multimodālā 

sabiedriskā transporta mezgla Torņakalna apkaimē izveidei  

Iepriekšējā informatīvā paziņojuma 

publikācijas IUB mājas lapā 

datums 

Paziņojums par līgumu – 27.02.2017 

 

Iepirkuma komisijas izveidošanas 

pamatojums un tās sastāvs 

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktora 

2014.gada 7.marta rīkojums Nr.DA-14-34-rs „Par iepirkumu 

komisiju”. 
Grozījumi ar: Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 18.03.2014. 

rīkojumu Nr.DA-14-37-rs; 

Grozījumi ar: Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 21.07.2014. 

rīkojumu Nr.DA-14-71-rs 

                                Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 05.02.2015. 

rīkojumu Nr.DA-15-6-rs 

                                Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 29.04.2015. 

rīkojumu Nr.DA-15-16-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. 

Ināra Pētersone – Rīgas domes Finanšu departamenta Pašvaldības 

budžeta pārvaldes Programmu analīzes nodaļas 

eksperte. 

Inga Saleniece – Rīgas domes Finanšu departamenta Resursu 

pārvaldes Ekonomiskās analīzes un projektu finanšu 

kontroles nodaļas eksperte, nodaļas vadītāja vietniece. 
 

Noteiktās kvalifikācijas prasības, 

piedāvājuma izvēles kritērijs, 

vērtēšanas kritēriji 

Skat. iepirkuma nolikumā 

Pamatojums termiņa saīsinājumam, 

ja tiek saīsināts termiņš atbilstoši 

PIL 

Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju 

iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem 

nepieciešamajiem dokumentiem. Publisko iepirkumu likuma 

29.panta otrajā daļā minēto termiņu var saīsināt par 5 

dienām. 

Piedāvājumu un pieteikumu 

iesniegšanas termiņš 

12.04.2017. plkst.11.00 

 

Piegādātāju, pretendentu 

nosaukumi un piedāvātās cenas 

 

Pretendents Piedāvājuma cena  

(bez PVN) 

Pretendents Cena bez PVN (EUR) 

SIA “Livland Group” 238 000,00 SIA “Metrum” 142 000,00 

SIA “Vertex projekti” 455 222,04 SIA „Grupa 93” 165 200,00 
 

Piedāvājumu un pieteikumu 

atvēršanas vieta, datums, laiks 

 

Rīgā, Amatu ielā 4, 305.kabinetā 12.04.2017. plkst.11.00 

Pretendenta nosaukums, ar kuru 

nolemts slēgt iepirkuma līgumu, 

līgumcena 

Nav 

Piedāvājumu vērtēšanas 

kopsavilkums 

Nav 

Informācija par līguma daļu, kuru 

paredzēts nodot apakšuzņēmējiem 

Nav 

 

Informācija par noraidītiem 

pretendentiem, kā arī 

neatbilstošiem piedāvājumiem 

Nav 

Lēmuma pamatojums, ja pasūtītājs 

pieņēmis lēmumu pārtraukt 

iepirkuma procedūru 

Iepirkums ir pārtraukts, jo ir nepieciešams veikt izmaiņas 

tehniskajā specifikācijā, papildinot darba uzdevumu ar 

transporta plūsmas modelēšanas komponenti. 

 

 

Komisijas priekšsēdētāja         S.Batare 


